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RIZIKO ODLIVU LÉKAŘŮ A ODBORNÍKŮ IT/ICT 
Z ČESKÉ REPUBLIKY DO ZAHRANIČÍ 

JANA VAVREČKOVÁ A KOLEKTIV 

Abstrakt 

Kvalifikovaní odborníci jsou požadováni ve všech vyspělých ekonomikách světa a vý
znam kvalifikace má všeobecně zvyšující se tendenci. Přes relativně vysokou míru neza
městnanosti pociťuje řada zemí nedostatek kvalifikovaných, odborných pracovních sil. 
Všeobecně žádáni jsou zejména uchazeči o moderní technické obory informační a komu
nikačních technologie a rovněž vysoká poptávka je po celé škále zdravotnických profesí. 

Publikace plynule navazuje na první etapu řešení projektu „Riziko možného odlivu kvali
fikovaných odborníků z ČR do zahraničí“. Po analýze nejžádanějších (nedostatkových) 
profesí na českém a evropském trhu práce se soustřeďuje na hloubkovou analýzu konkrét
ních migračně rizikových odborníků. Je rozdělena na dvě základní části. První část zahr
nuje profesní skupinu lékařů, druhá část experty z informačních a komunikačních techno
logií. Obě migračně rizikové profesní skupiny jsou analyzovány podle stejných 
metodologických kritérií – z hlediska potřeb a požadavků zaměstnavatelů, jejich počtu na 
českém trhu práce v kontextu mezinárodního srovnání, očekávaného budoucího vývoje a 
příjmové motivace pro práci v zahraničí. 

Použity byly statistické analýzy, ekonomické analýzy a sociologické metody poznání. 
Konkrétně se jednalo o dotazníkové, sondážní šetření migrační připravenosti lékařů a 
pracovníků IT/ICT. Součástí hloubkové analýzy jsou i kvalitativní řízené rozhovory 
s představiteli uvedených skupin ze státní, odborové, profesní, akademické a podnikové 
hospodářské sféry. 

Publikace zahrnuje základní, souhrnné poznatky za obě sledované skupiny odborníků a 
některé vybrané výsledky terénního šetření lékařů a zaměstnanců IT/ICT oboru. Výzkum
né aktivity byly realizovány ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí (VÚPSV) 
v roce 2006. 

Klíčová slova 

lékaři, odborníci IT/ICT, trh práce, monitoring potřeb, stav a vývoj zaměstnanosti, pra
covní migrace do zahraničí, výdělková motivace k migraci za prací do zahraničí. 
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THE RISK OF THE OUTFLOW OF DOCTORS AND IT/ICT 
SPECIALISTS FROM THE CZECH REPUBLIC TO 
OTHER COUNTRIES 

JANA VAVREČKOVÁ ET AL. 

Abstract 

Qualified professionals are in demand in all of the world’s developed economies, and 
qualifications in general are becoming more important. Despite relatively high levels of 
unemployment many countries are suffering from a lack of qualified professionals. Job 
seekers in modern information and communications technologies are particularly in 
demand, and there is also high demand for the full range of medical professions. 

This publication continues from the first stage of the project “The risk of the potential 
outflow of qualified professionals from the Czech Republic”. After an analysis of the 
professions most in demand (i.e. where there are shortages) on the Czech and European 
labour markets, work has focused on an in-depth analysis of specific migration-risk 
professionals. The analysis is divided into two parts. The first part covers doctors, the 
second information and communications technology experts. Both migration-risk 
professional groups are analysed using the same criteria: employers’ needs and 
requirements; the number of professionals on the Czech labour market compared with 
other countries; anticipated future developments; the income motivation for working 
abroad. 

Statistical analyses, economic analyses and sociological methodologies have been used, 
specifically questionnaires and in-depth surveys of doctors and IT professionals’ 
willingness to emigrate. The depth analysis includes qualitative interviews with 
representatives of the groups concerned from the public sector, trade unions, professional 
associations, academia and the business world. 

The publication includes fundamental aggregate information on both groups of 
professionals monitored, and selected results from field surveys of doctors and IT 
workers. Research work was carried out by the Research Institute for Labour and Social 
Affairs (RILSA) in 2006. 

Key words 

Doctors, IT/ICT professionals, labour market, monitoring needs, employment and 
employment trends, labour migration, earnings motivations to emigrate for work. 
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RISIKO DER ABWANDERUNG VON ÄRZTEN UND 
IT/ICT-SPEZIALISTEN AUS DER TSCHECHISCHEN 
REPUBLIK INS AUSLAND 

JANA VAVREČKOVÁ ET AL. 

Abstraktum 

Qualifizierte Fachkräfte sind in allen entwickelten Volkswirtschaften der Welt gefragt, 
und die Bedeutung der Qualifikation weist allgemein steigende Tendenz auf. Trotz einer 
relativ hohen Arbeitslosenquote herrscht in zahlreichen Ländern ein Mangel an 
qualifizierten Fachkräften. Allgemein großes Interesse besteht insbesondere an Bewerbern 
in modernen technischen Bereichen der Informations- und Kommunikationstechnologien. 
Eine hohe Nachfrage ist auch bei verschiedensten Berufen im Gesundheitswesen zu 
verzeichnen. 

Die Publikation knüpft unmittelbar an die erste Etappe des Projekts „Risiko der möglichen 
Abwanderung von Fachleuten aus der Tschechischen Republik ins Ausland“ an. Nach 
einer Analyse der gefragtesten Berufe (bei denen der stärkste Mangel besteht) auf dem 
tschechischen und europäischen Arbeitsmarkt konzentriert sie sich auf eine tief greifende 
Analyse konkreter migrationsgefährdeter Fachleute. Sie besteht aus zwei Hauptteilen. Der 
erste Teil betrifft die Berufsgruppe der Ärzte, der zweite Teil Experten aus dem Bereich 
der Informations- und Kommunikationstechnologien. Die beiden migrationsgefährdeten 
Berufsgruppen wurden nach den gleichen methodischen Kriterien analysiert – in Hinblick 
auf die Bedürfnisse und Anforderungen der Arbeitgeber, ihre Anzahl auf dem 
tschechischen Arbeitsmarkt im internationalen Vergleich, die erwartete künftige 
Entwicklung und die Einkommensmotivation für die Arbeit im Ausland. 

Verwendet wurden statistische Analysen, ökonomische Analysen und soziologische 
Erkenntnismethoden. Konkret handelte es sich um Befragungen bzw. Sondierungen zur 
Migrationsbereitschaft von Ärzten und IT-Spezialisten. Bestandteil der Tiefenanalyse sind 
außerdem strukturierte Interviews mit Vertretern der genannten Gruppen aus der 
staatlichen, gewerkschaftlichen, professionellen, akademischen sowie betriebs
wirtschaftlichen Sphäre. 

Die Publikation enthält grundlegende, zusammenfassende Erkenntnisse für die beiden 
betrachteten Spezialistengruppen und einige ausgewählte Ergebnisse der Feldforschung 
unter Ärzten und IT-Beschäftigten. Die Forschungsaktivitäten wurden 2006 im 
Forschungsinstitut für Arbeit und Soziales (RILSA) durchgeführt.  

Schlüsselwörter 

Ärzte, IT/ICT-Spezialisten, Arbeitsmarkt, Bedarfsmonitoring, Beschäftigungsstand und 
Beschäftigungsentwicklung, Arbeitsmigration ins Ausland, Einkommensmotivation zur 
Arbeitsmigration ins Ausland. 
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ÚVOD 

Předložená publikace je pokračováním první etapy řešení projektu „Riziko možného odli
vu kvalifikovaných odborníků z České republiky do zahraničí“. V předcházející etapě
byly vytipovány základní charakteristiky migračního chování vysoce kvalifikovaných 
odborníků, shromážděny poznatky o nabídkových programech k získání zahraniční kvali
fikované pracovní síly a identifikovány nejžádanější, deficitní odborníci na českém a 
evropském trhu práce a analyzována výdělková motivace českých odborníků pro práci 
v zahraničí. Jedním z výstupů této etapy bylo zjištění, že na českém a evropském trhu 
práce chybějí kvalifikovaní odborníci v téměř totožné odvětvové, oborové a profesní 
struktuře. 

Publikace představuje dvě relativně samostatné části, které nabízejí souhrn základních 
poznatků z hloubkové analýzy dvou migračně rizikových skupin odborníků. Jedná se 
o profesní skupinu: 

– LÉKAŘŮ, 
– ODBORNÍKŮ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. 

Všeobecná, celoevropská potřeba lékařů a kvalifikovaných zdravotníků vyplývá z nepříz
nivého demografického vývoje nejen v ČR, ale i ve většině států Evropy. Nízká porodnost 
způsobí v budoucích letech redukci potenciálu ekonomicky aktivních osob a celkové 
stárnutí obyvatelstva. Tento vývoj, potvrzený demografickou prognózou ve většině člen
ských států, podmíní zvýšenou potřebu kvalifikovaných pracovních sil ve zdravotnictví a 
v sociálních a pečovatelských službách. Již dnes pociťuje řada vyspělých zemí akutní 
nedostatek lékařů  různých specializací, zdravotních sester, pečovatelek seniorů a osob 
zdravotně postižených. Čeští lékaři jsou v zahraničí žádáni pro jejich vysokou kvalifikaci 
a odbornou erudovanost, a to i v těch státech, které přístup na trh práce českým občanům 
dosud uzavřely (např. Německo). Po vstupu ČR do EU se zájem zahraničních zaměstna
vatelů o lékaře z České republiky ještě zvýšil. 

V souvislosti s přeměnou vyspělých ekonomik na společnost služeb a prudkým rozvojem 
informačních a komunikačních technologií se často hovoří o informační společnosti. 
V takové společnosti sehrávají nezastupitelnou roli vysoce kvalifikovaní informatici. 
Potřeba odborníků IT/ICT se celosvětově neustále zvyšuje. Lze konstatovat, že IT/ICT 
specialisté představují globálně preferovanou pracovní sílu a čeští informatici nejsou 
v tomto směru výjimkou. 

Hloubková analýza obou sledovaných skupin odborníků byla zaměřena na charakteristiku 
základních problémů v odvětví/oboru, přednosti a nedostatky českých odborníků, stav a 
vývoj uvedených odborníků z hlediska potřeb českého trhu práce i mezinárodního srovná
ní, komparativní analýzu výdělkové motivace pro práci českých lékařů / IT/ICT expertů
v zahraničí. Součástí provedených analýz jsou i stanoviska oslovených expertů z resortu 
zdravotnictví a představitelů IT/ICT oboru. 

Základní poznatky obou analyzovaných skupin odborníků jsou doplněny vybranými údaji 
z terénního šetření migračních sklonů u vzorku českých lékařů a IT/ICT pracovníků a 
společnou přílohou s tabulkami a grafy. 
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Část I. 

Migračně riziková skupina 

LÉKAŘI 





A. ZÁKLADNÍ POZNATKY ŘEŠENÍ 

KAPITOLA PRVNÍ 
Problémy, přednosti a nedostatky českého zdravotnictví 

Stanoviska dotázaných zdravotnických expertů1 

(1) České zdravotnictví se v současné době ocitá v nelehké situaci, časté výměny vedení 
resortu nepřispívají k stabilizaci poměrů v tomto odvětví. Problémy ve zdravotnictví, jeho 
porovnání s ekonomicky vyspělými státy a další okolnosti mohou v určité míře ovlivňovat 
rozhodnutí českých lékařů o tom, zda zůstanou pracovat v ČR nebo budou raději uvažovat 
o možnostech (nabídkách) práce v zahraničí. 

Většina oslovených zdravotnických expertů se domnívá, že: 

– české zdravotnictví postrádá jasnou koncepci řízení a realizaci zásadních reforem. Tato 
situace trvá již řadu let a má dopad na stagnaci celého zdravotnického systému a nálady 
zdravotnického personálu. V kontrastu s tím zaznamenává medicína v posledních le-
tech prudký rozvoj moderních technologií, léčebných postupů, nových léků atd. Dra
vost a nápor farmaceutického průmyslu je nepřehlédnutelná. Ceny léků se zvyšují, roz
sah prostředků zatím zaostává. 

Za nejsložitější problém českého zdravotnictví je považováno jeho financování prostřed
nictvím zdravotních pojišťoven a správné ohodnocení jednotlivých zdravotnických 
výkonů. Problémy ve financování se projevují z hlediska celkového objemu i systému 
distribuce. Oslovení experti se shodují v tom, že tento systém nevnímá důležitost a neza
stupitelnost lidského potenciálu a mozkových/lidských zdrojů. 

Vybavenost zdravotnických pracovišť je v ČR značně diferencovaná. Existují zde nemoc
nice na celosvětově srovnatelné, špičkové úrovni a nemocnice bez dostatečných finanč
ních prostředků s chátrajícím vybavením. Vybavenost zdravotnických pracovišť je dife
rencovaná s ohledem na region, typ zdravotnického zařízení (např. státní nemocnice 
versus soukromé) a další skutečnosti. V oblasti stomatologie patří ČR mezi průměr, rozdí
ly jsou patrné pouze ve vybavenosti jednotlivých ordinací. 

(2) Odborná úroveň českých lékařů je zcela srovnatelná s úrovní lékařů z ekonomicky 
vyspělých zemí. Pracovní zatížení lékařů v ČR je však vyšší, z důvodů vysoké administra
tivní zátěže.2 Ve srovnání se světem existuje v českém zdravotnictví měkčí právní pro
středí.3 

Největší předností českého zdravotnictví je podle názorů expertů dostupnost zdravotnic
kých služeb, odborná úroveň lékařské péče a vysoce kvalifikovaná pracovní síla. 

1
 V první polovině roku 2006 bylo realizováno kvalitativní šetření na bázi řízených rozhovorů s vybranými 

experty z resortu zdravotnictví. Do průzkumu byli zapojeni představitelé Ministerstva zdravotnictví, Lékař
ského odborového klubu, České lékařské komory, České stomatologické komory, Světové zdravotnické or
ganizace, Institutu pro postgraduální vzdělávání zdravotníků i odborníci z vybraných fakultních nemocnic. 
Kromě zástupců z pražských institucí se průzkumu účastnili i experti z lékařských kruhů ze Středočeského a 
Plzeňského kraje. 

2
 „V zahraničí nejsou lékaři zavaleni administrativou, na administrativní práci mají asistenty a systém je vytíží 

odbornou prací s pacientem.“ 
3
 „V ČR zatím nevisí nad lékařem hrozba stížností a žalob za provedený výkon.“ 
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Konkrétním projevem je např. jedna z nejnižších úmrtností kojenců na světě (preventivní 
péče o těhotné, kojence a malé děti), jedno z prvních míst na světě  při ošetření akutního 
infarktu myokardu (vysoká úroveň kardiologické péče), povinný systém očkování u dětí a 
mládeže, preventivní stomatologická péče, diabetické programy a dobře fungující systém 
celoživotního vzdělávání lékařů. 

Největší slabinou je řízení a financování zdravotnictví a systém českého pojetí zdravotní
ho pojištění. Experti se domnívají, že české zdravotní pojištění nezahrnuje požadavky a 
potřeby pacienta, neboť pacient si nemůže druh pojištění (na rozdíl od některých vyspě
lých zemí) vybrat. Kritériem výběru by mohl být např. věk pacienta, zdravotní stav, 
nebezpečnost povolání atd. Ve vztahu k zdravotním pojišťovnám je kriticky vnímána 
i skutečnost, že pojišťovny v ČR nekontrolují kvalitu, ale těžištěm jejich činnosti je admi
nistrativa. 

Opakované negativní připomínky se vztahují k současnému jednosložkovému systému 
atestací, který je nevýhodný zejména pro malé, regionální nemocnice bez akreditovaného 
pracoviště. 4 Zavedený systém atestací je většinovým poměrem expertů hodnocen finančně
a organizačně pro české poměry jako neprůchodný. Jeho nepřipravenost se projevuje 
i v tom, že u nás jsou uznány atestace z oborů, které jinde ve světě uznávány nejsou. 

Kriticky byla vnímána neschopnost legislativy vyřešit spoluúčast pacienta na zdra
votní péči a zneužívání ambulantních služeb. 

Další negací českého zdravotnictví jsou dlouhé čekací lhůty na plánované operace, nedo
statek sociálních lůžek a zařízení následné péče. Působení trhu ve zdravotnictví způsobuje 
lobbizmus farmaceutických firem při preferenci vybraných farmaceutických produktů. 
V současném zdravotnictví není dostatečně zajištěna podpora teoretických oborů, které 
nepřinášejí okamžitý efekt (např. biochemie, mikrobiologie). 

 Podle zákona č. 95/2004 je systém atestací pouze jednostupňový. V praxi to znamená dalších pět let vzdělá
vání/stáží na akreditovaných pracovištích. Malé nemocnice bez kreditu nemají dostatek prostředků platit 
mladým lékařům stáže stanovenou dobu na akreditovaných pracovištích. 
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KAPITOLA DRUHÁ 
Analýza počtu českých lékařů v kontextu mezinárodního 
srovnání, potřeb trhu práce a vývoj počtu lékařů

a) Stanoviska dotázaných zdravotnických expertů

(1) Ve statistickém srovnání počtu lékařů na obyvatele zaujímá Česká republika průměr
nou pozici v relaci k státům OECD – z tohoto hlediska je počet lékařů dostačující. Přesto 
již dnes existují lékařské obory a regiony s problémem získat dostatek lékařských odbor
níků. Je to dáno několika důvody: 

– stárnutím lékařů a jejich neadekvátním doplňováním novými absolventy (např. stoma
tologie), 

– fyzickou náročností oboru (např. ortopedie), 
– tradičně nízkou atraktivností oboru (např. patologie), 
– nízkou atraktivností regionu (např. severní Čechy) nebo malou možností požadované 

odborníky zaplatit, a tím i získat (případ menších regionálních nemocnic). 

Zdánlivý nedostatek lékařů v ČR může být odrazem neregulovanosti zdravotnických 
služeb. Mezi oslovenými experty panoval názor, že potřeba lékařů se odvíjí i od platného 
systému řízení a v českém zdravotnictví dochází k zneužívání lékařské péče, služeb a 
zbytečným návštěvám lékařů. 

V posledních letech vzrostl zájem o výkon praktických lékařů a stomatologů. Tradičně je 
stále velký zájem o profese chirurgů, ortopedů (zejména ve vztahu k růstu totálních endo
protéz), všeobecně žádaný obor představuje interna, aktuálnost vzrůstá u oboru neurochi
rurgie. 

Nezájem ze strany trhu i mediků je o preventivní medicínské obory – hygienu a pracov
ní lékařství. Možnosti uplatnění lékařů se snižují i u absolventů tzv. „menších oborů“, 
které nemá každá nemocnice. Zhruba od 90. let možno pozorovat nedostatek lékařů
v imunologii. 

Experti předvídají snížený zájem o medicínské teoretické obory, které nebudou finančně
dostatečně lukrativní nebo jejich rozvoj nebude dotován bohatým farmaceutickým prů
myslem. Zazněly varovné hlasy ze vzrůstající diferenciace potřeb lékařů a úrovně zdra
votní péče mezi jednotlivými regiony. 

b) Statistické analýzy – mezinárodní srovnání 

(2) Mezinárodní srovnání lidských zdrojů ve zdravotnictví je z metodologického i prak
tického hlediska jedno z nejobtížnějších. Kritériem tohoto srovnání může být řada ukaza
telů, přičemž každý postihuje měřený fenomén z jiného úhlu. Počet lékařů je ovlivněn 
mnoha faktory, které se v jednotlivých státech mohou lišit. Jedná se např. o demografické 
charakteristiky populace, zdravotní stav obyvatelstva, organizaci a financování zdravot
nických služeb, ale i o tradici, zvyklosti a historický vývoj. Souhrnné statistiky nemohou 
také zachytit regionální rozdíly a místní specifika. Níže uvedené srovnání ilustrujeme na 
datech OECD z roku 2002, která jsou nejkomplexnější. Ve vývoji dalších let nebyly za
znamenány výraznější odchylky a ve většině států  zůstávají zjištěné trendy zachovány. 
Komparace nepostihuje věkovou strukturu lékařů a kvalitu poskytované péče. 
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Při porovnání počtu praktických lékařů na 1 000 obyvatel v dvaceti šesti státech OECD 
se Česká republika nachází přesně uprostřed, tj. na 13. místě (0,7 lékařů). Nejvyšší počet 
lékařů  měřený tímto ukazatelem byl zaznamenán v Belgii (2,1 lékařů), nejnižší v Polsku 
(0,1 lékařů). 

V sousedním Rakousku byl počet praktických lékařů na 1000 obyvatel v roce 2002 dvoj
násobně vyšší než u nás, více praktických lékařů je i v sousedním Německu. Vyšší počet 
praktických lékařů je ze států EU-15, dále ve Finsku, Francii, Itálii a Lucembursku, nižší 
počet lékařů má naopak Dánsko, Irsko, Velká Británie, Nizozemsko a Švédsko. 

Zcela jiná je situace u počtu lékařských specialistů. V počtu lékařských specialistů na 
1 000 obyvatel zaujímá Česká republika společně s Řeckem a Maďarskem mezi státy 
OECD přední pozici (třetí nejvyšší příčku). Na 1 000 obyvatel připadalo v ČR 2,5 lékařů
specialistů, přičemž nejvyšší počet specialistů byl zaznamenán v Řecku (3 specialisté), 
nejnižší naopak v Turecku (0,6).  

Méně lékařských specialistů mají všechny sousední státy – Německo, Rakousko, Sloven
sko i Polsko, dále většina států EU, ale i ekonomicky bohaté zaoceánské země, např. USA 
(1,4) a Kanada (1,1). 

V počtu stomatologů na 1 000 obyvatel je ČR umístěna v první polovině srovnávaných 
zemí – v žebříčku 30 států na dvanáctém místě (0,7 stomatologů). Nejvíce stomatologů
měřeno tímto ukazatelem má Řecko (1,2), naopak nejméně Mexiko (0,1). 

Méně zubních lékařů než v ČR je např. v sousedním Rakousku, dále v Irsku, Švýcarsku, 
dále např. v USA a Velké Británii, naopak více stomatologů, než bylo zaznamenáno v ČR 
je např. v Německu, Francii, Švédsku a Dánsku. Rozpětí mezi srovnávanými státy není 
nijak výrazné. Tato situace zahrnuje stav roku 2002, je třeba poznamenat, že situace čes
kých stomatologů se každoročně zhoršuje s ohledem na jejich věkovou strukturu (viz 
dále). 

Tabulka 1 Srovnání počtu praktických lékařů, lékařů specialistů a stomatologů na 1 000 oby
vatel ve vybraných státech OECD – rok 2002 

stát počet 
praktických lékařů

počet 
specialistů

počet 
stomatologů

Belgie 2,1 1,8 0,8 

Francie 1,6 1,5 0,7 

Rakousko 1,4 1,9 0,5 

Německo 1,1 2,3 0,8 

Dánsko 0,7 2,2 0,9 

Velká Británie 0,6 1,5 0,4 

Švýcarsko 0,4 2,2 0,5 

Slovensko 0,4 1,5 0,5 

Česká republika 0,7 2,5 0,7 

Se statistikami OECD korespondují novější údaje Světové zdravotnické organizace 
(WHO). Podle těchto zjištění byla Česká republika v roce 2003 počtem celkových lékařů
na 100 000 obyvatel lehce nad průměrem zemí EU (ČR – 352 lékařů, průměr států EU – 
348 lékařů). Údaje za rok 2004 nebyly v době zpracování této zprávy ještě komplexní. 
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(3) Statistiky OECD dokládají, že Češi navštěvují lékaře výrazně častěji než obyvatelé 
většiny jiných států. Z dvaceti osmi srovnávaných zemí stála Česká republika v ukazateli 
„počet návštěv u praktického lékaře na osobu a rok“ na třetím nejfrekventovanějším mís
tě. Častěji navštěvovali lékaře pouze obyvatelé Slovenska a Japonska. 

Tabulka 2 Srovnání počtu návštěv u lékaře na osobu a rok – u vybraných zemí EHS 

stát 
počet návštěv u lékaře počet návštěv u stomatologů

1999 2002 1999 2002 

Belgie  7,9  7,8 1,9 2,0 

Německo  7,2  7,2 1,4 1,4 

Rakousko  6,7  6,7 1,3 1,3 

Dánsko  6,6  7,1 1,0 0,9 

Francie  6,6  6,9 0,2 0,2 

Velká Británie  5,4  5,4 0,7 0,7 

Švýcarsko  3,4  3,4 1,3 1,2 

Slovensko 15,0 13,0 2,0 1,0 

Česká republika 12,3 12,9 2,1 2,1 

V průběhu tří sledovaných let 1999 až 2002 se počet návštěv u praktických lékařů na 
Slovensku snížil, v ČR zaznamenal naopak vzestup. 

