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MIGRACE ODBORNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ A POTŘEBA 
KVALIFIKOVANÝCH PRACOVNÍCH SIL 
 

 

JANA VAVREČKOVÁ A KOLEKTIV 
 

Abstrakt 
 

Odborníci z České republiky mají usnadněný přístup na evropský trh práce, a to i v pod-
mínkách přechodného omezení volného pohybu pracovních sil v rámci Evropského spole-
čenství. Růst průmyslu vyspělých technologií a kvalifikačně náročných služeb totiž pod-
miňuje celosvětovou potřebu vysokokvalifikovaných pracovních sil. Zaznamenán je 
přesun odborníků z kontinentální Evropy do Velké Británie, ze starých členských zemí do 
USA a Kanady a z nových členských zemí do zemí EU-15.  

Publikace analyzuje problematiku mezinárodní migrace odborníků jako specifický pro-
blém, formuluje motivaci a impulzy ovlivňující zahraniční migraci u této skupiny obyva-
telstva. Dále dokumentuje vytváření nabídkových programů pro udržení domácích elitních 
pracovníků a aktivity k získání zahraniční kvalifikované pracovní síly u řady vyspělých 
evropských států. Segment vysokokvalifikované pracovní síly se stává předmětem konku-
rence – v práci jsou zaznamenány kroky, které v tomto směru podniká Česká republika. 

Těžiště publikace spočívá v identifikaci deficitních kvalifikovaných odborníků na českém 
a evropském trhu práce. Autoři se zamýšlejí nad problémem, zda poptávka po kvalifiko-
vané pracovní síle v České republice odpovídá profesní a oborové struktuře chybějících 
odborníků na trhu práce ve vyspělé Evropě. Metodicky vycházejí autoři z kvantitativních i 
kvalitativních zdrojů. Kvantitativní zdroj informací představuje monitoring inzerce vol-
ných kvalifikovaných pracovních míst v tiskových médiích a webových portálech doma i 
v zahraničí; kvalitativním zdrojem poznatků je terénní šetření agentur pro zprostředkování 
zaměstnání českým občanům na domácím i zahraničním trhu práce. Práce je doplněna 
úvahou o příjmové motivaci k zahraniční migraci odborníků a komparací vzdělanostních 
struktur práceschopného obyvatelstva České republiky a vybraných států EU. 

Publikace je výstupem první etapy výzkumného projektu „Riziko možného odlivu kvalifi-
kovaných odborníků z ČR do zahraničí“ a ve stručné formě shrnuje poznatky dílčích vý-
zkumných zpráv zpracovaných ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí v Praze 
v letech 2004 a 2005. 

Klíčová slova 
trh práce, vysokokvalifikované pracovní síly, mezinárodní migrace odborníků, potřeba 
kvalifikovaných pracovních sil, národní imigrační programy, příjmová motivace, vzděla-
nostní struktura pracovních sil 
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SKILLED LABOUR MIGRATION AND THE NEED FOR 
QUALIFIED LABOUR 
 

 

JANA VAVREČKOVÁ ET AL. 
 

Abstract 
 

Access to the European labour market has been facilitated for specialists from the Czech 
Republic, despite the transitory limitation on the free movement of labour in the European 
Community. That is because the growth in the advanced technologies industry and skill-
intensive services are driving a global need for highly qualified labour. The registered 
trends are of a movement of specialists from mainland Europe to Great Britain, from old 
member countries to the USA and Canada, and from new member countries to EU-15 
countries.  

The publication analyses the issue of international skilled migration as a specific problem 
and identifies the factors motivating and influencing migration in this population group. It 
also documents the formation of incentive programmes for maintaining native elite 
workers and what is being done to attract skilled foreign workers in a number of 
developed European countries. The segment of highly skilled labour is becoming an arena 
of competition and the study looks at the steps the Czech Republic is taking in this regard. 

The core of the publication is identifying the deficits of qualified specialists on the Czech 
and European labour markets. The authors tackle the problem whether the demand for 
skilled labour in the Czech Republic corresponds to the professional and field structure of 
the lacking specialists on the labour market in developed Europe. In terms of 
methodology, the authors drawn on both quantitative and qualitative sources. The 
quantitative source of information is monitoring of advertisements for vacancies for 
skilled work in the press and on the internet in the Czech Republic and abroad. The 
qualitative source is a field survey of agencies brokering employment for Czech citizens 
both at home and abroad. The paper is complemented by reflections on the income factors 
motivating specialists to work abroad and a comparison of the educational structures of 
the population capable of work in the Czech Republic and in selected EU countries. 

The publication is an output from the first stage of a research project titled “The Risk of a 
Possible Brain Drain from the Czech Republic”; it offers a concise summary of the 
findings of several survey reports drawn up by the Research Institute for Labour and 
Social Affairs in Prague in 2004 and 2005. 

Keywords 
labour market, highly skilled labour, international skilled migration, the need for skilled 
labour, national immigration programmes, income motivation, educational structure of 
labour 
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MIGRATION VON FACHLEUTEN INS AUSLAND UND 
BEDARF AN QUALIFIZIERTEN ARBEITSKRÄFTEN 
 

 

JANA VAVREČKOVÁ ET AL. 
 

Abstraktum 
 

Fachleute aus der Tschechischen Republik haben leichteren Zugang zum europäischen 
Arbeitsmarkt, und zwar auch unter den Bedingungen der Übergangsbeschränkung des 
freien Arbeitskräfteverkehrs im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft. Das Wachstum 
der Industrie entwickelter Technologien und qualifikationsintensiver Dienstleistungen 
bedingt nämlich einen weltweiten Bedarf an hochqualifizierten Arbeitskräften. Beobachtet 
wird eine Verlagerung der Fachleute von Kontinentaleuropa nach Großbritannien, aus den 
alten Mitgliedsstaaten in die USA und nach Kanada und aus den neuen Mitgliedsstaaten 
in die Länder der EU-15.  

Die Publikation analysiert die Problematik der internationalen Migration von Fachleuten 
als spezifisches Problem und formuliert die Motivation und die Impulse, die die 
ausländische Migration bei dieser Bevölkerungsgruppe beeinflussen. Sie dokumentiert 
weiter die Bildung von Angebotsprogrammen zum Verbleib der einheimischen 
Spitzenkräfte und die Aktivitäten zur Gewinnung ausländischer qualifizierter 
Arbeitskräfte bei einer Reihe von entwickelten europäischen Staaten. Das Segment der 
hochqualifizierten Arbeitskraft wird Gegenstand der Konkurrenz – in der Arbeit werden 
die Schritte aufgezeigt, die von der Tschechischen Republik in dieser Hinsicht 
unternommen werden. 

Der Schwerpunkt der Publikation besteht in der Bestimmung der fehlenden qualifizierten 
Fachleute auf dem tschechischen und europäischen Arbeitsmarkt. Die Autoren denken 
über das Problem nach, ob die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften in der 
Tschechischen Republik der Berufs- und Fachstruktur der fehlenden Fachleute auf dem 
Arbeitsmarkt im entwickelten Europa entspricht. Methodisch gehen die Autoren von 
quantitativen und qualitativen Quellen aus. Quantitative Informationsquelle ist das 
Verfolgen von Anzeigen freier qualifizierter Arbeitsplätze in den Druckmedien und 
Webportalen im In- und Ausland; qualitative Quelle der Erkenntnisse ist eine 
Untersuchung von Agenturen zur Vermittlung von Beschäftigung für tschechische 
Staatsbürger auf dem einheimischen und ausländischen Arbeitsmarkt. Die Arbeit wird 
ergänzt durch Überlegungen über die Einkommensmotivation zur ausländischen 
Migration von Fachleuten und durch einen Vergleich der Bildungsstrukturen der 
arbeitsfähigen Bevölkerung der Tschechischen Republik und ausgewählter Staaten der 
EU. 

Die Publikation ist Ergebnis der ersten Etappe des Forschungsprojekts „Risiko einer 
möglichen Abwanderung von qualifizierten Fachleuten aus der Tschechischen Republik 
in das Ausland“ und fasst in Kurzform die Erkenntnisse der Forschungsteilarbeiten 
zusammen, die im Forschungsinstitut für Arbeit und Soziales in Prag in den Jahren 2004 
und 2005 angefertigt wurden. 
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ÚVOD 
 

 

Moderní Evropa se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaných odborníků; na trhu 
práce se projevuje paradoxní fenomén – při relativně vysoké nezaměstnanosti roste počet 
volných pracovních míst. Nabídka pracovních míst se nekryje s poptávkou a evropské 
trhy práce stále více postrádají kvalifikované odborníky z řady odvětví, oborů/podoborů a 
profesí. Problém nedostatku kvalifikovaných pracovních sil neřeší pouze Evropa, ale 
zájem o kvalifikované experty mají i Spojené státy, Kanada, Austrálie a jiné zaoceánské 
země.  

Z hlediska budoucího vývoje není situace rovněž optimistická, neboť nepříznivý demogra-
fický vývoj ve většině ekonomicky vyspělých států bude nastíněný problém spíše prohlu-
bovat. Nízká porodnost způsobí trvalý pokles podílu ekonomicky aktivního obyvatelstva a 
nepřiměřený odchod odborníků ze země by situaci ještě více vyhrotil.1 

Problém se stává aktuální i v kontextu „Evropské strategie zaměstnanosti“, která klade 
důraz na podporu integrace evropských trhů práce a mobilitu pracovních sil. Úroveň geo-
grafické mobility mezi jednotlivými členskými státy je obecně velmi nízká; její zvýšení 
má být podporováno postupným odstraňováním administrativních překážek, rozvojem 
jazykových a kulturních znalostí, uznáváním diplomů a kvalifikací bez ohledu na to, 
v které členské zemi byly získány. 

V ČR nebyla dosud problematika odlivu kvalifikovaných pracovních sil do zahraničí 
systematicky sledována. Ojedinělou práci představuje výzkumný projekt Jarmily Marešo-
vé, Dušana Drbohlava a Věry Lhotské vypracovaný pod záštitou Katedry sociální geogra-
fie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK v Praze v roce 1996. [21]  

Předložená publikace je jedním z výstupů výzkumného projektu „Riziko možného odlivu 
kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí“ z tematického celku TP „Moderní společ-
nost a její proměny“. Nečiní si nárok na analýzu teoretických konceptů mezinárodní mo-
bility a zahraniční migrace odborníků; její obsah má spíše pragmatický charakter. V sou-
ladu se zaměřením projektu se autoři zamýšlejí nad problémem, zda vstup České 
republiky do Evropské unie, migrační nabídkové programy pro získání zahraničních kva-
lifikovaných pracovních sil, „Evropská strategie zaměstnanosti“ a budoucí volný pohyb 
pracovních sil vyvolají hromadnější odchod českých odborníků do zahraničí a v kterých 
odvětvích (oborech) možno očekávat nejvyšší ohrožení. V této souvislosti si kladou zdán-
livě jednoduchou otázku – odpovídá poptávka po kvalifikovaných pracovních silách 
na českém trhu práce profilu nedostatkových odborníků ve vyspělých zemích Evrop-
ské unie? Kromě zjištění personální potřeby deficitních expertů na českém a evropském 
trhu práce jsou součástí publikace poznatky o evropských a českých iniciativách ČR pro 
získání zahraničních kvalifikovaných pracovníků ze států mimo EU. Práci doplňují úvahy 
o příjmové motivaci českých odborníků k migraci do zahraničí a komparace vzdělanostní 
struktury české a evropské pracovní síly. 

Publikace shrnuje ve stručné formě poznatky osmi podkladových studií zpracovaných ve 
VÚPSV v období od poloviny roku 2004 do konce roku 2005 viz použitá literatura část A. 

                                                 
1 Jedná se o komparativní studii v deseti vybraných středoevropských a východoevropských zemích. Realizace 

v ČR proběhla v letech 1994–1995; obsahově je zaměřena na odliv odborníků z vědeckých a výzkumných 
státních pracovišť a vysokých škol.  
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KAPITOLA PRVNÍ  
Základní zákonitosti zahraniční pracovní migrace s důrazem 
na migraci vysokokvalifikovaných pracovních sil 
 

 

Migrace obyvatel mezi státy je historicky dlouhodobý, ekonomicky, sociálně, demogra-
ficky a jinými vlivy podmíněný fenomén, který má diferencované společenské důsledky – 
může znamenat rozvoj, ale i stagnaci a útlum. Jeho existenci ovlivňuje řada faktorů. Im-
pulzy k zahraniční migraci mohou být osobní, přírodně klimatické, společensko-sociální, 
politické a ekonomické. 

Základním předpokladem ekonomicky podmíněné migrace je vyšší hospodářská úroveň 
přijímacího (migračně cílového) státu oproti hospodářskému standardu ve státě mateř-
ském (zemi původu migranta). V mezinárodních srovnáních hospodářské úrovně států se 
nejčastěji používá reálný objem hrubého domácího produktu – HDP na obyvatele, který je 
vyjádřený ve srovnatelné cenové hladině (paritě kupní síly). Intenzita ekonomicky moti-
vované migrace je tím silnější, čím větší je odstup hospodářské úrovně v mateřském státě 
od státu migračně cílového. [8] 

Vymezit kvantitativně rozsah ekonomicky motivované migrace je prakticky nemožné a 
zavádějící, třebaže se o to řada makroekonomických modelů pokouší. Jejich výsledky se 
odlišují v řádu několika stovek tisíc až milionů migrantů. Je tomu tak zejména proto, že 
kromě makroekonomických faktorů, jako je úroveň DPH na obyvatele, míra nezaměstna-
nosti atd. působí na migraci celá škála dalších mimoekonomických faktorů, jejichž inten-
zitu lze jen stěží odhadnout.  

Základní migrační typy se vzájemně prolínají a tvoří řadu modifikací. Z hlediska námi 
sledovaných záměrů je významná zejména migrace nabídková, neboť právě ta je charakte-
ristická pro převážnou část kvalifikovaných odborníků. Nabídkovou migraci lze defino-
vat jako odchod osob z mateřského státu na základě nabídek zaměstnavatelů v cílovém 
státě; tento typ migrační mobility je podmíněn zpravidla nedostatkem pracovních sil 
v určitém odvětví, oboru nebo okruhu profesí. Nabídková migrace je obvyklá u pře-
vážné části vysokokvalifikovaných pracovních sil (osob s minimálně terciární úrovní 
vzdělání). Lze konstatovat, že tento typ migrace zajišťuje pokrytí dlouhodobějších potřeb 
společenského a hospodářského rozvoje v cílové zemi prostřednictvím pracovní síly ze 
zahraničí. 

Charakteristické rysy migrace u kvalifikovaných pracovních sil  
Mezinárodní mobilita odborníků a zahraniční pracovní migrace vysokokvalifikovaných 
pracovních sil jsou nedílným projevem globalizující se společnosti. Globální ekonomika 
vytváří pro mezinárodní pohyb odborníků konkrétní podmínky především jejich přesunem 
v rámci nadnárodních společností a různých mezinárodních korporací. Tyto aktivity spějí 
k jednotnému (globálnímu) pracovnímu trhu, na kterém je o vysokokvalifikované odbor-
níky eminentní zájem.  

Na problematiku mobility a zahraniční migraci odborníků lze teoreticky nahlížet z několi-
ka různých úhlů a zahraniční literatura disponuje řadou různých přístupů. [20] Pro-
blém lze analyzovat z hlediska makroúrovně. Autoři se zaměřují na mezinárodní ekono-
mické podmínky, význam vládních (národních) migračních politik, na studium mobility 
kvalifikovaných odborníků v rámci nadnárodních firem, společností a jejích sítí, neboť 
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není pochyb o tom, že mezinárodní mobilita kvalifikovaných pracovních sil je institucio-
nálními formami výrazně ovlivněna.  

Jinou úroveň poznání představuje tzv. mikroúroveň, která vychází přímo z potřeb, postojů 
a motivů migrujícího jedince. Mezinárodní mobilita vysokokvalifikovaných pracovníků 
zahrnuje muže a ženy s širokým vzdělanostním a profesním potenciálem, přičemž někteří 
migrují dočasně, jiní s úmyslem trvale se usadit v hostitelské zemi. Problém zahraniční 
migrace odborníků v sobě zahrnuje i hluboce lidský rozměr a dimenze individuálního 
rozhodování (míra adaptace na cizí prostředí, vztah k domovu, rodinné/ přátelské vazby, 
postoj ke kariéře, možnost uplatnění schopností v domácích podmínkách, vybavenost 
výzkumných a vědeckých pracovišť…). Nejucelenější je pochopitelně komplexní přístup 
zkoumání zahrnující obě úrovně poznání a jejich vzájemné propojení. 

Migrační pohyby odborníků v mezinárodním pojetí zahrnují různé typy a formy; od kla-
sického odlivu mozků („brain drain“), který se projevuje ztrátou talentovaných, vyso-
kokvalifikovaných lidí v zemi původu, po cirkulaci mozků („brain circulation“) zahrnující 
pohyb migrantů mezi vysílající a hostitelskou zemí (např. při návratové migraci odborní-
ků) až po výměnu mozků („brain exchange“) mezi vyspělými zeměmi. Mobilita vyso-
kokvalifikovaných osob je vedle toku zboží, informací a kapitálu typickým projevem 
vyspělých ekonomik. [28] 

Data o tocích vysokokvalifikované pracovní síly dokládají, že migrace specialistů je signi-
fikantní zejména z Asie do USA, Kanady, Austrálie a Velké Británie. Zvyšuje se zejména 
s ohledem na studenty a dočasné migranty z řad kvalifikovaných profesionálů, jako jsou 
IT pracovníci. Mezi lety 1990–2000 vstoupilo na americký trh práce, pod programem víz 
pro specialisty, cca 900 tis. vysokokvalifikovaných pracovníků a OECD odhaduje, že 
dočasní pracovníci představují 1/6 celkové pracovní síly v IT technologiích v USA. 

Problém nabývá na významu v situaci růstu poptávky po kvalifikované pracovní síle ve 
zdravotnictví. 

Motivační faktory migrace odborníků jsou na jedné straně shodné s impulzy k mi-
graci u většinové populace (migrace této skupiny je rovněž jednak odpovědí na ekono-
mické příležitosti v zahraničí a jednak reakcí na migrační politiky v těchto zemích), na 
druhé straně mají řadu specifik (viz dále). Mezi obecné faktory ovlivňující rozhodnutí 
migrovat i volbu cílové destinace patří zvýšení kvalifikace, získání zkušeností a zdokona-
lení jazykových dovedností. V případě výzkumníků a akademiků může být důležitým 
motivem spoluúčast na mezinárodních výzkumných a vývojových projektech v hostitelské 
zemi, v případě technických specialistů může být motivem pro migraci prostředí pro ino-
vace.  

U výběrové migrace odborníků se nabídka zaměstnání konkretizuje převážně ještě při 
pobytu migranta v mateřské zemi a podmínky zaměstnání jsou dohodnuty předem. Děje 
se tak prostřednictvím specializovaných agentur, na základě osobních nebo zprostředko-
vaných kontaktů se zaměstnavatelem v zahraničí, přímou on-line inzercí volných kvalifi-
kovaných pracovních pozic atd. Realizace nabídky zaměstnání je podmíněna plněním 
řady odborných (jazykových) předpokladů. 

Dosahovaná úroveň platů (mezd, pracovních příjmů), popř. dalších způsobů hmotného 
zabezpečení v cílovém státě je jen jedním motivem migrace. Neméně důležitým moti-
vačním faktorem mezinárodní migrace odborníků je rozvoj profesionálních znalostí, 
práce ve vysokokvalifikovaných týmech, špičkové vybavení pracoviště, účast na  
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významných mezinárodních projektech, možnosti kariérního postupu, ať už přímo 
v hostitelské zemi nebo (častěji) po návratu v zemi mateřské. 

Nabídková migrace odborníků má v naprosté většině charakter legální pobytové migrace 
zpravidla s dlouhodobějším pobytem v cílovém státě. Většina vysokokvalifikovaných 
odborníků odjíždí do ciziny s přáním návratu do původní země, část s již pevným úmys-
lem trvale se usídlit v hostitelské zemi. Rozsah nabízených odborných pracovních míst 
kolísá podle situace na trhu práce v cílové zemi, konkrétněji vyjádřeno podle míry krytí 
poptávky a nabídky na odborníky u příslušné kvalifikace, specializace a konkrétní profes-
ní pozice.  

Mezinárodní srovnání mobility odborníků ztěžuje nedostatek dat o pohybu dočasných a 
trvalých migrantů podle úrovně kvalifikace. Nicméně existují určité datové zdroje, které 
mohou být využity k posouzení síly a toků vysokokvalifikovaných migrantů v přijímacích 
zemích. Jedná se o cenzy obyvatelstva, registry obyvatelstva, šetření pracovní síly, admi-
nistrativní zdroje, specifická šetření a případové studie. Jednotlivé zdroje mají své před-
nosti a nedostatky. 

Cenzy obyvatelstva jsou vyčerpávající co do pokrytí; realizovány jsou podle standard-
ních mezinárodních klasifikací. Jejich nevýhodou je, že jsou uskutečňovány nepravidelně 
a ne vždy poskytují žádané informace.  

Registry obyvatelstva obsahují zejména demografická data; v oblasti migrace zahrnují 
data o vstupu do země, zamýšlené délce pobytu aj. Obecně nedisponují informacemi 
o vzdělanostní úrovni migrantů nebo o charakteristikách trhu práce. Mohou se však stát 
spojovacím článkem mezi různými jinými zdroji (např. systémy o sociálním zabezpečení).  

Šetření pracovních sil jsou i přes jejich dílčí problematičnost (např. menší výběrový 
vzorek aj.) jedním z hlavních zdrojů pro mezinárodní srovnání mobility odborníků.  

Kromě toho existují v jednotlivých zemích i administrativní zdroje (pracovní povolení, 
povolení k pobytu…), ty sice poskytují relevantní data, ale neumožňují užití konceptů, 
definic a klasifikací potřebných pro tvorbu mezinárodních statistik. Důležitým zdrojem 
pro podchycení migrace odborníků jsou speciální šetření zaměřená na vysokokvalifiko-
vané odborníky ze zahraničí. Tato šetření jsou sice finančně náročná, ale OECD stále více 
podporována.2 [64] 

Zvláštní modalitou mezinárodní migrace odborníků je mobilita vrcholových, obvykle 
vědecky zaměřených „kapacit“ vč. mladších talentů s prokázanými schopnostmi vysoce 
tvůrčí činnosti. Tito odborníci zpravidla migrují do ekonomicky vyspělých států se špič-
kovým výzkumným, vývojovým a konstrukčním vybavením a s přístupem k nejmoderněj-
ším technologiím. Významným rysem této migrace je skutečnost, že nabídka pracovního 
uplatnění pro tyto kapacity je prakticky trvalá, neboť vrcholových špičkových odborníků 
je celosvětově trvalý nedostatek. Především u tohoto typu migrantů není prioritní příjmo-
vý rozdíl mezi státy, ale podstatným a často rozhodujícím motivem je charakter tvůrčí 
činnosti. Z pozice země původu migranta (emigračního státu) se tato migrace obvykle 
označuje jako „odliv mozků“ – v anglosaské literatuře „brain drain“. Je dílčím aspek-
tem ekonomického propojování a globalizace světové ekonomiky a faktorem trvalého 
předstihu společensko-ekonomického rozvoje nejvyspělejších států. 

Typy a formy migračních pohybů vysokokvalifikovaných pracovníků, které jsou nejčastě-
ji diskutovány v zahraniční literatuře, stručně a přehledně charakterizuje příloha 1. 
                                                 
2 Trends in International Migration, OECD, 2001. 
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KAPITOLA DRUHÁ  
Odliv mozků v Evropské unii a nabídkové programy k získání 
vysokokvalifikovaných odborníků 
 

 

Není tajemstvím, že Evropská unie stojí před problémem odlivu mozků. Přední vědecké a 
inženýrské kapacity hledají své pracovní uplatnění mimo evropský prostor, především ve 
Spojených státech, Kanadě, Austrálii a jiných zaoceánských státech. Výsledkem toho je 
technologické zaostávání Evropy především za USA a Japonskem. Třebaže v relativním 
vyjádření vychovává EU více absolventů vysokých škol s doktorskými tituly než Spojené 
státy, disponuje menším podílem vědců v populaci – EU 5,36 vědců na 1 000 pracujících 
obyvatel, USA 8,66, Japonsko dokonce 9,72 vědců na pracovní sílu. [61] K dosažení 
ambiciózního cíle 3 % podílu investic do výzkumu a vývoje na celkovém HDP bude 
EU potřebovat dalších 700 000 vědeckých kapacit. „Pokud Unie nepřijme adekvátní 
opatření k udržení (motivaci) vědeckých kapacit a nebude investovat do vědy a výzkumu, 
situace se ještě zhorší“, varuje evropský komisař pro vědu a výzkum Philippe Busquin. 
[95] 

Mezi jednotlivými státy jsou z hlediska migrační přitažlivosti značné rozdíly. Pro vědce a 
špičkovou inteligenci z kontinentu je přitažlivá především Velká Británie a USA. Např. 
počet německých vědců v Británii se v posledních pěti letech zdvojnásobil. Zatímco 
z České republiky odcházejí vědci a špičkoví odborníci z existenčních důvodů, jejich 
německé kolegy láká ve Velké Británii např. pružnější systém na tamních vysokých ško-
lách a vědeckých pracovištích.3 V řadě západoevropských zemí existují problémy s uplat-
ňováním mladých vědců a jiných odborníků po jejich návratu z ciziny domů (nejčastěji ze 
stáží v USA), kde nemohou nalézt odpovídající pracovní uplatnění. To je jedním z typic-
kých jevů České republiky, která stále nedovede zkušenosti a získané know-how návrato-
vých migrantů řádně využít.  

Po rozšíření EU se stále častěji diskutuje o odchodu vysokokvalifikovaných odborní-
ků z nových členských zemí do států staré Evropy. Podle vyjádření Evropské komise se 
očekává, že nové členské země EU přijdou o 10 procent svých nejkvalitnějších stu-
dentů. Odchod nejkvalifikovanějších mladých lidí může vážně ochromit potenciál hospo-
dářského růstu v nových zemích EU.  

Vzhledem k nepříznivým demografickým prognózám se stane problémem i samotný odliv 
mladých lidí, neboť nepříznivou bilanci věkové struktury práceschopného obyvatelstva 
v mateřské zemi migrantů nadále zhorší. Z realizovaných průzkumů migračních postojů 
obyvatelstva jasně vyplývá, že do zahraničí se vydávají mladí, kvalifikovaní a svobodní 
lidé.4 

                                                 
3 Zatímco ve školním roce 1998 až 1999 bádalo a vyučovalo v Británii 1 820 Němců, o pět let později už jich 

bylo 2 575. Nejde o žádný přechodný, ale o trvalý jev, konstatuje britská agentura pro statistiku na vysokých 
školách HESA. Tento trend potvrzuje i nejnovější průzkum německé společnosti Berlinopolis uskutečněný 
mezi třemi stovkami německých vědců na amerických a britských vysokých školách. Zjistilo se, že zpět do 
vlasti se chce vrátit pouze jedna třetina.  

 http://www.jobpilot.cz/content/service/jobjournal/aktuality/tema.html 
4 Dvě třetiny českých potenciálních migrantů tvoří věková skupina do 29 let a zhruba 60 % z nich má středo-

školské a vyšší vzdělání. Vavrečková, J.: Migrační potenciál českého obyvatelstva v procesu evropské inte-
grace. Praha, VÚPSV 2003. 
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Mobilita vědců a ostatních špičkových expertů je z hlediska země původu migranta pozi-
tivní, pokud se odborníci vracejí do rodných zemí zpátky a zúročí zde získané poznatky. 
Jinak z mobility vědeckých a inženýrských kapacit profitují především migračně cílové 
státy.5 Jinými slovy odliv mozků je pro zemi původu přínosný, pokud po odlivu bude 
následovat příliv. Většina lidí všude na světě dává přednost návratu (návratům) domů 
před trvalým exilem.  

Švýcarský profesor Jean-Pierre Lehmann se domnívá, že únik mozků může být přínosný i 
pro země, z nichž odborníci odcházejí. Vytváří totiž výrazný tlak na státy, které ztrácejí 
nejlepší ze svých lidí, a nutí je učinit kroky ke zlepšení systému vlády, institucí a míry 
hospodářské a společenské svobody. Např. Španělsko přihlíželo odlivu svých talentů pět 
století, obzvláště po vítězství fašismu po španělské občanské válce. Kdysi chudé, diktátor-
ské a v Evropě přehlížené Španělsko prožilo v posledním čtvrtstoletí jednu z nejúspěšněj-
ších proměn. Stalo se prosperující zemí, kde schopní lidé už nevolí cestu úniku a mnozí 
z nejtalentovanějších španělských občanů se vrátili domů. Ještě významnějším faktem je, 
že do Španělska migrují a nacházejí zde pracovní uplatnění kvalifikovaní, nadaní lidé ze 
zahraničí. [28] 

Některé, v porovnání s migračně cílovými státy chudší země jsou z hlediska odlivu špič-
kových expertů zranitelnější. Míra odlivu mozků závisí na ekonomických zdrojích daného 
státu, na úrovni vědy a technologickém vývoji, společenské prestiži představitelů vědec-
kých a odborných kapacit, na sklonu země k inovacím, možnostech dalšího vzdělávání, 
úrovni odměňování špičkových odborníků atd. 

Pro Evropu znamená odliv mozků reálnou hrozbou, které je třeba předcházet. Velká 
Británie, Irsko, Německo aj. vyspělé evropské státy došly k závěru, že je nutné jednak 
maximálně podporovat zájemce žádaných oborů ve vlastní zemi a současně realizovat 
aktivní nábor kvalifikovaných pracovních sil ze zahraničí. Lákání mozků ze zahraničí 
představuje pro Evropu nový trend, který má na jiných kontinentech již mnohaletou tradi-
ci. Spojené státy americké, Kanada, Nový Zéland nebo Austrálie si důležitost aktivní 
imigrační politiky zaměřené na import vysokokvalifikované síly ze zahraničí uvědomily 
již mnohem dříve.  

V konkurenci o vysokokvalifikovanou pracovní sílu směřují vyspělé evropské státy 
k úpravě imigračních zákonů a prosazují selektivní, výběrovou imigraci pomocí celé 
řady nabídkových programů pro získání odborníků ze zahraničí.  

2.1 NABÍDKOVÉ PROGRAMY PRO KVALIFIKOVANÉ ODBOR-
NÍKY VE VYBRANÝCH STÁTECH EU [2] 

2.1.1 Irsko 
Irsko je klasickým příkladem země, kde díky hospodářskému rozmachu došlo i k podstat-
nému zvratu v mobilitě BRAIN DRAIN. V minulosti bylo Irsko historickým „vývozcem“ 
lidí, kteří po několik století odcházeli ze země (především do Spojených států amerických 
a Velké Británie) kvůli špatným životním podmínkám a chudobě. Za posledních třicet let 
se Irsko dokázalo vypracovat na ekonomicky silnou zemi; klíčovými prvky ekonomic-
kého úspěchu Irska bylo kladení důrazu na vzdělání a důrazný přechod z průmyslu 
na služby a informační technologie. Svou úlohu sehrála i výhodná daňová politika  

                                                 
5 Např. americké univerzity měly velký prospěch z německých židovských utečenců prchajících před Adolfem 

Hitlerem. 
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zaměřená na přilákání přímých zahraničních investic (včetně rizikových podniků), proin-
vestiční politika, podpora finančních služeb. Postupně si Irsko vybudovalo pověst centra 
technologického průmyslu, telekomunikační infrastruktury a země s dobrými legis-
lativními podmínkami pro obchod. Tento obrat v celkové hospodářské politice způsobil 
velký rozvoj oborů náročných na vysokou kvalifikaci a v konečných důsledcích vyús-
til v zpětný příliv mozků do Irska. [93] 

V oborech informační technologie, v konstrukčních profesích a v celé škále medicínských 
profesí ve zdravotnictví (doktoři, zdravotní sestry, fyzioterapeuté atd.) byl vzhledem 
k prudkému růstu irské ekonomiky zaznamenán nedostatek kvalifikovaných odborníků. 
Informace o nedostatku kvalifikovaných pracovních sil jsou pravidelně zveřejňovány na 
stránkách Úřadu pro vzdělávání a zaměstnanost (FAS) a Úřadu pro podporu rozvoje prů-
myslu a technologií (Forfás).  

