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Abstrakt 

Předkládaná studie je úvodním výstupem v rámci projektu „Migrující osoby 
v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace“. Tento dlouhodobý 
projekt si klade za cíl zhodnocení role migrujících osob na trhu práce v ČR, identifikaci 
strategií a problémů přistěhovalců při jejich začleňování do společnosti a v neposlední 
řadě roli institucí veřejného sektoru v procesu integrace. V aktuální studii je pozornost 
věnována především analýze přístupu zaměstnavatelů k zaměstnávání zahraničních 
pracovníků a dále na postavení imigrantů na trhu práce. Studie vychází 
z dotazníkového šetření reprezentativního vzorku zaměstnavatelů, kteří v ČR legálně 
zaměstnávají cizince. V souboru dotázaných organizací jsou analyzovány takové 
charakteristiky poptávkové strany trhu práce, jako je její velikost a struktura v rámci 
všech odvětví národního hospodářství, kvalita a charakteristiky pracovních míst 
obsazovaných cizinci, segmenty trhu práce, v nichž jsou tato pracovní místa nabízena, 
a identifikace dalších charakteristik zaměstnavatelů zahraničních pracovníků. 
Souběžně jsou prezentovány výstupy analýz struktury populace zahraničních 
pracovníků z hlediska věku, pohlaví, vzdělání, země původu a vykonávané ekonomické 
aktivity. Deskripce situace na straně poptávky po zahraniční práci i na straně její 
nabídky je v předkládané studii doplněna také analýzou pohledu zaměstnavatelů na 
sociální integraci zahraničních pracovníků a zhodnocení jejich role v tomto procesu.  

Klíčová slova: migrace, pracovní migrace, sociální integrace, trh práce, zahraniční 
pracovník, organizace zaměstnávající zahraniční pracovníky, kvalita práce, motivace 
zaměstnavatelů, sektory národního hospodářství 

 

Abstract 

The study is considered to be the initial output in the frame of long-term 
project called „Migrant People in the Czech Republic - Situation on the Labour Market 
and Social Integration“. The main aim of this project is to analyze migrants‘ position 
on the labour market in the Czech Republic, to identify their strategies and problems 
within the process of inclusion into Czech society and not least to evaluate role of 
public sector institutions in the process of migrants’ integration. Current study 
presents an analysis of employers’ attitudes towards employment of foreigners in their 
companies as well as analysis of migrants’ position on the Czech labour market. The 
study is based on survey of representative sample of employers, that legally employ 
foreigners on the Czech labour market. Characteristics such as structure and size of 
employers and their distribution across different sectors of national economy are 
analysed. Moreover, the study focuses on a quality of working positions and their 
characteristics and the differentiation of labour market segments in which these 
positions are offered. The study focuses also on the analysis of the foreign labour 
force, which aims at description of the size and structure of the migrant work, 
structure of the migrant population according to age, qualification and nationality, and 
the type of economic activities that the migrants exercise. The study also pays 
attention to the approach of employers to the process of social integration and 
evaluates their role in this process.  

Key words: migration, labour migration, social integration, labour market, migrant 
worker, organisations employing migrant workers, quality of work, employers’ 
motivation, national economy sectors 
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Úvod 
 

Migrační procesy představují dlouhodobý aspekt života evropské společnosti. 
Zkušenosti ze zemí západní Evropy i České republiky ukazují, že trend přílivu a 
usazování pracovníků a jejich rodin lze intenzivněji očekávat i do budoucna. 
V souvislosti s tímto vývojem jsou kladeny vysoké nároky na formulaci a rozvoj 
efektivních integračních politik, které minimalizují negativní sociální dopady migrace a 
naopak podporují rozvinutí jejího pozitivního potenciálu. Sociální integrace 
přistěhovalců představuje dynamický proces s pozitivními důsledky jak pro migranty, 
tak pro přijímající společnost. Je významným faktorem kvality života migrantů v 
novém prostředí a současně také přínosem pro rozvoj kulturní rozmanitosti ve 
společnosti, upevnění sociální soudržnosti a posílení hospodářství. 

V důsledku přistěhovalectví se ovšem ve společnosti usazují také lidé, jejichž 
možnosti participace na společenských systémech přijímající společnosti jsou omezené 
z důvodu existence specifických bariér. Také bariéry mohou být identifikovány jak na 
straně přistěhovalců, tak i v přijímající společnosti. Cizinci přicházející do hostitelské 
společnosti jsou zpravidla znevýhodněni jazykově, jejich znalost nového prostředí je 
nedokonalá a dovednosti, kterými disponují, nemusí být v novém prostředí použitelné 
nebo formálně uznané. Navíc administrativní a legislativní normy přijímající 
společnosti mohou pro cizince působit neprůhledně a příliš komplikovaně, a tak 
vytvářet další (často nezamýšlené) bariéry pro jejich sociální integraci. V souvislosti 
s těmito negativními faktory, které provázejí migrační procesy již po staletí, velmi 
často dochází ke vzniku rizika vyloučení migrantů z participace v klíčových oblastech 
života dané společnosti, v klíčových institucích, sociálních systémech, spotřebě ad.  

Úspěšnost integračního procesu spočívá v rovné účasti srovnatelných skupin 
domácího obyvatelstva a skupin přistěhovalců na životě společnosti (Werner, 2003) ve 
všech jeho klíčových oblastech. Míra úspěšnosti je výslednicí vzájemných interakcí 
všech aktérů vstupujících do procesu integrace, zejména pak přistěhovalců 
samotných, zaměstnavatelů, veřejných institucí a příslušníků majoritní populace 
obecně. Za základní dimenzi integrace cizinců je v zemích Evropské unie považována 
participace na trhu práce.1 Zkušenosti řady evropských zemí ovšem ukazují, že se 
imigranti potýkají v přístupu na trh práce se značným znevýhodněním. Například míra 
nezaměstnanosti přistěhovalců výrazně převyšuje míru nezaměstnanosti domácího 
obyvatelstva2 a má často dlouhodobý charakter. To souvisí s jejich pozicí na 
pracovním trhu v přijímajících společnostech, neboť většina evropských přistěhovalců 
směřuje do manuálních profesí. Jedná se zejména o nízkopříjmová zaměstnání v 
oblasti průmyslu a ve službách.3 Obdobnou koncentraci cizinců v určitých segmentech 
trhu práce ukazují také statistická data v České republice.4 Marginalizace či dokonce 
úplné vyloučení jedinců a sociálních skupin na trhu práce vede k problémům ve více 
oblastech života a promítají se ve vyloučení v ekonomické dimenzi, tedy dimenzi 
spotřeby. To je pak s ohledem na charakter současných vyspělých společností 
předurčuje k celkovému vyloučení ze standardních podmínek života přijímající 
společnosti. V důsledku mezigeneračního přenosu riziko sociální exkluze působí i ve 
                                                 
1  viz například společné základní zásady EU při integraci státních příslušníků ze třetích zemí (Evropská 

komise, 2005)  
2  Podle dat Eurostatu, která vycházejí z výběrových šetření pracovních sil, míra nezaměstnanosti 

přistěhovalců v evropských zemích zpravidla dosahuje dvounásobných hodnot oproti míře 
nezaměstnanosti domácího obyvatelstva. Blíže viz epp.eurostat.ec.europa.eu  

3  Brükner et al., 2002 
4  viz například Pořízková, 2007 
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vztahu k dalším generacím [srovnej Werner, 2003, Kogan, 2002]. Dlouhodobé 
vyloučení přistěhovalců a jejich rodin může vést až k ohrožení sociálního smíru, jak se 
projevuje v některých evropských zemích.  

Míra začlenění na pracovním trhu je podmíněna jak situací na pracovním trhu, 
tak také charakteristikami pracovní síly přistěhovalců a jejich strategiemi. Možnosti a 
charakter přístupu přistěhovalců na trh práce bezesporu sehrávají v sociální integraci 
značnou roli. Vztah mezi začleněním na trhu práce, tedy získáním zaměstnání či 
založením živnosti, a začleněním v dalších oblastech společenského života ovšem 
nemusí být zcela automatický ani zcela jednoznačný. Začlenění na trhu práce nemusí 
znamenat sociální integraci.5 Vliv zaměstnání na sociální integraci se odvíjí zejména od 
jeho charakteristik, které jsou do značné míry dány přístupem zaměstnavatelů, jejich 
pojetím migrace, tržními i personálními strategiemi. Poptávka po zahraniční pracovní 
síle přirozeně směřuje zejména k těm pracovním místům, která je obtížné obsadit 
domácími pracovníky. Nedostatek domácí nabídky práce přitom může být způsoben 
nejen strukturálními faktory (například kvalifikačním nesouladem), ale také nízkou 
atraktivitou nabízených pracovních míst. Nízké mzdy a špatné pracovní podmínky na 
tzv. sekundárním pracovním trhu, které bývají důsledkem snahy zaměstnavatelů o 
dosažení konkurenceschopnosti zejména prostřednictvím mzdové a numerické 
flexibilizace pracovní síly, jsou totiž pro domácí pracovníky často nezajímavé (mimo 
jiné s ohledem na výši sociálního zabezpečení v nezaměstnanosti). Jedná se o málo 
stabilní pracovní místa s nízkou mzdou, nízkým sociálním statusem a bez příležitosti 
k vzestupné sociální mobilitě (tzv. dead-end-jobs). Je zřejmé, že integrační potenciál 
těchto pracovních míst je značně omezený. Naopak však mohou cizinci také z části 
obsazovat pracovní místa na primárním trhu práce, které vytvářejí pro integraci 
výrazně příznivější předpoklady. Zaměstnavatelé mohou rovněž aktivně a cíleně 
podporovat sociální integraci svých zahraničních zaměstnanců, pokud přijmou svoji roli 
aktéra v tomto procesu. 

Od osmdesátých let minulého století se v sociologii, sociální i kulturní 
antropologii stále častěji objevují nové koncepty migrace reflektující její kvalitativní 
proměnu. Tato proměna trvalé migrace v migraci cirkulační je jednak pozorovatelná 
z vnějšku a zároveň se odehrává v myslích emigrantů, pro které, budeme-li 
parafrázovat Brettellovou a Hollifielda (2000), žádný odchod není odchodem navždy, 
stejně jako žádný návrat není návratem definitivním. Tyto formy migrace existovaly již 
dříve, ale transnacionální teorie migrace dává jejich kvalitativní i kvantitavní proměnu 
do souvislosti s probíhajícími změnami technologickými. Transport, jako základní 
podmínka migrace, i komunikační prostředky, jako podmínka udržování 
transnacionálních sociálních sítí, jsou dnes zkrátka dostupnější než kdykoli v minulosti 
(Smith 1997, Schmitter Heisler 2000). 

Tyto formy migrace jsou výsostně migracemi ekonomickými či pracovními. 
Především proto, že jsou často spojeny s individuálními převody finančních prostředků 
do země původu (remittances) - což je vlastně také důsledek technologické změny, 
která tyto individuální převody relativně malých částek umožňuje. Transnacionální 
migrace je tak vlastně produktem a doplňkem transnacionálního kapitalismu (Szaló 
2007). 

Přesto jsme se rozhodli s konceptem transnacionální migrace v naší studii 
cíleně nepracovat. Transnacionalismus není přímo ‚vepsán‘ do pracovních kontraktů, 
které migranti uzavírají, není spojen výlučně s určitým typem zaměstnavatelů (nebo 
profesí) ani výlučně s určitým segmentem pracovního trhu. Vzhledem k tomu, že 
pracujeme s daty sebranými na vzorku zaměstnavatelů, nejsme schopni určit, nakolik 

                                                 
5  stejně tak je možná sociální integrace nevycházející primárně z pracovní participace 
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jejich zahraniční zaměstnanci udržují styky se zemí původu, zda žijí v transnacionální 
sociální síti, kterou svými každodenními aktivitami sami udržují, modifikují a 
spoluvytvářejí. Studie také cíleně pomíjí některé segmenty pracovního trhu, které jsou 
s transnacionalismem velmi úzce propojeny (např. tzv. ethnic business). 

I tak máme za to, že tato studie může být také, i když spíše nepřímým, 
příspěvkem do diskuse o transnacionálních migrantech na českém trhu práce. Nabízí 
například jistou představu o vnitřní struktuře toho segmentu pracovního trhu, na 
kterém jsou zaměstnáváni zahraniční pracovníci, nebo o přístupu zaměstnavatelů 
k těmto zaměstnancům. Propojení těchto výsledků například s údaji o celkových 
migračních pohybech, jejich četnosti a struktuře, by mohlo přinést alespoň rámcovou 
představu o tom, do jaké míry jsou migranti pobývající v České republice migranty 
transnacionálními, tedy žijícími primárně nikoli ve dvou nebo více národních státech, 
ale uvnitř jediné transnacionální sociální sítě. Podobně mohou být části této studie 
věnované flexibilitě zahraničních zaměstnanců a kvalitě pracovních míst, která 
zahraniční zaměstnanci zastávají, v souvislosti například s poklesem odborové 
organizovanosti domácích zaměstnanců, brány jako úvod k diskusi o konceptu 
periferalizace centra v kontextu českého pracovního trhu. 

 Aktuálně předkládaná studie je pilotním výstupem v rámci projektu „Migrující 
osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace“. Tento 
dlouhodobý projekt si klade za cíl identifikaci a analýzu migračních problémů a jejich 
vlivu na českou společnost. S ohledem na multidimenzionální charakter problematiky 
migrace se zaměření aktivit tohoto projektu soustřeďuje především do oblasti 
identifikace problémů pracovní a sociální integrace přistěhovalců v České republice a 
analýzy vzájemných vazeb mezi oběma procesy. V předkládané studii se zaměřujeme 
na exploraci toho segmentu trhu práce, na kterém se v pracovních pozicích vedle 
českých pracovníků uplatňují také migranti z ostatních zemí. Zajímáme se zejména o 
zaměstnavatele zahraničních pracovníků, kteří do značné míry determinují integrační 
potenciál zaměstnání. Na kterých segmentech trhu práce především operují 
organizace, které na volné pracovní pozice nabírají cizince, a co je hlavním motivem 
k zaměstnávání zahraniční pracovní síly? Na jakém typu pracovních pozic a v jakých 
profesích se především uplatňují zahraniční pracovníci? Kdo jsou zahraniční pracovníci 
v ČR? Platí i v české společnosti evropský trend upřednostňování kvalifikované 
zahraniční pracovní síly před manuálními pracovníky?6 Tyto a mnohé další otázky jsou 
předmětem předkládané analýzy, která sleduje problematiku integrace cizinců na trhu 
práce v souboru organizací působících v různých sektorech národního hospodářství. 
V dílčích kapitolách studie konkrétně sledujeme situaci uplatnění zahraničních 
pracovníků na trhu práce v dimenzích poptávky po zahraniční pracovní síle (velikost a 
struktura poptávky dle odvětví národního hospodářství, charakteristiky pracovních 
míst obsazovaných cizinci, územní distribuce, segmentů trhu práce, velikosti firem, 
typu zaměstnavatelů ad.). Vedle toho souběžně sledujeme charakteristiky strany 
nabídky práce (velikost a strukturu dle pohlaví, věku a vzdělání, země původu, územní 
distribuce a typu ekonomické aktivity). Abychom lépe pochopili proces integrace 
zahraničních pracovníků z pohledu potenciálních zaměstnavatelů a vůbec existenci 
možnosti integrace v dimenzích pracovního zařazení, soustřeďujeme se v dílčích 

                                                 
6  Přistěhovalci představují potenciální součást řešení demografické krize, a to za předpokladu, že se uplatní 

na pracovním trhu, budou co nejvíce přispívat k ekonomickému růstu přijímající země, odvádět daně a 
jejich nároky na sociální výdaje budou co nejnižší. Evropské země proto stále častěji připouštějí potřebu 
přistěhovalců a jejich ekonomické integrace. Podporována je zejména pracovní migrace vysoce 
kvalifikované pracovní síly, která rozvíjí konkurenceschopnost ekonomik rozvinutých zemí. Vysoce 
kvalifikovaní pracovníci představují značný ekonomický přínos pro přijímající země, aniž by přitom 
odčerpávali zdroje z národních sociálních systémů (Schierup et al., 2006). 
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analýzách i na oblast motivace zaměstnavatelů k využití zahraniční pracovní síly, 
nahlížíme proces jejich přijímání včetně vyhledávání a náboru, základní charakteristiky 
kvality práce u těchto zaměstnavatelů (stabilita zaměstnání, mzdová úroveň, ochrana 
zdraví při práci a bezpečnost práce, přístup ke vzdělávání a pracovnímu výcviku, 
využití kvalifikačního potenciálu ad.). Součástí analýzy je také identifikace role 
zaměstnavatelů v procesu sociální integrace cizinců do života majoritní populace.  

Výzkum se přitom orientuje výhradně na legální zaměstnávání cizinců a 
výsledky je nutno interpretovat s ohledem na tuto skutečnost. 
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1. Metodický postup 
 

Volba výzkumné strategie a celková koncepce výzkumu, tedy stanovení časové 
posloupnosti jednotlivých kroků výzkumu, se odvíjí od cíle výzkumu a stanovení 
výzkumných otázek. Proto v metodologické kapitole nejprve uvedeme cíl práce, hlavní 
výzkumnou otázku a její rozpracování do dílčích výzkumných otázek, na které naváže 
stanovení výzkumného postupu a stanovení konkrétních technik sběru dat. 

 

1.1 Zaměření výzkumu a výzkumné otázky 

Výzkumná studie je zaměřena na oblast zaměstnávání zahraničních pracovníků 
na legálním trhu práce v České republice. Je složena ze dvou vzájemně provázaných 
tematických částí, které se zaměřují (a) na poptávku po zahraniční pracovní síle a (b) 
na charakteristiky zaměstnanosti zahraničních pracovníků. Vycházíme z předpokladu, 
že zahraniční zaměstnanost představuje výslednici vzájemné interakce mezi nabídkou 
práce zahraničních pracovníků a poptávkou po práci cizinců ze strany zaměstnavatelů. 
Obě strany tohoto specifického segmentu pracovního trhu jsou přitom formovány 
působením řady specifických faktorů. 

Přístupy zaměstnavatelů jsou ovlivněny vývojem na pracovním trhu (např. 
v oblasti velikosti a charakteristik domácí nabídky práce), legislativními podmínkami 
zaměstnávání cizinců a nastavením přistěhovaleckých politik, náklady spojenými 
s najímáním zahraniční pracovní síly, praktickými zkušenostmi se zaměstnáváním 
cizinců, tržními i personálními strategiemi podniků ad. Uplatňované přístupy 
zaměstnavatelů pak ovlivňují nejen velikost zahraniční zaměstnanosti, ale do značné 
míry také její charakter z hlediska stability a délky trvání, pracovních podmínek atd. 
V oblasti poptávky nás především zajímá, kdo jsou zaměstnavatelé zahraničních 
pracovníků, čím je jejich poptávka po zahraniční pracovní síle motivována a jakým 
způsobem se bude v příštích letech vyvíjet. Vedle toho se rovněž zajímáme, jak je 
v praxi uskutečňováno získávání zahraničních pracovníků a také jaké problémy jsou z 
pohledu zaměstnavatelů spojeny s legálním zaměstnáváním cizinců v ČR. Dílčí 
výzkumné oblasti poptávky po zahraniční pracovní síle tedy tvoří:  

- Identifikace zaměstnavatelů zahraniční pracovní síly 

- Motivace zaměstnavatelů k získávání zahraniční pracovní síly 

- Vyhledávání a nábor pracovní síly 

- Faktory přiřazování zahraničních pracovníků na různé pracovní pozice 

- Predikce vývoje zájmu o zahraniční pracovní sílu  

Oblast zahraniční zaměstnanosti vnímáme zejména v dimenzích charakteristik 
zahraničních pracovníků a charakteristik pracovních míst, která jsou jimi obsazována. 
Studie se nezaměřuje na motivy k pracovní migraci, zkušenosti či postoje zahraničních 
pracovníků,7 nýbrž na popis a analýzu reálného postavení zahraničních zaměstnanců 
na trhu práce v ČR.8 To do značné míry vyplývá právě z uplatňovaných přístupů 
                                                 
7  Tyto faktory považujeme ovšem za velmi významnou charakteristiku zkoumaného segmentu pracovního 

trhu, a proto představují jedno z ústředních výzkumných témat v rámci druhé fáze realizace výzkumného 
projektu.  

8  V rámci dotazníkového šetření se zaměřujeme pouze na zahraniční pracovníky v pozici zaměstnanců. 
Nezkoumáme tedy postavení cizinců - živnostníků, kteří tvoří významnou část zahraniční zaměstnanosti.  



1. Metodický postup 
 
 
 

 12 

zaměstnavatelů. Zabýváme se otázkami, kdo jsou cizinci, kteří nacházejí legální 
uplatnění na pracovním trhu v ČR a jaká pracovní místa obsazují? V souvislosti 
s charakteristikami pracovních míst nás dále zajímá, zda a jakým způsobem ovlivňuje 
integrace na pracovním trhu možnosti sociální integrace přistěhovalců v ČR. Dílčí 
výzkumné oblasti zahraniční zaměstnanosti tedy tvoří: 

- Identifikace zahraničních pracovníků 

- Kvalita pracovních míst zahraničních pracovníků 

- Sociální integrace v kontextu pracovní integrace 

Je zřejmé, že studie zachycuje pouze charakteristiky realizované nabídky i 
poptávky po zahraniční pracovní síle. Jedná se pouze o ty zahraniční pracovníky, kteří 
již našli uplatnění na pracovním trhu v ČR, a zaměstnavatele, kteří přijali do svých 
organizací působících v ČR cizince.  

V návaznosti na výše uvedené si klademe dvě základní výzkumné otázky, které 
jsou dále rozpracovány do série dílčích otázek zaměřených na dílčí oblasti výzkumu. 

OBLAST 
VÝZKUMU 

ZÁKLADNÍ VÝZKUMNÉ OTÁZKY DÍLČÍ VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

Poptávka po 
zahraniční 
pracovní síle 

(A) Jaké jsou charakteristiky poptávky 
po zahraniční pracovní síle a jaké 
problémy jsou z pohledu 
zaměstnavatelů spojeny s legálním 
zaměstnáváním cizinců v ČR? 

A1 Kdo v ČR zaměstnává zahraniční 
pracovníky? 
A2 Jaká je motivace zaměstnavatelů  
k příjímání zahraničních pracovníků? 
A3 Jakým způsobem získávají 
zaměstnavatelé zahraniční pracovníky?  
A4 Na základě jakých kritérií rozhodují  
o jejich přijetí na konkrétní pracovní 
místa? 
A5 Jaké mají zaměstnavatelé problémy 
při zaměstnávání zahraničních 
pracovníků? 
A6 Jaký vývoj poptávky po zahraniční 
pracovní síle předpokládají 
zaměstnavatelé do budoucna? 

Zaměstnanost 
zahraničních 
pracovníků 

(B) Jaké jsou charakteristiky 
zahraničních zaměstnanců v ČR, jaká 
pracovní místa obsazují a jakým 
způsobem ovlivňuje integrace na 
pracovním trhu možnosti jejich sociální 
integrace v ČR?  

B1 Kdo jsou zahraniční zaměstnanci 
v ČR? 
B2 Jaká je kvalita pracovních míst 
obsazovaných zahraničními pracovníky? 
B3 Jak souvisí pracovní a sociální 
integrace ? 

 

 

1.2 Výzkumná metoda a techniky výzkumu 

Pro zodpovězení výzkumných otázek jsme zvolili kombinaci výzkumných metod 
a technik. Důraz jsme položili na metody kvantitativní, založené na šetření 
kvantitativních charakteristik vlastností sociálních jevů. Za přednosti kvantitativního 
výzkumu můžeme považovat vysokou míru zobecnitelnosti zjištění na cílovou 
populaci,9 která je dána pravděpodobnostním výběrem zkoumaného vzorku a také 
vysokou reliabilitu (spolehlivost) dat, jíž je docíleno silnou standardizací výzkumných 
nástrojů. Vysoká míra redukce počtu proměnných a vysoký stupeň standardizace 
ovšem současně vyvolávají obavy o validitu kvantitativního výzkumu, tedy obavy, 

                                                 
9  viz Hendl, 2005, Disman, 2003 ad. 
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nakolik přináší skutečný odraz sociální reality. Z tohoto důvodu byly do výzkumné 
studie zařazeny také kvalitativní postupy, jejichž rolí bylo jednak vhodné zaměření 
výzkumných otázek (ve fázi pilotáže výzkumu) a jednak prohloubení poznatků ve 
zkoumané oblasti. 

Studie je založena na kombinaci výzkumných technik, které byly voleny dle 
charakteru informací zjišťovaných v jednotlivých dílčích výzkumných oblastech. 
Stěžejní technikou sběru dat v předkládané studii je dotazování reprezentativního 
vzorku zaměstnavatelů, kteří v ČR legálně zaměstnávají zahraniční pracovníky. 
Dotazníkové šetření směřovalo zejména k zodpovězení dílčích výzkumných otázek, 
které se týkají přímo zaměstnavatelů - jejich charakteristik (A1), přístupů 
k zaměstnávání cizinců (otázky A2 - A6) a charakteristik zahraničních pracovníků 
zaměstnaných v organizacích dotazovaných zaměstnavatelů (B1). Techniku dotazníku 
jsme uplatnili také při zkoumání charakteristik pracovních míst cizinců (B2) a v oblasti 
vlivu zaměstnání na sociální integraci cizinců (B3). V oblastech B2 a B3 vedle 
objektivních charakteristik a postojů zaměstnavatelů navíc sledujeme, jakým 
způsobem jsou zaměstnavateli vnímány a interpretovány otázky kvality pracovních 
míst a jejich vlivu na integraci zahraničních pracovníků do společnosti. V těchto 
oblastech (B2 a B3) představuje dotazníkové šetření zaměstnavatelů první část 
tematicky zaměřené části výzkumu, která bude v druhé fázi projektu doplněna o 
poznatky z kvalitativních rozhovorů se zahraničními pracovníky. Tento přístup nám do 
budoucna umožní komplexnější porozumění kvalitativním aspektům zaměstnanosti 
cizinců a vlivu pracovního uplatnění na jejich sociální integraci. Oblast B1 pak 
představuje empirické doplnění obsáhlejší studie „Analýza zahraniční zaměstnanosti 
v České republice se zaměřením na postavení cizinců na trhu práce a podmínky jejich 
ekonomické integrace“,10 která byla zpracována na základě dostupných statistických 
dat jako samostatný výstup téhož výzkumného projektu. 

Další technikou, jíž v rámci studie využíváme, je analýza sekundárních 
statistických dat. Uplatnili jsme ji při analýze charakteristik zahraniční zaměstnanosti 
(B1) a do určité míry také při základním popisu pracovních míst zahraničních 
pracovníků (B2). Použili jsme zejména statistických dat ČSÚ, dat monitoringu 
zahraniční zaměstnanosti zpracovávaného periodicky Výzkumným ústavem práce a 
sociálních věcí a dat Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek. 
Jednotlivé analýzy pak byly dále prohloubeny také analýzou relevantních dokumentů, 
zejména obdobně zaměřených studií a výzkumných zpráv zpracovaných v zahraničí. 
Vedle toho byla v rámci výzkumu použita technika kvalitativních rozhovorů se 
zaměstnavateli. Kvalitativních rozhovorů bylo využito jednak ve fázi pilotáže výzkumu 
a jednak v omezeném rozsahu po ukončení dotazníkového šetření. Použití kvalitativní 
techniky tedy mělo pro výzkum spíše podpůrný charakter a sloužilo k prohloubení 
vhledu do sociální reality, upřesnění výzkumných otázek a následně také 
k prohloubení interpretací kvantitativní dat.  

 

1.3 Operacionalizace výzkumných otázek 

Operacionalizace představuje myšlenkový proces, v němž jsou obecné či 
teoretické pojmy přeloženy do observačního jazyka. Tento proces nemá přesně 
stanovená pravidla - jistý jev může být operacionalizován mnoha různými způsoby, 
podle toho, které jeho vlastnosti jsou v centru zájmu a samozřejmě v závislosti na 

                                                 
10  Pořízková, 2007 
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metodické a meritorní připravenosti výzkumníků. Pro potřeby předkládaného výzkumu 
poptávky po zahraniční pracovní síle a zaměstnanosti cizinců v ČR jsme obecné klíčové 
aspekty v rámci dílčích výzkumných oblastí (viz výše) rozpracovali do souboru 
indikátorů, které umožňují empirické šetření vymezené části sociální reality. 

VÝZKUMNÁ OBLAST 
(DIMENZE) 

INDIKÁTORY 

Identifikace zaměstnavatelů 
zahraniční pracovní síly 

- oblast činnosti 
- organizační forma 
- forma vlastnictví 
- velikost organizace 
- sídlo organizace 
- geografická působnost 
- délka zaměstnávání zahraničních pracovníků 
- podíl cizinců na celkovém počtu zaměstnanců  

Motivace zaměstnavatelů 
k získávání zahraniční 
pracovní síly 

- deklarované důvody zaměstnávání cizinců 
- problémy spojené s přijímáním zahraničních pracovníků 

Vyhledávání a nábor pracovní 
síly 

- nástroje a postupy používané při náboru zahraničních pracovníků 
- využívání zprostředkovatelských agentur při náboru zahraničních 

pracovníků 

Přiřazování zahraničních 
pracovníků na pracovní pozice 

- pracovní pozice otevřené zahraničním pracovníkům 
- kritéria uplatňovaná při rozhodování o přijetí zahraničních pracovníků 

na jednotlivé typy pracovních pozic 
- kvalifikační požadavky na zahraniční pracovníky 
- zkušenosti s pracovním výkonem zahraničních pracovníků  

Predikce vývoje zájmu  
o zahraniční pracovní sílu 

- deklarovaný zájem o zahraniční pracovníky v příštích 5 letech 

Identifikace zahraničních 
pracovníků 

- počet zahraničních pracovníků  
- demografické charakteristiky (věk, pohlaví, země původu) 
- vzdělání zahraničních pracovníků 
- zastávané pracovní pozice 

Kvalita pracovních míst 
zahraničních pracovníků 

- typ pracovních míst z hlediska délky trvání zaměstnání 
- typ pracovněprávního vztahu 
- možnost pracovníků přizpůsobit si pracovní dobu  
- práce mimo standardní pracovní dobu 
- poskytování pracovního výcviku a vzdělávání 
- zahrnutí zahraničních pracovníků do schémat kariérního postupu 
- mzdové ohodnocení 
- poskytování zaměstnaneckých výhod  
- zdravotní rizika spojená s výkonem pracovního místa 
- pracovní úrazovost 
- participace na určování cílů organizace 

Sociální integrace v kontextu 
pracovní integrace 

- hodnocení sociální integrace zahraničních pracovníků zaměstnavateli 
- charakteristiky zaměstnání přispívající sociální integraci zahraničních 

pracovníků 
- charakteristiky znesnadňující sociální integraci zahraničních 

pracovníků 
- aktivity zaměstnavatele napomáhající sociální integraci zahraničních 

pracovníků 
- pomoc při řešení potřeb a problémů zahraničních pracovníků 

 
 

Soubory indikátorů pak představují východisko vytvoření výzkumného nástroje, 
tedy pro převedení obecně formulovaných základních, resp. dílčích výzkumných otázek 
do konkrétních otázek dotazníku (viz příloha 1). Konečné znění dotazníku bylo 
formulováno na základě poznatků z pilotní fáze výzkumu, v níž byly provedeny 
kvalitativní rozhovory se 13 zaměstnavateli. Znění dotazníku bylo následně otestováno 
ve fázi předvýzkumu, v níž jsme dotazník předložili 10 zaměstnavatelům zahraničních 
pracovníků.  
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1.4 Výzkumný postup 

Volba jednotky zjišťování 

Ve výzkumu se zaměřujeme na dva typy informací: jednak na objektivní 
charakteristiky organizace, jejích pracovních míst a zahraničních zaměstnanců a 
jednak na postoje a názory osob, které rozhodují o přístupu organizace k zahraničním 
pracovníkům. Pro takto zaměřený výzkum je klíčové vhodně vymezit jednotku 
zkoumání a jednotku zjišťování; tedy určit, koho považujeme za zaměstnavatele 
zahraničních pracovníků a kdo bude jeho názory reprezentovat. Zaměstnavatelem 
rozumíme v rámci výzkumu organizaci, zpravidla se jedná o právnickou nebo fyzickou 
osobu. V jednotlivých organizacích jsme pak za respondenta považovali pracovníka 
z vedení firmy, jehož výpověď mohla být doplněna další osobou (například 
personalistou apod.).11 

 
Tvorba výzkumného vzorku 

Za základní soubor považujeme všechny zaměstnavatele, kteří v ČR legálně 
zaměstnávají cizince. Zaměstnávání zahraničních pracovníků ze třetích zemí je v ČR 
regulováno státem prostřednictvím pracovních povolení, která jsou vydávána 
příslušnými úřady práce. Zaměstnavatelé, kteří mají zájem o zaměstnávání 
zahraničních pracovníků ze třetích zemí, podléhají rozhodnutí úřadů práce („Povolení 
získávat na volná pracovní místa zaměstnance ze zahraničí“). Při obsazení volných 
pracovních míst pak mají tito zaměstnavatelé povinnost písemně informovat příslušný 
úřad práce o obsazení volného pracovního místa cizincem. Obdobně má zaměstnavatel 
povinnost informovat také o zaměstnání pracovníka ze zahraničí, který nepodléhá 
pracovnímu povolení (zejména občané EU/EHP, Švýcarska, cizinci s trvalým pobytem 
na území ČR).12 V návaznosti na informační povinnost existují úřední záznamy o 
zaměstnavatelích zahraničních pracovníků v ČR, které však nejsou veřejně přístupné. 
Na žádost výzkumného týmu vygenerovali pracovníci MPSV dvě databáze 
zaměstnavatelů:  

(1)  databázi 2 700 zaměstnavatelů, kteří v roce 2006 získali povolení získávat na 
volná pracovní místa zaměstnance ze zahraničí,  

(2)  databázi 10 300 zaměstnavatelů zaměstnávajících v roce 2006 cizince ze zemí 
EU/EHP, Švýcarska a cizince s trvalým pobytem v ČR. 

U obou databází byly poskytnuty pouze základní identifikační znaky (název, 
v některých případech také oblast). Další omezení vyplývající z charakteru databází se 
projevila například v tom, že získání povolení k získávání zaměstnanců ze zahraničí 
nemusela být vždy realizována a dále také mohlo dojít k částečnému překrytí obou 
databází. Údaje se navíc vztahovaly k roku 2006, zatímco výzkum probíhal až v roce 
2007; v některých případech proto mohly být již neaktuální. Vzhledem k rozsáhlosti a 
jedinečnosti získaných dat jsme (navzdory uvedeným problémům) považovali obě 
databáze za vhodné východisko pro vytvoření výzkumného vzorku o velikosti cca 1 
000 zaměstnavatelů. Výběr byl proveden technikou prostého náhodného výběru, a to 
poměrně z obou databází. Tímto způsobem výběru jsme usilovali o zajištění 
reprezentativnosti dotazníkového šetření, tedy možnosti zobecnění zjištěných 
poznatků na soubor všech zaměstnavatelů zahraničních pracovníků v ČR.  

                                                 
11  Vzhledem k variabilitě organizací nebyla pozice respondenta přesně vymezena.  
12  Viz zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. v aktuálním znění.  
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Realizace sběru dat 

Sběr dat se ukázal jako velmi náročný proces, který si vyžádal značnou 
flexibilitu realizátora zakázky,13 vysoké nasazení tazatelů a opakovaný vstup do 
terénu. Celkem bylo ve dvou fázích sběru dat získáno 1 002 vyplněných dotazníků.  

V prvním kole byl náhodným výběrem vytvořen vzorek 3 700 zaměstnavatelů; 
podařilo se však získat pouze 180 dotazníků. Vzhledem k nízké návratnosti (4,9 %) 
byl postup opakován v dalších dvou kolech. V druhém kole bylo ze základního souboru 
náhodně vybráno 3 000 zaměstnavatelů, získáno 377 dotazníků (návratnost 12,6 %). 
Ve třetím kole bylo ze vzorku 1 000 zaměstnavatelů získáno 95 dotazníků. V této fázi 
sběru dat tedy bylo sebráno pouze 652 dotazníků. Nejčastěji uváděným důvodem 
nevyplnění dotazníku u organizace z dodané databáze bylo, že zahraniční pracovníky 
nezaměstnávají. Další důvody vyplývaly zejména z neaktuálnosti databáze (organizace 
již neexistovala, firma byla přestěhována, vedení firmy sídlí mimo uvedenou adresu). 
V některých případech byli tazatelé odmítnuti z důvodu obavy o ochranu dat nebo 
z důvodu časové náročnosti. V druhé fázi sběru dat bylo do procesu zapojeno také call 
centrum, které obvolávalo dosud nekontaktované firmy z databáze a firmy, které 
odmítly z „časových důvodů“. V druhé fázi sběru dat bylo sebráno celkem 350 
dotazníků.  