V porovnání se sousedy z Rakouska navštěvují Češi praktického lékaře dvakrát častěji; 
v porovnání se Švýcarskem čtyřikrát častěji. 

Více než většina obyvatel států OECD zaplňují čeští obyvatelé i ordinace zubních léka
řů. To může být i odrazem preventivních prohlídek u dětí a mládeže a celkové dostupnos
ti stomatologické péče. Dvě návštěvy na osobu za rok zařazují ČR na třetí nejvyšší příčku 
z dvaceti jedna srovnávaných zemí. V rozmezí sledovaných let je stav návštěv u stomato
loga v ČR stabilní. Více než třikrát ročně navštěvují stomatologa pouze Japonci a více než 
dvakrát ročně Nizozemci. 

c) Monitoring volných pracovních míst lékařů

(4) Ve zdravotnictví, jako i v jiných odvětvích, dochází ke stálému pohybu pracovních sil. 
Vzhledem k tomu, že v programu společnosti LMC (zahrnující internetový portál 
www.jobs.cz a www.prace.cz) tvoří lékařská místa zhruba dvě až tři procenta z celkového 
počtu inzerovaných pracovních míst, byl pro stanovení potřeb lékařů realizován monito
ring inzerátů volných pracovních míst ve vybraných nemocnicích.5 

Ve sledovaném období bylo inzerováno celkem 523 volných pracovních míst zdravotnic
kých pracovníků, z toho naprostou většinu (73 %) tvořila místa pro lékaře. U dvou třetin 
poptávaných lékařských míst jsou požadavky na vyšší specializaci; vyšší lékařskou speci
alizaci požadují především velké fakultní nemocnice. 

 Realizace proběhla v období od září 2005 do srpna 2006 a šetření navazovalo na průzkum ve stejných zdra
votnických zařízeních v září 2004 až srpnu 2005. Podrobnější informace o metodice obou šetření jsou zpra
covány v dílčí podkladové zprávě. 
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Specializační skladba poptávaných lékařů za monitorované období zahrnuje jak některé 
tzv. velké obory, jako je interna, chirurgie a pediatrie, tak volná pracovní místa pro lékaře 
z dalších medicínských oborů. 

Mezi nejvíce vyhledávané profese patří lékaři se specializací z vnitřního lékařství a sto
matologové. 

Protože vnitřní lékařství  představuje jeden z hlavních medicínských oborů a dělí se na 
další podobory (s velkým počtem lékařů), je poptávka po těchto odbornících logická a 
nelze z ní kritický nedostatek lékařů vyvozovat. 

V případě stomatologů je situace složitější, žádáni jsou především zkušení stomatologové 
s atestací II. stupně, kterých je na trhu, s ohledem na stárnutí zubních lékařů, odchody do 
důchodu atd., trvalý nedostatek. Nemocnice se ale spokojí i s obsazením pracovního místa 
na částečný úvazek, což může být důvodem k tomu, že se oba výše uvedené obory podaří 
obsadit zpravidla do 3 měsíců od vydání inzerátu. 

Z tzv. malých oborů (tj. oborů s menším počtem lékařů s danou specializací) je poměrně
značná poptávka po specialistech – oftalmolozích, jedná se o třetí nejvíce poptávaný 
lékařský obor v sledovaných nemocnicích. Dalšími nejčastěji vyhledávanými lékařskými 
obory byly pediatrie, chirurgie, radiodiagnostika a patologie. 

Tabulka 3 Srovnání pěti nejžádanějších lékařských specialistů

požadované lékařské specializace v období 
2004/2005 

požadované lékařské specializace v období 
2005/2006 

1. vnitřní lékařství (interna) 1. vnitřní lékařství (interna) 

2. chirurgie 2. stomatologie 

3. ARO 3. oftalmologie 

4. gynekologie a porodnictví 4. pediatrie 

5. pediatrie 5. chirurgie 

Prosté porovnání výsledků  pěti nejčastěji inzerovaných volných pracovních míst s před
cházejícím obdobím vykazuje ve specializační skladbě lékařů stálé trendy i odchylky. 
Nadále zůstává zachována vysoká poptávka po lékařích z interny, chirurgie a pediatrie; 
nicméně průměrná délka trvání jednoho inzerátu u těchto specializací činí zhruba dva až 
tři měsíce. 

Oproti minulému období se výrazně zvýšil zájem o stomatology, doba trvání jednoho 
inzerátu činí v průměru čtyři měsíce a oftalmology s osazením inzerátu do tří měsíců. 
Nejhůře se obsazují lékaři se specializací z geriatrie, kde průměrná délka trvání jedno
ho inzerátu hledajícího mladšího lékaře se zájmem o obor geriatrie činí více než sedm 
měsíců. Většinu ostatních medicínských oborů se podařilo obsadit do tří měsíců. 

Změna preferencí lékařských specializací může být zapříčiněna řadou různých důvodů, 
např. úzkou specializací a relativně malým počtem odborníků (případ geriatrie), sídlem 
nemocnice atd., a apriori z ní nelze vyvozovat závěr o nedostatku lékařů  příslušného 
oboru. 

Z regionálního hlediska byl v monitorovaných nemocnicích největší problém sehnat léka
ře v severočeském regionu, konkrétně v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Tato 
nemocnice inzeruje volná pracovní místa pro kvalifikované zkušené lékařské odborníky, 
ale i lékaře zatím bez atestace či s krátkou lékařskou praxí. 
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(5) Komplexnější přehled o volných pracovních místech lékařů v jednotlivých regionech 
ČR vyplývá ze statistik, které provádí dvakrát do roka Správa služeb zaměstnanosti Mi
nisterstva práce a sociálních věcí podle hlášení úřadů práce. Z podkladů šetření ke dni 
30. dubna 2006 vyplývá, že na úřadech práce bylo evidováno 254 nezaměstnaných lékařů
a farmaceutů (z toho 26 absolventů) a současně evidováno 429 volných pracovních míst. 
Je ale třeba vycházet ze skutečnosti, že role úřadů práce při zprostředkování zaměstnání 
lékařům je minimální. Úřady práce zpravidla nemají zpětnou vazbu na zdravotnická zaří
zení, která si většinu pracovních míst obsazují na základě vlastních aktivit. 

Ve všech českých krajích (s výjimkou Pardubického kraje)  převažuje poptávka po 
lékařích (vyjádřeno počtem volných pracovních míst) nad počtem uchazečů o zaměst
nání (vyjádřeno ukazatelem nezaměstnaných lékařů). 

V Pardubickém a Olomouckém kraji je poptávka po lékařských odbornících s jejich na
bídkou vcelku vyrovnána, pouze v Jihomoravském a Zlínském kraji převažují nezaměst
naní lékaři nad počtem nabízených pracovních míst. 

Nejvyšší počet volných lékařských míst byl zaznamenán v západních a severních Če
chách (v Karlovarském, Ústeckém, Libereckém a Královéhradeckém kraji).  

Monitoring volných pracovních míst pro lékaře dospěl k závěru, že České republice jako 
celku kritický nedostatek lékařů nehrozí; většinu nabízených pracovních míst se zdra
votnickým zařízením podaří obsadit do tří měsíců. Nedostatek lékařů se projevuje pouze 
v některých regionech a u některých dílčích specializací.6 

(6) Na základě statistické analýzy vývoje počtu lékařů v ČR bylo zjištěno, že od roku 
2000 se celkový počet lékařů zvyšuje průměrným tempem 2 % ročně, stejným tempem 
rostou počty lékařů a lékařek. Průměrný roční přírůstek počtu evidovaných lékařů v tomto 
období je 338 osob. 

Celkový počet zubních lékařů roste od roku 1998 průměrným tempem 1 % ročně. Bylo 
prokázáno, že toto tempo růstu je nedostatečné a má za důsledek stárnutí celého základní
ho souboru. 

Zhruba 50 % lékařů poskytuje ambulantní péči primární (praktičtí lékaři pro dospělé, děti 
a dorost, gynekologové a zubní lékaři), ostatní pracují jako ambulantní specialisté (50 % 
při lůžkových zařízeních, 50 % v samostatných ambulantních zařízeních, převážně ordi
nacích). 

Analýza věkových kohort lékařů ukazuje, že do roku 2002 docházelo k úbytkům ve 
věkových kohortách, a tudíž k odchodům lékařů z evidence. Odcházeli patrně do jiných 
zaměstnání nebo do zahraničí. Ukazuje se, že podobně se chovali lékaři i lékařky. 

Od roku 2003 se v některých kohortách objevují lékaři, kteří tam před pěti lety nebyli, a 
v těchto kohortách se do evidence hlásí víc lékařů, než z nich ubývá. Hlavním zdrojem 
přírůstků ve středních a vyšších věkových kohortách jsou patrně lékaři-cizinci, jichž 
nyní ročně  přibývá v evidenci kolem tří set. Jejich věkové složení neznáme, a tak je do 
věkových kohort nedokážeme zařadit. Přírůstky mohou být také tvořeny lékaři, kteří pra
covali mimo resort, nebo navrátilci z ciziny. 

Zdrojem přírůstků v prvních dvou věkových kohortách jsou především absolventi lékař
ských fakult, studenti tuzemští i studenti-cizinci.  

Monitoring byl realizován před platností nového zákoníku práce a uplatňováním pravidel pro přesčasovou 
práci lékařů. 
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Úbytky ve vyšších věkových kategoriích jsou zapříčiněny odchody do důchodu, nejdříve 
žen. Do evidence se dostávají nově lékaři-muži po 65 roce věku. 

Do českého zdravotnictví plyne příliv lékařů-cizinců. Jejich počet roste, mezi roky 
2003 a 2006 dosáhlo tempo růstu 22,5 % a v absolutní hodnotě mezi těmito lety přírůstek 
činil 695 lékařů, průměrně 232 osob ročně. Velkou většinou jde o lékaře ze Slovenska. 

Počty absolventů lékařských fakult od roku 2000 kolísá mezi 716 a 874 osobami. Uvá
žíme-li, že úbytek z nejstarších kohort 55letých a starších spolu s celou kohortou 70letých 
a starších činil v posledních 5 letech v průměru necelých 400 osob ročně, dokáží je 
absolventi snadno nahradit. 

Počet absolventů zubního lékařství se ustálil kolem 117 osob, což způsobí brzy další 
úbytky celkového počtu zubních lékařů, uvážíme-li, že průměrný roční úbytek v posled
ních 3 letech pro 55leté a starší činil 187 osob a nadále se, vzhledem k věkové struktuře 
stomatologů, zvyšuje. 
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KAPITOLA TŘETÍ 
Pracovní migrace lékařů z ČR do zahraničí 

a) Stanoviska dotázaných zdravotnických expertů

(1) Postoj expertů k závažnosti zahraniční pracovní migrace lékařů není jednoznačný. 
Zhruba dvě  třetiny dotázaných expertů považují zahraniční pracovní migraci lékařů za 
aktuální společenský problém. Situace je kritická zejména u začínajících a mladých lékařů
ve vztahu k jejich mzdovému podhodnocení. Rizikovou skupinu představují i absolventi 
škol. V generaci starších lékařů není problém migrace zásadní i proto, že v klinické medi
cíně je podstatná komunikace s pacientem a významnou bariéru zkušených lékařů  před
stavují jazykové znalosti. Migrace stomatologů je experty chápána v mezích přirozeného 
pohybu. 

Zbývající třetina expertů považuje odchod lékařů do zahraničí spíše za ojedinělou záleži
tost, ale závažnost tohoto problému by se mohla projevit v budoucích letech např. v situa
ci plného otevření hranic směrem na západ. 

Někteří dotázaní experti chápou zahraniční migraci jako přirozený projev globalizačních 
procesů – na jedné straně budou odborníci ze zdravotnictví z ČR odcházet, na straně dru
hé zaznamenáme imigraci lékařů z ekonomicky chudších států (např. již dnes v nemocni
cích působící slovenští lékaři, lékaři z Ukrajiny atd.). 

Čeští lékaři jsou v zahraničí žádáni do téměř všech států EU pro dobrou kvalifikaci, zruč
nost a pružnost. Rozšířenou formou zahraniční migrace u lékařů žijících v příhraničí je 
pendlovaní za prací do sousedního Německa nebo Rakouska; důvod je zřejmě vyšší pří
jem v zahraničí, nižší náklady v ČR. 

Z hlediska lékařských oborů je zájem především o zaměření, kde není nutná perfektní 
jazyková znalost, o čemž svědčí vysoký zájem o anesteziology. 

Většina dotázaných je přesvědčena o dočasnosti zahraničního pobytu, návratu lékařů do 
ČR, což může být v konečných efektech pozitivní. 

b) Výsledky dotazníkového šetření 

(2) Pro zmapování postojů českých lékařů7 bylo realizováno dotazníkové šetření. Vý
zkum lékařů zahrnoval 462 osob (tj. cca 1,5 % zastoupení lékařské populace, deset 
nejfrekventovanějších lékařských oborů, 12 krajů ČR). 

Cílem šetření bylo objektivizovat poznatky o migračních tendencích uvedené cílové 
skupiny, zjistit pravděpodobnost migračního úmyslu, hlavní cílová migrační teritoria, 
předpokládanou délku zahraničního pracovního pobytu, základní motivy a bariéry práce 
v zahraničí a další s migrací související fenomény. 

V rámci druhé etapy řešení byl realizován i terénní, dotazníkový průzkum studentů medicíny. Vzorek zahr
noval 376 mediků z vyšších ročníků pěti lékařských fakult – cca 5% zastoupení z celkového počtu studentů
medicíny. Výsledky šetření mediků korespondují se základními trendy migračního sklonu lékařů (migrační 
cíl, doba trvání zahraniční migrace, migrační motivy, bariéry…). Míra migračního potenciálu u studentů me
dicíny je o více než 10 % vyšší – podrobnější analýzy budou (obdobně jako výsledky šetření studentů IT/ICT 
oboru) publikovány v odborné literatuře a v médiích. 
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Z hlediska rigorózních metodologických kritérií sice nelze považovat šetření lékařů za 
reprezentativní, nicméně výsledky přinášejí řadu relevantních, do té doby nepoznaných 
poznatků, které lze s jistou opatrností na danou populaci zobecnit.  

(3) Migrační potenciál českých lékařů  měřený základní otázkou o úmyslu pracovat 
v zahraničí je vysoký. O práci v zahraničí uvažuje 45 % dotázaných lékařů. Pravděpodob
nost/reálnost deklarovaného migračního úmyslu je již výrazně nižší. Celkový potenciál 
(45 % z dotázaných) je strmě redukován s ohledem na realizační kroky vedoucí k pobytu 
a práci v zahraničí. Redukce dostává tuto konkrétní podobu: 

– 30 % lékařů pomýšlejících na práci v zahraničí pro tento úmysl nic neučinilo, jedná se 
o skupinu, pro kterou zůstává práce v zahraničí v rovině vágních, teoretických úvah; 

– dalších 38 % migračně orientovaných lékařů zatím také nic neučinilo, ale chystají se 
k tomu. Zástupce v této skupině možno označit za hypoteticko-pravděpodobné migran
ty, kteří mohou (ale i nemusí) za určitých předpokladů svůj záměr zrealizovat; 

– konkrétní kroky k uskutečnění práce a pobytu v zahraničí zrealizovala zhruba třetina 
(32 %) pozitivně laděných lékařů. V tomto případě lze předpokládat, že tito lékaři 
v dohledné době s větší či menší pravděpodobností Českou republiku mohou opustit. 

Rozsah poslední skupiny až překvapivě koresponduje s frekvencí lékařů, kteří již v minu
losti získali s pobytem v zahraničí konkrétní zkušenosti. V zahraničí studovalo nebo pra
covalo zhruba 30 % dotázaných lékařů a přibližně stejný počet (33 %) z nich má v sou
časné době pracovní kontakty v rámci vědeckovýzkumné nebo jiné spolupráce s kolegy 
z jiných zemí. Potvrzuje se tak, že zkušenost s pobytem v zahraničí bývá signifikantním 
impulzem k další migraci do zahraničí. 

(4) Na míru pravděpodobnosti zahraniční migrace lékařů lze usuzovat z konkrétních 
aktivit (kroků), které lékaři k uskutečnění deklarovaného migračního úmyslu učinili. 

Nejčastější realizační kroky k pobytu a práci v zahraničí byly získané informace o mož
nostech zaměstnání v zahraničí, oslovení potenciálního zaměstnavatele, hledání zaměst
nání prostřednictvím internetu, což nelze ještě považovat za aktivity, které by dokazovaly 
reálnost migračního úmyslu. 

Příslib pracovního místa získalo 35 lékařů (tj. 17 % z potenciálních migrantů), o bydlení 
v zahraničí se postaralo 6 lékařů (3 %), podepsanou pracovaní smlouvu má pouze jeden 
lékař z oslovených. Z tohoto pohledu lze reálný migrační potenciál odhadnout přibliž
ně v rozmezí 10–15 % ze skupiny lékařů s pozitivním postojem k zahraniční migraci, 
v přepočtu na celkový počet dotázaných lékařů je tento podíl 4,5–6,7 %. 

Většina (tři čtvrtiny) lékařů, kteří chtějí do zahraničí odejít, předpokládá, že budou praco
vat v nemocnicích, dalších 17 % v ambulantní sféře, necelá desetina plánuje aktivní čin
nost na místní univerzitě nebo zapojení do mezinárodních výzkumných projektů. 

(5) Oslovení lékaři volí v drtivé většině případů migraci návratovou. Trvalou migraci 
do zahraničí deklaruje 13 % potenciálních migrantů. Tento podíl koresponduje s roz
sahem odhadovaného potenciálu lékařů, u nichž se předpokládá skutečné vycestování. 
Frekvence trvalých migrantů u lékařů je třikrát vyšší než u průzkumů potenciálu zahranič
ní migrace u celkové české populace. 

Nejběžnější délka pobytu lékařů s úmyslem vycestovat do zahraničí se pohybuje od jed
noho do pěti let (46 %); déle by chtěl v cizině zůstat pouze každý osmý lékař s pozitivním 
postojem k migraci. Zbývající necelá čtvrtina potenciálních migrantů  připadá na lékaře 
zatím nerozhodnuté. 
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Nejpřitažlivější migrační cíl lékařů tvořily tři evropské země – Velká Británie, Irsko (tj. 
státy s otevřeným trhem práce od vstupu ČR do EU) a geograficky blízké Německo. Počet 
zájemců o Rakousko byl totožný se zájmem lékařů o zámořské státy, a to jednak o USA a 
Kanadu, jednak o poměrně nové migrační cíle – Austrálii a Nový Zéland. V žebříčku 
preferencí nejpopulárnějších zemí mezi lékaři se zámořské státy dělily o páté, šesté a 
sedmé místo z deseti možných variant. 

Základním motivem výběru cílové země byl jednoznačně finanční efekt – vidina vyso
kého výdělku, a tím zajištění vyššího životního standardu. Na rozdíl od běžné české popu
lace je mezi lékaři vysoká důležitost připisována motivům týkajícím se zaměstnání – 
motiv být zaměstnán ve svém oboru, lepší podmínky pro práci lékařů v dané zemi. 

Při výběru migrační země jsou důležité jazykové důvody, a to znalost jazyka příslušné 
země, ale i možnost jeho dalšího zdokonalení. Naopak se ukázalo, že motiv v zemi žijí
cích příbuzných a známých nehraje při volbě země pobytu podstatnou roli (z deseti mož
ných variant se umisťuje až na sedmém místě). 

Údaje o zamýšleném zahájení pracovní činnosti v zahraničí korespondují s mírou reál
nosti těchto úvah. Při analýzách předpokládáme, že čím je vzdálenější plánovaný odchod 
ze země, tím nižší bude reálnost migračního záměru. Vyšší pravděpodobnost zahraniční 
migrace by byla připisována zhruba pětině potenciálně migrujících lékařů, kteří plánují do 
zahraničí odjet během následujícího roku. 

Daleko vyšší podíl je těch (35 %), kteří předpokládají práci v zahraničí v horizontu jedno
ho až dvou let a později. Zhruba 30 % z nich nemá svůj migrační záměr z hlediska časo
vých relací ujasněn. 

(6) Obecné motivy odchodu do zahraničí splývají do jisté míry s motivy výběru cílové 
migrační země. 

Na prvním místě jednoznačně dominuje vyšší finanční ohodnocení (jako důležitý impulz 
k zahraniční migraci jej považuje 94 % migračně orientovaných lékařů). 

Výraznou motivací k práci v zahraničí jsou jazykové důvody a motivy vážící se k rozvo
ji odborných a profesních předpokladů – získat mezinárodní rozhled a kontakty, naučit 
se pracovat se špičkovou lékařskou technikou a vyšetřovacími a léčebnými postupy. Vět
šina lékařů si od práce v zahraničí slibuje i profesionálnější vztahy na pracovišti a mož
nost pracovat v renomovaném zdravotnickém zařízení. 

Při rozhodování o zahraniční migraci je pro lékaře primární před odjezdem podepsaná 
pracovní smlouva (91 % lékařů) a přesné a podrobné informace o migrační zemi. 

Vysoká důležitost je připisována rodinným důvodům – možnost navštěvovat několi
krát ročně členy rodiny zůstávající v ČR, přímo s rodinou nebo s partnerem do zahraničí 
odjet a vytvoření lepších podmínek pro budoucnost dětí. Pro více než dvě třetiny lékařů je 
důležitý fakt, zda manžel/ka sežene v zahraničí pracovní uplatnění. 

Naopak nízká důležitost (deváté místo z deseti posuzovaných variant) je připisována pod
poře lékařů v cizině žijícími příbuznými. 

(7) Mezi potenciálně migrujícími lékaři dominují muži ve věkové kategorii od 30–39 let a 
25–29 let. S postupujícím věkem sklon k migraci výrazně slábne. Nicméně zkušení, kvali
fikovaní odborníci mají zájem a pravděpodobně i šanci, na rozdíl od běžné české popula
ce, pracovat v zahraničí i v pozdějším věku. Průzkum ukázal, že o zahraniční migraci 
uvažuje 13 % lékařů ve věku od 50 do 55 let. 
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Majoritní část lékařů (43 %) s kladným postojem k migraci pracuje ve fakultních nemoc
nicích, další desetina v krajských nemocnicích; pětina připadá na lékaře z bývalých okres
ních nemocnic, lékaře ze soukromé sféry a jiného typu zdravotnického zařízení (LDN, 
ambulance, záchranná služba, rehabilitační ústavy atd.). 

O práci v zahraničí přemýšlejí především sekundární lékaři, ale i lékaři se základní atesta
cí v oboru a lékaři zatím bez atestace.8 

(8) Základní bariérou odchodu do zahraničí je dobré uplatnění v ČR a obava z odlouče
ní od rodiny. Třetí nejfrekventovanější překážkou zahraničního pobytu jsou jazykové 
důvody – u výkonu lékařské profese umocněno potřebou dobré komunikativní jazykové 
znalosti. 

Vážnou bariérou zahraničního pracovního pobytu je nesouhlas partnera a obavy z horšího 
pracovního uplatnění, než mají lékaři doma. Avšak zmaření výhodných příležitostí v ČR 
je podle postojů zainteresovaných lékařů zcela zanedbatelné (varianta stojí v žebříčku 
posuzovaných bariér na poslední příčce). 

Ostatní charakteristiky potenciálních migrantů, např. lékařská specializace, místo působení, mohou být 
podstatně determinovány velikostí a strukturou výběrového vzorku, a proto tyto poznatky nelze zobecňovat. 
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KAPITOLA ČTVRTÁ 
Výdělková motivace lékařů k zahraniční pracovní migraci 

a) Stanoviska dotázaných zdravotnických expertů

(1) Většina dotázaných expertů se domnívá, že příjmová motivace českých lékařů pro 
práci v zahraničí je značná. Společenská prestiž lékaře v ČR je na dobré úrovni, ale jejich 
odměňování tomu neodpovídá. Mezi dotázanými experty převažoval názor, že mzda léka
ře by měla být třikrát vyšší než průměrná mzda v zemi (mzda zdravotních sester 1,5krát 
vyšší). Nejde o výši příjmu srovnatelnou s jejich západními kolegy, ale o zachování 
mzdových relací v rámci platového rozložení obyvatelstva. 