Iniciativy na podporu růstu domácích odborníků 
Na žádost vlády byla v roce 1996 založena expertní skupina, jejímž hlavním úkolem je 
analyzovat a hodnotit nabídku a poptávku v průmyslových oborech vyžadujících 
vysokou úroveň kvalifikace. Dle analýz a doporučení skupiny alokovala vláda význam-
ný růst zdrojů na podporu dalších vysokoškoláků s technickým zaměřením. Pokud bylo 
zjištěno, že podíl uchazečů o studium na vysoké škole technického zaměření nebo IT 
oborech momentálně klesá, je podporována medializace perspektivity těchto oborů u ši-
roké irské veřejnosti.  

Program „Důležitost kvalifikace“ (Skill Awareness Programme) se snaží podchytit zájem 
médií o situaci na trhu práce v segmentu vysokokvalifikované pracovní síly. Vytváří růz-
né propagační materiály na podporu technických a IT oborů pro studenty na středoškolské 
úrovni, rodiče i učitele. Vše se odehrává za silné podpory Ministerstva pro vzdělání a 
vědu. Irsko dále podporuje mobilitu mezi průmyslem a akademickou sférou, tj. vzá-
jemně prospěšnou spolupráci akademiků, výzkumných pracovníků a odborníků z praxe.  

Iniciativy pro získání zahraničních odborníků  
Irsko si je vědomo skutečnosti, že jeho další ekonomický růst by mohl limitovat národní 
pracovní potenciál. Proto se, kromě podpory domácí požadované inteligence, snaží do 
země přilákat odborníky ze zahraničí. Zájem není soustředěn pouze na zkušené pracovní-
ky v požadovaném oboru, ale i na studenty požadovaných aprobací.  

Nadále počítá s přílivem imigrantů zejména pro sektor služeb6 a zájem má zvláště 
o pracovníky z nových členských států Unie. Ve střednědobém odhadu se počítá s po-
třebou nových kvalifikovaných pracovníků až do roku 2010. Jejich počet se odhaduje na 
234 000 lidí.  

Pro podporu náboru vysokokvalifikované síly ze zemí mimo EHP zavedlo Irsko řízenou 
imigrační politiku prostřednictvím programů Pracovní víza (Working Visa) a Povolení 
k práci (Work Authorisation). Smyslem programů je získat kvalifikované odborníky 
ze zahraničí do konkrétně určených oborů a pevně stanovených profesí. Jedná se 
např. o experty z informačních technologií, o profesionály ze zdravotnictví (lékaře, zdra-
votní sestry, zubaře, terapeuty…), o technické profese (zejm. konstrukční inženýry), 

                                                 
6 Zaměstnanost ve výrobní sféře by měla zůstat stabilní, zatímco v oblasti zemědělství a stavebnictví analytici 

předpokládají již její pokles. 
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o experty z oblasti výstavby (např. architekty, územní plánovače…), vědecké a vývojové 
pracovníky a představitele řady technických oborů.7 

2.1.2 Velká Británie 
Spojené království Velké Británie je tradičně zemí se silným průmyslem. Od přelomu 
osmdesátých a devadesátých let směřuje ekonomický trend od těžkého průmyslu k tercié-
ru. Poptávku pracovního trhu tak určuje sektor služeb obecně charakterizovaný vysokou 
náročností na kvalifikaci. Británie se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikované 
pracovní síly (tzv. skill gaps). Dlouhodobým trendem ve Velké Británii je přechod od 
manuální práce k nemanuální. Rostoucí důležitost kvalifikace pro uplatnění na pracovním 
trhu potvrdily analýzy trhu práce ve vztahu k míře nezaměstnanosti u různých vzdělanost-
ních skupin. V průběhu posledních deseti let citelně poklesla nezaměstnanost u skupin 
s vyšším a univerzitním vzděláním.  

Převažující poptávka zaměstnavatelů nad nabídkou pracovních sil existuje ve Velké  
Británii především v oblastech informačních technologií, inženýrských prácí, ve zdra-
votnictví a sociální oblasti, ve školství a výchově, a to na většině území Spojeného krá-
lovství. Potíže s hledáním zaměstnanců má sektor stavebnictví; s nedostatkem kvalifiko-
vaných pracovníků se potýká oblast strojírenství, a to především na jihovýchodě Velké 
Británie. 

Vláda se proto rozhodla problém nedostatku kvalifikovaných pracovníků řešit a přilákat 
do země odborníky ze zahraničí. V roce 2002 vyhlásila nový bodový systém pro imigran-
ty s vysokým znalostním potenciálem a následně byl zahájen Program vysokokvalifiko-
vané migrace (HSMP – Highly Skilled Migration Programme).  

Cílem programu je odstranit bariéry pro pracovní uplatnění cizinců u skupiny vyso-
kokvalifikovaných zájemců. Program je zaměřen především na zkušené profesionály, 
kteří již dosáhli ve své zemi významných úspěchů. Pro účastníky tohoto programu není 
stanovena povinnost najít si zaměstnavatele ještě před příjezdem do Velké Británie a je 
jim uděleno vízum, na základě kterého mohou v Británii pracovat po dobu jednoho roku. 
Měsíc před vypršením lhůty si může účastník Programu vysokokvalifikované migrace 
zažádat o prodloužení víza a běžnou praxí bývá jeho obnovení na dobu dalších tří let. Po 
vypršení celkového maximálního čtyřletého období může zahraniční zaměstnanec, který 
má zájem pracovat a trvale se v Británii usadit, zažádat o trvalé povolení k pobytu (Sett-
lement visa). 

Program je založen na bodovém systému hodnocení vhodnosti kandidáta. Faktory, 
které se hodnotí jsou: 

– věk, 
– kvalifikace, 
– relevantní pracovní zkušenosti, 
– příjmy v minulosti, 
– profesní úspěchy, 

                                                 
7 Pracovní víza si musí vyřídit občan země, se kterou má Irsko vízový styk a který má zajištěnu práci v jednom 

z určených oborů. Pracovní povolení může obdržet občan státu, který má s Irskem bezvízový styk a má z Ir-
ska nabídku na práci také spadající do určených oborů. Tyto programy umožňují zájemci, který má v Irsku 
přislíbenou práci, aby obdržel víza a povolení k práci již od irského konzulátu nebo ambasády ve své zemi. 
I přihlášky podává zájemce ve své rodné zemi, a to přímo na irském zastupitelství. Vízum i povolení mají 
obvykle platnost dva roky. Držitelé mohou během trvání platnosti změnit zaměstnavatele, ale pouze ve stejné 
kategorii odbornosti. Viz http://www.entemp.ie/labour/workpermits/authorisation.htm 
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– prioritní profese (v současnosti pouze doktoři), 
– profesní úspěchy partnera. 

Program vysokokvalifikované migrace byl v Británii velice úspěšný. Během své exis-
tence zaznamenal změny, které reagovaly na vývoj situace na britském trhu práce a potře-
bu nedostatkových pracovníků. Již v prvním roce existence tohoto programu převážil 
názor, že tento nástroj je třeba využívat ve větší míře, speciálně ho upravit pro mladé, 
více zvýraznit kvalifikaci příchozích, snížit bodový limit pro účast a rozšířit tak sku-
pinu možných uchazečů. Obecně se snížilo bodové minimum pro zařazení uchazeče, 
zvýhodněni jsou mladší uchazeči do 28 let a uchazeči s manželkou či partnerkou s vyso-
koškolským vzděláním. Dále se snížily požadavky na předchozí pracovní zkušenost a 
předchozí výši příjmů. [97] 

Kromě toho disponuje Velká Británie několika programy pro přilákání vědeckový-
zkumných kapacit do země. Jedním z takových schémat je postgraduální Cena Dorothy 
Hodgkinové. Smyslem tohoto programu je sponzoring postgraduálního studia ve Velké 
Británii uchazečům z rozvojových zemí. Program s rozpočtem 10 milionů liber se zamě-
řuje na mladé vědce z Indie, Číny, Ruska a Hongkongu. Kromě toho, že program sponzo-
ruje jejich studium, umožňuje jim zůstat v Británii rok po absolvování studia. To je dosta-
tečně dlouhá doba k tomu, aby měli absolventi programu možnost najít si odpovídající 
vědecké uplatnění ve Velké Británii.  

Svůj liberální postoj k imigraci jako takové vyjádřila Velká Británie, když spolu s Irskem 
a Švédskem umožnila práci příslušníkům všech nových členských států bez uplatňování 
omezení v přístupu na trh práce. Britská vláda zrušila pro občany všech deseti nových 
členských zemí (vč. ČR) pracovní víza, zavedla pouze registr, kde se musí zájemci o práci 
povinně hlásit. 

2.1.3 Spolková republika Německo 
V prvních dvou desetiletích po druhé světové válce došlo v Německu k ekonomickému 
zázraku (Wirtschaftswunder). Pro prudký rozvoj průmyslu nebylo v zemi dostatek pra-
covních sil a potřebu pokrývali tzv. gastarbeitři (nekvalifikovaní pracovníci ze zahraničí), 
především z Turecka.  

Zhruba od r. 2003 německé hospodářství stagnuje. Podniky jsou nuceny maximálně  
racionalizovat výrobu, ve vztahu ke konkurenceschopnosti zavádět nové technologie a 
optimalizovat mzdové náklady. Tyto skutečnosti logicky vyúsťují ve snížení personální 
potřeby (lidského potenciálu). Ve statistikách se tento trend odráží v citelné redukci za-
městnanosti, při současném zvýšení počtu osob bez stabilního zaměstnání. Např. v roce 
2003 znamenal pokles zaměstnanosti oproti předcházejícímu roku 1,2 %, při současném 
zvýšení nezaměstnanosti o 4 %. Následkem slabé hospodářské dynamiky byl zaznamenán 
pokles nabízených volných pracovních míst téměř ve všech odvětvích a oborech. 

Požadovaná kvalifikovaná pracovní místa v Německu 
Vývoj nabídky pracovních míst kopíruje trend posledních let – celoněmeckou pře-
měnu na společnost služeb. Nejvyšší pokles zaměstnanosti byl zaznamenán v průmyslo-
vé výrobě, dále ve stavebnictví, snížení zaměstnanosti provázelo i zemědělství a lesnictví. 
Naproti tomu nárůst pracovních míst byl evidován v oblasti podnikatelských služeb, zdra-
votnictví a sociální oblasti a v oblasti výchovy a vzdělání. Ve službách pracuje v Němec-
ku již 70 % všech ekonomicky aktivních osob (pro srovnání – podle Statistické ročenky 
2004 pracuje ve službách v ČR 56 % ekonomicky aktivního obyvatelstva). 
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V souvislosti s globalizací se na trhu práce soustřeďuje poptávka na kvalifikačně náročná 
pracovní místa a žádáni jsou uchazeči s nejvyšším akademickým vzděláním.  

Na přelomu století se Německo ocitlo v situaci, kdy nedokáže pokrýt rostoucí průmysl 
vyspělých technologií a celkovou přeměnu z průmyslu na sektor služeb z domácího 
kvalifikovaného personálu. Problém sjednocení Německa se nepodařilo do dnešních dnů 
uspokojivě vyřešit a důsledky hromadné migrace kvalifikovaných odborníků z východu 
na západ jsou patrné v nových spolkových zemích dosud.  

V Německu nedocházelo k migraci kvalifikovaných pracovních sil pouze v rámci jednoho 
státu z východu na západ (postupnou konvergencí obou německých zemí je dnes migrační 
proud již výrazně utlumen), ale v důsledku ekonomické stagnace odcházely německé 
vědecké a technické kapacity do zahraničí. I v této skutečnosti je spatřována jedna z příčin 
nižšího hospodářského růstu. 

Poptávku a nabídku vysokokvalifikovaných pracovních míst sledují průběžně jednotlivé 
profesní svazy příslušných zaměstnanců a podle jejich zjištění není bilance v řadě oborů 
nijak povzbudivá. Např. podle informací Profesního svazu německých elektrotechniků, 
elektroniků a informačních techniků (Verein der Elektronik, Elektrotechnik, Informati-
onstechnik – VDE) pouze v oboru lékařské techniky a v technologii optiky chybí 
20 000 kvalifikovaných pracovní sil. V elektronickém průmyslu zůstalo v roce 2004 
každé druhé pracovní místo pro absolventy (začínající v oboru) neobsazené. 

Svaz německých inženýrů (Verein Deutscher Ingenieure – VDI) upozorňuje na skuteč-
nost, že v Německu chybí ročně 15 000 technických inženýrů. Statistiky budoucích 
absolventů hovoří o tom, že v nejbližší době zůstane stav více méně zachován. 

Na druhé straně je podle VDI v SRN 64 000 diplomovaných inženýrů bez zaměstnání, 
60 % z nich je však starších 50 let (tj. jedná se o pracovníky s chybějícími znalostmi 
High-Technologie). Přitom kvóta pro vysokokvalifikované inženýrské profese se od 
r. 1988 do 2004 v německých podnicích téměř zdvojnásobila; v současné době představu-
je 16 % zaměstnanců a v budoucnu má nadále stoupat. 

Kromě klasických technických inženýrů potřebuje německý trh práce (i když v omezeněj-
ším množství) také fyziky, chemiky a absolventy přírodních věd. Ti se uplatňují spíše ve 
výzkumu (ve vývoji jsou žádaní spíše techničtí inženýři pro jejich detailnější, analytické 
znalosti). [88] 

Přes bouřlivé politické diskuse se stále výrazněji prosazuje názor, že pokud si má Němec-
ko udržet svoji vedoucí roli v tradičně německých oborech (např. lékařská technika, tech-
nologie optiky…), může tak učinit pouze dvěma kroky:  

– zlepšením vlastních vzdělávacích možností,  
– selektivní imigrací vysokokvalifikované pracovní síly ze zahraničí. 

Iniciativy pro získání kvalifikovaných odborníků ze zahraničí 
Všeobecně známý je oborově omezený program Spolkové vlády – „Zelené karty“  
(Grüne Karten) určený pro odborníky z oblasti informačních technologií. Byl zave-
den v roce 2000 podle vzoru systému zelených karet Spojených států amerických. Zelená 
karta je udělena, pokud žadatel předloží vysokoškolský diplom a příslib německého za-
městnavatele, že minimální mzda bude činit 50 000 € ročně. V případě splnění těchto 
podmínek je vízum vydáno během tří až čtyř pracovních dnů. Žadatel může s sebou vzít 
do Německa rodinu. Doba pracovního povolení je omezena na pět let. Za dobu svého 
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trvání již Berlín udělil 16 000 karet. Program zelených karet skončil 31.12.2004 a jeho 
hodnocení je rozporuplné.  

Velký krok učinilo Německo k vytvoření příznivějších podmínek pro získání kvalifikova-
ných uchazečů ze zahraničí přijetím Nového imigračního zákona. Nový imigrační zákon, 
který prošel legislativním procesem až po třech letech politických jednání, byl schválen 
v červnu 2004 a vstoupil v platnost 1.1.2005. Jeho hlavním úkolem je přilákat vyso-
kokvalifikované pracovníky do největší ekonomiky Evropy a zaplnit deficit pracov-
ních sil především v oblasti informačních technologií, zdravotnictví a inženýrství.  

Německo, které má největší podíl cizinců na obyvatelstvu v celé Evropské unii (cca 9 % 
cizinců na domácí obyvatelstvo – pro srovnání Česká republika cca 2,3 %), nedokázalo až 
do roku 2005 systematicky podpořit příliv kvalifikovaných pracovníků. Umožnit to má až 
nový Imigrační zákon, který obsahuje např. ustanovení, že:  

– vysokokvalifikovaní pracovníci jako vědci nebo IT specialisté obdrží převážně 
neomezené povolení k pobytu (Unbefristete Aufenthaltserlaubnis), které jim umožní 
trvale se usadit v zemi,  

– zahraničním studentům je povoleno zůstat v zemi rok po dokončení studia a tuto 
dobu mohou využít k hledání zaměstnání na německém trhu práce.  

Poměrně jednoduše mohou získat pracovní povolení v Německu i vědci, odborníci a ve-
doucí pracovníci z třetích zemí (nových členských zemí) s vysokoškolským diplomem, 
u kterých se jedná při jejich zaměstnávání o společenský zájem (tj. v zemi není dostatek 
vlastních expertů). 

2.1.4 Rakousko 
Ani v Rakousku nepřispěl hospodářský vývoj k výraznějšímu růstu pracovních příležitostí 
(v roce 2004 nárůst HDP pouze 0,5 %). Snižující se nabídka pracovních míst zasáhla 
v různé míře různá hospodářská odvětví, přičemž nejvíce byla postižena oblast průmyslo-
vé výroby. Růst zaměstnanosti byl zaznamenán pouze v terciárním sektoru. Pokles za-
městnanosti byl nejvíce patrný v hlavním městě Vídni, které v roce 2004 snížilo stavy 
zaměstnaných o 5 500 osob, což se přičítá vzrůstající konkurenci pracovních sil z nových 
států EU, zejména v jejich blízkosti ležících metropolí (např. Bratislava). 

V rámci vizí Evropské unie se Rakousko snaží etablovat mezi pět států Evropy s nejsilněj-
ším inovačním potenciálem. Vychází z přesvědčení, že tohoto cíle lze dosáhnout pouze 
podporou výzkumu, vědy, inovací s vysoce kvalifikovaným, kreativním lidským potenciá-
lem. V současné době chybí v Rakousku 900–1 400 výzkumníků a vědců. Problém 
nedostatku vysokokvalifikované pracovní sily nemůže být v Rakousku řešen zvýšením 
kvót studentů, neboť demografický vývoj naznačuje, že od roku 2005 se budou silné roč-
níky o 15 % redukovat. 

Iniciativy pro získání špičkových vědeckých kapacit [73] 
Ve vztahu k uvedeným skutečnostem vyhlásila rakouská vláda program „BRAIN 
POWER AUSTRIA“ s cílem získat rakouské vědce pracující v zahraničí zpět pro 
vědeckou (výzkumnou) práci v Rakousku. Počet v zahraničí pracujících rakouských 
vědců je odhadován na 1 500–2 000 osob, které působí především v USA, Kanadě, SRN a 
Velké Británii. Stále zřetelněji se ukazuje, že typický brain drain není pouze záležitostí 
hospodářsky zaostalých zemí, ale je charakteristický i pro takové země, jako je např.  
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Rakousko. Rakouští vědci neodcházejí za moře, příp. do jiných států EU proto, že nemají 
doma uplatnění, odcházejí za lepšími pracovními a příjmovými podmínkami. 

Důvody pro odchod špičkových odborníků z Rakouska lze shrnout do několika bodů: 

– relativně malé kariérní možnosti, 
– relativně nízké příjmy ve srovnání s nabídkami ze zahraničí, 
– nedostatečné mezinárodní propojení Rakouska s ostatním světem, 
– ve srovnání s vyspělým světem, relativně špatné vybavení výzkumných pracovišť a 

místních univerzit. 

Rakušané jsou si vědomi toho, že opouští-li určitý stát (region) trvale řada renomovaných 
vědců a odborníků, vede to zákonitě k stagnaci domácí vědy a výzkumu. 

Smyslem programu, který je součástí projektu „Human Ressource“, je principiálně 
snížit odchody rakouských vědců do zahraničí a konkrétními prostředky usilovat 
o návrat v zahraničí již žijících rakouských vědců zpět do země.8 Přijatý program by 
měl výrazně přispět k přeměně tzv. brain drain (odchod mozků) v brain gain (získání 
mozků). Program usiluje o podporu vědeckých kapacit v klíčových průmyslových kvalifi-
kacích a vytvoření atraktivních vědeckých pracovních míst v Rakousku. Současně by 
mělo dojít k zlepšení vědeckého transferu mezi univerzitami a podniky a zvýšení počtu 
podniků a firem provozujících vlastní výzkum a vývoj.  

Zájemci o zařazení do programu musí mít v posledních deseti letech ukončené doktorand-
ské studium. U vědců, kteří se chtějí do Rakouska vrátit a splňují stanovené podmínky, 
přebírá dvě třetiny nákladů příslušné ministerstvo, zbývající část firma, kde má vědec 
v budoucnu pracovat. Podle odhadů pracuje pouze v Severní Americe 1 500 rakous-
kých vědců. Prostřednictvím databáze úřadu pro vědu a technologii při rakouském velvy-
slanectví ve Washingtonu bude většina z nich oslovena a jejich postoj sondován k mož-
nému návratu do Rakouska.  

Pro zvýšení KNOW-HOW rakouských expertů se zároveň přepokládá vyslání rakouských 
vědců/výzkumníků do zahraničí (kvóta činí cca 400 expertů ročně). 

V rámci programu BRAIN POWER AUSTRIA byla zřízena online pracovní burza spe-
cializovaná pouze pro vědecké a výzkumné pracovníky – poptávka vědců a výzkumní-
ků a nabídka konkrétních pracovních míst u rakouských zaměstnavatelů. Dále byla zajiš-
těna možnost individuálního poradenství a individuální podpory. Konkrétní pomoc je 
nabízena v oblasti hledání požadovaného bydlení, škol pro děti a zaměstnání pro rodinné 
příslušníky. Institucionálně mají být výše uvedené aktivity zajištěny prostřednictvím nově 
zřízeného Úřadu pro podporu a péči o výzkumníky a vědce. [86] 

Nabídkové programy pro získání vysokokvalifikovaných odborníků realizují i ostatní 
státy. Z evropských států se dále jedná např. o Nizozemsko, kde v roce 2004 vláda schvá-
lila usnesení o snazším vstupu na nizozemský trh práce vysokokvalifikovaným odborní-
kům z třetích zemí a z nových členských států.9 Povolení pro vysokokvalifikované pra-
covníky se uděluje na dobu 5 let nebo podle uzavřené pracovní smlouvy. Pokud se jedná 
                                                 
8 Do Rakouska jsou prostřednictvím programu lákáni špičkoví vědci všech národností, ale důraz je kladen na 

v zahraničí pracující Rakušany. 
9 Pracovníci, jež budou mít roční hrubý příjem ve výši minimálně 45 000 eur, resp. v případě pracovníků do 

30 let minimálně 30 000 eur, nebudou potřebovat žádné pracovní povolení k práci v Nizozemsku. Důležitou 
podmínkou k účasti je, aby zaměstnavatel uzavřel dohodu s Imigrační službou (Immigration and Naturali-
sation Service IND). Pokud zaměstnavatel chce zaměstnat vysokokvalifikovaného pracovníka, nemusí mu už 
vyřizovat klasické pracovní povolení. 
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o smlouvu na dobu neurčitou, není pracovní povolení omezené časem. Vyřízení povolení 
by nemělo trvat déle než 2 týdny. Pracovníci bez ukončeného vysokoškolského vzdělá-
ní nejsou považováni za kvalifikované.  

Zahraniční experty lákají i další vyspělé evropské země zejména Itálie a Španělsko; ze 
zaoceánských států se jedná především o USA, Kanadu, Austrálii, Nový Zéland a jiné 
země světa. Jak známo typický brain drain provádějí již léta Spojené státy americké, 
kde pouze polovina zde působících vědeckých (výzkumných) kapacit je vyškolena 
v USA, zbývající polovinu získávají Američané náborem ze zahraničí.  

Souhrnně lze konstatovat, že vzniká řada programů (koncepcí) rozmanitého charakteru, 
které usilují o příchod zahraničních odborníků do země. Jednotlivé programy vykazují 
vzájemnou podobnost i odlišnost vyplývající ze specifických národních přístupů, potřeb a 
zkušeností.  

Podle anglosaské literatury [Salt, McLaughlan 2002] lze vládní aktivity států na „přilá-
kání“ zahraničních odborníků shrnout do několika základních skupin: 

– země, v nichž existují komplexní imigrační programy (např. systém „zelených karet 
v Německu), 

– země, které provedly elementární, pozitivní opatření v existujícím systému pracovních 
povolení, což vedlo k usnadnění přístupu odborníků na místní pracovní trh (např. 
„urychlovací“ – fast-track visa – pracovní víza pro IT specialisty v Nizozemsku), 

– země, které upustily od požadavku pracovního povolení nebo zmírnily předpisy pro 
jeho udělování u kategorie žádaných odborníků (např. v rámci přesunu nadnárodních 
společností – ICTs, intra-company transfers – do Irska přicházejí „korporační“ migran-
ti, u kterých není vyžadováno pracovní povolení), 

– země, které zavedly daňové pobídky z důvodu redukce daňové zátěže u zahraničních 
pracovníků s vysokými příjmy (např. Skandinávie), 

– země, které vytvořily programy pro návrat vlastních vysokokvalifikovaných odborníků 
ze zahraničí do vlasti (např. Rakousko).10 

 

                                                 
10 http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs2/migrationpolicies.pdf 
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KAPITOLA TŘETÍ  
Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků  
v České republice  
 

 

Určitý typ nabídkového programu pro získání kvalifikovaných odborníků ze zahraničí 
realizuje od r. 2003 i Česká republika. Je znám pod názvem pilotní projekt „Aktivní vý-
běr kvalifikovaných zahraničních pracovníků“. Jedná se o řízenou výběrovou imigraci 
kvalifikované pracovní síly ze zemí, které nepatří do EU.  

Základním principem projektu je umožnit cizincům požádat ve zkrácené lhůtě o trvalý 
pobyt v ČR. 

Konkrétním cílem je přivést do České republiky kvalifikované odborníky ze zahraničí, 
kteří zde chtějí spolu se svými rodinami žít, a současně vyplnit mezery na místním trhu 
práce. Společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) se na projektu podílí i 
Ministerstvo vnitra (MV) a Ministerstvo zahraničních věcí (MZV). Touto iniciativou se 
stala ČR první z transformačních zemí, která usiluje o řízenou migraci.  

Účast na projektu je zatím limitována podle země původu migranta. Během prvního 
roku působení se mohli projektu účastnit pouze zájemci z Bulharska, Chorvatska a Kaza-
chstánu; maximální kvóta činila 300 občanů z uvedených zemí.  

Od října 2004 se projekt rozšířil o další dvě země – Bělorusko a Moldavsko a povolená 
kvóta činila 700 uchazečů. Od tohoto roku se do projektu mohli hlásit i zahraniční absol-
venti českých vysokých škol bez ohledu na zemi původu.  

K dalšímu rozšíření došlo v červnu 2005, kdy je projekt rozšířen na občany Srbska, Černé 
hory a Kanady. Novinkou je jeho otevření i zahraničním absolventům českých středních 
škol (bez ohledu na zemi původu), kteří ukončili studium v roce 2000 a později. Současně 
se posunula časová hranice pro účast zahraničních absolventů vysokých škol na rok 1995. 

Zásadní zlom v počtu účastníků se očekává v roce 2006; od 1.1.2006 se budou moci do 
projektu hlásit i občané Ukrajiny. Tímto krokem vyšla vláda vstříc opakovaným požadav-
kům českých zaměstnavatelů, kteří mají o ukrajinské pracovníky velký zájem. Ukrajinci 
jsou v ČR druhou nejpočetnější národností, hned po občanech Slovenské republiky. Podle 
údajů ČSÚ pracovalo na konci roku 2004 v ČR 41 885 Ukrajinců, z toho 22 399 v posta-
vení zaměstnanců, tj. na základě povolení k zaměstnání, což je jedna z podmínek účasti na 
projektu. V této souvislosti se předpokládá několikanásobné zvýšení počtu žadatelů, což 
umožní testovat i kapacitní možnosti projektu.  

Počet zemí, ze kterých se zájemci mohou do projektu hlásit, je tedy stále omezený, reali-
zátoři však proklamují, že by se program během pěti let mohl otevřít pro kvalifikované 
imigranty ze všech zemí světa. 

Podmínkou účasti je země původu migranta, minimálně středoškolské vzdělání, sjednané 
zaměstnání v ČR, tj. získání víza k pobytu za účelem zaměstnání. Fakticky to znamená, že 
organizátoři projektu neobstarávají zahraničním uchazečům pracovní místo ani pracovní 
povolení. Platí zásada, že migranti ze třetích zemí mohou v ČR získat pouze to pracovní 
místo, které nelze dlouhodobě obsadit českými pracovníky a pracovníky ze států EU.  

Základní výhodou účasti v projektu „Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pra-
covníků“ je skutečnost, že jeho účastníci mohou ve zkrácené lhůtě 2,5 roku požádat 
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o trvalé povolení k pobytu v České republice; stávající zákonná úprava vyžaduje pro trva-
lý pobyt v ČR desetileté období. O trvalý pobyt v ČR mohou zažádat i rodinní příslušníci. 
Další výhodou projektu je měsíční ochranná lhůta na nalezení nového pracovního místa 
při nezaviněné ztrátě zaměstnání (cizinec nemusí v této době opustit ČR). 

Realizovaný pilotní projekt aplikuje kanadský model přistěhovalectví, tj. bodové hodno-
cení a počítačový výběr přihlášených uchazečů. 

Hodnocenými kritérii pro výběr do projektu jsou: 

– dosažené vzdělání, pracovní zkušenosti v zemi původu i v ČR,  
– věk (nejlepší hodnocení dosáhnou uchazeči mezi 23–35 lety), 
– jazykové znalosti, 
– zkušenosti se životem v ČR, 
– hodnocení rodiny.  

Podmínkou účasti je získat minimálně 25 bodů z 66 možných a umístit se v rámci kvóty 
pro dané období.  

Do 5.8.2005 se do projektu zapojilo 301 osob; do tohoto data nevyužil příležitost zapojit 
se do projektu žádný zájemce z Kanady ani žádný zahraniční absolvent českých středních škol.  

Analýza struktury přijatých uchazečů hovoří o tom, že mírně převažují muži (53,8 %), 
více než polovina zúčastněných má středoškolské vzdělání (51,2 %). 147 účastníků 
z celkového počtu 301 dosáhlo vysokoškolské vzdělání, z toho 20 % technické obory, 8 % 
informační technologie a stejný podíl pracovníci ze zdravotnictví. Vědečtí pracovníci jsou 
mezi účastníky zastoupeni pouze šesti procenty. 

Ve věkové struktuře účastníků pilotního projektu převládá skupina 24–35 let (54,8 %). To 
je pozitivní zjištění, neboť se jedná o mladé lidi v produktivním věku, kde je naděje, že 
budou pracovat, a tím i přispívat do českého daňového a sociálního systému. 

Zajímavým faktem zůstává, že 70 % do programu přijatých účastníků udává znalost čes-
kého jazyka. 

Základní problém pilotního projektu je malý počet účastníků, který zdaleka nenaplňuje 
stanovené kvóty pro příslušná léta (první rok 300, druhý rok 700 osob). V prvním roce byla 
kvóta pro příslušníky stanovených zemí naplněna ze 60 %, v druhém roce zhruba na pětinu 
možných žadatelů. Po dvou a půl letech působení projektu bylo celkem vybráno 301 osob.  