Dotazník zpravidla vyplňoval pouze jeden respondent, nejčastěji personalista, 
(spolu)majitel firmy, manažer, účetní nebo jednatel. V 10 % se na vyplňování 
dotazníku podílel také druhý respondent, zpravidla personalista či účetní. Vyplnění 
dotazníku trvalo v průměru 72 minut a pouze 3,7 % respondentů se při něm potýkalo 
s většími problémy.  

Obtíže při získávání dat a zejména nízká návratnost v jednotlivých kolech 
dotazníkového šetření snižují reprezentativnost dat a možnosti zobecnění poznatků na 
základní soubor zaměstnavatelů a jejich zahraničních zaměstnanců. Přesto získané 
informace představují cenný vhled do zkoumané sociální reality a srovnání 
s dostupnými informacemi z jiných zdrojů (např. dat ČSÚ v oblasti zahraniční 
zaměstnanosti) nasvědčuje o značné reprezentativnosti výzkumného vzorku podle 
jeho základních charakteristik. 

                                                 
13

 Sběr dat, stejně jako vytvoření výzkumného vzorku, provedla na základě požadavků řešitele 
specializovaná agentura FOCUS - Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r.o. 
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2. Identifikace organizací zaměstnávajících 
zahraniční pracovníky 
 

Úvod 

Tato úvodní kapitola si neklade za cíl hlubší analýzu problematiky sociální a 
pracovní integrace cizinců v České republice. Je spíše deskripcí stavu výběrového 
souboru organizací zaměstnávajících zahraniční pracovníky. Tělo studie obsahuje ve 
svých jednotlivých kapitolách grafy a tabulky, které jsme považovali za nejdůležitější 
k obecnému vyjádření výstupů analýz. Rozvádějící tabulky jsou pak včleněny do této 
zprávy ve formě přílohy zařazené na jejím konci. Současně upozorňujeme na to, že 
pokud není pod tabulkami a grafy uvedeno jinak, jsou zdrojem daných výstupů vlastní 
výpočty.14 V rámci následující interpretace grafů a tabulek se především snažíme o 
popis základních charakteristik organizací a jejich typologii ve vztahu k formě 
vlastnictví, působnosti, účasti zahraničního subjektu ve vedení, velikosti, regionálnímu 
rozložení apod. Nicméně v určitých pasážích připouštíme úvahy o porovnání stavu 
výběrového souboru s reálným prostředím rozložení ekonomických subjektů v rámci 
národního hospodářství. Ty však nejsou podloženy konkrétními výstupy analýz 
jednotlivých jevů, jelikož konstrukce dotazníku nám neumožňuje sledovat některé 
podrobnější jevy a závislosti jednotlivých znaků charakterizujících organizaci. Výzkum 
byl koncipován jako reprezentativní, což znamená, že můžeme zjištění získaná na 
výzkumném vzorku zobecnit na celou populaci (soubor všech zaměstnavatelů cizinců). 
I přes určitá úskalí spočívající v ohrožení zachování reprezentativity je možno podat na 
tomto místě plnohodnotný výčet a deskripci charakteristik organizací, které mají mezi 
svými zaměstnanci také zahraniční pracovníky. 

Pro účely dotazníkového šetření bylo osloveno 1 002 organizací zaměstná-
vajících zahraniční zaměstnance. Jednotlivé organizace byly vybrány náhodným 
výběrem z unikátních databází, které byly pro účely výzkumné studie poskytnuty 
Správou služeb zaměstnanosti. Náhodný výběr 1 002 organizací z poskytnutých 
databází byl z důvodu nepříliš kvalitního zpracování databází doplněn dovýběrem. 
Výběr organizací byl regionálně zacílen v rámci celé České republiky. 

 

2.1 Regionální rozložení organizací zaměstnávajících 
cizince 

Data za jednotlivé organizace zaměstnávající na pracovních pozicích cizince 
byla sítí tazatelů získána v 73 ze 78 okresů. Okresy Prachatice, Plzeň - jih, Rokycany, 
Nymburk a Svitavy nebyly do výzkumného souboru zahrnuty. V následujícím 
kartogramu je zobrazeno rozložení počtu organizací, které participovaly na 
dotazníkovém šetření v rámci souboru organizací zaměstnávajících zahraniční 
pracovníky.  

                                                 
14  Platí pro všechny následující kapitoly. 
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Obrázek č. 1 Rozložení počtu dotazovaných organizací zaměstnávajících 
zahraniční pracovníky 

 

 

Zdroj: vlastní výpočet; zelené plošky na mapě představují okresy, v nichž neproběhlo žádné dotazování  

 

Na mapě okresů České republiky jsou barevně rozlišena místa dle počtu 
organizací, které byly zapojeny do dotazníkového šetření, přičemž četnost dotázaných 
organizací je odstupňována barvou na škále od světlé (1 organizace) po nejtmavší (12 
a více). S ohledem na celorepublikové rozložení výzkumného souboru považujeme za 
okresy s vysokou koncentrací respondentů ty, na jejichž území bylo dotázáno alespoň 
osm organizací. V souvislosti s tím můžeme tvrdit, že mezi místa s nejvyšším počtem 
zaměstnavatelů zahraničních pracovníků patří především velká města (Praha, Brno, 
Plzeň, Ostrava, České Budějovice), dále pak prakticky všechny okresy ležící na hranici 
se Slovenskou republikou, část jižních a východních Čech a okresy Karlovarského 
kraje. V následující tabulce jsou uvedeny počty organizací dotazovaných v rámci 
výzkumné studie. Pro přesnější informaci o počtu dotázaných organizací v jednotlivých 
regionech a lokalitách uvádíme v následující tabulce přehled všech měst a regionů, 
v nichž dotazování proběhlo, a také přesný počet dotázaných organizací. 

Cheb
Sokolov

Chomutov
Most

Teplice

Ústí nad Labem

Děčín

Česká Lípa

Litoměřice

Louny

Tachov

Plzeň - sever

Rakovník

Kladno

Mělník

Mladá Boleslav

Liberec

Jablonec nad Nisou

Semily
Trutnov

Jičín

Nymburk

Náchod

Hradec Králové
Rychnov nad Kněžnou

Pardubice
Kolín

Praha

Praha - východ

Praha - západ
Beroun

Rokycany
Plzeň - město

Plzeň - jih

Klatovy

Prachatice

Strakonice

Příbram

Písek

Český Krumlov

České Budějovice

Tábor

Benešov

Kutná Hora Chrudim

Havlíčkův Brod

Pelhřimov

Jindřichův Hradec

Jihlava

Třebíč

Žďár nad Sázavou

Svitavy

Ústí nad Orlicí Šumperk

Jeseník

Bruntál

Opava

Olomouc

Ostrava - město

Karviná

Frýdek - Místek
Nový Jičín

Přerov

Vsetín

Zlín

Uherské Hradiště

Kroměříž

Prostějov

Blansko

Znojmo Břeclav
Hodonín

Vyškov

Brno - venkov

Brno - město

Karlovy Vary

Domažlice

Okresy
podle Sloupec D (12)

12 až 357  (17)
7 až 12  (14)
6 až 7  (10)
4 až 6  (15)
1 až 4  (16)

Okresy



2. Identifikace organizací zaměstnávajících zahraniční pracovníky 
Robert Trbola 

_________________________________________________________________________ 

 19  

Tabulka č. 1 Četnost organizací dotázaných v rámci výzkumu v jednotlivých 
regionech České republiky 

Praha 357 Frýdek - Místek 8 Klatovy 4 
Brno - město 73 Děčín 7 Kroměříž 4 
Plzeň - město 32 Chomutov 7 Pelhřimov 4 
Ostrava - město 27 Kolín 7 Jablonec nad Nisou 4 
Zlín 27 Teplice 7 Semily 4 
Hradec Králové 26 Znojmo 7 Chrudim 4 
České Budějovice 21 Česká Lípa 6 Brno - venkov 3 
Liberec 19 Praha - východ 6 Jičín 3 
Mladá Boleslav 18 Prostějov 6 Louny 3 
Olomouc 17 Rychnov nad Kněžnou 6 Havlíčkův Brod 3 
Vsetín 16 Třebíč 6 Kutná Hora 3 
Příbram 15 Ústí nad Labem 6 Litoměřice 3 
Hodonín 14 Žďár nad Sázavou 6 Most 3 
Tábor 14 Blansko 6 Mělník 2 
Benešov 13 Strakonice 6 Opava 2 
Ústí nad Orlicí 13 Vyškov 6 Český Krumlov 2 
Písek 12 Domažlice 5 Plzeň - sever 2 
Cheb 11 Praha - západ 5 Jeseník 2 
Karlovy Vary 10 Břeclav 5 Kladno 1 
Karviná 10 Beroun 4 Jihlava 1 
Náchod 10 Jindřichův Hradec 4 Bruntál 1 
Přerov 10 Nový Jičín 4 Tachov 1 
Sokolov 10 Rakovník 4 Trutnov 1 
Pardubice 8 Šumperk 4 
Uherské Hradiště 8 Jihlava 4 

 
Místa s nejvyšší koncentrací dotazovaných organizací jsou současně regiony, 

v nichž se v reálu nejvíce koncentrují potenciální zahraniční pracovníci a v souvislosti 
s tím i potenciální zaměstnavatelé těchto pracovníků. Rozdílná koncentrace organizací 
zaměstnávajících zahraniční zaměstnance v různých regionech České republiky je 
dána především podmínkami rozvoje toho kterého regionu, a to jak podmínkami 
hospodářskými a průmyslovými, tak i sociálními. Nové výroby a organizace přicházejí 
na trh především v místech s vysokou koncentrací pracovního a ekonomického 
potenciálu a tam, kde je rozvinutá infrastruktura. Vytvářejí tím nové pracovní 
příležitosti a šanci pro zahraniční pracovní migraci. Proto také nejvíce organizací, které 
zaměstnávají cizince, působí ve velkých městech, popřípadě v oblastech, které 
bezprostředně přiléhají, popřípadě jsou nejblíže hranicím zemí, z nichž migrují cizinci 
za účelem získání práce na území České republiky. Nejvyšší relativní podíl na celkové 
zaměstnanosti cizinců zaujímá Praha (32 %), kraj Středočeský(14 %), Jihomoravský 
(9 %), Plzeňský (7 %) a Moravskoslezský (6 %).15  

Rozmístění zaměstnavatelů zahraničních pracovníků z výběrového souboru 
koresponduje s regionálním rozložením cizinců usazených v jednotlivých okresech 
v ČR (obr. 2) tak, jak vychází z databáze Českého statistického úřadu. Zahraniční 
pracovníci se vyskytují v nejvyšších počtech v příhraničních oblastech, zejména se 
Slovenskem, a ve větších městech, tedy v regionech a lokalitách, v nichž zároveň 
proběhlo dotazování největšího počtu organizací z výběrového souboru. 

                                                 
15  Pořízková, H., 2007 
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Obrázek č. 2 Počet pracujících cizinců celkem v České republice k 31.12.2004 

 
Zdroj: Český statistický úřad 

 

2.2 Klasifikace organizací dle příslušnosti k jednotlivým 
sektorům národního hospodářství 

Pro klasifikaci organizací podle druhu vykonávaných činností a jejich začlenění 
do jednotlivých sektorů národního hospodářství jsme zvolili metodiku Odvětvové 
klasifikace ekonomických činností (OKEČ). Zástupci dotazovaných organizací volili 
převažující odvětví národního hospodářství, v němž jsou vykonávány aktivity 
organizace. V následující tabulce jsou shrnuty výsledky odvětvové analýzy národního 
hospodářství. Z výstupů analýzy vyplývá, že organizace zaměstnávající zahraniční 
pracovníky se nejčastěji vyskytují v sektoru obchodu a služeb (22,5 %), ve 
zpracovatelském (20,1 %) a stavebním (13 %) průmyslu. Tato odvětví jsou 
charakteristická typem vykonávané činnosti a často nízkými mzdami a jak si ukážeme 
později, práce v nich vykonávané jsou často typické pro sekundární trh práce. Čeští 
zaměstnanci o taková pracovní místa často nemají zájem a zde se vytváří prostor pro 
příliv zahraničních pracovníků.  



2. Identifikace organizací zaměstnávajících zahraniční pracovníky 
Robert Trbola 

_________________________________________________________________________ 

 21  

Tabulka č. 2 Klasifikace sektorů národního hospodářství podle OKEČ a jejich 
redukce (odvětví, v nichž byly kontaktovány veškeré organizace ze souboru)  

sektory národního hospodářství počet podíl (%) redukované sektory 
zemědělství, lesnictví, veterinární činnosti, rybolov  34 3,5 
těžba nerostných surovin 7 0,7 
celkem 41 4,2 % 

primární sektor 

zpracovatelský průmysl 197 20,1 
výroba a rozvod elektřiny a plynu 17 1,7 
stavebnictví 128 13,0 
celkem 342 34,9 % 

sekundární sektor 

obchod, služby 221 22,5 
opravy vozidel, výrobků pro osobní potřebu a dom. 15 1,5 
ubytování, stravování, pohostinství 43 4,4 
doprava, skladování a spoje 47 4,8 
činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu 11 1,2 
finanční zprostředkování 12 1,2 
poradenské činnosti 14 1,4 
zprostředkování práce 13 1,3 
informační technologie 33 3,4 
média 9 0,9 
ostatní veřejné a sociální služby  29 3,0 
činnosti domácností 2 0,2 
celkem 449 45,8 % 

terciární sektor 

instituce veřejné správy 9 0,9 
obrana 2 0,2 
vzdělávání, výzkum, kultura 76 7,7 
zdravotní a sociální péče 58 5,9 
exteritoriální organizace a instituce 4 0,4 
celkem 149 15,2 % 

kvartérní sektor 

celkem 981 100,0 %  

 

Jednotlivá odvětví národního hospodářství jsme dále z důvodu snadnějšího 
uchopení dat a zpřehlednění výstupů analýzy redukovali do čtyř sektorů (viz tabulka 
výše). Taková kategorizace je základem pro vybrané typy analýz v této studii. Jak je 
patrno z následujícího grafu, největší podíl organizací z dotazníkového šetření tvoří 
organizace působící v terciárním sektoru národního hospodářství. Jedná se především 
o zařízení zprostředkovávající restaurační a ubytovací služby, různé druhy obchodních 
služeb, úklidové služby ad. Ze všech odvětví v rámci tohoto sektoru tvoří obchod a 
služby téměř 50% podíl. Velmi významný podíl organizací zaměstnávajících zahraniční 
pracovníky působí také v sekundárním sektoru. Jedná se především o organizace 
působící ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví. I v těchto odvětvích národního 
hospodářství je dostatek prostoru pro vytváření volných pracovních míst pro 
zahraniční pracovníky zejména s ohledem na flexibilitu a často i sezónnost, jež 
pracovní místa v těchto odvětvích vyžadují. Organizace působící ve zpracovatelském 
průmyslu tvoří více než 57 % všech úspěšně kontaktovaných organizací v rámci 
sekundárního sektoru. Podíl organizací působících v kvartérním sektoru národního 
hospodářství je zhruba 15 %. Tento podíl vystihuje situaci reálnou pro pracovní 
migraci zahraničních pracovníků do tohoto sektoru. Pracovní pozice nabízené 
v kvartérním sektoru většinou kladou nároky na vyšší kvalifikaci i vzdělání a jak 
uvidíme v analýze vzdělanostní struktury zahraničních pracovníků zaměstnaných ve 
vybraných organizacích, kvalifikační i vzdělanostní struktura často neodpovídá 
požadavkům zaměstnavatelů v kvartérním sektoru. Bohužel je však patrný i opačný 
trend, tzv. overqualification, kdy je poměrně vysoké procento zahraničních pracovníků 
s vysokoškolským vzděláním zaměstnáno v manuálních pozicích. Nejméně jsou 
v rámci jednotlivých odvětví národního hospodářství zastoupeny organizace působící 
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v primárním sektoru, což ale vyplývá z jeho marginálního podílu na celkovém 
národním hospodářství obecně. Vzhledem k tomu, že převážná část organizací námi 
oslovených, působících v tomto sektoru, jsou organizace zabývající se zemědělstvím, 
můžeme předpokládat, že zahraniční pracovní síla je najímána především na sezónní a 
krátkodobé pracovní aktivity.  

 

Graf č. 1 Podíl zaměstnavatelů zaměstnávajících cizince v jednotlivých 
redukovaných sektorech národního hospodářství (%) 
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Hodnoty podílu organizací z výzkumného vzorku v jednotlivých odvětvích 
národního hospodářství víceméně korespondují se současným trendem v oblasti 
celkové zaměstnanosti. Ta je charakteristická především růstem v sektoru služeb a 
obchodu, přesto však zůstává pro ekonomiku České republiky typický i vysoký podíl 
zaměstnanosti v sekundárním sektoru, zejména ve zpracovatelském průmyslu a 
stavebnictví. Podíl zaměstnanosti v tomto odvětví národního hospodářství byl nejvyšší 
ze všech zemí EU a přibližuje se mu pouze podíl tohoto sektoru na celkové 
zaměstnanosti na Slovensku. Tato skutečnost vyplývá z nejvyššího zastoupení 
zpracovatelského průmyslu v rámci celé Evropské unie. Podíl zaměstnanosti ve 
zpracovatelském průmyslu byl ve čtvrtém čtvrtletí 2006 o 10 p.b. vyšší než v EU-27 a 
o 11 p.b. vyšší než v zemích původní patnáctky. Na druhé straně, přestože 
zaměstnanost v tomto sektoru roste, se naše odvětvová skladba vyznačuje podstatně 
nižším zastoupením sektoru služeb než je tomu v EU-15 (o 13,2 p.b.), ale také v          
EU-27 (-9,9 p.b.). Podprůměrně je zastoupena zejména kategorie nemovitosti a 
pronájem a také kategorie zdravotní a sociální péče.16 

                                                 
16  ČSÚ, 2007 
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2.3 Forma vlastnictví organizací zaměstnávajících 
zahraniční pracovníky 

V rámci identifikace organizací, které zaměstnávají zahraniční pracovníky, nás 
dále zajímala forma jejich vlastnictví. Pro účely této studie jsme vlastnictví organizací 
shrnuli do čtyř kategorií podle toho, zda jsou organizace podnikatelským subjektem, 
institucí veřejné správy, popř. samosprávy, družstvem či neziskovou organizací mimo 
vládní sektor (viz graf č. 2). Mezi organizacemi z výběrového souboru v naprosté 
většině převažovaly organizace soukromého ziskového sektoru (86 %), což odpovídá i 
reálnému podílu těchto organizací v rámci civilních odvětví národního hospodářství. 
V rámci veřejného sektoru jsou zahraniční pracovníci zaměstnáváni především ve 
zdravotnictví, školství a ve výzkumných institucích. Určitý podíl cizinců sledujeme i 
v oblasti kultury, obzvláště pak v uměleckých oborech. Podíl nevládních organizací 
zaměstnávajících cizince ve výběrovém souboru tvoří zhruba tři procenta, nicméně 
neziskové organizace působící převážně v oblasti sociálních a zdravotních služeb a 
také kulturních aktivit jsou poměrně významným zaměstnavatelem v kvartérním 
sektoru národního hospodářství, ve kterém je zastoupeno 15 % všech organizací 
zaměstnávajících cizince z výběrového souboru. Zvláštní formu vlastnictví organizace 
tvoří družstva, jejichž podíl na civilním sektoru národního hospodářství je nejnižší, 
nicméně zájem cizinců o činnost v družstvech začíná narůstat. Nemusí jít přitom jen o 
družstva soukromých zemědělců, ale také o určité typy výrobních společností, popř. 
veřejných obchodních společností aj.17  

 

Graf č. 2 Podíl organizací zaměstnávajících cizince podle formy vlastnictví  
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Podíl všech typů organizací v primárním sektoru národního hospodářství je 

nejnižší. To je ovšem dáno nízkým podílem zastoupení tohoto sektoru v rámci celku 
ekonomických subjektů podílejících se na národním hospodářství. Výjimku v rámci 
jednotlivých typů organizací co do vlastnictví tvoří družstva. Jejich podíl je nejvyšší 
právě v primárním sektoru národního hospodářství. V souladu s odvětvovou skladbou 
ekonomických subjektů převažují mezi organizacemi s vlastnickou povahou družstva, 
především zemědělská sdružení, která zaměstnávají cizince většinou na sezónní a 
krátkodobé pracovní smlouvy. Vzhledem k počtu organizací působících v zemědělství 

                                                 
17 Zaměstnavatel, který zaměstnává cizince jako společníka, statutární orgán nebo člena statutárního 

orgánu obchodní společnosti pro obchodní společnost nebo člena družstva nebo člena statutárního orgánu 
družstva pro družstvo práce, které jsou předmětem činnosti obchodní společnosti nebo družstva, nemá 
povinnost žádat o vydání povolení k získávání cizinců. 
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v rámci výběrového souboru, je tedy podíl organizací s vlastnickým statutem družstva 
nejvyšší právě v primárním sektoru. Organizace veřejné správy a organizace 
neziskového sektoru se v primárním sektoru národního hospodářství nevyskytují 
prakticky vůbec, což ostatně vyplývá z povahy jejich činnosti. Nejvyšší podíl organizací 
soukromého sektoru je zastoupen v terciárním sektoru, zejména pak v oblasti služeb a 
obchodu (viz tab. č. 3). 

 

Tabulka č. 3 Podíl organizací s určitým typem vlastnictví v jednotlivých 
sektorech národního hospodářství (%) 

oblasti národního hospodářství 
forma vlastnictví 

organizace primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární 
sektor 

st. správa, 
zdravot., 
výzkum 

celkem 

3,54 39,70 50,95 5,82 100,00 
soukromá organizace 

68,29 91,81 89,76 30,87 80,63 
0,00 8,43 24,10 67,47 100,00 organizace veřejného 

sektoru 0,00 2,05 4,45 37,58 8,46 
40,91 27,27 31,82 0,00 100,00 

družstvo 
21,95 1,75 1,56 0,00 2,24 
0,00 0,00 32,14 67,86 100,00 nestátní nezisková 

organizace 0,00 0,00 2,00 12,75 2,85 
7,02 26,32 17,54 49,12 100,00 

non-response 
9,76 4,39 2,23 18,79 5,81 
4,18 34,86 45,77 15,19 100,00 

celkem 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
Sledujeme–li naopak podíl zastoupení jednotlivých typů organizací na všech 

sektorech národního hospodářství, pak jsou to právě organizace soukromého sektoru, 
které jednoznačně dominují v zastoupení na ekonomických aktivitách v rámci celku 
národního hospodářství, s výjimkou sektoru kvartérního, což ale opět vyplývá 
z povahy rozdílných typů statků, které tyto dva sektory produkují. Zastoupení 
organizací veřejného sektoru a nestátních neziskových organizací je v ostatních 
sektorech národního hospodářství minimální, přičemž nestátní neziskové organizace se 
ve větší míře podílejí na produkci statků, jen v rámci kvartérního sektoru, obzvláště 
pak ve zdravotnických a sociálních službách (viz graf č. 3). 
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Graf č. 3 Podíl organizací s určitým typem vlastnictví v jednotlivých sektorech 
národního hospodářství (%) 
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2.4 Typologie organizací dle účasti zahraničního 
subjektu 

Jednou z dalších charakteristik, které nás zajímaly v souvislosti s identifikací 
organizací zaměstnávajících zahraniční pracovníky, byla účast zahraničního subjektu 
ve vedení těchto organizací. V grafu č. 4 jsou znázorněny výsledky rozložení těchto 
organizací ve výběrovém souboru. Jen asi 30 % dotazovaných organizací má ve svém 
zastoupení také zahraniční subjekt, přičemž pouze 25 % z celku jsou to organizace, 
v nichž je majoritním vlastníkem zahraniční subjekt. V této souvislosti můžeme hovořit 
o větších organizacích ve vlastnictví zahraničního subjektu (stavební firmy) a také o 
malých firmách do 25 zaměstnanců, obzvláště v odvětví pohostinství, ubytování, 
hotelových a úklidových služeb. 
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Graf č. 4 Podíl organizací podle účasti zahraničního subjektu na vlastnictví 
organizace  
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Prakticky ve všech sektorech národního hospodářství převládají organizace bez 
účasti zahraničního subjektu na vedení (viz tab. č. 4). Ty se také nejvíce podílejí na 
odvětvových aktivitách primárního a kvartérního sektoru. Vyšší podíl organizací 
s účastí zahraničního subjektu na vlastnictví organizace je patrný především 
v sekundárním sektoru (stavebnictví a zpracovatelský průmysl) a v terciárním sektoru 
(služby). S ohledem na podíl organizací v rámci sektorů národního hospodářství je 
patrné, že všechny tři typy organizací jsou co do účasti zahraničního subjektu nejvíce 
zastoupeny v sekundárním a terciárním sektoru národního hospodářství. Zajímavým 
zjištěním je určitý podíl organizací se zahraniční účastí v kvartérním sektoru. 
S největší pravděpodobností se ve výběrovém souboru objevily také organizace 
zajišťující především zdravotní a sociální služby, jež mohou být vlastněny zahraničním 
subjektem. Jedná se o různá nestátní zdravotnická zařízení, různé asociace, 
společenství organizací zabývající se ekologií, charitou ad. 

 

Tabulka č. 4 Zastoupení organizací dle podílu zahraniční účasti v jednotlivých 
sektorech národního hospodářství (%) 

oblasti národního hospodářství 
zahraniční účast na 
vlastnictví organizace primární 

sektor 
sekundární 

sektor 
terciární 
sektor 

st. správa, 
zdravotnict
ví, výzkum 

celkem 

1,20 34,26 59,76 4,78 100,00 majoritní vlastník 
zahraniční 7,32 25,15 33,41 8,05 25,59 

5,00 35,00 48,33 11,67 100,00 minoritní vlastník 
zahraniční 7,32 6,14 6,46 4,70 6,12 

5,24 35,18 40,12 19,46 100,00 
bez zahraničního subjektu 

85,37 68,71 59,69 87,25 68,09 
0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 

neodpověděl 
0,00 0,00 0,45 0,00 0,20 
4,18 34,86 45,77 15,19 100,00 

celkem 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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2.5 Typologie organizací dle jejich působnosti 

V rámci dotazníkového šetření organizací zaměstnávajících zahraniční 
pracovníky jsme dále zjišťovali, o jaké organizace z hlediska jejich regionální 
působnosti se jedná, respektive jaký dosah má působnost organizace, jež zaměstnává 
zahraniční zaměstnance, do jaké míry ovlivňuje ekonomiku dané společnosti, trh práce 
z regionálního hlediska a podobně. Sledovali jsme proto rozsah působnosti dané 
organizace v členění na organizace s lokální, regionální, republikovou a mezinárodní 
působností (viz graf č. 5). 

 
Graf č. 5 Podíl organizací z výběrového souboru dle jejich působnosti 
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Jen asi třetina organizací z výběrového souboru má význam zejména pro 
lokální a regionální trhy práce. S největší pravděpodobností se jedná o organizace 
drobných živnostníků, zemědělců, a lokálních firem s nižším počtem zaměstnanců. 
Z hlediska působnosti jsou při zaměstnávání zahraničních pracovníků významnější 
organizace, které svými ekonomickými aktivitami přesahují hranice lokality či okresu. 
Více než třetina těchto organizací z výběrového souboru se na hospodářském a 
společenském životě podílí na republikové úrovni, prakticky stejné procento organizací 
působí na nadnárodní úrovni. Tato skutečnost je patrná i z následujícího grafu, v němž 
sledujeme podíl organizací dle jejich působnosti v závislosti na jednotlivých sektorech 
národního hospodářství. 
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Graf č. 6 Podíl organizací s různou působností v jednotlivých sektorech 
národního hospodářství (%) 
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Podíl organizací s mezinárodní a republikovou působností je podstatně vyšší 
v sekundárním a terciárním sektoru národního hospodářství, v nichž převyšují podíl 
organizací s regionální a lokální působností více než dvojnásobně. To ukazuje na 
charakter ekonomických aktivit těchto organizací. Jak již bylo uvedeno výše, jedná se 
většinou o organizace zaměstnávající zahraniční pracovníky především ve větších 
provozech průmyslu a stavebnictví a v oblasti obchodu a služeb. Naopak vyšší podíl 
organizací s regionální a lokální působností se vyskytuje v primárním a kvartérním 
sektoru. Nejvyšší podíl organizací s regionální působností (téměř 40 %) sledujeme 
právě v kvartérním sektoru, kde charakter činností organizací koresponduje právě 
s regionální působností dotázaných organizací. Jde většinou o služby institucí státního 
sektoru a zdravotnictví. Poměrně vysoký podíl organizací s lokální působností je 
možno sledovat i v primárním sektoru národního hospodářství, kde poměrně převyšuje 
podíl organizací s vyšší než regionální působností. Jde především o malé organizace 
působící v různých odvětvích zemědělství a pomocných prací. 

 

2.6 Typologie organizací dle velikosti v závislosti na 
počtu všech pracovníků 

Charakteristickým systemizačním prvkem v rámci typologie organizací je její 
velikost. Velikost organizací v rámci výběrového souboru jsme určovali dle počtu všech 
zaměstnanců pracujících v dané zkoumané jednotce. V následujícím grafu jsou 
zachycena procentuální zastoupení jednotlivých organizací z výzkumného souboru 
včetně jejich velikostního členění dle počtu zaměstnanců. Přitom za malé organizace 
pro účely této studie považujeme organizace do 50 zaměstnanců, středně velké 
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organizace zaměstnávají od 50 do 200 zaměstnanců a ostatní podíly tvoří velké 
organizace.  

 

Graf č. 7 Velikost organizací v závislosti na počtu všech zaměstnanců 
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Nejvyšší procentuální zastoupení organizací z výzkumného souboru tvoří 
organizace středně velké s 50 až 200 zaměstnanci (31 %). Malé organizace do 25 a 50 
zaměstnanců jsou ve výzkumném souboru zastoupeny zhruba 20 % (každý typ 
z podskupiny malých organizací), asi 26 % celého souboru tvoří velké organizace nad 
200 zaměstnanců. Pokud však zkoumaný soubor rozdělíme do tří základních 
velikostních skupin, pak malé organizace převažují (23 % + 20 % = 43 %), následují 
organizace střední (31 %) a velké (26 %). 

Bereme-li v úvahu členění organizací podle velikostních typů ve výše uvedeném 
grafu, pak je znatelný nejvyšší podíl středně velkých organizací ve všech čtyřech 
sektorech národního hospodářství (viz graf č. 8). Zatímco v primárním sektoru 
národního hospodářství výrazně převažuje podíl středně velkých a menších organizací 
(25 - 50) nad podílem ostatních velikostních typů organizací v rámci sektoru, 
v ostatních sektorech národního hospodářství se s výjimkou právě středně velkých 
organizací podíly jednotlivých velikostních typů přibližují. To je znatelné především 
v kvartérním sektoru, kde se podíly všech velikostních typů organizací na daném 
sektoru pohybují v rozmezí od 10 % do 20 %. Výjimku opět tvoří středně velké firmy. 
Celkově nejnižší zastoupení ve všech sektorech národního hospodářství mají velké 
firmy nad 500 a 1 000 zaměstnanců, které jsou v celku výběrového souboru 
zastoupeny nejméně. Jejich relativně vyšší podíl je znatelný v kvartérním sektoru, kde 
by se dalo usuzovat především na vyšší procento dotazovaných zdravotnických 
zařízení typu velká nemocnice. Nadprůměrný podíl malých organizací do 25 
zaměstnanců v terciárním sektoru národního hospodářství je dán opět charakterem 
ekonomických činností těchto organizací, které spočívají především v poskytování 
služeb v odvětvích dle OKEČ tak, jak byly roztříděny v tab. č. 2.  
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Graf č. 8 Podíl organizací různých velikostí v jednotlivých sektorech národního 
hospodářství (%) 
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Zohledníme-li rozložení velikostního typu organizace v různých sektorech 
národního hospodářství (viz tab. č. 11 v přílohách studie), pak malé a středně velké 
organizace působí nejvíce v terciárním sektoru a relativně vysoké je i jejich zastoupení 
v sektoru sekundárním. U velkých organizací je trend opačný. Více se soustřeďují 
v sekundárním sektoru, následuje sektor terciární a relativně více se vyskytují také 
v sektoru kvartérním. Největší organizace s počtem zaměstnanců nad 1000 působí 
nejvíce v sektoru kvartérním (40,54 %), což je důkazem toho, že největší organizace 
z výzkumného souboru 1002 zaměstnavatelů zaměstnávajících zahraniční pracovníky 
by mohla být právě velká zdravotnická zařízení. Poměrně vysoký podíl těchto 
organizací působí také v sektoru sekundárním (35,14 %). 

 

2.7 Typologie organizací v závislosti na podílu 
zahraničních pracovníků 

V následujícím textu se v rámci typologie organizací zaměříme na jejich 
specifika v závislosti na podílu zahraničních pracovníků, které zaměstnávají. Z výstupů 
analýzy identifikace organizací zaměstnávajících zahraniční pracovníky vyplynulo, že 
prakticky největší zastoupení ve výzkumném souboru mají organizace s podílem 
zahraničních pracovníků na celku zaměstnanců organizace mezi 1 % a 5 %. Vycházeli 
jsme přitom z členění organizací podle podílu zahraničních pracovníků na celkovém 
počtu zaměstnanců dotazované organizace. Typologie takto členěných organizací 
včetně podílu na výzkumném souboru se nachází v grafu č. 9. Celkově ve výzkumném 
souboru převažují organizace s nižším podílem zahraničních pracovníků na celku 
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zaměstnanců (do 20 % zahraničních pracovníků). Ostatní organizace nedosahují ani 
pětiprocentních podílů a celkově se na výzkumném souboru podílejí asi 15 %. 