Šetření odhalilo, že existují rozdíly mezi platovým hodnocením lékařů ve státní a sou
kromé sféře, přičemž vyšší nespokojenost s platovým ohodnocením panuje u lékařů
v nestátním sektoru.9 V soukromých zdravotnických zařízeních jsou mzdy zhruba o 20 % 
nižší než ve státních, kde jsou platy řízeny platnými mzdovými předpisy. 

Všeobecně bylo velmi kriticky posuzováno platové podhodnocení začínajících lékařů, 
u kterých není zohledněno dlouhé studium vč. studia postgraduálního. Platové hodnocení 
začínajícího lékaře je společensky neúnosné a degradující. 

Vyšší úroveň výdělků oproti jejich běžné hladině dosahují stomatologové, praktičtí lékaři 
a rovněž lékaři provozující soukromou praxi (např. gynekologie, porodnictví). 

b) Odborná analýza příjmových relací lékařů v ČR a lékařů ve vybraných 
zemích EU 

(2) Výdělková (příjmová) motivace je podle současných průzkumů podstatným faktorem 
v komplexu podnětů k migraci lékařů z ČR za prací do zahraničí; v posledním šetření 
(VÚPSV, 2006) udává vyšší platové ohodnocení jako důležitý migrační impulz téměř

95 % dotázaných lékařů. 

Spolu s finančními motivy jsou pro práci v zahraničí důležité motivy související s výko
nem lékařského povolání; více než čtyři pětiny respondentů pokládá za podstatné možnost 
pracovat se špičkovou lékařskou technikou a poznat poslední diagnostické a léčebné po
stupy, získat mezinárodní rozhled a kontakty a zlepšit jazykové znalosti. 

(3) Z charakteru potenciální i již realizované migrace lékařů za prací do zahraničí vyplý
vají pro výdělkové vztahy mezi státy tyto souvislosti: 

Za prvé:  převážná část lékařů pokládá za nejvhodnější dočasnou pracovní migraci ob
vykle s několikaletým pobytem a zaměstnáním v zahraničí (nejčastěji v rozmezí od dvou 
až do pěti let) a s návratem do ČR.10 Z platu (výdělku) poskytovaného zahraničním za
městnavatelem uhrazují v pobytovém státě stanovené daně z příjmů a příspěvky na sociál
ní a zdravotní pojištění a – životní náklady (spotřební výdaje) své (popř. osob, které s ním 

9 
Rozumí se zaměstnanecký poměr lékařů v nestátních nemocnicích (v lůžkovém sektoru), nikoliv soukromí 
lékaři v ambulantní sféře. 

10 
V aktuálním průzkumu předpokládá dočasný pracovní pobyt v cizině téměř dvě třetiny lékařů-respondentů. 
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v zahraniční pobývají a jsou na něm finančně závislé), a to v tamní úrovni spotřebitel
ských cen.11 

Z těchto souvislostí vyplývá, že pro příjmovou motivaci a výdělkovou výhodnost zahra
niční pracovní migrace jsou rozhodující vztahy (diferenciály) reálné kupní síly čistých 
(disponibilních) výdělků mezi ČR a státem pobytu (podrobněji viz dále). 

Za druhé: migrace lékařů za prací z ČR do zahraničí se obvykle realizuje na základě
nabídek zahraničních zaměstnavatelů (převážně nemocnic). Nabídky a konkrétní pod
mínky pracovního kontraktu a popř. i širších životních podmínek zprostředkovávají speci
alizované pracovní agentury. Podmínky zaměstnání jsou dohodnuty (smluvně stanoveny) 
před odchodem lékaře do zahraničí; úroveň platových nabídek v zásadě odpovídá systé
mům odměňování uplatňovaných v příslušných státech, konkrétní nabídky se pohybují 
v širokém rozmezí podle požadavků zahraničních zaměstnavatelů. Lékaři-migranti tedy 
vstupují na tzv. „primární“ pracovní trh chráněný pracovním právem a smluvními vztahy 
(vč. kolektivních). 

(4) Podstatným faktorem ovlivňujícím (i když nepřímo) diferenciál mezi výdělky lékařů
v ČR a porovnávaných státech je výdělková pozice lékařů uvnitř jednotlivých států. V ČR 
se, na pozadí probíhajících společenských změn v posledních zhruba patnácti letech, vý
dělkové postavení lékařů zlepšilo. Jejich hrubý měsíční výdělek se z 1,6násobku průměrné 
výdělkové úrovně v ČR (1992) v současné době (2004–2005) pohybuje mírně nad dvojná
sobkem. To je pozice srovnatelná s relacemi existujícími v zahraničí; poměr hrubých 
výdělků lékařů k národnímu výdělkovému standardu se pohybuje od 1,7násobku (Němec
ko, Irsko), přes 2,0 (Rakousko), po 2,4 (Velká Británie).12 

Porovnání průměrných hrubých nominálních výdělků lékařů mezi ČR a analyzova
nými cizími státy (i když mezi státy jsou značné rozdíly) ukazuje výrazné, několikanásob
né převýšení zahraničních výdělků nad českými.13 

Tabulka 4 Průměrné hrubé nominální výdělky povolání „praktický lékař“ v ČR a porovná
vaných státech (Kč/měsíčně) a jejich relace (ČR = 1,0) 

výdělky Kč měsíčně relace (ČR = 1,0) 

ČR 37 1,0 

Německo 186 5,0 

Rakousko 176 4,8 

Irsko 137 3,7 

Velká Británie 259 7,0 

Statistické údaje za povolání „praktický lékař“, v období 2002 až 2004; zaokrouhleno na tisíce Kč; 
podrobněji viz příloha 10. 

Vztahy hrubých nominálních výdělků poskytují nepřesnou a silně zavádějící informaci 
o příjmové výhodnosti zahraniční pracovní migrace; migranti jsou často rozčarováni 

11
 Někteří migranti mají určité výdaje v ČR (uhrazované ze zahraničních příjmů), které „dublují“ výdaje 
v zahraničí (typické jsou výdaje na udržení bydlení v ČR). 

12 
V zájmu co největší metodické a obsahové srovnatelnosti jsou výdělky lékařů  převzaty ze statistických 
informací o výdělcích praktických lékařů a národní standardy průměrných výdělků jsou stanoveny jako prů
měrný výdělek manuálních, svobodných, bezdětných zaměstnanců v odvětvích průmyslu a komerčních slu
žeb (odvětví C až K třídění OKEČ). 

13
 Výdělky v národních měnách přepočteny na Kč průměrným ročním směnným kurzem. 
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výrazně nižšími finančními přínosy oproti představám vytvářeným podle vztahů hrubých 
výdělků. Proporce hrubých výdělků neodrážejí ty faktory, které aktuálně sbližují výdělko
vou hladinu lékařů ČR s porovnávaným zahraničím a významně ovlivňují faktickou in
tenzitu motivace k migraci. 

(5) Prvním faktorem je součtová daňová sazba hrubých výdělků, 14 ta v pásmu nad
průměrných mezd je v ČR ze srovnávaných států nejnižší. Činí v % hrubých mezd: 
ČR 27 %, v Německu 48,3 %, Rakousku 37,8 %, Irsku 29,6 % a ve Velké Británii rovněž 
29,6 %.15 Uplatněním těchto sazeb jsou hrubé výdělky lékařů převedeny na čisté nominál
ní výdělky. 

Faktorem, který v současné době nejsilněji (nejintenzivněji) působí ke sblížení úrov
ně výdělků a jejich reálné kupní síly (obecně, a tedy i lékařů) mezi ČR a porovnáva
nými státy, je národní úroveň spotřebitelských cen, resp. vztahy mezi těmito hladi
nami. 

Všeobecně používanou charakteristikou vztahů mezi národními hladinami spotřebitel
ských cen je relativní cenová úroveň výdajů domácností na konečnou spotřebu 
(„VDKS“). Pro členské státy EU ji každoročně stanoví Eurostat;16 základní bází odvození 
relativních koeficientů cenových úrovní VDKS je průměrná cenová úroveň EU-25; 
v zájmu srozumitelnější interpretace je báze přepočtem převedena na cenovou úroveň
VDKS ČR; relativní cenové hladiny jsou uvedeny v následující tabulce 

Tabulka 5 Relativní cenová úroveň výdajů domácností na konečnou spotřebu (VDKS) v ČR 
a porovnávaných státech 

relativní cenová úroveň VDKS 

EU-25 = 1,00 ČR = 1,00 x 

ČR 0,55 1,00 

Německo 1,07 1,95 

Rakousko 1,04 1,89 

Irsko 1,23 2,24 

Velká Británie 1,06 1,93 

x zaokrouhleno. Pramen: Eurostat: Structural Indicators, epp.eurostat.cec.eu.int.s (říjen 2006) 

Odstup úrovně spotřebitelských cen ČR je v současnosti výrazný; cenová úroveň
v zahraničních státech se pohybuje okolo dvojnásobku české. 

(6) Srovnatelnou (paritní) reálnou kupní sílu průměrného čistého výdělku lékařů v tisících 
Kč měsíčně (tj. finanční částky, kterou má lékař v průměru k dispozici) v porovnávaných 
státech charakterizují údaje v tabulce. 

14
 Součtovou daňovou sazbou se rozumí procentní sazba srážek z hrubé mzdy daná součtem sazby daně

z příjmů a sazby povinných příspěvků na sociální a zdravotní pojištění; odpočtem součtové daňové sazby se 
převádí hrubý výdělek (mzda, plat) na čistý výdělek. 

15
 Hodnoty převzaty z publikace OECD „Taxing Wages 2004–2005“. Jde o zdanění výdělků, které jsou o 67 % 

nad průměrem výdělků manuálních, svobodných, bezdětných zaměstnanců z průmyslu a služeb. Tato hodno
ta součtového zdanění má aproximativní charakter; jeho přesnost je pro mezinárodní analýzu výdělků přija
telná. 

16 
Relativní cenové úrovně výdajů domácností na konečnou spotřebu se stanoví na základě mnohostranného 
porovnávaní spotřebitelských cen v národních měnách; porovnávají se ceny rozsáhlého souboru výrobků a 
služeb vstupujících do spotřeby domácností. 

27 



Tabulka 6 Srovnatelná reálná kupní síla průměrného čistého výdělku v ČR a porovnávaných 
státech (tis. Kč měsíčně) 

čisté reálné výdělky 
tis. Kč/měs. x relace (ČR = 1,0) 

ČR 27 1,0 

Německo 49 1,8 

Rakousko 58 2,2 

Irsko 43 1,6 

Velká Británie 95 3,5 

x údaje za povolání „praktický lékař“; na tis. Kč zaokrouhleno; podrobněji viz příloha 10 

Čistý výdělek dosahovaný v průměru praktickými lékaři v zahraničních státech 
představuje, při v úrovni spotřebitelských cen v těchto státech, kupní sílu výrazně
vyšší, než je dosahovaná kupní síla průměrného výdělku praktických lékařů v ČR. 
Výdělkové převýšení činí přibližně: v Irsku 60 %, v Německu 80 %, Rakousku 
120 %, V. Británii 250 % a vytváří všeobecně silnou motivaci lékařů k migraci do 
států, které jsou předmětem hodnocení.17,18 Výrazný odstup reálné úrovně průměrných 
čistých výdělků ve V. Británii vyplývá jak z obecně vyšší úrovně kupní síly britských 
mezd, tak z vyššího výdělkového postavení lékařů ve vnitrostátní výdělkové hierarchii 
povolání; to naznačuje, že migrace do Spojeného království je pro lékaře výdělkově nej
výhodnější. 

Podrobnější hodnocení ukazuje, že obdobný výdělkový odstup jako v průměru mezi reál
nou kupní silou čisté mzdy existuje při hodnocení příjmového rozmezí („minimaxu“) a 
rovněž výdělkových nabídek zahraničních zaměstnavatelů. Vnitrostátní výdělková dife
renciace a nabídky naznačují, že větší intenzita příjmové motivace k pracovní migraci 
existuje spíše v oblasti prací méně náročných a erudovaných, tj. spíše u mladších lékařů; 
existují ovšem i nabídky odpovídající zájmu o vysoce graduované a zkušené odborníky. 

Převýšení průměrných čistých reálných výdělků mezi ČR a porovnávanými státy charak
terizuje základní statisticky průměrné vztahy a tendence. Konkrétní proporce mohou být 
značně individualizované. Působí jak vztahy mezi výdělkem dosahovaným konkrétním 
lékařem v ČR a v zahraničí, tak odchylky mezi faktickou osobní spotřebou a výdajovou 
strukturou spotřeby domácností; míra výdajové úspornosti, k níž mají migranti sklon 
(v zájmu převodu prostředků do ČR), je u lékařů, zejména oproti migrantům tzv. „mod
rých límečků“, omezována jejich společenským statusem. 

(7) Ze širších sociálněekonomických souvislostí ovlivňuje rozsah zahraniční migrace 
lékařů skutečnost, že poptávka po odborně připravených a erudovaných lékařích je trvalá 
ve všech vyspělých členských státech EU i v řadě mimoevropských zemí. Rozsah zahra
niční migrace za prací zesiluje rovněž charakter výkonu lékařského povolání – vysoce 
odborná osobní služba vyžadující osobní kontakt s pacientem. 

17 
V posledním průzkumu (VÚPSV, 2006) byly lékaři uvedeny jako nejčastější státy jejich migračního zájmu 
Velká Británie, Irsko a Německo. 

18 
V citovaném průzkumu uvádí cca 43 % lékařů, že jejich příjem v cizině by měl převyšovat příjem v ČR 
zhruba 2x a 40 % má představu o trojnásobném převýšení. 
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B. VYBRANÉ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘE-
NÍ POSTOJŮ LÉKAŘŮ K ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ 
MIGRACI 

B1. METODIKA ŠETŘENÍ A VÝBĚR RESPONDENTŮ

Metodika šetření a výběr respondentů

Terénní průzkum českých lékařů proběhl v první polovině roku 2006. Cílem průzkumu 
bylo zjištění postojů a připravenosti českých lékařů k možné pracovní migraci do zahrani
čí a s tím související fenomény. 

Dotazníkové šetření migrační připravenosti českých lékařů navazovalo na dva poznatkové 
zdroje: 

– rozsáhlé kvantitativní průzkumy migračního potenciálu obyvatelstva České republiky, 
které byly realizovány v letech 2000–2005 v souvislosti se vstupem ČR do EU a bouř
livě diskutovaným právem volného pohybu osob a pracovníků v prostoru zemí EU, 

– kvalitativní průzkum sondáže postojů k zahraniční pracovní migraci českých lékařů
formou řízených rozhovorů s vybranými experty z resortu zdravotnictví – r. 2006. 

Předmětem šetření se stali lékaři v širokém spektru lékařských specializací, z různých 
typů zdravotnických zařízení (od fakultních nemocnic po soukromé ordinace) s regionál
ním zastoupením v celé České republice. 

Výběr respondentů byl nahodilý s omezující podmínkou věku lékařů (do průzkumu 
nebyli zařazeni lékaři starší než 55 let), s přihlédnutím k dosavadním znalostem o požado
vaných lékařských specialistech v zahraničí a k jiným aktuálním okolnostem. Sběr dotaz
níků byl realizován dvěma způsoby. Jednak v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů
prostřednictvím Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (IVPZ), jednak 
přímým oslovením vybraných zdravotnických zařízení s využitím externích spolupracov
níků. Získané dotazníky byly předávány osobně (v rámci výukového procesu) nebo zasí
lány na kontaktní osoby v tištěné podobě i on-line. 

Z hlediska teritoriálního rozložení pocházela téměř polovina testovaných lékařů z Prahy a 
Středočeského kraje (lékaři z Prahy tvořili více než třetinu). Do šetření bylo dále zapojeno 
osm českých krajů a čtyři kraje moravské. 

Celkem bylo shromážděno 462 dotazníků. Výběrový vzorek19 si sice nečiní nároky na 
reprezentativnost – jedná se o sondáž postojů k zahraniční pracovní migraci u specifické, 
migračně rizikové skupiny vysokokvalifikovaných odborníků – nicméně  přináší řadu 
nových poznatků, které lze s jistou mírou opatrnosti na profesní skupinu lékařů zobecnit. 

U testovaných lékařů  převládala klasická akademická hodnost MUDr., další vědeckou či pedagogickou 
hodností disponovalo zhruba 15 % lékařů výběrového vzorku. Více než pětina z nich pracovala ve funkci 
primáře, téměř padesát procent (48 %) zastávalo funkci sekundárního lékaře a zbývající počet tvořili lékaři ve 
funkci zástupce primáře a lékař-ordinář. Zhruba desetina respondentů byla kromě lékařské praxe aktivní ve 
vědecko-pedagogické činnosti. Téměř polovina lékařů zkoumaného vzorku pracovala ve fakultních a kraj
ských nemocnicích s převahou fakultních nemocnic. Druhou polovinu tvořili lékaři z bývalých okresních 
nemocnic, městských nemocnic a lékaři s vlastní soukromou praxí. Již nižší frekvencí (až ojediněle) jsou 
v šetření zastoupeni lékaři z lékařské fakulty, vojenské nemocnice, z ambulance, ze záchranné služby, zdra
votních a rehabilitačních ústavů, z léčebny pro dlouhodobě nemocné, krajské hygienické stanice atd. 
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B2. VYBRANÉ VÝSLEDKY ŠETŘENÍ 

Zahraniční zkušenosti, jazyková vybavenost a mezinárodní spolupráce 
dotázaných lékařů

Předchozí studijní či pracovní zkušenosti v zahraničí 

V posledních 15 letech studovalo nebo legálně pracovalo v zahraničí necelých 30 % 
(28,9 %) sledovaných lékařů. U lékařů, kteří v uvedené době v zahraničí pobývali, mírně
převažovaly studijní pobyty (52,3 %) nad pracovní činností. 

Praegraduální studium absolvovala více než pětina (21,6 %) oslovených lékařů, zhruba 
stejný počet (19,5 %) lékařů absolvoval v zahraničí studium postgraduální a přibližně
každý osmý lékař z výběrového vzorku studoval v zahraničí jazyky. 

Teritoriálně byly studijní pobyty orientovány především na Německo a blíže neurčené 
státy EU. U praegraduálního studia se častěji vyskytovaly zámořské státy USA a Kanada, 
v postgraduálním studiu figurují i státy asijské. U jazykového studia v zahraničí sehrála 
prvořadou úlohu angličtina; většina dotázaných lékařů realizovala jazykové studium ve 
Velké Británii, USA a Kanadě. 

Délka odborného studia se v průměru pohybovala od půl do jednoho roku, přičemž jazy
kové studium v zahraničí bylo relativně krátké (v průměru zhruba čtyři měsíce). 

Delší pobyty lékařů v cizině se váží k pracovním pobytům. Průměrná délka pobytu 
v zahraničí u práce v oboru činila více než dva roky (26 měsíců); u práce mimo obor nece
lý rok (11 měsíců). Pouze pracovní poměry v rámci studentských pobytů byly časově
kratší – v průměru trvaly čtyři měsíce. 

Lékaři pracovali nejčastěji v Německu, ve Velké Británii, Irsku; za oceánem ponejvíce 
v USA, Kanadě, ale i v Austrálii, na Novém Zélandě a v blíže neurčených asijských stá
tech. Cílem krátkodobých pracovních pobytů v rámci studentských aktivit se stala nejčas
těji Amerika a Kanada. 

Jazykové znalosti 

Ve vztahu k uplatnění se na zahraničním trhu práce hraje mimořádnou úlohu znalost svě
tových jazyků. Obdobně jako u české populace je i mezi lékaři nejvyšší znalost tří světo
vých jazyků – angličtiny, němčiny a ruštiny. 

V souladu se současnými trendy ovládá drtivá většina (94 %) testovaných lékařů na různé 
úrovni jazyk anglický. Angličtina je jazyk, který vykazuje i nejvyšší úroveň znalostí. Na 
komunikativní úrovni (plynulá a aktivní znalost jazyka) ovládá angličtinu podle vlastního 
hodnocení téměř 70 % dotázaných lékařů. 

Pro zahraniční migraci má značný význam i němčina, neboť sousední Německo se stává 
častým cílem pracovních migrantů z ČR, kvalifikované pracovní síly nevyjímaje. Znalost 
němčiny uvádí sice 62 % dotázaných lékařů, nicméně komunikativní úroveň znalosti 
jazyka je oproti angličtině výrazně nižší – uvádí ji necelých 30 % respondentů. 

Poměrně vysoký počet lékařů deklaruje znalost ruštiny; bez ohledu na úroveň znalosti se 
jedná o 290 osob (63 %). Ve vztahu k teritoriálnímu rozložení reálných migračních toků
však nehraje aktivní znalost ruštiny zatím významnější roli. 
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Znalost ostatních zkoumaných světových jazyků je u lékařů, obdobně jako u většinové 
populace, spíše výjimečná. Za zmínku stojí snad ještě francouzština, kterou ovládá 17 % 
lékařů, přičemž méně než desetina aktivně. 

Tabulka 7 Subjektivní hodnocení úrovně jazykových znalostí lékařů (řádková procenta) 

plynulá znalost 
jazyka 

aktivní znalost 
jazyka 

pasivní znalost 
jazyka neumím používat 

angličtina 21,2 48,7 23,6 6,5 

němčina 6,3 22,9 32,7 38,1 

francouzština 2,8 4,3 10,0 82,9 

ruština 5,0 27,1 30,7 37,2 

španělština 0,4 1,5 3,0 95,0 

Pracovní kontakty s kolegy v zahraničí 

Se studiem a prací lékařů v zahraničí souvisí úzce zahraniční spolupráce a získané pra
covní kontakty. Přímá vazba je patrná i z hlediska zjištěných frekvencí. Pracovní kontakty 
s kolegy v zahraničí udržuje třetina dotázaných, což je pouze o tři procentní body vyšší 
než podíl lékařů studujících nebo pracujících v cizině. 

Migrační potenciál českých lékařů

Míru potenciálu českých lékařů, kteří uvažují o práci v zahraničí, zjišťuje stěžejní otázka: 
„Pomýšlíte na to, odejít pracovat do zahraničí?“ 

Podíl pozitivních odpovědí je překvapivě vysoký. Na práci v zahraničí pomýšlí téměř
každý druhý dotázaný lékař. 

Graf 1 Pomýšlíte na to, odejít pracovat do zahraničí? (v %) 

45,1 

54,9 ano 

ne 

Míra reálnosti (pravděpodobnosti) migračního úmyslu 

Při zahraniční migraci odborníků je důležité, do jaké míry je záměr odejít pracovat do 
zahraničí reálný. Míra reálnosti (pravděpodobnosti) migračního úmyslu lékařů byla 
v dotazníku zjišťována kontrolní otázkou: „Učinil/-a jste již konkrétní kroky pro realizaci 
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Vašich záměrů?“ Smyslem otázky bylo zjistit, zda se v případě deklarované zahraniční 
migrace jedná pouze o teoretický, zatím ničím nepodložený záměr či seriózně zvažovanou 
životní perspektivu.  

Tabulka 8 „Učinil/-a jste již konkrétní kroky pro realizaci Vašich záměrů?“ N = 207 

varianty odpovědí absolutně v % 

1. NE, není to aktuální 62 29,9 

2. zatím NE, ale chystám se k tomu 79 38,2 

3. ANO, již jsem učinil/-a některé kroky 66 31,9 

celkem 207 100,0 

Výsledky selektují migračně orientované lékaře na tři významné skupiny. Zhruba třetina 
(30 %) z nich neučinila pro deklarované přání pracovat v zahraničí vůbec nic; je reprezen
tována odpovědí „Ne, není to aktuální“. Tato skupina představuje jedince pohybující se 
v rovině vágních, teoretických úvah. 

Druhá skupina – majoritní část potenciálně migrujících lékařů (téměř 40 %) rovněž neuči
nila pro deklarovaný migrační záměr nic, ale lékaři se k tomu chystají. Zástupci této kate
gorie bývají označováni jako migranti hypoteticky pravděpodobní. Jde o migraci, která za 
určitých subjektivních a objektivních předpokladů  může, ale i nemusí být v budoucnu 
realizována. 

Zbývající třetinu tvoří lékaři, kteří již k realizaci vysloveného záměru něco konkrétního 
vykonali. V tomto případě nabývá zahraniční migrace již konkrétnějších rozměrů. 