Jako jedna z hlavních překážek pro úspěšné zařazení do projektu se ukázala povinnost – 
mít předem sjednané zaměstnání v ČR. V důsledku toho zřídilo MPSV novou interneto-
vou stránku (www.praceprocizince.cz), která je určena českým zaměstnavatelům a zahra-
ničním zájemcům o práci v ČR. Ani tento krok danou situaci nijak zvlášť neřeší, neboť 
poptávka zájemců o práci mnohonásobně převyšuje počet míst, která čeští zaměstnavatelé 
nabízejí. Problémem zůstává nejen kvantita, ale i kvalita nabízených pracovních míst. Zdá 
se, že čeští zaměstnavatelé mají z nejrůznějších důvodů (administrativní bariéry, nízká 
znalost českého jazyka atd.) o zahraniční kvalifikované pracovníky zatím malý zájem a 
vzniká pochybnost, zda ČR v porovnání s aktivitami vyspělé západní Evropy dokáže 
odborníky, kteří k nám ze zahraničí přicházejí, účelně využít.11 

                                                 
11 Při prohlížení webových stránek zjišťujeme, že se zde setkávají zaměstnavatelé s nabídkou pracovních míst 

pro nízkokvalifikované profese a uchazeče o zaměstnání ze zemí mimo EU disponující vysokou úrovní kvali-
fikačních předpokladů. Řada z nich má ukončenou vysokou školu, někteří doktorandské studium s dobrou 
znalostí angličtiny, příp. dalšího světového jazyka. 

http://www.praceprocizince.cz/
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KAPITOLA ČTVRTÁ 
Žádaní odborníci na zahraničním (evropském) trhu práce 
 

 

Níže uvedené informace o žádaných (poptávaných) odbornících na evropském trhu práce 
čerpají ze dvou základních poznatkových zdrojů: 

a) z kvantitativních údajů získaných monitoringem poptávky po kvalifikované pracovní 
síle (dále jen KPS) na evropských sítích mobility – konkrétně systém EURES a systém 
ERA-MORE), 

b) z terénního šetření agentur práce, které zprostředkovávají legální zaměstnávání čes-
kým odborníkům v zahraničí.  

4.1 CHARAKTERISTIKA POZNATKOVÝCH ZDROJŮ 

ad a) Evropský portál mobility v síti EURES – EURopean Employment Services je 
k dosažení na internetové adrese: http://europa.eu.int/eures, nebo http://portal.mpsv.cz/ 
eures.  

Jedná se o síť složenou z národních služeb pro zaměstnanost; jejím hlavním posláním je 
podpořit volný pohyb pracovníků v rámci Evropského hospodářského prostoru.12 EURES 
jako nástroj mobility pracovních sil pomáhá zaměstnancům, kteří mají zájem pracovat 
v jiné než mateřské zemi a současně zaměstnavatelům, kteří hodlají zaměstnat pracovníky 
z ciziny. 13 Česká republika se k síti EURES připojila na základě přístupové smlouvy 
1. května 2004 a poradenskou a informační službu EURES mohou čeští občané využívat 
prostřednictvím svých úřadů práce (česká síť disponuje 15 europoradci, 66 kontaktními 
osobami na ÚP a pokrývá celé území ČR).  

Portál Evropská mobilita vědeckých a výzkumných pracovníků – The European  
Reserchers Mobility portal – ERA-MORE je zveřejněn na adrese http://europa.eu.int/ 
eracareers. Je určen evropským vědeckým a výzkumným pracovníkům; jeho fungování 
garantuje Evropská komise. Smyslem portálu je optimálně alokovat vědecké a výzkumné 
kapacity v rámci EHP a minimalizovat únik „mozků“ mimo Evropu.14  

Centra pro mobilitu vědců a výzkumníků se v Evropě teprve profilují. Za přípravu a fun-
gování českého centra pro mobilitu, které má mít celkem osm regionálních kontaktních 
míst v ČR, je odpovědná Akademie věd ČR. 

Cílem monitoringu poptávky na evropských sítích mobility bylo kvantifikovat a speci-
fikovat inzerovaná pracovní místa pro segment kvalifikované pracovní síly (KPS). 

                                                 
12 Evropské hospodářské společenství (EHS) zahrnuje členské státy EU, dále Norsko, Island a Švýcarsko; 

činnost EURESu byla zahájena v roce 1994. 
13 Systém EURES podává dále užitečné informace o pracovních a životních podmínkách v jiné zemi a nabízí 

pomoc podnikatelům, kteří chtějí rozšířit své podnikatelské aktivity mimo mateřský stát, zvlášť v příhranič-
ních oblastech. 

14 Systém současně pomáhá vědeckým a výzkumným pracovníkům při výjezdu za prací do zahraničí (například 
zjednodušení vízových a přihlašovacích formalit) a řešit problémy v hostitelské zemi. 

http://europa.eu.int/eures
http://portal.mpsv.cz/eures
http://portal.mpsv.cz/eures
http://europa.eu.int/ eracareers
http://europa.eu.int/ eracareers
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Monitorována byla pouze vysokokvalifikovaná nabízená zaměstnání podle „Klasifikace 
zaměstnání“ ČSÚ KZAM 15  – zaměstnanecké skupiny 1 + 2, ve třetí a čtvrté úrovni  
třídění.16  

Frekvence šetření. V rámci monitoringu proběhla celkem čtyři týdenní šetření:  

rok 2004  – říjen,  
  prosinec; 
rok 2005  – únor, 
  duben. 

ad b) Kvalitativním zdrojem poznatků o uplatnění českých odborníků v zahraničí se 
stalo terénní šetření agentur práce, s licencí pro zprostředkování legálního zaměstnání 
českým občanům v zahraničí. Cílem terénního šetření bylo zjištění poptávky po kvalifi-
kovaných českých odbornících v zahraničí a dalších poznatků, které se zahraniční migrací 
českých odborníků úzce souvisí. 

Práci v zahraničí mohou zprostředkovávat pouze agentury, které mají k této činnosti li-
cenci od MPSV a splňují podmínky, které ukládá zákon (např. trestní bezúhonnost, praxe). 
Seznam povolených agentur je k dispozici na internetové stránce: http://portal.mpsv.cz.  

S představiteli dvaceti personálních agentur byl v průběhu října a listopadu 2004 proveden 
individuální řízený rozhovor na základě připraveného exploračního schématu. Většina 
agentur pocházela z Prahy, kde je i nejvíce jejich klientů, ale ve vztahu k regionálním 
specifikám je ve výběrovém vzorku zastoupena i agentura z Ostravy, Českých Budějovic, 
Třebíče atd. U naprosté většiny rozhovorů byla využita práce s diktafonem a následným 
přepisem získaných poznatků. Celé šetření zachovává přísnou anonymitu respondentů.  

4.2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ 

4.2.1 Závěry kvantitativního šetření [5] 
V systému EURES zaujímají volná pracovní místa pro vysokokvalifikované odbor-
níky (zařazené do 1. a 2. třídy KZAM) pouze velmi nízký podíl – v objemu celkových 
inzerovaných pracovních míst se pohybují v intervalu 0,5 – necelá 2 %. 

                                                 
15 Klasifikace zaměstnání – KZAM-R je zavedena ČSÚ; odpovídá mezinárodnímu standardu ISCO 88 (stan-

dard ILO). Předmětem klasifikace je zaměstnání jako konkrétní činnost, kterou pracovník vykonává a která je 
zdrojem jeho příjmů. Klasifikace disponuje pěti stupni (5 číslic). Mezinárodní standard disponuje čtyřmíst-
ným kódem, který KZAM-R pro národní zvláštnosti rozšířila o páté místo.  

16 Konkrétně se jedná o tyto zaměstnanecké kategorie: 
 –  skupiny 12, 13 – vedoucí a řídící pracovníci velkých organizací, společností, podniků vč. jejich organi-

 začních jednotek, ředitelé a vedoucí řídící malý podnik, organizaci a společnost; 
 –  skupinu 21 – vědci a odborníci ve fyzikálních a příbuzenských vědách, architekti a techničtí inženýři/ 

 /tvůrčí pracovníci:  
  – vědci a odborníci ve fyzikálních, chemických a příbuzenských oborech, 
  – vědci a odborníci v oblasti matematiky, statistiky a v příbuzenských oborech, 
  – vědci a odborníci v oblasti výpočetní techniky, 
  – architekti, projektanti, stavební inženýři, techničtí inženýři, konstruktéři…, 
  – vědci, odborníci a inženýři v biologických a příbuzenských oborech; 
 –  skupinu 22 – vědci, odborníci a inženýři v biologických, lékařských a příbuzenských oborech (lékaři, 

 ordináři, stomatologové, veterináři, farmaceuti, lékárníci, prodejci zdravotnické techniky atd.); 
 –  skupinu 23 – odborní pedagogičtí pracovníci; 
 –  skupinu 24 – ostatní vědci a odborní duševní pracovníci (odborní pracovníci v oblasti podnikání,  

 v právní oblasti, odborní pracovníci ve společenských vědách, umělečtí pracovníci atd.). 

http://portal.mpsv.cz/
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Tabulka 1 Poptávka volných pracovních míst v provedených šetřeních na evropských sítích 
mobility 

termín šetření volná místa  
celkem 

volná místa pro sledova-
ná zaměstnání v 1. a 

2. hlavní třídě KZAM 

podíl míst pro zaměstná-
ní v 1. a 2. hlavní třídě 

KZAM na volných mís-
tech celkem v % 

25.–29.10.2004   50 788    200 0,39 
13.–17.12.2004   52 574    938 1,78 
7.–11.2.2005   62 026    348 0,56 
4.–8.4.2005 178 524    269 0,15 
celkem 343 912 1 755 0,51 

 
Zdroj: Evropský portál pracovní mobility – pouze EURES, The Researcher’s Mobility Portal, pro-
počet VÚPSV 
 

Ze strany zaměstnavatelů jsou klienty EURES spíše malé a střední podniky, velké společ-
nosti využívají buď služeb specializovaných personálních agentur nebo v případě nadná-
rodních korporací disponují vlastními systémy výběru zaměstnanců v mezinárodním roz-
měru. Univerzity a vědecko-výzkumné instituce využívají vlastní informační systémy a 
strukturované soustavy odborných vztahů a kontaktů. 

V jednotlivých šetřeních se sice objevily výkyvy v celkovém objemu sledovaných 
KPS (mohou být způsobeny konjunkturálním vývojem ekonomiky v jednotlivém státě 
(regionu) nebo změnou v metodice národní služby zaměstnanosti), nicméně objem po-
ptávky po vysokokvalifikovaných odbornících zůstával více méně konstantní. Výjim-
ku tvořil prosincový výkyv v poptávce po univerzitně vzdělaných pracovnících, který 
odrážel jednorázovou potřebu Velké Británie.17  

Při analýze poptávky po vysokokvalifikovaných profesích v 1. a 2. třídě KZAM podle 
jednotlivých zemí bylo zjištěno, že nejvíce pracovních příležitostí pro sledovaný segment 
nabízejí vyspělé země u Atlantiku. Jednoznačně nejvíce pracovních příležitostí pro 
KPS nabízí Velká Británie; s výrazným odstupem následuje Irsko a Francie. Relativ-
ně vyšší potřebu vykazuje ještě Nizozemsko, Belgie a Itálie.  

Tabulka 2 Nabízená místa ve sledovaných zaměstnáních 1. a 2. hlavní třídy KZAM  

  25.–29.10. 
2004 

13.–17.12. 
2004 

7.–11.2. 
2005 

4.–8.4. 
2005 

celkem 
šetření 

průměr 
šetření 

Irsko   30  55  67  61  213    53 
Velká Britanie  50 673  67  51   841  210 
Norsko    0    0    4    8    12    3 
Dánsko    0    0  10    0    10    2 
Švédsko    3    5    1    0      9    3 
Finsko  13    5    1    3    22    5 
SRN    4  17  29  14    64  16 
Belgie  37  29  27    6    99  25 

 

                                                 
17 Průměrná poptávka v říjnu 2004 a v únoru a dubnu 2005 se pohybovala v intervalu 50–67 volných vysoko-

kvalifikovaných pracovních míst (KPM), v prosinci dosáhla poptávka hodnoty 673 KPM v důsledku hledání 
odborníků v oblasti podnikání, IT a managementu. 
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Tabulka 2 Nabízená místa ve sledovaných zaměstnáních 1. a 2. hlavní třídy KZAM – pokrač. 

  25.–29.10. 
2004 

13.–17.12. 
2004 

7.–11.2. 
2005 

4.–8.4. 
2005 

celkem 
šetření 

průměr 
šetření 

Nizozemsko  39    8  54  18  119  30 
Lucembursko    0    2    1    2      5    1 
Francie  14 106  41  41  202  50 
Lichtenštejnsko    0    0    0    0      0    0 
Rakousko    2    7    7  15    31    8 
Španělsko    3  11    3  10    27    7 
Portugalsko    0    0    2    2      4    1 
Itálie    4  20  33  34     91  23 
Řecko    1    0    1    1       3    1 
Island    0    0    0    3       3    1 
celkem 200 938 348 269 1 755 439 

 
Zdroj: Evropský portál pracovní mobility – pouze EURES, The Researcher’s Mobility Portal, pro-
počet VÚPSV 
 

Z hlediska podílu sledovaných profesí na celkovém objemu inzerovaných pracovních 
míst je na prvním místě Francie (z celkového počtu 1 404 volných pracovních míst zaují-
mají KPM 14 %), dále Finsko (celková poptávka 195 míst – KPM 11 %) a Portugalsko 
(celková poptávka 41 míst – KPM 10 % viz tab. 3).  

Německo nabízí vysoký počet volných pracovních míst celkem, kvalifikovaná pracovní 
místa na portálech veřejných sítí evropské mobility však zaujímají minimální podíl.  

Tabulka 3 Regionální struktura zjištěných volných míst v síti EURES a ERA-MORE  

  volná místa celkem volná místa s VŠ 
kvalifikací 

podíl VŠ míst na 
celkové poptávce v % 

Irsko   22 878  213  0,93 
Velká Britanie  45 907  841  1,83 
Norsko  5 686  12  0,21 
Dánsko  15 618  10  0,06 
Švédsko  33 773  9  0,03 
Finsko  195  22 11,28 
SRN  117 097  64  0,05 
Belgie  74 054  99  0,13 
Nizozemsko  2 033  119  5,85 
Lucembursko  231  5  2,16 
Francie  1 404  202 14,39 
Lichtenštejnsko  64  0  0,00 
Rakousko  7 245  31  0,43 
Španělsko  863  27  3,13 
Portugalsko  41  4  9,76 
Itálie  1 984  91  4,59 
Řecko  14 691  3  0,02 
Island  148  3  2,03 
celkem 343 912 1 755  0,51 

 
Zdroj: Evropský portál pracovní mobility – pouze EURES, The Researcher’s Mobility Portal, pročet 
VÚPSV 
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V profesní struktuře jsou jednoznačně poptáváni odborníci v oblasti podnikání a mana-
žeři; inzerovaná potřeba lékařů je na těchto portálech na třetím místě, za nimi následují 
odborníci v IT oborech.  

Tabulka 4 Struktura poptávky po kvalifikované práci z hlediska klasifikace KZAM v % 

KZAM zaměstnání podíl v % pořadí 
1200 +1300 management   17,06 2 
2110 vědci a odborníci ve fyzikálních, chemických a 

příbuzných oborech  3,32 7 

2120 vědci a odborníci v oblasti matematiky, statistiky 
a v příbuzných oborech  0,46 8 

2130 vědci a odborníci v oblasti výpočetní techniky  11,62 4 
2140 architekti, projektanti, konstruktéři, techničtí 

vědci a inženýři (tvůrčí pracovníci)  9,85 5 

2200 vědci, odborníci a inženýři v biologických, lékař-
ských a příbuzných oborech  15,46 3 

2300 odborní pedagogičtí pracovníci  4,92 6 
2400 ostatní vědci a odborní duševní pracovníci 

v podnikání a příbuzenských oborech  37,32 1 

celkem  100,00  
 
Zdroj: Evropský portál pracovní mobility EURES, The Researcher’s Mobility Portal, propočet 
VÚPSV 
 

Ve skupině „management“ se poptávka soustředila do tříd „vedoucí pracovníci organizač-
ních jednotek, útvarů atd.“ a „vedoucí, ředitelé malých podniků a organizací“. Váhu třídy 
„architekti, projektanti, konstruktéři, techničtí vědci a inženýři“ jednoznačně určují stro-
jaři a elektronici. Poptávku po lékařích určuje třída „vědci, odborníci a inženýři v biolo-
gických, lékařských a příbuzných oborech“.  

Analýza profesní struktury z hlediska cílových regionů dokládá, že ekonomické profe-
se spojené s podnikáním hledají téměř ve všech zúčastněných zemích. S podnikatelskými 
aktivitami souvisí i vysoký objem inzerovaných manažerských míst, který se koncentruje 
ve Velké Británii. 

Zájem o zdravotnické profese, zejména o lékaře, se projevuje především v Irsku, dále ve 
Finsku a ostatních severských zemích. Potřebu odborníků v IT oborech inzeruje zejména 
Velká Británie a Nizozemsko. Téměř všechny země vykázaly potřebu volných pracovních 
míst pro inženýry a elektroniky. Potřebu pedagogů publikuje portál ERA-MORE. 

Ostatní zaměstnanecké třídy, které šetření sledovalo (vědci a odborníci ve fyzikálních 
chemických příbuzenských oborech a vědci a odborníci v oblasti matematiky, statistiky 
atd.), nevykázaly z hlediska zemí podstatné rozdíly – jejich podíl na sledovaných KPM 
byl velmi nízký (od 0 % z matematiků a statistiků do 4,2 % u fyziků a chemiků). 
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Tabulka 5 Struktura poptávky po kvalifikované práci v zemích s nejvyšší inzerovanou potře-
bou v %  

KZAM zaměstnání 
Velká 
Britá-

nie 
Irsko Fran-

cie 

Nizo-
zem-
sko 

Belgie 

1200 + 
1300 management  29,96  3,76   6,93   1,68   6,06 

2110 vědci a odborníci ve fyzikálních, che-
mických a příbuzných oborech   0,48   0,94   3,47   31,09   1,01 

2120 vědci a odborníci v oblasti matematiky, 
statistiky a v příbuzných oborech  0,00  2,82   0,00  0,84   0,00 

2130 vědci a odborníci v oblasti výpočetní 
techniky   8,68  23,00  20,30   7,56   14,14 

2140 architekti, projektanti, konstruktéři, 
techničtí vědci a inženýři (tvůrčí pracov-
níci) 

 3,69  12,21  16,34  5,04  21,21 

2200 vědci, odborníci a inženýři v biologic-
kých, lékařských a příbuzných oborech  23,66  6,10  3,96  6,72  1,01 

2300 odborní pedagogičtí pracovníci   1,19   4,69   1,49   29,41   10,10 
2400 ostatní vědci a odborní duševní pracov-

níci jinde neuvedení  32,34  46,48  47,52  17,65  46,46 

  celkem  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
  podíl na hledaných zaměstnáních 1. a 

2. hlavní třídy KZAM v EHP  48,14  12,19  11,56  6,81  5,67 
 
Zdroj: Evropský portál pracovní mobility – pouze EURES, The Researcher’s Mobility Portal, pročet 
VÚPSV 

4.2.2 Závěry kvalitativního šetření [3] 

a) Názory a postoje oslovených expertů k cílovým migračním teritoriím 
Průzkumem bylo zjištěno, že většina oslovených agentur obstarávala práci českým obča-
nům v Irsku, Velké Británii a Německu. Méně často bylo zprostředkováno zaměstnání 
v Rakousku, Švýcarsku, Francii a Itálii a téměř ojediněle v USA, Kanadě, na Novém 
Zélandu, v Austrálii nebo Saudské Arábii.  

Pro Irsko jsou rekrutovány téměř všechny profese od řemeslníků po vysokoškolsky vzdě-
lané odborníky; největší zájem je o experty z oborů informačních technologií a kvalifiko-
vané zdravotníky. 

Pro Velkou Británii a Německo se shánějí rovněž odborníci z IT (programátoři, správci 
sítí, vývojáři atd.) a lékaři téměř všech specializací (vítáni jsou i veterináři, zdravotní 
sestry a ošetřovatelky). Poptávka po zdravotních sestrách, rehabilitačních pracovnících a 
ošetřovatelkách seniorů byla zjištěna především v Rakousku a Švýcarsku, ale nedostatek 
zdravotních sester a ošetřovatelů je typický i pro další vyspělé evropské státy.  

Nový Zéland jako země s rychle se rozvíjející ekonomikou pociťuje nedostatek kvalifi-
kovaných odborníků v řadě oborů. Existuje zde seznam nedostatkových profesí, kde kro-
mě řemeslných profesí jsou zastoupeny zejména osoby s vysokoškolským vzděláním 
technického zaměření. Na seznamu nechybí ani lékaři různých specializací a vysokoškol-
ští a středoškolští učitelé. S obsazováním učitelských míst je problém, neboť je vyžadová-
na dokonalá znalost anglického jazyka.  
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Austrálie nemá seznam nedostatkových profesí, ale seznam profesí pro přistěhovalce. Na 
migranty má vysoké nároky a lidé bez vysokoškolského vzdělání nemají téměř šanci. 
V poptávce převažují technické obory. 

Vysoké požadavky pro imigranty jsou charakteristické i pro USA a Kanadu; uplatnit se 
v USA nebo v Kanadě vyžaduje špičkové kvality, neboť konkurence ze států „staré Evro-
py“, ale i rozvojových zemí (s angličtinou jako mateřským jazykem) je obrovská. Pro 
USA je klasický „lov mozků“ se snahou získat super kvalifikované odborníky, zejména 
renomované vědce a výzkumníky; Česká republika má v konkurenci ostatních států peri-
ferní postavení. V USA mají zájem především o české zdravotní sestry, ale nemocnice si 
pečlivě vybírají.18 Získat práci v USA je problematické i proto, že imigrační zákony vyža-
dují nejprve ověřit vzdělání a veškerou požadovanou dokumentaci, poté úspěšně absolvo-
vat jazykovou zkoušku a zkoušku ze znalostí v oboru.  

Informativní je skutečnost, že prostřednictvím jedné z oslovených agentur vycestuje ročně 
z ČR kolem 70 zdravotníků (zdravotních sester a lékařů), avšak toto číslo představuje 
pouhou pětinu veškerých zájemců. Pro konkrétnější představu uvádíme, že z dvaceti oslo-
vených agentur se zprostředkováním práce v USA, Kanadě, Austrálii, Novém Zélandu 
zabývaly pouze dvě. 

b) Názory a postoje oslovených expertů k požadované profesní struktuře  
Oslovené agentury rekrutují zejména tyto české odborníky:  

– lékaře téměř všech specializací a kvalifikovaný zdravotní personál 
Z lékařů je zájem o anesteziology, internisty, ortopedy, pediatry, stomatology, psychiatry, 
terapeuty atd. Poptávány jsou kvalifikované zdravotní sestry, rehabilitační pracovníci, 
ošetřovatelky dlouhodobě nemocných, pečovatelky pro seniory. Zájem o lékaře stoupl se 
vstupem ČR do EU v souvislosti s uznáváním českých diplomů a atestací ve státech EU. 

– experty z informačních technologií a komunikací  
Vyhledávány jsou především pozice analytiků, programátorů, administrátorů správců sítí 
atd. (programovací jazyky JAWA, C++, operační systémy UNIX). Některé agentury byly 
přímo napojeny na program Zelených karet pro získání IT odborníků do Německa. Podle 
názoru oslovených expertů se v oblasti IT paušálně uplatní všichni se znalostí nejnověj-
ších technologií a jazykovými předpoklady. V oblasti IT nejsou poptávány střední a vyšší 
manažerské pozice.  

– manažery různých úrovní a oborů  
Předpokladem pro obsazení českých uchazečů do manažerských pozic v zahraničí jsou 
výborné jazykové znalosti, flexibilita, schopnost pozitivní motivace týmu, zkušenosti 
z manažerské funkce a znalost byznysu konkrétní země. Zkušenosti z managementu 
v zahraničí získali čeští uchazeči především přesunem v rámci nadnárodních společností. 
V posledních letech zaznamenaly agentury zvýšenou poptávku po české kvalifikované 
pracovní síle do manažerských pozic. V ČR již existuje skupina manažerů se srovnatel-
nými schopnostmi s jejich zahraničními kolegy; předností českých manažerů je znalost 

                                                 
18 Podle informací jedné z agentur, která se rekrutací do USA zabývá, bude v USA v příštích dvaceti letech 

chybět až dva miliony zdravotních sester. 



 31

češtiny, ruštiny, příp. jiných slovanských jazyků, znalost prostředí východních zemí, příp. 
přímé kontakty v tzv. východním bloku.  

– farmaceuty a vědecké pracovníky z oboru zdravotnictví a farmacie 
Většina farmaceutických firem na evropském trhu práce nebyla postižena hospodářskou 
krizí. Farmaceutické firmy hledají kvalifikované zdravotníky, nejčastěji lékaře nebo ab-
solventy farmaceutických fakult do různých odborných pozic vč. vědy, výzkumu a farma-
ceutického vývoje.  

– vysokoškolsky vzdělané inženýrské pozice 
V řadě evropských velmocí (např. Německo, Velká Británie apod.) chybí experti do kvali-
fikovaných inženýrských pozic – strojní a elektrotechničtí inženýři, elektronici a další 
experti technického zaměření. 

c) Ostatní poznatky o migraci českých odborníků do zahraničí 
Zahraniční zaměstnavatelé kladou důraz na specializaci a zkušenost v oboru. Ukazu-
je se, že samotné vzdělání nestačí, uchazeč musí mít i výborné jazykové znalosti a umět 
něco specifického, co je na místním trhu žádané, a potřebu nelze uspokojit z domácích 
zdrojů pracovních sil.  

V profilu úspěšného vysokokvalifikovaného uchazeče figuruje cílevědomost, ctižádosti-
vost, samostatnost, kreativita, snaha stále na sobě pracovat.19  

Bariérou pracovního uplatnění českých odborníků v zahraničí je především nedosta-
tečná znalost cizího jazyka (jedná se o vůbec největší problém českých zájemců o práci 
v cizině, a to i u skupiny KPS). Při zobecnění základních předností a nedostatků českých 
uchazečů platí následující skutečnosti. Základní předností českých uchazečů o práci 
v zahraničí je pracovitost, zručnost, obecně vysoká úroveň odborných znalostí, přizpůso-
bivost, kreativita a samostatnost. Základními nedostatky jsou špatná jazyková vybavenost 
(v zahraničí mluví lidé druhým jazykem i na nižších funkčních pozicích), nedostatečné 
sebevědomí (Češi jsou méně průbojní v cizím prostředí), obecně nižší míra flexibility a 
spolehlivosti (na západě je i ústní dohoda závazná). V praxi samozřejmě existují mnohé 
individuální rozdíly. 

Ve vztahu k délce (době trvání) migrace kvalifikovaných odborníků převládal mezi 
oslovenými experty názor o její dočasnosti a návratu odborníků zpět do České republiky. 
Předpokladem je, že budou moci odborné zkušenosti, kontakty i jazykové znalosti výhod-
ně zhodnotit. Při dalším růstu nadnárodních společností by měl být o takto kvalifikované 
jedince mimořádný zájem. Kontrakty do zahraničí jsou uzavírány minimálně na jeden rok, 
maximálně na pět let. Zvýšená rizikovost trvalého pobytu je u uchazečů se zahraničním 
pobytem delším než pět let nebo s opakovanými pobyty v zahraničí. Tito lidé ztrácí kon-
takt se svým původním domovem a zpátky se zpravidla nevrací.  
Nejvíce zájemců o kvalifikovanou práci v zahraničí pochází z Prahy, příp. jiných velkých 
měst ČR. Pražané a obyvatelé větších měst znají údajně lépe jazyk a jejich životní styl 

                                                 
19 Např. typická zdravotní sestra se šancí na uplatnění v zahraničí – prospěla ve škole s vyznamenáním, větši-

nou má další postgraduální vzdělání, praxi na klinikách, ARO, kardiochirurgie, intenzivní péče, má výborné 
jazykové znalosti (dané zpravidla již pobytem v zahraničí, většinou jako au pair), je jí cca 27–30 let a není 
zpravidla vdaná.  
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adaptaci v zahraničí usnadňuje. Zvýšený zájem odborníků o práci v zahraničí zaznamena-
ly i agentury z regionů s vyšší mírou nezaměstnanosti (např. západní Čechy, severní Mo-
rava), neboť je-li malá naděje na profesní uplatnění v místě bydliště, mladí, kvalifikovaní 
jedinci využívají možnosti legálního pobytu a práce v zahraničí. Nezaměstnané osoby i 
s vyšší úrovní vzdělání se v zahraničí zpravidla neosvědčily. 

Těžiště zahraniční pracovní migrace se bude nadále přesouvat ke kvalifikované pracovní 
síle; růst technicky a kvalifikačně náročných oborů, zvyšující se globalizace a nepříznivý 
demografický vývoj podnítí potřebu mladých, vzdělaných, jazykově fundovaných odbor-
níků.  

d) Hodnocení použitých poznatkových zdrojů 
Celoevropské veřejné portály provozované Evropskou komisí zahrnují komerční sféru, 
sociální a zdravotní služby a vědecké a výzkumné instituce; problematická je kvantita a 
kvalita zveřejňovaných údajů. Odráží se zde národní zvyklosti i rozdílné metody převodu 
národních klasifikačních systémů na mezinárodní systém, a to i přes snahy o evropskou 
standardizaci. Pochybnosti o serióznosti nabídek vyvolávaly zejména nabízené pozice 
v ekonomických a řídících profesích v síti EURES. Interpretace výstupů z portálu mobili-
ty pro vědecké a výzkumné pracovníky (The Researcher’s Mobility Portal) musí zohlednit 
krátkou historii jeho činnosti (polovina roku 2004). Portál zatím neumožňuje přesně kvan-
tifikovat objem poptávky po „akademicích“ v rámci EHS.  

Při hodnocení agentur pro zprostředkování zaměstnání českým odborníkům v za-
hraničí lze konstatovat, že v době konání průzkumu bylo jejich působení značně nesouro-
dé, nesystematické a nahodilé. Je třeba zohlednit, že licence k provozování této činnosti 
byla u většiny z nich vázána na datum vstupu ČR do EU (05/2004, realizace průzkumu 
10/11 2004). Třebaže byl mezi oslovenými experty z hlediska know-how značný rozdíl, 
obecně neměla většina z nich s touto činností mnoho zkušeností. Většina agentur vycháze-
la z poptávky konkrétního zaměstnavatele, nikoliv z všeobecné poptávky na trhu práce 
cílové země. Agentury spolupracují buď s partnerským subjektem v zahraničí nebo mají 
v cílové zemi osobní kontakty. Druhý, značně ojedinělý způsob vychází z ambicí, kvalifi-
kace a zkušeností českého uchazeče; snaží se vyhovět požadavkům klienta a nalézt mu 
v zahraničí odpovídající pracovní pozici. Z dvaceti oslovených expertů uvedl pouze jeden 
napojení na centrální zdroje pro zprostředkování práce v cílové zemi. 
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KAPITOLA PÁTÁ  
Žádaní odborníci na českém trhu práce 
 

 

I tato kapitola vychází ze dvou poznatkových zdrojů, a to z informací kvantitativního a 
kvalitativního charakteru: 

– kvantitativní zdroj informací o žádaných (poptávaných) odbornících na českém trhu 
práce představoval monitoring inzerce denního tisku a určených webových portálů, 

– kvalitativní poznatky zajišťovalo terénní šetření agentur pro zprostředkování zaměstná-
ní odborníkům na domácím trhu práce.  