 
Graf č. 9 Podíl organizací v závislosti na podílu zahraničních zaměstnanců v 
nich pracujících (%) 
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Všechny organizace s nižším podílem zahraničních zaměstnanců (do 20 % 
z celku zaměstnanců) výrazně převažují v jednotlivých sektorech národního 
hospodářství (viz graf č. 10). Celkově jsou ve všech sektorech nejvíce zastoupeny 
organizace, podíl jejichž zaměstnanců na celkové zaměstnanosti v organizaci činí 1 % 
až 5 %. Nejvíce těchto organizací působí v kvartérním sektoru. Jejich podíl zde 
dosahuje téměř 45 %. Relativně vyšší podíly ve všech sektorech národního 
hospodářství vykazují také organizace s podílem zahraničních zaměstnanců do 1 %. 
Jejich podíl je opět nejvyšší v kvartérním sektoru (téměř 25 %). Znamená to tedy, že 
kvartérní sektor (státní správa, zdravotnictví, výzkum, kultura) je charakteristický 
především typem organizací s nízkým podílem zahraničních pracovníků. Pokud však 
srovnáváme mezi jednotlivými sektory národního hospodářství, v kvartérním sektoru 
jsou všechny typy organizací podle podílu zahraničních zaměstnanců zastoupeny 
nejméně (viz tab. č. 13 v přílohách studie). Stejné zjištění platí také pro primární 
sektor národního hospodářství. Takový výstup je ale do značné míry ovlivněn nízkým 
procentuálním podílem těchto dvou sektorů na celkovém národním hospodářství. 
Tabulka č. 13 v příloze dále dokumentuje fakt, že většina organizací s nižším podílem 
zahraničních pracovníků působí především v terciárním sektoru národního 
hospodářství, zatímco organizace s vyšším podílem zahraničních pracovníků jsou již 
poměrně slušně zastoupeny i v sekundárním sektoru národního hospodářství. Nízké 
procentuální zastoupení organizací s vyšším podílem zahraničních pracovníků se odráží 
i v nízkém zastoupení těchto organizací napříč sektory národního hospodářství. 
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Graf č. 10 Podíl organizací s různým podílem zahraničních zaměstnanců 
v závislosti na sektorech národního hospodářství (%) 
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Konstrukce dotazníku neumožňovala podrobněji zjišťovat souvislosti mezi 
absolutním počtem zahraničních pracovníků v jednotlivých organizacích a jejich 
podílem na celkovém počtu zaměstnanců v organizaci, proto jsme provedli alespoň 
analýzu kumulativní četnosti organizací v závislosti na absolutním počtu zahraničních 
pracovníků. Z níže uvedeného grafického výstupu je zřejmé, že české ekonomické 
subjekty nevytvářejí početnější skupiny zahraničních pracovníků v rámci svých 
pracovišť, a to bez ohledu na svou velikost a celkový počet zaměstnanců. Mezi 
malými, středními i velkými organizacemi v naprosté většině převažují ty, které 
zaměstnávají do 10 zahraničních pracovníků. Naopak organizací, které zaměstnávají 
nad 50 zahraničních pracovníků, je ve výběrovém souboru jen asi 5 %.  
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Graf č. 11 Kumulativní podíl organizací dle počtu zahraničních zaměstnanců 
(%) 
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2.8 Identifikace organizací v souvislosti se sektory trhu 
práce 

V rámci souboru analýz identifikujících organizace zaměstnávající zahraniční 
pracovníky jsme se také zaměřili na jejich příslušnost k primárnímu nebo 
sekundárnímu trhu práce. Vycházíme přitom z konceptu segmentace trhu práce (blíže 
viz kapitola č. 7). Pro tento druh analýzy předpokládáme, že zahraniční pracovníci, 
především ti ze třetích zemí, často přijímají pracovní místa na sekundárním trhu 
práce. Na základě čtyř indikátorů vycházejících z dotazníku jsme zaměstnavatele 
roztřídili do dvou skupin dle charakteristik pracovních míst a následně jsme 
identifikovali ty zaměstnavatele, kteří zaměstnávají cizince na pozicích typicky 
vykonávaných na primárním trhu práce a na pozicích vykonávaných na sekundárním 
trhu práce. Typologie indikátorů sekundárního trhu práce tak, jak vychází z konstrukce 
dotazníku, je založena na: 

1. charakteru pracovní pozice - manuální zaměstnání indikují příslušnost 
k sekundárnímu trhu práce s vyšší pravděpodobností než ostatní pracovní pozice 
(administrativa a THP, odborní pracovníci a specialisté a řídící pracovníci a 
manažeři); 

2. poskytování dodatečného výcviku a dalších vzdělávacích programů - 
zaměstnanci na sekundárním trhu jsou jen zřídka zahrnuti ve výcvikových a 
výukových programech svého zaměstnavatele, mimo základního výcviku na 
zapracování; 

3. zahrnutí ve schématech kariérního postupu - zaměstnanci na sekundárním 
trhu nejsou zahrnuti ve schématech kariérního postupu (dead-end-jobs); 

4. podílu na určování cílů organizace - vliv zaměstnanců pracujících na 
sekundárním trhu práce na určování cílů organizace je nulový. 
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Ve shora uvedené typologii indikátorů vycházíme z otázek dotazníku na kvalitu 
práce a sociální integraci, přičemž za pracovní pozice charakteristické pro sekundární 
trh práce považujeme ty, na nichž pracují pracovníci výhradně manuálně a současně 
jim není nabízena možnost dodatečného výcviku a vzdělávání, stejně tak nemají 
možnost postupovat v rámci praxe a dle nabytých zkušeností na vyšší pozice a šance 
na uplatnění jejich názorů na určování směru a cílů organizace jsou minimální. 
Výstupy jsou do jisté míry ovlivněny faktem, že některé organizace nabízejí 
zahraničním pracovníkům pracovní místa na obou těchto trzích práce. Podrobněji bude 
o segmentaci trhu práce a účasti organizací zaměstnávajících zahraniční zaměstnance 
v rámci jeho dvou sektorů pojednáno v kapitole 7 o sociální integraci cizinců. Tohoto 
členění zde využíváme pouze jako základu pro ucelenou analýzu charakteristik 
organizací zaměstnávajících zahraniční zaměstnance.18 

Analýza podílů organizací v jednotlivých segmentech trhu práce v závislosti na 
sektorech národního hospodářství (viz graf č. 12) vykazuje prakticky stejný trend na 
primárním i sekundárním trhu práce co do procentuálního zastoupení jednotlivých 
organizací v rámci sektorů národního hospodářství. Jen podíly těchto organizací na 
sekundárním trhu práce jsou podstatně nižší, než je tomu na primárním trhu. Určitou 
výjimku tvoří kvartérní sektor, kde podíl organizací na sekundárním trhu práce je nižší 
než jejich podíl v primárním sektoru národního hospodářství, kdežto na primárním 
trhu práce je tomu naopak. Takový výstup je pravděpodobně ovlivněn charakterem 
ekonomických činností v kvartérním sektoru národního hospodářství. Ačkoliv v každém 
sektoru národního hospodářství může být vykonávána práce jak na primárním, tak i 
na sekundárním trhu práce, právě sektor institucí státní správy, zdravotnictví, 
výzkumu a kultury svou odvětvovou skladbou nejméně koresponduje s možností 
tvorby pracovních míst na sekundárním trhu práce. 

 

Graf č. 12 Příslušnost zaměstnavatele k primárnímu a sekundárnímu trhu 
práce podle redukovaných sektorů národního hospodářství (%) 
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18  více viz kapitola 7 - „Sociální integrace“ 



2. Identifikace organizací zaměstnávajících zahraniční pracovníky 
Robert Trbola 

_________________________________________________________________________ 

 35  

V souvislosti se segmentací trhu práce nás dále zajímalo, jakou roli hraje 
velikost organizace zaměstnávající zahraniční pracovníky na svých pracovních místech 
v souvislosti s jejich nabídkou na primárním nebo sekundárním trhu práce. Z grafu č. 
13 je zřejmé, že čím větší organizace je co do počtu zaměstnanců, tím méně 
pracovních míst nabízí na sekundárním trhu práce. Důvodem může být nízké procento 
velkých organizací ve výběrovém souboru nebo jejich personální politika může být více 
zacílená na lepší kvalitu pracovních míst pro všechny zaměstnance. Naopak podíl 
pracovních pozic na sekundárním trhu práce je nejvyšší v malých organizacích do 25 a 
50 zaměstnanců. S největší pravděpodobností se na tomto procentuálním zastoupení 
podílejí organizace živnostníků, zemědělců, popř. jiných subjektů zaměstnávajících 
zahraniční pracovníky na pozicích charakteristických pro sekundární trh práce. Jedná 
se zejména o sezónní zaměstnání, zaměstnání bez možnosti kariérního postupu, 
krátkodobé pracovní smlouvy, nestandardní pracovní smlouvy ad. Dále můžeme 
konstatovat, že na sekundárním trhu práce působí zhruba třetina malých organizací, 
organizací s vyšším počtem zaměstnanců (nad 200) na sekundárním trhu práce je jen 
čtvrtina a velkých organizací zaměstnávajících zahraniční zaměstnance (nad 1000) je 
jen 15 %. Výsledné procentuální zastoupení jednotlivých velikostních typů organizací 
na segmentovaných trzích práce však nemusí být úplně reprezentativní, protože každá 
z nich může zasahovat do obou sektorů trhu práce, tzn. mít zaměstnance na 
primárním i sekundárním trhu práce. Tuto skutečnost ale nebylo možno v souvislosti 
s konstrukcí dotazníku analyzovat. 
 

Graf č. 13 Rozložení aktivit organizací konkrétního velikostního typu v rámci 
segmentace trhu práce (%) 
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V rámci srovnání podílů zastoupení jednotlivých velikostních typů organizací na 
konkrétním trhu práce nejsou zřetelné větší rozdíly mezi primárním a sekundárním 
trhem práce (viz graf č. 14). Na obou těchto segmentech převládají středně velké 
organizace od 50 do 200 zaměstnanců. Tvoří přes třicet procent organizací na obou 
segmentech. Druhým nejčastějším typem organizací co do podílovosti na jednotlivých 
trzích práce jsou malé organizace, které ve svých dvou podskupinách (do 25 
zaměstnanců a 25-50 zaměstnanců) jsou na segmentech trhu práce zastoupeny téměř 
40 %, v případě sekundárního trhu dokonce téměř 50 %. To v podstatě odpovídá 
reálnému vyššímu podílu těchto organizací ve výběrovém souboru. Vyšší podíl malých 
organizací na sekundárním trhu práce se potvrzuje i při analýze rozložení podílovosti 
jednotlivých velikostních typů organizací v rámci segmentů trhu práce. Také nízké 
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procentuální zastoupení velkých organizací (nad 500 a nad 1 000 zaměstnanců) je 
dáno nižším podílem těchto organizací ve výběrovém souboru.  

 
Graf č. 14 Podíl organizací různých velikostí na sektorech trhu práce (%) 
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Prakticky stejný trend jako u předchozího grafu vykazují výstupy i v grafu č. 
15, ve kterém jsou zachyceny rozdíly mezi organizacemi s různým podílem 
zahraničních pracovníků na celku zaměstnanců v závislosti na segmentaci trhu práce. 
Organizace s nižším podílem zahraničních zaměstnanců jsou na obou segmentech trhu 
práce zastoupeny nejvíce. Rozdíly v procentuálních zastoupeních jednotlivých typů 
organizací jsou patrné zejména na primárním trhu práce, zatímco na sekundárním 
trhu práce dochází k částečnému stírání a zmenšování rozdílů. Je patrné, že podíly 
zastoupení zahraničních pracovníků na celkovém počtu zaměstnanců organizace 
nehrají příliš velkou roli při segmentování trhu práce. 

 
Graf č. 15 Podíl organizací s různým podílem zahraničních zaměstnanců 
v závislosti na segmentaci pracovního trhu (%) 
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2.9 Vývoj vzniku pracovních míst obsazovaných 
zahraničními pracovníky a situace organizací 
z výběrového souboru 

V souvislosti s migrací (nejen) cizích státních příslušníků do tehdejšího 
Československa se i trh práce a s ním související nabídka práce různých typů 
ekonomických subjektů začala přizpůsobovat nové nabídce pracovní síly ze zahraničí. 
Ačkoliv poválečný vývoj v oblasti migrace pracovních sil byl charakteristický především 
repatriací Čechů a Slováků z různých zemí Evropy i světa, setkáváme se i s příchodem 
dalších skupin cizinců, jako byli např. Řekové v padesátých letech, kteří sem přicházeli 
v důsledku občanské války v zemi jejich původu. V souvislosti s tím vznikala i potřeba 
umožnit těmto nově příchozím skupinám populace přístup na trh práce. Již 
v poválečném období začaly ekonomické subjekty zaměstnávat přistěhovalce. 

Vzhledem k tomu, že v období socialismu se stát uzavřel vůči okolnímu světu, 
nebyl v podstatě důvod k řešení přistěhovalecké otázky a s tím souvisejícího využití 
potenciálu zahraniční pracovní síly k rozvoji společnosti. V tomto duchu byla dočasná 
pracovní migrace omezena na země socialistického bloku. Pracovní migrace v období 
před rokem 1989 byla regulována především mezivládními dohodami. V souladu s tím 
se začali na tehdejším trhu práce (obzvláště pak v průmyslových odvětvích) 
uplatňovat především vietnamští občané. Nejvyšší počet vietnamských pracovníků - 
27 100 osob zde pracoval v roce 1983.19 Tato skupina vietnamských pracovníků tvořila 
většinu zahraniční pracovní síly v československých organizacích. Její část se pak stala 
i základnou pro vznik početné přistěhovalecké vietnamské komunity na území České 
republiky po roce 1989. Kromě vietnamských pracovníků byly uzavírány dohody ještě 
s dalšími pracovníky ze socialistických zemí (Kuba, Laos, Mongolsko ad.). V souladu 
s tehdejšími podmínkami se na národním hospodářství nepodílelo mnoho organizací, 
jež by zaměstnávaly zahraniční pracovníky. Jak již bylo řečeno, šlo především o 
organizace působící v odvětvích zpracovatelského průmyslu a podíl těch, jež tyto 
pracovníky zaměstnávaly, na celkovém produktu byl minimální. Mezi organizacemi, jež 
byly dotázány v rámci našeho výběrového souboru, jich pouze 2 % začala 
zaměstnávat zahraniční pracovníky v období před rokem 1989 (viz graf č. 16). 

Počátkem devadesátých let došlo k zásadnímu obratu v migračních trendech. 
Česká republika začíná být destinací zajímavou nejen z hlediska pracovní migrace, ale 
i přistěhovalectví. První etapa migrace v tomto období (do roku 1996) je 
charakteristická především návratem emigrantů z různých částí světa a neméně pak 
návratem příslušníků krajanských komunit ze zemí východní Evropy a Balkánu. Kromě 
těchto skupin populace začínají Českou republiku vyhledávat jako cílovou zemi další 
skupiny uprchlíků především z asijských zemí. S tím související pracovní migrace do 
České republiky roste a vrcholí v letech 1996 a 1997. Organizace působící v oblasti 
národního hospodářství začínají reagovat na levnější nabídku zahraniční pracovní síly a 
stále více jí využívají. Z analýzy výběrového souboru organizací zaměstnávajících 
cizince je v grafu č. 16 doložen velký nárůst poptávky po zahraniční pracovní síle. 
V průběhu tohoto období (1990 - 1995) začalo zahraniční pracovníky zaměstnávat 14 
% dotázaných organizací.  

                                                 
19  Baršová A., Barša P., 2005 
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Graf č. 16 Období počátku zaměstnávání zahraničních pracovníků v organizaci 
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Pro období mezi lety 1996 - 2000 je charakteristické zpřísňování podmínek pro 
pobyt cizinců i omezování jejich pracovních příležitostí. Souvisí to zejména 
s hospodářsko-společenskými podmínkami tohoto období v České republice, s růstem 
nezaměstnanosti a celkově nepříznivou situací na trhu práce. Navzdory tomu i v těchto 
letech roste počet cizinců získávajících pracovní povolení. V období mezi lety 1994 až 
2004 vzrostl počet cizinců s povolením k pobytu ze 104 tisíc na 254 tisíc, přičemž 
k dočasnému poklesu dochází pouze v roce 2000 v důsledku změny zákona č. 
326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR.20 Počet získaných povolení k pobytu 
však roste až do tohoto roku a ekonomické subjekty na tuto situaci reagují rozšířenou 
nabídkou pracovních možností právě pro zahraniční pracovníky. Nárůst počtu 
organizací, které rozšiřují nabídku pracovních míst i pro zahraniční pracovníky, je 
zřetelný podílem těchto organizací v našem výběrovém souboru (23 %). 

Současné období vývoje migrační politiky (od roku 2000 dosud) je příznivé pro 
zaměstnávání zahraničních pracovníků. Ačkoliv se jedná o období kontrolované a 
řízené migrace, počet zahraničních pracovníků na trhu práce v České republice roste. 
S tím souvisí i reakce ekonomických subjektů charakterizovaná růstem pracovních 
míst pro tuto skupinu zaměstnanců. Takový stav je důsledkem otevřenějšího přístupu 
vlády k otázkám pracovní migrace zahraničních pracovníků. Možným vysvětlením se 
jeví být aktuální potřeby trhu práce, nedostatek domácích zdrojů v určitých odvětvích 
národního hospodářství, růst české ekonomiky a s ním související vysoký počet 
volných pracovních míst a také obavy z nedostatku kvalifikovaných pracovních sil 
v souvislosti s demografickým vývojem populace a trendy ve vzdělanostní struktuře 
populace. 

Roky 2000 až 2003 se vyznačovaly značnou stabilitou, v České republice bylo 
v těchto letech evidováno mezi 160 až 170 tisíci ekonomicky aktivních cizinců. Mezi 
roky 2004 až 2006 došlo k výraznému zvýšení počtu těchto osob, a to téměř o 80 
tisíc. Navýšení se téměř výhradně týkalo cizinců evidovaných úřady práce a souviselo 
se změnou zákona o zaměstnanosti a se vstupem České republiky do Evropské unie.21 
Vstup České republiky do Evropské unie byl pro velkou část zahraničních pracovníků 
pozitivní ve zrušení pracovního povolení pro občany EU, které představuje dodnes 
obrovskou bariéru pro zahraniční pracovní migraci. 

                                                 
20  in: Milada Horáková; 2005 
21  ČSÚ, 2007 
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Na konci roku 2006 dosáhla zaměstnanost cizinců dosavadního maxima. Na 
trhu práce bylo evidováno 251 tisíc cizinců, což činilo 4,6 % podílu cizinců na pracovní 
síle. Zaměstnanost cizinců v České republice v průběhu let roste a modifikuje se i její 
struktura. V období let 1995 - 2006 vzrostla o více než 100 tisíc (ze 149 tisíc na 251 
tisíc).22 Většina zahraničních pracovníků participuje na trhu práce v České republice 
jako zaměstnanci organizací (ať už domácích, nebo zahraničních) v různých odvětvích 
národního hospodářství. V tomto období vzniká také nejvíce pracovních míst pro 
zahraniční pracovníky. Výstupy analýzy v grafu č. 16 potvrzují tuto skutečnost i ve 
výběrovém souboru. V letech 2000 až 2005 začalo zahraniční zaměstnance 
zaměstnávat téměř 45 % organizací z výběrového souboru. Během posledních dvou 
let vytvořilo pracovní místa pro zahraniční pracovníky dalších 16 % organizací a nová 
místa neustále vznikají. 

 

2.10 Některé další charakteristiky organizací 
související s potenciálem zahraniční pracovní síly 

V souvislosti s identifikací organizací zaměstnávajících zahraniční pracovníky 
nás mimo výše uvedené charakteristiky zajímalo, jaké je rozložení organizací co do 
zaměstnávání cizinců v závislosti na jejich pohlaví. Analýza zaměstnanecké struktury 
organizací pro následné určení podílu organizací v souladu s určením pohlaví 
zahraničních pracovníků na celku výběrového souboru zajistila výstupy, které jsou 
uvedeny v následujícím grafu. 

 

Graf č. 17 Podíl organizací zaměstnávajících zahraniční pracovníky v závislosti 
na pohlaví pracovníka 
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Mezi jednotlivými organizacemi zaměstnávajícími zahraniční pracovníky 
naprosto převažují ty, které zaměstnávají pouze muže-cizince (47 %). V dalších 37 % 
se jedná o organizace, které zaměstnávají jako zahraniční pracovní sílu jak muže, tak i 
ženy. V pouhých 16 % jde o organizace, které zaměstnávají pouze ženy-cizinky. 
Takový výstup je především důsledkem reálného trendu v přílivu zahraničních 
pracovníků do českých organizací. Mezi cizinci migrujícími za prací do České republiky 
jsou muži dlouhodobě ve výrazné převaze. Údaje z roku 2003 hovoří o 72 % podílu 
mužů na zahraniční pracovní migraci.23 Ženy-cizinky bývají často méně náročné na 
pracovní a mzdové podmínky, přesto se však na trhu práce v České republice uplatňují 

                                                 
22  Horáková, 2007 
23  Člověk v tísni, 2004 
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hůře. Jejich podíl na zahraniční pracovní migraci se nicméně rok od roku zvyšuje. 
Zatímco v roce 2003 tvořily ženy 28% podíl na zahraniční zaměstnanecké pracovní 
migraci, v roce 2006 činil tento podíl již téměř 32 %. Podíl zastoupení žen v našem 
výběrovém souboru tvoří 35 % na celku zahraniční pracovní síly. Podíl organizací, 
v nichž jsou zaměstnány také ženy, tvoří dokonce 53 % z celku výběrového souboru. 
Tyto ženy pracují především v odvětvích zpracovatelského průmyslu a také ve 
službách a obchodu. 

Z hlediska společného pracovního trhu Evropské unie považujeme dále za 
podstatné zaměstnávání cizinců z přistupujících zemí EU. Přístup občanů členských 
zemí na trh práce v České republice byl po celé období po roce 1990 liberální, přestože 
byl formálně podmíněn získáním povolení k zaměstnání. Na trhu práce v České 
republice existovala nenasycená poptávka po určitých kvalifikovaných profesích, která 
nemohla být saturována z domácích zdrojů.24 Na konci roku 2003 představovaly 45% 
z celkové zaměstnanosti cizinců. Výstupy naší analýzy za rok 2007 ukazují, že podíl 
organizací zaměstnávajících zahraniční pracovníky ze zemí Evropské unie je více než 
70%, což dokazuje rostoucí potřebu zaměstnávání této skupiny zahraničních 
pracovníků v českých organizacích (jde především o zaměstnance slovenské 
národnosti). Souvisí to také s růstem zahraničních investic v České republice a 
potřebou odborníků a manažerů ze zahraničních organizací, které zde iniciují svoje 
ekonomické aktivity. V případě zaměstnanců ze zemí Evropské unie se jedná 
především o výše uvedené typy pracovních pozic. Nejdůležitějším faktorem 
ovlivňujícím růst zaměstnanosti cizinců z EU však zůstává vstup České republiky na 
společný pracovní trh se zeměmi EU a s tím související zaměstnanost Slováků a Poláků 
na českém trhu práce. Jak uvidíme dále, i v našem výběrovém souboru patří shora 
uvedené národnosti mezi absolutně nejvíce zaměstnávanou zahraniční pracovní sílu. 
Předpokládá se, že zaměstnanost zahraničních pracovníků ze zemí EU i nadále poroste 
v souvislosti se vstupem dalších zemí na společný pracovní trh EU. Zatímco 
zaměstnanost zahraniční pracovní síly z členských zemí EU na trhu práce v České 
republice roste, dochází k částečnému poklesu zahraniční zaměstnanosti ze třetích 
zemí, což může samozřejmě poměrně souviset s přílivem pracovníků z nově 
přistupujících zemí na společný evropský trh práce. Organizace, které zaměstnávají 
zahraniční pracovníky s pracovním povolením od úřadu práce, tedy pracovníky z 
nečlenských zemí EU (třetích zemí), tvoří zhruba 57 % našeho výběrového souboru. 
Vzhledem k tomu, že některé z organizací zaměstnávají jak pracovníky ze zemí EU, 
tak pracovníky z ostatních zemí, není možno přesně určit míru zájmu organizací o ten 
který typ pracovníků. Výstupy z dotazníkového šetření identifikující výše uvedené 
interpretace jsou uvedeny v tabulce č. 6.  

 

Tabulka č. 6 Podíly organizací ve výběrovém souboru dle některých dalších 
charakteristik z dotazníkového šetření (%) 

podíl organizací zaměstnávajících zahraniční pracovníky ze zemí EU 70,25 
podíl organizací zaměstnávajících zahraniční pracovníky s pracovním povolením od úřadu práce 57,05 
podíl organizací se stabilním počtem zahraničních pracovníků* 59,38 

*stabilní počet zahraničních pracovníků je takový stav zahraniční zaměstnanosti, jejíž podíl na celkové 
zaměstnanosti v organizaci v průběhu roku nekolísá a zaměstnanci jsou většinou zaměstnáni v souladu 
s dlouhodobými pracovními smlouvami 

 

                                                 
24  Horáková, 2004 
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V rámci organizací z výběrového souboru nás dále zajímal jejich podíl 
v závislosti na typu pozic, které zastávají zahraniční pracovníci. Jednotlivé pracovní 
pozice jsme identifikovali jako manuální, administrativní a technicko-hospodářské 
pozice, odborné a specializované pozice a vedoucí a manažerské pozice. Zjišťovali 
jsme procentuální zastoupení jednotlivých organizací v souvislosti se zaměstnáváním 
zahraničních pracovníků na těchto jednotlivých pozicích a také podíl zahraniční 
pracovní síly v rámci kategorizace těchto pracovních pozic. Ačkoliv nelze přesně zjistit 
podíl jednotlivých organizací na zaměstnávání v rámci pracovní pozice (jednotlivé 
organizace mohou zaměstnávat zahraniční pracovníky v rámci několika pozic), 
poměrně dobře se nám podařilo vystihnout strukturu pracovních pozic v rámci 
jednotlivých organizací a reálný podíl těchto organizací na nabízených pracovních 
pozicích. Prakticky totožným způsobem nám analýza poskytla výstupy o zahraniční 
zaměstnanecké struktuře v závislosti na jednotlivých pracovních pozicích (graf č. 18). 

 
Graf č. 18 Podíl organizací zaměstnávajících zahraniční pracovníky dle 
pracovních pozic a podíl cizinců v jednotlivých pracovních pozicích (%) 
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Mezi organizacemi výrazně převažují ty, které zaměstnávají hlavně manuální 
pracovníky (65,6 %), následuji organizace zaměstnávající převážně specialisty, 
organizace zaměstnávající administrativní a THP pracovníky a nejméně jsou 
zastoupeny organizace zaměstnávající manažery (17 %). S tím souvisí i rozložení 
zahraniční zaměstnanecké struktury. Absolutní většina cizinců pracujících v České 
republice vykonává manuální práce, následují odborníci a specialisté, THP a 
administrativní pracovníci a poslední skupinou pracovníků jsou manažeři. Podíly 
zahraničních pracovníků v rámci pracovních pozic kopírují logicky procentuální 
zastoupení organizací na nabízených pracovních pozicích. Výstupy analýzy 
kategorizace pracovních pozic a podílovosti jak organizací, tak struktury zahraničních 
pracovníků v rámci těchto pozic v podstatě odpovídají reálné situaci na trhu práce 
v České republice. Prakticky nejvíce pracovních pozic je pro zahraniční pracovní sílu 
uvolňováno v sekundárním (zpracovatelský průmysl, stavebnictví) a terciárním 
(obchod, služby) sektoru. V rámci těchto sektorů jsou nejvíce nabízeny poptávány 
manuální práce, jejichž obsazení nestačí být saturováno nabídkou práce ze strany 
českých pracovníků. V rámci kvartérního sektoru je dále využíváno zahraničních 
kvalifikovaných odborníků tak, aby byl kompenzován nedostatek těchto pracovníků 
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z domácích zdrojů. Jedná se především o zahraniční kvalifikované lékaře, vědce a 
specialisty v oborech, v nichž nedostatek českých zaměstnanců může být způsoben 
odlivem do zemí západní Evropy a Spojených států, kde je jejich kvalifikace 
hodnocena podstatně výše než na trhu práce v České republice. Velmi často jsou do 
vedení firem povoláváni manažeři ze zahraničních organizací, jejichž kapitál je na 
našem území investován. 

 

Shrnutí 

Rozdílná koncentrace organizací zaměstnávajících zahraniční pracovníky 
v různých regionech České republiky je dána především podmínkami rozvoje toho 
kterého regionu, a to jak podmínkami hospodářskými, zemědělskými a průmyslovými, 
tak i sociálními. Zejména vybavenost regionu infrastrukturou je určující pro vytváření 
nových pracovních míst, na která je často najímána zahraniční pracovní síla. Určitou 
roli může však samozřejmě hrát i příhraniční blízkost regionu, ze kterého migranti za 
prací pocházejí. V souvislosti s tím můžeme tvrdit, že mezi místa nejvíce charak-
teristická koncentrací organizací zaměstnávajících zahraniční pracovníky patří 
především velká města,25 dále pak prakticky všechny okresy ležící na hranici se 
Slovenskou republikou, část jižních a východních Čech a okresy Karlovarského kraje. 

Podle metodiky Odvětvové klasifikace ekonomických činností a následné 
redukce 22 odvětví národního hospodářství byla zajištěna deskripce výběrového 
souboru organizací zaměstnávajících zahraniční pracovníky ve čtyřech kategoriích 
národního hospodářství v souladu s odvětvovou činností. Analýza dokládá, že naprostá 
většina všech ekonomických činností se realizuje především v terciárním (46 %) a 
sekundárním (35 %) sektoru národního hospodářství, přičemž organizace zaměstná-
vající zahraniční pracovníky se nejčastěji vyskytují v sektoru obchodu a služeb (22,5 
%), ve zpracovatelském (20,1 %) a stavebním (13 %) průmyslu. Hodnoty podílů 
organizací z výzkumného vzorku v jednotlivých odvětvích národního hospodářství 
víceméně korespondují se současným trendem v oblasti celkové zaměstnanosti. 

V rámci identifikace organizací zaměstnávajících zahraniční pracovníky byly 
sledovány takové charakteristiky, jako je forma vlastnictví organizace, účast 
zahraničního subjektu ve vedení organizace, její působnost, velikost a částečná 
analýza segmentace činnosti těchto organizací na pracovních trzích. Z výstupů 
jednotlivých subkapitol vybíráme následující: 

1. V naprosté většině mezi dotazovanými organizacemi převažují organizace 
soukromého ziskového sektoru (86 %). Podíl organizací veřejného sektoru tvoří 
zhruba 9 % a podíl družstev 2 %. Podíl nevládních organizací zaměstnávajících 
cizince ve výběrovém souboru tvoří zhruba tři procenta, nicméně neziskové 
organizace jsou poměrně významným zaměstnavatelem v kvartérním sektoru 
národního hospodářství, ve kterém je zastoupeno 15 % všech organizací 
zaměstnávajících cizince z výběrového souboru. 

2. Ve všech sektorech národního hospodářství převládají organizace bez účasti 
zahraničního subjektu na vedení (celkově činí jejich podíl 69 %). Zahraniční 
podílnictví je charakteristické především pro organizace sekundárního a terciárního 
sektoru, zejména pak stavebnictví, obchod a služby. 

                                                 
25  Praha, Brno, Plzeň, Ostrava, České Budějovice 
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3. Jen asi třetina organizací z výběrového souboru má význam zejména pro lokální a 
regionální trhy práce. Ekonomické aktivity více než třetiny organizací z výběrového 
souboru se odvíjejí především na republikové úrovni, více než třetina jich má 
působnost nadnárodní. 

4. Nejvyšší procentuální zastoupení na jednotlivých sektorech národního hospodářství 
mají organizace středně velké s 50 až 200 zaměstnanci (31 %), následovány 
malými organizacemi do 25 a 50 zaměstnanců, které tvoří zhruba 20 % podílu na 
ekonomických aktivitách všech organizací. V primárním sektoru národního 
hospodářství pak výrazně převažuje podíl středně velkých a menších organizací 
(25 - 50 zaměstnanců). 

5. V kvartérním sektoru se podíly všech velikostních typů organizací v rámci sektoru 
pohybují v rozmezí od 10 % do 20 %. Výjimku tvoří organizace středně velké (50 
– 200 zaměstnanců), které jsou ale ve výběrovém souboru zastoupeny nejvíce. 
Malé a středně velké organizace působí nejvíce v terciárním sektoru a relativně 
větší podíl těchto organizací sledujeme i v sektoru sekundárním. U velkých 
organizací je trend opačný. Více se soustřeďují v sekundárním sektoru, následuje 
sektor terciární a relativně více se vyskytují také v sektoru kvartérním. 
Zohledníme-li kategorizaci organizací podle podílu zahraničních pracovníků na 
celkovém počtu zaměstnanců v nich pracujících, z dotazníkového šetření vyplývá, 
že prakticky největší procentuální zastoupení mají organizace, jejichž podíl 
zahraničních pracovníků na celku zaměstnanců organizace je mezi 1 % a 5 % bez 
ohledu na velikost organizace. Všechny organizace s nižším podílem zahraničních 
zaměstnanců (do 20 % z celku zaměstnanců) výrazně převyšují zastoupení 
v jednotlivých sektorech národního hospodářství. V přepočtu zahraničních 
pracovníků na absolutní hodnoty bez ohledu na velikost organizace tvoří největší 
podíl všech organizací (více než 80 %) ty, na jejichž pracovních pozicích je 
zaměstnáno od 1 do 10 zahraničních pracovníků. 

6. Pouze necelá třetina (31,9 %) pracovních míst je nabízena organizacemi na 
sekundárním trhu práce. Rozložení organizací v rámci sektorů národního 
hospodářství a jejich podíl v daném sektoru vykazuje prakticky stejný trend na 
primárním i sekundárním trhu práce s tím, že podíly organizací pohybujících se na 
sekundárním trhu práce jsou podstatně nižší, než je tomu na primárním trhu. 
Segmentace trhu práce není primárně dána velikostí organizace, popř. podílem 
zahraničních pracovníků na celkovém počtu zaměstnanců, nicméně větší 
organizace nabízí méně často pracovní místa na sekundárním trhu práce. Naopak 
podíl pracovních pozic na sekundárním trhu práce je nejvyšší v malých 
organizacích do 25 a 50 zaměstnanců. 

7. Mezi organizacemi, jež byly dotázány v rámci našeho výběrového souboru, jich 
pouze 2 % začalo zaměstnávat zahraniční pracovníky v období před rokem 1989. 
V letech 1990 - 1995 došlo k velkému nárůstu poptávky po zahraniční pracovní 
síle. V tomto období začalo zahraniční pracovníky zaměstnávat 14 % organizací 
z výběrového souboru, i přes zpřísňování podmínek pro pobyt cizinců i omezování 
jejich pracovních příležitostí. v České republice v letech 1996 - 2000 začalo 
zahraniční pracovníky zaměstnávat 23 % organizací z výběrového souboru. Tempo 
přílivu zahraničních pracovníků roste i v dalších letech a ekonomické subjekty na 
českém trhu práce reagují na tento příliv zvýšenou poptávkou po zahraniční 
pracovní síle. 

8. Mezi jednotlivými organizacemi zaměstnávajícími zahraniční pracovníky naprosto 
převažují ty, které zaměstnávají pouze muže-cizince (47 %). V dalších 37 % se 
jedná o organizace, které zaměstnávají jako zahraniční pracovní sílu jak muže, tak 
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i ženy. V pouhých 16 % jde o organizace, které zaměstnávají pouze ženy-cizinky. 
Jejich podíl na zahraniční pracovní migraci se však rok od roku zvyšuje. 

9. Roste podíl organizací, které zaměstnávají cizince z členských zemí Evropské unie. 
Zatímco na konci roku 2003 představovali zahraniční pracovníci ze zemí EU 45 % 
celkové zahraniční pracovní síly, naše analýza za rok 2007 ukazuje již 70 % podíl 
organizací zaměstnávajících zahraniční pracovníky ze zemí Evropské unie. Souvisí 
to mimo jiné s růstem zahraničních investic v České republice a potřebou 
odborníků a manažerů ze zahraničních organizací, které zde iniciují svoje 
ekonomické aktivity. Nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím růst zaměstnanosti 
cizinců z EU však zůstává vstup České republiky na společný pracovní trh se 
zeměmi EU a s tím související zaměstnanost Slováků a Poláků na trhu práce 
v České republice. 

10. Z analýzy typů pracovních pozic nabízených organizacemi zahraničním 
pracovníkům vyplývá výrazná převaha těch, které zaměstnávají manuální 
pracovníky (65,6 %). Následuji organizace zaměstnávající převážně specialisty, 
organizace zaměstnávající administrativní a THP pracovníky a nejméně jsou 
zastoupeny organizace zaměstnávající manažery (17 %). S tím souvisí i rozložení 
zahraniční zaměstnanecké struktury. Absolutní většina cizinců pracujících v České 
republice vykonává manuální práce, následují odborníci a specialisté, THP a 
administrativní pracovníci a poslední skupinou pracovníků jsou manažeři. 
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3. Důvody zaměstnavatelů k získávání zahraniční 
pracovní síly 

Úvod 

Cílem kapitoly je popsat důvody, motivy a pohnutky, které vedou 
zaměstnavatele k vyhledávání a zaměstnávání cizinců. Dále se v této části práce 
snažíme popsat strukturu zaměstnavatelů a jejich zahraničních pracovníků. 
Identifikujeme zde i problémy a omezení, se kterými se zaměstnanci a zaměstnávající 
subjekty potýkají.  

Velká část zaměstnanců (70 %) z dotazníkového šetření pochází ze zemí 
Evropské unie. V rámci Evropské unie žije v jiné než zemi původu pouze 2 % 
obyvatel.26 Během posledních 30 let se tento údaj takřka nezměnil. Většina pracovníků 
v EU nemění své zaměstnání a zůstávají dlouhou dobu na svých pracovních místech. 
Průměrná doba setrvání na jedné pracovní pozici je v EU 10,6 roku, v USA je to však 
6,5 roku. Mobilita pracovníků poskytuje příležitost k práci, rekvalifikaci a učení. 
Zaměstnanci tak získávají nové dovednosti, zkušenosti a schopnost adaptovat se 
v nových podmínkách; z této skutečnosti těží i zaměstnavatelé.  