Míru reálnosti/pravděpodobnosti zahraniční migrace lékařů lze názorně demonstrovat 
na absolutních hodnotách. Jestliže z celkového počtu 462 oslovených lékařů deklaruje 
pozitivní postoj k migraci 207 z nich, tak při sondáži konkrétních aktivit klesá počet na 
66 migrujících lékařů, kteří mohou Českou republiku za určitých předpokladů opustit. 
Skupinu lze dále diferencovat s ohledem na vykonané realizační kroky, viz následující 
graf. 

Mezi realizačními kroky dominují podle předpokladu obstarané informace o cílové zemi a 
hledání zaměstnání pomocí internetu. Další častou aktivitou je oslovení potenciálního 
zahraničního zaměstnavatele, hledání zaměstnání prostřednictvím specializované agentury 
a vyhledání pomoci svých příbuzných, kolegů a známých. 
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Graf 2 Pokud jste již učinil/-a konkrétní kroky, co jste podnikl/-a v souvislosti se svým 
přáním odejít pracovat do zahraničí? (vyjádřeno v absolutních hodnotách)20 
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Nejkonkrétnější činnost (žádost o nezbytné formality k výjezdu) se umisťuje až v dolní 
polovině pomyslného žebříčku.21 Čím konkrétnější jsou zmiňované aktivity, tím nižší 
je počet lékařů, který je realizoval. 

Strmou redukci potenciálu migrujících lékařů názorně dokumentují následující údaje. 

Tabulka 9 Pokud jste již podnikl/-a nějaké kroky, jaké měly výsledek? 

absolutně % 

získal/-a jsem příslib pracovního místa 35 17,0 

postaral/-a jsem se již o bydlení v zahraničí  6  2,9 

mám podepsanou pracovní smlouvu v zahraničí  1  0,5 

Závěr dotazníku tvořila kontrolní otázka o odchodu do zahraničí, tentokrát formulována 
nikoliv jako hypotetická úvaha, ale rozhodování o konkrétní, reálné životní situaci. „Po
kud by Vám během následujících měsíců byla nabídnuta atraktivní práce v zahrani
čí, nabídku byste: 

– rozhodně přijal/-a, 
– spíše přijal/-a, 
– spíše nepřijal/-a, 
– rozhodně nepřijal/-a. 

20 
Respondenti mohli zaškrtnout více variant (s ohledem na reálnost životní situace), proto absolutní hodnoty 
přesahují počty lékařů, kteří již pro zahraniční migraci realizační kroky vykonali. 

21
 Jiné realizační kroky zahrnují např. žádost o registraci v lékařské komoře Velké Británie, absolvování jazy

kové zkoušky IELTS, studium literatury, intenzivní jazykové kurzy – podílově představují necelé jedno pro
cento potenciálně migrujících 
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Pro analýzu byly vyhodnoceny obě skupiny respondentů: 

– lékaři, kteří na odchod do zahraničí pomýšlejí, 
– lékaři, kteří o tomto záměru neuvažují. 

Tabulka 10  Přijetí atraktivní pracovní nabídky v zahraničí (údaje v %) 

pracovní nabídku bych migračně orientovaní lékaři ostatní lékaři 

1. rozhodně přijal/-a 36,1 1,2 

2. spíše přijal/-a 51,0 17,3 

3. spíše nepřijal/-a 10,4 57,7 

4. rozhodně nepřijal/-a 2,5 23,8 

Podle reálných předpokladů, lékaři uvažující o práci v zahraničí by atraktivní pracovní 
nabídku v drtivé většině přijali (87 %). Nicméně i v této skupině existuje více než desetina 
těch, kteří se k nabízené možnosti staví zdrženlivě, až záporně. K tomu přistupuje fakt, že 
více než polovina deklarovaných migrantů není o pobytu v zahraničí pevně rozhodnuta a 
nabídku by přijali „spíše“. Kontrolní otázka potvrzuje, že podíl deklarovaných poten
ciálních migrantů z řad lékařů bude každopádně výrazně redukován. 

Na druhé straně existuje skupina lékařů, kteří podle dotazníkového zjištění sice o práci 
v zahraničí neuvažují, nicméně v případě atraktivní pracovní nabídky tuto možnost nevy
lučují a zhruba v pětině případů by práci v zahraničí rozhodně nebo spíše přijali. 

Cílová země zahraniční migrace českých lékařů

Graf 3 Do které země máte v úmyslu odejít? (vyjádřeno v absolutních hodnotách)22 
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22
 Lékaři mohli uvést v dotazníku maximálně  tři cílové země, celek nepředstavuje 100 %, hodnoty udáváme 

v absolutních číslech. 
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Z hlediska nejfrekventovanějšího migračního cíle zaujímá jasnou prioritu Velká Británie, 
s odstupem téměř 50 voleb stojí Irsko a za ním Německo. Velká Británie a Irsko jsou 
oblíbeným cílem českých odborníků zejména pro bezproblémový přístup českých občanů
na trh práce; Německo je pro Čechy přitažlivé zejména ve vztahu k teritoriální blízkosti. 

Se značným odstupem následuje blíže neurčený stát EU. Zajímavým zjištěním je stejná 
váha preferencí kladená na USA/Kanadu a na (pro české občany poměrně nové migračně
přitažlivé státy) Austrálii/Nový Zéland. U států mimo EU je pro české lékaře významné 
Švýcarsko; asijské a jiné státy světa jsou zastoupeny pouze ojediněle. 

Délka zahraniční migrace 

Tabulka 11 Jak dlouho hodláte v cizině zůstat? 

varianty odpovědí absolutně v % 

méně než 1 rok 9 4,5 

1–2 roky 46 22,3 

2–5 let 48 23,3 

déle než 5 let, ale ne natrvalo 28 13,4 

bude-li to možné, tak natrvalo 27 12,9 

zatím nevím 49 23,8 

celkem 207 100,0 

Nejpreferovanější deklarovanou délkou zahraniční pracovní migrace českých lékařů jsou 
časové periody od jednoho do dvou let a od dvou let do pěti let (celkově 45,6 %). Toto 
zjištění koresponduje i s délkou nejčastěji uzavíraných pracovních kontraktů českých 
lékařů v zahraničí. O zahraničním pobytu delším než pět let uvažuje zhruba každý osmý 
potenciální migrant. 

Zásadní je zjištění, že trvalou migraci deklaruje 12 % lékařů pomýšlejících na odchod 
z ČR. Toto číslo je na jedné straně varovné, neboť dosahuje třikrát vyšší podíl než prů
zkumy migračního chování u celkové české populace a 70 % deklarovaných trvalých 
migrantů podniklo pro realizaci migrace určité realizační kroky. Na druhé straně tvoří 
trvalí migranti pouze minoritní část migračního potenciálu lékařů – naprostá většina plá
nuje v zahraničí pouze dočasný pobyt s návratem do ČR. 

Za zmínku snad ještě stojí poměrně značný podíl potenciálních migrantů zatím nerozhod
nutých (23,2 %). Jedná se o okruh osob, které buď nemají svůj migrační úmysl zatím 
konkretizován nebo počítají s tím, že délku svého pobytu přizpůsobí konkrétním zahra
ničním podmínkám. 
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Termín odchodu do zahraničí 

Tabulka 12 V jakém časovém horizontu se chystáte odejít do zahraničí? 

varianty odpovědí absolutně v % 

během následujících šesti měsíců  8 3,9 

v období od půl do 1 roku 32 15,3 

za 1–2 roky 71 34,5 

později 38 18,2 

zatím nevím 58 28,1 

celkem 207 100,0 

Termín zamýšleného odchodu z ČR je důležitým indikátorem vážnosti rozhodnutí odejít 
pracovat mimo mateřskou zem. Všeobecně platí, že čím vzdálenější je udávaný termín, 
tím větší bude hypotetičnost či mlhavost migračního záměru a naopak. U odborníků
s ambicí zastávat v zahraničí kvalifikované pracovní místo lze hypoteticky předpokládat, 
že seriózní úvaha reálného odchodu zahrnuje období cca do jednoho roku. 

Během příštích dvanácti měsíců plánuje odejít do zahraničí necelá pětina (18,9 %) 
o migraci uvažujících lékařů. Vezmeme-li v potaz ty, kteří zároveň  učinili některé kon
krétní realizační kroky, pak by se jednalo cca o každého sedmého respondenta z uvedené 
skupiny. 

Více jak polovina (52,7 %) kladně orientovaných lékařů  předpokládá práci v zahraničí, 
buď v časovém horizontu jednoho až dvou let nebo později. 

O mlhavosti a neurčitosti migračního záměru svědčí frekvence zatím nerozhodnutých 
(28,1 %). 

Představy lékařů o práci v zahraničí 

Tabulka 13 Co předpokládáte, že budete v zahraničí konkrétně dělat? 

varianty odpovědí absolutně v % 

budu pracovat v nemocnici 156 75,4 

budu pracovat v ambulantní sféře 35 16,6 

budu pracovat na univerzitě  9 4,5 

budu pracovat na výzkumném projektu 4 2,0 

budu pracovat u farmac. firmy (event. v mezinárodním farmac. koncernu) 1 0,5 

budu hledat jakoukoli práci – jakýkoli druh podnikání 1 0,5 

jiné 1 0,5 

celkem 207 100,0 

Tři čtvrtiny lékařů uvažujících o práci v zahraničí je přesvědčeno, že v zahraničí bude 
pracovat v nemocnici a zhruba každý šestý potenciálně migrující lékař předpokládá práci 
v ambulantní sféře. Aktivní činnost na univerzitě plánuje zhruba 5 % lékařů a 2 % zapoje
ní do vědeckovýzkumné činnosti. 
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Ostatní možnosti jsou již statisticky zcela nevýznamné; spadá sem např. práce u farma
ceutické firmy (u mezinárodního farmaceutického koncernu), práce mimo oblast medicíny 
a vědy a jakýkoliv jiný druh podnikání. 

Z výsledků jasně vyplývá, že čeští lékaři v naprosté většině  předpokládají v zahraničí 
pracovní uplatnění v oblasti medicíny a odborných zdravotnických služeb. Práce mimo 
obor, a to i v příjmově atraktivní farmacii, nemá při migraci lékařů prakticky žádný vý
znam. 

Charakteristika lékařů uvažujících o práci v zahraničí 

Lékaře pomýšlející na zahraniční uplatnění lze charakterizovat z nejrůznějších hledisek. 
Vedle běžných sociodemografických znaků byl sledován jejich odborný charakter, pro
fesní zařazení, typ zdravotnického zařízení i délka praxe v oboru. 

Metodologicky je nutné zohlednit, že výběrový vzorek lékařů byl relativně malý. Proto 
v dalším textu uvádíme komparaci skupiny lékařů s kladným postojem k migraci se sku
pinou lékařů, kteří o práci v zahraničí neusilují. Otázkou přitom je, zda jsou sledované 
charakteristiky migračně orientovaných lékařů odlišné a do jaké míry. 

Z údajů uvedených v tabulkách vyplývá, že sledované znaky mají komplementární cha
rakter; navzájem se doplňují a podmiňují. Při bližším pohledu je zřejmé, že mezi lékaři 
uvažujícími o práci v zahraničí oproti skupině lékařů, kteří preferují pobyt a práci v ČR, 
je: 

– vyšší zastoupení mužů, 
– převaha mladších věkových ročníků (třebaže nelze mezi potenciálními migranty pře

hlédnout relativně vysoké zastoupení ženatých lékařů s dětmi a lékařů od 40 let výše), 
– vyšší podíl lékařů, kteří se připravují na atestaci nebo mají základní atestaci v oboru, 
– nižší zastoupení „migrujících“ lékařů s vědeckou hodností, primářů a jejich zástupců a 

vyšší frekvence sekundárních lékařů, 
– nižší počet lékařů v soukromém sektoru a vyšší počet lékařů z velkých fakultních a 

krajských nemocnic. 

Tabulka 14 Srovnání sociodemografických znaků „migrujících“ a „nemigrujících“ lékařů

potenciální migranti ostatní respondenti rozdíl v % 

pohlaví 

muž 64,7 52,2 + 12,6 

žena 34,3 47,1 − 12,8 

věk 

25–29 26,6 15,3 + 11,3 

30–39 39,1 25,9 + 13,2 

40–49 20,3 18,4 + 1,9 

50–55 13,0 38,4 − 25,4 

rodinný stav 

svobodný/-á 17,9 11,8 + 6,1 

ženatý/vdaná bez dětí 26,1 26,7 − 0,6 

ženatý/vdaná s dětmi 53,6 57,6 − 4,0 

rozvedený/-á, vdovec/vdova 2,4 3,9 − 1,5 
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Tabulka 15 Srovnání odborných charakteristik „migrujících“ a „nemigrujících“ lékařů

potenciální 
migranti ostatní respondenti rozdíl v % 

nejvyšší hodnost 

MUDr. 89,4 83,3 + 6,1 
CSc. 4,4 10,5 − 6,1 
PhD. 5,1 3,8 + 1,3 
DrSc. 1,1 2,4 − 1,3 
současné funkční zařazení 

primář 18,8 26,2 − 7,4 
zástupce primáře 4,7 6,2 − 1,5 
ordinář  6,3 8,7 − 2,4 
sekundární lékař 60,2 38,4 + 21,8 
ostatní 9,9 20,5 − 10,6 
počet atestací 

zatím bez atestace 26,2 17,9 + 8,3 
základní atestace v oboru 29,6 20,3 + 9,3 
jedna další atestace 19,9 35,5 − 15,6 
dvě další atestace 22,3 21,9 + 0,4 
tři další atestace 1,9 4,4 − 2,5 

Tabulka 16 Srovnání typu zdravotnického zařízení „migrujících“ a „nemigrujících“ lékařů

potenciální 
migranti ostatní respondenti rozdíl v % 

zdravotnické zařízení 

fakultní nemocnice 42,9 37,8 + 5,1 

krajská nemocnice 10,2 6,4 + 3,8 

bývalá okresní nemocnice 20,0 25,7 − 5,7 

městská nemocnice 6,9 4,8 + 2,1 

jiný typ zdrav. zařízení 20,0 25,3 − 5,3 
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Faktory migračního rozhodování 
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Migrační motivy 

Graf 5 Uveďte, prosím, jaké jsou Vaše motivy pro práci v zahraničí (vyjádřeno v %) 
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Bariéry migrace 

Graf 6 Jaké faktory Vám brání odjet do zahraničí? (vyjádřeno v %) 

mám dobré pracovní uplatnění v ČR 47,1 

odloučení od rodiny 28,8 

obavy z jazykových problémů 48,0 

nesouhlas  partnera  33,5 

zřejmě bych musel/-a přijmout horš í pracovní místo 35,0 

osamělos t a nedostatek sociálních kontaktů 33,2 

adminis trativní problémy spojené s  prací v zahraničí 32,5 

riziko, že propásnu výhodné příležitos ti ve vlas tní zemi 22,5 

na práci v zahraničí s i netroufám 26,6 

vysoké náklady spojené s  pobytem v zahraničí 27,4 

54,8 

37,6 

15,8 

11,9 

zás adně

do určité míry 

3,6 

4,5 

9,0 

7,1 

9,4 

10,5 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 





Část II. 

Migračně riziková skupina 

ODBORNÍCI IT/ICT 





A. ZÁKLADNÍ POZNATKY ŠETŘENÍ 

KAPITOLA PRVNÍ 
Problémy, přednosti a nedostatky IT/ ICT oboru v ČR 

Stanoviska dotázaných IT/ICT expertů23 

(1) Dotázaní experti pocházeli ze státní, akademické a podnikové praxe; specifikace pro
blémů v oboru informačních a komunikačních technologií byla s ohledem na tuto skuteč
nost diferencována z pohledu jednotlivých explorovaných skupin. Při jistém zobecnění lze 
konstatovat následující skutečnosti. 

Představitelé státní sféry považují za základní problém IT/ICT oboru v ČR nedostatek 
rozvojových programů a nekomplexní přístup k celé problematice. ČR chybí dlouhodobá 
či střednědobá koncepce ze strany státu s jasnou orientací na informační společnost a 
institucionální zabezpečení. Další problémy jsou v nízké flexibilitě legislativní oblasti a 
nepřipravenosti odborníků předat know-how odborné i laické veřejnosti. 

Představitelé akademické sféry poukazují na nedostatek finančních prostředků a s tím 
související problémy s kvalitním hardwarovým vybavením na školách různých úrovní. 
Upozorňují na vzrůstající potřebu softwarových odborníků a problémy vysokých škol 
tuto potřebu krýt (a to přesto, že téměř na všech vysokých školách je katedra zaměřená na 
IT/ICT problematiku). Za největší problém považují zajištění špičkových odborníků pro 
kvalitní výuku, neboť ti odcházejí raději do komerčního sektoru, který jim nabízí mnoho
násobně lepší platové podmínky. Pokud nebudou přijata příslušná opatření, reálně hrozí, 
že na univerzitách budou učit pedagogové druhé, příp. třetí kategorie. 

Zástupci podnikohospodářské sféry zdůrazňují rozpor mezi potřebou získat nejnovější 
technologie a disponibilním objemem finančních prostředků, který to mnohdy, zejména 
českým firmám, nedovoluje. IT/ICT obor prochází neuvěřitelně rychlým vývojem techno
logií, krátkou dobou využitelnosti jednotlivých softwarů. Většina českých firem má ome
zenou dostupnost i k špičkovému know-how, neboť školení nejmodernějších technologií 
je mimořádně finančně náročné. Terčem kritiky expertů z vybraných IT/ICT firem je 
nedostatečné sepětí VŠ s potřebami praxe, a tím i nízká neprovázanost akademické a pod
nikové sféry. Vysoké školy by měly aktivněji vystupovat vůči podnikové praxi, zjišťovat 
potřeby firem a podle toho koordinovat své studijní plány. V přípravě IT/ICT odborníků
navrhují experti z praxe klást větší důraz na obecný přehled, analytické myšlení, poznatky 
o posledních trendech a jazykovou vybavenost absolventů. 

Někteří dotazovaní z této skupiny poukazovali na nízké využívání služeb outsourcingu 
v oboru IT/ICT. 

(2) Oslovení experti se shodují v názoru, že obor informačních a komunikačních tech
nologií je v ČR na dobré úrovni a odpovídá zhruba celoevropskému průměru. 

 V polovině roku 2006 bylo realizováno kvalitativní šetření na bázi řízených rozhovorů s vybranými experty 
z oboru informačních a komunikačních technologií. Do průzkumu byli zapojeni přestavitelé státní sféry (Mi
nisterstvo informatiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu), zástupci akademické obce (experti z různých typů
VŠ) a vybraní odborníci z praxe. Těžiště dotázaných pochází z Prahy. 
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Slabou stránkou je nedostatek finančních zdrojů na špičkové technologie, což způsobuje 
závislost ČR na západní Evropě a USA. 

Za silnou stránku této oblasti je shodně považován vysoký tvůrčí potenciál a znalosti 
českých informatiků, kteří ve srovnání s jejich zahraničními kolegy více přemýšlí nad 
problémem, dokáží pružně improvizovat a řešit situaci i tehdy, kdy nemají zadaná přesná 
pravidla. 
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KAPITOLA DRUHÁ 
Analýza počtu informatiků v kontextu potřeb trhu práce, stav 
a vývoj zaměstnanosti IT/ICT odborníků

a) Stanoviska dotázaných expertů

(1) Poptávka po informaticích sice obecně narůstá, ale jejich konkrétní nedostatek se pro
jevuje pouze ve specificky vymezených oblastech. Firmy obtížně shánějí na českém trhu 
práce IT/ICT odborníky se znalostmi nejnovějších technologií, s dobrými komunikačními 
schopnostmi, se schopností prezentovat a prodávat produkty. Na trhu práce chybí infor
matici s dobrými jazykovými znalostmi a obecně chybí experti se schopností skloubit 
technické know-how s celkovým systémovým řešením. 

Nejčastěji žádané profese informatiků tvoří: 

– vývojáři softwaru, 
– síťoví informatici, 
– specialisté trhem žádaných nejmodernějších technologií. 

Z hlediska vývoje je důraz kladen na růst odborníků s mezioborovými znalostmi. Na 
trhu bude narůstat potřeba informatika, který kromě kvalitních IT/ICT znalostí současně
rozumí aplikačním systémům, pro které produkt vytváří. V souvislosti s rozvojem finanč
ní informatiky, informatiky v obchodu, stavebnictví a jiných odvětvích NH předpokládají 
experti zvýšenou potřebu informatiků se znalostí businessu, ekonomiky a managementu a 
dalších odborných poznatků. 

Predikována je zvýšená potřeba jazykových znalostí a schopnost prezentace a komunikace 
se zákazníkem, poznání jeho potřeb, schopnost dobře a srozumitelně prezentovat způsoby 
řešení. 

Snížená potřeba informatiků se očekává u administrátorů pracujících s obecnými operač
ními systémy, dále u konstruktérů a obsluhy hardwarů za předpokladu, že spolehlivost 
produktů se bude neustále zvyšovat. 

b) Monitoring potřeb informatiků na českém trhu práce 

(2) Obor informačních a telekomunikačních technologií vykazuje vysoké tempo vývoje a 
zvýšený pohyb pracovních sil v tomto oboru. Potřeba informatiků na českém trhu práce 
byla sledována pomocí programu společnosti LMC, který zahrnuje poptávku zaměstnava
telů na nejfrekventovanějších českých webových serverech www.jobs.cz , 
www.práce.cz.24 

Za období leden 2006 až červenec 2006 bylo zaznamenáno na uvedených serverech cel
kem 24 775 670 volných pracovních míst (VPM).25 Místa pro vysokoškolsky vzdělané 
odborníky tvořila 21,4 %; v absolutním vyjádření se jednalo o 5 290 557 volných pracov
ních míst. Inzerovaná pracovní místa pro obor informačních systémů a informačních 

24 
Tento program umožňuje současně monitorovat i nabídky uchazečů, ale přímá konfrontace nabídky a po
ptávky je z formálních důvodů poněkud problematická, proto se v tomto textu, v kontextu s cílem projektu, 
omezíme na monitoring inzerovaných volných pracovních míst informatiků. 

25
 Počtem VPM se rozumí počet kalendářních dnů, po které byla jednotlivá pracovní místa inzerována. 
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technologií (v modelu označován zkratkou IS/IT26) představovala čtvrtinu inzerovaných 
míst pro vysokoškoláky a necelých pět procent z celkového objemu volných pracovních 
míst. 

Pro informatiky byla nabízena pracovní místa s bakalářským vzděláním, s vysokoškol
ským magisterským vzděláním, ale zaměstnavatelé hledali i uchazeče na pracovní pozice 
vysokoškolských odborníků s vědeckou kvalifikací. Nabízená pracovní místa pro uchaze
če s bakalářským vzděláním se vztahovala spíše k technickým pozicím pro provoz a pod
poru IT/ICT systémů, požadavek na postgraduální vzdělání byl určen vědeckým expertům 
pro vývoj nových technologií a souvisejících konceptů. 

Tabulka 17 Počet volných pracovních míst pro IT/ICT odborníky 

celkový počet VPM pro VŠ z toho pro IT/ICT odborníky 

abs. relativně abs. relativně

5 290 557 100 1 333 538 25,2 

(3) Podíváme-li se na relativní četnosti zastoupení inzerovaných pracovních míst v IS/IT 
oboru podle požadovaného stupně vysokoškolského vzdělání, zjišťujeme, že nejvíce 
pracovních pozic bylo určeno pro bakaláře (tj. provozním pracovníkům) – tvořily téměř

třetinu všech monitorovaných bakalářských pracovních míst. 

Necelá čtvrtina (23,9 %) nabízených pracovních míst tvořila místa pro uchazeče s magis
terským vzděláním v oboru IT/ICT a není bez zajímavosti, že čtvrtina inzerovaných 
pracovních pozic pro informatiky (25,2 %) požadovala kromě ukončené VŠ ještě
další stupeň odborného (postgraduální) vzdělání. 

Tabulka 18 Počty inzerovaných pracovních míst podle VŠ vzdělání 

požadované celkem VPM obor IT/ICT 
vzdělání abs. relativně abs. relativně

bakalářské 867 242 16,4 276 035 31,8 

VŠ 4 416 602 83,5 1 055 536 23,9 

postgr.        6 713 0,1 1 333 538 25,2 

Srovnáme-li strukturu celkových inzerovaných pracovních míst pro vysokoškoláky 
s místy určenými pro obor IT/ICT podle požadovaného vzdělání, jasně se ukazují dvě
základní tendence: 

– dvojnásobně vyšší požadavky na uchazeče s bakalářským vzděláním, 
– mnohonásobně vyšší požadavky na vědeckou kvalifikaci, resp. další typ postgraduální

ho vzdělání. 