5.1 CHARAKTERISTIKA POZNATKOVÝCH ZDROJŮ 

Cílem analýzy inzerce volných pracovních míst v České republice (v médiích i na in-
ternetu) bylo seznámení se s poptávkovou stránkou domácího trhu práce ve vymezeném 
segmentu pracovních sil.  

Identifikace sledovaných zaměstnaneckých skupin byla totožná jako u monitoringu na 
evropských portálech mobility – tj. podle „Klasifikace zaměstnání“ KZAM zaměstnanec-
ké skupiny 1 + 2 , ve třetí a čtvrté úrovni třídění.  

Zdrojem poznatků byly:  

– inzeráty v denním tisku,  
– inzeráty na určeném webovém portálu pro zprostředkování zaměstnání, 
– inzerovaná volná pracovní místa na českých úřadech práce (ÚP).  

Pro monitoring tisku byly vybrány celostátní deníky: Hospodářské noviny, Mladá fronta 
Dnes, Lidové noviny, Právo, Zdravotnické noviny. V Hospodářských novinách se nabídky 
soustřeďují do přílohy Kariéra Business, v Mladé frontě Dnes je příloha Zaměstnání, 
ojedinělé nabídky jsou v běžné inzerci v sekci Zaměstnání. V deníku Právo se inzeráty pro 
VŠ vyskytovaly sporadicky, v Lidových novinách jsou zveřejňována především výběrová 
řízení pro akademická nebo pedagogická pracoviště, Zdravotní noviny byly určeny jako 
specifické periodikum pro zdravotníky. 

Z internetových zdrojů byl zvolen vyhledávaný portál www.prace.cz (společnost LMC) 
soustřeďující poptávku spíše soukromých firem; webové stránky www.mpsv.cz – portál 
služeb zaměstnanosti s nabídkou volných pracovních míst úřadů práce.  

Vzhledem k předpokladu, že poptávka po zdravotnících (lékařích i zdravotních sestrách) 
bude v praxi realizována jinými cestami, probíhal současně monitoring inzerovaných 
volných pracovních míst lékařů a zdravotních sester v deseti vybraných nemocni-
cích. V úvahu přicházely všechny fakultní nemocnice v Praze, velké nemocnice ve vybra-
ných krajských městech a nemocnice ve vybraných příhraničních oblastech s Německem 
a Rakouskem.  

Periodicita sledování inzerce tisku a určených webových portálů probíhala v dvouměsíč-
ních intervalech, sledování volných pracovních míst v nemocnicích a Zdravotních novi-
nách v měsíčních periodách.  

http://www.prace.cz/
http://www.mpsv.cz/
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Kromě speciálního monitoringu volných pracovních míst u zdravotníků proběhlo celkem 
14 šetření, z toho čtyři u ÚP, pět na internetu a v denním tisku – a to vždy v prvním týdnu 
příslušného měsíce.  

Časový harmonogram monitoringu sledovaných volných pracovních míst 

zdroj měsíc/ rok 
ÚP X/04 XII/04 II/05 IV/05  
tisk X/04 XII/04 II/05 IV/05 VI/05 
www.prace.cz XI/04 I/05 III/05 V/05 VI/05 

  

Průzkum personálních agentur práce navazoval na analogické terénní šetření v minu-
lém roce tentokrát s orientací na zaměstnávání (výběr a umisťování) českých odborníků 
na domácím trhu práce. V květnu 2005 bylo osloveno dvacet agentur pro zprostředkování 
práce s cílem zjistit a specifikovat poptávku po vysokokvalifikované pracovní síle 
v ČR.  

Opět se jednalo o řízené, standardizované rozhovory s představiteli vybraných agentur, 
podle předem vypracovaného exploračního schématu a dodržením přísné anonymity re-
spondentů.  

Výběr agentur byl sice náhodný, ale jeho důležitým kritériem byla renomovanost 
(prestiž) agentury a minimálně pětiletá působnost na českém trhu práce. Při výběru bylo 
sledováno i regionální hledisko, zejm. míra nezaměstnanosti v regionu a blízkost hranic ke 
starým členským státům. V šetření jsou zastoupeny jak významné mezinárodní agentury 
s pobočkou v ČR, tak soukromé české firmy.  

Dvě třetiny dotázaných pochází z Prahy, přičemž většina nadnárodních společností se 
sídlem v Praze má své zastoupení i v českých regionech. 

5.2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ 

5.2.1 Závěry kvantitativního šetření [6] 
Za sledované období říjen 2004 – červen 2005 bylo na základě využití výše uvedených 
zdrojů zaznamenáno celkem 3 130 inzerovaných volných pracovních míst pro vysoko-
školsky kvalifikované odborníky.  

V poptávce po kvalifikované pracovní síle se důrazně projevuje tradiční strojírenství; 
nepochybně se jedná o reakci na příliv pracovních příležitostí spojených se zahraničními 
investicemi v ČR. Monitoring potvrdil vysokou poptávku zaměstnavatelů po odbor-
ných technických profesích – v terminologii KZAM se jedná o skupinu 214 architekti, 
projektanti, stavební inženýři, techničtí inženýři, konstruktéři atd. Jsou zde zahrnuti i 
projektanti elektrotechnických zařízení, elektroinženýři, projektanti elektronických systé-
mů a komunikačních sítí, elektronici, chemičtí inženýři a technologové, důlní a hutní 
inženýři a technologové, kartografové a průzkumníci. Tato skupina je v monitoringu vol-
ných vysokokvalifikovaných pracovních míst nejvýznamnější; tvoří téměř třetinu 
(31,4 %) všech poptávaných profesí. 

Druhou nejpočetnější skupinu na webových portálech a v inzerci denního tisku tvořila 
poptávka po odbornících v oblasti podnikání a v příbuzných oborech. V terminologii 
KZAM se jedná o skupinu 241 zahrnující odborné pracovníky na úseku účetnictví, fi-
nancí, rozpočtů, daní apod., dále pak odborné pracovníky na úseku zaměstnaneckých a 
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personálních věcí a odborné pracovníky v peněžnictví a pojišťovnictví. Pracovníci ve 
skupině 244 zaujímají téměř čtvrtinu (23,8 %) všech požadovaných profesí. Všechny 
profese mají přímou souvislost s rozvojem terciéru jako takovým (oblast služeb).  

Odborní zdravotničtí a veterinární pracovníci (KZAM 222) a vědci, odborníci a in-
ženýři v biologických a příbuzných oborech (zahrnující např. farmaceuty – KZAM 221) 
tvořili v celkové poptávce 16 % a stali se tak třetí nejžádanější skupinou sledovaných 
profesí.  

Vedoucí pracovníci TOP managementu skupina KZAM 12 a 13 (vedoucí a řídící pra-
covníci velkých organizací, společností a podniků a vedoucí a ředitelé řídící malý podnik, 
organizaci a společnost) zaujímají v zjištěné poptávce 14 %. 

Zhruba poloviční poptávka (6,6 %) byla zjištěna u vědců a odborníků z oblasti výpo-
četní techniky (KZAM 213); zahrnuje projektanty a analytiky výpočetních systémů, 
programátory a ostatní pracovníky zabývající se výpočetní technikou s ukončeným vyso-
koškolským vzděláním.  

Téměř stejný podíl v poptávané KPS (7,0 %) byl zaznamenán u odborných pedago-
gických pracovníků – KZAM 231 a 232 – vědeckopedagogičtí pracovníci a učitelé na 
vysokých a středních školách.  

Tabulka 6 Struktura poptávky po KPS podle oborů – souhrnně 

skupiny zaměstnání % 
vedoucí pracovníci*  14,0 
vědci v přírodních vědách  1,9 
odborníci (vědci) v oblasti výpočetní techniky  6,4 
architekti, projektanti, stavební inženýři, techničtí inženýři aj.  31,4 
odborní zdravotničtí a veterinární pracovníci  15,5 
učitelé a vědeckopedagogičtí prac. na vysokých a středních školách  7,0 
odborní pracovníci v oblasti podnikání** aj.  23,8 
celkem 100,0 

 
Pozn.: * manažeři, řídící pracovníci, ředitelé a vedoucí organizaci, společností a podniků,  
 ** odb. prac. na úseku účetnictví, financí, rozpočtu, daní, odborní pracovníci na úseku 
  zaměstnaneckých a personálních věcí, odborní pracovníci v peněžnictví a pojišťovnictví… 
 

V rámci technických profesí je nejvyšší poptávka po strojních inženýrech a kon-
struktérech (téměř 40 %). S výrazným odstupem jsou poptáváni projektanti a stavební 
inženýři (18 %), třetí nejčetněji zastoupenou skupinu představují elektroinženýři a projek-
tanti elektrotechnických zařízení. Poptávka po ostatních odbornících byla ovlivněna regi-
onálně, např. v Ústeckém kraji shánějí chemické inženýry, s ohledem na investice v da-
ném kraji. Důlní, hutní inženýři, kartografové apod. jsou vyhledáváni spíše výjimečně. 
Poptávané profese byly žádány téměř výhradně do výroby.  
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Tabulka 7 Struktura poptávky po KPS v technických oborech  

architekti, projektanti, stavební inženýři,  
techničtí inženýři, konstruktéři % 

urbanisté, architekti, projektanti měst, obcí a dopravních sítí  3,8 
projektanti, stavební inženýři  17,5 
projektanti elektrotechnických zařízení, elektroinženýři  11,6 
projektanti telekomunikač. sítí, elektronických systémů, inženýři - elektronici  5,4 
projektanti a konstruktéři strojních zařízení, strojní inženýři  38,7 
chemičtí inženýři, technologové  6,0 
důlní a hutní inženýři, technologové  2,3 
kartografové, průzkumníci a jiné odborné PS výše uvedeného zaměření  1,5 
ostatní  13,2 
celkem 100,0 

 

U poptávaných odborníků v oblasti podnikání jsou nejčastěji inzerována volná pracov-
ní místa pro kvalifikované účetní, hlavní účetní, dále pro vysokoškolské odborníky z ob-
lasti financí a daní.20  

U zdravotnických profesí (sledovaných na základě výše uvedených zdrojů) je 2/3 podíl 
všech míst určen pro lékaře a ordináře, z toho velkou část zaujímají místa pro posudkové 
lékaře, 14 %, tj. 66 pracovních nabídek bylo určeno pro vysokoškolské farmaceuty, 
magistry v lékárnách a lékárníky.21  

Tabulka 8 Struktura poptávky po KPS ve zdravotnických oborech 

obor % 
vědci, odborníci a inženýři v biologických a příbuzných oborech  10,1 
odborní zdravotničtí a veterinární pracovníci  

z toho:  
lékaři, ordináři  63,6 
zubní lékaři  3,7 
veterinární lékaři  1,2 
farmaceuti, magistři v lékárně, lékárníci  13,6 
hygienici, lékaři - prodejci zdrav. techniky, farmaceuti - farm. firmy  4,5 
ostatní  3,3 

celkem  100,0 
 

Podrobný souhrn o struktuře sledované poptávky uvádí příloha 3. 

 

                                                 
20 Do této skupiny byli v konečném souhrnu zařazeni i odborníci ze společenských a právních věd, ale zjištěná 

poptávka podle námi sledovaných zdrojů byla velmi nízká. 
21 Zdravotní sestry nebyly v tomto případě předmětem sledování. Poptávka po zdravotních sestrách byla mapo-

vána v rámci monitoringu inzerovaných volných pracovních míst ve vybraných nemocnicích. 
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Výsledky šetření monitoringu inzerátů volných pracovních míst ve vybra-
ných nemocnicích 
Vysoká poptávka po kvalifikovaných pracovních silách ve zdravotnictví je setrvalý jev. 
O tom svědčí i výsledky provedeného monitoringu inzerátů volných pracovních míst ve 
vybraných nemocnicích za září 2004 až srpen 2005 včetně (viz tabulka 1). V tomto obdo-
bí monitorovaná zdravotnická zařízení nabízela celkem 580 volných míst. 

Lékařská místa tvořila z celkového počtu 54 %.22 Požadováni jsou jak lékaři s vyšší 
specializací, tak lékaři před nebo po složení dřívější I. atestace.  

Zbytek nabídky volných pracovních míst tvoří převážně střední zdravotničtí pracovníci, ať 
již s vyšší odbornou či VŠ specializací (23 %) nebo (20 %) se středním vzděláním (i zde 
je použito kvalifikační členění platné před účinností zákona č. 96/2004 Sb., o nelékař-
ských povoláních). 

Tabulka 9 Počet nabízených míst v období IX.2004 – VIII.2005  
(monitoring inzerovaných míst ve vybraných nemocnicích) 

kategorie počet 
SŠ – zdravotní sestry, laboranti, asistenti 118 
zdravotní sestry, laboranti a asistenti s pomaturitní specializací v oboru (PSS) nebo VŠ 136 
lékaři s atestací I. stupně nebo před + sekundární lékaři 166 
specializovaní lékaři – primáři, ordináři, lékaři s atestací II. stupně 146 
farmaceuti  14 
celkem 580 

 

 

O reálném pohybu na trhu volných pracovních míst svědčí skutečnost, že více jak polovi-
na (55 %) všech inzerátů bylo uveřejněno pouze po dobu 1 měsíce. Lze tedy předpokládat, 
že volná místa zahrnující i konkurzní řízení byla poměrně rychle obsazena. Průměrná 
délka trvání 1 inzerátu činila však 2,67 kalendářního měsíce a 12 % všech nabízených 
pracovních míst se nepodařilo obsadit ani po půl roce opakované inzerce.  

Podnětné je dále zjištění týkající se specializační skladby lékařů. V poptávce pochopitelně 
převažují tzv. velké obory, tj. interna, chirurgie, ARO, gynekologie a pediatrie.  

Z ostatních oborů je tradičně nejvyšší poptávka v oboru farmacie, neurologie a radiodi-
agnostice – viz graf 1.  

Značnou vypovídací schopnost o problémech zdravotnických zařízení při získávání za-
městnanců s konkrétní specializací mají údaje o průměrné délce trvání jednoho inzerá-
tu pro vybrané specializace. Výsledky dokládají následující skutečnosti. 

Téměř šest měsíců opakování inzerátu potvrzuje chronický nedostatek anesteziologů. 

Pokud jde o specializaci gynekologie a porodnictví, jedná se o tzv. velký obor, jehož 
lékaři zpravidla upřednostňují z finančních důvodů privátní praxi a nezřídka mají v ne-
mocnici pouze částečný úvazek, aby byli oprávněni operovat. Nemocnice se potýkají 
zejména s nedostatkem mladších gynekologů a porodníků, kde průměrná délka trvání 
inzerátu je více než 6 a půl měsíce.  

                                                 
22 Zdravotnická zařízení používají kvalifikační členění platná před účinností zákona č. 95/2004 Sb., o lékař-

ských povoláních. Platná právní úprava zná již jen jednu atestaci, na úrovni dřívější II. atestace. 
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Získat mladší lékaře (s nižší kvalifikací) pro obor patologie je rovněž velmi obtížné; prů-
měrná doba trvání jednoho inzerátu zde činní dokonce 7 měsíců. 

Pro získání lékaře se specializací geriatrie činí průměrná doba trvání inzertní nabídky 
4 měsíce, přičemž do budoucna lze očekávat výrazné zhoršení tohoto stavu. Příčina tkví 
v tom, že až dosud bylo možno tato místa obsazovat lékaři se specializací z interního 
lékařství. V současné době podle platného zákona o lékařských povoláních bude nutno 
tato místa obsazovat výhradně lékaři se specializací z geriatrie.  

Graf 1 Počty požadovaných lékařů podle specializace ve vybraných nemocnicích  
(období od 1.9.2004 do 31.8.2005 – monitoring inzerovaných volných pracovních míst) 

 

Tabulka 10 Průměrná délka trvání 1 inzerátu pro vybrané specializace (určeno v měsících) 

patologie 7,00 
gynekologie 6,67 
ARO 5,89 
geriatrie 4,20 
interna 2,89 
RDG 2,57 
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5.2.2 Závěry kvalitativního šetření [4] 

a) Názory a postoje na strukturu nejžádanějších vysokokvalifikovaných pra-
covních míst v ČR 
Při terénním šetření představitelů agentur pro zprostředkování práce se ukázalo, že cha-
rakter poptávky po kvalifikovaných odbornících na domácím trhu práce vyplývá jednak 
z rozvoje průmyslových oborů (podoborů) v ČR, jednak z konkrétní situace na trhu práce 
v jednotlivých lokalitách. V poslední době sehrávají rozhodující úlohu investice 
v lokalitě; převážně se jedná o investice zahraniční. 

Klasickým příkladem je ŠKODA AUTO Mladá Boleslav a rozvíjející se výroba automo-
bilky TPCA. Tito klíčoví investoři, spolu s širokým spektrem navazujících dodavatel-
ských firem se stávají rozhodujícím impulzem pro současný rozvoj strojírenství v ČR a 
v podstatě určují charakter a aktuální potřebu kvalifikovaných pracovních sil na domácím 
trhu práce. 

Podle oslovených expertů postrádá český trh práce především techniky. Žádáni jsou 
především vysokoškolští odborníci z technologie a konstrukce – tj. absolventi strojní 
a elektrotechnické fakulty. Pracovníci s uvedeným vzděláním a jazykovými předpoklady 
jsou vyhledáváni jednak do manažerských pozic ve výrobě (vedoucí montážní linky, ve-
doucí směny, vedoucí výroby, vedoucí kvality, výrobní ředitel…), jednak na pozice speci-
alistů (strojírenský konstruktér, technolog, vývojář, specialista na řízení jakosti, odborníci 
na logistiku, odborníci z designu…). Zájem o tyto odborníky je značný jak ze strany do-
mácích, tak zahraničních firem.  

Potřeba technických odborníků s jazykovými předpoklady byla avizována téměř ve všech 
regionech ČR. Je to pochopitelné, neboť expandující strojírenství se zaměřením na auto-
mobilový průmysl má zastoupení téměř ve všech českých krajích.  

Zvýšenou potřebu strojírenských odborníků hlásí i regiony v sousedství Německa a Ra-
kouska. V českém příhraničí již nevzniká pouze jednoduchá klasická výroba, ale investoři 
zde začínají budovat i vlastní vývojová centra. Stále ještě panují obavy z odlivu investic 
dále na východ, nicméně poslední léta zadávají příčinu k určitému optimismu; zahraniční 
investoři se v Česku více stabilizují. To dává vzniknout naději, že výroba ze zahraničí 
v ČR nejen zůstane, ale bude se rozvíjet směrem k vývoji a inovacím.  

Nedostatek technických odborníků s dobrou jazykovou výbavou je na českém trhu práce 
patrný již několik let; v poslední době se tento jev díky expanzi strojírenského průmyslu 
nadále prohlubuje.  

Na trhu práce chybí i kvalitní obchodníci (obchodní zástupci, reprezentanti). Firmy 
podnikající v ČR stále postrádají kvalifikované obchodníky. Odborné zaměření požado-
vaných obchodníků (odbytářů) je různé a styl jejich práce vyplývá z druhu prodávaného 
sortimentu. Žádáni jsou obchodníci interní i externí. Odbytem se už dávno nerozumí kla-
sický prodej obchodního cestujícího s kufříkem vzorkových katalogů. Stále zřetelněji se 
ukazuje, že samotné komunikační schopnosti nestačí a předpokladem úspěchu jsou seri-
ozní, odborné znalosti. Pro uchazeče to znamená propojení dvou předpokladů – odborné 
fundovanosti v oboru a prodejních, komunikativních dovedností. 

Klasickým příkladem toho je stále poptávaná pozice farmaceutických reprezentantů. 
Jejich činnost předpokládá odborné znalosti z medicíny a dobrou komunikaci s potenciál-
ními zákazníky. Pro tuto pozici je sice vyžadováno vysokoškolské vzdělání (studium 
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farmacie, medicíny, přírodních věd nebo VŠCHT), ale zastávají ji s úspěchem i zkušené 
zdravotní sestry. Na rozdíl od dřívějších let se dnes ve většině případů žádá alespoň dvou-
letá praxe ve zdravotnictví. Je obecně známé, že uchazeči ze zdravotnictví do farmacie 
přecházejí z důvodů nízkých mezd.  

Ještě před několika lety byli na pozici farmaceutických reprezentantů přijímáni téměř 
výhradně lékaři. Přes nadstandardní platové podmínky se lékaři na pozice farmaceutic-
kých reprezentantů shánějí dnes již špatně; po pěti letech působení ve farmacii jsou kari-
érní možnosti lékařů v medicíně téměř uzavřeny. Pokud si dnes chtějí čeští lékaři vylep-
šit svůj příjem a přitom zůstat pracovat v medicíně, odcházejí pracovat do zahraničí. 
Pro zdravotní sestry jsou naopak nabízené pozice ve farmacii lákavé, neboť jsou dobrou 
příležitostí k výraznému zvýšení platové, tedy i životní úrovně.  

Ve vztahu k budoucnosti experti předpokládají, že práce ve farmacii nadále zůstane žáda-
ná, perspektivní a dobře placená. 

Evropa zahájila technologický nástup, všeobecně jsou žádaní inženýři softwarových 
oborů. Potřeba kvalifikovaných odborníků v oborech informačních technologií a teleko-
munikací je patrná i v Česku, kde po určité stagnaci na přelomu tisíciletí zaznamenávají 
oba obory opět tendence rozvoje. Profese v této oblasti mají všeobecně vysoký standard a 
relativně dobré finanční ohodnocení.  

Konkrétní poptávka je zejména po expertech ovládajících nejnovější technologie; nedo-
statkoví jsou úzcí specialisté i odborníci pro práci s databázemi. Průzkumem bylo zjištěno, 
že na českém trhu chybí především experti se schopností skloubit specifické technické 
znalosti s celkovým systémovým řešením a specialisté se schopností komunikovat s tech-
nikem i uživatelem. 

Významnou skupinou vysoce žádaných profesí v softwarových oborech jsou specialisté 
zákaznických služeb. Problém při jejich obsazování spočívá v tom, že softwaroví specia-
listé jsou zpravidla introvertně zaměření, ale vyžadovány jsou extrovertní předpoklady se 
schopností komunikovat a prodávat. 

V Praze je velká poptávka po vývojářích, žádáni jsou databázoví vývojáři i čistě tech-
nické profese zajišťující administraci sítí a aplikaci databázových systémů. Růst poptávky 
po expertech v Praze byl zaznamenán v souvislosti se vznikem nadnárodních společností 
pro výkon zákaznických služeb v zahraničí.23  

V šetření zaznívaly hlasy, že ekonomické profese již mají svůj boom za sebou. Firmy, 
které v Česku působí, jsou již zpravidla zavedené. Ve většině případů mají již vytvořené 
obchodní struktury, potřeba marketingových expertů stagnuje, dochází pouze k doplňová-
ní personálních stavů. Nejčastěji žádané ekonomické pozice (pomineme-li obchodníky, 
kteří jsou nedílnou součástí téměř všech oborů) jsou ekonomové do manažerských pozic 
v různých úrovních řízení, ekonomové aktivní ve finančních službách a daňoví po-
radci. 

Oslovení experti předpokládají, že k oživení poptávky v oblasti finančních služeb přispí-
vají centra s outsourcingem ekonomických procesů (opět zejména v hlavním městě).  

                                                 
23 Klasickým příkladem je v loňském roce založená společnost DHL, která otevírala centrálu pro střední Evro-

pu v Praze. To znamenalo přijmout cca 500 nových IT odborníků, kteří pokud nebyli k dispozici volně na  
trhu, byli „přetahováni“ z jiných firem a míra poptávky po zmiňovaných expertech se tím logicky několika-
násobně zvýšila.  
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V této souvislosti jsou žádáni především absolventi ekonomických škol a dobrou znalostí 
světových jazyků.24 

b) Názory a postoje na vývoj poptávky po kvalifikovaných pracovních silách 
v posledních pěti letech 
Jak již bylo naznačeno, poptávka po odbornících se v ČR posouvá od marketingu k tech-
nickým profesím a specialistům. V posledních pěti letech se mnohonásobně zvýšila potře-
ba inženýrských profesí. Toto přesvědčení zastává většina oslovených expertů. V dřívěj-
ších letech byl preferován marketing, průzkumy trhu a vše co souvisí se zákazníkem, 
současnost si však žádá především výkonné specialisty technického zaměření.25 

Poklesla poptávka po vysokých manažerských postech a hledají se spíše nižší mana-
žerské pozice. Například dříve poměrně častou poptávku po finančních ředitelích dnes 
nahrazuje poptávka po finančních kontrolorech.26 Jedním z důvodů je fakt, že firmy musí 
více šetřit. Jsou upřednostňováni kandidáti v rámci kariérního postupu ve vlastní firmě 
před „hotovými“ a drahými kandidáty z vnějšku.  

V praxi se množí případy, kdy český manažer zahraniční firmy, který firmu v ČR praktic-
ky vybudoval a dostával za to patřičné finanční ocenění, náhle obdrží výpověď, neboť 
„vše již běží“ a pro firmu je už moc drahý (někdy i starý). Místo něho nastupuje nový, 
zpravidla mladší uchazeč s výrazně nižším příjmem.  

Oslovení personální experti se ve většině případů domnívají, že český trh je již nasycen 
ekonomy a právníky a problém s umístěním mají absolventi různých manažerských a 
společenskovědních škol.  

Mění se hodnocení jazykových znalostí. Samotná znalost angličtiny na vyšší, dobře 
placenou pozici zdaleka nestačí. V první polovině 90. let byl uchazeč u zahraniční firmy 
přijat pokud měl dobré komunikativní jazykové znalosti a až následně se hledalo jeho 
odborné využití. Dnes je dobrá znalost angličtiny (příp. jiného požadovaného jazyka) 
nutným předpokladem (standardem) a uchazeč musí nabídnout něco dalšího. 

Posouvá se věková hranice ideálního kandidáta z dřívějších 28 let (preferováni uchaze-
či do 30 let) k vyšším věkovým kohortám 35–40, event. i nějaký rok více. Firmy v sou-
časné době dnes kladou větší váhu na praktické zkušenosti a odbornou praxi. 

Čeští uchazeči se více uplatňují v managementu zahraničních firem – v pozicích, 
které byly před pěti lety téměř výhradně obsazovány cizinci. Téměř ve všech případech se 

                                                 
24 „Klíčovým zaměstnavatelem v Praze je např. firma Accenture, která v roce 2003 na jaře zaměstnávala 

600 zaměstnanců a do října 2004 měl být jejich stav zvýšen na 1 000 osob – v pozici účetní junior se znalostí 
cizích jazyků. Na tuto pozici jsou ideální kandidáti absolventi středních ekonomických škol, problém je 
v tom, že zpravidla nemají jazykové znalosti na požadované úrovni. Firma Accenture byla nucena přijímat 
vysokoškoláky z humanitních oborů (např. různé jazykové mutace) s výbornými jazykovými předpoklady, 
avšak bez požadovaných ekonomických znalostí. V důsledku toho stoupla mnohonásobně poptávka po účet-
ních s „jazykem“ a na pražském trhu práce zavládl v této profesi obrovský odliv“.  

25 „Když zahraniční firmy na českém trhu začínaly, požadovaly právníka, aby jim firmu založil, pak manažera, 
aby jim firmu nastartoval a řídil, poté přišli na řadu finančníci k nastavení dobrých cenových relací a násled-
ně obchodníci, kteří by vše uměli prodat. Najednou se vše obrátilo a největší poptávka je zaznamenána po 
středních manažerských postech a výkonných specialistech“. 

26 „Je malá poptávka po lidech, kteří jsou vysoko, ale zájem je o lidi, kteří jdou nahoru. Uchazeč zastávající 
pozici obchodního zástupce při nabídce pozice obchodního manažera nenárokuje tak vysoký plat jako sou-
časný nebo bývalý obchodní ředitel“.  
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jedná o vysokokvalifikované odborníky se zkušeností u zahraniční firmy nebo přímo 
s prací v zahraničí. 

5.3 NÁZORY A POSTOJE NA VÝVOJ POPTÁVKY PO KVALIFI-
KOVANÝCH ODBORNÍCÍCH V BUDOUCÍCH PĚTI LETECH 

Dotázaní experti předpokládají, že bude pokračovat růst poptávky po specialistech 
s technickým vzděláním a po středních manažerských postech. Současně poroste vý-
znam terciárního vzdělání, které se stane nutným předpokladem pro obsazení pozic tam, 
kde je dnes ještě tolerováno vzdělání středoškolské (např. v oblasti obchodních reprezen-
tantů, IT specialistů…). Zvýší se význam bakalářského studia. 

Porostou požadavky na jazykovou vybavenost uchazečů. Kromě plynulé angličtiny 
bude do vyšších pozic z nadnárodních a zahraničních firem stále častěji vyžadována zna-
lost druhého jazyka (němčina, španělština, francouzština, ruština …). 

Nadále bude poptávka po lidech s jednoznačným životopisem – určitý obor (specializa-
ci) vystudoval – získal v něm praxi, současně v něm pracuje a liniově postupuje.  

V budoucnu bude docházet k stále většímu prolínání oborů a propojování funkcí. Např. 
u pracovníků z IT bude vyžadováno základní povědomí o financích atd. 

S příchodem zahraničního kapitálu je možno očekávat, že se na českém trhu práce objeví 
pozice z našeho pohledu nezvyklé. Např. některé japonské firmy již dnes požadují od 
personálního manažera nejen zabezpečení personálních otázek, ale i dodavatelských vzta-
hů a celé oblasti hospodářské správy. 

V příštích pěti letech oslovení experti předpokládají zvýšený význam Prahy jako středis-
ka sdílených služeb pro určitou část Evropy, příp. jiných teritorií světa. Tento předpoklad 
bude ovlivněn státní politikou pobídkových programů pro zahraniční investory. V pozi-
tivním případě otevírá možnosti zaměstnávání pro širokou paletu českých odborníků a 
specialistů v oblasti financí, informačních technologií, telekomunikací atd. 

K zpružnění trhu práce přispěje i vyšší využití agentur pro outsourcing odborných 
činností. Jedná se o propůjčování zaměstnanců agentury k výkonu předem určených, 
časově omezených odborných činností (úkolů, projektů…). Outsourcing funguje zatím 
v České republice omezeně, především na bázi brigád u studentů, ale existují obory (např. 
IT, personální služby apod., kde by tento způsob zaměstnávání mohl být v daleko vyšší 
míře využíván.27  

Postupně se změní metodologie vyhledávání lidí do odborných pozic. Již dnes se ustupuje 
od tradiční novinové inzerce k inzerci na internetu, u vyšších pozic k profesionálnímu 
výběru prostřednictvím personálních odborníků; u špičkových pozic v zahraničních spo-
lečnostech se bude prosazovat „přímé vyhledávání“ tzv. headhunting. 

                                                 
27 „Například firma dostane zakázku na projekt v trvání 3–6 měsíců. Bude zvažovat, zda využije stávající 

pracovníky a zatíží je na 150 % až 200 % a bude riskovat jejich případný odchod (dnes častý případ) nebo 
zda přijme nové zaměstnance na 1/2 roku s otázkou, co s nimi dál, případně bude kontaktovat firmu, která 
jim potřebné odborníky na určenou dobu poskytne. Z dlouhodobého hlediska je pro ní třetí možnost nejvý-
hodnější řešení“. 
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5.4 HODNOCENÍ POUŽITÝCH POZNATKOVÝCH ZDROJŮ 

Monitoring volných kvalifikovaných pracovních míst na určených webových portálech 
a v tiskové inzerci zahrnuje spíše komerční sféru; inzerují zde především střední a malé 
podniky, příp. personální agentury hledající vhodného kandidáta.  