Růst ekonomik, především starých členských států EU, není v současnosti 
výrazný a společnosti jsou pod větším konkurenčním tlakem. Z průzkumu27 vyplynulo, 
že v průměru pro 27 % společností mají náklady na zaměstnance výrazný dopad na 
jejich podnikání na evropském trhu (v roce 2001 to byla pouze 4 %). Nicméně 
v průměru pouze 13 % společností se zajímá o to, jak získat zaměstnance z jiných 
členských zemí (oproti 21 % v roce 2001). Některé z těchto společností však 
pravděpodobně vyhledávají nové zaměstnance v zemích mimo Evropskou unii. Je to 
rozdílná situace oproti začátku nového tisíciletí, kdy ekonomiky členských států EU 
byly na vzestupu a společnosti podnikající na jejím území se velmi zajímaly o 
možnosti, jak získat nové zaměstnance z okolních zemí. V té době se společnosti 
domnívaly, že zaměstnanci budou odcházet za prací do zemí, které jejich výkon lépe 
ohodnotí. Bohužel se tak nestalo. Proto je možné očekávat, že společnosti budou 
pokračovat v přesunu svých provozů blíže kvalifikovaným pracovníkům s využitím jak 
outsourcingu (pronájem pracovníků), tak offshoringu (přesun podnikání do zahraničí). 
Tyto trendy mohou mít dopad na reálnou mobilitu samotných společností, stejně jako 
na to, kde si vyberou místo své působnosti. 

Z výsledků ankety z roku 2006 mezi členy Evropského panelu podniků (EBP - 
European Business Panel)28 v celoevropském měřítku vyplývá, že hlavním důvodem 
obtíží s obsazením volného místa vhodným pracovníkem je nedostatek kvalifikovaných 
odborníků na trhu práce a nedostatečná praxe. Z výsledků dále vyplynulo, že většina 
podnikatelských subjektů nezaměstnává pracovníky z jiných zemí a do budoucna ani o 
větším využívání pracovníků ze zahraničí neuvažuje. Z průzkumu jasně vyplývá, že 
většina podniků školí své zaměstnance a považuje další vzdělávání pracovníků za 
součást své podnikatelské strategie.  

Podle EBP 2006 je v České republice situace taková, že 57 % podniků se nedaří 
obsadit volná místa vhodnými pracovníky déle než tři měsíce, 18,4 % podniků si 

                                                 
26  http://ec.europa.eu 
27  „Řízení mobility 2006“, Pricewaterhouse Coopers, studie se zúčastnilo 445 zaměstnavatelů ze 14 zemí 
28  EBP Survey: Skills, Mobility and Training for Competition 
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stěžuje na nedostatečnou praxi uchazečů a asi desetina poukazuje na to, že uchazeči 
o práci mají přemrštěné platové požadavky. Občany ze zahraničí zaměstnává v 
současnosti jen 13 % dotazovaných českých firem, zčásti se jedná o pracovní sílu z 
kandidátských zemí, dále ze zemí, které nejsou členy EU, a malé procento je ze zemí 
EU. A jen 22 % podniků uvažuje do budoucna o obsazování volných pozic pracovníky 
ze zahraničí. Častým důvodem pro nízkou míru zaměstnávání pracovníků z ostatních 
zemí jsou jazykové bariéry, obtíže se získáním pracovního povolení a současná právní 
úprava v oblasti pracovního práva. 

Na jedné straně je specifickým problémem českých pracovníků a českého 
pracovního trhu poměrně nízká ochota stěhovat se za prací. Tento problém již pocítili 
někteří zahraniční investoři a představuje velkou překážku pro rozvoj českého 
pracovního trhu. Na druhé straně překážky zabraňující většímu pohybu evropských 
pracovních sil jsou poměrně vysoké. K těm nejvýznamnějším patří: neznalost cizího 
jazyka, rozdíly v daňových systémech, zdravotní péči, zaměstnaneckých benefitech a 
nedostatky v legislativě EU pro oblast zaměstnávání. K dalším překážkám, které 
pracovníky odrazují od ucházení se o práci v cizí zemi patří problémy s vyhledáním 
zaměstnání, uznáváním dosaženého vzdělání a budováním kariéry manželů, 
dostupnost bydlení a škol či přerušení dosavadního vztahu s rodinou nebo přáteli.  

Předpokládáme-li, že cizinci mají zájem pracovat v ČR a můžeme-li si vybírat ze 
vzdělaných, kvalifikovaných uchazečů, co tedy zapříčiňuje skutečnost, že cizinci jsou 
na českém trhu práce do jisté míry opomíjeni i v případech, kdy zaměstnavatel 
nemůže na volnou pozici najít kandidáta z řad „domácí“ pracovní síly nebo občanů EU? 
Důležitou příčinou je, vedle restriktivního režimu získávání pracovního povolení v ČR 
také skutečnost, že pokud jde o poptávku po pracovní síle, současný systém zachycuje 
potřebu zaměstnavatelů hlavně ve formě volných pracovních míst ohlášených úřadům 
práce. 

 
 

3.1 Důvody, které vedou zaměstnavatele k zaměstnávání 
zahraničních pracovníků na určitých pracovních pozicích 

 V rámci dotazníkového šetření sledujeme 13 důvodů, které vedou 
zaměstnavatele k přijetí zahraniční pracovní síly namísto pracovníků z České 
republiky. Všechny důvody zaměstnavatelů a jejich rozdělení podle pracovních pozic je 
uvedeno v příloze k této kapitole. Kvůli zjednodušení analýzy jsme provedli výběr 
nejčastějších důvodů uváděných zaměstnavateli a jejich rozdělení podle jednotlivých 
pracovních pozic. K vybraným důvodům patří: nedostatek vhodných domácích 
pracovníků, neochota domácích pracovníků pracovat za nabízenou úroveň mzdy, větší 
ochota cizinců pracovat přesčas dle požadavků zaměstnavatele, větší ochota cizinců 
pracovat v nestandardní pracovní době (sobota, neděle), specifická odbornost/ 
kvalifikace zahraničních pracovníků, osobní zájem pracovníků pracovat v organizaci, 
aktivnější přístup k plnění pracovních úkolů, větší pracovní nasazení cizinců. 

Hlavním důvodem pro zaměstnávání manuálních pracovníků jsou chybějící 
pracovníci daného typu v České republice. Nejméně závažným důvodem je osobní 
zájem o práci v organizaci. Tyto výsledky potvrzuje i analýza Hospodářské komory ČR 
(2007), kdy k nejvíce žádaným zaměstnancům u více než třetiny firem patří pracovníci 
v manuálních oborech: řemeslníci, kvalifikovaní výrobci a opraváři, právě kvůli jejich 
nedostatku na trhu práce. Dále je poměrně vysoká poptávka po zaměstnancích pro 
obsluhu strojů a zařízení, technických, zdravotnických a pedagogických pracovnících. 
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Nejmenší zájem mají zaměstnavatelé o nekvalifikované pracovníky a nižší 
administrativní pracovníky. 
 
Graf č. 1 Důvody k zaměstnávání zahraničních pracovníků - manuální prac. 
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 Významným motivem organizací pro zaměstnávání zahraničních manuálních 
pracovníků je úspora nákladů, protože tito pracovníci jsou zpravidla ochotni pracovat 
za nižší mzdy a po delší pracovní dobu, a to i o dnech pracovního volna. Na druhou 
stranu je zajímavé zjištění, že jen třetina dotazovaných organizací uvádí, že zahraniční 
pracovníci mají větší pracovní nasazení. Poměrně malý (39 %) je i podíl odpovědí, 
které uvádí, že cizinci jsou ochotni pracovat v horších podmínkách. Důvodem může 
být neochota zaměstnavatelů zmiňovat se o konkrétních pracovních podmínkách. 
 

Graf č. 2 Důvody k zaměstnávání zahraničních pracovníků - admin. pracovníci 
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V případě administrativních a THP pracovníků je hlavním důvodem 
zaměstnavatelů osobní zájem osob ze zahraničí o práci v dané organizaci. Druhým 
důvodem je nedostatek domácích pracovníků a specifická odbornost/kvalifikace 
zahraničních pracovníků. Nejméně závažným důvodem je uváděna možnost zaměstnat 
cizince krátkodobě. 

 

Graf č. 3 Důvody k zaměstnávání zahraničních pracovníků - odborníci (%) 
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 Nedostatek vhodných domácích pracovníků a osobní zájem cizinců o práci tvoří 
dva hlavní důvody pro zaměstnání pracovníku odborných specializací, v těsném závěsu 
za těmito důvody je uváděna specifická odbornost. Motivem s nejmenší závažností je 
aktivnější přístup cizinců k plnění pracovních úkolů (22,6 %). 

 

Graf č. 4 Důvody k zaměstnávání zahraničních pracovníků - řídící pracovníci 
(%) 
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 Pracovníci na řídících a manažerských pracovních pozicích jsou zaměstnáni na 
daných pracovních místech především z důvodu jejich odbornosti a kvalifikace. Tento 
důvod je evidentní, jedná se především o místa, která vyžadují vysokou míru 
kvalifikace a rozhodovacích zkušeností. Druhým motivem je jejich osobní zájem o 
práci. Větší pracovní nasazení oceňuje jen třetina dotázaných. Nedostatek vhodných 
domácích pracovníků není pociťován tak výrazně jako u ostatních pozic. 

 

3.2 Problémy při zaměstnávání zahraničních pracovníků 

Rozhodne-li se společnost zaměstnat občana s cizí státní příslušnosti, musí 
splnit určité povinnosti. Splnění těchto povinností bývá někdy spojeno s celou řadou 
administrativních, časově a finančně náročných komplikací. 

Zákon o pobytu cizinců na území ČR a zákon o zaměstnanosti, které tvoří 
základ české imigrační legislativy, sledují dvě základní linie - pobyt občanů EU a pobyt 
cizinců, státních příslušníků tzv. třetích zemí. Hlavní rozdíl spočívá v nutnosti zajištění 
pracovního povolení pro občany ze zemí mimo EU, kteří nemají v České republice 
trvalý pobyt. Žádají-li příslušníci států EU o zaměstnání v České republice, mají stejná 
práva jako zdejší občané.  

Kromě problémů spojených s administrativními a legislativními omezeními 
existují i další potíže, se kterými se zaměstnavatel setká při zaměstnání cizince na své 
pracovní místo. Tyto potíže vyplývají z odlišného kulturního prostředí, sociálního 
původu cizinců a schopnosti adaptability na nové prostředí. 

 

Graf č. 5 S jakými problémy se setkáváte při zaměstnávání zahraničních 
pracovníků? (%) 
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K nejčastějším problémům při zaměstnávání zahraničních pracovníků patří 
administrativní náročnost a obtíže při komunikaci s úřadem práce. Naopak, nejméně 
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jsou uváděny problémy spojené se špatnou pracovní morálkou zahraničních 
pracovníků a problémovými vztahy s domácími pracovníky a se zahraničními 
pracovníky navzájem. 

 

Závěr 

 Hlavní motivací, která vede zaměstnavatele k příjímání zahraničních 
pracovníků, je nedostatek vhodných domácích pracovníků. Dalším důvodem je větší 
ochota pracovat přesčas a za nižší mzdy, což jsou specifika, která se týkají především 
manuálních pracovníků. Příčinou je především snaha organizací minimalizovat mzdové 
náklady, dále jsou to vyšší nároky kladené na pracovníky, které nejsou ochotni domácí 
pracovníci plnit, jedná se především o přesčasové práce a práce o svátcích. U 
ostatních typů pracovních pozic je to převážně osobní zájem cizinců o práci a jejich 
specifická odbornost (kvalifikace).  

 Dalším faktorem, který tento stav ovlivňuje je celkově vysoká úroveň fluktuace 
(poměr mezi počtem rozvázání pracovního poměru za 1 rok ku průměrnému počtu 
pracovníku přepočtenému na celý úvazek za 1 rok) v České republice (14,8 %), která 
v některých organizacích dosahuje i hodnot kolem 25 %, tyto hodnoty výrazně 
překračují doporučenou míru fluktuace (5-10 %).  

 Mezi nejvážnější problémy spojené se zaměstnáváním cizinců patří 
administrativní náročnost a obtíže při komunikaci s úřadem práce, na opačném konci 
problémů je špatná pracovní morálka a vztahy mezi pracovníky.  
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4. Vyhledávání a nábor zahraniční pracovní síly 

Úvod 

 V následující kapitole popisujeme metody a postupy, které používají 
zaměstnavatelé při vyhledávání zahraničních pracovníků. Zabýváme se i otázkami 
spojenými s konkrétními požadavky (vzdělání, kvalifikace, schopnost komunikace 
v českém jazyce), které zaměstnavatelé vyžadují po svých pracovnících. 

 Zaměstnavatel při vyhledávání nových pracovníků obvykle volí, zda bude tento 
pracovník pocházet z vlastních (interních) zdrojů nebo využije nabídky pracovní síly 
zvenčí (externí zdroje). Dále si stanovuje, jestli proces vyhledávání přenechá někomu 
jinému – najatým silám nebo ho provede vlastními silami. Vyhledávání a nábor 
pracovníků vlastními silami zpravidla provádí u větších podniků personální útvary. U 
menších podniků jsou to příslušní řídící pracovníci. V každém podniku se klade různý 
důraz na různorodé metody, které jsou používané na základě podnikových zvyklostí a 
zkušeností těch, kteří s nimi zacházejí. Nevýhodou je často nedostatek nadhledu a 
zkušeností s realizací procesu vyhledávání. Výhodou je naopak znalost podnikového 
prostředí a charakteru obsazovaného pracovního místa. 

 Při vyhledávání a náboru pracovníků pomocí specializovaných firem se jedná 
většinou o dva typy firem: recruitment a executive research, nebo může jít o firmy, 
které se zabývají pronajímáním pracovníků. V tomto případě pracovníci nevstupují do 
zaměstnaneckého poměru s podnikem, ve kterém vykonávají danou práci. 

 Firmy, které se zabývají zprostředkováním práce, musí mít povolení ke své 
činnosti - akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).  

 Recruitment firmy se snaží získat, co největší okruh uchazečů o pracovní místo. 
Používají se k tomu především databáze zájemců, dále pak inzerce v médiích, 
především internetu. Nevýhodou databáze je poměrně rychlé zastarávání údajů, 
protože kvalitní zájemce o práci získá pracovní místo brzy, ostatní, kteří zůstanou 
v databázi, zpravidla nenabízí budoucímu zaměstnavateli takové kvality. 

 Executive search firmy přímo oslovují vhodné kandidáty, kteří většinou ani 
neuvažují o změně pracovního místa. Inzerování používají minimálně, zpravidla si 
udržují kontakty na osoby pracující na klíčových pozicích v různých oborech, tyto 
osoby se nazývají informátoři. Firmy také sledují kariéry pracovníků ve vybraných 
firmách, dále pak různé publikační přehledy a ročenky. Jde o zmapování celého trhu 
určitých pracovních pozic. Většinou se firmy specializují na určitý obor, jako je např. 
IT.  

 V oblasti on-line náboru pracovníků rozlišujeme dva základní druhy webů s 
nabídkou pracovních míst - takzvané generické servery lákající masy návštěvníků na 
nabídku pracovních příležitostí bez oborového vymezení nebo naopak weby se 
zaměřením na konkrétní oblast, například energetiku, technologie či zdravotnictví.  

V praxi je kvůli nízkým nákladům on-line nábor oblíbený zejména u malých 
firem, které nemohou investovat do celostránkových inzerátů v denících či jiných 
médiích. Zdá-li se, že je počet nabídek na webu od malých firem nízký, důvodem je 
právě jejich velikost - marketing pracovníci personálních serverů malé firmy 
povětšinou neznají, a proto je s nabídkou inzerce pracovních míst neoslovují. Zůstává 
pak na firmách samotných, aby se o této možnosti dozvěděly a využily ji. 
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On-line nábor je z hlediska úspěšnosti nalezení ideálních kandidátů vhodnější 
pro pozice bílých nebo takzvaných zlatých límečků - např. technologie, obchod a 
marketing, střední management. Při náboru špičkových expertů a manažerů lze s 
výhodou využít systémů executive search, pracujících na bázi různých kontaktních 
sítí. 

Anketa,29 kterou mezi podniky provedla Hospodářská komora ČR v létě 2007, 
ukazuje, že při hledání pracovníků se podniky obracejí nejčastěji (30 % případů) na 
úřady práce, skoro stejně velká skupina podniků využívá inzerci v médiích, 17 % 
respondentů vyhledává služby pracovních agentur, 9 % přijímá cizince a zbytek 
respondentů uvedl, že problém se získáváním nových pracovníků řeší jiným 
způsobem. Z výsledků ankety vyplývá, že velká část podniků kombinuje více způsobů. 
Například ze zaměstnavatelů, kteří se obrátili na úřady práce, jich více než polovina 
současně podává inzerát, třetina využívá pracovních agentur, patnáct procent najímá 
cizince a pětina používá další způsoby hledání pracovních sil.  

 

4.1 Nástroje používané při náboru pracovníků 

 Následující kapitola se týká způsobu a nástrojů, které dotazované organizace 
využívají při vyhledávání a náboru zahraniční pracovní síly. Zajímalo nás, odkud 
vychází podnět při získávání pracovníků. Dále, jaké jsou nejčastěji používané nástroje 
při aktivním náboru, jestli je vůbec organizace ve své činnosti využívá. 

 

4.1.1 Ze strany kterého subjektu nejčastěji vychází iniciativa při 
příjímání zahraničních pracovníků? 
  

Více než polovina (54 %) dotázaných organizací odpověděla, že iniciativa 
vychází z jejich strany, 40 % pak, že iniciativa vzešla od budoucího zaměstnance. 
Zbytek byl podnět jiného subjektu. Mezi odpovědi patří například pracovní agentury, 
úřad práce, subdodavatelé. 

 

4.1.2 Nástroje, které používá organizace při náboru zaměstnanců 

 
 Při tvorbě dotazníku bylo zvoleno 15 možných nástrojů, které organizace 
používá při aktivním náboru pracovní síly ze zahraničí. Z důvodu zjednodušení se 
analýza zaměřila na pět nejčastěji používaných nástrojů. Téměř polovina organizací 
(47 %) nemá zkušenosti s aktivním náborem zahraničních pracovníků, více než 
polovina využívá neformální kontakty a třetina inzerci v domácích sdělovacích 
prostředcích, další třetina inzerci na internetových pracovních serverech. Zajímavostí 
je, že časté používání neformálních kontaktů se děje u všech organizací, a to bez 
ohledu na jejich zařazení v sektorech národního hospodářství. K nejméně využívaným 

                                                 
29  Ankety se zúčastnilo 1 905 respondentů, nejčastěji šlo o malé firmy s maximálně 50 zaměstnanci (63 %), 

téměř jednu čtvrtinu tvořily podniky do 250 zaměstnanců, zastoupení velkých firem bylo na úrovni 11 %. 
Z hlediska odvětví bylo 27 % společností zpracovatelského průmyslu, 20 % stavebních firem, 18 % 
z obchodu a 9 % ze služeb. 
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nástrojům patří kontakty s neziskovými organizacemi v oblasti migrace, výměnné 
programy a stáže pracovníků a účast na veletrzích pracovních příležitostí.  

 

Tabulka č. 1 Nejčastěji používané nástroje při náboru zahraničních pracovníků  

neformální kontakty 53,5% 
inzerce v domácích sdělovacích prostředcích 32,7% 
inzerce na specializovaných pracovních serverech na internetu 28,8% 
zveřejňování nabídky volných pracovních míst na našich webových stránkách 29,8% 
spolupráce s úřadem práce (včetně systému EURES 27,7% 

Otázka z dotazníku: „Jaké nástroje používá Vaše organizace při náboru zahraničních pracovníků? (můžete 
zvolit více odpovědí)“ 
 

4.1.3 Typy zprostředkovatelských agentur, které využila 
organizace při náboru zahraničních pracovníků 
 

 Tři čtvrtiny všech dotazovaných organizací nevyužívá (nevyužila) při náboru 
zahraničních pracovníků služeb zprostředkovatelských agentur. Zbytek subjektů 
nejčastěji kontaktuje české organizace působící pouze na trhu v České republice. 
K nejméně využívaným patří cizí agentury, které působí pouze v zahraničí. Následující 
tabulka ukazuje podíl jednotlivých typů agentur. 

 Při rozdělení organizací podle jejich působení v jednotlivých sektorech 
národního hospodářství můžeme vidět, že největší podíl organizací nevyužívajících 
služeb zprostředkovatelských agentur je v primárním sektoru a kvartérním sektoru 
(oba 83 %). Českou agenturu působící pouze v ČR využívají nejvíce subjekty 
v terciárním (67 %) a kvartérním (64 %) sektoru. Českou agenturu, která má 
působnost i v zahraničí, využívají nejčastěji organizace z primárního sektoru (43 %).  
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Graf č. 1 Typy zprostředkovatelských agentur, které využila organizace při 
náboru zahraničních pracovníků (%) 
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Otázka z dotazníku: „Kterých z následujících typů zprostředkovatelských agentur Vaše organizace využívá 
(využila) při náboru zahraničních pracovníků? (můžete zvolit více variant)“ 

 
Se službami zahraniční agentury, která nemá působnost na území ČR, mají 

nejvíce zkušeností subjekty z kvartérního sektoru (23 %), zahraniční agenturu 
fungující i v ČR využívají převážně organizace ze sekundárního sektoru (35 %). 

Organizace jsou většinou se službami zprostředkovatelských agentur spokojené 
nebo spíše spokojené, nespokojených je necelých 10 %.  

 

4.2 Faktory, které jsou uplatňovány při rozhodování o 
přijetí zahraničních pracovníků na jednotlivé pracovní 
pozice 

 Následující tabulka znázorňuje podíl jednotlivých faktorů, které ovlivňují 
rozhodování o výběru zahraničních pracovníků na jednotlivé pracovní pozice 
v organizaci. 
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Tabulka č. 2 Skutečnosti, které ovlivňují rozhodování o výběru pracovníků (% 
kladných odpovědí) 

   
formální vzdělání 

předchozí praxe 
a zkušenosti 

doporučení 
(formální/ 

neformální) 

osobní kontakt 
(pohovor) 

pozice nevyžadující žádnou 
kvalifikaci 

25 48 68 30 

kvalifikovaná manuální práce 34 69 61 43 
nižší řídící činnost 26 44 36 56 
administrativní  
a technicko-hospodářské pozice 

56 68 31 55 

kvalifikované odborné pozice 
podmíněné vyšším vzděláním 

79 65 68 45 

manažerské pozice 78 76 72 51 

Otázka z dotazníku: „Které z následujících faktorů jsou uplatňovány při rozhodování o přijetí zahraničních 
pracovníků na jednotlivé typy pracovních pozic ve Vaší organizaci? (zaškrtněte √ vyhovující varianty do 
příslušných polí tabulky; můžete zvolit i více variant).“ 
 
 
 Při výběru pracovníků na pracovní pozici nevyžadující kvalifikaci má největší 
váhu doporučení, jedná se většinou o jednodušší manuální práce. U kvalifikovaných 
manuálních pozic se klade důraz na předchozí praxi a zkušenost, preferovány jsou tak 
znalosti a dovednosti z dřívějších zaměstnání, například při obsluze strojů a zařízení. 
Na nižších řídících pozicích nejvíce ovlivňuje výběr pracovníka osobní pohovor. U 
administrativních a THP pracovních pozic je to předchozí praxe a zkušenost, naopak 
nejmenší váhu má doporučení. V případě kvalifikovaných odborných pozic a 
manažerských pozic je situace podobná, u obou skupin jsou nejvíce ovlivňujícími 
faktory formální vzdělání, vůbec nejvíce ze všech typů pracovních pozic, dále 
předchozí praxe a zkušenost. Tato skutečnost je odrazem charakteru výše uvedených 
pracovních pozic, kdy je požadována vysoká míra znalostí a odbornosti, která je dána 
především vzděláním a zkušenostmi, které vychází z pracovní praxe. 
 

4.2.1 Stupeň dosaženého vzdělání a kvalifikace zahraničních 
pracovníků  

 

Tabulka č. 3 Stupeň dosaženého vzdělání podle typu pracovní pozice (%) 

  vždy odpovídá vyšší vzdělání nižší vzdělání vyšší i nižší nevím 
manuální pracovníci 40,8 26,0 12,9 14,6 5,3 
admin., THP 49,8 20,6 10,5 15,4 3,2 
odborníci 68,1 11,0 6,8 11,9 2,3 
řídící pracovníci 56,3 16,1 9,2 13,8 4,0 

 
 

Polovina organizací uvádí, že u nich mají zahraniční pracovníci vždy odpovídající 
stupeň dosaženého vzdělání. Více než 20 % zaměstnanců má vyšší vzdělání, jen 10 % 
má nižší úroveň, než vyžaduje jejich pracovní pozice.  

S ohledem na kvalifikační předpoklady můžeme tvrdit, že organizace 
zaměstnávají i pracovníky, kteří nemají kvalifikaci na práci v příslušném oboru, jejich 
podíl tvoří více než 25 %. Většinou (66 %) jsou přijímáni pracovníci, u kterých 
kvalifikace odpovídá vykonávané práci. Zajímavostí je, že pětina organizací 
zaměstnávajících řídící pracovníky a manažery uvádí, že má v pracovním poměru i 
takové pracovníky, kteří nemají kvalifikaci na práci v příslušném oboru. 
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Tabulka č. 4 Požadovaná kvalifikace zahraniční podle typu pracovní pozice (%) 

  
kvalifikace vždy odpovídá 

pracovní pozici 
zaměstnání i bez 

kvalifikace 
nevím 

manuální pracovníci 57,5 36,2 5,6 
admin., THP 70,0 22,3 7,3 
odborníci 81,6 15,0 3,4 
řídící pracovníci 72,4 21,8 5,2 

 
4.2.2 Srovnání výkonnosti a spolehlivosti zahraničních a 
domácích pracovníků 
 

 Organizace, které zaměstnávají zahraniční a domácí pracovníky většinou (71 
%) uvádí, že výkonnost obou skupin pracovníků je na stejné úrovni, první skupina 
pracovníků je výkonnější podle 14 % organizací. Pouze pro 8 % dotazovaných jsou 
domácí pracovníci výkonnější. Pokud otázku výkonnosti vztáhneme na charakter 
vztahů na pracovišti, pak více než polovina (57 %) organizací, které uvádějí vztahy 
jako špatné, patří do skupiny, podle které jsou domácí pracovníci výkonnější. Jestliže 
se podíváme na strukturu zaměstnanců podle podílu zahraničních pracovníků na 
celkovém počtu pracovníků, pak zahraniční zaměstnance hodnotí jako výkonnější 
převážně organizace, které zaměstnávají více jak 50 % těchto zaměstnanců. 
S nárůstem podílu zahraničních pracovníků v organizaci roste kladnější hodnocení 
jejich výkonnosti. 

 Při hodnocení spolehlivosti pracovníků je situace poněkud odlišná od hodnocení 
jejich výkonnosti, pro 71 % organizací je spolehlivost stejná, ale pro více (12 %) 
organizací jsou domácí pracovníci spolehlivější, u zahraničních pracovníků je podíl na 
hodnotě 10 %. Více než polovina zaměstnavatelů, která hodnotí vztahy na pracovišti 
jako špatné, považuje domácí pracovníky za spolehlivější. Špatné hodnocení vtahů na 
pracovišti mezi domácími a zahraničními pracovníky tedy znamená i horší hodnocení 
spolehlivosti zahraničních pracovníků. Při pohledu na strukturu zaměstnanců podle 
podílu zahraničních pracovníků na počtu pracovníků celkem je hodnocení jejich 
spolehlivosti vyšší u organizací, které zaměstnávají více jak 50 % zahraniční pracovní 
síly. Organizace s nadpolovičním podílem zahraničních pracovníků tak ve větší míře 
považují tyto pracovníky za spolehlivější. 

 Nejkladněji hodnotí výkonnost zahraničních pracovníků organizace z primárního 
sektoru, 27 % z nich uvádí, že jsou tito pracovníci výkonnější než domácí. 
Spolehlivější jsou zahraniční pracovníci podle 22 % organizací z primárního sektoru. 

 

4.2.3 Znalost češtiny u zahraničních pracovníků 
 

 Pro více než polovinu (55 %) zaměstnavatelů není důležitá dobrá úroveň 
komunikace v českém jazyce. Čtvrtina organizací požaduje dobrou komunikaci 
v češtině u všech zahraničních pracovníků. Necelá pětina odpověděla, že má tento 
požadavek jen na zaměstnance na určitých pracovních pozicích.  
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Graf č. 2 Požadavek na dobrou znalost češtiny podle typu pracovních pozic 
(%) 
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Nejvyšší požadavky na dobrou úroveň znalosti českého jazyka jsou u 
administrativních (THP) pracovníků a odborníků. Naopak u manuálních pracovníků je 
míra požadavku nejnižší, což je s ohledem na charakter jejich práce pochopitelné. U 
řídících pracovníků a manažerů je situace odlišná, většinou se jedná o zaměstnance 
organizací, které při své činnosti preferují používání cizích jazyků (angličtina, němčina 
apod.). 

 

4.2.4 Zájem o zaměstnání pracovníků z konkrétních zemí 
 

 Většina (81 %) dotazovaných organizací nepreferuje zaměstnávání pracovníků 
z určitých zemí. Při výběru preferují převážně Slovensko, dále Ukrajinu a Velkou 
Británii. Důvodem upřednostňování pracovníků ze Slovenska je především jejich 
jazyková a kulturní blízkost. Celá řada občanů Slovenska v České republice studuje, 
studovala nebo zde má příbuzné, což jim umožňuje snazší přístup na náš trh práce. 
Zájem o ukrajinské pracovníky je především kvůli jejich nezastupitelné roli na 
manuálních pracovních pozicích, ve stavebnictví a zpracovatelském průmyslu. 

 

Tabulka č. 5 Míra preferencí původu pracovníků z jednotlivých zemí (%) 

Slovensko 58,3 
Ukrajina 8,6 
Velká Británie 8,6 
Rusko 4,3 
Francie 4,3 
Itálie 2,2 
Japonsko 2,2 
Polsko 2,2 
USA 1,4 
ostatní země 7,9 
celkem 100,0 

 



4. Vyhledávání a nábor zahraniční pracovní síly 
Pavel Kofroň 
 
 
 

 58 

Podle konkrétního typu pracovní pozice preferují organizace u manuálních 
pracovníků zaměstnance z Ukrajiny a Slovenska. V případě administrativních a THP 
pracovníků jsou preferováni pracovníci ze Slovenska a „starých“ členů Evropské unie, 
obdobná situace je i u odborných a řídících pracovníků. 

 

4.2.5 Pravděpodobný vývoj zájmu organizace o zahraniční 
pracovníky v příštích 5 letech  
 

Podle průzkumu Hospodářské komory ČR mezi podniky, v němž zjišťovala, 
zda, a s jakým nárůstem počtu pracovníků a zvyšováním mezd počítají v příštím roce, 
se ukazuje, že většina podniků (téměř 75 %) chce v roce 2008 přijímat nové 
pracovníky. Mzdy pak porostou prakticky ve všech podnicích, které se průzkumu 
zúčastnily. Předpokládané zvyšování mezd není dáno jen dosaženými hospodářskými 
výsledky, ale stále více snahou přilákat další pracovní síly a nezaostat tak za 
konkurencí, situace na trhu práce bude v mzdových podmínkách příznivější novým 
pracovníkům. Výsledky nepřekvapily: podniky v příštím roce budou přijímat nové 
zaměstnance a mzdy porostou, protože česká ekonomika roste, podniky se rozvíjejí 
a především kvalifikovaná pracovní síla chybí. Z důvodu nedostatku vhodné domácí 
pracovní síly, tak budou podniky nuceny hledat nové zaměstnance mezi zahraničními 
pracovníky. 
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Graf č. 3 Odhad vývoje zájmu o zahraniční pracovníky na jednotlivých typech 
pracovních pozic v příštích 5 letech (%) 
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Většina dotazovaných organizací nedokáže odhadnout, jaký bude vývoj zájmu o 
pracovníky v dalších pěti letech, nejmenší míra této odpovědi byla u odhadu potřeb 
manuálních pracovníků. Čtvrtina dotazovaných si myslí, že dojde k nárůstu potřeby 
manuálních pracovníků, naopak u administrativních a řídících pracovníků je to jen        
5 %. Odpovědi „zůstane stejná“ uvádí 35 % organizací u všech pracovních pozic. 
Klesající trend poptávky po zahraničních pracovnících odhadují pouze 3 % dotázaných. 
V souvislosti s kategorizací národního hospodářství má stoupat potřeba nejvíce 
v sekundárním sektoru (15 %).  Podíl zaměstnavatelů v kvartérním sektoru, kteří 
odhadují růst poptávky po zahraniční pracovní síle, dosahuje pouze polovičních 
hodnot. 
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Závěr 

 Zaměstnavatelé využívají při vyhledávání a získávání zahraničních pracovníků 
různé zdroje a nástroje. Zdroje mohou mít jak vlastní, tak vnější (externí). Při výběru 
nástrojů má organizace dvě možné varianty, buď použít vlastních sil, nebo si najmout 
specializovanou firmu. Skoro polovina organizací, které jsme zkoumali, uvedla, že 
nevyužívá a ani nevyužila aktivního náboru zahraničních pracovníků, polovina z nich je 
však iniciátorem při vyhledávání zahraniční síly. Jedná se především o zaměstnavatele 
z primárního sektoru, kteří nabízí místa na manuálních pracovních pozicích. Více jak 
50 % organizací při náboru pracovníků má zkušenosti s více nástroji, nejčastěji se 
jedná o neformální kontakty a inzerci v domácích sdělovacích prostředcích. Naprostá 
většina zaměstnavatelů nevyužívá (nevyužila) služeb zprostředkovatelských agentur.  

 Většina dotazovaných organizací nejčastěji zohledňuje při příjímání 
zahraničních pracovníků jejich předchozí praxi a zkušenosti, nejmenší roli hraje osobní 
kontakt a pohovor. Vzdělání i kvalifikace zahraniční pracovní síly převážně odpovídá 
dané pracovní pozici, kterou zastávají pracovníci v daných organizacích. Pro necelou 
polovinu organizací je důležitá dobrá úroveň komunikace v českém jazyce.  

 Na otázku, jaký bude pravděpodobný vývoj zájmu organizace o zahraniční 
pracovníky v příštích 5 letech, většina organizací nedokázala odpovědět. Podle třetiny 
dotazovaných organizaci zůstane zájem stejný a stoupat bude především u 
manuálních pracovních pozic. 
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5. Identifikace struktury zahraniční pracovní síly 
v ČR 

Úvod 

V následující kapitole se zaměřujeme na zhodnocení struktury zahraničních 
zaměstnanců jako jedné z charakteristik podporující identifikaci organizací 
zaměstnávajících tuto skupinu populace. Budeme se postupně dívat, jaká je struktura 
zahraniční migrace ve výběrovém souboru, a to v závislosti na pohlaví, věku, 
vzdělanosti a národnosti.  

Do výzkumu bylo zahrnuto 1 002 organizací. Vzhledem k tomu, že konstrukce 
dotazníku byla nastavena pro analýzu zaměstnavatelů, respektive organizací, které 
zaměstnávají zahraniční pracovníky, zajímalo nás, jaká je samotná struktura 
zahraniční pracovní síly v rámci tisíce organizací z výběrového souboru. Cílem našeho 
zájmu byly mimo jiné i základní charakteristiky zaměstnanců z řad cizinců. 
V databázích organizací, které zaměstnávají zahraniční pracovníky, pracujeme se 
zhruba 13 000 organizacemi, které jsou regulérně evidovány jako organizace 
zaměstnávající zahraniční zaměstnance. Podíl organizací v našem výzkumném souboru 
činí zhruba 7,7 % celku organizací se zahraničními zaměstnanci reálně operujícími na 
trhu práce v České republice. V rámci analýzy výběrového souboru organizací bylo 
zjištěno, že tyto zaměstnávají zhruba 15 500 zahraničních pracovníků, což činí zhruba 
8,4 % podíl na celkové struktuře zahraniční pracovní síly na území České republiky 
v roce 2006 (185 tisíc). Podíl zahraničních zaměstnanců z výběrového souboru na 
celku zahraniční zaměstnanosti je poměrně vysoký a můžeme jej považovat do značné 
míry za reprezentativní. Navíc podíl zahraničních pracovníků v rámci výběrového 
souboru je ovlivněn skutečností, že v rámci dotazníkového šetření byly dotazovány 
pouze organizace, které zaměstnávají cizince, tedy zaměstnance, a nebyli 
zohledňováni živnostníci z řad cizinců a také cizinci evidovaní na úřadech práce jako 
nezaměstnaní. Legální zaměstnávání cizinců je možné na základě povolení k pobytu za 
účelem zaměstnání a povolení k zaměstnání v případě cizinců třetího světa. Povolení 
k zaměstnávání cizinců ze zemí EU se nevyžaduje, zaměstnavatel je ale povinen 
nahlásit ÚP, že zaměstnává občany EU.  