Tuto zkratku budeme používat i v dalším textu této kapitoly. 
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(4) Volná pracovní místa pro informatiky možno kategorizovat do tří hlavních oblastí – 
jejich zastoupení je následující. 

Tabulka 19 Volná pracovní místa podle odborného zaměření informatiků

absolutně relativně

projekce a konzultace 370 535 34,8 

správa systémů a HW 255 168 23,9 

vývoj aplikací a systémů  438 707 41,2 

celkem 1 063 707 100,0 

Z uvedeného je zřejmé, že nejvyšší požadavky jsou generovány po uchazečích pro pra
covní pozice v oblasti vývoje aplikací a systémů, což koresponduje i s nároky na vzděla
nostní úroveň uchazečů. 

Při analýze požadavků na konkrétní profese v posledním měsíci monitorovaného obdo
bí27 dospíváme k závěru, že: 

– v oblasti „Projekce a konzultace“ byla nejhledanější pozice – projekt manager, po
ptávka po této pracovní pozici tvořila téměř polovinu (42,7 %) všech nabízených pra
covních míst v daném sektoru; s výrazným odstupem následovaly pozice projektant 
IS/IT (11,5 %) a analytik IS (8,3 %); poptávka po ostatních profesích dosahuje ještě
nižších četností, 

– v oblasti „Správa systémů a HW“ směřovala poptávka zaměstnavatelů prioritně rov
něž k manažerskému postu – konkrétně k pozici ředitel IT/ICT (11,4 %), druhou nejví
ce vyhledávanou profesí tohoto segmentu byl konzultant databázových systémů

(8,9 %) a správce aplikací (7,2 %), 
– v oblasti „Vývoj aplikací a systémů“ se shánějí nejvíce odborníci na pozice progra

mátorů (43,5 %) a projektantů IS/IT (26,5 %). 

Konfrontace nabídky uchazečů s poptávkou zaměstnavatelů neposkytuje v použitém mo
delu přesný obraz o situaci na trhu práce,28 a proto je nutno postupovat při interpretaci 
s nejvyšší opatrností. Nicméně z komparace vyplynulo, že potřeby zaměstnavatelů jsou 
orientovány na technické profese, zatímco nabídky uchazečů jdou spíše ekonomickým 
směrem. 

U informatiků převyšoval ve sledovaném období počet nabízených pracovních míst počet 
uchazečů; ve sledovaném programu LMC připadlo v průměru na jednoho uchazeče osm 
volných pracovních míst pro IT/ICT specialisty. 

V oboru projekce a konzultace byl shledán výrazný rozpor mezi potřebou zaměstnavate
lů a nabídkou uchazečů u profese konzultant IS, projektant IS/IT a analytik IS. 

V oboru správa systému a HW byl nejvyšší deficit zájemců zaznamenán u profese kon
zultant databázových systémů, konzultant OS, databázový administrátor.  

V oboru vývoj aplikací systémů byl nedostatek uchazečů monitorován především u pro
fese programátor a projektant IS/IT. 

27
 Při analýze je třeba zohlednit, že údaje zahrnují poptávku během jednoho měsíce, která může být ovlivněna 
výkyvy na trhu práce. 

28
 Důvody jsou uvedeny v podkladové studii, kde je analýza poptávky zaměstnavatelů a nabídka uchazeče 
analyzována. 
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Monitoring volných pracovních míst s využitím modelu LMC potvrdil vysoký zájem 
českých zaměstnavatelů o technické profese, přičemž poptávka po IT/ICT expertech je 
v české on-line inzerci v sekci orientované na vysokoškolsky vzdělané odborníky jedna 
z nejvyšších. 

c) Statistické analýzy stavu a vývoje zaměstnanosti ve skupině odborníků
IT/ICT 

(5) K analýze současného stavu a vývoje zaměstnanosti ve skupině odborníků ve výpočet
ní technice používáme soubory dat „Výběrové šetření pracovních sil“ publikované čtvrt
letně Českým statistickým úřadem. Odborníci ve výpočetní technice jsou tam identifiko
vatelní podle kódů KZAM. Konkrétně se jednalo o tyto skupiny: 

213 – vědci a odborníci v oblasti výpočetní techniky 

– 2131 projektanti a analytici výpočetních systémů

– 2132 programátoři 
– 2139 ostatní odborníci zabývající se výpočetní technikou 

312 – techničtí pracovníci v oblasti výpočetní techniky 

– 3121 poradenství v ICT (informační a komunikační technologie) 
– 3122 operátoři a obsluha výpočetní techniky 
– 3123 operátoři průmyslových strojů, NC strojů
– 3129 ostatní technici v ICT 

Při práci se soubory VŠPS je třeba mít na paměti, že jde o výběrový soubor, který je poři
zován náhodným způsobem. Ačkoli dává možnost převážením na celou populaci určovat 
celkové frekvence vybíraných skupin, nemusí být výsledné frekvence obrazem skuteč
ných poměrů v populaci. Platí, že pro vybrané frekvence VŠPS lze stanovit interval spo
lehlivosti, v němž se s danou pravděpodobností skutečná frekvence pohybuje. Pro vybrané 
podsoubory o velikosti cca 50 000 osob se jejich velikost s pravděpodobností 95 % pohy
buje v intervalu 50 000 ± 4 000. Je třeba mít na paměti, že uváděné hodnoty platí jen při
bližně. 

IT/ICT odborníci působí ve všech odvětvích hospodářství. Nejvíce jich je klasifikováno 
v odvětví K klasifikace OKEČ, což jsou činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu a pod
nikatelské činnosti. Toto odvětví mimo jiné zahrnuje činnosti v oblasti výpočetní techni
ky, výzkum a vývoj a ostatní podnikatelské činnosti. V tomto odvětví působilo v roce 
2005 40,8 % celkového počtu IT/ICT odborníků. Dalším nejvýznamnějším odvětvím je 
zpracovatelský průmysl, kde pracuje 26 % všech IT/ICT odborníků, veřejná správa (9 %), 
finančnictví (5 %), obchod (4 %). 

(6) Vzdělanostní složení bylo v roce 2005 velmi různorodé. Vysokoškolsky vzdělaných 
IT/ICT odborníků bylo 41,5 % všech pracovníků v oboru. V následující tabulce uvádíme 
ta vzdělání IT/ICT odborníků, která mají podíl nad 5 % z celkového počtu: 
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Tabulka 20 Vzdělanostní struktura pracovníků IT/ICT 

vzdělání relativní četnost v roce 2005 

středoškolské s maturitou, obor elektrotechnika 15,0 % 

vysokoškolské, obor elektrotechnika 14,0 % 

středoškolské s maturitou, obor strojírenství 9,7 % 

vysokoškolské, ostatní technické obory 7,9 % 

středoškolské s maturitou, obor ekonomika 7,7 % 

středoškolské s maturitou, ostatní 7,5 % 

středoškolské s maturitou, obecná příprava 6,7 % 

vysokoškolské, obor ekonomika, obchod 5,6 % 

(7) Vývoj celkového počtu IT/ICT odborníků lze zjistit z ročních agregovaných soubo
rů VŠPS od roku 1994. Mezi lety 1994 až 2002 měl počet odborníků v IT/ICT technolo
giích rostoucí trend s průměrným tempem růstu 2,22 % ročně. 

Po roce 2002 se růst změnil v pokles. Zjistili jsme pokles všech zaměstnaných mezi lety 
2002 a 2004 ve výši 18 000 osob. Pokles je příliš velký, než aby byl způsoben výběrovou 
chybou. O 4 200 klesl v tomto období také počet vysokoškolsky vzdělaných odborníků. 
Při hlubším rozboru bylo zjištěno, že pokles vznikl ve skupině KZAM-R 312, což jsou 
techničtí pracovníci v oblasti výpočetní techniky. 

Pro detailnější analýzu vývoje počtu IT/ICT odborníků v čase byla použita metoda ana
lýzy věkových kohort. Ta spočívá v definování pětiletých věkových kohort a ve sledová
ní jejich velikosti na začátku a na konci pětiletého období. Kdyby nedocházelo ke změ
nám zaměstnání či k odchodům ze zaměstnání z jiných důvodů, mohli bychom například 
očekávat, že velikost věkové kohorty 25letých až 29letých v roce 2000 bude přibližně
stejná jako velikost kohorty 30 až 34letých o pět let později v roce 2005. 

Ve skutečnosti tomu tak není. Bylo zjištěno, že kohorta 30 až 34letých IT/ICT odborníků
se během následujících pěti let významně zmenší a následné dvě kohorty 35 až 39letých a 
40 až 44letých se o podobnou velikost zvětšují. Úbytek kohorty 30 až 34letých IT/ICT 
odborníků nastal při pozorování kohorty 30 až 34letých v roce 1998 a jejím porovnáním 
s velikostí kohorty 35 až 39letých v roce 2003, stejné to bylo při pozorování kohorty 30 až 
34letých v roce 1999 a porovnání s velikostí kohorty 35 až 39letých v roce 2004 a stejný 
proces probíhal až po porovnání kohort v letech 2000 až 2005. Bylo zjištěno, že průměrné 
úbytky jsou 11 %. Mezi lety 2000 až 2005 dosáhl úbytek kohorty 30 až 34letých IT/ICT 
odborníků dokonce 21 %. Analýzou souborů ekonomicky neaktivních a nezaměstnaných 
se neprokazuje, že by se IT/ICT odborníci přelévali do těchto kategorií, pozorovaný úby
tek tedy nelze vysvětlit odchodem do nezaměstnanosti, na mateřskou dovolenou či po
dobnými důvody. Můžeme proto spekulovat, zda tito lidé odcházejí z oboru nebo do 
zahraničí. 

K tomu, že odcházejí do zahraničí, vede i poznání získané pokusem o analýzu toků pra
covních sil, kde jsme využili skutečnosti, že se soubor VŠPS obměňuje každé čtvrtletí 
z 20 %. Byly hledány IT/ICT odborníci, jak procházejí sledováním ve čtvrtletích s vý
sledkem, že odchod z evidence lze vysvětlit změnou povolání jen ze 17,8 %. Zbytek před
časných odchodů ze sledování VŠPS není možno na základě shromážděných informací 
vysvětlit. 
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(8) Model pro odhadování vzdělanostních potřeb analyzuje trh práce a ve střednědobé 
budoucnosti odhaduje možnost najít vhodné zaměstnání pro absolventy škol, kteří přichá
zejí na pracovní trh. Model odhaduje poptávku po práci v předem definovaných profes
ních a vzdělanostních skupinách v příštích pěti letech a velikost poptávky po práci ve 
vzdělanostní skupině konfrontuje s přílivem absolventů škol ve stejném období. 

Model předvídá další rozvoj zaměstnanostní kategorie tvořené IT/ICT odborníky 
s kódem KZAM 213 a 312. 

Odhadovaný celkový počet IT/ICT odborníků mezi lety 2005 až 2010 poroste s průměr
ným indexem růstu 4,6 % ročně. Model predikuje v tomto období vznik cca 22 000 no
vých míst pro informatiky. 

Pracovníci z Ústavu pro další vzdělávání poskytli odhad počtu vysokoškoláků v oborech 
Informatika a výpočetní technika; jedná se o 18 000 nových vysokoškolsky vzdělaných 
absolventů v letech 2006 až 2010. 

Z toho lze usuzovat, že vysokoškolsky vzdělaní odborníci budou mít dobrou šanci získat 
zaměstnání v oboru, lze předpokládat, že často budou nahrazovat středoškoláky, kteří 
dosud v oboru působí. Šance středoškolsky vzdělaných IT/ICT techniků získat zaměstnání 
v oboru bude v budoucnu zřejmě nižší. 
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KAPITOLA TŘETÍ 
Pracovní migrace IT/ICT odborníků z ČR do zahraničí 

a) Stanoviska dotázaných expertů

(1) Oslovení experti v naprosté většině nepovažují zahraniční migraci českých infor
matiků za závažný společenský problém. Důvodem je jejich nadprůměrné příjmové 
ohodnocení i možnost „práce pro zahraničí na dálku“. 

Určité nebezpečí může představovat tzv. „intelektuální migrace“ – stav, kdy odborníci 
sice setrvávají v ČR, ale v rámci nadnárodních kooperací transformují své znalosti mimo 
ČR a dochází k úniku know-how. Tomuto jevu nelze v současné globalizující se společ
nosti zabránit, ale lze se připravit na reciproční příliv „chytrých mozků“ do ČR. 

Z hlediska poptávky po českých expertech v zahraničí je zájem koncentrován přede
vším na odborníky s praxí. Jedná se jak o provozní pracovníky, tak vedoucí projektů, 
senior manažery i tzv. IT/ICT „mozky“ (např. špičkovému IT/ICT odborníku ve Švýcar
sku je nabídnuto bez problémů švýcarské občanství). 

Zahraniční migrace informatiků souvisí s velikostí firmy, v které pracují; nadnárodní 
společnosti mají pobočky po celém světě a vyslání do zahraničí se přímo nabízí. 

Naprostá většina oslovených je přesvědčena o migraci návratové. Informatici se budou, 
až na výjimky, do ČR vracet a využívat navázané kontakty v domácím prostředí. 

b) Postoje pracovníků informačních a komunikačních technologií k pracovní 
migraci do zahraničí 

(2) V měsících březen až říjen 2006 byl ve VÚPSV ve spolupráci s Vysokou školou eko
nomickou v Praze realizován průzkum pracovníků zaměstnaných v oboru informačních 
technologií.29 

Předmětem dotazníkového šetření se stali pracovníci IT/ICT v širokém spektru odborných 
specializací od programátorů, přes SW architekty až po IT/ICT obchodníky z různých 
typů organizací (od IT/ICT firem, přes IT/ICT oddělení podniků a vysokých škol) s regio
nálním zastoupením v celé České republice s výraznou převahou Prahy (83 %). Dotazo
vání probíhalo formou vyplnění elektronického dotazníku,30 který vyplnilo celkem 
276 IT/ICT pracovníků.31 

29 
V rámci druhé etapy řešení projektu byl realizován i terénní, dotazníkový průzkum studentů IT/ICT oboru. 
Vzorek zahrnoval 483 studentů z IT/ICT oboru z pěti různých vysokých škol v ČR. Konkrétně se jednalo 
o Masarykovu univerzitu v Brně, o Západočeskou univerzitu v Plzni, FEL ČVUT, MFF UK, VŠE v Praze. 
Výběrový vzorek zahrnuje 10 % základního souboru všech studentů některého IT/ICT oboru. Výsledky šet
ření mediků korespondují se základními trendy migračního sklonu IT/ICT pracovníků (migrační cíl, doba tr
vání zahraničí migrace, migrační motivy, bariéry …), míra migračního potenciálu IT/ICT studentů je zhruba 
o 10 % vyšší. Podrobnější analýzy budou (obdobně jako výsledky šetření mediků) publikovány v odborné li
teratuře a v médiích. 

30 
Dotazník byl umístěn na internetu na adrese http://vupsv.periskop.cz, informace o výzkumu (s žádostí 
o vyplnění dotazníku) byla uveřejněna na adrese www.csii.cz. 

31
 Podle údajů Českého statistického úřadu (Výběrové šetření pracovních sil, 2005) pracovalo v ČR v roce 2005 

necelých 80 000 počítačových odborníků; největší koncentrace byla v Praze, kde jich pracovalo přes dvacet 
tisíc. 
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Výběrový vzorek pracovníků informačních technologií si nemůže činit nároky na repre
zentativnost a je nutné jej chápat jako sondáž postojů k zahraniční pracovní migraci 
u specifické, vysoce kvalifikované skupiny odborníků, kteří byli vytipováni jako migračně
rizikoví. Cílem šetření bylo zjistit míru potenciálního rizika odchodu českých IT/ICT 
odborníků z ČR do zahraničí. 

(3) Na práci v zahraničí pomýšlí téměř každý druhý dotázaný IT/ICT pracovník 
(43 %). Nejvíce o ní uvažují pracovníci působící v českých pobočkách mezinárodních 
firem, dále pracovníci velkých firem a ti, kteří již mají zahraniční studijní či pracovní 
zkušenost a v současné práci mají kontakt s kolegy ze zahraničí. Sklon k migraci souvisí i 
s lepší znalostí angličtiny a s menším počtem dětí. 

(4) Míra reálnosti (pravděpodobnosti) migračního úmyslu je zřejmá z následujících 
údajů. 

Pro IT/ICT pracovníky, kteří uvedli, že o práci v zahraničí uvažují, není migrace aktuální 
u 40 % případů, neboť neučinili žádné konkrétní kroky a ani se k tomu aktuálně nechys
tají. 

Třetina „potenciálních migrantů“ zatím také nic neučinila, ale podle svého vyjádření se 
k tomu chystají. 

Zbývající čtvrtina respondentů s kladným postojem k migraci již konkrétní realizační 
kroky učinila. Nejčastěji se jedná o hledání zaměstnání pomocí internetu, obstarání infor
mací o možnostech zaměstnání či vyhledání pomoci u příbuzných a přátel. V této skupině
je migrace nejpravděpodobnější. 

Ze všech dotázaných tvoří tito nejpravděpodobnější migranti zhruba desetinu (11,2 %). 
V tomto případě lze předpokládat, že tito pracovníci v dohledné době s větší či menší 
pravděpodobností Českou republiku opustí. 

4 % ze všech respondentů je prakticky již „jednou nohou v zahraničí“, neboť shánění 
místa již mělo konkrétní výsledky (např. podepsaná smlouva či zařízené bydlení v zahra
ničí). 

Obecně platí, čím konkrétnější jsou zmiňované aktivity, tím nižší počet IT/ICT pra
covníků je realizoval. 

(5) Ve vztahu k délce zahraničního pobytu uváděli kladně orientovaní pracovníci nejčas
těji délku zahraničního pobytu od jednoho do dvou let. 

Trvalou migraci deklarují 4 % ze všech dotázaných IT/ICT pracovníků a méně něž 
desetina (9,2 %) „potenciálních migrantů“. Výsledky naznačují, že „trvalí migranti“ 
jsou aktivnější pokud jde o konkrétní aktivity, které v souvislosti se zahraniční migrací 
podnikli. Bylo zjištěno, že 64 % deklarovaných trvalých migrantů již podniklo pro reali
zaci migrace konkrétní kroky a zbývající se na ně chystají. V tomto případě jde tedy 
o skutečný jev „brain drain“. 

(6) Z hlediska nefrekventovanějšího migračního cíle zaujímají jasnou prioritu anglicky 
mluvící země. Na prvních místech jsou u IT/ICT pracovníků s odstupem Velká Británie 
a Irsko, následované USA/Kanadou a Austrálií/Novým Zélandem. Velká Británie a 
Irsko jsou zřejmě oblíbeným cílem českých odborníků i díky bezproblémovému přístupu 
českých občanů na své trhy práce. S výrazným odstupem se pak umístily další státy Ev
ropské unie. 
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Hlavními důvody pro výběr daných zemí jsou možnost pracovat ve svém oboru, očeká
vaný vysoký výdělek, znalost tamního jazyka a možnost jeho dalšího rozvoje a lepší pod
mínky pro práci. Naopak jako nepodstatné se jeví důvody – příbuzní a známí v dané zemi 
a blízkost země k České republice. 

Za nejdůležitější faktory ovlivňující migrační rozhodování považují pracovníci 
IT/ICT  před odjezdem podepsanou pracovní smlouvu, přesné a podrobné informace 
o zemi, kam hodlají odjet, a možnost odjet s rodinou či partnerem. Nepodstatným fakto
rem jsou přátelé či kolegové v dané zemi, kteří by mohli poskytnout podporu v začátcích. 

Nejdůležitějšími motivy potenciální migrace do zahraničí byly pro pracovníky v IT/ICT 
oboru: vyšší finanční ohodnocení, získání mezinárodního rozhledu a kontaktů a zlep
šení cizího jazyka. 

(7) Ve vztahu k bariérám potenciální zahraniční migrace je možné říci, že neexistuje 
jediná bariéra pro většinu respondentů. Jako nejvýznamnější faktory u IT/ICT pracovníků, 
které do určité míry brání respondentům do zahraničí odjet, byly identifikovány: odlouče
ní od rodiny a dobré pracovní uplatnění v ČR. Spokojenost s profesním životem má pro 
zahraniční migraci odborníků obecně zásadní význam; druhá nejsilnější bariéra IT/ICT 
pracovníků – silný vztah k rodině – je shodná s migrační bariérou celé české populace. 

Na druhou stranu se ukazuje, že u IT/ICT pracovníků neplatí, že by znalost jazyka 
byla problémem. 

Potenciální migranti ze skupiny IT/ICT pracovníků se od ostatní populace lišili v tom, že 
pro ně bylo menší překážkou odloučení od rodiny a pracovní uplatnění v ČR. Významněji 
vnímané byly naopak vyšší náklady spojené s prací v zahraničí. 

(8) Z celkového počtu dotázaných IT/ICT pracovníků uvedlo 28 % studijní či pra
covní zkušenost ze zahraničí; nejčastěji krátkodobou stáž v rámci mezinárodní firmy, ve 
které respondent působí či působil, odborné mimofiremní studium v zahraničí, stálý pra
covní poměr v oboru u jiné firmy, jazykové mimofiremní studium či studentský pracovní 
pobyt. 

Nejčastějším místem získávání zahraničních zkušeností byly Spojené státy, Velká Britá
nie, Německo a další země Evropské unie.  

Ve vztahu k jazykovým znalostem dominuje mezi IT/ICT pracovníky jednoznačně ang
ličtina. Subjektivním posouzením uvedlo více než 91 % IT/ICT pracovníků, že ji ovládá 
buď plynně nebo na aktivní úrovni. Znalost jiných cizích jazyků je již podstatně nižší. 

Znalost anglického jazyka znatelně ovlivňuje výběr cílových zemí potenciální migrace 
– na prvních čtyřech místech se jedná o Velkou Británii, Irsko, USA a Kanadu či Austrálii 
a Nový Zéland. 

S tím částečně korespondují i pracovní kontakty s kolegy v zahraničí. Téměř 60 % dotá
zaných IT/ICT pracovníků uvedlo kontakty s kolegy v zahraničí. Nejčastěji se jednalo 
o pracovní kontakty s kolegy z Velké Británie, USA nebo Kanady a z dalších evropských 
států. Na přední pozici se umístilo v tomto ohledu i Německo. Tyto skutečnosti svědčí 
o výrazném projevu globalizace v IT/ICT oboru. 
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KAPITOLA ČTVRTÁ 
Výdělková motivace IT/ICT odborníků k zahraniční pracovní 
migraci 

a) Stanoviska dotázaných expertů

(1) IT/ICT odborníci nemají pro zahraniční migraci dostatečnou motivaci ve formě vyš
ších příjmů; v ČR jsou adekvátně ohodnoceni a je pravděpodobné, že v zahraničí by mu
seli přijmout nižší pracovní pozici. Tyto skutečnosti vysvětlují i nízký zájem českých 
informatiků o program „Zelených karet pro IT/ICT experty“ v Německu. 

Společenská prestiž informatiků je v ČR na vysoké úrovni a tomu odpovídá i jejich 
mzdové ohodnocení, které je v relaci k ostatním profesním skupinám v ČR nadprů
měrné. Mezi IT/ICT specializacemi existují sice značné mzdové rozdíly, ale jsou podle 
expertů opodstatněné. 

Při zavádění nejmodernějších technologií pro podnikohospodářskou praxi je nezbytné 
vyškolit odborníky s certifikátem platným ve všech zemích Evropy; vzniká tak komodita 
odborníků na globálním trhu práce. Pokud mají vyškolení odborníci působit v ČR, bylo 
nezbytné sladit úroveň jejich příjmů s evropskou hladinou. V současné době balancují 
příjmy IT/ICT pracovníků mezi českou a evropskou úrovní a atraktivita práce v zahraničí 
je tím u IT/ICT pracovníků výrazně snížena. 

b) Odborná analýza příjmových relací pracovníků IT/ICT v ČR a jejich 
kolegů ve vybraných zemích EU 

(2) Výdělková (příjmová) motivace může podle současných analýz být jedním z faktorů
v komplexu podnětů k migraci IT//ICT povolání z ČR za prací do zahraničí; v posledním 
šetření (VÚPSV, 2006) očekává téměř 75 % respondentů z oblasti IT/ICT, že při případ
ném odchodu do ciziny se jejich finanční situace zlepší (podstatné zlepšení očekává 46 % 
respondentů a alespoň určité předpokládá cca 26 % dotázaných). 