Určité problémy při zpracování vznikaly při zařazování inzerovaných volných kvalifiko-
vaných míst do skupin zaměstnání podle statistické kvalifikace KZAM, která ne vždy 
odpovídala reálným požadavkům praxe. Řada firem identifikuje volná pracovní místa 
podle vlastních kritérií. Např. některé firmy nevymezují hledané pozice podle nároků na 
vzdělání uchazeče, ale spíše podle vlastností a schopností (samostatnost, kreativita, jazy-
kové předpoklady, komunikativní schopnosti atd.).  

Vzhledem k tomu, že poptávka po lékařích a kvalifikovaném zdravotním personálu byla 
na určených webových portálech a v denním tisku zahrnuta jen velmi omezeně, ukázalo se 
jako vysoce žádoucí sledovat nabízená místa pro zdravotníky přímo v nemocnicích a ve 
speciálním zdravotnickém tisku.  

Určité omezení představuje pochopitelně délka referenčního období. 

Terénní průzkum agentur pro zprostředkování práce potvrdil, že s příchodem zahra-
ničního kapitálu se v ČR etablovaly filiálky renomovaných, velkých mezinárodních  
společností s vysokým know-how a současně zde působí řada menších českých firem se 
zkušenostmi se zprostředkovatelskou činností. Profesionální výběr kvalifikovaných od-
borníků prováděly oslovené agentury téměř výlučně pro soukromý sektor; marginální část 
klientely tvořily zahraniční firmy a nadnárodní korporace, zbytek pokrývaly větší české 
firmy zhruba nad 100 zaměstnanců. 

Na trhu práce působí agentury orientované pouze na určité obory nebo odvětví, např. 
farmacii, informační technologie, výrobní obory ve strojírenství atd. Většina oslovených 
však rekrutovala odborníky podle konkrétních potřeb klientů, a to do manažerských pozic 
(od TOP managementu až po výkonné pozice středního a nižšího managementu) a pozic 
specialistů v jednotlivých oborech/odvětvích NH. 

Vzhledem k mnohaletým zkušenostem se zprostředkovatelskou činností lze výpovědi 
oslovených expertů v oblasti komerční sféry považovat za dostatečně relevantní po-
znatkový zdroj. 
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KAPITOLA ŠESTÁ  
Příjmová motivace odborníků k migraci za prací do zahraničí 
– souhrnné charakteristiky 
 

 

1. Úroveň pracovních příjmů (výdělků) v zahraničí oproti mateřskému státu (ČR) 
je významným faktorem v komplexu motivací k migraci odborníků za prací do za-
hraničí; rozdíl výdělků však nemá tak dominantní pozici jako u mezistátní migrace pra-
covníků se střední a nižší kvalifikací a běžného, zejména manuálního profesního zaměře-
ní. Významným impulzem pro migraci je pro odborníky rovněž získání profesních 
znalostí a zkušeností ve špičkových zahraničních týmech, které je výhodné i pro bu-
doucí pracovní pozici a rozvoj profesní kariéry po návratu do ČR. 

Příjmová motivace k práci v zahraničí je (obecně i u odborníků) tím intenzivnější, čím 
větší je rozdíl mezi dosahovanou úrovní pracovních příjmů mezi zahraničím a ČR; 
prakticky jde o rozdíl dosahovaných výdělků (mezd). Poměr (relaci) mezi výdělkovou 
úrovní v zahraničí a v ČR lze charakterizovat jako výdělkový (příjmový, mzdový) dife-
renciál. 

Orientačně lze charakterizovat míru a hranice příjmové motivace k migraci za prací do 
zahraničí tak, že:  

– velmi silný sklon k migraci existuje v situaci, kdy úroveň výdělků (výdělkový dife-
renciál) je v cílovém (hostitelském) státě několikanásobně (minimálně zhruba troj-
násobně) vyšší oproti vysílajícímu státu (recipročně je výdělková úroveň v tomto státě 
třetinová, resp. ještě nižší), 

– silný migrační sklon trvá, pokud se výdělková úroveň v cílovém státě pohybuje okolo 
dvojnásobku úrovně vysílajícího státu,  

– migrace se utlumují, pokud výdělková úroveň ve vysílajícím státě dosahuje zhruba 
tří čtvrtin (75 %) příjmové úrovně cílového státu (recipročně dosahuje výdělkový dife-
renciál hodnotu cca 133 % ve prospěch hostitelského státu); náklady migrace (ekono-
mické a osobní) pak převyšují její přínosy.  

2. Věcný obsah (druh, charakter) výdělků a jejich diferenciálů závisí na podstatných 
rysech migrace odborníků za prací do zahraničí. Jedná se zpravidla o dočasný, několikale-
tý pracovní pobyt odborníků v hostitelském státě s návratem do mateřského státu (ČR) po 
ukončení pracovního závazku28 a o nabídkový charakter migrace, který spočívá ve využití 
(akceptaci) nabídky zahraničního zaměstnavatele na pracovní uplatnění. 

2.1 Příjmovým kritériem, které odpovídá dočasné, pobytové migraci, jsou rozdíly 
(diferenciály) mezi čistými reálnými paritními (mezinárodně srovnatelnými) výdělky 
(tj. mezi jejich reálnou kupní silou) dosahovanými v zahraničí a v ČR.  

Čisté výdělky (tj. ta část celkových hrubých výdělků – mezd, která zbývá po odpočtu 
daně z příjmů a odvodů zaměstnanců do sociálních fondů) představují disponibilní peněž-
ní příjmy, které mohou jejich příjemci podle vlastního suverénního rozhodnutí používat na 
nákup (pořízení) spotřebních výrobků a služeb, na investice a kapitálové zhodnocení; část 
čistých výdělků dosažených v zahraničí a zbývajících po krytí přiměřených (průměrných, 

                                                 
28 Dojížďková (pendlerská) migrace, tj. přeshraniční dojížďka za prací s denní nebo zpravidla nejvýše týdenní 

periodicitou návratu do ČR, je u odborníků zcela výjimečná. 
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odpovídajících) potřeb, ve spotřebitelských cenách hostitelského státu, může být převe-
dena (přepočtem směnným kurzem mezi měnami hostitelského a mateřského státu) do 
mateřského státu – ČR.  

Reálné výdělky představují množství výrobků a služeb („spotřební koš“), které lze za 
dosažený nominální čistý výdělek nakoupit (pořídit); reálná kupní síla výdělků v každém 
státě závisí na poměru mezi nominální úrovní výdělků v místní národní měně a úrovní 
spotřebitelských cen výrobků a služeb.  

Paritní, mezinárodně srovnatelná úroveň reálných výdělků je dána přepočtem nomi-
nálních čistých výdělků (vyjádřených v jednotné porovnávací měně) relativní úrovní (koe-
ficientem) cen výdajů na konečnou spotřebu domácností k průměrné úrovni 25 států EU.29 

2.2 Důsledkem nabídkového charakteru migrace odborníků je skutečnost, že úroveň 
nabízené (dohodnuté, resp. akceptované) mzdy (platu, výdělku) je známa před odchodem 
do ciziny a že tato nabídka je značně individualizovaná a diferencovaná podle konkrétních 
podmínek, z nichž zahraniční zaměstnavatel vychází. Rovněž výdělkové diferenciály jsou 
značně individuální jak z hlediska konkrétní výdělkové nabídky, tak z hlediska výdělku 
dosahovaného odborníkem v mateřském státě. Tyto souvislosti znamenají značné odchyl-
ky od souhrnnějších, průměrných výdělkových vztahů a budou analyzovány v etapě vý-
zkumu v roce 2006. 

3. Analýza umožňující alespoň přibližně charakterizovat souhrnnější, obecnější výděl-
kovou pozici odborníků a její mezinárodní porovnání je omezována nedostatky a meto-
dickými rozdíly v informačních bázích. 

Solidní mezinárodní informační systémy o hrubých mzdách (výdělcích) se v rámci EU 
teprve utvářejí; jediná dostupná mezinárodní databáze jsou údaje o průměrných mzdách 
tříd (kategorií) zaměstnání (KZAM), které za rok 2002 zveřejnil Eurostat.30 

Metodika dalších dostupných údajů nezbytných pro transformační výpočty (sazby daní 
z příjmů a příspěvků zaměstnanců do sociálních fondů, relativní úroveň cen výdajů na 
konečnou spotřebu domácností) není plně kompatibilní s informacemi o hrubých 
mzdách.31 

Omezená kvalita informační báze vyúsťuje ve skutečnost, že výsledné hodnoty výdělko-
vých diferenciálů čistých reálných paritních mezd (výdělků) jsou omezeny na rok 2002 a 
mají jen přibližný charakter. 

4. Výdělkovou úroveň odborníků lze souhrnněji charakterizovat a mezinárodně porov-
návat jako výdělky 1., 2. a 3. základní třídy KZAM; v těchto třídách se soustředí prakticky 
všechny skupiny odborníků (jak vysokoškolsky vzdělaných, tak specialistů se střední 
úrovní přípravy). 

Základní informace o transformačním postupu výdělkové úrovně a diferenciálech obsahu-
je následující přehled: 

 
                                                 
29 Relativní úroveň cen výdajů na konečnou spotřebu domácností je odvozena mezinárodním srovnáváním cen 

v národní úrovni a měně rozsáhlého souboru výrobků a služeb. Aktuální hodnoty relativní úrovně cen států 
EU za roky 1999 až 2003 obsahuje Evropský porovnávací program realizovaný Eurostatem. 

30 ČSÚ: Mzdová diferenciace zaměstnanců v roce 2004, Praha, 2005 
31 OECD: Taxing Wages – Les Impôts sur les Salaires 2001–2002, Paris, 2003; ČSÚ; Výsledky Evropského 

srovnávacího programu za roky 1999–2003; Praha, 2005 
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Tabulka 11 Porovnání výdělkové úrovně odborníků v uvedených zemích (1., 2. a 3. skupina 
zaměstnání KZAM)  

hodnoty za rok 2002 

třída, stát 
nominální 

hrubý 
výdělek 
(euro) 

souhrnná 
daňová 
kvóta 
(%) 

nominální 
čistý 

výdělek 
(euro)1 

relativní 
cenová 
hladina 
(koefi-
cient)2 

reálný 
čistý 

paritní 
výdělek 
(euro)3 

relace 

Z/ČR4 

(ČR = 
100) 

a b c d e f g 
KZAM-1 vedoucí a řídící pracovníci 
ČR 14 482 26,8 10 601 0,547 19 380 100 
Německo 66 628 47,8 48 779 1,075 45 376 234 
Rakousko 86 488 35,4 55 871 1,052 53 109 274 
V. Británie 64 730 26,1 47 835 1,107 43 211 223 
Irsko 51 664 27,3 37 560 1,224 30 636 158 
KZAM-2 vědečtí a odborní duševní pracovníci 
ČR  9 227 26,8  6 754 0,547 12 347 100 
Německo 60 779 47,8 44 490 1,075 41 387 335 
Rakousko 59 368 35,4  3 832 1,051 36 456 295 
V. Británie 52 496 26,1 38 795 1,107 35 045 260 
Irsko 43 068 27,3 31 310 1,224 25 580 207 
KZAM-3 techničtí, zdravotničtí a pedagogičtí pracovníci  
ČR  7 544 25,3  5 635 0,547 10 302 100 
Německo 43 908 44,5 24 369 1,075 22 669 220 
Rakousko 44 895 32,0 30 529 1,052 29 002 282 
V. Británie 42 464 24,7 31 975 1,107 28 884 280 
Irsko 36 096 21,9 28 227 1,224 23 061 224 

 
1 Hrubý výdělek po snížení o souhrnnou daňovou kvótu (sl. c); 2 Relativní cenová hladina výdajů na 
konečnou spotřebu domácností dle Evropského srovnávacího programu; základem relativních 
cenových úrovní jednotlivých států je průměrná cenová hladina 25 členských států EU; 3 Představu-
je reálnou kupní sílu průměrného čistého výdělku jednotlivých států v průměrné cenové hladině  
EU-25 vyjádřené v euro; výpočet je dán vztahem: hodnoty sl. d/hodnoty sl. e v řádcích jednotlivých 
států; 4 Hodnoty sl. f vztažené k hodnotě za ČR rovné 100; věcně hodnoty představují vztahy reálné 
kupní síly čistých průměrných paritních výdělků jednotlivých zahraničních států vůči ČR (v cenové 
hladině EU-25). 
 

Reálná kupní síla čistých paritních výdělků základních tříd 1 až 3 KZAM je (byla v roce 
2002) v porovnávaných zahraničních státech zhruba 1,6krát (Irsko, třída 1) až 3,3krát 
(Německo, třída 2) vyšší než v ČR; prakticky to znamená, že kupní síla průměrných vý-
dělků odborníků v zahraničí přesahuje o 60 až 230 % úroveň v ČR, tj. ročně o 11 až 29 tis. 
(měsíčně cca o 920 až 2 420) paritních euro (v průměrné hladině cen výrobků a služeb 
vstupujících do spotřeby domácností za 25 členských států EU).32 

Tyto výdělkové diferenciály představují výraznou příjmovou motivaci k migraci odborní-
ků do zahraničí; jsou (byly v roce 2002) intenzivnější než u dělníků ve zpracovatelském 
průmyslu, které se pohybovaly od 1,6 do 2,3. 

                                                 
32 V cenových hladinách jednotlivých států jsou rozdíly v paritních euro (resp. národních měnách) rozdílné. 

V cenové hladině ČR a paritních Kč činil rozdíl průměrných výdělků mezi ČR a porovnávaným zahraničím 
ročně zhruba od 189 tis. Kč (měsíčně 15,8 tis. Kč) do 490 tis. Kč (měsíčně 41 tis. Kč). 
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Nejvyšší relativní úroveň reálných čistých mezd ČR vykazuje třída KZAM 1 (vedoucí a 
řídící pracovníci) a nejnižší úroveň, v relaci s Německem a Rakouskem, třída KZAM 2 
(vědečtí a odborní duševní pracovníci) a vůči Velké Británii a Irsku třída KZAM 3 (tech-
ničtí, zdravotní a pedagogičtí pracovníci). 
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KAPITOLA SEDMÁ  
Komparace vzdělanostní struktury české pracovní síly  
se vzdělanostní strukturou pracovní síly v EU 
 

7.1 MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VZDĚLANOSTNÍ ÚROVNĚ ČES-
KÉ PRACOVNÍ SÍLY 

Současná vzdělanostní úroveň pracovních sil v České republice je charakteristická vyso-
kým podílem osob se středním vzděláním.33 V roce 2004 dosahoval jejich podíl na celko-
vém počtu ekonomicky aktivní populace téměř 80 %. Ostatní kvalifikační stupně jsou 
zastoupeny pouze nízkými podíly.  

Osob, které dosáhly pouze základního vzdělání nebo ani toto vzdělání nedokončily, 
tvořilo v souhrnu pracovních sil v ČR v roce 2004 pouze 7,8 %. To je velmi příznivá 
charakteristika české ekonomicky aktivní populace. Česká republika se tím odlišuje od 
všech zemí EU, zejména od starých členských zemí. V rámci EU-15 zaujímaly osoby 
s nejnižší kvalifikací 28,7 %, což je o 20,9 p.b. nad úrovní tohoto podílu v ČR. Nové člen-
ské země mají kvalifikační strukturu podobnější České republice, avšak i v těchto zemích 
je v průměru podíl nízkokvalifikovaných 12,7 %, což je o 4,9 p.b. více než v ČR.  

Podíl osob, které mají střední vzdělání, je v ČR nejvyšší v Evropě a v roce 2004 se 
pohyboval na 79,2 %. Průměr starých členských zemí dosahoval v roce 2003 46,5 %, což 
je o 32,7 p.b. méně než v ČR v tomto roce. V nových členských státech je rovněž těžiště 
vzdělanostní struktury pracovních sil výrazněji posunuto směrem ke středním kvalifika-
cím (jejich podíl dosahuje 70,5 %), avšak ne v takové míře jako v ČR (o 8,7 p.b. méně). 

Graf 2 Vzdělanostní struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva v ČR, EU-15 a EU-10 
v roce 2003 (ČR v roce 2004) 
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Zdroj: ČSÚ – VŠPS 2004, Eurostat – New Cronos, Structural indicators, 2005.  
                                                 
33 Aby bylo možno provést srovnávací analýzu struktury pracovních sil, byla zvolena data Eurostatu a data 

Výběrového šetření pracovních sil, které je založeno na jednotné metodice Eurostatu užívané ve všech člen-
ských zemích EU. Pouze v ojedinělých případech, kdy chyběly hodnoty v některých časových řadách Euro-
statu, bylo využito jiných databází, které mají shodnou metodologii s Eurostatem, např. OECD. Údaje za ČR 
z roku 2004 jsou vypočteny a doplněny z dat Výběrového šetření pracovních sil ČSÚ, které je po metodolo-
gické stránce totožné s LFS (je jeho součástí). Zdrojem pro popis vývoje terciárního vzdělávání a jeho analý-
zu u nás byla Vývojová ročenka školství v České republice 1995/96–2004/05, kterou vydal Ústav pro infor-
mace ve vzdělávání v Praze roku 2005. 
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Díky vysokému podílu středního vzdělání, Česká republika již v současné době v podstatě 
naplňuje Lisabonský cíl stanovený Evropskou komisí pro rok 2010. Podle této referenční 
hodnoty vztahující se ke kvalitě evropské populace má mít alespoň 80 % obyvatelstva ve 
věku 25–64 let ukončené alespoň sekundární vzdělání (tj. střední a vyšší). V České repub-
lice činil tento podíl 89 %34 a platí zde, že nízký podíl vysokoškolského vzdělání je v rám-
ci této charakteristiky vyvážen vysokým podílem vzdělání středního. Přestože se tento cíl 
týká úrovně vzdělání celého obyvatelstva příslušné věkové skupiny, lze obdobné hodno-
cení vztáhnout i na úroveň vzdělání pracovních sil. 

Pracovní síla nejvyšší kvalifikace je v České republice zastoupena výrazně nízkým podí-
lem. V roce 2004 dosáhl její podíl pouze 13,2 %, což je téměř polovina ve srovnání 
s EU-15, kde podíl osob s terciárním vzděláním dosáhl (rok 2003) 24,6 %. Dokonce i no-
vé členské země, jejichž ekonomická úroveň vesměs zaostává za Českou republikou, mají 
v průměru podíl vysokokvalifikované pracovní síly 16,5 %, což je o 3,8 p.b. více než v ČR. 

7.2 ZASTOUPENÍ TERCIÁRNÍCH KVALIFIKACÍ V PRACOVNÍ 
SÍLE ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU 

Podíl vysokokvalifikované pracovní síly je v České republice na úrovni, která je jedna 
z nejnižších v Evropě. Je o téměř 12 p.b. nižší, než je průměrný podíl dosahovaný starými 
členskými zeměmi a je dokonce nižší, než je průměr v nových členských zemích. Úroveň 
vzdělání pracovních sil neodpovídá ekonomické úrovni a struktuře ekonomiky. Rozdíl 
není pouze v tom, že v české ekonomice jsou méně kvalifikované činnosti zastoupeny ve 
větší míře, než by mělo odpovídat ekonomické struktuře na dané úrovni HDP. Jak vyplý-
vá z jiných analýz, 35 projevuje se nedostatek pracovních sil s terciárním vzděláním i 
v tom, že kvalifikačně nejnáročnější profese v kategorii KZAM 1, 2 a 3 jsou vykonávány 
pracovníky s nedostatečnou kvalifikací. Mezi vedoucími pracovníky (KZAM 1) je vyso-
koškolsky vzdělaný pouze každý třetí, mezi technickými, zdravotnickými a pedagogic-
kými pracovníky (KZAM 3) pouze každý šestý. Ve skupině vědeckých a odborných du-
ševních pracovníků (KZAM 2) tvoří osoby s terciárním vzděláním cca dvě třetiny.  

Graf 3 Vzdělanostní struktura v ČR a vybraných starých členských zemích EU (rok 2003) 
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Zdroj: ČSÚ – VŠPS 2004, Eurostat – New Cronos, Structural indicators, 2005.  
Pozn.: Státy jsou zde uspořádány podle sestupujícího podílu ISCED 5,6. 

                                                 
34 Rok 2004, Eurostat, databáze New Cronos. 
35 Analýza kvalifikačně náročných skupin profesí – interní podkladový materiál NOZV. 
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Ze starých členských zemí, které s ČR sousedí nebo nám otevřely svůj pracovní trh, je 
nejvyšší podíl osob s terciárním vzděláním ve Velké Británii, Irsku a Švédsku, u nichž se 
pohybuje mezi 26,7 % a 29,6 %. V Německu dosahuje podíl zhruba čtvrtiny. Kromě Ra-
kouska patří tyto státy mezi evropské země s nadprůměrným podílem terciárně vzdělané 
pracovní síly. Jejich kvalifikační struktura je celkově posunutá směrem k vyšším úrovním. 
V pracovní síle těchto zemí je s výjimkou Irska rovněž i silné zastoupení osob se středním 
vzděláním na úkor základního vzdělání. 

Při posuzování rozdílů mezi zeměmi v zastoupení terciárně vzdělaných osob v souboru 
pracovních sil je třeba brát ohled také na vnitřní strukturu vzdělávacích programů, kterými 
tito lidé prošli, zejména pokud se týče jejich délky a zaměření. Struktura studujících 
v různě dlouhých terciárních programech se velmi liší mezi jednotlivými zeměmi. Ve 
většině starých členských zemí EU došlo k vnitřní diferenciaci terciárního studia mnohem 
dříve než u nás. Velký podíl absolventů s terciárním vzděláním v těchto zemích, na rozdíl 
od ČR, vystudovalo kratší programy. Z následujícího grafu je zřejmé, že terciárního vzdě-
lání dosahují u nás mladí lidé většinou v rámci delších, tj. 5 až 6letých magisterských 
programů. Míra účasti v těchto programech je srovnatelná s Německem a Rakouskem a je 
dokonce vyšší než v Irsku, Velké Británii a Švédsku, kde jednoznačně převládají kratší 
programy, většinou na bakalářské úrovni. 

V České republice dochází v současné době také k rychlému rozvoji tříletého baka-
lářského studia na vysokých školách a dvou a půlletých programů vyšších odbor-
ných škol (ISCED 5B), ovšem historie tohoto vývoje je zatím krátká. Jak je vidět 
z následujícího grafu, rozsah kratších forem studia nedosahoval do roku 2002 zdaleka 
takové míry jako v jiných zemích. Míra studia v programech ISCED 5B byla zhruba po-
loviční než v Německu, Velké Británii a Irsku. Míra studia bakalářských oborů byla u nás 
až desetkrát nižší než v těchto zemích. Současný rozvoj bakalářského studia v České re-
publice je popsán v následující kapitole. 

Graf 4 Podíl absolventů terciárního stupně vzdělávání ke skupině obyvatelstva ve věku typic-
kém pro ukončování daného typu terciárního vzdělávání (rok 2002, v %) 

 
 
Zdroj: Education at a Glance. OECD Indicators 2004. Paris, OECD. 2004. str. 69 
Poznámky: Rakousko – údaj o podílu absolventů studia typu ISCED 5B není k dispozici 
ISCED 5A (D) – „delší“ – vzdělávací programy v délce 5–6 let (u nás magisterské studium) 
ISCED 5A (K) – „kratší“ – vzdělávací programy v délce od 1 do 3 let (u nás bakalářské studium) 
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Pro většinu vyspělých evropských zemí je charakteristické, že roste účast mládeže právě 
v těchto kratších vzdělávacích programech na úrovni ISCED 5A (bakalářských) nebo 
prakticky zaměřených programů na úrovni ISCED 5B. Tento trend odpovídá poptávce po 
kvalifikovaných pracovnících na evropském trhu a Česká republika se mu, byť opožděně, 
přizpůsobuje. 

Vzdělanostní struktura pracovních sil v nových členských zemích se od České republiky 
neodlišuje tak výrazně jako v případě starých členských zemí. Avšak i ve srovnání s těmi-
to zeměmi je zastoupení osob s terciárním vzděláním v ČR nízké. Pomineme-li Sloven-
sko, jehož kvalifikační úroveň je téměř shodná s českou, dosahují tyto země o čtvrtinu až 
polovinu vyšší podíl osob s terciárním vzděláním. V roce 2003 byl tento podíl v Polsku 
o 3,1 p.b. vyšší než v ČR, v případě Maďarska to bylo o 5,4 p.b. a v případě Slovinska 
o 6,2 p.b. Tyto dva posledně jmenované státy vykazují vzdělanostní strukturu pracovních 
sil velmi blízkou charakteristikám Rakouska. 

Graf 5 Vzdělanostní struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva v ČR a vybraných nových 
členských zemích EU (rok 2003) 
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Zdroj: ČSÚ – VŠPS 2004, Eurostat – New Cronos, Structural indicators, 2005 
Pozn.: Státy jsou zde uspořádány podle sestupujícího podílu ISCED 5,6 
 

Poptávka po pracovnících nejvyšších kvalifikací rostla ve vybraných starých člen-
ských zemích v minulém období (1998–2003) většinou stejným nebo podstatně rych-
lejším tempem než celková poptávka po pracovní síle. K rychlejšímu růstu zaměstna-
nosti docházelo u některých zemí i v rámci nízkokvalifikovaných profesí. Vyplývá to 
z analýzy publikované Evropskou komisí.36 Pokud v těchto zemích bude pokračovat růst 
zaměstnanosti, může dojít k nasávání špičkových a nízkých kvalifikací ze zahraničí. 

                                                 
36 Employment in Europe 2004, European Commission, DG for Employment and Social Affairs, str. 111. 
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7.3 ANALÝZA VÝVOJE TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR 
A VÝHLED DO ROKU 2009 

Vysokoškolské vzdělávání prochází v České republice rozvojem, který se v posledních 
dvou letech dramaticky zrychlil. Je to bezesporu zásluhou intenzivního zavádění baka-
lářských programů na vysokých školách v posledních dvou letech. Počet zapsaných 
k bakalářskému studiu na veřejných vysokých školách teprve ve školním roce 2003/2004 
přesáhl počet zapsaných ke studiu magisterskému a v následujícím roce 2004/2005 byl na 
těchto školách počet zapsaných bakalářů 51 193 a zapsaných k magisterskému studiu jen 
15 910.  

Na vysoké školy se hlásí stále více uchazečů. Ve školním roce 1998/1999 se hlásilo na 
vysoké školy do prezenčního studia 94 tisíc studentů a ve školním roce 2003/2004 se 
hlásilo 117,5 tis. uchazečů. Mezitím došlo i k poklesu, který je přičítán k prodloužení 
povinné školní docházky, kdy v roce 2000/2001 neopouštěli střední školy s maturitou 
prakticky žádní absolventi, s výjimkou víceletých gymnázií.  

Roste počet přijatých se státním občanstvím ČR k bakalářskému a magisterskému 
studiu. Průměrné tempo růstu mezi školním rokem 1999/2000 a školním rokem 
2004/2005 bylo 3,14 %. Mezi školními roky 2002/2003 a 2004/2005 bylo už průměrné 
tempo růstu počtu těchto studentů rovno 9,5 %. I kdyby se v následujících letech tento 
nárůst zastavil, dává předpoklad k nárůstu počtu absolventů ve střednědobé perspektivě tří 
až pěti let. 

Počet absolventů vysokých škol rostl rovněž a zvyšovalo se i tempo tohoto růstu. Celkový 
počet absolventů v roce 2004 přesáhl o 40 % počet absolventů v roce 1999. Průměrné 
tempo růstu za toto období bylo 7 % ročně, v posledních dvou letech už 12,7 %. Vzhle-
dem k tomu, že v roce 2007 budou absolvovat bakaláři z prvních masivních ročníků spo-
lečně s magistry, bude toto tempo výrazně překonáno.  

Předpokládáme-li, že velikost ekonomicky aktivní populace v následujících letech nepo-
roste a průměrné tempo počtu terciárně vzdělaných bude 4,8 % (hodnota za poslední dva 
roky), bude v roce 2009 v populaci ekonomicky aktivních cca 16,7 % terciárně vzděla-
ných osob, v absolutním vyjádření cca 860 tisíc osob. Touto hodnotou bychom překročili 
úroveň terciárního vzdělání v Maďarsku (16,2 %) a přiblížili se hodnotám Rakouska 
(17,2 %) a Slovinska (18,9 %) z roku 2003. 
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SHRNUTÍ – ZÁVĚRY 
 

 

Česká republika je od května 2004 oficiálním členem Evropské unie, ovšem trh práce je 
pro české občany s výjimkou Velké Británie, Irska a Švédska uzavřen. Mnohé ekonomic-
ky vyspělé, evropské státy však nabízejí zaměstnání vysokokvalifikované pracovní síle. 
Žádaní (vhodně kvalifikovaní) čeští odborníci tak mohou v bohatších státech Unie již dnes 
legálně pracovat a řada z nich tuto možnost využívá. Podle vyjádření Evropské komise se 
např. očekává, že nové členské státy přijdou o 10 % svých nejnadanějších studentů. 

Pro posouzení míry rizika odchodu odborníků z ČR do zahraničí byla monitorována aktu-
ální potřeba kvalifikovaných pracovních sil v ČR a v migračně přitažlivých (cílových) 
teritoriích.  

Početní stavy žádaných odborníků nelze sice explicitně stanovit, ale lze tuto potřebu spe-
cifikovat ve vztahu k odvětvové/oborové struktuře a profesnímu zaměření požado-
vaných expertů. V této souvislosti bylo zjištěno, že sledováním žádaných, kvalifikova-
ných profesí se v ČR prakticky nikdo systematicky nezabývá, pomineme-li spíše 
jednorázová (na přání zákazníka realizovaná) šetření soukromých on-line agentur pro 
zprostředkování práce. Na úřadech práce sice existují statistiky volných pracovních míst, 
ovšem kvalifikovaná pracovní místa (s absolvovaným terciárním vzděláním) zaujímají 
v celkovém objemu hlášených pracovních na ÚP méně než desetinu.  

Realizovaná kvantitativní a kvalitativní šetření potvrdila, že na českém trhu práce exis-
tuje kritický nedostatek strojních inženýrů pro vývoj, technologii a konstrukci. 
V terminologii KZAM se jedná o skupinu 244 (architekti, projektanti, stavební inženýři, 
techničtí inženýři, konstruktéři…), přičemž strojní inženýři mají nad stavebními inženýry 
výraznou převahu. Potřeba technických odborníků byla zjištěna téměř ve všech regionech 
ČR, neboť expandující automobilový průmysl a jeho dodavatelské firmy mají dnes za-
stoupení téměř ve všech českých krajích.  

Na českém trhu práce jsou dále žádáni inženýři softwarových oborů, úzcí IT specialisté, 
specialisté zákaznických služeb (se schopností komunikace s technikem i uživatelem) a 
databázoví vývojáři. Poptávka po inženýrských profesích a IT expertech se v uplynulých 
pěti letech mnohonásobně zvýšila, stav je již dnes kritický a dále se prohlubuje. Průzku-
mem bylo zjištěno, že zejména absolventi technických oborů nemají jazykové znalosti na 
požadované úrovni a je problém s jejich obsazováním do vyšších pozic nadnárodních 
(zahraničních) firem.  

Vedle technických profesí jsou další poptávanou skupinou experti z oblasti podnikání a 
příbuzných oborů (KZAM 241). Jedná se o kvalifikované pracovníky z úseku účetnictví, 
financí, rozpočtů, peněžnictví, pojišťovnictví, personálních a zaměstnavatelských věcí. 
Tito odborníci jsou vyhledáváni zejména malými a středními podniky.  

Nadnárodní korporace, zahraniční a velké (větší) české firmy hledají spíše manažery 
různých oborů a úrovní řízení. V uplynulých pěti letech poklesla poptávka po vysokých 
manažerských postech (upřednostňují se vlastní kandidáti v rámci kariérního postupu) a 
hledají se především nižší manažerské pozice. Další preferovanou skupinou u nadnárod-
ních společností jsou výkonní specialisté a obchodní reprezentanti.   