5.1 Struktura zahraniční pracovní migrace v závislosti 
na genderu 

Abychom mohli lépe hodnotit strukturu zahraniční pracovní migrace v rámci 
analýzy dotazníkového šetření organizací zaměstnavatelů, bylo nutno při konstrukci 
dotazníku pro přehlednost rozčlenit jednotlivá pracovní místa do čtyř kategorií podle 
druhu vykonávané práce. Nadále budeme tedy sledovat jednotlivé charakteristiky 
zahraničních pracovníků zejména v závislosti na pracovní pozici, kterou v dané 
organizaci zastávají. Jedná se o základní čtyři pracovní pozice: manuální, THP a 
administrativní pozice, specialisté a odborníci a manažerské pozice. 

V souladu s kategorizací pracovních pozic z dotazníkového šetření je 
v organizacích z výzkumného souboru zaměstnáno 15 513 zahraničních pracovníků, 
z toho 10 137 mužů a 5376 žen. Ženy tedy tvoří více než třetinu zahraniční pracovní 
migrace ve výběrovém souboru (graf č. 1).  
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muži
65 %

ženy 
35 %

Graf č. 1 Podíl zahraničních pracovníků v ve výběrovém souboru dle pohlaví 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Podíl žen na zahraniční pracovní migraci do České republiky neustále roste. 
Zatímco v roce činil podíl žen na zahraniční pracovní migraci 28 %, v roce 2006 to 
bylo již 35 %. Tento růst je významný zejména mezi migranty z východoevropských 
zemí. Současně se ukazuje změna dosavadního trendu mezi ženami-migrantkami, 
které se začínají více usazovat v České republice trvale a dlouhodobě. Ve srovnání let 
1995 a 2003 se nejvíce zvýšil podíl žen mezi občany Slovenské republiky 
registrovanými českými úřady práce (ze 14 % na 27 %) a cizinců s povolením 
k zaměstnání mezi občany Ukrajiny (z 22 % na 33 %) a Ruska (z 40 % na 47 %). 
Vysoký podíl žen s povolením k zaměstnání byl na konci roku 2003 zaznamenán mezi 
občany Korejské lidově demokratické republiky (98 %), Mongolska (69%), Běloruska 
(59 %), Ruska (47 %), Moldávie (34 %) a Ukrajiny (33 %).30 Ženy jsou 
zaměstnávány hromadně především ve zpracovatelském průmyslu a na manuálních 
pozicích ve službách a obchodu, což se potvrdilo i ve výstupech naší studie (viz graf č. 
2). 

 
Graf č. 2 Podíl zahraničních pracovníků v rámci jednotlivých pracovních pozic 
v závislosti na pohlaví (%) 

70,1

6,3

19,7

4,0

65,9

10,0

21,5

2,6

68,7

7,6

20,3

3,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

muži ženy celkem

manuální pracovníci THP pracovníci odborníci a specialisté manažeři
 

                                                 
30  Člověk v tísni, 2004 



5. Identifikace struktury zahraniční pracovní síly v ČR 
Robert Trbola 

 
 

 63  

Na manuálních pozicích je ovšem zaměstnán také nejvyšší podíl mužů-cizinců 
(70 %). Již dřívější výstupy z analýz prokázaly prakticky největší podíl zaměstnanosti 
zahraničních pracovníků na manuálních pozicích, následovaných odbornými a 
specializovanými pozicemi, administrativními pozicemi a manažerskými pozicemi. Graf 
č. 2 ukazuje rozložení zastoupení zahraničních pracovníků v rámci jednotlivých typů 
pozic na trhu práce v České republice v závislosti na pohlaví. Prakticky stejný podíl žen 
i mužů vykonává práci v rámci konkrétního typu pozice dle shora uvedené 
kategorizace. Rozdíly v rámci genderu pravděpodobně souvisí s charakteristikami 
odvětví, ve kterých jsou jednotlivá pracovní místa vykonávána. Zatímco u žen se 
předpokládá převaha služeb a zpracovatelského průmyslu, muži většinou pracují na 
stavbách a v těžších oborech zpracovatelského průmyslu. Ženy se také častěji 
uplatňují v administrativě a méně na vrcholových pozicích. V dalším textu se 
podrobněji zabýváme rozložením zahraniční zaměstnanecké struktury ve vztahu 
k výkonu pozice v závislosti na věku a vzdělání.  

5.2 Věková struktura zahraniční pracovní síly ve 
výběrovém souboru 

Ve struktuře zahraniční zaměstnanosti podle věku sledujeme určité rozdíly mezi 
muži a ženami. Zatímco mezi muži výrazně převažují pracovníci ve věkové skupině 
mezi 30 a 45 lety (50 %), mezi ženami naopak převažují mladší věkové kategorie do 
třiceti let (49 %). Celkově pak tvoří nejpočetnější skupinu zahraničních pracovníků 
jednotlivci ve věku od 30 do 45 let. V menším počtu jsou mezi zahraničními 
pracovníky zastoupeni jedinci nad 45 let věku, a to jak mezi muži, tak mezi ženami 
(viz graf č. 3). Na vyšší zahraniční zaměstnanosti mladších věkových kategorií se 
podílí několik faktorů. Prvním z nich je rodinný stav. Svobodní lidé migrují za prací 
mnohem častěji než lidé žijící v manželském svazku. Stejně tak lidé bezdětní, zejména 
muži. Nižší zahraniční zaměstnanost ve vyšších věkových skupinách pak lze vysvětlit 
pomocí konceptu „value of immobility“. Starší lidé častěji preferují setrvání na 
domácím trhu práce i přes existenci výrazných pull faktorů v cílových zemích 
potenciální migrace, protože vlastní specifické lokální „know-how“ je nepřenosné a 
nelze jej tak uplatnit na trhu práce v zahraničí.31  

                                                 
31  Straubhaar, 2001, in Pořízková, 2007 
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Graf č. 3 Věkové složení zahraničních pracovníků v rámci výběrového souboru 
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Věkové rozložení zahraniční pracovní migrace z výběrového souboru v podstatě 
koresponduje s reálnou situací na trhu práce v České republice, jak dokládá graf č. 4. 
K určitým odchylkám ve srovnání grafů 3 a 4 dochází zejména ve volbě věkových 
kategorií. Zatímco ve výběrovém souboru pracujeme pouze se třemi věkovými 
kategoriemi, databáze statistického úřadu, jehož výstupů využíváme ke srovnání, 
operuje se sedmi kategoriemi. Následné překrývání několika kategorií v rámci grafu č. 
4 však více méně odráží v realitě stav srovnatelný s výstupem analýzy výběrového 
souboru. 

 
Graf č. 4 Zaměstnanost cizinců dle věkových skupin (k 31.12.2005) 
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Zdroj: Cizinci v České republice, 2006 
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Podle Českého statistického úřadu spadá nejvyšší podíl cizinců v postavení 
zaměstnanců (47 %) do věkové kategorie 25-39 let. Druhou nejpočetnější skupinou 
zaměstnaných cizinců jsou cizinci ve věku 40-54 let (28 %) a třetí největší podíl         
(19 %) tvoří zaměstnanci ve věku 20 - 24 let. Více než polovina cizinců v postavení 
zaměstnanců tak spadá do mladší a střední věkové kategorie. 

Sledujeme-li strukturu zahraniční zaměstnanosti podle věku podrobněji 
v závislosti na jednotlivých typech pracovních pozic, výstupy za mužskou část 
zahraniční pracovní síly ukazují na převahu věkové kategorie mužů mezi 30 a 45 lety 
na všech pracovních pozicích (viz graf č. 5). V kategorii manažerů a administrativních 
pracovníků podíl těchto mužů převažuje nad ostatními věkovými kategoriemi dokonce 
několikanásobně. Zajímavé je také zjištění, že zatímco v ostatních typech pozic jsou 
druhou nejzaměstnanější skupinou mužů-cizinců ti ve věku do třiceti let, u 
manažerských pozic je tomu naopak. Podíl mužů ve věku nad 45 v těchto pozicích o 6 
procentních bodů převyšuje podíl mužů mladších 30 let. Tento stav pravděpodobně 
souvisí s trendem zaměstnávat na manažerských postech zejména muže s určitou 
úrovní praxe a několikaletými zkušenostmi. 

Situace žen-cizinek ve výběrovém souboru v rámci jednotlivých kategorií 
pracovních pozic je poněkud odlišná. Zatímco mezi manažerkami a administrativními 
pracovnicemi převládají ženy mezi 30 a 45 roky (viz graf č. 6), mezi ženami na 
manuálních a odborných (specializovaných) pozicích převládají spíše mladší ženy ve 
věku do 30 let, přičemž mezi specialistkami a na odborných pozicích tvoří nejvyšší 
podíl. Nabízí se zde zejména souvislost s převahou zdravotnického personálu 
(zdravotní sestry) mezi ženami-cizinkami a také s trendem zaměstnávat ženy 
z východní Evropy a Asie ve zpracovatelském průmyslu na méně placených 
manuálních pozicích z důvodu nedostatku zájmu domácí pracovní síly mezi ženami.  

 

Graf č. 5 Věkové rozložení mužů-cizinců v závislosti na pracovní pozici (%) 
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Graf č. 6 Věkové rozložení žen-cizinek v závislosti na pracovní pozici (%) 
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5.3 Vzdělanostní struktura zahraniční pracovní síly ve 
výběrovém souboru 

Vzdělanostní struktura populace cizinců byla ve výběrovém souboru sledována 
ve čtyřech základních vzdělanostních kategoriích (viz graf č. 7). Nejvyšší podíl na 
struktuře zahraniční migrace v závislosti na dosaženém stupni vzdělání tvoří pracovníci 
vyučení v různých oborech bez maturity (nižší střední vzdělání). Podíl mužů v této 
skupině zahraničních pracovníků je výrazně vyšší než podíl žen (téměř 48 % ku            
32 %). Druhou nejrozšířenější skupinou zahraničních pracovníků jsou středoškoláci 
s maturitou, tvoří asi pětinu celkové zahraniční migrace v námi sledovaném souboru, 
cizinci bez vzdělání a naopak cizinci s vysokoškolským vzděláním jsou na zahraniční 
pracovní migraci zastoupeni procentuálně stejně (necelých 17 %). Podíl cizinců 
s vysokoškolským vzděláním je poměrně vysoký ve srovnání s procentuálním 
zastoupením vysokoškolsky vzdělaných jedinců v české společnosti. Zatímco nejvyšší 
podíl mužů-cizinců je zřejmý mezi vyučenými, ženy-cizinky mají častěji vzdělaní 
středoškolské a vysokoškolské, výrazně však převyšují podíl mužů ve skupině 
pracovníků bez jakéhokoliv vzdělání nebo se vzděláním pouze základním. Je to 
v důsledku volných pracovních míst v sektorech a odvětvích národního hospodářství 
nenáročných na kvalifikaci, v nichž jsou mzdy a obecně pracovní podmínky tak 
nevyhovující, že české ženy nejsou ochotny taková pracovní místa obsazovat a ženy-
cizinky, obzvláště ty z třetích zemí jsou na pracovní a mzdové podmínky méně 
náročné. Celkově tvoří cizinci se vzděláním nižším než středoškolským s maturitou 
téměř dvě třetiny zaměstnanecké struktury ve výběrovém souboru. Nejnižší podíl na 
zahraniční pracovní migraci mají vysokoškolsky vzdělaní cizinci, i když disproporce 
mezi vysokoškoláky a středoškoláky není příliš významná. Podle ČSÚ32 bylo na konci 

                                                 
32  In Horáková, 2007 
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roku 2006 na úřadech práce v ČR evidováno 185 075 cizinců (tedy zaměstnanců), 
přičemž největší podíl tvořili právě cizinci s nižším než středoškolským vzděláním 
s maturitou (63,5 %). Necelých 15 % z nich mělo vzdělání s maturitou a téměř 23 % 
vzdělání vysokoškolské. Výstupy analýzy výběrového souboru se v podílech cizinců 
s vyšším vzděláním liší ve srovnání s daty ČSÚ, rozdíly v podílech však nejsou příliš 
významné a jsou pravděpodobně způsobeny strukturou organizací zastoupených ve 
výběrovém souboru.  

Graf č. 7 Podíl zahraničních pracovníků s různým stupněm dosaženého 
vzdělání ve výběrovém souboru (%) 
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Stupeň dosaženého vzdělání a s tím související kvalifikace pracovníka je jedním 
z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících jeho šance na trhu práce. To, s jakým 
vzdělanostním potenciálem přicházejí zahraniční zaměstnanci na český trh práce, více 
méně odpovídá poptávce po jejich pracovních kapacitách. Budeme-li vycházet z již 
zavedené kategorizace pracovních pozic na manuální, administrativní, odborné a 
manažerské, můžeme sledovat využití vzdělanostního potenciálu zahraničních 
pracovníků českými organizacemi. Předpokládáme přitom, že na manuálních 
pracovních pozicích není nutno využívat vzdělání vyššího než základního, popřípadě 
kvalifikace získané v rámci vyučení v oboru. U administrativních a odborných pozic již 
předpokládáme střední vzdělání s maturitou, u odborných a manažerských pozic pak 
vzdělání vysokoškolské. V grafu číslo 8 jsou znázorněny podíly jednotlivých 
vzdělanostních skupin zahraničních pracovníků na typu zastávané pracovní pozice.  
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Graf č. 8 Podíl mužů s určitým stupněm vzdělání na typu pracovní pozice (%)  
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Až na určité disproporce ve využití vzdělanostního potenciálu a obsazení 
pracovní pozice zahraničním zaměstnancem, odpovídá obsazování pracovních pozic 
více méně vzdělanostní struktuře zahraniční pracovní síly. Příchozí cizinci (muži) 
dosahují ve dvou třetinách případů jen nižšího než středoškolského vzdělání. Práci 
získávají převážně v rámci manuálních pozic, vyučení v oboru pak také v rámci 
odborných pozic manuálního charakteru (např. řemeslníci ad.) Muži se středním 
vzděláním se již více objevují i na administrativních a technicko-hospodářských 
pozicích, nicméně stále největší podíl jich zastává pozice manuální (63 %) Disproporce 
mezi dosaženým vzděláním a jejich uplatněním na pracovních místech v ČR je již 
značná. Stejná situace je evidentní i mezi vysokoškolsky vzdělanými zahraničními 
pracovníky. Jakkoliv mezi manuálními pracovníky tvoří pouze necelé 3 % (viz graf č. 1 
v příloze č. 4), je z celkového počtu vysokoškolsky vzdělaných mužů více než 10 % 
zaměstnáno na manuálních pracovních pozicích. Na českém trhu práce tak 
v nezanedbatelné míře sledujeme fenomén překvalifikovanosti zahraničních 
pracovníků. Nicméně tento fenomén je mimo jiné dán strukturou poptávky po 
pracovní síle obzvláště pak v odvětvích, kde na určité pracovní pozice většinou 
nevyžadující žádnou, nebo jen minimální, kvalifikaci, nereaguje nabídka práce ze 
strany českých pracovníků. Na jednu stranu tedy naráží český trh práce na problém 
„over-qualification“ zahraničních pracovníků, na druhou stranu však stále ve velké 
míře nabízí v rámci struktury národního hospodářství uplatnění v pozicích, jež žádnou 
kvalifikaci nevyžadují.33 Ve většině případů však pracovní pozice obsazovaná 
vysokoškolsky vzdělanými cizinci odpovídá danému stupni vzdělání. Mezi odborníky, 

                                                 
33  Vláda České republiky podporovala v uplynulých letech zejména zaměstnávání osob s vysokou kvalifikací. 

Pokud by tato politika přetrvávala, příliv cizinců na trh práce by nebyl nijak masivní a nedokázal by 
uspokojit nenaplněnou poptávku po pracovní síle. Poptávka po málo kvalifikovaných profesích existuje a 
zdá se, že sílí. Pokud cizinci nebudou moci dlouhodobě uplatnit na českém trhu práce dosažené vzdělání, 
mohou prožívat frustraci a nespokojenost z nenaplněných ambicí. S tím je třeba počítat [Horáková, M.; 
2007]. 
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specialisty a manažery je jich nejvyšší podíl.Vysoký je také jejich podíl 
v administrativních a THP pozicích (téměř 50 %).34  

 Výskyt pře-kvalifikovanosti sledujeme i u vysokoškolsky vzdělaných cizinek. 
Podíl těch, které vykonávají manuální práce, je téměř 15 % (viz graf č. 9). Stejně jako 
u mužů-cizinců jsou však vysokoškolačky a středoškolačky zaměstnány na pozicích 
odpovídajících stupni jejich vzdělání. Určitý zajímavý rozdíl ve vztahu k pohlaví a 
obsazovanosti pracovních pozic je však znatelný v rámci odborných a specializovaných 
pozic. Zatímco na druhém místě co do podílu na odborných a specializovaných 
pracovních pozicích mezi muži převládají ti, kteří jsou vyučeni v oboru (26 %), mezi 
ženami jsou na druhém místě co do podílu na výkonu odborné a specializované pozice 
středoškolačky (zejména zdravotní sestry) s maturitou (téměř 40 %).35  

 

Graf č. 9 Podíl žen s určitým stupněm vzdělání na typu pracovní pozice (%)  
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Z výstupů analýzy vzdělanostní struktury zahraniční pracovní síly lze 
konstatovat, že přes určitý podíl over-qualificated mezi cizinci se zájmem pracovat 
v České republice mají vzdělaní cizinci (jak muži, tak ženy) možnost uplatnit své 
vzdělání v rámci vykonávané pracovní pozice. Poptávka po kvalifikované pracovní síle 
mezi organizacemi z výběrového sektoru však nenabízí tolik pracovních příležitostí pro 
tuto skupinu cizinců. Proto také poměrně vysoký podíl středoškoláků s maturitou 
pracuje na manuálních pracovních pozicích. Mnohem větší zájem je o pracovníky 
nekvalifikované a o pracovníky s profesním výcvikem získaným v rámci 
kvalifikovaného vyučení v různých oborech a řemeslech. Nijak významný podíl na 
zahraniční pracovní síle netvoří ani středoškolsky vzdělaní jedinci. Z velké části je 
tento podíl tvořen ženami-cizinkami, které v rámci maturitního vzdělání získaly určitou 
odbornost (většinou zdravotní sestry). Cizinci se všeobecným středoškolským 

                                                 
34  viz graf č. 1 v přílohách ke kapitole č. 5  
35 S největší pravděpodobností byli odborníky označováni muži vyučení v oboru, kvalifikovaní řemeslníci 

apod., zatímco mezi specialistkami a odbornicemi byly uváděny ženy zaměstnané jako zdravotnický 
personál.  
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vzděláním bez odbornosti mají mizivé šance uplatnit své vzdělání v rámci odpovídající 
pozice na českém trhu práce.  

 

5.4 Rozložení organizací ve výběrovém souboru 
v závislosti na struktuře občanství zahraniční pracovní 
síly 

V rámci analýzy organizací zaměstnávajících zahraniční pracovníky nás také 
zajímalo, z jakých zemí tito pracovníci pocházejí. Konstrukce dotazníku byla nastavená 
na sledování a identifikaci zejména zaměstnavatelů, takže jsme nezjišťovali absolutní 
ani relativní četnost jednotlivých občanství v rámci souboru pracovníků, ale především 
podíly organizací podle nejčastěji zaměstnávaných pracovníků určitého občanství, čímž 
se nám podařilo sestavit žebříček nejvíce zaměstnávaných cizinců ve výběrovém 
souboru. Kompletní přehled struktury občanství zahraniční pracovní síly a podílů 
organizací, které zástupce určitých občanství zaměstnávají, viz tab. č. 10 v příloze č. 
4. Zde budou pouze stručně vyhodnoceny výstupy za pracovníky jednotlivých 
občanství nejčetněji zaměstnávaných na českém trhu práce. 

V následujícím grafu je znázorněn žebříček jednotlivých skupin občanství, které 
byly nejčastěji uváděny organizacemi ve vztahu ke svým zahraničním zaměstnancům.  

 
Graf č. 10 Nejčastěji zaměstnávaní zástupci jednotlivých národností 
v organizacích z výběrového souboru (%) 
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Téměř 90 % organizací zaměstnávajících zahraniční pracovníky uvedlo, že jsou 

to právě Slováci, kteří tvoří většinový podíl na struktuře zahraniční zaměstnanosti 
v rámci dotazované organizace. Druhou nejčastěji uváděnou národností pracovníků je 
národnost ukrajinská, následuje polská, ruská, britská, německá a bulharská. Vysoký 
podíl Slováků na zahraniční zaměstnanosti vyplývá jednak ze společné historie a 
jednak z existence snazších podmínek (smluvních, jazykových) pro získání práce na 
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území naší republiky. Podle Horákové36 se na celkové zahraniční zaměstnanosti nejvíce 
podílí již tradičně občané Slovenska (39,7 %), Ukrajiny (26,9 %), Vietnamu (9,4 %) a 
Polska (7,3 %). Podle statistik tvoří z celkového počtu cizinců v postavení 
zaměstnanců téměř polovinu (49,4 %) občané Slovenska. Zatímco občané Slovenska 
nejvíce ovlivňují zaměstnanost cizinců v postavení zaměstnanců, občané Vietnamu pak 
zaměstnanost na základě živnostenských oprávnění. Vietnamci tvoří nejčetnější 
skupinu zahraniční pracovní síly, která podniká na základě živnostenského oprávnění. 
V roce 2006 tvořili právě Vietnamci 35% všech cizinců na území České republiky 
vlastnicích platné živnostenské oprávnění. Z tohoto důvodu se i v žebříčku celkové 
zaměstnanosti jednotlivých národností v našem výběrovém souboru Vietnamci 
objevují až na devátém místě, a to jen v rámci činností zastávaných na manuálních 
pozicích. Zástupci nejčastěji obsazovaných občanství ve výběrovém souboru jinak plně 
korespondují se situací zaměstnanosti cizinců na trhu práce v ČR, jak ukazuje 
následující tabulka.  

 
Tabulka č. 1 Podíly deseti nejčetnějších státních občanství cizinců v postavení 
zaměstnanců na celkové zaměstnanosti cizinců v postavení zaměstnanců 
(stav k 31.12.2006) 

státní občanství 
podíl ze všech cizinců v postavení 

zaměstnanců (%) 
Slovensko 49,4 
Ukrajina 24,9 
Polsko 9,3 
Moldavsko 1,8 
Mongolsko 1,5 
Německo 1,3 
Rusko 1,3 
Bulharsko 1,1 
Spojené království 0,9 
Rumunsko 0,7 

Zdroj: Pořízková, 2007  

 
V tabulce jsou uvedeny podíly občanství na celkové zaměstnanosti (tedy 

pracovníků v pozici zaměstnanců). Pořadí uvedených občanství je téměř identické 
s pořadím občanství identifikovaných organizacemi z výběrového souboru s výjimkou 
Moldavska a Mongolska, které se nicméně v našem výběrovém souboru objevují na 
předních příčkách pracovníků v manuálních pozicích.37 Důvody a faktory ovlivňující 
tradičně vysoký podíl uvedených občanství na zahraniční zaměstnanosti jsou blíže 
analyzovány ve studii „Analýza zahraniční zaměstnanosti v České republice se 
zaměřením na postavení cizinců na trhu práce a podmínky jejich ekonomické 
integrace“, která je součástí tohoto projektu,38 a proto se jimi zde nebudeme dále 
zabývat.  

 V souvislosti se zastoupením jednotlivých typů občanství na zahraniční pracovní 
migraci do České republiky nás dále zajímalo, jak se liší podíl toho kterého typy 
občanství ve výběrovém souboru organizací zaměstnávajících zahraniční pracovníky 
v závislosti na kategorizaci pracovních pozic. V následujících grafech je zachycen 
pohyb mezi zaměstnaností jednotlivých občanství v dotazovaných organizacích v rámci 
pracovních pozic. Grafické vyjádření podílů nejzaměstnávanějších zástupců 

                                                 
36  Horáková, 2007 
37  viz tabulka č. 10 v přílohách ke kapitole 5 
38  Pořízková, 2007 
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jednotlivých občanství umožňuje sledovat jednak rozdíly v podílech zástupců určitého 
typu občanství v závislosti na typu pracovní pozice a jednak změny v pořadí 
zastoupení jednotlivých typů občanství v rámci všech typů pracovních pozic.  

 

Graf č.11 Nejčastěji zaměstnávaní zástupci jednotlivých typů občanství na 
manuálních pozicích v organizacích z výběrového souboru (%) 
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Graf č. 12 Nejčastěji zaměstnávaní zástupci jednotlivých typů občanství na 
THP a administrativních pozicích v organizacích z výběrového souboru (%) 
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Graf č. 13 Nejčastěji zaměstnávaní zástupci jednotlivých typů občanství na 
odborných a specializovaných pozicích v organizacích z výběrového souboru 
(%) 
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Graf č. 14 Nejčastěji zaměstnávaní zástupci jednotlivých typů občanství na 
manažerských pozicích v organizacích z výběrového souboru (%) 
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Na všech typech pracovních pozic dominují zaměstnanci slovenské národnosti, 
kteří v podílu na zaměstnanosti výrazně převyšují národnosti ostatní. Druhou nejvíce 
zaměstnávanou národností jsou Ukrajinci, kteří se kromě manažerských pozic 
významně podílejí na zahraniční zaměstnanosti v rámci ostatních pozic. Jejich podíl 
v rámci odborných a specializovaných pozic je prakticky totožný s podílem britské 
národnosti na zahraniční zaměstnanosti. To ovšem vyplývá z obecně daleko vyššího 
procenta zaměstnanosti Ukrajinců v České republice. Stejný trend v rámci jednotlivých 
pracovních pozic vykazuje i polská zaměstnanost a i zde můžeme hovořit o obecně 
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nesrovnatelně vyšším podílu zaměstnanců polské národnosti na trhu práce v ČR. 
Z grafů dále zřetelně vyplývá pohyb mezi procentuálním zastoupením jednotlivých 
typů občanství v závislosti na typu vykonávané pozice. Zatímco pracovníci ze zemí 
západní Evropy prakticky vůbec nefigurují na prvních místech v zastoupení na nižších, 
nekvalifikovaných manuálních pozicích, ve výše kvalifikovaných oborech nahrazují 
zástupce ze zemí východní Evropy na předních místech co do zastoupení na zahraniční 
zaměstnanosti v českých organizacích. 

Závěrem můžeme konstatovat, že zahraniční pracovní síla ze zemí východní 
Evropy (viz grafy č. 11 - 14) je charakteristická spíše nižší vzdělanostní strukturou 
svých zástupců a je převážně najímána na méně kvalifikované manuální práce, popř. 
práce vyžadující nižší stupeň vzdělání. Naopak pracovníci ze západní Evropy přicházejí 
na český trh práce většinou jako odborníci kvalifikovaní v oborech, charakteristických 
pro určitá odvětví (výzkum, školství apod.), které čeští pracovníci nedokáží saturovat 
v dostatečné míře, popř. jako manažeři firem, které u nás zavádějí své aktivity. 

 

Shrnutí 

V rámci organizací zaměstnávajících zahraniční zaměstnance jsme identifikovali 
zhruba 15 500 zaměstnanců cizinců, přičemž ženy se na zahraniční pracovní migraci 
podílí více než jednou třetinou. Jejich podíl na zahraniční pracovní síle se však zvyšuje. 
Celkově je zřetelný posun od vyššího podílu žen s dočasnými pobyty na území České 
republiky směrem k vyššímu podílu žen s dlouhodobými a trvalými pobyty.  

Ženy i muži-cizinci jsou na českém trhu práce zaměstnáni převážně 
v manuálních pozicích. Celková zaměstnanost na manuálních pozicích činí téměř 70 %. 
Zbylých 30 % pracovníků ze zahraničí obsazuje pozice ve specializovaných oborech, 
administrativě a nejmenší podíl tvoří pracovníci v managementu.  

Věková struktura zaměstnanců je charakteristická určitými rozdíly v rámci 
genderu. Ve struktuře zahraniční zaměstnanosti podle věku sledujeme určité rozdíly 
mezi muži a ženami. Zatímco mezi muži výrazně převažují pracovníci ve věkové 
skupině mezi 30 a 45 lety (50 %), mezi ženami naopak převažují mladší věkové 
kategorie do třiceti let (49 %). Muži ve věkové kategorii mezi 30 a 45 lety převažují 
na všech typech pracovních pozic. V kategorii manažerů a administrativních 
pracovníků podíl těchto mužů převažuje nad ostatními věkovými kategoriemi dokonce 
několikanásobně. Mezi manažerkami a na THP a administrativních pozicích se nejvíce 
vyskytují ženy mezi 30 a 45 roky, na manuálních a odborných (specializovaných) 
pozicích nacházejí uplatnění spíše mladší ženy ve věku do 30 let, přičemž na pozicích 
specialistek a odborných pozicích jsou zaměstnávány v nejvyšší míře.  

Analýza vzdělanostní struktury zahraniční pracovní síly ukázala, že pracovníci 
vyučení v různých oborech bez maturity (nižší střední vzdělání) jsou ve výběrovém 
souboru zastoupení nejvíce. Podíl mužů v této skupině zahraničních pracovníků je 
výrazně vyšší než podíl žen. Druhou nejrozšířenější skupinou zahraničních pracovníků 
jsou středoškoláci s maturitou, kteří tvoří asi pětinu celkové zahraniční migrace v námi 
sledovaném souboru. Cizinci bez vzdělání a naopak cizinci s vysokoškolským 
vzděláním jsou na zahraniční pracovní migraci zastoupeni procentuálně stejně 
(necelých 17 %). Zatímco nejvyšší podíl mužů-cizinců je zřejmý mezi vyučenými, 
ženy-cizinky mají častěji vzdělaní středoškolské a vysokoškolské, výrazně však 
převyšují podíl mužů ve skupině pracovníků bez jakéhokoliv vzdělání nebo se 
vzděláním pouze základním. Jakkoliv je stupeň vzdělání zahraničních pracovníků ve 
více než dvou třetinách nižší než střední s maturitou, je disproporce mezi dosaženým 
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vzděláním zahraničních pracovníků a poptávkou po jejich kvalifikaci na straně českých 
organizací značná. 63 % mužů-středoškoláků a více než 10 % vysokoškoláků je 
zaměstnáno na manuálních pozicích nevyžadujících žádnou kvalifikaci. Mezi ženami- 
vysokoškolačkami je situace ještě horší. Téměř 15 % z nich zastává na českém trhu 
práce manuální pracovní pozice. Český trh práce prozatím stále naráží na problém 
„over-qualification“ zahraničních pracovníků. Ve velké míře nabízí v rámci struktury 
národního hospodářství uplatnění v pozicích, jež žádnou kvalifikaci nevyžadují.  

Struktura občanství zahraniční pracovní síly v České republice je pestrá, 
nicméně sledujeme určité trendy v tradici pracovních migrací zástupců konkrétních 
občanství. Téměř 90 % organizací zaměstnávajících zahraniční pracovníky uvedlo, že 
jsou to právě Slováci, kteří tvoří většinový podíl na struktuře zahraniční zaměstnanosti 
v rámci dotazované organizace. Druhým nejčastěji uváděným občanstvím pracovníků 
je občanství ukrajinské, následuje polské, ruské, britské, německé a bulharské. Velkou 
skupinou zahraničních migrantů jsou Vietnamci. Jsou třetí nejčastější skupinou 
usazenou v české společnosti. V našem souboru se však příliš mnoho nevyskytovali, 
protože analýza je zaměřená na organizace zaměstnávající cizince, kteří mají status 
zaměstnance.  

Pracovní síla ze zemí východní Evropy je charakteristická spíše nižší 
vzdělanostní strukturou svých zástupců a je převážně najímána na méně kvalifikované 
manuální práce, popř. práce vyžadující nižší stupeň vzdělání. Naopak zástupci 
pracovníků ze západní Evropy přicházejí na český trh práce většinou jako odborníci a 
manažeři s vyšším stupněm vzdělání pro výkon kvalifikovaných pracovních pozic. 
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6. Kvalita pracovních míst zahraničních 
pracovníků 

6.1 Kvalita pracovních míst z pohledu zaměstnanců a 
zaměstnavatelů 

Poslední desetiletí představují období převratných změn, spojených například 
s procesy globalizace, individualizace a technologického pokroku, které výrazně 
proměnily jednotlivé lidské životy i celé společnosti a jejich instituce. Stranou nezůstal 
ani trh práce, na němž se tento vývoj promítl jak na straně poptávky (tedy na straně 
firem a organizací), tak také na straně nabídky. Mezi významné tendence patří 
všeobecná flexibilizace pracovního trhu, zvýšení mobility pracovníků i zaměstnavatelů 
(kapitálu), rozrůzněnost a dočasnost pracovních kontraktů. Je zřejmé, že celková 
proměna trhu práce se projevila také v oblasti kvality pracovních míst. 

Flexibilizace pracovního trhu bývá často diskutována především v souvislosti 
s negativními účinky na kvalitu pracovních míst a ‚znejistění‘ pracovní síly.39 Dopady 
flexibilizace jsou ovšem diverzifikované a liší se zejména dle charakteristik pracovníků, 
respektive jejich pozice na pracovním trhu. Zaměstnavatelé totiž mohou flexibility 
dosahovat řadou způsobů, které se mohou lišit nejen mezi jednotlivými firmami a 
odvětvími, ale také vůči pracovníkům uvnitř jednotlivých firem. S nízkou kvalitou 
pracovních míst jsou spojeny zejména strategie zaměřené na numerickou flexibilitu, 
které jsou typické pro tzv. sekundární sektor trhu práce. Numerická flexibilita 
vyjadřuje schopnost firmy přizpůsobovat počet zaměstnaných pracovníků vývoji 
poptávky a technologickým inovacím, tedy dle potřeby přijímat a propouštět své 
zaměstnance. Vznikají tak pracovní místa, která se vyznačují nízkou stabilitou, 
omezenými možnostmi pracovní kariéry, profesního i osobnostního růstu. 
Zaměstnavatelé volí tuto strategii zejména u pracovních pozic s nízkými náklady na 
obrat pracovní síly - tedy tam, kde není potřeba specifického lidského kapitálu, 
kvalifikace či dovedností, a je snadné pracovníky nahradit. Pro tato pracovní místa pak 
je také typické nízké finanční ohodnocení, které zaměstnance nemusí dostatečně 
chránit před rizikem chudoby. Zaměstnavatelé ovšem mohou volit i jiné strategie, 
které nemají na kvalitu pracovních míst negativní dopady. Jedná se například o 
funkční flexibilitu, která je spojena s rozvojem dovedností pracovníků, ať už přímo 
výkonem různorodých činností na pracovišti nebo prostřednictvím pracovního výcviku. 
Pro zaměstnavatele tento přístup zahrnuje investice do lidského kapitálu svých 
zaměstnanců, a tedy i zájem si tyto pracovníky dlouhodobě udržet. Funkční flexibilita 
je proto spojena spíše s pracovními místy na tzv. primárním trhu práce, která se 
vyznačují vysokou kvalitou - vyšší jistotou práce, lepším finančním ohodnocením, 
poskytováním zaměstnaneckých výhod, možností kariérního postupu atd. Ve 
vyspělých společnostech založených na znalostech, představují vzdělaní a kreativní 
zaměstnanci jednu z nejvýznamnějších konkurenčních výhod.  