(3) Na podkladě zjištění průzkumů a analýz již realizovaných i zamýšlených pracovních 
pobytů odborníků z oblasti IT/ICT v cizině vyplývají pro výdělkové vztahy mezi státy 
tyto souvislosti: 

Za prvé: převážná část IT/ICT odborníků pokládá za nejvhodnější dočasnou pracovní 
migraci, nejčastěji v rozmezí od jednoho do dvou let, popř. do pěti let32 a s návratem do 
ČR. Z výdělku poskytovaného v zahraničí budou uhrazovat v pobytovém státě stanovené 
daně z příjmů a příspěvky na sociální a zdravotní pojištění a životní náklady (spotřební 
výdaje) své, popř. osob, které s nimi v zahraničí pobývají a jsou na migrantovi finančně
závislé, a to v tamní úrovni spotřebitelských cen. 

Z toho vyplývá, že pro příjmovou motivaci a výdělkovou výhodnost zahraniční pra
covní migrace jsou rozhodující vztahy (diferenciály) reálné kupní síly čistých (dispo
nibilních) výdělků mezi ČR a státem pobytu (podrobněji viz dále). 

Pracovní pobyt od 1 do 2 let předpokládají podle posledního průzkumu cca dvě pětiny respondentů, od 2 do 
5 let cca pětina. 
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Za druhé: migrace IT/ICT odborníků za prací z ČR do zahraničí se zcela převážně reali
zuje na základě nabídek zahraničních zaměstnavatelů. Za podstatné považují migranti 
uzavření pracovní smlouvy před vycestováním. Specifickým rysem ovlivňujícím charak
ter pracovního pobytu i výdělkových poměrů v cizině je skutečnost, že významná část 
firem, v nichž odborníci pracují, jsou firmy zahraniční, resp. s mezinárodní účastí a firmy 
českého kapitálu se zahraničím různými způsoby spolupracující. Část migrantů je proto do 
zahraničí vysílána na studijní pobyty, stáže a část je umísťovaná na pracovní pozice 
v zahraničních pobočkách nadnárodních firem, a to obvykle ve spojení s kariérním růs
tem. Jen v menším rozsahu zprostředkovávají pracovní kontrakty a podmínky specializo
vané agentury. Úroveň výdělků prakticky vždy odpovídá systémům a úrovni odměňování 
uplatňovaným v zahraničí; pracovníci-migranti tedy vstupují na tzv. „primární“ pracovní 
trh chráněný pracovním právem a smluvními vztahy (vč. kolektivních). 

(4) Porovnání průměrných hrubých nominálních výdělků programátorů mezi ČR a 
analyzovanými cizími státy (i když mezi státy jsou značné rozdíly) ukazuje významné 
převýšení zahraničních výdělků nad českými.33 

Tabulka 21 Průměrné hrubé nominální výdělky povolání „programátor“ v ČR a porovnáva
ných státech (Kč/měsíčně) a jejich relace (ČR = 1,0) 

výdělky Kč měsíčně34 relace (ČR = 1,0) 

ČR 34 1,0 

Německo 111 3,2 

Rakousko 96 2,8 

Irsko 81 2,4 

Velká Británie 123 3,6 

Statistické údaje za povolání „programátor“; v období 2002 až 2004; zaokrouhleno na tisíce Kč; 
podrobněji viz příloha 9. 

Podstatným zjištěním mezinárodní srovnávací výdělkové analýzy je skutečnost, že 
vnitrostátní výdělková pozice IT/ICT odborníků v ČR a v porovnávaných státech je 
značně asymetrická. 

V ČR se aktuálně (2004) dosahované průměrné měsíční hrubé (nominální) výdělky 
IT/ICT povolání (2004) pohybují v rozmezí cca 34 až 41 tis. Kč a jsou vysoce nadprů
měrné; dosahují zhruba dvojnásobku národního průměrného výdělkového standardu. 

33 
Obdobné jsou relace hrubých výdělků ostatních odborných IT/ICT povolání (projektant, analytik výpočetních 
systémů, inženýr, správce sítí apod.).  

34
 Přepočteno z národních měn průměrným ročním směnným kurzem ke Kč. 
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Tabulka 22 Vztahy hrubých výdělků povolání „programátor“ a průměrných výdělkových 
standardů v ČR a porovnávaných státech 

roční hrubý výdělek; 2004, v euro 

programátoři průměrný výdělkový 
standard a : b 

a b c 

ČR 12 912 6 566 2,0 

Německo 41 628 41 046 1,0 

Rakousko 36 000 32 872 1,1 

Irsko 30 504 30 170 1,0 

V. Británie 46 248 39 985 1,2 

V zahraničí se úroveň výdělků  těchto povolání pohybuje v těsném okolí národních prů
měrných výdělkových standardů (v rozmezí koeficientů 1,0 – Německo, do 1,2 – V. Bri
tánie); charakterizují to údaje o výdělcích povolání „programátor“ a jejich relací k národ
ním průměrným výdělkovým standardům.35 

Vyšší vnitrostátní výdělkové pozice IT/ICT povolání v ČR zřejmě  především souvisí 
s působením velkého počtu zahraničních nadnárodních společností podnikajících v oblasti 
IT/ICT. Tyto firmy poskytují odborníkům z oblasti výpočetní techniky výdělky blížící se 
absolutní nominální úrovní výdělkům v západoevropských zemích. To vede ke zvyšování 
výdělkové hladiny odborníků v celém sektoru IT/ICT v ČR; v roce 2006 udává polovina 
dotázaných IT/ICT odborníků průměrný hrubý měsíční příjem nad 40 tis. Kč. 36 

Celkově však vztahy hrubých nominálních výdělků poskytují nepřesnou a silně zavádě
jící informaci o příjmové výhodnosti zahraniční pracovní migrace; migranti jsou často 
rozčarováni výrazně nižšími finančními přínosy oproti představám vytvářeným podle 
vztahů hrubých výdělků. Plyne to z úrovně spotřebitelských cen (životních nákladů) 
v zahraničí. Proporce hrubých výdělků neodrážejí ty faktory, které aktuálně sbližují vý
dělkovou hladinu ČR s porovnávaným zahraničím a významně ovlivňují faktickou inten
zitu motivace k práci v zahraničí. 

(5) Prvním faktorem je součtová daňová sazba hrubých výdělků;37 činí v % hrubých 
mezd v ČR 27 %, v Německu 43,5 %, Rakousku 32,3 %, Irsku 18,2 % a ve V. Británii 
rovněž 26,3 %.38 Uplatněním těchto sazeb jsou hrubé výdělky převedeny na čisté nomi
nální výdělky. 

Druhým faktorem, který v současné době nejintenzivněji působí ke sblížení úrovně
výdělků a jejich reálné kupní síly (obecně a tedy i IT/ICT odborníků) mezi ČR 

35
 Národní průměrné výdělkové standardy jsou, s ohledem na dostupnost a metodickou srovnatelnost pro 

všechny státy vstupující do porovnání, převzaty z publikace OECD „Taxing Wages 2004–2005“. Představují 
průměrný hrubý výdělek svobodného bezdětného manuálního pracovníka v odvětví průmyslu a služeb (od
větví C až K dle třídění OKEČ). 

36
 Šetření VÚPSV 2006. 

37
 Součtovou daňovou sazbou se rozumí procentní sazba srážek z hrubé mzdy daná součtem sazby daně

z příjmů a sazby povinných příspěvků na sociální a zdravotní pojištění; odpočtem součtové daňové sazby se 
převádí hrubý výdělek (mzda, plat) na čistý výdělek. 

38 
Vzhledem v textu uvedenému rozdílnému vnitrostátnímu výdělkovému postavení IT/ICT povolání v ČR a 
v porovnávaných zahraničních státech je pro ČR uvedena daňová sazba pro nadprůměrné výdělky, v ostat
ních státech pro výdělky průměrné. 
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a porovnávanými státy, je národní úroveň spotřebitelských cen, resp. vztahy mezi 
těmito hladinami. Odstup úrovně spotřebitelských cen ČR oproti srovnávaným státům je 
výrazný; spotřebitelské ceny se v nich pohybují okolo dvojnásobku české úrovně. 

(6) Souhrnné působení daňové redukce a hladiny spotřebitelských cen vyúsťuje ve vyjád
ření srovnatelné (paritní) reálné kupní síly průměrného čistého výdělku, tj. finanční část
ky, kterou má IT/ICT odborník v průměru v jednotlivých státech k dispozici; částka je 
vyjádřena v tisících Kč  měsíčně. Pro povolání „programátor“ tyto částky činí v jednotli
vých státech: 

Tabulka 23 Srovnatelná reálná kupní síla průměrného čistého výdělku v ČR a porovnávaných 
státech (tis. Kč měsíčně) 

tisíc Kč měsíčně

ČR 25 

Německo 32 

Rakousko 34 

Irsko 30 

V. Británie 47 

V jednotlivých porovnávaných státech mohou být v nich dosahovanými čistými výdělky 
(při relativní hladině cen konečné spotřeby domácností tohoto státu vůči ČR) získány 
(nakoupeny) výrobky a služby v objemovém rozsahu vyjádřeném finančním objemem 
v Kč. Za průměrný čistý výdělek může být pořízen objem výrobků a služeb v Německu, 
Rakousku a Irsku poněkud vyšší než v ČR (v ekvivalentu o 5 až 9 tis. Kč, tj. o 18 až 
37 %). Rozdíl ovšem není tak výrazný, aby vytvářel intenzivní stimul k migraci pro
gramátorů do těchto států. Převýšení kupní síly disponibilních výdělků dosahova
ných v uvedených státech je nevýrazné vzhledem k finančním i osobnostním nákla
dům, které potencionální emigrant při přípravě a realizaci migrace má. 

Větší odstup čistých reálných výdělků vykazují oproti ČR údaje za V. Británii, čisté 
výdělky jsou vyšší o 89 %. 

Zcela obdobná a v některých relacích ještě sevřenější je kupní síla průměrných čistých 
výdělků povolání „projektant a analytik výpočetních systémů“ a míra příbuzných povolá
ní; v ČR je značně blízká kupní síle v Německu, Rakousku a Irsku. 

Převýšení průměrných čistých reálných výdělků mezi ČR a porovnávanými státy charak
terizuje základní statisticky průměrné vztahy a tendence. Konkrétní proporce mohou být 
značně individualizované. Působí jak vztahy mezi výdělkem dosahovaným konkrétním 
IT/ICT odborníkem v ČR a v zahraničí, tak odchylky mezi faktickou osobní spotřebou a 
výdajovou strukturou spotřeby domácností; míra výdajové úspornosti, k níž mají migranti 
sklon (v zájmu převodu prostředků do ČR), je u těchto odborníků omezována jejich spole
čenským statusem v zahraničí. Lze proto průměrné relace pokládat za přijatelné přiblížení 
převládajících vztahů. 

(7) Souhrnně lze konstatovat, že výrazný rozdíl ve vnitrostátním postavení průměrných 
nominálních výdělků IT/ICT povolání mezi ČR a porovnávanými zahraničními státy (tj. 
zhruba dvojnásobek průměrné národní úrovně standardu v ČR oproti průměru v ostatních 
státech) je základním faktorem skutečnost, že motivace těchto profesí k práci v Německu, 
Rakousku a Irsku se pohybuje, pokud jde o dočasnou (pobytovou, návratovou) migraci, na 
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hranici nebo pod hranicí příjmové výhodnosti. Určitý výdělkový stimul existuje ve 
V. Británii. 

Lze vyslovit hypotézu, že z faktorů ovlivňujících vyšší vnitrostátní výdělkovou úroveň
IT/ICT povolání v ČR významně (možná nejintenzivněji) působí skutečnost, že „práce (tj. 
projekty, zakázky, institucionální uspořádání např. zahraniční firmy) přichází do ČR za 
jejími vykonavateli (tj. IT/ICT povoláními)“. To pak příznivě  působí na celkové ekono
mické podmínky firem a pracovišť v oboru výpočetní techniky a ovlivňuje relativně níz
kou výdělkovou motivaci IT/ICT odborníků k migraci za prací do zahraničí. 
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B. VYBRANÉ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO 
ŠETŘENÍ POSTOJŮ PRACOVNÍKŮ IT/ICT 

B1. METODIKA ŠETŘENÍ A VÝBĚR RESPONDENTŮ

V roce 2006 byl ve VÚPSV ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze reali
zován průzkum studentů a pracovníků  působících v oboru informačních technologií 
v České republice. Tento výzkum byl součástí širšího výzkumu zaměřeného na riziko 
„brain drain“. 

Jeho cílem bylo zjistit míru potenciálního rizika odchodu českých odborníků informač
ních a komunikačních technologií z ČR do zahraničí. 

Dotazníkové šetření zahraniční pracovní migrace IT/ICT pracovníků proběhlo v měsí
cích březen – říjen 2006. Předmětem se stali IT/ICT pracovníci v širokém spektru specia
lizací (od programátorů, přes SW architekty až po IT/ICT obchodníky) z různých typů
organizací (od IT/ICT firem, přes IT/ICT oddělení podniků a vysokých škol) s regionál
ním zastoupením v celé České republice, nicméně s výraznou převahou Prahy (83 %). 

Dotazování probíhalo formou vyplnění elektronického dotazníku umístěného na interne-
tu na adrese http://vupsv.periskop.cz. Informace o výzkumu (s žádostí o vyplnění dotazní
ku) byla uveřejněna na www.cssi.cz, byly osloveny kontakty řešitelů v IT/ICT firmách a 
IT/ICT odděleních různých organizací, absolventi katedry informačních technologií VŠE, 
o spolupráci, tzn. předání svým eventuálním kolegům v práci, byli požádáni i studenti 
IT/ICT oborů z různých vysokých škol (viz část C). Celkem byly dotazníky vyplněny 
276 respondenty. 

Výběrový vzorek39 si nečiní nároky na reprezentativnost; jedná se výlučně o sondáž po
stojů k zahraniční pracovní migraci u specifické, migračně rizikové skupiny vysokokvali
fikovaných odborníků. 

Dotázaní odborníci byli nejčastěji zaměstnáni jako developeři či programátoři (24 % z dotázaných). Dalšími 
častými pozicemi byly Project manager / IT/ICT manager (17 %), systémový administrátor (11 %), IT/ICT 
konzultant (11 %) a analytik (10 %). Další pozice již byly méně časté. Dotazovaní působili nejvíce ve fir
mách, které vyvíjejí vlastní SW (30 %) a u systémových integrátorů (19 %). Pracovali ale také pro firmy mi
mo obor IT/ICT (18 %) a dále pro prodejce SW (11 %), telekomunikační firmy (11 %) a další typy firem 
z IT/ICT oboru (11 %). Nadpoloviční většina respondentů pracovala pro firmy ryze české (55 %). Naopak 
34 % působilo v české pobočce zahraniční firmy. Zbývajících 11% bylo zaměstnáno v české firmě se zahra
niční účastí. Nejčastěji se jednalo o velké firmy nad 250 zaměstnanců (36 %), dále o firmy střední 
s 50–249 zaměstnanci (26 %), malé firmy od 10 do 49 zaměstnanců (20 %) a mikrofirmy (14 %). Pouze 5 % 
pracovalo mimo komerční sektor v organizacích nestátních, příspěvkových či rozpočtových. 
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B2. VYBRANÉ VÝSLEDKY ŠETŘENÍ 

Zahraniční zkušenosti, jazyková vybavenost a mezinárodní spolupráce 
dotázaných IT/ITC pracovníků

Předchozí studijní či pracovní zkušenosti v zahraničí 

Celkem 78 respondentů (28 % z celkového počtu dotázaných) uvedlo studijní či pracovní 
zkušenost ze zahraničí. Touto zkušeností byly nejčastěji: 

– krátkodobá stáž v rámci mezinárodní firmy, ve které respondent působí či působil 
(15 % ze všech respondentů), 

– odborné mimofiremní studium v zahraničí (10 %), 
– stálý pracovní poměr v oboru u jiné firmy (8 %), 
– jazykové mimofiremní studium (7 %), 
– studentský pracovní pobyt (6 %). 

Méně často to byl stálý pracovní poměr v rámci mezinárodní firmy, v jejíž české pobočce 
působil (4 %), řádná pracovní smlouva mimo obor (3 %) nebo jiné pracovní či studijní 
zkušenosti (viz graf 7). 

Nejčastějším místem získávání zahraničních zkušeností byly Spojené státy, Velká Bri
tánie, Německo a další země Evropské unie. 

USA byly nejčastější u studentských pracovních pobytů či odborného studia, Velká Britá
nie u jazykových pobytů, Německo u práce v oboru pro jiné firmy a státy EU jako celek 
u krátkodobých stáží. 

Délka pobytu byla diferencována s ohledem na formu zahraničního pobytu. U krátkodo
bých stáží byla nejčastější délka pobytu od jednoho do tří měsíců, u odborného studia 
6 měsíců, u stálého pracovního poměru ve firmě v oboru 2 roky, u jazykového studia 
1 měsíc, u studentských pobytů 3 nebo 4 měsíce. 

Graf 7  Předchozí studijní a pracovní zkušenosti v zahraničí (N = 276) 
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Jazykové znalosti 

Ve vztahu k uplatnění se na zahraničním trhu práce hraje mimořádnou úlohu znalost svě
tových jazyků. Z těchto důvodů zjišťoval dotazník jazykovou vybavenost IT/ICT pracov
níků. Konkrétně pracovníci hodnotili svou znalost pěti základních světových jazyků (ang
ličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština – prostřednictvím čtyřstupňové škály 
– plynná znalost, aktivní znalost, pasivní znalost, neumím používat). 

Znalosti cizích jazyků prokázaly vedoucí postavení anglického jazyka – celých 45 % 
uvedlo, že umí angličtinu plynně a dalších 46 % aktivně. S velkým odstupem na druhém 
místě byla znalost němčiny – tam jen 4 % dotazovaných uvedla, že ji umí plynně, 10 % 
potom aktivně a 65 % pasivně. S dalším velkým odstupem se potom umístily ruština, 
francouzština a španělština. Jiné jazyky byly minoritní (zanedbávali jsme vzhledem 
k podobnosti slovenštinu) – nějaký jiný jazyk uvedlo pouze 31 respondentů, z toho polšti
nu 11 a italštinu 8 pracovníků. 

Tabulka 24 Subjektivní hodnocení znalosti cizích jazyků (N = 276) 

plynná znalost aktivní znalost pasivní znalost neumím používat 

angličtina 45,3 45,7 9,1 0,0 

němčina 3,6 9,8 65,2 21,4 

ruština 1,1 9,1 29,7 60,1 

francouzština 1,4 1,1 10,5 87,0 

španělština 0,7 1,8 8,3 89,1 

Pracovní kontakty s kolegy v zahraničí 

Celkem 159 IT/ICT pracovníků (58 % ze všech dotázaných) uvedlo, že má pracovní 
kontakty s kolegy z jiných zemí. Tyto kontakty jsou nejčastěji s kolegy z Německa 
(15 %), Velké Británie (12 %), USA nebo Kanady (10 %) a z dalších evropských zemí 
(Slovensko, Nizozemsko, Rakousko, Francie, Irsko, Belgie), event. Indie (3 %).  

Celkem bylo uvedeno 400 kontaktů z různých zemí, tzn. na jednoho pracovníka, který 
uvedl, že kontakty na kolegy do zahraničí má, připadají dvě až tři země. Z výsledků je 
vidět, že nadpoloviční většina všech dotázaných IT/ICT expertů v současné době spolu
pracuje s kolegy v zahraničí; to je vysoké procento svědčící o mezinárodním působení 
jejich zaměstnavatelů a výrazném projevu globalizace v IT/ICT oboru. 

Migrační potenciál IT/ICT pracovníků v ČR 

Migrační potenciál IT/ICT pracovníků v ČR zjišťuje stěžejní otázka celého šetření: „Po
mýšlíte na to odejít pracovat do zahraničí?“ Podíl pozitivních odpovědí je poměrně vyso
ký. Na práci v zahraničí pomýšlí téměř každý druhý dotázaný IT/ICT pracovník 
(118 z dotázaných pracovníků, přesně 43 %). Podívejme se nyní na tento výsledek 
podrobněji. 

Existují statisticky významné rozdíly (p<0,005) mezi pracovníky, pokud jde o zahraniční 
účast ve firmě, ve které pracují. Nejvíce o práci v zahraničí uvažují pracovníci působící 
v českých pobočkách mezinárodních firem. Stejně tak o práci v zahraničí uvažují nejví
ce pracovníci velkých firem, naopak nejméně pracovníci z nekomerčních organizací. 
I zde jsou rozdíly statisticky významné (p<0,01). Další statisticky významný rozdíl se 
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odvíjí od počtu dětí. Pracovníci s menším počtem dětí uvažují o práci v zahraničí vý
znamně více (p<0,05). 

Naopak žádné statisticky významné rozdíly nejsou u pohlaví, současného příjmu, rodin
ného/partnerského stavu, věku, nejvyššího ukončeného vzdělání či doby, po kterou pracují 
v IT/ICT. 

Migračně cílové země IT/ICT pracovníků a důvody výběru cílové země

Dále nás zajímalo, do jaké země je potenciální pracovní migrace nejčetnější. Respondenti 
byli požádáni, aby uvedli tři země, do kterých mají nejvýraznější úmysly odejít (součet 
tedy nedává 100 %, nicméně ukazuje na preferenci zemí). Výsledek je prezentován 
v grafu 8. 

Z hlediska nefrekventovanějšího migračního cíle zaujímají jasnou prioritu anglicky mlu
vící země. Na prvních místech jsou s odstupem Velká Británie (63 %) a Irsko (58 %) 
následované USA/Kanadou (37 %) a Austrálií/Novým Zélandem (36 %). Velká Britá
nie a Irsko jsou zřejmě oblíbeným cílem českých odborníků i díky bezproblémovému 
přístupu českých občanů na své trhy práce. S výrazným odstupem se pak umístily další 
státy Evropské unie. Nejčastěji bylo označeno Německo (12 %), dále Rakousko, Švédsko, 
Nizozemsko a Španělsko. Jiné státy sehrávají méně významnou roli. 

Graf 8 Cílové země potenciální pracovní migrace 
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e b ízko  ČR

mám tam p ř buzné a p řátele

už jsem tam byl a znám tamní jpodmínky

odměňování n c a vy edince

epš  podm nky pro  prác

znám amn azyk

možnos  rozv e  ciz azyk

mám p ř eži os  pracova ve svém oboru

možnost vysokého výdělku  / lepší živo n

standard

Důvody pro výběr cílové země

Důvody pro výběr cílové země byly zjišťovány otázkou: „Z jakých důvodů jste si výše 
uvedené země vybral/-a?“ Výsledky jsou prezentovány na grafu 9. 

Graf 9  Důvody pro výběr dané cílové země
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V hierarchii důvodů pro výběr konkrétních zemí se jako velmi důležité jeví hned 
5 hlavních důvodů. Na prvním místě je možnost pracovat ve svém oboru (73 %) a mož
nost vysokého výdělku, a tím zajištění vyššího životního standardu (též 73 %). Na třetím 
a čtvrtém místě jsou důvody spojené s jazykem. Pro 71 % potenciálních migrantů je dů
vodem, že znají tamní jazyk a pro stejné množství, že ho mohou dále rozvíjet. Dvě
třetiny uvedly též lepší podmínky pro práci. 

Zbývající důvody je již možné považovat za méně důležité. Jako předposlední byl uveden 
důvod příbuzných a známých v dané zemi (nedůležitý pro 66 % respondentů). Tím je 
verifikován poznatek získaný z průzkumu migračních postojů celkové české populace – 
příbuzní a přátelé nehrají při výběru cílové migrační země významnou roli a vytvá
ření českých minorit v zahraničí je tudíž velmi vzácným jevem. Jako zcela a jednoznačně
nejméně důležitý motiv byla uvedena blízkost země k České republice (nedůležitý pro 
76 % potenciálních migrantů). 