Nedostatkoví jsou zejména obchodníci (obchodní reprezentanti) se solidními znalostmi 
v oboru a dobrými komunikativními schopnostmi. Typickým příkladem je zvýšená po-
ptávka po reprezentantech farmaceutických firem. Požadované propojení fundovanosti 
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v oboru a prodejních dovedností představuje pro mnohé uchazeče značný problém. Cel-
kově dochází na českém trhu práce k posunu poptávky od ekonomických profesí (prů-
zkum trhu, marketing…) k výkonným specialistům technického zaměření.  

Monitoring inzerátů volných pracovních míst ve vybraných nemocnicích potvrdil, že 
poptávka po kvalifikovaných zdravotnících je v ČR setrvalý jev. Shánějí se lékaři (s první 
i druhou atestací) i kvalifikované zdravotní sestry. Nejvíce žádáni jsou lékaři z inter-
ny, chirurgie, anesteziologie, gynekologie a porodnictví a pediatrie. Podle délky trvání 
inzerátů volných pracovních míst ve sledovaných nemocnicích byly největší problémy 
s obsazením lékařů zaznamenány v oboru patologie, gynekologie a anesteziologie (ARO), 
kde nemocnice inzerovaly pracovní místo mnohdy i půl roku.  

Zahraniční trh práce požaduje profese s univerzálně využitelnými zkušenostmi a vzdě-
láním. Většina evropských zemí nabízí zaměstnání především lékařům a kvalifikované-
mu zdravotnímu personálu. Z lékařů jsou požadováni zejména anesteziologové, inter-
nisté, terapeuti, pediatři, stomatologové; dobré uplatnění v zahraničí naleznou zkušené, 
kvalifikované zdravotní sestry, rehabilitační pracovníci, ošetřovatelé dlouhodobě nemoc-
ných a ve vztahu k stárnoucí populaci ve většině evropských zemí i pečovatelé seniorů.  

Vysokou šanci na zaměstnání v cizině mají rovněž experti z informačních technologií a 
komunikací; vyhledáváni jsou analytici, programátoři, správci sítí, vývojáři a jiní IT 
odborníci. Paušálně se v Unii uplatní ti IT experti, kteří disponují znalostmi nejnovějších 
technologií, zkušenostmi v oboru spolu s jazykovými předpoklady. 

Zájem v Evropě je o vysokokvalifikované manažery a odborníky z oblasti podnikání. 
Předpokladem jejich uplatnění v zahraničí jsou zkušenosti z managementu buď přímo 
v cizině nebo v Česku působící zahraniční firmě a samozřejmě výborné jazykové znalosti. 
U českých kandidátů jsou vítány znalosti ruštiny a obchodní kontakty směrem na východ. 

Ve vztahu k rozvoji terciárního sektoru v oblasti kvalifikačně náročných služeb, rozmachu 
elektrotechnicky a strojírensky náročných oborů postrádá dále evropský trh práce zkušené 
elektrotechniky, elektroniky a strojní inženýrské profese. 

Prosté porovnání žádaných odborníků u nás a v zahraničí vypovídá o tom, že chybějící 
odborníci na českém a evropském trhu práce jsou v téměř totožné odvětvové/oborové a 
profesní struktuře. Porovnání je pochopitelně orientační a neplatí stoprocentně pro 
všechny profesní kategorie. Nicméně oboustranná poptávka po kvalifikovaných zdravotní-
cích, expertech z informačních technologií a komunikací a obecný posun k profesní karié-
ře v tzv. „hi-tech“ oborech je relevantní. 

Řada ekonomicky vyspělých států Evropy si uvědomuje, že jejich další ekonomický růst 
by mohl limitovat národní pracovní potenciál. Při zobecnění filozofie tvorby evropských 
migračních programů pro zahraniční odborníky zjišťujeme, že přes dílčí odlišnosti 
národních specifik vycházejí programy z nabídky a poptávky na místním trhu práce a 
zahraniční odborníci jsou rekrutováni do předem určených oborů a pevně stanovených 
profesí. V rámci těchto aktivit státy pravidelně monitorují a vyhodnocují situaci na trhu 
práce v segmentu vysokokvalifikované pracovní síly. Na základě bilance mezi nabídkou a 
poptávkou určují kvalifikované obory/profese, které jsou v dané době v zemi nejvíce 
požadovány. Východiskem pro určení budoucích potřeb jsou prognózy zaměstnanosti 
v oborové struktuře (v SRN provádějí např. oborové profesní svazy).  

Při zjištěném personálním deficitu v určitém oboru/profesi jsou aktivity směrovány dvěma 
směry – k podpoře domácích odborníků a cílené imigrační politice žádaných expertů 
ze zahraničí.  



 55

Podpora růstu domácí inteligence je v některých EU státech centrálně řízena a realizována 
na poměrně široké bázi – od sledování zájmu o studium na technických vysokých školách 
a IT oborech, přes podporu medializace perspektivnosti tohoto zaměření u studentů střed-
ních škol, rodičů, pedagogů, výchovných poradců i široké veřejnosti. Průběžně je sledo-
ván počet současných a budoucích absolventů požadovaných kvalifikací ve vztahu k de-
mografickému vývoji země atd. 

Iniciativy k získání vytypovaných odborníků ze zahraničí jsou směrovány jak na zkušené 
odborníky, tak na zahraniční studenty požadovaných oborů. Povolení k pobytu a zaměst-
nání v hostitelské zemi nemá zpravidla trvalý charakter, ale programy jsou pružně modifi-
kovány ve vztahu k vývoji na místním trhu práce. Zahrnují zpravidla kratší časové období, 
s možností dalšího prodloužení pobytu v zemi. Např. zahraničním studentům je ponechá-
na možnost jednoročního pobytu v zemi i po absolvování studia v hostitelském státě. 

O integraci kvalifikovaných odborníků ze zahraničí usiluje i ČR, která od roku 2003 reali-
zuje tzv. pilotní projekt „Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků“. Pro-
jekt je prvním krokem k vytváření budoucí imigrační politiky ČR a jde bezesporu o vý-
znamnou iniciativu. Jeho slabinou je malý počet účastníků (vybraných zájemců), který 
zdaleka nepokrývá stanovené kvóty. Koncepce programu vychází zatím z národní přísluš-
nosti uchazečů; nejsou zde specifikovány požadované obory, profese, popř. další profesní 
charakteristiky. Bylo by vhodné zvážit možnosti rozšíření (modifikaci) projektu ve vztahu 
k aktuálním potřebám českého trhu práce v kvalifikačně náročných oborech, které se 
potýkají s nedostatkem domácích odborníků.  

Česká republika měla vždy image státu s dobrou kvalifikační úrovní pracovních sil. Dnes 
to platí ve vztahu ke skutečnosti, že nízkokvalifikovaná pracovní síla zaujímá v ČR 
podíl, který je nejnižší v zemích EU. Těžiště české pracovní síly představuje střední 
kvalifikovaný personál; to odpovídalo dosavadním nárokům na výkon jednotlivých profe-
sí na českém trhu práce. Ve vyspělých evropských ekonomikách jsou požadavky na vý-
kon obdobných profesí posunuty směrem k vyšším nárokům na certifikované vzdělání; 
příkladem toho jsou zdravotní sestry, některé profese ve školství, sociální péči, IT obo-
rech.  

Ve vztahu k starým zemím Unie jsou odborníci s terciárním vzděláním v ČR zastou-
peni téměř polovičním podílem (ČR 13 %, EU-15 25 % – r. 2004). Zaostávání za úrovní 
terciárního vzdělání starých členských států je tedy výrazné a ani srovnání s novými člen-
skými státy nevyznívá pro ČR nijak optimisticky. Rozdíl sice není tak markantní, ale 
obdobné rozložení úrovně kvalifikace je pouze ve Slovenské republice. Současný nedosta-
tek pracovní síly s terciárním vzděláním se projevuje i v tom, že kvalifikačně náročné 
profese v kategoriích KZAM 1, 2 a 3 jsou vykonávány pracovníky s nedostatečnou kvali-
fikací.  

Při posouzení rozdílu mezi zeměmi v zastoupení terciárně vzdělaných osob v souboru 
pracovních sil je však třeba zohlednit i délku vzdělávacích programů a jejich zaměření. 
Ve starých členských státech došlo k vnitřní diferenciaci terciárního studia mnohem dříve 
a na rozdíl od ČR je zde zastoupen velký podíl absolventů, kteří vystudovali kratší vzdě-
lávací programy (bakalářské programy nebo dvou a půlleté programy vyšších odborných 
škol). To plně dopovídá poptávce na trhu práce. ČR se tomuto trendu přizpůsobuje (viz 
intenzivní nárůst bakalářského studia v posledních dvou letech); otázkou zůstává, zda 
tempo adaptace je dostatečně dynamické. 

Větší pochybnosti vyvolávají otázky týkající se zaměření studia. Realizovaný průzkum 
potvrdil hypotézu o hrubém podcenění technických vysokých škol a technických oborů 
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vůbec. Současní absolventi technických oborů nemají jazykové znalosti na požadované 
úrovni a nevyhovují tudíž požadavkům zahraničních zaměstnavatelů. K těmto jevům 
dochází v rozporu k expandující strojírenské výrobě, slibnému příchodu a relativní stabili-
zaci zahraničních investorů. České školy nadále produkují absolventy různých manažer-
ských škol, společensko-vědních a jiných oborů, kterých je na českém trhu práce dostatek 
a těžko pak shánějí své uplatnění. Deficit těchto odborníků přiměl i největší podnik v zemi 
ŠKODA AUTO k vybudování nového univerzitního areálu a krytí požadovaných perso-
nálních potřeb z vlastních zdrojů. To je nepochybně dobrým signálem pro české školství, 
nicméně propojení vzdělávacího systému s požadavky trhu práce se stává nezbytným 
požadavkem. Tento požadavek je o to intenzivnější, uvážíme-li, že s nedostatkem kvali-
fikovaných expertů se potýkají i jiné (ve vztahu k nám nesporně bohatší) evropské státy, 
např. SRN, Velká Británie, Irsko atd. a deficit na trhu práce se snaží alespoň částečně krýt 
imigrací odborníků ze zahraničí, především z nových států EU.  

K tomu přistupuje skutečnost, že práce ve „staré“ Evropě je pro české odborníky bezespo-
ru výhodná, neboť kromě jiných impulzů (rozvoj profesních znalostí, účast na mezinárod-
ních projektech, špičkově vybavená pracoviště, možnosti kariérního růstu…) zaručuje i 
vyšší úroveň pracovních příjmů. Příjmová motivace k práci v zahraničí je tím intenzivněj-
ší, čím výraznější je rozdíl mezi úrovní dosahovaných výdělků doma a v zahraničí. Zahra-
niční a domácí analýzy opakovaně vyúsťují v závěr, že velmi silný podnět k zahraniční 
migraci za prací existuje, pokud je úroveň zahraničních výdělků více než trojnásobně 
vyšší než v ČR a sklon k migraci zůstává zachován i při dvojnásobném příjmovém převý-
šení.  

Pro pobytový charakter pracovní migrace odborníků jsou podstatné rozdíly mezi reálnou 
kupní sílou čistých (mezinárodně srovnatelných) výdělků v zahraničí a v ČR. Analýzy 
dostupných mezinárodních informací vedou k poznání, že aktuálně dosahuje kupní síla 
čistých výdělků odborníků ve sledovaných státech (SRN, Rakousko, V. Británie, Irsko) 
zhruba 2,5násobku výdělků v ČR. Reálná úroveň příjmů sledovaných odborníků 
(KZAM třída 1 až 3) v ČR dosahuje tedy přibližně 40 % příjmové úrovně odborníků 
ve sledovaných státech. Příjmová motivace českých vysokokvalifikovaných pracovních 
sil k práci v zahraničí je tedy (přes probíhající konvergenční proces mezi východem a 
západem) dosud výrazná. 

V případě, že některé skupiny již dnes nedostatkových expertů odejdou z ČR za pracovní 
nabídkou do zahraničí, budou se zjištěné rozpory mezi nabídkou a poptávkou na českém 
trhu práce nadále prohlubovat, což může následně ohrozit potenciál hospodářského růstu. 
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SUMMARY – CONCLUSIONS 
 

 
The Czech Republic has been an official member of the European Union since May 2004, 
yet with the exception of Great Britain, Ireland and Sweden the European labour market is 
closed off to Czech citizens. Many economically developed European states, however, 
have work vacancies for highly skilled labour. Suitably qualified Czech specialists can 
thus today already find legal work in the richest EU countries and a number of them have 
taken this opportunity. The European Commission, for example, has stated that new 
member countries can be expected to lose 10 % of their most talented studies.  

To judge the risk of a brain drain from the Czech Republic, the current demand for 
qualified labour in the Czech Republic and in countries that are attractive for migrants has 
been monitored. 

Although it is not possible to put an exact figure on the demand for qualified workers, this 
need can be specified in terms of the sectoral/field structure and professions of the 
experts in demand. In this context it was found that there is practically no systematic 
monitoring of in-demand qualified professions in the Czech Republic, if we overlook 
what tend to be one-off (commissioned by a client) surveys by private on-line recruitment 
agencies. Though the labour offices do keep statistics regarding vacancies, skilled jobs 
(requiring completed tertiary education) account for less than one-tenth of job vacancies 
registered by the labour offices. 

Conducted quantitative and qualitative surveys have confirmed that the Czech labour 
market has a critical shortage of machine engineers for development, technology and 
construction. In terms of KZAM (classification of occupations used in the Czech 
Republic; compatible with ISCO) this is category 244 (architects, planners, building 
engineers, technical engineers, constructors etc.), with machine engineers significantly 
outnumbering building engineers. A need for technical specialists was found in almost all 
regions of the Czech Republic, as the expanding automobile industry and its suppliers are 
today represented in almost all Czech regions. 

Other professions in demand on the Czech job market are software engineers, highly 
specialised IT experts, customer services specialists (capable of communicating with 
both technicians and users), and database developers. The demand for engineers and IT 
experts has multiplied in the last five years: today the state is critical and continuing to 
worsen. The research found that technical graduates in particular lack the required 
standard of language skills that would help them occupy senior positions in supranational 
(foreign) companies.  

Another group in demand besides technical professions is business professionals (KZAM 
241). These are workers skilled in accounting, finance, budgets, insurance, personnel and 
employer matters. These specialists are highly sought-after by small and medium-sized 
enterprises in particular.  

Supranational corporations, foreign companies and large Czech firms are looking for 
managers in different fields and at different levels. In the past five years the demand for 
senior management posts has fallen (firms tend to give precedence to promoting their own 
employees) and it is mainly lower management positions that are in need of filling. 
Another preferred group in supranational companies consists of executive professionals 
and sales representatives.  
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Another particularly deficit group consists in sales representatives with sound knowledge 
of the field and good communication skills. A typical example is the increased demand for 
pharmaceutical sales reps. The required combination of well-grounded knowledge of the 
field and sales skills is a considerable problem for many candidates. On the Czech market 
in general, there is a shift in demand from economic professions (market research, 
marketing…) to technical executive professionals. 

Monitoring of classified advertisements for vacancies in selected hospitals confirmed that 
demand for skilled medical staff in the Czech Republic is a persisting phenomenon. 
Doctors (with primary and secondary attestation) and skilled nurses are in demand. Most 
in demand are doctors specialising in internal medicine, anaesthesiologists, gynaeco-
logists and obstetricians, and paediatricians. Judging by the duration of advertisements 
for workers in the monitored hospitals, the biggest problems were with filling positions in 
pathology, gynaecology and anaesthesiology (intensive-care), where in many cases 
hospitals ran the advertisements for up to six months.  

The foreign labour market needs professions with universally applicable experience and 
education. Most European companies offer employment primarily for doctors and highly 
skilled healthcare personnel. There is particular demand for anaesthesiologists, internal 
medicine specialists, therapists, paediatricians and dentists; experienced, skilled nurses, 
rehabilitation staff and carers for the chronically ill and elderly in the ageing populations 
of most European countries can also find good work. 

Information technologies and communications experts also have a good chance of 
finding work abroad, particularly analysts, programmers, network administrators, 
developers and other IT specialists. Throughout the European Union, there is demand for 
IT experts skilled and experienced in cutting-edge technologies and possessing the 
necessary language abilities. 

There is also demand in Europe for highly skilled managers and business professionals. 
To find work, they need management experience either abroad or in a foreign firm 
operating in the Czech Republic and, of course, excellent language skills. Czech 
candidates with a knowledge of Russian and with business contacts in eastern Europe are 
welcomed.  

In view of the expanding tertiary sector in the area of skill-intensive services and the 
upsurge in electrical engineering and other engineering-based fields, the European labour 
market also has a shortage of experienced electrical, electronic and machine 
engineering professions. 

A simple comparison of the specialists in demand in the Czech Republic and abroad 
reveals that the Czech and European labour markets suffer from shortages in almost 
identical sectors/fields and professions. The comparison is, understandably, a guideline 
and does not apply absolutely for all professional categories. Even so, the common 
demand for qualified medical staff, information technologies and communications experts 
and the general shift towards professional careers in hi-tech fields is relevant. 

A number of economically developed European countries have realised that their national 
labour potential could hold back further economic growth. If we generalise the philosophy 
behind the creation of European migration programmes for foreign specialists we find 
that, despite minor differences between countries, the programmes are based on supply 
and demand on the local job market and foreign specialists are recruited to pre-defined 
fields and firmly specified professions. As part of these activities, countries perform 
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regular monitoring and assessment of the situation on the labour market in the high skills 
segment. By comparing the supply and demand they identify qualified professions/fields 
that the country is most in need of at the given time. Employment forecasts structured by 
fields form the basis for determining future requirements (in Germany, for example, these 
are performed by professional associations). 

Subsequent action then tackles the identified personnel shortage in a particular 
field/profession in two ways, by supporting “home-grown” experts and through 
immigration policy targeting the needed specialists from abroad. 

In some EU countries, support for the development of domestic qualification levels is 
centrally managed and implemented on a relatively broad basis - from monitoring interest 
in studying at technical universities and in IT fields, through supporting media 
presentations of the good prospects offered by these fields for secondary school students, 
parents, teachers, careers advisors and the general public. The number of current and 
future school-leavers possessing the required qualifications relative to the demographic 
development of the country etc. is regularly monitored. 

Initiatives designed to attract the identified specialists from abroad target both 
experienced specialists and foreign students in the required fields. Residence and work 
permits in the host country are not permanent as a rule, but the programmes are flexibly 
modified to match developments on the local job market. They generally cover a 
relatively short period of time, with the option of extending the stay in the country. For 
example, foreign students are given the option of a one-year stay in the country once they 
have finished their studies in the host country.  

The Czech Republic is one of the countries competing for qualified specialists from 
abroad; in 2003 it launched a pilot project titled “Active Selection of Qualified Foreign 
Workers”. The project is the first step towards creating the Czech Republic’s future 
immigration policy and is without doubt a significant initiative. Its weakness is the low 
number of participants (selected candidates), falling far short of the set quotas. The 
concept of the programme is based on the nationality of candidates; no required 
professions, fields or other professional characteristics are specified. It would be worth 
considering broadening (modifying) the project to accommodate the current needs of the 
Czech labour market in skill-intensive fields suffering a shortage of domestic specialists. 

The Czech Republic has always had the image of a country with a highly skilled labour 
force. This applies today with regard to the fact that the proportion of the work force 
accounted for by low-skilled labour is lower in the Czech Republic than in any other 
EU country. Workers with intermediate skill levels form the core of the Czech 
workforce; that structure corresponded to the hitherto existing professional demand 
structure of the Czech labour market. In more developed European economies the 
requirements for equivalent professions are shifted towards an increased requirement for 
certified education; examples are nurses, certain educational professions, social care and 
IT fields.  

Specialists with tertiary education in the Czech Republic account for 13% of the 
labour force, roughly half the proportion found across the EU (average: 25 %). The 
gap between the Czech Republic and old EU countries in terms of tertiary education is not 
positive; nor is a comparison with other new member countries. Although the difference is 
not that pronounced, it is only the Slovak Republic that has a similar breakdown of 
qualification levels. The current shortage of workers with tertiary education is also 
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reflected in the fact that skill-intensive professions in KZAM categories 1, 2 and 3 are 
carried out by workers with insufficient qualifications.  

When assessing the difference between countries in the proportion of the tertiary-educated 
population, however, one should also take into account the length of education 
programmes and their focus. Internal differentiation in tertiary study came about much 
earlier in the old member countries, which have a greater proportion of school-leavers 
who studied a shorter education programme (baccalaureate programme, or two-and-a-half 
year programmes of higher technical schools). That fully matches demand on the job 
market. The Czech Republic is adapting to this trend (viz. the intensive growth in 
baccalaureate study in the past two years); the question remains whether the pace of 
adaptation is sufficiently rapid.  

Questions regarding the focus of study evoke more serious concerns. Research has 
confirmed the hypothesis that higher technical schools and technical fields in general are 
grossly neglected. Present-day school-leavers from technical fields do not have the 
required standard of language skills and therefore do not meet the requirements of foreign 
employers. These phenomena are at variance with the expansion in machine engineering 
production and the promising influx and relative stabilisation of foreign investors. Czech 
schools continue to produce graduates in various management fields, social sciences and 
other fields that are sufficiently represented on the Czech job market – these graduates 
then have trouble finding suitable work. The lack of these technical specialists forced the 
biggest concern in the country, ŠKODA AUTO, to build its own new university complex 
to cover its personnel needs. That is undoubtedly a good signal for the Czech educational 
system, nevertheless linking the education system to the needs of the labour market is 
becoming an essential requirement. This requirement is all the more intensive if we 
consider that other countries (considerably richer than the Czech Republic) are also 
suffering from a shortage of qualified specialists, e.g. Germany, Great Britain, Ireland et 
al.) and are trying at least partially to cover the deficit by immigration from other 
countries, chiefly new EU member countries.  

This is compounded by the fact that work in “old” Europe is indisputably advantageous 
for Czech specialists, because besides other impulses (developing professional skills, 
participating in international projects, state-of-the-art workplaces, possibilities for career 
advancement) it guarantees them a higher work income. The bigger the gap between 
earnings at home and abroad, the bigger the income motivation to work abroad. Foreign 
and domestic analyses have repeatedly thrown up the conclusion that there is a very strong 
incentive to work abroad if the level of foreign earnings is more than three times higher 
than in the Czech Republic and the tendency to migrate persists if incomes are twice as 
high.  

Differences in the real purchasing power of net (internationally comparable) earnings 
abroad and in the Czech Republic are fundamental in determining the nature of working 
stay abroad. Analyses of the available international information indicate that the 
purchasing power of net earnings of specialists in the states under scrutiny (Germany, 
Austria, Great Britain and Ireland) is roughly 2.5 times that in the Czech Republic. The 
real level of incomes among the specialists in question (KZAM 1 to 3) in the Czech 
Republic is thus roughly 40 % of the income level of specialists in those states. The 
income motivation of highly qualified Czech labour to work abroad is thus (despite the 
ongoing process of convergence between east and west) still substantial. 
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If some groups of professionals who are already in short supply leave the Czech Republic 
to take up an offer of work abroad, the found discrepancies between supply and demand 
on the Czech labour market will continue to worsen, which may subsequently jeopardise 
the potential for economic growth. 
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ZUSAMMENFASSUNG – ERGEBNISSE 
 

 

Die Tschechische Republik ist seit Mai 2004 offizielles Mitglied der Europäischen Union, 
der Arbeitsmarkt ist jedoch für tschechische Staatsbürger, mit Ausnahme von 
Großbritannien, Irland und Schweden, geschlossen. Zahlreiche wirtschaftlich entwickelte 
europäische Staaten bieten jedoch hochqualifizierten Arbeitskräften Beschäftigung an. 
Gefragte (entsprechend qualifizierte) tschechische Fachleute können so in reicheren 
Staaten der EU bereits heute legal arbeiten, eine Reihe von ihnen macht von dieser 
Möglichkeit auch Gebrauch. Nach Aussage der Europäischen Kommission wird z. B. 
erwartet, dass die neuen Mitgliedsstaaten etwa 10 % ihrer besten Studenten verlieren 
werden. 

Zur Bewertung des Risikomaßes der Abwanderung von Fachleuten aus der Tschechischen 
Republik in das Ausland wurde der aktuelle Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften in der 
Tschechischen Republik und in den zur Migration interessanten Zielgebieten verfolgt.  

Genaue Zahlen gefragter Fachleute können zwar explizit nicht bestimmt werden, dieser 
Bedarf kann allerdings in Bezug auf die Zweig-/Fachstruktur und berufliche 
Ausrichtung der geforderten Fachleute spezifiziert werden. In diesem Zusammenhang 
wurde festgestellt, dass sich mit der Verfolgung von gesuchten, qualifizierten 
Fachrichtungen in der Tschechischen Republik praktisch niemand systematisch befasst, 
wenn wir die eher einmaligen (auf Kundenwunsch durchgeführten) Untersuchungen 
privater on-line Agenturen zur Arbeitsvermittlung mal außer Acht lassen. Auf den 
Arbeitsämtern existieren zwar Statistiken freier Arbeitsplätze, qualifizierte Arbeitsplätze 
(mit absolvierter tertiärer Bildung) nehmen im Gesamtvolumen der gemeldeten 
Arbeitsplätze auf den Arbeitsämtern aber weniger als ein Zehntel ein.  

Die realisierte quantitative und qualitative Untersuchung hat bestätigt, dass auf dem 
tschechischen Arbeitsmarkt ein kritischer Mangel an Maschineningenieuren zur 
Entwicklung, Technologie und Konstruktion herrscht. In der Terminologie der 
Beschäftigungsklassifizierung (KZAM) handelt es sich um die Gruppe 244 (Architekten, 
Projektanten, Bauingenieure, technische Ingenieure, Konstrukteure…), wobei Maschinen-
ingenieure gegenüber den Bauingenieuren ein erhebliches Übergewicht haben. Die 
Nachfrage nach technischen Fachleuten wurde in fast allen Regionen der Tschechischen 
Republik festgestellt, da die expandiere Automobilindustrie und ihre Lieferfirmen heute in 
fast allen tschechischen Bezirken vertreten sind.  

Auf dem tschechischen Arbeitsmarkt sind weiter Ingenieure der Softwaregebiete, enge 
IT-Spezialisten, Kundendienstspezialisten (mit der Fähigkeit zur Kommunikation mit 
dem Techniker und Nutzer) und Datenbankentwickler gefragt. Die Nachfrage nach 
Ingenieurberufsgruppen und IT-Spezialisten hat sich in den vergangenen fünf Jahren um 
ein Vielfaches erhöht, der Stand ist heute bereits kritisch und vertieft sich weiter. Durch 
die Untersuchung wurde festgestellt, dass insbesondere die Absolventen technischer 
Fachrichtungen keine Sprachkenntnisse auf dem geforderten Niveau haben und ihr 
Einsatz in höheren Positionen bei multinationalen (ausländischen) Firmen problematisch 
ist.  

Neben den technischen Fachrichtungen sind eine weitere gefragte Gruppe Fachleute aus 
dem Bereich der unternehmerischen Tätigkeit und verwandter Fachgebiete 
(Beschäftigungsklassifizierung 241). Hierbei handelt es sich um qualifizierte Arbeiter aus 
dem Bereich Buchhaltung, Finanzen, Haushalte, Finanzwesen, Versicherungswesen, 
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personelle und Arbeitgeberangelegenheiten. Diese Fachleute werden insbesondere von 
kleinen und mittleren Unternehmen gesucht.  

Multinationale Organisationen, ausländische und große (größere) tschechische Firmen 
suchen eher Manager verschiedener Fachgebiete und Leitungsebenen. In den 
vergangenen fünf Jahren sank die Nachfrage nach hohen Managerposten (bevorzugt 
werden eigene Kandidaten im Rahmen des Karriereaufstiegs), und es werden vorrangig 
niedrigere Managerpositionen gesucht. Eine weitere gefragte Gruppe bei internationalen 
Gesellschaften sind leistungsfähige Fachleute und Handelsvertreter.   

Ein Mangel herrscht insbesondere an Händlern (Handelsvertretern) mit soliden 
Kenntnissen im Fachgebiet und guten Kommunikationsfähigkeiten. Ein typisches Beispiel 
ist die erhöhte Nachfrage nach Vertretern pharmazeutischer Firmen. Die geforderte 
Verbindung von Fundiertheit im Fachgebiet und Verkaufsfertigkeiten stellt für viele 
Bewerber ein erhebliches Problem dar. Insgesamt kommt es auf dem tschechischen 
Arbeitsmarkt zu einer Verschiebung der Nachfrage von wirtschaftlichen Berufen 
(Markforschung, Marketing …) hin zu leistungsfähigen Fachleuten mit technischer 
Ausrichtung.  

Das Verfolgen von Anzeigen freier Arbeitsplätze in ausgewählten Krankenhäusern hat 
bestätigt, dass die Nachfrage nach qualifiziertem medizinischem Personal in der 
Tschechischen Republik ein stabiler Zustand ist. Gesucht werden Ärzte (mit erster und 
zweiter Attestation) und qualifizierte Krankenschwestern. Am meisten gesucht werden 
Internisten, Chirurgen, Anästhesiologisten, Gynäkologen, Geburtshilfen und 
Pädiater. Gemäß Aushangdauer der Anzeigen freier Arbeitsplätze in den verfolgten 
Krankenhäusern gab es die größten Probleme bei der Suche von Ärzten im Fachbereich 
Pathologie, Gynäkologie und Anästhesiologie (ARO), wo die Krankenhäuser einen 
Arbeitsplatz häufig auch über ein halbes Jahr inseriert haben.   
Der ausländische Arbeitsmarkt verlangt Berufsgruppen mit universell nutzbaren 
Erfahrungen und Bildung. Die Mehrzahl der europäischen Länder bietet Beschäftigung 
insbesondere für Ärzte und qualifiziertes medizinisches Personal. Unter den Ärzten 
sind insbesondere Anästhesiologisten, Internisten, Therapeuten, Pädiater und Zahnärzte 
gefragt; gute Möglichkeiten haben im Ausland erfahrene, qualifizierte Krankenschwestern 
und Rehabilitationskräfte, Pfleger von Langzeitkranken und angesichts der alternden 
Bevölkerung in der Mehrzahl der europäischen Länder auch Altenpfleger.  

Hohe Chancen auf Beschäftigung im Ausland haben ebenfalls Fachleute aus dem 
Bereich der Informationstechnologien und Kommunikation; gesucht werden 
Analytiker, Programmierer, Netzverwalter, Entwickler und andere IT-Fachleute. Pauschal 
haben in der EU die IT-Fachleute gute Chancen, die über Kenntnisse der neuesten 
Technologien sowie über Erfahrungen im Fachbereich gemeinsam mit Sprachkenntnissen 
verfügen. 

Interesse herrscht in Europa an hochqualifizierten Managern und Fachleuten aus dem 
Bereich der unternehmerischen Tätigkeit. Voraussetzung für ihren Einsatz im Ausland 
sind Erfahrungen im Management entweder direkt im Ausland oder in einer in der 
Tschechischen Republik tätigen ausländischen Firma und natürlich ausgezeichnete 
Sprachkenntnisse. Bei den tschechischen Kandidaten werden Kenntnisse der russischen 
Sprache und geschäftliche Kontakte in Richtung Osten begrüßt. 