Firmy mohou v úsilí o tržní úspěch volit také další strategie, umožněné novými 
vývojovými trendy. Mohou například využít nových technologií k inovacím, 
nahrazování práce kapitálem a zvyšování produktivity nebo mohou poměrně snadno 
dislokovat výrobu do oblastí s nižšími výrobními náklady. Jak upozorňuje Bauman,40 

                                                 
39  Viz Beck, 2000, Sirovátka, 2003 ad. 
40  Bauman, 2004:36 
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kapitál se oprostil od své závislosti na práci novou svobodou pohybu a začal být vcelku 
nezávislý na trvalém a místně vázaném svazku s prací. Zvýšená mobilita je ovšem 
charakteristická také pro pracovní sílu. Její motivy mohou být velmi různorodé, je však 
zřejmé, že pracovní migrace je usnadňována procesy globalizace a pokrokem v oblasti 
informačních a komunikačních technologií. Migrující pracovníci jsou pak ve vyspělých 
zemích zaměstnáváni na pracovních místech, která je obtížné obsadit místními 
pracovníky. Jedná se zejména o pozice na sekundárním trhu práce, které jsou pro 
domácí pracovníky málo atraktivní. Pro nově příchozí a dočasné zahraniční pracovníky 
z méně rozvinutých zemí jsou tato místa přijatelná, neboť nabízenou mzdu 
porovnávají se mzdovou úrovní v zemi původu, zaměstnání považují za dočasná a 
spojená s vyhlídkou na zvýšení sociálního statusu do budoucna.41,42 Přetrvávající a 
dále se prohlubující rozdíly mezi zeměmi a současný rozvoj globální mobility zaručují 
ekonomicky vyspělým zemím trvalý příliv nových pracovníků z chudších částí světa. 
Tím se zaměstnavatelům otevírá prostor pro uplatňování flexibilizačních strategií, 
které mají na kvalitu pracovních míst negativní dopady. Zaměstnavatelům se daří 
pracovní místa na sekundárním trhu práce obsazovat zahraničními pracovníky, a proto 
nejsou stimulováni ke zlepšování pracovních podmínek či zvyšování mezd, což dále 
posiluje nízkou atraktivitu nabízených míst pro domácí pracovníky. Určité typy 
zaměstnání jsou pak sociálně definovány jako „práce pro cizince“ a domácí pracovníci 
se jim ještě více vyhýbají.43 Massey44 v této souvislosti hovoří až o vytvoření třetího 
sektoru pracovního trhu, který je tvořen zahraničními pracovníky na pracovních 
pozicích s velmi nízkou kvalitou. 

Vedle růstu poptávky po zahraničních pracovnících ochotných přijmout 
zaměstnání velmi nízké kvality ovšem ve vyspělých zemích dochází také ke zvyšování 
poptávky po vysoce kvalifikovaných pracovnících. Pracovníci s vysokou úrovní lidského 
kapitálu zvyšují konkurenceschopnost zaměstnavatelů, a to zejména v nových a 
dynamicky se rozvíjejících odvětvích. V globálním boji o talenty pak zaměstnavatelé 
nabízejí pracovní místa s atraktivními pracovní podmínkami. Zaměstnanost migrantů 
se tak stává vysoce bipolární a koncentruje se na nejvyšších a nejnižších pozicích 
v hierarchii pracovních míst. V zemích západní Evropy je tento trend patrný již od 80. 
let 20. století45 a projevuje se zřetelně také na současném trhu práce v České 
republice.46  

V následujícím textu se zaměříme na identifikaci kvality pracovních míst, která 
v ČR obsazují zahraniční pracovníci. Zajímá nás zejména, jakým způsobem se 
flexibilizace pracovního trhu promítá do pracovních podmínek zahraničních pracovníků 
a do jejich postavení na pracovním trhu. Vzhledem k charakteru výzkumu, který je 
založen na výpovědích zaměstnavatelů, sledujeme zejména „objektivní“ charakteris-
tiky kvality pracovních míst a strategie zaměstnavatelů, které ji do značné míry 
determinují. V České republice dosud podobná studie nebyla vytvořena, a proto se 
jedná o prvotní vhled do pracovních podmínek přistěhovalců.  

                                                 
41  Jinak je tomu ovšem u dlouhodobě usazených přistěhovalců, pro které přestává být země původu 

rozhodujícím referenčním rámcem.  
42  Srovnej např. Rabušic, Burjanek, 2003, Bommes, Kolb, 2006 
43  Castles, Miller, 2003 
44  Masery, 2005 
45  Castles, Miller, 2003 
46  Viz např. Pořízková, 2007 
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6.2 Dimenze kvality pracovních míst zahraničních 
pracovníků 

6.2.1 Jistota práce a stabilita zaměstnání 
 

Stabilita zaměstnání je určena zejména typem pracovního poměru a legislativní 
ochranou pracovníků před propouštěním. Za nejstabilnější formu zaměstnání může být 
považován pracovní poměr uzavřený na dobu neurčitou. Ukončení pracovního poměru 
výpovědí ze strany zaměstnavatele je totiž v ČR (ale i ve většině ostatních evropských 
zemí) regulováno pracovněprávními předpisy s cílem ochránit pracovníka před ztrátou 
zaměstnání, což značně omezuje možnosti zaměstnavatele docílit numerické flexibility. 
Ta spočívá v možnosti pružně přizpůsobit počet pracovníků požadavkům trhu a je 
významná zejména pro organizace, které působí v oblastech podléhajících tržním 
výkyvům a sezónnosti. Zaměstnavatelé usilující o dosažení numerické flexibility proto 
mají tendenci uzavírat časově omezené pracovní kontrakty, které poskytují výrazně 
větší možnosti regulovat množství nabízené práce nebo obměňovat pracovníky podle 
požadovaných dovedností. Tento typ flexibility volí zaměstnavatelé zejména u 
pracovních pozic, které se vyznačují nízkými náklady na obrat pracovní síly - tedy u 
pracovníků, kteří jsou snadno nahraditelní a jejichž zacvičení na pracovní místo není 
časově ani finančně náročné. Nejistota je typickým znakem pracovních míst na tzv. 
sekundárním pracovním trhu.  

Všeobecně platí, že uzavírání pracovních smluv na dobu určitou je především 
výrazem preferencí zaměstnavatelů, nikoliv pracovníků. V roce 2006 bylo v ČR podle 
výběrového šetření pracovních sil zaměstnáno na dobu určitou 8,7 % všech 
zaměstnanců; u dvou třetin z nich byla důvodem nemožnost získání trvalého 
pracovního poměru. Výsledky našeho dotazníkového šetření ukazují, že značný podíl 
zaměstnavatelů má zájem přijímat zahraniční pracovníky právě do dočasných 
zaměstnání. Tato tendence se projevuje nejvýrazněji u manuálních pracovníků, ale 
poměrně vysoká je také u pracovních pozic vyžadujících vyšší stupeň kvalifikace.  

 
Tabulka č.1 Délka pracovního poměru, kterou zaměstnavatelé preferují při 
zaměstnávání zahraničních pracovníků 

manuální 
administrativní 

a THP 
odborníci manažeři 

 

 %  %  %  % 
krátkodobý (sezónní) 84 12,9 5 2,2 10 3,1 0 0 
časově omezený (na dobu určitou) 229 35,1 59 26,3 97 29,7 33 20,2 
dlouhodobý (na dobu neurčitou) 371 56,9 170 75,9 244 74,6 141 86,5 
počet zaměstnavatelů 652 - 224 - 327 - 163 - 

Pozn. Někteří respondenti zvolili současně více preferovaných typů pracovního poměru z hlediska délky 
trvání  

 

U zahraničních pracovníků mohou délku pracovního poměru vedle preferencí 
zaměstnavatelů ovlivňovat také další faktory, které dále zvyšují podíl dočasných 
zaměstnanců v této kategorii (například systém časově omezených pracovních 
povolení47). Zkušenosti z evropských zemí potvrzují, že zahraniční pracovníci 

                                                 
47 V ČR je pracovní povolení vydáváno vždy na dobu určitou, maximálně na 1 rok. Také prodloužení 

pracovního povolení je vydáváno nejvýše na dobu 1 roku.  
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vykonávají dočasná zaměstnání častěji než domácí pracovníci.48 Ačkoliv v současné 
době nemáme k dispozici údaje o podílu dočasných pracovníků na zahraniční 
zaměstnanosti, z dat o zaměstnavatelích zahraničních pracovníků lze usuzovat na 
obdobnou situaci také v ČR. Přístup k pracovnímu poměru na dobu neurčitou mají 
ztížený zejména pracovníci v manuálních pozicích, což odpovídá deklarovaným 
preferencím zaměstnavatelů a je navíc podpořeno skutečností, že značná část 
manuálních pracovníků přichází do ČR ze třetích zemí (a podléhá tedy povinnosti 
získat pracovní povolení). Téměř 40 % zaměstnavatelů manuálních zahraničních 
pracovníků uvedlo, že ani jeden z nich není zaměstnán na dobu neurčitou.  

 

Graf č. 1 Je ve Vaší organizaci v současné době jeden nebo více zahraničních 
pracovníků zaměstnáno v pracovním poměru na dobu neurčitou? 
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Pozn. Jsou zahrnuti pouze zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají zahraniční pracovníky na dané pracovní 
pozici. 

 

Z hlediska struktury národního hospodářství je pak překvapivě nejnižší sklon 
zaměstnávat cizince na dobu neurčitou ve státní správě, zdravotnictví a ve výzkumu, a 
to ve všech typech pracovních pozic - od manuálních až po řídící pracovníky.  

Vedle dočasných zaměstnání představují nestabilní pracovní uplatnění práce 
vykonávané mimo pracovní poměr - dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení 
práce. Tyto dohody poskytují pracovníkům ještě méně stability než pracovní poměr a 
mohou být navíc zdrojem dalších znevýhodnění.49 Pro zaměstnavatele však dohody 
mohou být nástrojem dosažení numerické flexibility, neboť se jedná o práce časově 
omezené50 a s výrazně snazší možností ukončení. Dohody o práci vykonávané mimo 
pracovní poměr jsou tak poměrně běžnou strategií zaměstnavatelů při přijímání 
zahraničních pracovníků, a to především na manuální pozice. Pro 28 % 
zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají cizince na manuálních pozicích, jsou dohody o 
pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce dokonce nejčastější formou 

                                                 
48  Eurofound, 2007 
49  Pracovníci například nemají nárok na placenou dovolenou. Na druhou stranu pracovník, který vykonává 

práci na dohodu o provedení práce, nemusí odvádět příspěvky na zdravotní a sociální pojištění.  
50  Dohoda o provedení práce je omezena rozsahem 150 hodin na pracovníka za rok; u dohody o pracovní 
činnosti je omezeno množství hodin odpracovaných pracovníkem v průběhu 1 týdne (v průměru nesmí 
přesáhnout polovinu stanovené pracovní doby). 
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pracovněprávního vztahu se zahraničními pracovníky. Nejvýrazněji se tato tendence 
projevuje v zemědělství, v němž jsou zahraniční pracovníci najímáni na výkon 
sezónních prací. Na jejich pokrytí jsou využívány zejména dohody o provedení práce, 
které jsou ze své podstaty krátkodobé a umožňují intenzívní pracovní nasazení.51 
Dohody o pracích vykonávaných mimo pracovní poměr jsou často využívány také při 
zaměstnávání manuálních pracovníků v dalších oblastech ve službách (zejména pak 
v oblasti ubytování a stravování) a v sekundárním sektoru (především ve 
stavebnictví).  

 
Tabulka č. 2 Který typ pracovně právního vztahu uzavíráte nejčastěji se 
zahraničními pracovníky na jednotlivých pracovních pozicích? 

dohoda o provedení 
práce 

dohoda o pracovní 
činnosti 

celkem dohody 
 
pracovní pozice 

 %  %  % 
manuální 82 12,6 97 14,9 196 27,5 
administrativní a THP 17 7,3 10 4,3 27 11,6 
odborné 17 5,1 23 6,8 42 11,9 
manažerské 2 1,2 9 5,4 12 6,6 

Pozn. Dopočet do 100 % představují zaměstnavatelé, kteří nejčastěji volí pracovní poměr.  

 

Stabilita zaměstnání může být do určité míry spojena také s možností 
kariérního postupu. Lze předpokládat, že zařazení pracovníků do schémat kariérního 
postupu vyjadřuje zájem zaměstnavatele o dlouhodobější udržení pracovníků ve své 
organizaci. Zahraniční pracovníci však do těchto schémat zpravidla zařazováni 
nebývají - více než polovina zaměstnavatelů (57 %) neplánuje kariéru pro žádného ze 
svých zahraničních zaměstnanců. Tento přístup je typický zejména pro 
zaměstnavatele, kteří zaměstnávají cizince na manuálních pozicích, 69 % nezařazuje 
do schémat kariérního postupu žádné zahraniční pracovníky a dalších 14 % pak pouze 
některé z nich, přičemž přednost dávají nemanuálním pracovníkům (zejména 
odborníkům). Naopak téměř polovina organizací, které manuální pracovníky ze 
zahraničí nezaměstnávají, zařazuje do schémat kariérního postupu všechny zahraniční 
zaměstnance a dalších 18 % alespoň některé z nich. Kariérní postup u zaměstnavatele 
v ČR je tak výrazně dostupnější pro nemanuální pracovníky než pro pracovníky na 
manuálních pozicích.  
 

6.2.2 Časová flexibilita 
 

Uspořádání pracovní doby představuje oblast, ve které se může flexibilita 
reflektovat jak zájmy zaměstnavatelů, tak také zájmy zaměstnanců. Z hlediska 
zaměstnavatelů znamená časová flexibilita zejména možnost úpravy pracovní doby 
zaměstnanců tak, aby vyhovovala jejich požadavkům na rozložení pracovního výkonu. 
Z hlediska zaměstnance pak jde především o možnost přizpůsobit délku a časové 
rozložení pracovní doby dle vlastních potřeb. 

                                                 
51  V zaměstnáních konaných mimo pracovní poměr není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci 

pracovní dobu a nevztahují se na ně ustanovení zákoníku práce o pracovní době a době odpočinku.  
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Práce mimo standardní pracovní dobu 

Časová flexibilita může pro zaměstnavatele představovat alternativu numerické 
flexibility, a to zejména pokud se rozvržení pracovní doby přizpůsobuje sezónním nebo 
jiným výkyvům poptávky. Častějším typem časové flexibility pak je využití práce 
zaměstnanců v nestandardní pracovní dobu (například o víkendech, v noci, o svátcích) 
nebo práce přesčas. Právě očekávaná časová flexibilita zahraničních pracovníků je pro 
část zaměstnavatelů motivem k přijímání cizinců, zejména pak na manuální pracovní 
pozice. U zahraničních pracovníků, kteří jsou v ČR pouze dočasně s cílem dosáhnout 
co nejvyšších úspor, mohou být preference v souladu s požadavky zaměstnavatelů. 
Práce mimo standardní pracovní dobu i práce přesčas totiž pro pracovníky znamenají 
zvýšení příjmu. Značná část migrujících pracovníků navíc v hostitelské zemi pobývá 
bez rodinných příslušníků,52 a tak není jejich ochota k tomuto typu flexibility 
ovlivňována potřebou sladění rodinného a pracovního života (jako je tomu u většiny 
domácích pracovníků). Není proto překvapující, že vysoký podíl zahraničních 
pracovníků skutečně vykonává práci přesčas nebo práci mimo běžnou pracovní dobu.53  
 

Tabulka č. 3 Práce zahraničních pracovníků mimo standardní pracovní dobu 
(% zaměstnavatelů) 

práce v noci práce o víkendu práce o svátcích práce přesčas   
    %  %  %  % 
pravidelně 192 19,2% 328 32,8% 195 19,5% 280 28,0% 
výjimečně 130 13,0% 394 39,4% 419 41,9% 481 48,1% 
ne 678 67,8% 278 27,8% 386 38,6% 239 23,9% 
celkem 1 000 100,0% 1 000 100,0% 1 000 100,0% 1 000 100,0% 

  
Z hlediska nároků na časovou flexibilitu patří k nejnáročnějším zaměstnání 

s nepřetržitým provozem. Studie pracovních podmínek v zemích EU v letech 2004-5 
ukázala, že Česká republika patří k zemím s podprůměrným rozšířením pravidelné 
práce o sobotách a nedělích a současně s nadprůměrným výskytem pravidelné noční 
práce. V ČR, stejně jako v ostatních evropských zemích, je práce o víkendech 
nejběžnější v oblasti služeb, konkrétně pak v ubytovacích a stravovacích službách a 
v oblasti zdravotní a sociální péče. Práce v noci je pak typická pro sféru výroby a 
rozvodu energií a také ve zdravotních a sociálních službách.54  

Výsledky dotazníkového šetření potvrzují výše uvedená zjištění Eurofoundu o 
práci mimo běžnou pracovní dobu také pro migrující pracovníky. Mimořádně vysoký je 
tlak na zahraniční pracovníky v oblasti sociální a zdravotní péče, v níž je požadavek 
pravidelné práce mimo standardní pracovní dobu (v noci, o víkendech i o svátcích) 
doprovázen také tlakem na práci přesčas. Tato skutečnost do značné míry odráží 
všeobecné podmínky zaměstnanosti zejména ve zdravotnictví a projevuje se také při 
zaměstnávání domácích pracovníků. Mezi další oblasti s vysokými nároky na časovou 
flexibilitu pak rovněž patří zemědělství a zpracovatelský průmysl. Vysoký podíl 
zaměstnavatelů, kteří požadují od svých zahraničních pracovníků přizpůsobení 
pracovní doby pouze „výjimečně“, tedy nepravidelně, indikuje poměrně značný důraz 
na flexibilitu těchto zaměstnanců. Zatímco pravidelná práce v nestandardní pracovní 
dobu vyplývá zejména z běžných potřeb provozu, nepravidelnost je spíše spojena 
s požadavkem přizpůsobit pracovní dobu měnícím se potřebám zaměstnavatelů (resp. 
                                                 
52  To naznačuje například velmi nízký podíl dětí mezi přistěhovalci v ČR (viz data ČSÚ, 2007). 
53  Zahraniční pracovníci pracují v nestandardní pracovní dobu výrazně častěji než domácí pracovníci. Dle 

dat VŠPS z roku 2006 alespoň někdy pracuje v noci 20,9 %, o sobotách 46,3 % a o nedělích 31,8 % 
pracovníků. http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/t/BF00300EC3/$File/31150745.pdf  

54  Eurofound, 2007b 
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poptávky). A tak zatímco ve zdravotních a sociálních službách je práce zahraničních 
pracovníků v noci nebo o víkendech pravidlem, například ve stavebnictví nebo 
opravárenství je spíše spojena s nepravidelností. Zejména ve stavebnictví se pak 
projevuje tlak na práci přesčas dle potřeby zaměstnavatelů, včetně práce o víkendech 
a případně i státních svátcích. Celkově se ovšem ukazuje poměrně silný vztah mezi 
jednotlivými položkami časové flexibility; zvláště vysoká je korelace (1) mezi prací o 
státních svátcích a o víkendech a (2) mezi prací přesčas a prací o víkendech.55  

Zatímco práce mimo běžnou pracovní dobu a práce přesčas mohou v určitých 
případech vyhovovat také preferencím zaměstnanců, jedná se především o formy 
časové flexibility orientované na zaměstnavatele a jeho potřeby. Na druhou stranu 
však časová flexibilita zahrnuje také opatření, která typicky vycházejí vstříc 
požadavkům zaměstnanců, zejména pak jejich potřebě harmonizace pracovního a 
soukromého (případně rodinného) života. Jedná se zejména o zaměstnávání na 
zkrácený pracovní úvazek a o možnosti přizpůsobit pracovní dobu vlastním potřebám, 
zvláště pak rodinným a pečovatelským povinnostem.  
 

Práce na zkrácený pracovní úvazek 

Zaměstnání na zkrácenou pracovní dobu je nejčastěji vnímáno jako jeden ze 
způsobů harmonizace pracovního a rodinného života a zejména jako možnost 
zaměstnání pro osoby s pečovatelskými závazky vůči dětem či jiným závislým členům 
domácnosti. Zkrácení pracovní doby také usnadňuje pracovní uplatnění osob, jimž 
práce na plný úvazek nevyhovuje z jiných důvodů (například studijních či 
zdravotních). Pouze malá část pracovníků volí zkrácený pracovní úvazek v důsledku 
nedostupnosti zaměstnání s plnou pracovní dobou.56 Zkrácení pracovní doby tedy 
odpovídá spíše preferencím zaměstnanců než zaměstnavatelů. Vzhledem 
k přetrvávající tradiční dělbě rolí a genderovým příjmovým nerovnostem jsou zkrácené 
pracovní úvazky všeobecně spojeny spíše se zaměstnaností žen než se zaměstnaností 
mužů.57 Podle zahraničních studií je tomu tak rovněž mezi přistěhovalci.58 

Výsledky výběrového šetření zaměstnavatelů, kteří v ČR legálně zaměstnávají cizince, 
ukazují, že cizinci v ČR pracují převážně na plný pracovní úvazek. To může do značné 
míry odpovídat nejen převládajícímu typu poptávky po práci v ČR,59 ale také zájmu 
samotných zahraničních pracovníků. Zahraniční zaměstnanost je totiž v ČR tvořena 
převážně muži (68,5 %) a podíl dětí mezi cizinci je rovněž poměrně nízký (pouze 8,8 
% cizinců je mladších 15 let). Zvláště nízký je pak podíl dětí mezi těmi cizinci, kteří 
v ČR pobývají pouze přechodně.  

Zkrácené úvazky jsou mezi cizinci nejvíce časté u odborných pracovních pozic. 
Téměř 17 % zaměstnavatelů, kteří na těchto pozicích cizince zaměstnávají, v době 
výzkumu zaměstnávala alespoň jednoho zahraničního odborného pracovníka na 
zkrácený pracovní úvazek. Oproti tomu mezi zaměstnavateli cizinců na ostatních 
typech pracovních pozic byl tento podíl výrazně nižší v rozmezí 5-7 %. Je 

                                                 
55  Spearmanův koeficient pořadové korelace 0,742 (1) a 0,505 (2) na hladině významnosti 0,01.  
56  V ČR se podzaměstnanost v roce 2006 týkala asi pětiny všech osob se zkráceným úvazkem, tj. asi 1 % 

všech zaměstnanců v ČR.  
57  V ČR tvoří ženy 75 % všech pracovníků zaměstnaných se zkrácenou pracovní dobou; čtvrtina takto 

zaměstnaných žen pak uvádí jako důvod zkrácení úvazku péči o děti a zdravotně postižené členy 
domácnosti (ČSÚ, 2007). http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/t/BF00300E99/$File/31150743.pdf  

58  Eurofound, 2007 
59  ČR patří k zemím s nízkým podílem zkrácených úvazků na celkové zaměstnanosti (v roce 2006 bylo na 

zkrácený úvazek zaměstnání pouze 5 % pracovníků). 
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pravděpodobné, že vyšší výskyt zkrácených úvazků mezi odbornými pracovníky je 
spojen s jejich studiem v ČR.  
Možnost uzpůsobení pracovní doby zaměstnanci 

Pružná pracovní doba představuje další možný způsob harmonizace 
soukromého a pracovního života pracovníků, který navíc přináší pozitivní efekty pro 
zaměstnavatele - například možnost lepšího přizpůsobení pracovní doby množství 
pracovních povinností, snížení absencí či omezení placených přesčasů.60 Obecně je 
v zemích EU-25 pružná pracovní doba dostupnější vzdělanějším pracovníkům, 
zejména pak na vyšších pozicích vyžadujících vyšší kvalifikaci ve veřejném sektoru a 
v administrativě.61 Rozhovory s personalisty v organizacích s 10 a více zaměstna-
vateli62 ukázaly, že podíl zaměstnavatelů, kteří umožňují svým zaměstnancům 
některou z forem pružné pracovní doby, je v České republice v rámci zemí EU 
nadprůměrný (54 %).63 Podíl zaměstnanců s pružnou pracovní dobou v jednotlivých 
organizacích je však naopak spíše nízký (v průměru necelá polovina). Možnost úpravy 
pracovní doby je tedy dostupná pouze části pracovníků, kteří jsou v tomto ohledu 
v rámci organizace zvýhodněni oproti ostatním. 

Platí tyto závěry také pro zaměstnavatele ve vztahu k zahraničním 
pracovníkům? Výsledky dotazníkového šetření ukazují vysoký podíl zaměstnavatelů, 
kteří umožňují zaměstnaným cizincům alespoň do určité míry přizpůsobit pracovní 
dobu svým potřebám. Podíl zaměstnavatelů, kteří deklarovali časovou flexibilitu svých 
zahraničních zaměstnanců, byl přitom výrazně vyšší než ve srovnatelném šetření 
Eurofoundu (viz výše), jež se vztahuje k souboru zaměstnavatelů v ČR.64 Plných 85 % 
dotázaných zaměstnavatelů zahraničních pracovníků uvedlo, že umožňuje některým 
svým zahraničním zaměstnancům alespoň jeden typ přizpůsobení pracovní doby. 
Dotazníkové šetření nezjišťovalo podíl pracovníků, kteří mají možnost časové 
flexibility, umožnilo však identifikovat rozdíly v časové flexibilitě na jednotlivých 
typech pracovních pozic. Zatímco pro pracovníky na nemanuálních pracovních pozicích 
je spíše typická možnost přizpůsobit si začátek a konec pracovní doby, manuální 
pracovníci mají ve srovnání s ostatními výrazně častěji příležitost nadpracovat si část 
pracovního dne nebo i delší časový úsek. 
 

Tabulka č. 4 Možnost přizpůsobení pracovní doby zahraničními pracovníky 

manuální 
administrativní 

a THP 
odborníci manažeři 

  

  %  %  %  % 
možnost přizpůsobit si začátek  
a konec pracovní doby 

165 24,8 101 40,9 171 48,3 97 55,7 

možnost nadpracovat si část 
pracovního dne 

281 42,2 90 36,4 108 30,5 39 22,4 

možnost nadpracovat si celý 
pracovní den 

205 30,8 52 21,1 98 27,7 37 21,3 

možnost nadpracovat si pracovní 
volno delší než 1 den 

164 24,6 39 15,8 83 23,4 30 17,2 

počet zaměstnavatelů 666 - 247 - 354 - 174 - 

 
                                                 
60  Eurofound, 2006 
61  Evropská komise, 2005 
62  Eurofound, 2006 
63  Do výzkumu bylo zahrnuto 21 zemí EU; neparticipovaly Slovensko, Malta, Estonsko a Litva.  
64  V šetření Eurofoundu byly zahrnuty pouze organizace s 10 a více zaměstnanci. V ČR bylo provedeno 950 

standardizovaných rozhovorů s HR manažery; vzorek se nicméně potýkal s velmi nízkou návratností 
(data za rok 2004-5). 
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6.2.3 Přístup ke vzdělávání a výcviku a možnost kariérního 
postupu 
 

Zaměstnavatelé zahrnutí do výzkumu poskytují novým pracovníkům výcvik na 
zapracování. V této oblasti se neprojevují výrazné rozdíly v přístupu zaměstnavatelů 
k domácím a zahraničním pracovníkům ani v přístupu k pracovníkům na odlišných 
typech pracovních pozic. Celkově je kladen největší důraz na zapracování 
administrativních a THP pracovníků - výcvik na zapracování jim poskytuje 85 % 
zaměstnavatelů, u kterých pracují zahraniční pracovníci na těchto pracovních pozicích. 
Více než polovina těchto zaměstnavatelů tak dokonce činí u každého administrativního 
pracovníka ze zahraničí. Výcvik na zapracování je běžně poskytován také cizincům na 
ostatních pracovních pozicích včetně manuálních pracovníků. V zařazování manuálních 
pracovníků do programů výcviku na zapracování se však projevily významné 
mezioborové rozdíly. Zatímco v těžebním a zpracovatelském průmyslu je takový 
výcvik pravidlem, ve stavebnictví jej vždy poskytuje pouze čtvrtina zaměstnavatelů. 
Nedostatečný důraz na zapracování přitom může v tomto oboru znamenat zvýšené 
riziko pracovních úrazů (viz níže). 

Výcvik na zapracování často představuje základní seznámení s pracovním 
místem a s požadavky na výkon pracovní činnosti. Schopnosti přizpůsobit se novým 
požadavkům a zastávat nové pracovní činnosti rozvíjí spíše další pracovní výcvik a 
vzdělávání, do něhož mohou být pracovníci zařazováni kdykoliv v průběhu pracovního 
poměru. Zaměstnavatelé poskytující zaměstnancům další výcvik rozvíjí funkční 
flexibilitu svých zaměstnanců a navíc průběžně udržují či zvyšují zaměstnatelnost 
svých pracovníků. Důraz na funkční flexibilitu, která je spojena s investicemi do 
lidských zdrojů, je charakteristický spíše pro pracovníky primárního sektoru trhu 
práce. Tato skutečnost se projevuje také při zaměstnávání zahraničních pracovníků.  

Další výcvik a vzdělávání jsou nejméně dostupné zaměstnancům na manuálních 
pracovních pozicích. Tito pracovníci jsou pro zaměstnavatele zpravidla snadno 
nahraditelní, čemuž nasvědčuje také nejnižší stabilita zaměstnání u manuálních 
pracovních pozic (viz výše). Všeobecně totiž platí, že výcvik a vzdělávání 
zaměstnavatelé poskytují dočasným pracovníkům méně často než pracovníkům 
zaměstnaným na dobu neurčitou.65 Pro zaměstnance ovšem omezený přístup ke 
vzdělávání a výcviku znamená riziko snížení zaměstnatelnosti, zejména pokud jejich 
dovednosti zastarávají například v důsledku rozvoje nových technologií. Zastarávání 
dovedností v kombinaci s nízkou stabilitou manuálních pracovních míst pak znamená 
riziko prohlubování marginalizace těchto pracovníků na trhu práce. To platí také pro 
domácí manuální pracovníky, kteří jsou v přístupu k dalšímu pracovnímu výcviku 
rovněž znevýhodněni, i když v menší míře než jejich zahraniční kolegové. 
Zaměstnavatelé totiž častěji poskytují výcvik domácím manuálním pracovníkům (37 % 
tak činí vždy anebo zpravidla) než cizincům na obdobných pracovních místech (23 %).  

Do pracovního výcviku mimo výcvik na zapracování jsou výrazně častěji 
zařazováni zaměstnanci v nemanuálních profesích; nejvíce jsou pak dostupné řídícím 
pracovníkům. Dotazníkové šetření přitom v této oblasti neodhalilo odlišný přístup 
zaměstnavatelů k zahraničním a domácím pracovníkům na obdobných (nemanuálních) 
pracovních pozicích ani výraznější sektorovou diferenciaci.  

 

                                                 
65  Giaccone, 2007 
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Tabulka č. 5 Další pracovní výcvik zahraničních zaměstnanců (% 
zaměstnavatelů) 

manuální 
administrativní 

a THP 
odborníci manažeři 

  

  %  %  %  % 
ano, vždy 59 9,0 44 18,9 58 17,2 34 20,4 
zpravidla ano 93 14,2 75 32,2 112 33,2 61 36,5 
zpravidla ne 188 28,7 53 22,7 53 15,7 23 13,8 
ne 314 48,0 61 26,2 114 33,8 49 29,3 
celkem 654 100,0 233 100,0 337 100,0 167 100,0 

 
Z výpovědí zaměstnavatelů je tedy zřejmé znevýhodnění v přístupu k dalšímu 

pracovnímu výcviku pouze u manuálních pracovních pozic, které jsou ovšem ve 
výzkumu nejvíce zastoupeny. Zjištění rovněž nezahrnují charakteristiky 
poskytovaných programů pracovního výcviku, například jejich délku, náročnost, 
kvalitu či zda vedou k získání formálního osvědčení.  

Investice do dalšího vzdělávání a výcviku pracovníků lze interpretovat jako 
výraz zájmu zaměstnavatele o udržení pracovníků ve svých organizacích. Ten se 
promítá také do zařazování pracovníků do schémat kariérního postupu. Perspektiva 
budování kariéry je tak nejvíce omezená u zahraničních pracovníků na manuálních 
pracovních pozicích. Alespoň některé manuální pracovníky do kariérních schémat 
zahrnuje totiž pouze pětina jejich zaměstnavatelů, což je výrazně nižší podíl než u 
nemanuálních pracovníků na všech typech pracovních pozic.  

 

Graf č. 2 Zařazení zaměstnanců do schémat kariérního postupu (% 
zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají pracovníky na daných pozicích) 
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Také zpráva Eurofoundu o pracovních podmínkách migrujících pracovníků66 
všeobecně upozorňuje na znevýhodnění v přístupu migrantů k pracovnímu výcviku a 
kariérnímu postupu. V jednotlivých zemích je tato skutečnost odůvodňována zejména 
jazykovou bariérou, nedostatečnou kvalifikací a spíše výjimečně také diskriminací. Je 
zajímavé, že zhoršené kariérní vyhlídky zahraničních pracovníků v ČR jsou v uvedené 

                                                 
66  Eurofound, 2007 
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studii prezentovány jako důsledek diskriminace. Nikoliv však diskriminace 
zaměstnavateli, nýbrž svými (domácími) kolegy v zaměstnání.67 
 

6.2.4 Mzdy a zaměstnanecké výhody 
 

V zemích Evropské unie dosahují mzdy zahraničních pracovníků v průměru nižší 
úrovně než mzdy domácích zaměstnanců,68 což je do značné míry podmíněno 
koncentrací migrantů v nízkopříjmových zaměstnáních, zvláště na pracovních pozicích 
vyžadujících velmi nízkou nebo žádnou kvalifikaci. Zejména pracovníci z méně 
ekonomicky rozvinutých zemí bývají ochotní přijmout zaměstnání s nízkou úrovní 
mzdy, neboť svoje příjmy porovnávají se mzdovou úrovní v zemi původu. Vzhledem ke 
mzdovým rozdílům pak zvyšují svůj sociální status v zemi původu i při výkonu 
zaměstnání, které je v přijímající zemi považováno za nízkopříjmové. Naopak, pro 
domácí pracovníky jsou tato pracovní místa, často charakterizovaná také špatnými 
pracovními podmínkami, nízkým sociálním statusem a malými příležitostmi 
k vzestupné sociální mobilitě (tzv. dead-end-jobs), jen málo atraktivní.69 
Zaměstnavatelé proto kompenzují nedostatek zájmu domácích pracovníků najímáním 
levné pracovní síly ze zahraničí. Jak ukazují statistická data, podobný charakter má 
také zaměstnanost zahraničních pracovníků v ČR.70  

Také složení zaměstnanců pokrytých prostřednictvím zaměstnavatelů ve 
výzkumném vzorku nasvědčují skutečnosti, že zahraniční zaměstnanost je v ČR 
tvořena převážně manuálními pracovníky (68 % všech zahraničních pracovníků) 
koncentrovanými v odvětvích národního hospodářství, která se obecně vyznačují 
mzdami průměrnými (stavebnictví, zpracovatelský průmysl) a podprůměrnými 
(obchod a služby). Je navíc pravděpodobné, že cizinci v těchto oborech obsazují 
pracovní místa s horším finančním ohodnocením. Relativně velmi vysoký podíl 
zaměstnavatelů totiž zdůvodňuje přijetí cizinců neochotou domácích pracovníků 
pracovat za nabízenou úroveň mzdy a současně ochotou cizinců nastoupit do 
zaměstnání za nižší mzdu než domácí pracovníci. Mzdové faktory jsou pak zvláště 
významné v obchodu a službách, které pokrývají značnou část zaměstnavatelů 
zahraničních pracovníků v ČR.  

 
Tabulka č. 6 Mzdové důvody pro přijetí manuálních zahraničních pracovníků 
v odvětvích koncentrace zahraničních manuálních pracovníků* 

 neochota domácích pracovníků 
přijmout nabízenou úroveň mezd 

ochota zahraničních pracovníků 
pracovat za nižší mzdu 

zpracovatelský průmysl 46,0 % 44,9 % 
stavebnictví 55,4 % 56,9 % 
obchod a služby 60,1 % 64,3 % 
celkem (všechna odvětví) 54,2 % 53,8 % 

* Součet podílů odpovědí ‚ano‘ a ‚spíše ano‘.  
 

                                                 
67  Informace o příčinách znevýhodnění migrantů vycházejí ze zpráv národních korespondentů Evropské 

observatoře pracovních podmínek (European Working Condition Observatory). Informace za ČR vycházejí 
z výzkumu zahraničních pracovníků v ČR v roce 2001.  

 Blíže viz http://www.eurofound.europa.eu/ewco/studies/tn0701038s/cz0701039q.htm  
68  Eurofound, 2007 
69  srovnej např. Rabušic, Burjanek, 2003, Bommes, Kolb, 2006, Baršová, Barša, 2005 
70  viz Pořízková, 2007 
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Nižší úroveň mezd zahraničních zaměstnanců může souviset s výše uvedeným 
předpokladem, že cizinci poměřují svoji mzdu v ČR se mzdovou úrovní v zemi původu. 
To by mohlo vést zaměstnavatele k přizpůsobení (snížení) výše nabízené mzdy 
s ohledem na úroveň příjmů v zemi původu a případně až k jejímu stlačení na úroveň 
minimální mzdy. Zejména manuální pracovníci, ale také značná část administrativních 
a odborných pracovníků totiž pochází ze zemí, které nedosahují mzdové úrovně v ČR 
(zejména Ukrajina a Slovensko). Zaměstnavatelé nicméně takovou strategii 
připouštějí pouze výjimečně.71 Šetření naopak ukázalo, že mzdovou úroveň v zemi 
původu zaměstnavatelé nezřídka zohledňují u zaměstnanců na řídících a 
manažerských pozicích. Ti často pocházejí z vyspělých zemí západní Evropy, jsou 
vysoce kvalifikovaní a také zkušenější (převažují střední věkové kategorie). 
Zaměstnavatelé, kteří chtějí do svých organizací přilákat takové pracovníky, tedy 
v řadě případů musejí nabídnout plat, který je pro ně dostatečně atraktivní ve 
srovnání se mzdovými standardy v jejich zemi původu. To pak může mimo jiné 
znamenat vyšší mzdové ohodnocení, než jaké je běžné pro české manažery na 
obdobných pozicích. K úrovni mezd v zemi původu u zahraničních manažerů nejčastěji 
přihlížejí nadnárodní společnosti s mezinárodní působností. Lze tedy usuzovat, že se 
z části jedná o manažery vyslané na pozici v České republice v rámci společnosti.  