Odborný a profesní charakter potenciálně migrujících IT/ICT pracovní
ků, charakteristika jejich zaměstnavatele 

Statisticky významné rozdíly jsou mezi těmi, kteří již mají zahraniční studijní či pra
covní zkušenost, a těmi, kteří ji nemají. Pracovníci, kteří byli studovat či pracovat 
v zahraničí o migraci uvažují významně více (p<0,01). O odjezdu do zahraničí také více 
uvažují ti, kteří v současné práci mají kontakt s kolegy ze zahraničí (p<0,005), v po
rovnání s těmi, kteří kontakt se zahraničními kolegy nemají. Zásadní rozdíl (p<0,001) 
panuje také mezi pracovníky s různou úrovní znalosti angličtiny. Pracovníci s lepší ang
ličtinou o působení v zahraničí uvažují více. Všechny tyto rozdíly jsou zachyceny 
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v tabulce 25. Naopak žádné statisticky významné rozdíly nejsou u doby, po kterou pracují 
v IT/ICT, proto je ani v tabulce neuvádíme. 

Tabulka 25 Zamýšlejí odjet pracovat do ciziny – profesní charakteristiky 

N relativní četnost (v %) 

studovali či pracovali v zahraničí 

ano 78 55,1 

ne 198 37,9 

pracovní kontakty 

ano 159 50,3 

ne 117 32,5 

znalost angličtiny 

plynná znalost jazyka 125 52,8 

aktivní znalost jazyka 126 40,5 

pasivní znalost jazyka 25 4,0 

Charakteristiky zaměstnavatele ve vztahu k pracovní migraci 

Existují statisticky významné rozdíly (p<0,005) mezi pracovníky, pokud jde o zahraniční 
účast ve firmě, ve které pracují. Nejvíce o práci v zahraničí uvažují pracovníci působící 
v českých pobočkách mezinárodních firem. Stejně tak o práci v zahraničí uvažují nejví
ce pracovníci velkých firem, naopak nejméně pracovníci z nekomerčních organizací. 
I zde jsou rozdíly statisticky významné (p<0,01). Forma zahraniční účasti a velikost firmy 
přitom spolu výrazně korelují. 

Tabulka 26 Zamýšlejí odjet pracovat do ciziny – charakteristiky zaměstnavatele 

N relativní četnost (v %) 

zahraniční účast v podniku 

pobočka zahraniční organizace v ČR 92 57,6 

ryze česká organizace 150 36,7 

česká organizace se zahraniční účastí 31 32,3 

velikost společnosti 

velká firma (250 či více zaměstnanců) 99 56,6 

střední firma (50–249 zaměstnanců) 72 40,3 

malá firma (10–49 zaměstnanců) 54 29,6 

mikrofirma (do 10 zaměstnanců) 38 34,2 

příspěvková, rozpočtová či nezisková organizace 10 20,0 
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Faktory migračního rozhodování 

Graf 10
 D
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Migrační motivy 

Graf 11 Motivy pro práci v zahraničí 
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Bariéry migrace 

Graf 12 Faktory bránící odjezdu do zahraničí (N = 270) 
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SHRNUTÍ – ZÁVĚRY 

Část I. – LÉKAŘI 

Statistické analýzy a ostatní výzkumné aktivity v roce 2006 nepotvrdily hypotézu 
o nedostatku českých lékařů. Z hlediska mezinárodního srovnání stojíme v počtu prak
tických lékařů na obyvatele v průměru zemí OECD, v počtu lékařských specialistů do
konce výrazně nad ním. Přeplněné lékařské ordinace v ČR jsou spíše odrazem častějších 
návštěv u lékařů (viz statistická komparace s většinou států OECD) než důsledkem kritic
kého nedostatku českých lékařů. Nicméně v praxi jednotlivá zdravotnická zařízení nedo
statek konkrétních lékařů pociťují – projevuje se zejména ve vztahu: 

– ke konkrétním specializacím – monitoring volných lékařských pracovních míst vybra
ných nemocnic potvrdil zejména nedostatek lékařů z oboru geriatrie, oftalmologie, pa
tologie a radiodiagnostiky, obtížně se v některých zdravotnických zařízeních obsazují 
i specialisté z oboru vnitřního lékařství, pediatrie, stomatologie a chirurgie, 

– ke konkrétním regionům (kritický je zejména Severočeský kraj), 
– k typu zdravotnického zařízení (fakultní versus okresní nemocnice, soukromé, versus 

státní zdravotní zařízení…). 

Z hlediska vývoje posledních deseti let celkový počet lékařů roste a to průměrným tem
pem 2 % ročně; úbytky lékařů jejich odchodem do důchodů nahrazují noví absolventi 
lékařských fakult. Problematická situace je u stomatologů vzhledem k věkové struktuře 
základního souboru, předpokládaným vyšším podílům odchodu do důchodu a tomu neod
povídajícímu počtu absolventů zubního lékařství. 

Ekonomická analýza potvrdila příjmovou motivaci českých lékařů pro práci v zahra
ničí. Kupní síla lékařů průměrného výdělku v těchto státech je výrazně vyšší než dosaho
vaná kupní síla průměrného výdělku praktických lékařů v ČR (v Irsku o 60 %, v Německu 
o 80 %, v Rakousku o 120 %, ve Velké Británii, která je z tohoto nejvýhodnější, dokonce 
o 250 %). 

Terénní empirická šetření o postojích lékařů a studentů vyšších ročníků lékařských 
fakult k jejich možnému odchodu do zahraničí však neprokázala, že zahraniční migrace 
českých lékařů bude dramatická. Třebaže je všeobecný migrační potenciál lékařů a 
studentů medicíny vysoký (zhruba třikrát vyšší než u běžné české populace), pravděpo
dobnost a reálnost tohoto úmyslu vykazuje u obou souborů výraznou redukci. Vyšší prav
děpodobnost je přičítána zhruba třetině respondentů s kladným postojem k migraci, reál
nost tohoto úmyslu asi desetině až pětině případů. 

Jako migrační cíle jsou voleny téměř totožná teritoria jako u většinové populace (Velká 
Británie, Irsko, Německo). Terénní šetření lékařů i mediků potvrdily jak migrační motivy 
vedoucí k zvýšení příjmové úrovně, tak motivy charakteristické pro zahraniční migraci 
odborníků; motivy profesního rozvoje, získání mezinárodního rozhledu, možností praco
vat se špičkovou lékařskou technikou a moderními vyšetřovacími a léčebnými postupy, 
navázání odborných kontaktů atd. Na rozdíl od většinové populace se zahraniční migrace 
lékařů může týkat i zkušených odborníků vyšších věkových skupin (ve věkové kohortě 50 
až 55 let uvažuje o práci v zahraničí zhruba každý osmý dotázaný lékař). 

Obě terénní šetření potvrdila dočasnost zahraničního pobytu lékařů (budoucích lékařů) 
a jejich úmysl vrátit se zpět do ČR. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se problém 
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zahraniční migrace lékařů zatím nejeví jako alarmující. Vše nasvědčuje tomu, že lze 
očekávat kaskádový typ migrace; určitý počet lékařů z ČR odejde, určitý počet se do ní 
bude vracet a kromě toho budou do ČR migrovat zahraniční lékaři z ekonomicky chudších 
států. 

Část II. – ODBORNÍCI IT/ICT 

Specifickým rysem migračních toků IT/ICT odborníků je globalizace ekonomiky. Mi
grační toky IT/ICT odborníků a směr jejich mezinárodní mobility určují do značné míry 
přesuny v rámci mezinárodních korporací a vytvořená globální technologická centra. 
V současné době lze na celosvětové úrovni lokalizovat několik významných technologic
kých center z „hi-tech“ oborů založených na informačních technologiích realizujících 
celosvětově nábor a rozmísťování IT/ICT specialistů v souvislosti s jejich poptávkou. 

IT/ICT odborníci v ČR se uplatňují ve všech odvětvích NH. Vysokoškolsky vzdělaných 
IT/ICT odborníků je méně než polovina všech pracovníků v oboru. Počet vysokoškolsky 
vzdělaných IT/ICT absolventů se v průběhu posledních pěti let prakticky neměnil, ale 
v nejbližších letech se předpokládá výrazný (až dvojnásobný) nárůst. V mezinárodním 
srovnání je pozice ČR v počtu terciárně vzdělaných IT/ICT absolventů lehce pod průmě
rem, ve srovnání nových členských zemí stojíme spíše nad jejich průměrem. 

Na českém trhu práce se již zvyšující se potřeba informatiků projevuje, ale jejich nedosta
tek není kritický; je patrný spíše v konkrétně vymezených oblastech, specializacích nebo 
v konfrontaci k požadavkům zaměstnavatelů – např. při důrazu na mezioborové znalosti, 
aplikační schopnosti, komunikační a prezentační dovednosti a jazykovou vybavenost. 
Monitoring volných pracovních míst v IT/ICT oboru potvrdil vysoký zájem zaměstna
vatelů o informatiky především z řad vysokoškolsky vzdělaných odborníků. Poptávka po 
IT/ICT specialistech tvořila čtvrtinu všech on-line inzerovaných VŠ pracovních míst. 
Zaměstnavatelé mají značný zájem jak o uchazeče s bakalářským vzděláním, tak o magis-
try a experty s vědeckou kvalifikací pro vývoj softwarových systémů. 

Z hlediska budoucího vývoje byl v ČR, obdobně jako v jiných státech světa, predikován 
v kategorii informačních technologií další rozvoj zaměstnanosti. Podle modelu pro pro
gnózu vzdělanostních potřeb bude počet nových pracovních míst pro informatiky dokonce 
vyšší než počty nových absolventů IT/ICT oborů. Předpokládá se, že vzdělaní informatici 
naleznou bez problémů dobré uplatnění v ČR. 

Komparativní analýza průměrných nominálních výdělků českých informatiků
s výdělkovou úrovní jejich kolegů ve vybraných zemích EU mimo jiné odhaluje, že úro
veň výdělků srovnávaných IT/ICT profesí v zahraničí se pohybuje v těsném okolí prů
měrného výdělku v zemi, zatímco v ČR je úroveň výdělků IT/ICT odborníků výrazně
nadprůměrná. Vzhledem k tomuto nadprůměrnému ohodnocení IT/ICT pracovníků
v ČR existuje i relativně nízká motivační síla informatiků k pracovní migraci do 
zahraniční. Tentýž názor zastávají dotázaní experti z oboru. Dalším limitujícím faktorem 
zahraniční migrace informatiků je prostorová neomezenost výkonu profese (pro zahranič
ního zaměstnavatele lze bez problémů pracovat bez nutnosti změny pobytu) a řada zahra
ničních společností se sídlem v ČR. 

Terénní šetření o potenciálních migračních záměrech však překvapivě odhalilo rela
tivně vysokou migrační připravenost IT/ICT pracovníků a studentů IT/ICT oborů. Jasnou 
prioritu mají pro informatiky anglicky mluvící země (Velká Británie, Irsko, USA/Kanada 
a Austrálie/Nový Zéland). Představitelé potenciálních migrantů jsou si zřejmě dobře vě
domi příležitostí, které globalizace ekonomiky v jejich oboru nabízí. Zdá se, že poznání 

72 



jiného prostředí, jiné kultury, odborné kontakty a mezinárodní rozhled je pro ně stejně
důležité jako pro jiné profesní skupiny. Kromě toho vhledem k univerzální technické 
angličtině je pro IT/ICT odborníky méně významná jazyková bariéra. O práci v zahraničí 
usilují nejvíce IT/ICT odborníci, kteří působí v českých pobočkách zahraničních společ
ností, pracovníci velkých mezinárodních firem a pracovníci (studenti) se zkušenostmi 
v zahraničí. 

Trvalou migraci však předpokládá jen nepatrná část potenciálně migrujících informatiků
(budoucích informatiků), což s ohledem na získané know-how ve vyspělých „hi-tech“ 
oborech v zahraničí by mohlo v konečných důsledcích znamenat pro ČR přínos. 
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SUMMARY – CONCLUSIONS 

Part I – DOCTORS 

Statistical analyses and other research in 2006 did not confirm the hypothesis of a 
shortage of Czech doctors. In an international comparison the Czech Republic is at the 
average for the OECD countries in terms of the number of general practitioners per capita, 
and is well above the average for the number of specialised doctors. Full surgeries in the 
Czech Republic are more a reflection of more frequent visits to the doctor (see the 
statistical comparison with the majority of OECD countries) than a consequence of any 
critical shortage of Czech doctors. Nevertheless, in practice individual medical facilities 
are lacking doctors, primarily: 

– for specific specialisations – monitoring of vacancies for doctors in selected hospitals 
confirmed a shortage of doctors in geriatrics, ophthalmology, pathology and diagnostic 
radiology, and some medical facilities experience difficulties in recruiting specialists in 
internal medicine, paediatrics, stomatology and surgery; 

– in specific regions (the situation in North Bohemia in particular is critical); 
– in various types of medical facility (teaching hospitals versus district hospitals, private 

versus public healthcare…). 

Over the last ten years the total number of doctors has risen by an average of 2 % each 
year; doctors who retire are replaced by new graduates from medical faculties. The 
situation for stomatologists is problematic given the age structure of the group, the 
anticipated higher proportion of stomatologists due for retirement, and a 
disproportionately small number of dentistry graduates. 

An economic analysis confirmed that income motivates Czech doctors to work 
abroad. Doctors with average earnings in other countries have significantly greater 
purchasing power than general practitioners with average earnings in the Czech Republic 
(in Ireland that is 60 % higher, in Germany 80 %, in Austria 120 % and in the United 
Kingdom 250 % – the highest figure). 

An empirical field survey of the opinions of doctors and students in their senior years at 
medical faculties on their potential emigration did not however confirm that emigration 
by Czech doctors will be dramatic. Although the general emigration potential of doctors 
and medical students is high (approximately three times higher than the average for the 
Czech population), the probability of such plans being implemented is significantly lower 
for both groups. A higher probability is ascribed to approximately a third of respondents 
with a positive attitude to emigration, but that is only realistic for approximately one-tenth 
to one-fifth of respondents. 

The target countries chosen are almost the same as for the majority population (United 
Kingdom, Ireland, Germany). A field survey of doctors and medics confirmed as motives 
for migration the prospect of higher incomes and other motives that are typical for 
emigrating professionals: professional growth, gaining an international overview, the 
opportunity to work with the latest medical technology and modern diagnostic and 
treatment procedures, making professional contacts, etc. In contrast with the majority 
population, emigration among doctors may also apply to experienced specialists in higher 
age groups (in the 50–55 age range one in eight doctors questioned were considering 
working abroad). 
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Both field surveys confirmed that doctors (and future doctors) only work abroad 
temporarily, and plan to return to the Czech Republic. Given that, the problem of 
emigration by doctors does not appear to be alarming for the time being. There is 
every indication that cascade-style emigration can be expected: a certain number of 
doctors will leave the Czech Republic and a certain number will return, and doctors from 
poorer countries will move to the Czech Republic. 

Part II – IT/ICT professionals 

A specific aspect of migration flows by IT professionals is the globalisation of the 
economy. Migration flows for IT professionals and the direction of their international 
mobility are determined to a large extent by the movement of international corporations 
and global technology centres. At present it is possible to localise a number of important 
technology centres for hi-tech sectors based on information technologies that recruit 
worldwide and relocate IT specialists in line with their demand. 

IT professionals in the Czech Republic work in all sectors of the economy. Less than half 
of all IT professionals have university education. The number of university-educated IT 
graduates has remained practically unchanged for the last five years, but is expected to 
rise significantly (as much as doubling) in the near future. In an international 
comparison the Czech Republic is slightly below average for the number of IT graduates 
with tertiary education, while in comparison with the other new member states it is 
above average. 

The increasing need for IT professionals is already apparent on the Czech market, but the 
shortage is not critical and is only evident in certain areas, specialisations or for 
employers’ specific needs – e.g. an emphasis on cross-sector knowledge, application 
skills, communication and presentation skills and languages. Monitoring of IT vacancies 
confirmed that employers’ interest in IT professionals is high, especially for university-
educated specialists. A quarter of all on-line job advertisements for university graduates 
are for IT specialists. Employers are interested in applicants with bachelor’s degrees, 
master’s degrees and doctorates to develop software systems. 

The prediction for future trends in information technologies in the Czech Republic, as in 
other countries, is for rising employment. According to a model for predicting education 
needs, the number of new vacancies for IT professionals will be higher than the number of 
new IT graduates. IT specialists are not expected to have any problems finding good jobs 
in the Czech Republic. 

A comparative analysis of average nominal earnings for Czech IT professionals and 
their counterparts in selected EU countries reveals that earnings in comparable IT 
professions abroad are close to the average earnings in those countries, while in the Czech 
Republic they are significantly higher than average earnings. Given above-average 
earnings for IT professionals in the Czech Republic, the motivation of IT 
professionals to emigrate for work is relatively low. Experts in the sector were of the 
same opinion. Another limiting factor for emigration by IT professionals is that their work 
is not tied to any specific location: they can work for foreign employers without needing 
to relocate, and many foreign companies have offices in the Czech Republic. 

Surprisingly, however, a field survey of potential emigration plans revealed that IT 
professionals and students were relatively willing to emigrate. English-speaking countries 
(United Kingdom, Ireland, USA/Canada and Australia/New Zealand) where clearly the 
priority for IT professionals. Potential émigrés are evidently well informed of the 
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opportunities that the globalisation of the economy offers in their sector. It seems that the 
opportunity to experience different environments and cultures, make professional contacts 
and gain an international overview is just as important for them as for other professions. 
In addition, as English is used universally in the sector, the language barrier is less 
significant for IT professionals. Work abroad is most sought by IT professionals working 
in Czech branches of foreign companies, employees of large multinationals and 
employees (students) with experience abroad. 

Only a negligible proportion of potential IT emigrants (and future IT professionals) 
envisages permanent emigration. In view of the know-how they can acquire in advanced 
hi-tech sectors abroad, that could ultimately benefit the Czech Republic. 
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ZUSAMMENFASSUNG – ERGEBNISSE 

Teil I. – ÄRZTE 

Statistische Analysen und andere Forschungsaktivitäten im Jahr 2006 haben die 
Hypothese über einen Mangel an tschechischen Ärzten nicht bestätigt. Im 
internationalen Vergleich liegen wir hinsichtlich der Pro-Kopf-Anzahl praktischer Ärzte 
beim Durchschnitt der OECD-Länder, hinsichtlich der Anzahl ärztlicher Spezialisten 
sogar deutlich darüber. Die überfüllten Arztpraxen in der Tschechischen Republik sind 
eher die Folge häufigerer Arztbesuche (siehe statistischer Vergleich mit den meisten 
OECD-Staaten) als eines kritischen Mangels an tschechischen Ärzten. Nichtsdestotrotz 
verzeichnen einzelne medizinische Einrichtungen einen Mangel an konkreten Ärzten, der 
sich insbesondere äußert in Bezug auf: 

– konkrete Spezialisierungen – das Monitoring freier Ärztestellen ausgewählter Kranken
häuser bestätigte insbesondere einen Ärztemangel in den Bereichen Geriatrie, 
Ophthalmologie, Pathologie und Radiodiagnostik; schwer lassen sich in einigen 
medizinischen Einrichtungen auch Spezialisten für innere Medizin, Pädiatrie, 
Stomatologie und Chirurgie besetzen, 

– konkrete Regionen (kritisch ist insbesondere der Nordböhmische Bezirk), 
– konkrete Typen medizinischer Einrichtungen (Fakultätskrankenhaus vs. Kreiskranken

haus, Privateinrichtungen vs. staatliche Einrichtungen des Gesundheitswesens...). 

Betreffend die Entwicklung in den letzten zehn Jahren steigt die Zahl der Ärzte 
durchschnittlich um 2 % jährlich. In Rente gehende Ärzte werden durch neue Absolventen 
Medizinischer Fakultäten ersetzt. Problematisch ist die Situation bei den Stomatologen 
aufgrund der Altersstruktur des Grundbestandes, des voraussichtlichen Anteils von 
Pensionierungen und der nicht entsprechenden Anzahl von Absolventen der 
Zahnheilkunde. 

Die ökonomische Analyse bestätigte die Einkommensmotivation der tschechischen 
Ärzte für eine Tätigkeit im Ausland. Die Kaufkraft durchschnittlich verdienender Ärzte 
in den betreffenden Staaten ist deutlich höher als die erzielte Kaufkraft durchschnittlich 
verdienender praktischer Ärzte in der Tschechischen Republik (in Irland um 60 %, in 
Deutschland um 80 %, in Österreich um 120 %, in Großbritannien als lukrativstem Land 
sogar um 250 %). 

Die empirischen Felduntersuchungen zur Einstellung von Ärzten und Studenten 
höherer Studienjahre Medizinischer Fakultäten gegenüber ihrem möglichen Weggang ins 
Ausland haben jedoch nicht belegt, dass die Auslandsmigration tschechischer Ärzte 
dramatische Züge annimmt. Obwohl das allgemeine Migrationspotenzial der Ärzte und 
Medizinstudenten hoch ist (rund dreimal höher als bei der normalen tschechischen 
Bevölkerung), weist die Wahrscheinlichkeit und Durchführungsrealität dieses Vorhabens 
bei beiden Gruppen eine wesentliche Reduktion auf. Eine höhere Wahrscheinlichkeit wird 
rund einem Drittel der Befragten mit positiver Migrationseinstellung zugeschrieben, 
realistisch ist diese Absicht jedoch bei einem Zehntel bis einem Fünftel der Fälle. 

Als Migrationsziele werden fast identische Territorien gewählt wie bei der 
mehrheitlichen Bevölkerung (Großbritannien, Irland und Deutschland). Die Feld
untersuchungen unter Ärzten und Medizinstudenten bestätigten sowohl Migrations-
motive in Verbindung mit einer Erhöhung des Einkommensniveaus als auch 
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charakteristische Motive für die Auslandsmigration von Fachleuten: berufliche 
Entwicklung, Erlangung internationaler Erfahrungen, Möglichkeit der Arbeit mit 
medizinischer Spitzentechnik und modernsten Untersuchungs- und Behandlungs
methoden, Aufbau von Fachkontakten usw. Im Unterschied zur mehrheitlichen 
Bevölkerung kann die Auslandsmigration von Ärzten auch erfahrende Fachleute höherer 
Altersgruppen betreffen (in der Alterskohorte 50 bis 55 Jahre erwägt ungefähr jeder achte 
befragte Arzt eine Tätigkeit im Ausland). 

Beide Felduntersuchungen bestätigten die zeitliche Begrenztheit des Auslands
aufenthalts der (künftigen) Ärzte und ihre Absicht, in die Tschechische Republik 
zurückzukehren. Angesichts dieser Tatsache scheint das Problem der Auslands
migration von Ärzten vorerst nicht alarmierend zu sein. Alles deutet darauf hin, dass 
mit einer gestaffelten Migration zu rechnen ist; eine bestimmte Anzahl der Ärzte verlässt 
die Tschechische Republik, eine bestimmte Anzahl kehrt zurück und darüber hinaus 
werden ausländische Ärzte aus wirtschaftlich ärmeren Staaten nach Tschechien migrieren. 

Teil II. – IT/ICT-SPEZIALISTEN 

Ein spezifisches Merkmal der Migrationsströme von IT-Spezialisten ist die Globalisierung 
der Wirtschaft. Die Migrationsströme von IT-Spezialisten und die Richtung ihrer 
internationalen Mobilität werden in hohem Maße durch Verlagerungen im Rahmen 
internationaler Unternehmen und entstandene globale Technologiezentren bestimmt. 
Aktuell lassen sich weltweit einige bedeutende Technologiezentren in IT-basierten 
„Hightech“-Branchen lokalisieren, die weltweit IT-Spezialisten werben und in 
Verbindung mit der Nachfrage platzieren. 

IT-Spezialisten kommen in der Tschechischen Republik in allen Volkswirtschaftszweigen 
zum Einsatz. IT-Spezialisten mit Hochschulabschluss machen weniger als die Hälfte aller 
Beschäftigten der Branche aus. Die Zahl der Hochschulabsolventen in IT-Fächern blieb in 
den letzten fünf Jahren praktisch unverändert, für die nächsten Jahre wird jedoch mit 
einem markanten Anstieg (bis auf das Doppelte) gerechnet. Im internationalen 
Vergleich ist die Position der Tschechischen Republik hinsichtlich der Anzahl der tertiär 
gebildeten IT-Absolventen leicht unter dem Durchschnitt, im Vergleich der neuen 
Mitgliedsländer liegen wir hingegen eher über dem Durchschnitt. 