Angesichts der Entwicklung des tertiären Sektors im Bereich qualifikationsintensiver 
Dienstleistungen sowie des Tempos von elektrotechnisch und maschinell anspruchsvollen 



 64

Fachgebieten herrscht auf dem europäischen Arbeitsmarkt weiter ein Mangel an 
erfahrenen Elektrotechnikern, Elektronikern und Maschineningenieurberufen. 

Ein einfacher Vergleich der gefragten Fachleute bei uns und im Ausland zeugt davon, 
dass die fehlenden Fachleute auf dem tschechischen und europäischen Arbeitsmarkt eine 
fast identische Zweig-/Fachbereichs- und Berufsgruppenstruktur haben. Der 
Vergleich dient natürlich nur der Orientierung und gilt nicht hundertprozentig für alle 
Berufskategorien. Trotzdem sind die beiderseitige Nachfrage nach qualifiziertem 
medizinischem Personal, Fachleuten aus den Informationstechnologien und der 
Kommunikation sowie die allgemeine Verschiebung zu einer beruflichen Karriere in den 
sog. „High-Tech-Gebieten“ relevant. 

Eine Reihe von wirtschaftlich entwickelten Ländern Europas ist sich bewusst, dass das 
nationale Arbeitspotential ihr weiteres wirtschaftliches Wachstum limitieren könnte. Bei 
einer Verallgemeinerung der Philosophie der Bildung von europäischen Migrations-
programmen für ausländische Fachleute stellen wir fest, dass trotz Teilunterschiede der 
nationalen Spezifika die Programme von Angebot und Nachfrage auf dem örtlichen 
Arbeitsmarkt ausgehen und ausländische Fachleute in vorher bestimmte Fachbereiche und 
fest bestimmte Berufsgruppen rekrutiert werden. Im Rahmen dieser Aktivitäten verfolgen 
und bewerten die Staaten regelmäßig die Situation auf dem Arbeitsmarkt im Segment der 
hochqualifizierten Arbeitskräfte. Aufgrund eines Vergleichs von Angebot und Nachfrage 
bestimmen sie qualifizierte Fachbereiche/Berufsgruppen, die zum jeweiligen Zeitpunkt im 
Land am stärksten benötigt werden. Ausgangspunkt für die Bestimmung der künftigen 
Bedürfnisse sind die Beschäftigungsprognosen in der Fachstruktur (werden in der BRD 
z. B. durch die Fachberufsverbände durchgeführt).  

Bei einem festgestellten personellen Defizit in einem bestimmten Fachbereich / einer 
bestimmten Berufsgruppe werden die Aktivitäten in zwei Richtungen gelenkt – auf die 
Unterstützung der einheimischen Fachleute und eine gezielte Immigrationspolitik 
gefragter Fachleute aus dem Ausland.  

Die Unterstützung des Wachstums der einheimischen Intelligenz wird in verschiedenen 
Staaten der EU zentral gesteuert und auf einer verhältnismäßig breiten Basis realisiert – 
von der Verfolgung des Interesses an einem Studium an technischen Hochschulen und  
IT-Fachbereichen bis hin zur Unterstützung der Medialisierung der Perspektiven dieser 
Ausrichtung bei den Studenten von Mittelschulen, Eltern, Pädagogen, Erziehungsberatern 
und der breiten Öffentlichkeit. Ständig wird die Anzahl der gegenwärtigen und künftigen 
Absolventen gefragter Qualifikationen in Bezug auf die demografische Entwicklung des 
Landes verfolgt usw. 

Die Initiativen zur Gewinnung ausgesuchter Fachleute aus dem Ausland richten sich 
sowohl auf erfahrene Fachleute, als auch auf ausländische Studenten der geforderten 
Fachbereiche. Die Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen im Gastland haben in der 
Regel keinen Dauercharakter, die Programme sind allerdings flexibel modifiziert in 
Abhängigkeit von der Entwicklung auf dem einheimischen Arbeitsmarkt. Sie umfassen 
üblicherweise einen kürzeren Zeitraum, mit der Möglichkeit einer weiteren Verlängerung 
des Aufenthalts im Land. Ausländischen Studenten wird z. B. die Möglichkeit eines 
einjährigen Aufenthalts im Land nach Beendigung des Studiums im Gastland gewährt. 

Die Integration von qualifizierten Fachleuten aus dem Ausland strebt auch die 
Tschechische Republik an, die seit dem Jahr 2003 ein sog. Pilotprojekt „Aktive Auswahl 
qualifizierter ausländischer Arbeiter“ betreibt. Das Projekt ist erster Schritt zur Bildung 
der künftigen Immigrationspolitik der Tschechischen Republik. Es handelt sich hier 
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unstrittig um eine wichtige Initiative. Schwachpunkt ist die geringe Anzahl der 
Teilnehmer (ausgewählter Interessenten), die bei weitem nicht die bestimmten Quoten 
abdeckt. Die Konzeption des Programms geht bislang von der nationalen Zugehörigkeit 
der Bewerber aus; nicht spezifiziert sind hier die geforderten Fachbereiche, 
Berufsgruppen, bzw. weitere berufliche Charakteristiken. Von Vorteil wäre, die 
Möglichkeiten einer Erweiterung (Modifikation) des Projekts in Bezug auf die aktuellen 
Bedürfnisse des tschechischen Arbeitsmarkts in den qualifikationsintensiven Fach-
bereichen zu bedenken, die einen Mangel an einheimischen Fachleuten aufweisen.  

Die Tschechische Republik hatte immer das Image eines Staates mit einem guten 
Qualifikationsniveau ihrer Arbeitskräfte. Heute gilt dies in Bezug auf die Tatsache, dass 
die gering qualifizierte Arbeitskraft in der Tschechischen Republik einen Anteil 
einnimmt, der in den Ländern der EU am geringsten ist. Schwerpunkt der 
tschechischen Arbeitskraft ist das mittlere qualifizierte Personal; dies entsprach den 
bisherigen Ansprüchen an die Ausübung der einzelnen Berufe auf dem tschechischen 
Arbeitsmarkt. In den entwickelten europäischen Wirtschaften haben sich die 
Anforderungen an die Ausübung ähnlicher Berufszweige hin zu höheren Ansprüchen an 
eine zertifizierte Bildung verschoben; ein Beispiel hierfür sind Krankenschwestern, 
verschiedene Berufe im Schulwesen, Sozialdienst, in IT-Fachgebieten.  

In Bezug auf die alten Länder der EU sind Fachleute mit tertiärer Bildung in der 
Tschechischen Republik fast nur zur Hälfte vertreten (13 %, EU-15 25 % – Jahr 
2004). Der Rückstand zum Niveau der tertiären Bildung der alten Mitgliedsstaaten ist also 
erheblich, und auch ein Vergleich mit den neuen Mitgliedsstaaten fällt für die 
Tschechische Republik nicht sonderlich optimistisch aus. Der Unterschied ist zwar nicht 
so markant, eine ähnliche Aufteilung des Niveaus der Qualifikation findet sich allerdings 
nur in der Slowakischen Republik. Der gegenwärtige Mangel an Arbeitskräften mit 
tertiärer Bildung zeigt sich auch darin, dass Berufe mit hohen Qualifikations-
anforderungen in den Kategorien KZAM 1, 2 und 3 von Arbeitern mit unzureichender 
Qualifikation ausgeübt werden.  

Bei der Bewertung des Unterschieds zwischen den Ländern in Vertretung der tertiär 
gebildeten Personen im Komplex der Arbeitskräfte sind aber auch die Dauer der 
Bildungsprogramme und ihre Ausrichtung zu berücksichtigen. In den alten 
Mitgliedsstaaten kam es viel früher zu einer inneren Differenzierung des tertiären 
Studiums und im Unterschied zur Tschechischen Republik ist hier ein großer Anteil an 
Absolventen vertreten, die kürzere Bildungsprogramme studiert haben (Bachelor-
programme oder 2,5-jährige Programme höherer Fachschulen). Dies entspricht voll der 
Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt. Die Tschechische Republik passt sich diesem Trend an 
(siehe starker Anstieg des Bachelorstudiums in den vergangenen zwei Jahren); fraglich 
bleibt, ob das Anpassungstempo ausreichend dynamisch ist. 

Größere Zweifel rufen die Fragen zur Ausrichtung des Studiums hervor. Die 
durchgeführte Untersuchung hat die Hypothese einer groben Unterschätzung der 
technischen Hochschulen und technischen Fachgebiete überhaupt bestätigt. Die 
gegenwärtigen Absolventen technischer Fachgebiete haben keine Sprachkenntnisse auf 
gefordertem Niveau und werden so nicht den Anforderungen der ausländischen 
Arbeitgeber gerecht. Zu diesen Erscheinungen kommt es im Widerspruch zur 
expandierenden Maschinenproduktion, der viel versprechenden Verlagerung und relativen 
Stabilisierung ausländischer Investoren. Die tschechischen Schulen produzieren auch 
weiterhin Absolventen verschiedener Managerschulen, gesellschaftswissenschaftlicher 
und anderer Fachbereiche, an denen auf dem tschechischen Arbeitsmarkt kein Mangel 
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herrscht, so dass sie schwer Arbeit finden. Das Defizit dieser Fachleute zwang auch das 
größte Unternehmen im Land, ŠKODA AUTO, zum Aufbau eines neuen 
Universitätsareals und zur Deckung der personellen Bedürfnisse aus eigenen Quellen. 
Dies ist zweifelsohne ein gutes Signal für das tschechische Schulwesen, die Verbindung 
des Bildungssystems mit den Anforderungen des Arbeitsmarktes wird notwendige 
Vorraussetzung. Diese Forderung ist umso intensiver, wenn wir bedenken, dass mit 
einem Mangel an qualifizierten Fachleuten auch andere (gegenüber uns unstrittig reichere) 
europäische Staaten kämpfen, wie z. B. die BRD, Großbritannien, Irland usw.), und sie 
das Defizit auf dem Arbeitsmarkt zumindest teilweise durch die Immigration von 
Fachleuten aus dem Ausland abdecken, insbesondere aus den neuen Staaten der EU.  

Hinzukommt die Tatsache, dass die Arbeit im „alten“ Europa für die tschechischen 
Fachleute ohne Zweifel von Vorteil ist, da sie neben anderen Impulsen (Entwicklung der 
beruflichen Kenntnisse, Teilnahme an internationalen Projekten, sehr gut ausgestattete 
Arbeitsplätze, Möglichkeiten des Karriereaufstiegs …) auch ein höheres Maß an 
Arbeitseinkommen garantieren. Die Einkommensmotivation zur Arbeit im Ausland ist 
umso intensiver, je stärker der Unterschied zwischen dem Niveau der zu erzielenden 
Einkommen zu Hause und im Ausland ist. Ausländische und einheimische Analysen 
haben wiederholt zum Ergebnis, dass ein sehr starker Anreiz zur Auslandsmigration aus 
beruflichen Gründen existiert, wenn das Niveau der ausländischen Verdienste mehr als 
dreimal so hoch ist als in der Tschechischen Republik, und die Tendenz zur Migration 
bleibt auch bei Verdoppelung der Einkommen erhalten.  

Für den Aufenthaltscharakter der Arbeitsmigration von Fachleuten gibt es wesentliche 
Unterschiede zwischen der realen Kaufkraft der (international vergleichbaren) 
Nettoverdienste im Ausland und in der Tschechischen Republik. Analysen verfügbarer 
internationaler Informationen führen zu der Erkenntnis, dass aktuell die Kaufkraft der 
Nettoverdienste der Fachleute in den verfolgten Staaten (BRD, Österreich, 
Großbritannien, Irland) etwa das 2,5-fache der Verdienste in der Tschechischen Republik 
erreicht. Das reale Niveau der Einkommen der verfolgten Fachleute (KZAM Klasse 1 
bis 3) in der Tschechischen Republik erreicht daher ungefähr 40 % des 
Einkommensniveaus der Fachleute in den verfolgten Staaten. Die Einkommens-
motivation tschechischer, hochqualifizierter Arbeitskräfte zur Arbeit im Ausland ist daher 
(trotz des verlaufenden Konvergenzprozesses zwischen Ost und West) bislang erheblich. 

Im Falle, dass einzelne Gruppen von bereits heute wenigen Fachleuten die Tschechische 
Republik wegen eines Arbeitsangebots aus dem Ausland verlassen, werden sich die 
festgestellten Diskrepanzen zwischen Angebot und Nachfrage auf dem tschechischem 
Arbeitsmarkt weiter vertiefen, was dann zu einer Gefährdung des Potentials des 
wirtschaftlichen Wachstums führen kann. 
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PŘÍLOHY  
 

 

1. Typy a formy migračních pohybů vysokokvalifikovaných 
pracovních sil 
 

Mobilita vysokokvalifikovaných 
osob 

 (highly skilled mobility) 

Směr těchto toků odborná literatura příliš nediskutuje. Čás-
tečně se jedná o typ mobility zastřešující jednotlivé dílčí 
formy. Charakteristická je však cyklická povaha migračních 
pohybů. 

Odliv „mozků“ 
(brain drain) 

Projevuje se ztrátou (emigrací) vysokokvalifikovaných (vzdě-
laných) osob převážně v rozvojových zemích, což má násled-
ně negativní socioekonomické důsledky. 

Optimální odliv „mozků“ 
(optima brain drain) 

Odliv „mozků“ nemusí mít na ekonomiku (rozvojové) země 
vždy negativní dopad, pokud se nepřekročí určitá prahová 
hranice. Možnost (vize) migrovat za vyššími výdělky odpo-
vídající určité úrovni kvalifikace a vzdělání může být totiž 
pro další osoby této země stimulem k dosažení vyššího vzdě-
lání a odbornosti. Dochází tak k akumulaci lidského kapitálu 
v dané zemi, což může mít pozitivní dopad na její ekonomic-
ký rozvoj, pokud tyto osoby v zemi zůstanou. Za pozitivní 
ekonomické efekty lze rovněž považovat např. remitance, 
přenos „know-how“ nebo příliv investic pocházejících od 
emigrantů. 

Devastace „mozků“ 
(brain waste) 

„Devastace mozků“ nastává v případě, kdy rozvojové země 
nemohou zaměstnat domácí odborné pracovní síly adekvátně 
jejich kvalifikaci, čímž se snižuje hodnota celkového lidské-
ho kapitálu země. Stejně je tomu i v případě „podzaměstna-
nosti“ imigrantů v přijímajících zemích. „Devastace mozků“ 
je ekonomickou hrozbou rozvojových zemí. 

Reemigrace 

Reemigrace představuje návrat vysokokvalifikovaných 
(vzdělaných) osob zpět do země původu. Současně s nimi 
přichází do země „know-how“, aplikace nových technologií 
nebo investice. 

Výměna „mozků“  
(brain exchange) 

Odchod vysokokvalifikovaných (vzdělaných) domácích 
pracovních sil je kompenzován příchodem pracovních sil ze 
zahraniční se stejnou úrovní kvalifikace. Jedná se o toky 
typické mezi vyspělými zeměmi. 

Globalizace „mozků“ 
(brain globalization) 

Mobilita vysokokvalifikovaných osob je v podstatě integro-
vanou součástí globální ekonomiky, která vytváří podmínky 
pro mezinárodní pohyb odborníků (např. přesun v rámci 
nadnárodních společností). 

Cirkulace „mozků“  
(brain circulation) 

Migrační pohyby (odborníků) zpravidla mezi zeměmi přijí-
majícími a vysílajícími o relativně vysoké intenzitě. 

Export „mozků“ 
(brain export) 

Některé rozvojové země účelově vytvářejí programy (např. i 
v rámci bilaterálních dohod) zaměřené na podporu vzdělávání 
a emigrace vysokokvalifikovaných (vzdělaných) osob 
v očekávání pozitivních ekonomických důsledků při zacho-
vání kontaktu s těmito emigranty nebo při jejich zpětném 
návratu: remitance, přínos „know-how“, technologií, investic 
apod. 

 
Zdroj: Lowell (2003), Lowell, Findlay a Steward (2004), Thanh (2004a, 2004b) 
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2. Struktura poptávky po kvalifikovaných pracovních místech 
na evropském trhu práce – souhrnně (monitoring v sítích  
EURES a ERA-MORE)  
 

  KZAM podíly 
1210 ředitelé a prezidenti velkých podniků  0,00 
1220 vedoucí pracovníci výrobních a dílčích celků  3,82 
1230 vedoucí pracovníci univerzálních dílčích celků  6,72 
1310 vedoucí, ředitelé malých podniků  6,44 
12+13 management  16,98 
2110 vědci a odborníci ve fyzikálních, chemických a příbuzných oborech  3,30 
2120 vědci a odborníci v oblasti matematiky, statistiky a v příbuzných oborech  0,46 
2130 vědci a odborníci v oblasti výpočetní techniky  11,57 
2131 projektanti a analytici výpočetních systémů  5,70 
2132 programátoři  2,68 
2139 ostatní odborníci zabývající se výpočetní technikou  3,19 

2140 architekti, projektanti, stavební inženýři, techničtí inženýři, konstrukté-
ři…  9,80 

2141 urbanisté, architekti, projektanti měst, obcí a dopravních sítí  1,71 
2142 projektanti, stavební inženýři  0,80 
2143 projektanti elektrotechnických zařízení, elektroinženýři  1,14 

2144 projektanti telekomunikačních sítí, elektronických systémů, inženýři - elek-
tronici  2,17 

2145 projektanti a konstruktéři strojních zařízení, strojní inženýři  2,22 
2146 chemičtí inženýři, technologové  1,31 
2147 důlní a hutní inženýři, technologové  0,46 
2148 kartografové, průzkumníci a jiné odborné PS výše uvedeného zaměření  0,34 

2200 vědci, odborníci a inženýři v biologických, lékařských a příbuzných 
oborech  15,61 

2210 vědci, odborníci a inženýři v biologických a příbuzných oborech  5,13 
2221 lékaři  8,38 
2222 zubní lékaři  0,74 
2223 veterinární lékaři  0,00 
2224 farmaceuti, magistři v lékárně, lékárníci  1,20 
2225 hygienici  0,23 
2300 odborní pedagogičtí pracovníci  5,13 
2310 vědeckopedagogičtí pracovníci a učitelé na vysokých školách  4,10 
2320 učitelé středních škol  1,03 
2400 ostatní vědci a odborní pracovníci  37,15 
2410 odborní, duševní pracovníci v oblasti podnikání a v příbuzných oborech  32,19 
2420 odborní pracovníci v právní oblasti  0,17 
2440 odborní pracovníci ve společenských vědách  2,39 
2450 umělečtí VŠ pracovníci, novináři a redaktoři  2,39 
 celkem 100,00 
  celkem 1.–2. hl. třída KZAM  440 
  volná místa celkem 85 978 
  podíl na vol. místech v %  0,51 
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3. Struktura poptávky po inzerovaných KPM místech na  
českém trhu práce – souhrnně (monitoring tisku a určených 
webových portálů)  
 

skupiny zaměstnání podíly 

TOP management a vedoucí pracovníci  14,0 
vědci a odborníci ve fyzikálních, chemických a příbuzných oborech, v oblasti ma-
tematiky, statistiky a v příbuzných oborech  1,9 

vědci a odborníci v oblasti výpočetní techniky  6,4 
architekti, projektanti, stavební inženýři, techničtí inženýři, konstruktéři …  31,4 

z toho:  
urbanisté, architekti, projektanti měst, obcí a dopravních sítí  3,8 
projektanti, stavební inženýři  17,5 
projektanti elektrotechnických zařízení, elektroinženýři  11,6 
projektanti telekomunikačních sítí, elektronických systémů, inženýři - elektronici  5,4 
projektanti a konstruktéři strojních zařízení, strojní inženýři  38,7 
chemičtí inženýři, technologové  6,0 
důlní a hutní inženýři, technologové  2,3 
kartografové, průzkumníci a jiní odborné PS výše uvedeného zaměření  1,5 
ostatní  13,2 

odborní zdravotničtí a veterinární pracovníci  15,5 
z toho:  
lékaři, ordináři  63,6 
zubní lékaři  3,7 
veterinární lékaři  1,2 
farmaceuti, magistři v lékárně, lékárníci  13,6 
hygienici, lékaři - prodejce zdrav. techniky, farmaceuti - farm. firmy  4,5 
vědci, odborníci a inženýři v biologických a příbuzných oborech  10,1 
ostatní  3,3 

vědeckopedagogičtí pracovníci a učitelé na VŠ, učitelé SŠ, ostatní  7,0 
vědci a odborní duševní pracovníci v oblasti podnikání a v příbuzných oborech 
(odbor. prac. účetnictví, finance, rozpočty, daně, personalistika, peněžnictví a 
pojišťovnictví 

 23,8 

celkem  100,0 
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4. Vztahy mezi HDP na obyvatele a úrovní průměrných mezd 
ve státech OECD – členech EU 
 

Legenda a základní interpretace níže uvedeného tabulkového přehledu. 

 

V přehledu jsou uvedeny (ve sloupci c a d) údaje o úrovni hrubého národního produktu 
(HDP) na obyvatele za rok 2003 v paritě kupní síly. Údaje jsou vyjádřeny v euro v prů-
měrné cenové hladině 25 členských států EU a propočteny z hodnot zveřejněných ČSÚ 
z Evropského srovnávacího programu [pramen 4]; tento program realizoval Eurostat za 
25 členských států za období 1999 až 2003. 

Druhým souborem informací jsou data o průměrných mzdách. Jde o roční průměrné 
hrubé mzdy, a to jednak (sl. e až j) o průměrné mzdy za rok 2002 zveřejněné Eurostatem 
poprvé jako ucelený soubor srovnatelných údajů o vztazích 25 členských států (průměry 
vyjadřují mzdy za odvětví OKEČ C až K; přehled odvětví je uveden v textu studie 
pozn.41), jednak (sl. k až n) o průměrné mzdy za manuální pracovníky – dělníky zpraco-
vatelského průmyslu (odvětví OKEČ D) za rok 2003 zveřejněné OECD v publikaci „Ta-
xing Wages – Les impôts sur les Salaires 2002–2003“ (průměry vyjadřují mzdy svobod-
ných bezdětných dělníků). Oba soubory o mzdách uvádějí údaje v přepočtu na euro, a to 
jednak průměrným ročním směnným kurzem, jednak paritou kupní síly v cenové úrovni 
EU-25 (podle hodnot Evropského srovnávacího programu). 

 

Porovnání údajů HDP a průměrných mezd zřetelně ukazuje, že úroveň průměrných nomi-
nálních i reálných mezd jednotlivých států je zásadně limitována úrovní HDP na obyvate-
le. Je to zřejmé ze skutečnosti, že pořadí posledních sedmi států je shodné jak podle parit-
ní úrovně HDP, tak podle nominální i reálné úrovně průměrných mezd. 

Současně je zřejmé, že na úroveň průměrných mezd působí řada dalších faktorů, které 
ovlivňují konkrétní úroveň a odrážejí se v odchylkách od relací HDP. Jde o takové fakto-
ry, jako jsou – úroveň (sazba) přímých odvodů zaměstnanců do sociálních fondů, resp. 
celý mechanismus zajišťování sociální ochrany, míra proporcionality mezd (rozdíl mezi 
relací HDP na obyvatele a průměrných mezd vůči průměrným hodnotám EU-25 – srovnej 
sl. d, f, a i) atd.; podrobnější hodnocení vyžaduje speciální analýzu. 
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Vztahy mezi HDP na obyvatele a úrovní průměrných ročních hrubých nominálních a reálných mezd (2003 resp. 2002) 

průměrné roční hrubé mzdy v nár. hosp. průměrné roční hrubé mzdy 
2002 – euro zprac. prům. 2003 – euro 

nominální reálně paritní nominální reálně paritní 

HDP na oby-
vatele 2003 

v PPP (euro); 
cenová hladina 

EU-25 
R stát 

absolutně relace 
EU-25=100

absolut-
ně relace pořadí absolut-

ně relace pořadí absolut-
ně pořadí absolut-

ně pořadí 

a b c d e f g h i j k l m n 
1 Lucembursko 45 883 215 38 103 136  3 37 232 134  1 32 198  3 30 527  3 
2 Irsko 28 303 133 32 912 117  3 27 915 100  9 26 939  9 21 212 11 
3 Dánsko 26 231 123 41 736 149  1 32 408 117  6 42 634  1 30 603  2 
4 Rakousko 26 124 122 32 434 116  7 32 505 117  5 24 405 10 22 766  8 
5 Nizozemsko 25 847 121 33 683 120  5 33 026 119  4 31 790  4 29 822  5 
6 V. Británie 25 126 119 38 538 138  2 33 560 121  2 29 386  6 28 475  6 
7 Belgie  25 035 117 30 694 110 10 30 654 110  7 31 238  5 30 065  4 
8 Švédsko 24 608 115 32 056 114  8 25 615  92 12 27 183  8 21 869  9 
9 Finsko 24 159 113 30 965 110  9 26 109  94 11 28 888  7 22 945  7 
10 Francie 23 711 111 29 139 104 11 29 041 104  8 22 533 11 20 825 12 
11 Německo 23 091 108 34 622 124  4 33 461 120  3 33 810  2 31 047  1 
12 Itálie 22 834 107 25 808  92 12 27 476  99 10 22 114 12 21 638 10 
13 Španělsko 20 912  98 21 063  75 13 24 713  89 13 16 975 13 19 831 13 
14 Řecko 17 281  81 18 751  70 14 22 465  81 14 11 908 14 14 126 14 
15 Portugalsko 15 892  74 13 609  49 15 17 773  64 15  8 677 15 10 914 16 
              

16 Česká rep. 14 696  69  7 212  26 16 13 949  50 16  6 932 16 12 558 15 
17 Maďarsko 12 923  61  5 906  21 18 11 021  40 19  4 593 18  7 919 18 
18 Slovensko 11 172  52  5 708  20 19 13 132  47 17  3 615 19  7 259 19 
19 Polsko  9 826  46  7 065  25 17 11 948  43 18  6 180 17 11 595 17 

              

20 EU-15 23 326 109 31 675 113 x 30 487 110 x . . . . 
21 EU-10 11 279  53  6 710  24 x 12 167  44 x . . . . 
              

22 EU-25 21 361 100 28 024 100 x 27 808 100 x . . . . 
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5. Současné legislativní možnosti zaměstnávání českých obča-
nů v zemích Evropského společenství – únor 2006 

  
Svoboda pohybu pracovních sil je zakotvená v článku 39 Smlouvy o založení Evropského 
společenství. Ta stanoví, že volný pohyb pracovníků uvnitř Společenství má být pro obča-
ny členských států zajištěn. To zahrnuje právo:  

– ucházet se o skutečně nabízená zaměstnání, 
– pohybovat se za tím účelem volně na území členských států, 
– pobývat v některém z členských států za účelem výkonu zaměstnání v souladu se záko-

ny a předpisy, které upravují zaměstnání vlastních příslušníků tohoto státu. 

Občané patnácti členských zemí EU (a později po založení Evropského hospodářského 
prostoru i Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska) mohou bez omezení a bez nut-
nosti pracovních povolení pracovat v jiném členském státě EU.  

Evropská unie 1. května 2004 rozšířila řady svých členských zemí o deset nových států 
střední a východní Evropy. Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyš-
sko, Estonsko, Slovinsko, Malta a Kypr se staly novými zeměmi EU až po několika letech 
přístupových jednání. 

Smlouva o přistoupení k Evropské unii byla podepsána 16. dubna 2003 v Aténách. V ka-
pitole volného pohybu osob podléhají svobody stanovené ve Smlouvě o založení ES pře-
chodným ustanovením. Ve Smlouvě o přistoupení je stanoveno, že svoboda pohybu 
pracovníků nově přistupujících zemí, s výjimkou Malty a Kypru, se v plném rozsahu 
pozastavuje. Státní příslušníci nových členských států mohou přijmout zaměstnání 
v zemích EU-15 pouze na základě opatření na národní úrovni nebo na základě opat-
ření vyplývajících z dvoustranných smluv. Po dobu platnosti přechodného období 
nemá osm nových zemí EU (vč. ČR) automaticky přístup na pracovní trhy EU-15 a 
zůstává zachován systém pracovních povolení.  

I přes průběžná ujištění více zemí EU, že těchto omezení nehodlají využívat, od 1. května 
2004 otevřely svůj pracovní trh jen tři členské státy: Velká Británie, Irsko a Švédsko.  

V dalším textu této přílohy vybíráme pět členských zemí EU (tři s otevřeným pracovním 
trhem a dvě sousední země s ČR) a podáváme stručné informace o možnostech zaměstná-
vání v těchto státech. 

a) Pracovní podmínky pro české občany v Irsku 
Irsko je jednou ze zemí, které již během přístupových jednání zaujaly vstřícný postoj 
k otevření pracovního trhu. Od 1.5.2004 nepožaduje po občanech z nových zemí EU 
pracovní povolení pro uplatnění na irském pracovním trhu. Jako občanům Evropské unie 
je Čechům v Irsku garantováno právo na plný rozsah zákonem stanovených zaměstnanec-
kých práv a ochrany v naprosto stejném měřítku jako irským zaměstnancům. 

Přijetí pracovního místa není vázáno na splnění žádných předepsaných podmínek, pokud 
jinak nestanoví irská legislativa (některé obory podléhají zvláštní úpravě a požadavkům). 
Irsko si může stanovit požadavky pro jednotlivé kvalifikace.  

Při hledání pracovního místa v Irsku nemá občan nových členských zemí EU nárok na 
sociální dávky z irského sociálního systému, ale jsou mu po dobu 3 měsíců vypláceny 
z mateřské země. Obecně se doporučuje, aby občané hledající práci v Irsku disponovali 
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při příjezdu odpovídajícími finančními prostředky pro zajištění svých životních nákladů 
v období před získáním zaměstnání.  

Po získání zaměstnání si pracovníci požádají místně příslušný sociální úřad (Social Welfa-
re Office) o vydání osobního čísla pro styk s veřejnou správou (PPS Number; Personal 
Public Service Number). Číslo slouží k identifikaci pracovníka a k řadě dalších úkonů ve 
vztahu ke státní správě (např. odvod daní a pojistného). Podmínky vydání a formuláře 
jsou uvedeny na stránce www.welfare.ie/topics/ppsn.37 

Zaměstnanec má povinnost registrace na daňovém úřadě, který mu vyměří roční výši 
daňových odvodů. Daně jsou z platu strhávány až po dosažení příjmu nad roční nezdani-
telnou částku platu. Registraci je nutno provést co nejdříve, jinak má zaměstnavatel po 
uplynutí určitého období povinnost srážet daň na úrovni nejvyšší sazby. Podmínky regis-
trace a formuláře jsou k dispozici na stránce www.revenue.ie. Zde jsou rovněž popsány 
jednotlivé nároky na daňové úlevy a struktura daňových sazeb.38  

Povolení k pobytu v Irsku je nutné vyřídit během 3 měsíců od příjezdu. Žádost vyřídí 
v Dublinu kancelář registrace cizinců (The Aliens Registration Office), v ostatních oblas-
tech místní policejní stanice (the local Garda Síochána District). Při žádosti o povolení 
k pobytu je potřeba platný cestovní pas nebo občanský průkaz, fotografie a vyplněná žá-
dost, kde v případě pobytu za účelem zaměstnání část potvrdí zaměstnavatel. Povolení 
k pobytu je platné na 5 let a je možné jej prodloužit, opět na příslušné instituci. Rodinní 
příslušníci (manžel/ manželka, děti do 21 let nebo starší nezaopatřené děti a nezaopatření 
rodinní příslušníci manžela/manželky) mají stejná pobytová práva jako pracovník sám. Je 
nutné pouze doložit (kromě osobních dokladů) i doklad potvrzující příbuznost (oddací 
list) osoby nebo doklad o nezaopatřených rodinných příslušnících. 