 

Graf č. 3 Podíl zaměstnavatelů, kteří zohledňují zemi původu pracovníků při 
stanovení mezd na jednotlivých pracovních pozicích 
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Kvalita pracovního místa a odměna za vykonanou práci nemusejí však být 
pracovníky posuzovány výhradně na základě dosahované mzdy. Výhodnost 
zaměstnání může být ovlivňována také poskytováním různých forem zaměstnaneckých 
výhod převážně nefinančního charakteru.  

Nejběžnější typ zaměstnaneckých výhod zahraničních pracovníků představují 
příspěvky na stravování, které poskytuje svým zaměstnancům většina 
zaměstnavatelů, a to bez ohledu na zastávanou pracovní pozici. Přístup manuálních 
pracovníků k jiným výhodám je ovšem velmi nízký. Vedle příspěvku na stravování 
někteří zaměstnavatelé poskytují svým manuálním pracovníkům dárky při výročích a 
zvláštních příležitostech (21 %) a případně jim přispívají na důchodové pojištění (16 

                                                 
71  To ukázaly také rozhovory se zaměstnavateli provedené v rámci předvýzkumu. Zaměstnavatelé neměli 

přehled o mzdách např. na Ukrajině (věděli ovšem, že jsou nižší); výši mzdy pak spíše odvozovali od 
legislativně stanovené minimální mzdy v ČR. 
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%).72 Na druhou stranu zahraniční manažeři a řídící pracovníci se těší poměrně 
značnému okruhu zaměstnaneckých výhod, které tak dále posilují atraktivitu těchto 
pracovních pozic. Výhodou, která je typicky poskytována řídícím pracovníkům, je 
možnost používat služební vozidlo pro soukromé účely. Odborným pracovníkům pak 
zaměstnavatelé častěji než ostatním přispívají na uspokojení kulturních potřeb; 
překvapivě jsou jim také ve srovnání s ostatními zahraničními pracovníky nejčastěji 
dostupné sociální půjčky. 

 

Tabulka č. 7 Poskytování zaměstnaneckých výhod zahraničním pracovníkům 
(% zaměstnavatelů) 

manuální 
administrativní 

a THP 
odborníci manažeři 

  

  %  %  %  % 
příspěvek na stravování 478 71,8 186 75,3 265 74,9 130 74,7 
příspěvek na důchodové 
připojištění 

111 16,7 78 31,6 92 26,0 59 33,9 

příspěvek na životní pojištění 56 8,4 41 16,6 52 14,7 35 20,1 
sociální půjčky 64 9,6 27 10,9 55 15,5 22 12,6 
služební vozidlo pro soukromé 
účely 

23 3,5 33 13,4 79 22,3 85 48,9 

dárky při výročích a zvláštních 
příležitostech 

137 20,6 79 32,0 136 38,4 80 46,0 

příspěvek na dovolenou 81 12,2 43 17,4 84 23,7 46 26,4 
příspěvek na kulturní potřeby 69 10,4 51 20,6 108 30,5 42 24,1 
počet zaměstnavatelů 666 100,0 247 100,0 354 100,0 174 100,0 

 
 

Diferenciace v přístupu k zaměstnaneckým výhodám dále zvyšuje nerovnost 
mezi jednotlivými kategoriemi zahraničních zaměstnanců. Je patrné, že zejména 
manuální pracovníci mají ve srovnání se zaměstnanci na jiných typech pracovních 
pozic výrazně omezenější přístup k zaměstnaneckým výhodám (s výjimkou příspěvku 
na stravování). Naopak u kategorie zahraničních manažerů a řídících pracovníků 
množství poskytovaných zaměstnaneckých výhod dále zvyšuje kvalitu jejich 
pracovních míst. Rozdíly poskytování zaměstnaneckých výhod pracovníkům na 
nemanuálních pracovních pozicích jsou však relativně nízké, zatímco jejich odstup od 
manuálních pracovníků je i v této oblasti výrazný.  

 

6.2.5 Ochrana zdraví při práci 

 
Ochrana zdraví a bezpečnost práce představují významnou složku kvality 

pracovního místa s potenciálně výraznými dopady na kvalitu života pracovníků. 
Poznatky z řady evropských zemí (např. Rakouska, Nizozemska, Kypru, Irska) ukazují, 
že negativní účinky zaměstnání na zdravotní stav jsou vyšší u zahraničních než u 
domácích pracovníků, což je odůvodňováno zejména koncentrací cizinců v rizikových 
odvětvích a pracovních pozicích.73  

Zvýšené riziko úrazovosti a zhoršení zdravotního stavu je tradičně spojováno 
s výkonem těžkých manuálních prací, například v oblasti těžby nerostných surovin a 
                                                 
72  Není ovšem zřejmé, nakolik je mezi zahraničními pracovníky běžné zakládání soukromého důchodového 

pojištění.  
73  Eurofound, 2007 
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výroby. Negativní zdravotní dopady jsou v těchto povoláních spojeny zejména 
s působením rizikových fyzikálních, chemických a jiných škodlivých vlivů.74 Vzhledem 
k restrukturalizaci hospodářství dochází v těchto odvětvích trvale ke snižování 
absolutního počtu úrazů a nemocí, avšak jejich relativní četnost je stále vysoká. 
Vyššímu zdravotnímu riziku jsou dále vystaveni také pracovníci v oblasti zdravotní a 
sociální péče (nemoci z povolání), zemědělství a stavebnictví (úrazy). Z hlediska 
kategorie zaměstnání pak je zdraví nejvíce ohroženo u manuálních pracovníků.75 
Zvýšené zdravotní riziko je tedy také v ČR charakteristické pro zaměstnání, ve kterých 
se koncentrují zahraniční pracovníci.  

Povaha dotazníkového šetření a cílové populace umožňují sledovat ochranu 
zdraví při práci zahraničních zaměstnanců pouze pomocí několika nepřímých 
indikátorů a poskytují tak pouze dílčí informaci o této dimenzi kvality zaměstnání. Ve 
výzkumu jsme se zaměřili na dvě oblasti vztahující se k identifikaci zdravotních rizik u 
zahraničních zaměstnanců:  

(a) zda jsou pracovníci, dle názoru zaměstnavatelů, při výkonu práce vystaveni 
zvýšenému zdravotnímu riziku a 

(b) zda ve zkoumaných organizacích došlo k pracovním úrazům zahraničních 
pracovníků. 

Zvýšené zdravotní riziko při výkonu zaměstnání u svých zahraničních 
pracovníků nejčastěji připouštějí zaměstnavatelé v oblasti zdravotní a sociální péče. 
V tomto odvětví jsou zdravotní rizika spojena spíše se vznikem nemocí z povolání než 
s pracovními úrazy, ke kterým dochází relativně méně často. Zvýšenému zdravotnímu 
riziku jsou vystaveni také zahraniční pracovníci ve zpracovatelském průmyslu, u 
kterých je navíc poměrně značný výskyt pracovních úrazů, který indikuje selhání 
v oblasti bezpečnosti práce. Práce ve zpracovatelském průmyslu tak představuje 
vysoké nebezpečí negativních dopadů na zdraví zahraničních pracovníků, a to i ve 
srovnání s většinou dalších odvětví národního hospodářství. Jedná se přitom o odvětví, 
ve kterém se koncentrují manuální pracovníci ze zahraničí.76 Třetím odvětvím 
s vysokými zdravotními riziky je stavebnictví, a to zejména z hlediska výskytu vážných 
úrazů. Podíl zaměstnavatelů, u kterých v minulosti došlo k vážnému úrazu 
zahraničního pracovníka, byl zcela nejvyšší právě v oblasti stavebnictví. Vážné úrazy 
přitom mohou mít souvislost s malým důrazem na výcvik na zapracování, který je pro 
toto odvětví charakteristický. V souboru se vyskytli také dva zaměstnavatelé, u 
kterých došlo ke smrtelnému úrazu zahraničního pracovníka. Jeden z nich působí 
v oblasti stavebnictví a druhý ve zpracovatelském průmyslu, což také nasvědčuje 
vysoké rizikovosti zaměstnání v těchto odvětvích. Naopak, poměrně nízké zdravotní 
riziko představují zaměstnání ve službách, obchodu, vzdělávání, výzkumu a kultuře.  

 

                                                 
74  V posledních letech je věnována pozornost také vlivu stresu v zaměstnání, který je charakteristický pro 

nemanuální profese, například pro pedagogické či řídící pracovníky (více viz Eurofound 2005).  
75  Zaměstnanci v třídách KZAM 7-9 se podíleli na výskytu nemocí z povolání v ČR v roce 2006 více než 80 

%. Tyto třídy jsou přitom také typickým zařazením zahraničních pracovníků v ČR (viz Pořízková, 2007).  
76

 Ve zpracovatelském průmyslu pracuje 45 % všech manuálních zahraničních pracovníků, jejichž 
zaměstnavatelé se zúčastnili dotazníkového šetření.  
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Tabulka č. 8 Zvýšené zdravotní riziko a úrazy zahraničních pracovníků 
v nejvíce zastoupených odvětvích národního hospodářství (% zaměstna-
vatelů) 

 
počet 

zaměstnavatelů 

zvýšené 
zdravotní riziko 

(%) 
lehké úrazy (%) vážné úrazy (%) 

obchod, služby 222 7,2 5,9 1,8 
zpracovatelský průmysl 197 27,9 25,9 2,0 
stavebnictví  130 19,3 14,6 4,6 
vzdělávání, výzkum, kultura 77 7,8 6,5 0,0 
zdravotní a sociální péče 60 36,7 13,3 0,0 
celkem (všechna odvětví) 1002 25,3 14,1 1,9 

 

6.2.6 Participace na určování cílů organizace 
 

Významnou složku kvality zaměstnání představuje možnost pracovníka aktivně 
se podílet na rozhodování v organizaci, a to na různých úrovních, ať už formálně či 
neformálně. Participace pracovníků na rozhodování je ovlivněna zejména kvalitou a 
intenzitou komunikace napříč hierarchií pozic v rámci organizace.77 V rámci výzkumu 
jsme se zajímali pouze o jeden aspekt participace zahraničních pracovníků na 
rozhodování v organizaci, a to na určování cílů organizace. Řízení organizace, a tedy i 
rozhodování o jejích cílech, svojí podstatou spadá do činnosti řídících pracovníků. Není 
proto překvapující, že zaměstnavatelé nejčastěji vnímají vliv na určování cílů 
organizace u zahraničních manažerů. Jejich rozhodování však může ve větší či menší 
míře zohledňovat postoje a preference ostatních pracovníků ve firmě. Jak ukazuje graf 
č. 4, na určování cílů participují nejméně zahraniční pracovníci zaměstnaní na 
manuálních pozicích. Ve většině organizací se tito pracovníci na určování cílů nepodílejí 
vůbec.  

 
Graf č. 4 Míra participace zahraničních pracovníků na určování cílů organizace 
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77  blíže viz Parent-Thirion et al, 2007 
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Na definování cílů organizace se tedy častěji podílejí zaměstnanci na pracovních 
pozicích vyžadující vyšší kvalifikaci. Podobně jako v ostatních sledovaných dimenzích 
tak dochází k poměrně výraznému odlišení mezi manuálními a nemanuálními 
zahraničními pracovníky. Nízký vliv manuálních pracovníků na další směřování 
organizace odpovídá jejich znevýhodněnému postavení „outsiderů“ mezi zaměstnanci. 

 

6.3 Odborová organizovanost 

Odborová organizovanost v ČR, ale také ve většině dalších evropských zemí,78 
v posledních desetiletích značně poklesla v důsledku působení řady faktorů cyklického, 
strukturálního a institucionálního charakteru.79 Postupně tak dochází k oslabení role 
odborů jako reprezentanta kolektivních zájmů pracovníků, a to jak na národní, tak 
především na podnikové úrovni. Nízkou odborovou organizovanost v ČR potvrdil také 
výzkum zaměstnavatelů zahraničních pracovníků: odborová organizace existuje pouze 
ve 20 % organizací zařazených do výzkumného vzorku. Odbory zpravidla fungují ve 
velkých podnicích s více než 500 zaměstnanci; naopak ve firmách s méně než 200 
zaměstnanci existují pouze výjimečně. Z hlediska struktury národního hospodářství 
vykazuje nejvyšší stupeň odborové organizovanosti kvartérní sektor (státní správa, 
zdravotní a sociální péče, výzkum), tedy oblast s vysokým zastoupením organizací 
veřejného sektoru. Naopak velmi nízké je zastoupení odborových organizací v sektoru 
služeb. Podrobnější členění jednotlivých sektorů pak ukazuje značné rozdíly mezi 
odvětvími, které jsou patrné zejména v sekundárním sektoru (viz tab. č. 9). 

 
Graf č. 5 Podíl organizací s existujícími odbory v jednotlivých sektorech 
národního hospodářství 
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Odbory existují nejčastěji v organizacích s nízkým podílem zahraničních 
pracovníků;80 ve většině organizací s existujícími odbory podíl zahraničních 
zaměstnanců nepřesahuje 5 %. Participace zahraničních pracovníků v odborových 
organizacích je navíc zřejmě velmi nízká. Pouze 4 % všech zaměstnavatelů uvedla, že 
jsou alespoň někteří z jejich zahraničních pracovníků členy odborů. Podíl zůstává nízký 
i pokud zohledníme, že dalších 4,8 % zaměstnavatelů nevědělo, zda je někdo ze 

                                                 
78 S výjimkou zemí s tzv. Ghentským systémem (Dánsko, Finsko, Švédsko, Belgie), v němž odbory 

administrují výplatu dávek v nezaměstnanosti.  
79  blíže viz Kroupa et al., 2004 
80  Odbory existují ve více než ve čtvrtině organizací s méně než 5 % zaměstnanců ze zahraničí.  
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zahraničních zaměstnanců v odborech. Znamená to, že méně než polovina všech 
odborových organizací zahrnutých ve výzkumném vzorku má mezi svými členy také 
některého ze zahraničních pracovníků. Z odvětvové struktury odborové 
organizovanosti pak lze usuzovat na nízkou participaci v odborech zejména u 
manuálních zahraničních pracovníků. Ti totiž často pracují v odvětvích služeb a 
stavebnictví, která se obecně vyznačují nízkým stupněm odborové organizovanosti i 
nízkou účastí zahraničních zaměstnanců. Participace cizinců je navíc nízká také ve 
zpracovatelském průmyslu, který vykazuje poměrně vysoký stupeň odborové 
organizovanosti.81 Naopak pro odvětví s vyšší participací cizinců v odborech je 
charakteristické vyšší zastoupení nemanuálních pracovníků.82  

Tabulka č. 9 Odborové organizace v nejvíce zastoupených odvětvích národního 
hospodářství 

existence odborů 
participace zahraničních 
pracovníků v odborech 

 
počet 

zaměstnavatelů 
 %  % 

obchod, služby 222 14 6,3 1 0,5 
zpracovatelský průmysl 197 75 38,1 9 4,6 
stavebnictví  130 7 5,4 1 0,8 
vzdělávání, výzkum, kultura 77 30 39,0 6 7,8 
zdravotní a sociální péče 60 34 56,7 11 18,3 
celkem (všechna odvětví) 1002 190 19,8 37 3,7 

 

Nízká účast zahraničních manuálních pracovníků v odborech může znamenat 
omezenou vyjednávací pozici těchto pracovníků a malé šance na prosazení svých 
zájmů v organizaci, což je pravděpodobné zejména v organizacích bez odborů. 
V případě existence odborové organizace, v níž však cizinci neparticipují, může 
docházet k opomíjení jejich zájmů nebo k prosazování zájmů domácích pracovníků na 
úkor zahraničních zaměstnanců. Na druhou stranu výsledky kolektivního vyjednávání 
se v podniku vztahují na všechny zaměstnance bez ohledu na jejich členství 
v odborové organizaci, a proto bez rozdílu ovlivňují i podmínky zaměstnání 
zahraničních pracovníků. Také podle názoru zaměstnavatelů odborové organizace hájí 
zájmy zahraničních zaměstnanců, i když v relativně větší míře prosazují zájmy 
nemanuálních zahraničních pracovníků. 

 
Tabulka č. 10 Nakolik hájí odborová organizace zájmy zahraničních pracovníků 
na jednotlivých pracovních pozicích 

manuální administrativní a THP odborníci   
  %  %  % 

vůbec 22 19,0 9 15,3 11 11,1 
v malé míře 21 18,1 10 16,9 16 16,2 
do značné míry 32 27,6 15 25,4 23 23,2 
v maximální míře 41 35,3 25 42,4 49 49,5 
celkem 116 100,0 59 100,0 99 100,0 

Pozn. Manažerské pozice nebyly zahrnuty z důvodu nízkého počtu odpovědí.  

                                                 
81 Odborová organizace existuje u 122 (18 %) zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají zahraniční pracovníky 

na manuálních pozicích a ve 25 z nich jsou zapojeni alespoň někteří zahraniční pracovníci (což ovšem 
neznamená, že se jedná právě o manuální pracovníky).  

82 Za zmínku ovšem stojí vysoký stupeň odborové organizovanosti v těžebním a důlním průmyslu, který je 
však ve vzorku málo zastoupen: odbory existují v 5 ze 7 zjišťovaných organizací, ve 4 z nich pak jsou 
členy také zahraniční pracovníci.  
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Shrnutí 

Ačkoliv výzkum zaměstnavatelů umožňuje určit kvalitu pracovních míst pouze 
dílčím způsobem, v řadě dimenzí potvrzuje v českém prostředí poznatky 
z mezinárodních studií o charakteru zaměstnávání cizinců v zemích EU. Z hlediska 
kvality zaměstnání se potvrzuje dualizace zaměstnanosti cizinců. Většina z nich se 
v ČR uplatňuje na pracovních místech, které lze na základě charakteristik kvality 
zaměstnání zařadit do tzv. sekundárního sektoru trhu práce. Nižší kvalita zaměstnání 
je typická pro manuální pracovníky, kteří mezi zahraničními zaměstnanci v ČR výrazně 
převažují. Manuální pracovníci jsou vystaveni výrazně vyššímu stupni nejistoty 
zaměstnání, mají značně omezený přístup k dalšímu vzdělávání a pracovnímu výcviku 
a vykazují vyšší riziko úrazovosti. Zaměstnavatelé od nich také očekávají značnou 
pružnost při přizpůsobování pracovní doby dle potřeb organizace. Nepřímé indikátory 
navíc naznačují, že tito pracovníci obsazují místa s nízkým mzdovým ohodnocením, 
které není pro české pracovníky přijatelné. Také v některých dalších charakteristikách 
kvality pracovních míst se ukázalo znevýhodnění zahraničních pracovníků oproti 
českým zaměstnancům na obdobných pracovních pozicích. Ti navíc mohou ke svým 
zahraničním kolegům vykazovat negativní postoje a omezovat jejich vyhlídky na 
kariérní postup či zlepšení pracovních podmínek.83 Studie tak naznačuje, že manuální 
zahraniční pracovníci obsazují na pracovním trhu nejvíce znevýhodněné pozice. 
Vzhledem k obecně nízké odborové organizovanosti a malé účasti zahraničních 
pracovníků v odborech mají navíc značně omezené možnosti kolektivně hájit svoje 
zájmy vůči zaměstnavatelům. Jejich pozici v některých případech dále znevýhodňuje 
charakter systému pracovních povolení, který ztrátu zaměstnání spojuje s ukončením 
platnosti víza a nutností opustit ČR. Obrana proti zhoršeným pracovním podmínkám 
proto není pro zahraniční pracovníky snadná a je spojena s dalšími, specifickými riziky.  

Lepším pracovním podmínkám se naopak těší pracovníci na nemanuálních 
pracovních pozicích, kteří mají větší přístup k trvalému zaměstnání a vybudování 
pracovní kariéry, dalšímu vzdělávání a pracovnímu výcviku, podílejí se častěji na 
určování cílů organizace a jsou jim ve vyšší míře poskytovány zaměstnanecké výhody. 
V případě řídících a manažerských pracovníků se pak projevuje také tendence 
zaměstnavatelů zohledňovat při jejich finančním ohodnocení mzdovou hladinu v zemi 
původu.  

Segmentace pracovního trhu představuje obecnou charakteristiku pracovních 
trhů ve vyspělých evropských zemích. Také domácí pracovníci zastávají pracovní místa 
odlišné kvality, přitom část z nich se potýká s marginalizací a vytěsněním do 
znevýhodněných pozic na sekundárním trhu práce. Šetření pracovních podmínek 
migrantů v ČR ovšem naznačuje, že zahraniční pracovníci jsou koncentrovaní 
v zaměstnáních nízké kvality. To může znamenat až vytvoření segmentu zahraniční 
zaměstnanosti na okraji sekundárního trhu práce či dokonce vně tuto strukturu v tzv. 
terciárním sektoru pracovního trhu.84  

                                                 
83  viz zpráva Eurostatu, 2007 
84  viz Massey, 2005 
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7. Sociální integrace 

V České republice je pracovní migrace, a v obecném diskurzu vlastně migrace 
jako taková, vnímána především prizmatem neoklasické ekonomické teorie. Při 
aplikaci na migrační chování tato teorie tvrdí, že primární příčinou migrace je rozdíl ve 
mzdách v zemi původu a v cílové zemi. Tento rozdíl je motivem pro racionální volbu 
aktérů opustit svou zemi původu a vydat se na často dlouhou a nebezpečnou cestu za 
vidinou lepšího života. Tato teorie dokáže vysvětlit, proč se Česká republika stává 
přistěhovaleckou zemí a proč bude pro imigranty přitažlivá i do budoucna.  

Pracovní trhy však nejsou regulovány výhradně mzdovým mechanismem, jak 
předpokládá neoklasická teorie, ale také složitým předivem vzájemných sociálních 
vztahů a procesů, které ve svém souhrnu Peck85 nazývá socio-regulační architekturou. 
Výsledkem působení tohoto mechanismu jsou shluky různě hodnotných pracovních 
míst a pozic, od těch nejlepších, nejstabilnějších a spojených s nadstandardními 
odměnami (a to nejen finančními), až po zaměstnání a pozice, které mohou být 
označeny za nejisté nebo dokonce stigmatizující („dead-end-jobs“).  

Tony Watson86 dokonce v této souvislosti hovoří o špinavých zaměstnáních, 
které však v moderní společnosti mají nezastupitelné místo ve společenské dělbě 
práce.87 Tato místa nabízejí šanci na uplatnění pro osoby bez kvalifikace nebo 
s kvalifikací, po níž aktuálně není na trhu práce poptávka. A zároveň platí, že i přes 
nulovou prestiž těchto pracovních míst se moderní společnost bez těchto pracovníků 
neobejde. Segmentační teorie uznává, že úspěch na trhu práce se neodvíjí jen od úsilí 
vynaloženého jednotlivými aktéry, ale je významně ovlivněn charakteristikami 
samotných moderních trhů práce. Na rozdíl od neoklasické teorie zdůrazňuje 
segmentační teorie roli poptávkové strany trhu práce, tedy zaměstnavatelů, a také roli 
organizovaných zájmů dělníků, tedy odborů. Pravidla pro přijímání nových 
zaměstnanců, jejich povyšování nebo naopak propouštění se ne vždy nutně řídí 
kritériem individuálního výkonu, ale rozhodujícími bývají nezřídka důvody 
mimoekonomické. Watson88 tvrdí, že hlavní příčinou segmentace (či dualismu) trhu 
práce byla pracovní migrace „nabízející zaměstnavatelům zdroj flexibilní, poddajné a 
obecně pokojné pracovní síly.“ Dodejme, že pracovní migrace také mobilizuje 
organizované zájmy dělníků v cílových zemích. 

Tím, že teorie segmentovaného pracovního trhu netrvá na vysvětlení výhradně 
na úrovni racionálně jednajících aktérů maximalizujících v daných podmínkách svůj 
výnos, vytváří podmínky pro vysvětlení jevů na trhu práce, které vypadají poněkud 
paradoxně.89 Příklad takového jevu je zachycen v následující tabulce. Jsou v ní 
porovnávány tři parametry českého trhu práce: absolutní počet nezaměstnaných, míra 
nezaměstnanosti a počet volných pracovních míst. Z tohoto srovnání vyplývá, že vztah 
mezi tvorbou nových pracovních míst, nezaměstnaností a poptávkou po pracovní síle 
je daleko volnější, než se obecně předpokládá. Počet registrovaných nezaměstnaných 
klesl v posledních dvou letech přibližně jen o jednu čtvrtinu (tedy o cca 130 tisíc 

                                                 
85  [1996: 106] 
86  [1987: 153 - 154] 
87  Segmentaci českého pracovního trhu ve vztahu k zahraničním pracovníkům naznačují Rabušic a Burjanek 

když tvrdí, že pro českou realitu platí: „“Každý zde má svého (ilegálního) Ukrajince“, kterého, když je 
potřeba, najímá na práce, jež by se daly označit jako práce tří N: nečisté, nebezpečné a namáhavé. Tedy 
takové, které Češi sami vykonávat nechtějí.“ [2003: 43] 

88  [1987: 133] 
89  Baršová & Barša 2005: 270 - 271 
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osob), diskurz se však výrazně posunuje od „problému nezaměstnanosti“ k „problému 
nedostatku (kvalifikovaných i nekvalifikovaných) pracovních sil“. Vysvětlením může 
být charakter nově vznikajících nebo uvolněných pracovních míst – potenciálními 
zaměstnanci (příslušníky majority) mohou být odmítána právě proto, že patří do 
kategorie špinavých zaměstnání („dead-end-jobs“). A zároveň ani zaměstnavatelé 
neočekávají, že tato místa obsadí domácími dělníky, protože zahraniční pracovní síla je 
flexibilnější, poddajnější a není odborově organizována. 
 

Tabulka č. 1 Vybrané parametry českého trhu práce ve vybraných letech 

období 
počet nezaměstnaných  

(v tisících) 
míra nezaměstnanosti 

(%) 
počet volných pracovních 

míst (v tisících) 
8/2005 505,3 8,9 59,3 
8/2006 458,7 7,9 94,2 
8/2007 372,8 6,4 133,4 

Zdroj: MPSV 

 

Diskurzivní posun od problému nezaměstnanosti k problému nedostatku 
pracovních sil vytváří tlak na větší objem legální pracovní migrace a otevírá dveře 
zahraničním pracovníkům. Segmentace trhu práce však zároveň představuje 
významnou překážku v sociální integraci zahraničních pracovníků, kteří se hodlají 
v České republice trvale usadit. Segmentovaný trh práce zahraničním dělníkům nabízí 
pouze některá pracovní místa. O tato pracovní místa se nesoutěží mezi příslušníky 
majority a přistěhovalci (jak by předpokládala neoklasická teorie), ale převážně mezi 
přistěhovalci, protože příslušníci majority se o tato pracovní místa neucházejí. Mají 
k tomu dobrý důvod. Tato pracovní místa obvykle nenabízejí ani odpovídající finanční 
ohodnocení (s ohledem na vykonávané zaměstnání) ani šanci získat jejich výkonem 
respekt druhých. Přitom jak důstojný příjem, tak respekt příslušníků majority 
charakterizují úspěšnou sociální integraci. 

 

7.1 Segmentace pracovního trhu 
 

Konstrukce dotazníkového šetření neumožňuje přímo testovat míru sociální 
integrace zahraničních pracovníků pracujících v České republice vzhledem k tomu, že 
dotazovanými nejsou přímo zahraniční pracovníci, ale jejich zaměstnavatelé. Vedle 
toho vlastně také nevíme, jak velký podíl zahraničních pracovníků aktuálně pracujících 
v ČR zamýšlí se zde také trvale usadit. Tedy jak velkého počtu osob se problém 
sociální integrace, definovaného „Koncepcí integrace cizinců v roce 2005“ jako 
„proces, v jehož průběhu dochází ke sjednocování domácího obyvatelstva a 
přistěhovalců v jednu společnost“, vlastně týká. Spíše než průběh nebo výsledky 
integrace se můžeme pokusit odhalit mechanismy působící na trhu práce, které 
integraci ovlivňují nebo s ní souvisí. Základní výzkumná otázka tohoto oddílu může 
tedy znít: Jak spolu souvisí imigrační a integrační šance? 

Ohlášený konec organizovaného kapitalismu90 především znamená konec 
dominance fordovské továrny jako základního modelu výrobní jednotky. Post-
organizovaný kapitalismus se obejde bez hierarchických struktur a byrokratického 
aparátu fordovské továrny, stejně jako, díky outsourcingu, nemalé části bývalých 

                                                 
90  Lash & Urry 1987 
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zaměstnanců. Pro většinu zaměstnanců tím končí také éra stabilních pracovních kariér 
strávených v jediném zaměstnání nebo u jediného zaměstnavatele. V jistém smyslu 
lze tuto změnu chápat také jako konec schopnosti kapitalismu, jako systému 
organizace společnosti, zajišťovat, primárně prostřednictvím trhu práce, sociální 
kohezi celé společnosti. Jak tvrdí Lash a Urry ve své pozdější práci, „post-
organizovaná kapitalistická společnost je dvoutřetinovou společností.“91 Dvě třetiny 
této společnosti jsou tvořeny, vedle malé skupiny vlastníků kapitálu, převážně 
vzdělanými zaměstnanci v sektoru služeb a kvalifikovanými dělníky. Tito zaměstnanci 
získávají pracovní místa na primárním trhu práce. Tato pracovní místa nabízejí svým 
držitelům většinou možnost kariérního postupu, značnou míru jistoty trvání pracovního 
místa ve formě pracovní smlouvy na dobu neurčitou, nadstandardní délku dovolené, 
pravidelný růst platů zajištěný kolektivním vyjednáváním atp. 

Zbývající třetina společnosti se pohybuje spíše na okraji pracovního trhu. Velmi 
častá je zde zkušenost s kratšími či delšími obdobími nezaměstnanosti. Zaměstnání, 
která tito lidé zastávají, jsou většinou klasifikována jako nízko kvalifikovaná nebo 
nekvalifikovaná práce, často se jedná o práci sezónní nebo dočasnou, namáhavou 
nebo nebezpečnou. Jde o zaměstnání nabízená na sekundárním trhu práce. Jen zřídka 
nabízejí možnost povýšení nebo přeřazení na lepší práci. Proto jsou také tito 
zaměstnanci většinou vyřazeni z možnosti absolvovat výcvikové a vzdělávací 
programy organizované zaměstnavateli a zvyšovat si tímto způsobem kvalifikaci. Fakt, 
že je člověk zaměstnán na sekundárním trhu práce, zasahuje významně i do 
mimopracovního života. Zaměstnavatelé uzavírají s těmito zaměstnanci často pracovní 
smlouvy pouze na dobu určitou a jejich schopnost plánovat budoucnost je tak velmi 
limitovaná. 

Jak jsme již uvedli dříve, naším předpokladem je, že zahraniční pracovníci, 
především ti ze třetích zemí (tedy zemí mimo EU), často přijímají pracovní místa na 
sekundárním trhu práce. Vybrali jsme čtyři základní charakteristiky, které indikují, zda 
zaměstnavatelé zahraničních zaměstnanců náleží k primárnímu či sekundárnímu trhu 
práce.92 Prvním krokem v deskripci mechanismů působících na českém trhu práce tedy 
je identifikace zaměstnavatelů, kteří nabízejí pracovní místa náležející sekundárnímu 
trhu práce. Vybrali jsme čtyři základní charakteristiky, které indikují, zda pozice 
zastávané zahraničními zaměstnanci patří k primárnímu či sekundárnímu trhu práce. 
Tato typologie je založena na: 

1. charakteru pracovní pozice - manuální zaměstnání indikují příslušnost 
k sekundárnímu trhu práce s vyšší pravděpodobností než ostatní pracovní pozice 
(administrativa a THP, odborní pracovníci a specialisté a řídící pracovníci a 
manažeři). U všech ostatních než manuálních pozic je daleko více pravděpodobné, 
že se těmto zaměstnancům dostane dalšího výcviku či školení, budou mít šanci na 
kariérní postup a budou se podílet na určování cílů organizace. Zde jsme se tedy 
rozhodli v souladu s předpokladem, že na sekundární trh práce jsou odsouvány 
především práce tří N (nečisté, nebezpečné a namáhavé)93 vykonávané manuálně, 
klasifikovat jako zaměstnavatele náležející k sekundárnímu trhu práce ty, kteří 
nabízejí zahraničním zaměstnancům manuální pracovní pozice; 

2. poskytování dodatečného výcviku a dalších vzdělávacích programů - 
zaměstnanci na sekundárním trhu jsou jen zřídka zahrnuti ve výcvikových a 

                                                 
91  [2002: 57] 
92  Vzhledem k tomu, že našimi respondenty nejsou přímo zahraniční zaměstnanci, ale jejich 

zaměstnavatelé, nemůžeme přiřazovat k primárnímu nebo sekundárnímu trhu práce konkrétní pracovní 
pozice, ale pouze zaměstnavatele.  

93  Rabušic a Burjanek, 2003 
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výukových programech svého zaměstnavatele, mimo základního výcviku na 
zapracování. Charakter vykonávané práce obvykle nevyžaduje více než právě 
zapracování a často vyžaduje jen minimální úroveň vzdělání či jen základní znalost 
jazyka hostitelské země; 

3. zahrnutí ve schématech kariérního postupu - zaměstnanci na sekundárním 
trhu nejsou zahrnuti ve schématech kariérního postupu (dead-end-jobs). 
Zaměstnanci na sekundárním trhu práce nemohou počítat s povyšováním, spíše 
jen s případným dočasným nebo trvalým převedením na jinou práci; 

4. podílu na určování cílů organizace - vliv zaměstnanců pracujících na 
sekundárním trhu práce na určování cílů organizace je nulový. Jako 
zaměstnavatelé na sekundárním trhu práce jsou klasifikováni ti, kteří uvedli, že 
jimi zaměstnávaní zahraniční zaměstnanci nemají žádný vliv na určování cílů 
organizace. 

Použijeme-li tyto čtyři základní parametry k identifikaci pracovních míst 
zastávaných zahraničními zaměstnanci jako pozic náležejících k sekundárnímu trhu 
práce, výsledek je svým způsobem překvapující. Pouze necelou třetinu (31,9 %) 
dotázaných zaměstnavatelů je možné klasifikovat jako příslušející k sekundárnímu 
trhu práce. To může mít několik příčin a skutečný podíl zaměstnavatelů nabízejících 
zahraničním zaměstnancům horší pracovní místa může být i vyšší. Pokud například 
některý zaměstnavatel zaměstnává více zahraničních zaměstnanců a jen u jediného z 
nich nejsou splněny všechny čtyři podmínky současně, je zaměstnavatel klasifikován 
jako zaměstnavatel na primárním trhu práce.  

 
Tabulka č. 2 Příslušnost zaměstnavatele k primárnímu nebo sekundárnímu 
trhu práce 

  četnost % validní % 
primární TP 682 68,1 68,1 
sekundární TP 320 31,9 31,9 
celkem 1002 100,0 100,0 

 

Především musíme říci, že způsob, jakým se pokoušíme sekundární trh práce 
identifikovat, může být zdrojem určité chyby. Zvolené indikátory nemusí zcela přesně 
klasifikovat příslušnost zaměstnavatelů k primárnímu segmentu trhu práce. Ne 
všechny pracovní pozice nabízené zaměstnavateli klasifikovanými jako 
„zaměstnavatelé na primárním trhu práce“, musí skutečně být pracovními pozicemi 
primárního trhu práce. Naproti tomu všichni zaměstnavatelé klasifikovaní jako 
zaměstnavatelé sekundárního trhu práce nabízejí aktuálně zahraničním zaměstnancům 
pouze pracovní pozice, které mohou být klasifikovány podle všech čtyř kritérií jako 
pracovní pozice sekundárního trhu práce. 