Auf dem tschechischen Arbeitsmarkt macht sich der steigende Bedarf an Informatikern 
bereits bemerkbar. Ihr Mangel ist jedoch nicht kritisch und tritt eher in konkreten 
Bereichen, Spezialisierungen bzw. in Bezug auf die Anforderungen der Arbeitgeber zu 
Tage, beispielsweise bei Akzentuierung fachübergreifender Kenntnisse, von Anwendungs
kompetenz, Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten sowie Fremdsprachen
kenntnissen. Das Monitoring freier Stellen im IT-Bereich bestätigte das große Interesse 
der Arbeitgeber an Informatikern insbesondere aus den Reihen der Spezialisten mit 
Hochschulabschluss. Die Nachfrage nach IT-Spezialisten bildete ein Viertel aller online 
inserierten Stellen für Personen mit Hochschulabschluss. Die Arbeitgeber haben großes 
Interesse sowohl an Bewerbern mit Bachelor-Abschluss als auch an Magistern und 
Experten mit wissenschaftlicher Qualifikation für die Entwicklung von Softwaresystemen. 

Hinsichtlich der künftigen Entwicklung wurde in der Tschechischen Republik, ähnlich 
wie in anderen Ländern der Welt, in der Kategorie Informationstechnologien eine weitere 
Beschäftigungsentwicklung prognostiziert. Laut Prognosemodell für den Bildungsbedarf 
wird die Zahl neuer Arbeitsplätze für Informatiker sogar noch höher sein als die Anzahl 
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der Absolventen dieser Fächer. Es ist davon auszugehen, dass ausgebildete Informatiker 
in der Tschechischen Republik problemlos eine gute Anstellung finden. 

Die komparative Analyse der durchschnittlichen Nominaleinkommen tschechischer 
Informatiker in Bezug auf das Einkommensniveau ihrer Kollegen in ausgewählten 
EU-Ländern belegt u. a., dass die Einkommen vergleichbarer IT-Berufe im Ausland dicht 
am Durchschnittseinkommen des betreffenden Landes liegen, während das Verdienst
niveau der IT-Spezialisten in der Tschechischen Republik stark überdurchschnittlich ist. 
Angesichts dieser überdurchschnittlichen Einstufung von IT-Beschäftigten in 
Tschechien besteht auch eine relativ geringe Motivationskraft der Informatiker zur 
Arbeitsmigration ins Ausland. Dieselbe Auffassung vertreten die befragten Experten in 
der Branche. Weitere limitierende Faktoren für die Auslandsmigration von Informatikern 
sind die räumliche Unbeschränktheit der Berufsausübung (für einen ausländischen 
Arbeitgeber kann problemlos ohne notwendige Änderung des Aufenthaltsorts gearbeitet 
werden) und die zahlreichen ausländischen Unternehmen mit Sitz in der Tschechischen 
Republik. 

Die Felduntersuchung zu potenziellen Migrationsabsichten deckte jedoch 
überraschend eine relativ hohe Migrationsbereitschaft der IT-Beschäftigten und Studenten 
von IT-Fächern auf. Klare Priorität haben für Informatiker englischsprachige Länder 
(Großbritannien, Irland, USA/Kanada und Australien/Neuseeland). Die Vertreter der 
potenziellen Migranten sind sich der Chancen, welche die Globalisierung der Wirtschaft 
in ihrem Fach bietet, offenbar sehr wohl bewusst. Es hat den Anschein, dass das 
Kennenlernen eines anderen Umfelds, einer anderen Kultur, Fachkontakte und 
internationale Erfahrungen für sie genauso wichtig sind wie für andere Berufsgruppen. 
Darüber hinaus ist für IT-Spezialisten angesichts des universellen technischen Englisch 
die Sprachbarriere weniger relevant. Eine Arbeit im Ausland streben meist IT-Spezialisten 
an, die in tschechischen Niederlassungen ausländischer Unternehmen tätig sind, 
Mitarbeiter großer internationaler Firmen und Beschäftigte (Studenten) mit Auslandser
fahrung. 

Mit einer Dauermigration rechnet jedoch nur ein kleiner Teil der potenziell migrierenden 
(künftigen) Informatiker, was angesichts des erlangten Know-hows in entwickelten 
„Hightech“-Branchen im Ausland letztendlich für die Tschechische Republik von Nutzen 
wäre. 
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1. Evidenční počet lékařů v letech 1995 až 2005 podle pohlaví a věku 

rok pohl. 
věková skupina 

celkem 
− 29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70 + 

m 1 983 1 821 2 317 2 822 1 800 1 204 879 1 082 779 464 15 151 
1995 ž 2 358 1 632 2 671 2 997 2 321 1 972 929 629 215 67 15 791 

c 4 341 3 453 4 988 5 819 4 121 3 176 1 808 1 711 994 531 30 942 
m 2 060 1 720 2 136 2 661 1 905 1 206 874 909 764 511 14 746 

1996 ž 2 417 1 647 2 510 3 062 2 287 2 108 1 031 632 260 84 16 038 
c 4 477 3 367 4 646 5 723 4 192 3 314 1 905 1 541 1 024 595 30 784 
m 2 039 1 807 2 084 2 721 2 261 1 415 994 862 822 570 15 575 

1997 ž 2 343 1 727 2 291 3 186 2 395 2 259 1 249 626 307 107 16 490 
c 4 382 3 534 4 375 5 907 4 656 3 674 2 243 1 488 1 129 677 32 065 
m 1 924 1 795 1 905 2 404 2 360 1 392 961 734 788 603 14 866 

1998 ž 2 200 1 719 2 082 3 093 2 530 2 173 1 435 602 369 123 16 326 
c 4 124 3 514 3 987 5 497 4 890 3 565 2 396 1 336 1 157 726 31 192 
m 1 864 1 819 1 814 2 309 2 540 1 450 1 064 679 782 666 14 987 

1999 ž 2 127 1 881 1 941 2 986 2 762 2 155 1 662 605 400 147 16 666 
c 3 991 3 700 3 755 5 295 5 302 3 605 2 726 1 284 1 182 813 31 653 
m 1 708 1 878 1 721 2 194 2 617 1 655 1 065 700 755 675 14 968 

2000 ž 1 931 1 946 1 874 2 764 2 943 2 223 1 776 699 421 161 16 738 
c 3 639 3 824 3 595 4 958 5 560 3 878 2 841 1 399 1 176 836 31 706 
m 1 688 2 014 1 683 2 097 2 606 1 846 1 124 743 677 748 15 226 

2001 ž 1 877 2 029 1 923 2 612 3 035 2 221 1 923 841 450 211 17 122 
c 3 565 4 043 3 606 4 709 5 641 4 067 3 047 1 584 1 127 959 32 348 



83 

rok věková skupina 
celkempohl. 

− 29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70 + 
m 1 641 2 108 1 742 1 979 2 522 2 043 1 260 788 615 760 15 458 

2002 ž 1 935 1 966 2 003 2 356 3 127 2 278 2 036 991 441 264 17 397 
c 3 576 4 074 3 745 4 335 5 649 4 321 3 296 1 779 1 056 1 024 32 855 
m 1 646 2 125 1 858 1 956 2 449 2 357 1 364 873 605 814 16 047 

2003 ž 2 042 1 979 2 030 2 184 3 086 2 464 1 996 1 197 469 307 17 754 
c 3 688 4 104 3 888 4 140 5 535 4 821 3 360 2 070 1 074 1 121 33 801 
m 1 658 2 100 1 902 1 886 2 427 2 607 1 461 1 007 553 865 16 466 

2004 ž 2 065 1 888 2 215 2 080 2 994 2 721 2 010 1 399 466 344 18 182 
c 3 723 3 988 4 117 3 966 5 421 5 328 3 471 2 406 1 019 1 209 34 648 
m 1 642 2 027 1 978 1 817 2 313 2 715 1 679 1 005 576 877 16 629 

2005 ž 2 157 1 729 2 346 2 024 2 801 2 925 2 090 1 480 541 368 18 461 
c 3 799 3 756 4 324 3 841 5 114 5 640 3 769 2 485 1 117 1 245 35 090 

Zdroj: ÚZIS Praha 



84 

2. Evidenční počet zubních lékařů v letech 1995 až 2005 podle pohlaví a věku 

rok pohl. 
věková skupina 

celkem 
− 29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70 + 

m 139 156 236 623 337 248 141 126 54 15 2 075 
1995 ž 305 231 705 1 386 754 536 183 60 9 3 4 172 

c 444 387 941 2 009 1 091 

784 

324 186 63 18 6 247 
m 135 158 183 604 373 248 159 118 59 13 2 050 

1996 ž 290 249 524 1 457 783 598 228 74 14 4 4 221 
c 425 407 707 2 061 1 156 

846 

387 192 73 17 6 271 
m 146 170 165 531 473 270 196 107 67 21 2 146 

1997 ž 302 279 366 1 401 914 669 282 81 20 7 4 321 
c 448 449 531 1 932 1 387 

939 

478 188 87 28 6 467 
m 135 155 149 404 570 261 225 93 73 24 2 089 

1998 ž 289 273 271 1 188 1 121 

684 

348 89 28 6 4 297 
c 424 428 420 1 592 1 691 945 573 182 101 30 6 386 
m 132 152 160 292 633 275 247 91 81 21 2 084 

1999 ž 275 285 257 933 1 322 698 428 106 34 4 4 342 
c 407 437 417 1 225 1 955 973 675 197 115 25 6 426 
m 136 155 161 232 628 327 231 114 84 26 2 094 

2000 ž 242 302 265 730 1 404 753 486 132 38 8 4 360 
c 378 457 426 962 2 032 1 080  717 246 122 34 6 454 
m 138 158 169 188 604 370 241 136 80 32 2 116 

2001 ž 221 312 291 540 1 472 782 539 176 43 13 4 389 
c 359 470 460 728 2 076 1 152  780 312 123 45 6 505 
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rok věková skupina 
celkempohl. 

− 29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70 + 
m 159 157 170 158 527 454 251 162 64 40 2 142 

2002 ž 202 313 303 379 1 407 895 595 211 50 13 4 368 
c 361 470 473 537 1 934 1 349  846 373 114 53 6 510 
m 174 155 166 146 404 559 256 193 67 53 2 173 

2003 ž 220 296 305 279 1 197 1 111  630 277 60 20 4 395 
c 394 451 471 425 1 601 1 670  886 470 127 73 6 568 
m 201 172 169 163 297 626 276 226 77 57 2 264 

2004 ž 254 283 321 268 945 1 317 660 344 79 21 4 492 
c 455 455 490 431 1 242 1 943  936 570 156 78 6 756 
m 213 182 174 168 239 623 320 219 96 65 2 299 

2005 ž 279 262 336 283 736 1 412  708 387 101 26 4 530 
c 492 444 510 451 975 2 035 1 028 606 197 91 6 829 

Zdroj: ÚZIS Praha 



3. Počet návštěv u lékaře na osobu a rok 
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4. Počet praktických lékařů na 1 000 obyvatel 
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Zdroj: OECD, Health Data 2004, 3rd Edition, Paris 2004 
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5. Počet praktikujících specialistů na 1 000 obyvatel 
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6. Počet nezaměstnaných lékařů/počet volných lékařských pracovních míst 

počet nezaměstnaných lékařů / počet 

volných léka řských pracovních míst 

6/59 

8/17 

3/20 

9/10 

45/8 

15/6 

18/17 

20/51 

46/63 

19/39 

13/51 

36/44 

8/22 

8/22 
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7. Údaje o IT odbornících v ČR 
IT odborníci v odvětvích 

odvětví 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
zemědělství, lesnictví, rybolov a chov ryb 266 46 152 402 157 55 195 
dobývání nerostných surovin 807 1 287 1 125 516 657 373 357 
zpracovatelský průmysl 16 449 16 998 19 405 22 312 20 240 18 184 20 724 
výroba a rozvod elektřiny 2 317 2 715 2 886 2 506 1 056 1 061 1 756 
stavebnictví 1 228 1 248 1 782 2 043 2 541 1 609 759 
obchod, opravy mot. vozidel 4 571 5 281 6 122 7 533 5 010 3 515 3 145 
pohostinství a ubytování 117 86 303 37 97 160 0 
doprava, skladování a spoje 3 617 6 357 6 966 5 886 3 859 4 400 4 988 
peněžnictví a pojišťovnictví 5 808 4 145 5 036 5 709 3 304 2 759 4 157 
činnosti v oblasti nemovit., výp. techniky 24 831 27 460 33 944 32 787 32 615 31 574 32 122 
veř. správa, obrana, soc. zab. 4 514 4 435 5 162 6 303 6 842 5 797 7 160 
školství 1 399 1 027 1 080 1 227 1 369 1 811 1 518 
zdrav., veterinární a soc. čin. 926 497 828 1 812 1 114 693 1 107 
ostatní veřejné a soc. služby 1 246 901 1 125 1 918 2 439 959 747 
celkem 68 096 72 483 85 916 90 991 81 300 72 950 78 735 

IT odborníci podle vzdělání 
vzdělání 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

základní nebo bez 864 1 134 687 416 714 902 278 
střední bez maturity 4 834 4 616 7 714 8 429 7 621 4 827 5 388 
střední s maturitou 36 149 40 068 45 036 46 430 39 540 35 446 37 454 
vysokoškolské 26 249 26 303 32 308 35 633 32 470 30 793 34 847 
nezjištěno 0 426 292 315 955 982 768 

Zdroj: Informační společnost v číslech, ČSÚ, 2006 
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7a. Studenti a absolventi oborů informatiky a výpočetní techniky (VT) terciárního stupně vzdělání; 
2001–2004 
Česká republika, počet celkem 

2001 

2002 2003 2004 

studenti VT celkem 10 010 11 208 12 499 13 923 

v tom podle nejvyššího terc. stupně vzdělání 

vyšší odborné studium na VOŠ 1 790 1 657 1 764 1 685 
bakalářské a magisterské studium na VŠ 7 758 9 028 10 140 11 613 

doktorské studium na VŠ 462 
523 595 625 absolventi VT celkem 1 336 1 266 1 324 1 754 

v tom podle nejvyššího terc. stupně vzdělání 

vyšší odborné studium na VOŠ 
419 356 272 462 bakalářské a magisterské studium na VŠ 882 881 1 025 1 242 

doktorské studium na VŠ 

35 29 27 50 
Zdroj: Informační společnost v číslech, ČSÚ, 2006 
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8. Počítačoví odborníci zaměstnaní v jednotlivých sektorech a jejich podíl na všech zaměst. (%); 
2000–2004 
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Pozn.: Ostatní zahrnuje údaje za zemědělství a stavebnictví 
Zdroj: Informační společnost v číslech, ČSÚ 2006 
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8a. Odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií; 2004 (v tisících) 

osoby v tis. 

<= 2,0 
2,1 - 4,0 

4,1 - 6,0 6,1 - 8,0 
> 8,0 

Zdroj: Informační společnost v číslech, ČSÚ 2006 
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9. Porovnání průměrné měsíční úrovně a diferenciace hrubých mezd a srovnatelné reálné kupní síly 
čistých mezd povolání „programátor“ mezi Českou republikou, Německem, Rakouskem, Irskem, 
Velkou Británií; údaje za období 2003–2004 

ř. povolání 

identifikační 
charakteristiky 

(pramen, 

průměrná měsíční mzda diferenciace mezd5 

hrubá nominální čistá paritní 
(kupní síla)4 hrubé nominální čisté paritní 

Kč

 K

č

 K

č relace Kč relace 
KZAM, národní 3euro relace relace max. min. max. min. max. 

rok)1 měna2 abs. ČR/ 
Z 

Z/ 
ČR 

abs. 
ČR/Z Z/ 

ČR 
min. max. / 

min. 
Z/ 
ČR 

Z/ 
ČR 

min. max. Z/ 
ČR 

Z/ 
ČR 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t 

programátor 

1 Česká republika A, 23132,04 34 315 1 076 34 315 100 1,00 25 050 100 1,00 25 324 48 933 1,93 1,00 1,00 18 487 35 721 1,00 1,00 

cílové státy – statistické údaje 

2 Německo (N) D,JP, 02/04 3 469 3 469 110 674 32 3,23 32 141 78 1,28 77 471 138 797 1,79 3,06 2,84 22 498 40 308 1,22 1,13 

3 Rakousko (R) D,JP, 10/03 3 000 3 000 95 712 34 2,79 34 268 73 1,37 67 045 120 032 1,79 2,65 2,45 24 004 42 975 1,30 1,20 

4 Irsko (Ir)  D,H,03 2 542 2 542 81 100 42 2,36 29 663 84 1,18 71 784 90 395 1,26 2,83 1,85 26 256 33 063 1,42 0,93 

5 V. Británie (VB) D,BSÚ,03 2 617 3 854 122 958 28 3,58 47 373 53 1,89 86 149 154 233 1,79 3,40 3,15 33 191 59 423 1,80 1,66 

nabídky zaměstnavatelů

6 Německo (N) D,JP, 02/04 3 208 3 208 102 348 33 2,98 29 723 84 1,19 71 640 128 355 1,79 2,83 2,62 20 805 37 276 1,13 1,04 

7 Rakousko (R) D,JP, 10/03 2 616 2 616 83 461 41 2,43 29 882 84 1,19 58 640 104 670 1,79 2,31 2,14 20 930 37 475 1,13 1,05 

8 Irsko (Ir)  E 04/05 2 292 2 292 73 124 47 2,13 26 788 93 1,07 66 456 79 760 1,20 2,62 1,63 24 307 29 173 1,31 0,82 

9 V. Británie (VB) E 04/05 2 000 2 946 93 989 36 2,74 36 212 69 1,45 70 480 117 467 1,67 2,78 2,40 27 155 45 257 1,47 1,27 

Prameny: A: MPSV: Informační systém o průměrném výdělku (ISPV), podnikatelská sféra, 1. až 4. čtvrtletí 2004; B: MPSV: ISPV, nepodnikatelská sféra, 1. až 
4. čtvrtletí 2004; C: mezinárodní organizace práce (MOP, ILO): Statistika práce (Labour Statistics), 2005; D: Translitera: Poznatky o situaci na trhu práce a 
poptávce po kvalifikovaných odbornících a jejich mzdách ve státech V. Británie, Irsko, Německo, Rakousko, 2005; E: Vavrečková, J., Gazdagová, M.: Poptávka 
po českých kvalifikovaných odbornících v zahraničí (kvalitativní průzkum řízených rozhovorů s představiteli soukromých zprostředkovatelen práce), VÚPSV, 
2005 



Poznámky a vysvětlivky: 1) ČR: 2132: číslo zaměstnání (povolání) dle KZAM; N,R: JP: JobPilotTest; Ir: H: dle pramene D informační zdroj Hays; VB: BSÚ: 
Britský statistický úřad; 2) ČR: Kč, VB: britská libra, ostatní státy: euro; 3) Přepočet průměrným směnným kurzem v roce 2004: Kč/euro: 31,004, br. libra/euro: 
0,679; 4)Čisté paritní mzdy odrážejí vliv součtové daňové kvóty (daň příjmů, zákonné příspěvky do sociálních fondů a cenové hladiny vůči ČR); 5) ČR: minimum: 
hodnota prvního kvartilu (Q1), maximum: hodnota třetího kvartilu (Q3) mzdového rozložení povolání; ostatní státy: dle informací použitých pramenů. 
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10. Porovnání průměrné měsíční úrovně a diferenciace hrubých mezd a srovnatelné reálné kupní 
síly čistých mezd povolání „lékař“ a jeho specializací mezi Českou republikou, Německem, Rakous
kem, Irskem, V. Británií; údaje za období 2002–2004 

ř. povolání 

identifikační 
charakteristiky 

(pramen, 

průměrná měsíční mzda diferenciace mezd 

hrubá nominální čistá paritní 
(kupní síla) hrubé nominální čisté paritní 

Kč

 K

č

 K

č relace Kč relace 
KZAM, národní 3 relace relace 

min. max. max./ 
min. 

min. 
Z/ 
ČR 

max. 
Z/ČR min. max. 

min. 
Z/ 
ČR 

max. 
Z/ 
ČR 

rok)1 měna2 euro
abs. ČR/ 

Z 
Z/ 
ČR 

abs. ČR/ 
Z 

Z/ 
ČR 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t 
lékaři 

Česká republika 
1 lékař A,B 2221,04 36 720 1 151 36 720 100 1,00 26 806 100 1,00 22 011 55 863 2,53 1,00 1,00 16 068 40 780 1,00 1,00 

2 
v tom: lékař se 
specializací 

B 22217,04 38 404 1 204 38 404 96 1,05 28 035 96 1,05 24 227 55 407 2,29 1,10 0,99 17 686 40 447 1,10 0,99 

cílové státy – statistické údaje 
Německo (N) 

3 praktický lékař

 D

2, FF,04 5 824 5 824 185 824 20 5,06 49 381 54 1,84 129 315 349 795 2,70 5,87 6,26 34 634 92 955 2,16 2,28 
Rakousko (R) 

4 praktický lékař

 D

2, FF,04 5 527 5 527 176 341 21 4,80 58 006 46 2,16 122 715 331 943 2,70 5,58 5,94 37 306 101 293 2,32 2,48 
Irsko (Ir) 

5 praktický lékař

 D

2, FF,04 4 297 4 297 137 081 27 3,73 43 152 62 1,61 95 395 258 041 2,70 4,33 4,62 30 029 81 229 1,86 1,99 
6 zubní lékař

 D

1, PSBB,02 4 297 4 297 137 091 27 3,73 43 155 62 1,61 110 667 196 206 1,77 5,03 3,51 34 837 61 764 2,17 1,51 
Velká Británie (VB) 

7 praktický lékař

 D

1, BSÚ,03 5 528 8 141 259 730 14 7,07 94 874 28 3,54 173 153 346 308 2,00 7,87 6,20 63 249 126 499 3,94 3,10 
nabídky zaměstnavatelů

Německo (N) 
8 praktický lékař E, 04/05 4 500 4 500 143 568 26 3,91 38 152 69 1,45 127 616 159 520 1,25 5,80 2,86 33 913 42 391 2,11 1,04 
9 zubní lékař E, 04/05 5 000 5 000 159 520 23 4,34 42 391 63 1,58 153 139 165 900 1,08 6,96 2,97 40 695 44 910 2,53 1,10 

Velká Británie (VB) 
10 praktický lékař E, 04/05 3 750 5 523 176 200 21 4,80 64 362 42 2,40 117 467 234 934 2,00 5,33 4,21 42 908 85 816 2,67 2,10 
11 chirurg E, 04/05 6 083 8 959 285 483 13 7,78 104 412 26 3,90 195 794 375 894 1,92 8,90 6,73 71 519 137 306 4,45 5,37 

12 
zubní lékař, 
anesteziolog 

E, 04/05 6 041 8 897 283 847 13 7,73 103 683 26 3,87 215 340 352 400 1,64 9,78 6,31 78 659 128 724 4,90 3,16 



Prameny: A: MPSV: Informační systém o průměrném výdělku, podnikatelská sféra, 1. až. 4. čtvrtletí 2004; B: MPSV: ISPV, nepodnikatelská sféra, 1. až. 
4. čtvrtletí 2004; C: Mezinárodní organizace práce (MOP, ILO): Statistika práce (Labour Statistics), 2005; D: Translitera: Poznatky o situaci na trhu práce a 
poptávce po kvalifikovaných odbornících a jejich mzdách ve státech V. Británie, Irsko, Německo, Rakousko, 2005; D1: textová část; D2: souhrnný přehled; FF: 
Finfacts (Irsko); PSBB: Report of the Public Service Benchmarking Body (Irsko); BSÚ: Britský statistický úřad; E: Vavrečková, J., Gazdagová, M.: Poptávka po 
českých kvalifikovaných odbornících v zahraničí (kvalitativní průzkum řízených rozhovorů s představiteli soukromých zprostředkovatelen práce), VÚPSV, 2005. 

Poznámky a vysvětlivky: 1) ČR: 2221: číslo zaměstnání (povolání) dle číselníku KZAM; 2) ČR: Kč, VB: britská libra, ostatní státy: euro; 3) Přepočet průměrným 
směnným kurzem v roce 2004: Kč/euro 31,004, britská libra/euro: 0,679; 4) Čisté paritní mzdy vyjadřují vliv souhrnné daňové kvóty (součet daně z příjmu a 
zákonných příspěvků zaměstnanců do sociálních fondů) a relací cenové hladiny konečné spotřeby domácností porovnávaných států (N, R, Ir, VB) vůči této hla
dině v ČR; 5) ČR: minimum: hodnota mzdy prvního kvartilu (Q1) rozložení zaměstnanců v daném povolání podle výše mzdy, maximum: hodnota třetího (Q3) 
kvartilu rozložení; 6) Údaje za R a Ir nejsou k dispozici. 
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