Pro sociální podporu vyplývající ze sociální potřebnosti bude ověřováno místo trvalého 
bydliště. Za osobu nemající trvalé bydliště v Irsku se pokládá ten, kdo v něm alespoň dva 
roky nežije. Občané z nových členských států, tedy i České republiky, kteří jsou v Irsku 
zaměstnaní, mají přístup k jednotlivým sociálním dávkám podmíněn splněním podmínek 
podle irských předpisů.39  

b) Pracovní podmínky pro české občany ve Velké Británii 
Velká Británie je jednou ze tří zemí, která úplně otevřela svůj pracovní trh občanům 
nových států Evropské unie. Čeští uchazeči o práci se na britský trh práce dostávají pro-
střednictvím Programu pro registraci pracovníků (Workers Registration Scheme – 
WRS), bez nutnosti vyřizovat si klasické pracovní povolení. V praxi funguje program 
registrace tak, že jakmile si český občan najde v Británii práci, musí vyplnit registrační 
formulář a zaslat jej poštou na adresu uvedenou na žádosti.40  

K registraci je třeba doložit kopii dopisu od zaměstnavatele potvrzujícího zaměstnání, 
2 fotografie, originál platného cestovního pasu nebo občanského průkazu a 70 liber na 
poplatek. Poté je občanovi vystaveno registrační osvědčení, které mu umožní žít a 
pracovat v Británii po dobu výkonu dané práce. Pokud práci změní před uplynutím 

                                                 
37 http://www.mzv.cz/wwwo/default.asp?ido=14612&idj=1&amb=30 
38 http://www.mzv.cz/wwwo/default.asp?ido=14612&idj=1&amb=30 
39 http://www.mpsv.cz/eures 
40 Formulář žádosti v anglické verzi, manuál pro jeho vyplnění v české verzi a informační brožurku rovněž 

v české verzi lze nalézt na adrese: http://www.workingintheuk.gov.uk/ v sekci „Schemes and Programmes“ a 
dále „Worker Registration Scheme“. 

http://www.welfare.ie/topics/ppsn
http://www.revenue.ie/
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12 měsíců, je nutné se registrovat znovu. V tomto případě se předkládají všechny výše 
uvedené doklady, ale již bez poplatku 70 liber. Zaměstnavatelé ve Velké Británii jsou 
povinni registraci občanů z nových členských zemí kontrolovat.  

Povinnost registrace odpadá pro pracovníky, kteří ve Velké Británii legálně pracovali 
nepřetržitě po dobu 12 měsíců. K platbě sociálního a zdravotního pojištění si musí za-
městnanec zažádat o Národní pojistné číslo (National Insurance Number).41 Správu daní a 
pojištění vykonává finanční úřad (Inland Revenue).  

Velká Británie se jako ostatní země EU obávala velkého přílivu pracovníků ze zahraničí; 
především panovala obava o zneužívání sociálních dávek. Britská vláda sice otevřela 
pracovní trh i pro osm nových zemí EU (vč. ČR), ale bylo rozhodnuto, že setrvání těchto 
pracovníků ve Velké Británii bude podléhat určitým podmínkám. Nejvýraznější omezení 
se týká přístupu k sociálním dávkám, které je motivováno snahou vlády zamezit tak-
zvané sociální turistice. Plný nárok na sociální dávky nabývá český zaměstnanec až po 
nepřetržitém odpracování 12 měsíců. Vláda si ponechala možnost zavést pracovní po-
volení pokud by došlo k výraznému převýšení předpokládaného počtu přistěhovalců.42 

Právo žít ve Velké Británii má po 1. květnu každý český občan, který v Británii buď pra-
cuje nebo má dostatek finančních prostředků, aby se uživil, aniž by pobíral dávky sociální 
pomoci. 

c) Pracovní podmínky pro české občany ve Švédsku 
Švédsko se rovněž rozhodlo neuplatňovat přechodná opatření k omezení volného 
pohybu pracovníků nejen vůči Maltě a Kypru, ale i ostatním novým zemím EU. Pracov-
ní podmínky občanů nových členských zemí se rovnají podmínkám občanů staré Evropy.  

Čeští pracovníci nepotřebují pro práci ve Švédsku pracovní povolení, avšak chtějí-li zůstat 
v zemi déle než tři měsíce, bude po nich vyžadováno povolení k pobytu.  

Povolení k pobytu vyřizují imigrační úřady a tato služba je bezplatná. Pokud bude chtít 
český občan ve Švédsku pracovat, potřebuje doložit kopii občanského průkazu či pasu a 
písemné potvrzení o zaměstnání, které bude obsahovat údaje o délce zaměstnání a infor-
mace o pracovní době. V případě, že je pracovní smlouva uzavřena na jeden rok, získá 
občan povolení k pobytu na pět let. Pokud jde o smlouvu na kratší dobu, povolení k poby-
tu se vyřizuje jen na určitou dobu. Společně si mohou zažádat o povolení k pobytu manžel 
nebo manželka, děti i rodiče, kteří jsou na žadateli finančně závislí.43 Povolení k pobytu 
ve Švédsku dostane občan v případě, že bude v zemi zaměstnán nebo má dostatek finanč-
ních prostředků pro život ve Švédsku a má v zemi zajištěné bydlení.  

Evidencí povolení k pobytu se zabývá finanční úřad. Zahraničním občanům je přiděleno 
číslo, které úřady používají pro různé účely (např. pro sociální pojištění), a daňová karta, 
na níž bude určena výše daně z pracovního příjmu. Pro udělení povolení k pobytu je nutné 
prokázat, že budete zaměstnán nebo máte dostatek finančních prostředků pro život ve 
Švédsku. Nezbytné je i zajištěné bydlení. 

Vykonává-li český občan ve Švédsku neregulované povolání, je oprávněn jej vykonávat 
stejně jako státní příslušníci daného státu. Rozhodnutí o přijetí spočívá pouze na potenci-
álním zaměstnavateli. Pro výkon regulovaného zaměstnání nebo činnosti jsou stanoveny 
                                                 
41 www.inlandrevenue.gov.uk 
42 http://www.integrace.cz/integrace/clanek.asp?id=761 
43 http://www.integrace.cz/integrace/clanek.asp?id=796 
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právními předpisy určité požadavky, kterými je výkon tohoto povolání podmíněn. Urči-
tými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe, zdravotní způsobi-
lost apod.  

Občané EU mají přístup k celému švédskému systému sociálního zabezpečení.  

d) Pracovní podmínky pro české občany v Německu 
Německo již během přístupového procesu prosazovalo omezení přístupu na německý 
pracovní trh a zakotvení přechodného období pro omezení volného pohybu pracovních 
sil z nových členských zemí ve Smlouvě o přistoupení.  

Motorem pro tento záměr byla obava ze zaplavení trhu práce občany z východu. Příčinou 
byla současná hospodářská situace v Německu, krize na pracovním trhu v nových spolko-
vých zemích a velký mzdový rozdíl na obou stranách německo-české a německo-polské 
hranice. Německo proto uplatňuje přechodné omezení volného pohybu pracovních sil a 
čeští uchazeči o práci si musejí před přijetím zaměstnání stále vyřizovat pracovní 
povolení dle podmínek stanovených národní legislativou. 

Od roku 1991 je mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Spolkovým úřadem 
v Norimberku uzavřena Dohoda o vzájemném zaměstnávání; na základě této dohody 
existují následující formy legálního zaměstnávání českých občanů v Německu:  

1. ujednání o postupu při zprostředkování zaměstnání v SRN českým zájemcům na dobu 
nejdéle 3 měsíců v roce v rámci tzv. sezónních prací, 

2. dohoda o vzájemném zaměstnávání českých a německých občanů za účelem rozšíření 
jejich odborných a jazykových znalostí, 

3. dohoda o vysílání českých občanů z podniků se sídlem v ČR do Německa v rámci 
smlouvy o dílo, 

4. přeshraniční dojížďka do německého příhraničí s denním návratem do ČR – pendlování, 
5. specialisté IT pracující v SRN na základě programu „zelených karet“ pro počítačové 

experty (viz dále nabídkové programy pro kvalifikovanou pracovní sílu v SRN). 

ad 1) Sezónní práce 
Ujednání o zprostředkování sezónní práce umožňuje vykonávat českým občanům v Ně-
mecku časově omezené pomocné a sezónní práce v taxativně vymezených odvětvích NH 
– v sektoru zemědělství, lesnictví, v hotelových, pohostinských službách, v podnicích 
zpracovávajících ovoce a zeleninu a v pilařských závodech. V průběhu jednoho roku lze 
udělit povolení nejdéle na 3 měsíce (výjimku tvoří zábavní podniky, kde je možno jednou 
za dva roky pracovat devět po sobě jdoucích měsíců). 

O sezónní práce v SRN může požádat kterýkoliv občan ČR prostřednictvím svého úřadu 
práce. O počtu přijatých žádostí rozhoduje výhradně německá strana na základě potřeb a 
výkyvů na domácím trhu práce. Nezbytnou podmínkou přijetí českého občana je: 

– zájem ze strany německého zaměstnavatele, 
– prokázané úsilí, že nebylo možno místo obsadit německým občanem nebo občanem ze 

země s volným pohybem pracovních sil v rámci EU. 

ad 2) Vzájemné zaměstnávání po dobu 12–18 měsíců  
Dohoda o vzájemném zaměstnávání za účelem rozšíření kvalifikace umožňuje občanům 
ČR vykonávat jednou v průběhu života v SRN časově omezenou kvalifikovanou práci, 
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která není omezena na konkrétní profese. Jedná se o dobu jednoho roku s možností pro-
dloužení maximálně na 18 měsíců.  

Předpoklady uchazečů: 

– věk uchazečů 18–40 let  
– ukončené odborné vzdělání 
– 2–3 roky odborné praxe 
– zájem o zdokonalení jazykových znalostí. 

Z hlediska uchazeče je podmínkou přijetí složení jazykové zkoušky u nezávislého orgánu, 
z hlediska zaměstnavatele uplatnění většinového poměru s cílem prioritního zaměstnávání 
německých občanů a občanů s právy volného pohybu. 

ad 3) Zaměstnávání občanů ČR v rámci smlouvy o dílo 
Zaměstnávání občanů ČR v rámci smlouvy o dílo se realizuje na základě mezinárodní 
smlouvy z 23.4.1991. Jejím cílem je stanovení kontingentu a struktury pracovních sil, 
které v běžném roce dostanou povolení k práci, a definice podmínek, za jakých mohou 
české podniky své zaměstnance do Německa vysílat. Jedná se o formu subdodavatelských 
smluv s vymezením podmínek činnosti v těchto odvětvích: 

– stavebnictví, 
– restaurátorství, 
– ostatní nestavební profese (montáže, zemědělství, lesnictví). 

Vyslaní pracovníci firmy zůstávají po celou dobu pobytu v SRN nadále pracovníky české 
firmy. Na vysílaného zaměstnance se vztahují pracovní a tarifní podmínky hostitelské 
země.  

ad 4) Přeshraniční dojížďka za prací – pendlování  
Pendlerství je upraveno bilaterální dohodou umožňující českým občanům za určitých 
podmínek pracovat v příhraničních německých regionech s předpokladem denního návra-
tu do ČR. Podle § 6 odst. 1 ustanovení o výjimce ze zastavení náboru pracovních sil 
(Anwerbestoppausnahmeverordnung) je umožněno českým občanům neomezeně pracovat 
v německých regionech vzdálených 50 km od státních hranic. V citovaném ustanovení 
jsou taxativně vymezeny okresy a jednotlivá města bavorského a saského pohraničí, kde 
je pendlování českým (polským) občanům povoleno.44  

Činnosti, pro které je možné udělit pracovní povolení, vyplývají z bilaterálních dohod 
mezi SRN a ČR, z úprav ustanovení o výjimkách zastavení náboru (Anwerbestoppausnah-
meverordnung, ASAV) a z ustanovení pro vysokokvalifikované odborné síly. Podmínky, 
za nichž je možné vydat pracovní povolení se zřetelem k nařízení o zákazu náboru, jsou 
uvedeny v oběžníku 7a Spolkové pracovní agentury (Bundesagentur für Arbeit) a na in-
ternetové stránce www.arbeitsagentur.de. Pracovní povolení pro české občany může být 
vydáno pouze pro určité přesně stanovené činnosti.45 

Nárok na udělení pracovního povolení mají dále občané, kteří byly v době přístupu nebo 
později zaměstnáni již minimálně dvanáct měsíců u zaměstnavatele v Německu. To platí i 

                                                 
44 viz Teilprojekt D-7 Pendlerpotenzial in den Grenzregionen an der EU-Aussengrenze. Methoden, Ergebnisse 

und Prognosen, Björn Alecke, Gerhard Untield, 2001 
45 http://www.evropska-unie.cz/cz/faq/question.asp?id=82 

http://www.arbeitsagentur.de/t_new
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pro jejich rodinné příslušníky, za taxativně vymezených podmínek. Neplatí však pro za-
městnance, kteří byli vysláni do Německa v rámci volného pohybu služeb, smlouvy 
o dílo, dále pro au pair nebo praktikanty.46 

Přístupová smlouva pro pracovníky z nových zemí počítá s tím, že jim při novém povolo-
vání zaměstnání v Německu musí být dána přednost před povoleními pro pracovní 
síly z třetích zemí (tzv. komunitární preference). 

Povolení k pobytu je nutné pro pobyty delší než tři měsíce a je udělováno příslušným 
cizineckým úřadem. Českým státním příslušníkům bude úřady uděleno „Potvrzení o právu 
na pobyt“, budou-li mít v Německu bydliště a vyřízené pracovní povolení.  

e) Pracovní podmínky pro české občany v Rakousku 
Pobyt a práce českých obyvatel v Rakousku podléhá rovněž ustanovením plynoucím 
z přechodného omezení volného pohybu pracovních sil v EU-15 a pro Čechy usilující 
o zaměstnání v Rakousku platí pravidla zaměstnání jako pro občany z „třetích zemí“.  

Mezi vládou České republiky a Rakouska byla vypracovaná mezivládní dohoda o výmě-
ně stážistů za účelem rozšíření odborných a jazykových znalostí a dohoda o zaměst-
návání občanů v příhraničních oblastech. Po několikaletém čekání na schválení ra-
kouským parlamentem vstoupily obě dohody v platnost roku 2005.  

Získat oficiální zaměstnání v Rakousku pro české občany vyžaduje: 

– povolení k pobytu – Aufenthaltstitel, 
– povolení k zaměstnání – Zulassung zur Beschäftigung. 

Povolení k pobytu tzv. „Niederlassungsbewilligung“ (NB) stanovuje Spolková vláda 
pomocí kvót pro cizince. Kromě toho existuje i tzv. „Arbeitsaufenthaltserlaubnis“ (AAE) 
pro atypické zaměstnání, jehož zaměstnanci nemají v Rakousku stálé bydliště (např. pen-
dleři). Tito občané nejsou, s výjimkou pendlerů, započítáváni do kvót pro cizince.  

Pendleři v Rakousku zahrnují dvě skupiny: 

– pendleři s prací a s pobytem v Rakousku,  
– pendleři s prací v Rakousku a denním návratem do původní vlasti, tzv. Grenzgänger. 

Obě skupiny potřebují zvláštní povolení k pobytu tzv. „Arbeitsaufenthaltserlaubnis“, které 
je časově omezeno na dobu šesti měsíců. Jsou započítáváni do kvót pro cizince s výjim-
kou pendlerů s denním návratem do původní vlasti. Neomezené povolení k pobytu lze 
získat po pěti letech pobytu v případě, že žadatel je schopen doložit svou výdělečnou 
činnost a dostačující příjmy. V ostatních případech je délka povolení k pobytu vázána na 
pracovní povolení. 

Pracovní povolení v Rakousku existuje ve třech vzájemně odlišných formách. Princip 
je založený na přibývání práv s délkou pobytu a zaměstnání cizinců v zemi. 

1. Beschäftigungsbewilligung (BB) 
Pokud občan z „třetích zemí“ usiluje o práci v Rakousku poprvé, je nutné, aby pro něj 
budoucí zaměstnavatel získal povolení k zaměstnání prvého typu – BB. To může být  

                                                 
46 http://www.deutsche-botschaft.cz/EN/RK_VISA/INFOS_FUER_TSCHECHEN/MERKBLAETTER/  

arbeitsaufnahme_cz.htm 
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vystaveno pouze v případě, že „situace a vývoj na konkrétním pracovním trhu toto za-
městnání dovoluje“ (Aus/BG, § 4/1). Jestliže může být pracovní místo obsazeno rakous-
kými občany nebo občany ze „starých“ zemí EU, povolení nesmí být vydáno.  

Druhým prostředkem ochrany rakouského trhu práce je centrální stanovení kvóty pro 
zaměstnávání cizinců pro jednotlivé rakouské spolkové země. Počet povolených zaměst-
nanců cizí státní příslušnosti (mimo občanů EU-15) nesmí přesáhnout 8 % potenciá-
lu rakouské pracovní síly (viz Aus/BG § 12a).  

Pracovní povolení typu BB je poskytováno maximálně na dobu jednoho roku a je 
plně vázáno na konkrétního zaměstnavatele. Pokud zaměstnanec mění pracovní místo, 
musí jeho budoucí zaměstnavatel žádat o vystavení nového povolení. Prodloužení pracov-
ního povolení prvého typu (BB) je sice možné, ale bez právního nároku. 

2. Arbeitserlaubnis (AE) 
Typ pracovního povolení AE je vystaven v případě, že cizinec byl již v Rakousku v po-
sledních 14 měsících legálně zaměstnán. V tomto případě, na rozdíl od prvého typu 
pracovního povolení, odpadá revize na rakouském trhu práce. Platnost tohoto povolení 
je v maximální délce dvou let a je omezena na spolkovou zemi, v které bylo pracovní 
povolení vystaveno a omezení se může týkat i oblasti pracovního působení. Právní nárok 
na prodloužení AE vzniká tehdy, jestliže byl žadatel minimálně 18 měsíců, v době 
14 měsíců před vystavením žádosti nebo během posledních dvou let v Rakousku legálně 
zaměstnán (Aus/BG, § 14 e).  

3. Befreiungsschein (BS) 
Třetí typ pracovního povolení BS je vystaven cizincům, kteří během posledních osmi let 
byli v Rakousku minimálně pět let oficiálně zaměstnáni. Jeho platnost je vyměřena 
na dalších pět let. Její prodloužení je možné za předpokladu, že zahraniční žadatel byl 
v příslušné spolkové zemi v posledních pěti letech minimálně 2,5 roku oficiálně zaměst-
nán (Aus/BG, § 15a/1).47 

Další možnosti pro legální práci v Rakousku představují tzv. „übrigen Erteilunsarten“ 
(ostatní druhy povolení). Jedná se o souhrn zbývajících možností na základě povolení 
vládní agentury AMS (Arbeitsamtservice) cizím státním občanům, kteří v Rakousku 
dlouhodobě pobývají (tzv. Sicherungsbescheinigung – SB). U českých občanů byl v mi-
nulosti těchto povolení zaznamenán tak mizivý počet, že toto povolení nemá pro ně prak-
ticky žádnou váhu. 

Kromě povolení k pobytu a pracovního povolení je pro získání zaměstnání nezbytné dolo-
žit potvrzení o ubytování a doklad o příjmech. Bez dostačujících příjmů nelze vydat povo-
lení k pobytu. Vzhledem k tomu, že pobyt v Rakousku je svázán s prokazováním budou-
cích příjmů, jsou cizinci nezřídka nuceni akceptovat horší mzdovou úroveň než domácí 
obyvatelstvo. Získat práci v Rakousku bez předchozích zkušeností je velmi obtížné.48 

Poměrně dobrou šanci na získání pracovního povolení mají osoby kvalifikované pro 
výkon určité profese. Pracovní povolení pro nekvalifikovanou pracovní sílu a pomocné 

                                                 
47 Arbeitsmarktservice – místní Úřad práce: www.ams.or.at 
48 http://www.integrace.cz/integrace/clanek.asp?id=789 
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práce je v Rakousku udělováno výjimečně. Nejlepší vyhlídky na získání pracovního povo-
lení však mají vysokokvalifikovaní odborníci (tzv. klíčové pracovní síly).49 

Z ujednání o omezení volného pohybu jsou vyňati ti pracovníci, kteří měli k 1. květnu 
2004 pracovní povolení minimálně dvanáct měsíců bez přerušení. Na takové pracovní-
ky se přechodná ustanovení nevztahují. Po skončení pracovního poměru si mohou v Ra-
kousku bez omezení hledat další zaměstnání.  

Volný pohyb českých pracovníků v Unii v horizontu dalších let  
Přechodné období pro omezení volného pohybu pracovníků z nových členských zemí 
v rámci EU-15 bylo dohodnuto ve formátu 2+3+2 roky. Znamená to, že přechodná ome-
zení byla stanovena na minimálně dva roky od vstupu do Unie; po této době Evropská 
komise přezkoumá opodstatněnost tohoto omezení a vydá zprávu o situaci. Očekává se, že 
většina zemí již v této době svá omezení odstraní. Budou-li některé staré země Unie nadá-
le požadovat ochranu svého pracovního trhu, budou vyzvány k hodnocení pracovního trhu 
za další tři roky. Země, u kterých by hrozilo, že jejich pracovní trh bude i po této době 
ohrožen, budou moci přechodné období prodloužit o poslední dva roky; konečný termín 
pro zrušení přechodných omezení je 1.5.2011.  

Úprava přechodného období je v porovnání s přechodnými obdobími použitými v případě 
přistoupení Řecka, Španělska nebo Portugalska kratší, pružnější a výhodnější. Každý 
jednotlivý členský stát může sám kdykoliv umožnit širší přístup na svůj trh práce, a to 
včetně úplného uvolnění přístupu na trhu práce. Přesto přechodné období vyvolalo v no-
vých členských zemích vč. České republiky nevoli, neboť se jedná o významné omezení 
svobod. Iniciátory tohoto opatření bylo Německo a Rakousko, které své požadavky pod-
ložilo obavou z přílivu levné pracovní síly z východu, zejména od svých bezprostředních 
sousedů.  

Zkušenosti ze zemí, které již pracovní trhy otevřely, však ukazují, že obavy z masové 
migrace pracovníků z nových členských států jsou neopodstatněné. Otevření trhu přináší 
naopak řadu pozitivních dopadů (obsazují se např. místa, která se nedařila dlouhodobě 
obsadit domácí pracovní silou). Češi navíc zaujímají v migračním potenciálu nově přícho-
zích pracovníků zanedbatelný podíl, např. ve Velké Británii tvoří pouhých sedm procent 
zahraničních zaměstnanců. V mnoha západoevropských státech je však rozhodování o této 
otázce složitou vnitropolitickou záležitostí.  

                                                 
49 http://www.mpsv.cz/eures 
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6. Informace ze zprávy Evropské komise o volném pohybu 
pracovníků od rozšíření EU v roce 2004 
(Brusel 8.2.2006) 
Podle zprávy, kterou vydala Evropská komise, má mobilita pracovníků z členských států 
EU ze střední a východní Evropy do EU-15 převážně příznivé účinky. Pracovníci ze zemí 
EU-10 pomohli řešit nedostatky na trhu práce a přispěli ke zlepšení hospodářských vý-
sledků v Evropě. Země, které nezavedly od května 2004 omezení (Spojené království, 
Irsko a Švédsko), dosáhly vysokého hospodářského růstu, poklesu nezaměstnanosti a 
zvýšení zaměstnanosti. Pokud jde o EU jako celek, migrační toky pracovníků byly spíše 
omezené. 

Statistiky obsažené ve zprávě, jež Komisi předaly samy členské státy EU, ukazují, že 
příliv pracovní síly ze střední a východní Evropy byl ve většině zemí menší, než očekáva-
ly. Nic nenasvědčuje tomu, že by ve srovnání s předchozími dvěma lety došlo po rozšíření 
k prudkému nárůstu počtu pracovníků nebo sociálních výdajů. Státní příslušníci nových 
členských států (EU-10) představovali v naprosté většině případů méně než 1 % pracovní 
síly. Největší relativní příliv pracovníků zaznamenalo Irsko. To přispělo k jeho velmi 
dobrým hospodářským výsledkům. Jak uvádí „Zpráva o fungování přechodných opatře-
ní“, pracovníci ze zemí EU-10 poskytli žádané kvalifikace a bylo mezi nimi mnohem nižší 
procento nekvalifikovaných pracovníků než mezi domácími pracovníky. 

Komise doporučuje členským státům, aby s ohledem na vývoj na svém trhu práce a na 
údaje uvedené ve zprávě Komise pečlivě zvážily nutnost dalšího uplatňování přechodných 
opatření. „Volný pohyb pracovníků je jednou ze čtyř základních svobod EU“ a zpráva 
Komise jasně ukazuje, že volný pohyb pracovníků nenarušuje trh práce EU-15.  

Tabulka 1 Počet obyvatel v produktivním věku podle národnosti – 2005 – řádková procenta 
(převzato ze zprávy Evropské komise – Brusel únor 2006) 

národnost 
země určení státní příslušník EU-15 EU-10 třetí země 

Belgie 
Dánsko 
Německo 
Řecko 
Španělsko 
Francie 
Irsko 
Lucembursko 
Nizozemsko 
Rakousko 
Portugalsko 
Finsko 
Švédsko 
Spojené království 

91,3 
96,4 
89,5 
94,0 
90,5 
94,4 
92,3 
57,9 
95,7 
89,2 
97,0 
98,3 
94,8 
93,8 

5,8 
1,1 
2,8 
0,3 
1,2 
1,9 
3,0 

 37,6 
1,4 
1,9 
0,4 
0,4 
2,3 
1,7 

0,2 
: 

0,7 
0,4 
0,2 
0,1 
2,0 
0,3 
0,1 
1,4 
: 

0,3 
0,2 
0,4 

2,8 
2,4 
7,0 
5,3 
8,1 
3,6 
2,8 
4,2 
2,8 
7,5 
2,6 
1,0 
2,7 
4,1 

EU-15 
EU-10 

92,4 
98,4 

2,1 
0,2 

0,4 
0,2 

5,1 
1,2 

EU-25 93,7 1,7 0,3 4,3 
 
Zdroj: Eurostat, LFS, 2005, Q1, Irsko 2005Q2. 
Poznámky: symbol „:” znamená, že údaje nejsou spolehlivé kvůli malé velikosti vzorku. 
Itálie je vynechána, protože nerozděluje své údaje podle národnosti. Souhrny u zemí EU-15 a  
EU-25 jsou bez Itálie. Souhrn u zemí EU-10 nezahrnuje Polsko.
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Tabulka 2 Povolení k pobytu/práci pro státní příslušníky EU – absolutní čísla a procenta k počtu obyvatel v produktivním věku v zemi určení (working 
age population, WAP) ve věku 15–64 let (převzato ze zprávy Evropské komise – Brusel únor 2006) 

národnost 
EU-15 EU-102 země určení druh údajů referenční období1 

počet % wap počet % wap 

Belgie3 
povolení k pobytu 
povolení k pobytu 
povolení k pobytu 

2003 
2004 
2005 

184 695 
183 019 
178 155 

2,7 
2,7 
2,6 

 9 351 
 12 918 
 15 408 

0,1 
0,2 
0,2 

Česká republika množství zahraničních pracovníků 
množství zahraničních pracovníků 

2003 
2004 

 4 903 
 3 751 

0,1 
0,1 

 64 198 
 69 024 

0,9 
1,0 

Dánsko povolení k pobytu 2004  6 825 0,2  4 911 0,1 

Německo 
množství zahraničních pracovníků 
pracovní povolení 
pracovní povolení 

2004 
2004 
květen 2004 – září 2005  

560 230 
: 
: 

1,0 
: 
: 

108 162 
497 298 
500 633 

0,2 
0,9 
0,9 

Estonsko povolení k pobytu 2004  705 0,1  155 0,0 
Řecko povolení k pobytu 2004 : :  3 711 0,1 
Španělsko povolení k pobytu 2004  21 986 0,1  11 255 0,0 

Francie pracovní povolení 
pracovní povolení 

2003 
2004 

: 
: 

: 
: 

 10 067 
 9 916 

0,0 
0,0 

Irsko4 osobní čísla pro jednání se státní správou 
osobní čísla pro jednání se státní správou 

květen – prosinec 2004 
leden – listopad 2005 

: 
: 

: 
: 

 53 829 
107 024 

1,9 
3,8 

Itálie žádost o pracovní povolení 
žádost o pracovní povolení 

2004 
leden – září 2005  

: 
: 

: 
: 

 26 324 
 49 454 

0,1 
0,1 

Lotyšsko povolení k pobytu květen 2004 – duben 2005   742 0,0  497 0,0 
Litva povolení k pobytu 2004  117 0,0  27 0,0 
Maďarsko povolení k pobytu 2004  2 727 0,0  1 455 0,0 
Malta povolení k pobytu 2004 – duben 2005   2 095 0,8  215 0,1 

Nizozemsko 
pracovní povolení 
pracovní povolení 
pracovní povolení 

2003 
2004 
2005 

: 
: 
: 

: 
: 
: 

 12 541 
 24 424 
 14 612 

0,1 
0,2 
0,1 
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národnost 

EU-15 EU-102 země určení druh údajů referenční období1 
počet % wap počet % wap 

Rakousko průměrné roční množství 
průměrné roční množství 
pracovní povolení 
pracovní povolení 

2004 
leden – červen 2005  
2004 
leden – červen 2005  

: 
: 
: 
: 

: 
: 
: 
: 

 40 420 
 40 861 
 68 449 
 32 265 

0,7 
0,7 
1,2 
0,6 

Polsko povolení k pobytu 2004  4 311 0,0  456 0,0 
Portugalsko povolení k pobytu 2004  1 082 0,0  43 0,0 
Slovinsko pracovní povolení / registrace 2004 – červen 2005   416 0,0  1 471 0,1 
Slovensko povolení k pobytu 2004  151 0,0  142 0,0 
Finsko povolení k pobytu 2004  727 0,0  1 651 0,0 
Švédsko5 povolení k pobytu 2004  2 698 0,0  3 514 0,1 
Spojené  
království 

žadatelé v progr. registr. pracovníků 
žadatelé v progr. registr. pracovníků 

květen – prosinec 2004  
leden – září 2005  

: 
: 

: 
: 

134 530 
156 165 

0,4 
0,4 

 
Zdroj: Administrativní údaje členských států 
Všechny číselné údaje se vztahují k počtu žadatelů/žádostí/registrací/vydaných povolení (toky) s výjimkou případu České republiky, u níž se číselný údaj týká 
množství pracovníků, a Německa, kde se první řádek týká množství pracovníků, a Rakouska, u něhož se první dva řádky týkají průměrného ročního množství 
zaměstnanců. Číselné údaje pro povolení k pobytu se, kromě Belgie, týkají povolení vydaných výhradně z důvodu zaměstnání. 
1 Referenční období obvykle trvá od ledna do prosince, v jiných případech je upřesněno.  
2 Číselné údaje pro Francii, Itálii, Rakousko a množství pracovních povolení pro Německo se vztahují k zemím EU-8.  
3 Číselné údaje pro Belgii se týkají povolení k pobytu, která byla vydána z různých důvodů; souhrny u zemí EU-15 zahrnují povolení vydaná státním příslušní-
kům třetích zemí narozeným v Belgii.  
4 Číselné údaje pro Irsko se týkají osobních čísel pro jednání se státní správou (angl. PPS Number), která byla vydána nejenom z důvodů zaměstnání, ale také 
pro jiné administrativní účely včetně sociální péče, zdravotní péče a jiných veřejných služeb.  
5 Číselné údaje u Švédska týkající se státních příslušníků EU-10 se vztahuje k období květen – prosinec 2004. 
Komise neobdržela údaje pro Kypr a Lucembursko. 
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