I přesto je však patrný očekávaný vyšší podíl horších pracovních míst 
(zaměstnavatelů) v primárním a sekundárním sektoru národního hospodářství a 
naopak nižší podíl ve státní správě, zdravotnictví a výzkumu. 
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Tabulka č. 3 Souvislost příslušnosti zaměstnavatele k primárnímu a 
sekundárnímu trhu práce a sektorů národního hospodářství (% 
zaměstnavatelů) 

sektory národního hospodářství 

 primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární 
sektor 

státní správa, 
zdravotnictví, 

výzkum 

celkem 

primární TP 3,0% 31,6% 45,4% 20,0 % 100,0% 
sekundární TP 6,6% 41,8% 46,5% 5,1 % 100,0% 
celkem 4,2% 34,9% 45,8% 15,2 % 100,0% 
       

VŠPS 2007* 4,8% 38,9% 36,6% 19,7 % 100,0% 

N = 981 

*Zdroj: ČSÚ, Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků výběrového šetření pracovních sil 2. 
čtvrtletí 2007 

 

Na druhou stranu je třeba vzít v úvahu také to, že firmy a organizace mohou 
zaměstnávat různé kategorie zahraničních zaměstnanců současně (tedy jak stavební 
dělníky, tak současně i stavební inženýry, dělníky u pásu i manažery). Pokud však 
zahraničním zaměstnancům v dělnických profesích není poskytován dodatečný výcvik, 
nejsou zahrnuti ve schématech kariérního postupu a nemají vliv na určování cílů firmy 
či organizace, což je obvyklé nejen u dělníků pocházejících ze zahraničí, je takový 
zaměstnavatel přiřazen k sekundárnímu trhu práce. A to bez ohledu na podíl 
jednotlivých kategorií zahraničních zaměstnanců ve firmě či organizaci. Tento 
ukazatel, jak je patrné z následující tabulky, může být významný. 

 

Tabulka č. 4 Průměrný počet zaměstnanců organizace v závislosti na 
příslušnosti zaměstnavatele k primárnímu nebo sekundárnímu trhu práce 

 průměr N sm. odchylka* 
primární TP 45,07 682 542,296 
sekundární TP 15,21 320 49,253 
celkem 35,53 1002 448,374 

* Směrodatná odchylka je statistickou mírou rozptylu dat v daném souboru. Čím větší je směrodatná 
odchylka, tím větší je rozptyl hodnot, kterých nabývá pozorovaná proměnná. S rostoucí směrodatnou 
odchylkou se aritmetický průměr stává méně spolehlivým údajem při popisu celého souboru. 

 

Průměrný počet zaměstnanců pracujících ve firmě či organizaci patřících 
k sekundárnímu trhu práce je totiž významně nižší než u ostatních firem a organizací. 
Nejen zaměstnanci těchto firem, ale i firmy jako takové se pohybují v ekonomicky 
nejistém prostředí, což jim brání v růstu. Příčinou této nejistoty je to, že právě tyto 
firmy se orientují, jak předpokládá teorie technologického dualismu, primárně na 
produkci zboží a služeb závislých na variabilní, nikoli stabilní komponentě poptávky. 
Pozice zaměstnanců (a nejen těch původem ze zahraničí) je tak vlastně často 
odvozena z pozice firmy. Její budoucnost, a tím i budoucnost jejích zaměstnanců, je 
vždy extrémně závislá na kolísání poptávky. 

Dalším faktorem může být i současné období významného ekonomického růstu 
a zvýšené poptávky po pracovních silách. Zvýšená poptávka po pracovních silách 
může, jak jsme již zmínili, otevírat dveře legálním pracovním migrantům, ale toto 
řešení je stále ještě pro firmy spojeno s vysokými administrativními náklady a 
nejistým výsledkem (potřeba získat povolení ÚP). Navíc, pokud firma nevyužije služeb 
zprostředkovatelské agentury, je náročné i časově. Proto se v dané situaci může jevit 
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jako nejlepší řešení nabídka vyšší mzdy a lepších pracovních podmínek pro domácího 
zaměstnance. Část „špatných“ pracovních míst může být tímto způsobem přesunuta, 
alespoň dočasně, ze sekundárního na primární trh práce.  

Navíc tento výzkum zahrnuje pouze určitý segment zahraničních zaměstnanců: 
cizinců s vízem nad 90 dnů nebo s povolením k dlouhodobému pobytu a povolením 
k zaměstnání a cizinců s trvalým pobytem (nepotřebujících pracovní povolení). 
Neoficiální odhady hovoří o tom, že počet nelegálních migrantů v ČR je zhruba stejně 
velký jako počet těch legálních. A především nelegální migranti jsou zcela odkázáni na 
neformální (černý) trh práce. Oni nutí legální migranty soutěžit s domácími 
zaměstnanci na primárním trhu práce. Není to však jediné možné vysvětlení. 
Schopnost zahraničních zaměstnanců získávat pracovní místa na primárním trhu práce 
může souviset také s flexibilitou, kterou zaměstnavatelům nabízejí. A máme teď na 
mysli jak flexibilitu numerickou (mzdová flexibilita, prostorová mobilita, ochota 
pracovat za nestandardních nebo substandardních smluvních podmínek apod.), tak i 
flexibilitu funkční (ochotu vykonávat různé typy prací, ochotu akceptovat měnící se 
podmínky na trhu práce, zvyšovat svou produktivitu práce, rozvíjet své dovednosti 
apod.). I to může být důvodem vysokého podílu zahraničních zaměstnanců u 
zaměstnavatelů náležejících s velkou pravděpodobností k primárnímu trhu práce. 

 

7.2 Trh práce a sociální integrace 

Sociální integrace, nebo naopak její absence, může být vymezena mnoha 
různými způsoby. Za klíčové předpoklady úspěšné integrace cizince do přijímající 
společnosti jsou obvykle považovány: 

• znalost jazyka přijímající země, 

• ekonomická soběstačnost, 

• orientace cizince ve společnosti, 

• schopnost navazovat vztahy s příslušníky majority, 

• odpovídající bydlení. 

 

Vzhledem k tomu, že našimi respondenty nebyli cizinci, ale jejich 
zaměstnavatelé, testovali jsme jednak to, do jaké míry zaměstnavatelé vnímají 
integraci (nebo její absenci) u svých zahraničních dělníků jako problém, a pak také 
aktivity, jimiž se sami zaměstnavatelé na integraci svých zahraničních pracovníků 
podílejí, respektive zda se vůbec podílejí. 

Základní otázkou tedy je, zda zaměstnavatelé vůbec považují za důležité, aby 
se jejich zaměstnanci do české společnosti integrovali. Většina zaměstnavatelů 
považuje za důležité, aby jejich zaměstnanci byli integrováni do české společnosti, ale 
toto tvrzení neplatí zcela bez výhrad. I na primárním trhu práce je přibližně čtvrtina 
zaměstnavatelů, kterým by vyhovovala nulová nebo jen nízká míra integrace jejich 
zaměstnanců. Na sekundárním pracovním trhu je to bezmála polovina.  
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Tabulka č. 5 Do jaké míry je podle Vás důležité, aby se zahraniční pracovníci 
Vaší organizace integrovali do života české společnosti? 

příslušnost zaměstnavatele k primárnímu nebo 
sekundárnímu trhu práce  

sekundární TP primární TP 
celkem 

vůbec 23,0 % 4,7 % 9,5 % 
v malé míře 22,5 % 20,5 % 21,0 % 
do značné míry 40,8 % 50,4 % 47,9 % 
v maximální míře 13,6 % 24,4 % 21,6 % 
celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

N = 727; varianta odpovědi ‚nevím‘ byla z analýzy vyloučena. 

 

Při podrobnějším pohledu skrze sektory národního hospodářství se vyjevuje 
zajímavá skutečnost: nejvyšší podíl zaměstnavatelů ze sekundárního trhu práce, kteří 
nepovažují vůbec za důležité, aby se jejich zaměstnanci integrovali do české 
společnosti, nepůsobí ani v primárním (18,2 %), ani v sekundárním (13,3 %) sektoru, 
ale v sektoru terciárním (35,9 %) a překvapivě i v kvartéru (22,2 %). Zdá se, že 
především v oblasti služeb jsou vytvářena pracovní místa, která nevyžadují ani znalost 
jazyka ani jiné znalosti a dovednosti získané dlouhodobým pobytem v ČR. 

Podobně diferencovaná jako poptávka po sociálně integrovaných zahraničních 
zaměstnancích je i schopnost jednotlivých zaměstnavatelů k integraci těchto osob 
přispívat. Jsou to zaměstnavatelé z primárního trhu práce, kteří subjektivně hodnotí 
svůj příspěvek k integraci těchto zaměstnanců výše než jejich kolegové ze 
sekundárního trhu práce. Podle názoru téměř tří čtvrtin zaměstnavatelů z primárního 
trhu práce zaměstnání zahraničních pracovníků právě v jejich firmě nebo organizaci 
významně napomáhá jejich sociální integraci. Naproti tomu více než polovina 
zaměstnavatelů ze sekundárního trhu práce vidí svůj příspěvek v této oblasti jako 
velmi malý nebo dokonce nulový.  

 
Tabulka č. 6 Nakolik, dle Vašeho názoru, napomáhá zaměstnání zahraničního 
pracovníka ve Vaší organizaci jeho integraci v ostatních sférách života české 
společnosti? 

příslušnost zaměstnavatele k primárnímu nebo 
sekundárnímu trhu práce  

sekundární TP primární TP 
celkem 

vůbec 20,6 % 4,4 % 8,9 % 
v malé míře 31,7 % 22,3 % 24,9 % 
do značné míry 42,3 % 58,6 % 54,1 % 
v maximální míře 5,3 % 14,7 % 12,1 % 
celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

N = 623; varianta odpovědi ‚nevím‘ byla z analýzy vyloučena. 

 

Podrobnější analýza ukazuje, jak jsou vzájemně hodnocení důležitosti (míry 
integrace zahraničních zaměstnanců) a vlastní příspěvek (k jejich integraci) 
provázány. Mezi oběma proměnnými je poměrně těsný vztah (Sommers‘ d = 0,641). 
Znamená to tedy, že pokud zaměstnavatel nepovažuje integraci zahraničních 
zaměstnanců do české společnosti za důležitou, sám k ní také nijak nepřispívá. A 
ovšem také naopak. 

Subjektivní hodnocení příspěvku jednotlivých zaměstnavatelů k integraci 
zahraničních zaměstnanců z obou trhů práce tříděný podle sektorů národního 
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hospodářství nabízíme v následující tabulce. I zde platí stejný vzorec jako u 
předcházející proměnné - terciér a kvartér jsou sektory národního hospodářství, ve 
kterých zaměstnavatelé pocházející ze sekundárního trhu práce nepřispívají k integraci 
svých zaměstnanců vůbec. Velmi pravděpodobně zde vznikají pracovní pozice, které 
nejenže, jak bylo patrné z předchozí analýzy, žádné sociálně podmíněné schopnosti 
nevyžadují, ale ani nijak k získání takových schopností nepřispívají. Celkově taková 
místa nejčastěji vznikají v terciárním a kvartérním sektoru národního hospodářství. 

Z hlediska sociální integrace jsou tato pracovní místa, která přitahují zahraniční 
pracovníky, problematická nejen z hlediska absence získávání potřebných znalostí a 
sociálních dovedností. Tato zaměstnání jsou často i značně nejistá, silně závislá na 
hospodářském cyklu. Charles Sabel94 popisuje situaci v bývalé NSR v sedmdesátých a 
na počátku osmdesátých let následovně: „Většina dělníků pracujících na výrobních 
linkách v automobilovém průmyslu jsou buďto zahraniční migranti nebo bývalí 
zemědělští dělníci a jsou to právě oni, kdo nesou hlavní tíhu fluktuace zaměstnanosti 
v celém průmyslu.“ Vzhledem k růstu podílu služeb na tvorbě HDP, ale i stále 
vysokému podílu průmyslové výroby, jsou to právě tyto dva sektory, ve kterých 
vzniká díky těmto pracovním místům prostor pro absorpci nestabilní komponenty 
celkové poptávky po zboží a službách. 

 

Tabulka č. 7 Nakolik, dle Vašeho názoru, napomáhá zaměstnání zahraničního 
pracovníka ve Vaší organizaci jeho integraci v ostatních sférách života české 
společnosti? Dle sektorů národního hospodářství 

N = 671; varianta odpovědi ‚nevím‘ byla z analýzy vyloučena. 

 

Při poklesu poptávky jsou pak tito zaměstnanci jako první propouštěni, protože 
je to pro jejich zaměstnavatele vzhledem k často časově omezeným pracovním 
smlouvám nejjednodušší. Pro zahraniční pracovníky to pak znamená buďto ukončení 
legálního pobytu na území ČR, v případě, že se jedná o cizince s povolením 

                                                 
94  [1984: 103 - 104] 

příslušnost zaměstnavatele k primárnímu 
nebo sekundárnímu trhu práce 

sektory národního 
hospodářství 

 
sekundární TP primární TP 

celkem 

vůbec 9,1 % 0,0 % 4,8 % 
v malé míře 36,4 % 40,0 % 38,1 % 
do značné míry 54,5 % 50,0 % 52,4 % 

primární sektor 

v maximální míře 0,0 % 10,0 % 4,8 % 
celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

vůbec 11,9 % 8,2 % 9,6 % 
v malé míře 40,5 % 23,3 % 29,6 % 
do značné míry 42,9 % 57,5 % 52,2 % 

sekundární sektor 

v maximální míře 4,8 % 11,0 % 8,7 % 
celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

vůbec 31,3 % 2,7 % 10,4 % 
v malé míře 22,9 % 25,4 % 24,8 % 
do značné míry 41,0 % 59,4 % 54,4 % 

terciární sektor 

v maximální míře 4,8 % 12,5 % 10,4 % 
celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

vůbec 22,2 % 1,9 % 3,5 % 
v malé míře 22,2 % 12,5 % 13,3 % 
do značné míry 33,3 % 58,7 % 56,6 % 

kvartér (státní 
správa, 
zdravotnictví, 
výzkum) v maximální míře 22,2 % 26,9 % 26,5 % 
celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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k dlouhodobému pobytu, který je vázán na konkrétní pracovní smlouvu. Nebo, u 
cizinců s trvalým pobytem, často čekání na konjunkturu a z dlouhodobého hlediska 
střídání období v nejistém zaměstnání se stále delšími obdobími bez zaměstnání, 
v závislosti na hospodářském cyklu. Výsledkem je pak, především u mladých lidí, pocit 
frustrace způsobený jejich neschopností (či nemožností) se plně ekonomicky 
integrovat do přijímající společnosti: „Propast mezi konzumními tužbami a 
disponibilním příjmem u těchto mladých nezaměstnaných nebyla nepochybně nikdy 
větší než je dnes.“.95 To platí jak pro mladé migranty, tak samozřejmě i pro mladé 
příslušníky majority. I ti stojí před problémem se ekonomicky integrovat do 
postorganizované kapitalistické společnosti, která jim již zdaleka nenabízí tolik 
příležitostí jako jejich otcům. Migranti i příslušníci majority na začátku a v závěru své 
pracovní kariéry se ocitají na stejné lodi - všichni trpí nízkou schopností této 
společnosti zajišťovat sociální kohezi prostřednictvím trhu práce. 

 

Tabulka č. 8 Nakolik se, podle Vaší zkušenosti, zahraniční pracovníci Vaší 
organizace účastní života české společnosti v mimopracovních aktivitách? 

příslušnost zaměstnavatele k primárnímu nebo 
sekundárnímu trhu práce  

sekundární TP primární TP 
celkem 

vůbec 27,3 % 4,9 % 11,2 % 
v malé míře 39,9 % 31,1 % 33,6 % 
do značné míry 26,8 % 45,8 % 40,5 % 
v maximální míře 6,0 % 18,1 % 14,7 % 
celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

N = 652; varianta odpovědi ‚nevím‘ byla z analýzy vyloučena. 

 

I v případě participace zahraničních pracovníků na životě české společnosti 
v mimopracovních aktivitách pozorujeme podobný vzorec jako u obou předcházejících 
proměnných. Zaměstnanci firem ze sekundárního trhu práce se častěji než 
zaměstnanci firem z primárního trhu práce nepodílejí na mimopracovních aktivitách 
vůbec, nebo jen v malé míře. Lze předpokládat, že nízká míra participace má svůj 
původ v nedostatečné integraci - nedostatečná znalost jazyka, nízký disponibilní 
příjem, absence vztahů s příslušníky majority mimo pracoviště atd. 

 

7.3 Charakteristiky zaměstnání a sociální integrace 

Předcházející oddíl byl věnován sociální integraci zahraničních zaměstnanců, jak 
je reprezentována v jejich jednání a chování, ve schopnosti nebo naopak neschopnosti 
participovat na životě přijímající společnosti. Logika segmentovaného trhu práce činí 
diference v rozdílné míře sociální integrace uvnitř skupiny zahraničních zaměstnanců 
viditelnějšími. Neodhaluje však, jak k této integraci přispívají jednotlivá pracovní místa 
a jednotliví zaměstnavatelé, jak pomáhají svým zahraničním zaměstnancům se 
adaptovat na nové sociální i ekonomické podmínky. To je obsahem tohoto oddílu. 

Příspěvek jednotlivých zaměstnavatelů je v celém procesu sociální integrace 
nezanedbatelný, a to jak z pohledu jednotlivého aktéra, tak z pohledu celé společnosti 
(nebo komunity). Již Thomas a Znaniecki ve své klasické práci Polský sedlák v Evropě 
a Americe, která byla poprvé publikována mezi lety 1918 a 1920, se oběma otázkami 

                                                 
95  Bourdieu et al. 1999: 59 
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zabývali. Cesta do Ameriky s sebou nesla pro polské emigranty na přelomu 19. a 20. 
století celou řadu hlubokých změn, na které nebyli vždy připraveni. „Ve staré vlasti 
byly ekonomické vztahy součástí širších sociálních vztahů a byly jim podřízeny. 
Ekonomická solidarita byla jedním z nutných projevů hluboké jednoty rozšířené rodiny 
a byla výrazem společné odpovědnosti a prestiže…“ V nové vlasti však „byly 
ekonomické zájmy ze své závislosti na jiných zájmech vyvázány a 
individualizovány“.96 Tato nová situace nutí imigranty čelit všem nástrahám 
individuálně, bez podpory širší rodiny či komunity. Ale ani v tomto případě, kdy se 
individuální aktér stává součástí víceméně autonomního ekonomického subsystému 
nové společnosti a musí se fungování tohoto subsystému přizpůsobit, nejsou nově 
příchozí vystaveni pouze jednosměrnému asimilačnímu tlaku. Již na počátku 20. století 
bylo ve Spojených státech patrné, že domácí populace a nově příchozí se ovlivňují 
navzájem: „Základním procesem probíhajícím v tomto období bylo formování nové 
polsko-americké společnosti, složené z fragmentů polské společnosti vtělených do 
společnosti americké“.97 Při vědomí toho, že oba procesy, na individuální i kolektivní 
úrovni, působí současně a vzájemně se doplňují a podmiňují, budeme se v tomto 
oddíle věnovat především vztahům a procesům na individuální úrovni. Tedy tomu, 
jakým způsobem jednotliví zaměstnavatelé přispívají k sociální integraci svých 
zahraničních zaměstnanců, případně jak a zda vůbec vlastně vidí svoji úlohu v tomto 
procesu. 

Samotný předpoklad, že by zaměstnavatelé měli aktivně vystupovat v procesu 
sociální integrace, však není samozřejmý. Alespoň není jako takový přijímán 
zaměstnavateli. Důraz na moderní formy organizace práce, flexibilizaci pracovní síly i 
pracovního procesu, pokles odborové organizovanosti, to jsou některé z obecných 
trendů, které k sociální integraci rozhodně nepřispívají. Mnohé z těchto změn, jak 
konstatuje Richard Sennett,98 především zrychlují a zkracují čas - čas potřebný 
k navázání stabilních sociálních vztahů, k získání vzájemné důvěry: „Příčiny slabé 
sociální koheze v těchto flexibilních podmínkách jsou spíše strukturální než 
psychologické“.99 Je tedy skutečně zaměstnání vhodným prostorem sociální integrace? 

 
Tabulka č. 9 Kategorie zahraničních zaměstnanců v souvislosti s příslušností 
zaměstnavatele k primárnímu nebo sekundárnímu trhu práce 

příslušnost zaměstnavatele k primárnímu nebo 
sekundárnímu trhu práce  

primární TP sekundární TP 
celkem  

manuální pracovníci 29,5 % 79,7 % 45,5 % 
administrativa a THP 8,4 % 0,0 % 5,7 % 
odborníci a specialisté 20,7 % 0,0 % 14,1 % 
manažeři 3,5 % 0,0 % 2,4 % 
kombinace kategorií 38,0 % 20,3 % 32,3 % 
celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

N = 1002 
 

Preference zaměstnavatelů ve vztahu k zahraničním pracovníkům, tedy to, na 
jakých pozicích zahraniční pracovníky zaměstnávají, jsou zachyceny v tabulce. 
Největší část, bezmála polovina, zaměstnává cizince pouze na pozicích manuálních 

                                                 
96  Thomas, Znaniecki & Zaretsky 1996: 95 
97  Thomas, Znaniecki & Zaretsky 1996: 107 
98  [2000], 
99  [2000: 289] 
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pracovníků (55,9 % z těchto zaměstnavatelů jsme klasifikovali jako zaměstnavatele 
sekundárního trhu práce). Druhou největší skupinu, je jich téměř třetina, tvoří 
zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají zahraniční pracovníky na dvou nebo více 
z uvedených kategorií současně (20,1 % z těchto zaměstnavatelů patří 
k sekundárnímu trhu práce). V menší míře zaměstnávají čeští zaměstnavatelé, 
případně nadnárodní společnosti ve svých českých pobočkách, zahraniční odborníky a 
specialisty. Nejméně často pak v ČR působí zahraniční administrativní a THP pracovníci 
a manažeři. 

Z tabulky také vyplývá, že téměř 80 procent všech zahraničních zaměstnanců 
pracujících na sekundárním trhu práce je zaměstnáno u zaměstnavatelů, kteří 
zaměstnávají výhradně pracovníky v manuálních profesích. Již dříve jsme konstatovali, 
že zaměstnavatelé na sekundárním trhu práce mají v průměru méně zaměstnanců než 
zaměstnavatelé z primárního trhu práce. Platí to i v případě firem a organizací, které 
zaměstnávají zahraniční pracovníky na různých pozicích. Průměrný počet zaměstnanců 
u zaměstnavatelů na primárním trhu práce přesahuje 100, u zaměstnavatelů na 
sekundárním trhu práce je to jen kolem 20. 

Charakteristiky vykonávané práce mohou přispívat sociální integraci různým 
způsobem u různých kategorií zaměstnanců. U zaměstnanců v manuálních pozicích 
jsou významnými integračními faktory především výše mzdy a dobré pracovní vztahy. 
U manažerů především vysoká prestiž postu, který zastávají, a také dobré pracovní 
vztahy. Dobré pracovní vztahy mají podle mínění zaměstnavatelů významný integrační 
potenciál u všech kategorií zaměstnanců. Dalšími významnými integračními 
charakteristikami u všech kategorií zaměstnanců jsou výše mzdy (i když u této 
charakteristiky je integrační potenciál u všech ostatních kategorií nižší než u manuálně 
pracujících zaměstnanců), stabilita pracovního poměru, dlouhodobost pracovního 
poměru. Poměrně nízký integrační potenciál naproti tomu mají organizace pracovní 
doby a vhodná poloha pracoviště. 

 
Graf č. 1 Role charakteristik vykonávané práce při integraci zahraničních 
pracovníků 
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Zatímco u všech ostatních charakteristik pozorujeme poměrně malý rozptyl 
mezi jednotlivými kategoriemi zaměstnanců, prestiž je charakteristika, která 
jednotlivé skupiny zaměstnanců významně strukturuje. Tento výsledek je možné 
interpretovat nejen tak, v jaké míře prestiž vyplývající z vykonávaného zaměstnání 
přispívá k integraci jednotlivce, ale jakou míru prestiže vlastně zaměstnání poskytuje 
tomu, kdo jej vykonává, respektive jak velké (či malé) skupině těch, kdo danou práci 
vykonávají, nabízí odměnou prestiž. V nejmenší míře je nabízena zaměstnancům 
v manuálních pozicích, ve větší pak administrativním a THP pracovníkům, následně 
odborníkům a specialistům a v největší míře pak manažerům a řídícím pracovníkům. 

Také intenzita kontaktů zahraničních pracovníků s domácími na pracovišti je 
strukturována, a to podle dvou charakteristik. První strukturující charakteristikou je 
kategorie vykonávaného zaměstnání: zahraniční zaměstnanci v manuálních profesích 
mají častěji než všichni ostatní kategorie zaměstnanců žádné nebo málo časté 
kontakty. Tato kategorie zahraničních zaměstnanců je navíc ještě vnitřně 
strukturována podle toho, zda zaměstnavatel patří nebo nepatří k sekundárnímu trhu 
práce. 

 
Tabulka č. 10 Intenzita kontaktů domácích a zahraničních pracovníků na 
pracovišti podle kategorie vykonávané práce v souvislosti s příslušností 
zaměstnavatele k primárnímu nebo sekundárnímu trhu práce 

příslušnost zaměstnavatele k primárnímu 
nebo sekundárnímu trhu práce 

kategorie 
zahraničních 
zaměstnanců 

intenzita kontaktů na 
pracovišti 

primární TP sekundární TP 
celkem 

žádné kontakty 1,1 % 1,3 % 1,2 % 
málo časté kontakty 12,0 % 25,1 % 19,3 % 
časté kontakty 54,6 % 44,2 % 48,8 % 

manuální 
pracovníci 

velmi časté kontakty 32,2 % 29,4 % 30,7 % 
celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

málo časté kontakty 5,7 % 0,0 % 5,7 % 
časté kontakty 49,1 % 0,0 % 49,1 % administr. a THP 
velmi časté kontakty 45,3 % 0,0 % 45,3 % 

celkem 100,0 % 0,0 % 100,0 % 
málo časté kontakty 3,8 % 0,0 % 3,8 % 
časté kontakty 35,6 % 0,0 % 35,6 % 

odborníci  
a specialisté 

velmi časté kontakty 60,6 % 0,0 % 60,6 % 
celkem 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

málo časté kontakty 8,3 % 0,0 % 8,3 % 
časté kontakty 37,5 % 0,0 % 37,5 % manažeři 
velmi časté kontakty 54,2 % 0,0 % 54,2 % 

celkem 100,0 % 0,0 % 100,0 % 
málo časté kontakty 5,2 % 7,1 % 5,6 % 
časté kontakty 33,9 % 51,8 % 37,4 % kombinace 
velmi časté kontakty 60,9 % 41,1 % 57,0 % 

celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

N = 909 

 

Rozdíly zapříčiněné příslušností zaměstnavatele k primárnímu nebo 
sekundárnímu trhu práce přetrvávají i při pohledu skrze jednotlivé sektory národního 
hospodářství. Na primárním trhu práce ve všech sektorech národního hospodářství 
udržuje podle názoru zaměstnavatelů naprostá většina zahraničních zaměstnanců 
poměrně intenzivní kontakty s domácími zaměstnanci. Na sekundárním trhu práce je 
především v primárním a sekundárním sektoru národního hospodářství situace 
odlišná. V těchto sektorech udržuje významná část zahraničních zaměstnanců málo 
časté nebo nulové kontakty s jejich domácími spolupracovníky. 
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Tabulka č. 11 Intenzita kontaktů domácích a zahraničních pracovníků na 
pracovišti podle typu trhu práce v souvislosti se sektory národního 
hospodářství 

sektory národního hospodářství 
trh 
práce 

intenzita kontaktů  
na pracovišti primární 

sektor 
sekundární 

sektor 
terciární 
sektor 

kvartér 
celkem 

žádné kontakty 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,0 % 0,3 % 
málo časté kontakty 5,6 % 6,9 % 8,7 % 4,8 % 7,2 % 
časté kontakty 66,7 % 48,4 % 42,4 % 27,2 % 41,8 % 

p
ri
m

ár
. 

T
P 

velmi časté kontakty 27,8 % 44,7 % 48,2 % 68,0 % 50,6 % 
celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

žádné kontakty 0,0 % 0,9 % 1,5 % 0,0 % 1,1 % 
málo časté kontakty 35,0 % 13,9 % 28,9 % 0,0 % 21,9 % 
časté kontakty 50,0 % 48,7 % 40,7 % 53,8 % 45,2 % 

se
ku

n
d
. 

T
P 

velmi časté kontakty 15,0 % 36,5 % 28,9 % 46,2 % 31,8 % 
celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

N = 890 

 

Intenzita kontaktů mezi zahraničními a domácími pracovníky na pracovišti je 
významným faktorem v průběhu sociální integrace i proto, že, jak ukazuje výsledek 
následující analýzy, má silnou tendenci se reprodukovat i v intenzitě kontaktů mimo 
pracoviště. Statistický vztah mezi oběma proměnnými je poměrně silný (Somers’ d = 
0,514).100 

 

Tabulka č. 12 Intenzita kontaktů domácích a zahraničních pracovníků na 
pracovišti a mimo pracoviště 

intenzita kontaktů mimo pracoviště 
intenzita kontaktů  
na pracovišti žádné 

kontakty 
málo časté 
kontakty 

časté 
kontakty 

velmi časté 
kontakty 

celkem  

žádné kontakty 100,0 % 0,0 %  0,0 %  0,0 %  100,0 % 
málo časté kontakty 34,5 % 62,1 % 3,4 % 0,0 %  100,0 % 
časté kontakty 10,2 % 52,5 % 36,4 % 0,8 % 100,0 % 
velmi časté kontakty 1,1 % 28,2 % 42,9 % 27,8 % 100,0 % 
celkem 8,6 % 41,7 % 36,0 % 13,7 % 100,0 % 

N = 569 

 

Z názorů zaměstnavatelů vyplývá, že pokud zahraniční zaměstnanci udržují jen 
málo intenzivní kontakty s domácími pracovníky přímo na pracovišti, pak mimo 
pracoviště budou tyto kontakty ještě méně intenzivní. V této souvislosti můžeme sice 
položit otázku, do jaké míry mohou zaměstnavatelé věrohodně popisovat intenzitu 
kontaktů svých zaměstnanců mimo pracoviště, ale pokud by tato odrážela skutečnost, 
musíme připomenout již zmiňovanou tezi Richarda Sennetta o strukturálních, spíše 
než psychologických příčinách slabé sociální koheze v moderní společnosti. Pokud 
sociální vazby nevznikají přímo na pracovišti, což platí v případě alespoň některých 
zahraničních zaměstnanců, je, i s ohledem například na nestandardní pracovní dobu 
nebo prostorovou mobilitu zahraničních zaměstnanců, málo pravděpodobné, že 
vzniknou mimo něj.  

                                                 
100  Somers’ d je statistickou mírou asociace ordinálních proměnných. Nabývá hodnot v rozsahu od 0 do 1. 

Čím je hodnota tohoto koeficientu vyšší, tím těsnější je vztah mezi proměnnými.  
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Zaměstnavatelé byli taktéž dotázáni, zda poskytují svým zahraničním 
zaměstnancům alespoň některé z předloženého seznamu služeb (viz tabulka). Tato 
asistence je poskytována bez ohledu na kategorii vykonávaného zaměstnání. Z 
poskytování závodní zdravotní péče, která je také poskytována zahraničním dělníkům 
velmi často, je část manuálních pracovníků, ale i manažerů vyloučena. Pomoc při 
zajišťování ubytování nebo přímo poskytnutí ubytování jsou další nejčastěji 
poskytované služby. Z možnosti využívat těchto služeb jsou však z velké části 
vyloučeni zahraniční administrativní a THP pracovníci.  

 
Tabulka č. 13 Zajišťuje Vaše organizace pro své zahraniční zaměstnance 
některé z následujících služeb? Podle kategorií zaměstnání 

  
manuální 
pracovníci 

administrativa  
a THP 

odborníci  
a specialisté 

management 

 abs. % abs. % abs. % abs. % 
kurzy českého jazyka 25 7,3 41 36,9 62 34,3 50 53,8 
poskytnutí ubytování 314 91,8 58 52,3 141 77,9 72 77,4 
pomoc při zajišťování 
ubytování 

314 91,8 75 67,6 150 82,9 73 78,5 

pomoc při zajišťování povolení 
k pobytu 

186 54,4 76 68,5 134 74,0 80 86,0 

pomoc při jednání s úřady 342 100,0 110 99,1 181 100,0 93 100,0 
sociálně právní poradenství 100 29,2 34 30,6 59 32,6 35 37,6 
psychologické poradenství 22 6,4 8 7,2 20 11,0 13 14,0 
péče o rodinné příslušníky 20 5,8 14 12,6 20 11,0 25 26,9 
závodní zdravotní péče 271 79,2 111 100,0 180 99,4 79 84,9 
volnočasové aktivity 46 13,5 21 18,9 59 32,6 19 20,4 
programy teambuildingu 12 3,5 25 22,5 49 27,1 32 34,4 
rekreace 60 17,5 34 30,6 63 34,8 24 25,8 
kulturní orientace 49 14,3 22 19,8 61 33,7 25 26,9 
navazování neformálních 
kontaktů 

61 17,8 21 18,9 55 30,4 23 24,7 

návštěvy v českých rodinách 24 7,0 6 5,4 32 17,7 6 6,5 
asistence při dopravě ze země 
původu 

49 14,3 16 14,4 26 14,4 28 30,1 

Průměrné podíly zahraničních zaměstnanců, kterým jsou poskytovány zaměstnavatelem uvedené služby, 
jsou následující: manuální pracovníci 34,6 %, administrativa a THP 37,8 %, odborníci a specialisté 44,6 % a 
management 45,5 %. 

 

Z hlediska sociální integrace je významné, že pouze 7,3 % zaměstnavatelů 
poskytujících některou ze služeb svým zahraničním zaměstnancům v manuálních 
profesích poskytuje kurzy českého jazyka. 

Následující tabulka navazuje na část údajů týkající se manuálních pracovníků 
z předchozí tabulky. Ukazuje, jak je poskytování uvedených služeb zaměstnavateli 
distribuováno mezi primárním a sekundárním trhem práce. Zastavíme-li se nejdříve u 
kurzů českého jazyka, pak platí, že pokud jsou zahraničním zaměstnancům 
v manuálních profesích poskytovány, pak především zaměstnavateli pocházejícími 
z primárního trhu práce. Na sekundárním pracovním trhu je častěji než na primárním 
těmto zaměstnancům poskytováno ubytování a častěji absolvují návštěvy v českých 
rodinách. Což je zajímavé, protože obecně se má za to, že právě zahraniční pracovníci 
pracující na sekundárním trhu práce často záměrně redukují míru kontaktů s majoritou 
na nezbytné minimum. 
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Tabulka č. 14 Zajišťování služeb pro zahraniční manuální zaměstnance 
v souvislosti s příslušností k primárnímu nebo sekundárnímu trhu práce 

příslušnost zaměstnavatele  
k primárnímu nebo 

sekundárnímu trhu práce 
  

primární TP sekundární TP 

celkem 

podíl na celkovém 
počtu zaměstnavatelů 

manuálních 
pracovníků* 

 kurzy českého jazyka 72,00 % 28,00 % 100,00 % 7,31 % 
 poskytnutí ubytování 46,80 % 53,20 % 100,00 % 91,81 % 
 pomoc při zajišťování ubytování 51,60 % 48,40 % 100,00 % 91,81 % 
 pomoc při zajišťování povolení k pobytu 57,00 % 43,00 % 100,00 % 54,39 % 
 pomoc při jednání s úřady 54,70 % 45,30 % 100,00 % 100,00 % 
 sociálně právní poradenství 64,00 % 36,00 % 100,00 % 29,24 % 
 psychologické poradenství 68,20 % 31,80 % 100,00 % 6,43 % 
 péče o rodinné příslušníky 75,00 % 25,00 % 100,00 % 5,85 % 
 závodní zdravotní péče 65,30 % 34,70 % 100,00 % 79,24 % 
 volnočasové aktivity 65,20 % 34,80 % 100,00 % 13,45 % 
 programy teambuildingu 66,70 % 33,30 % 100,00 % 3,51 % 
 rekreace 56,70 % 43,30 % 100,00 % 17,54 % 
 kulturní orientace 67,30 % 32,70 % 100,00 % 14,33 % 
 navazování neformálních kontaktů 59,00 % 41,00 % 100,00 % 17,84 % 
 návštěvy v českých rodinách 41,70 % 58,30 % 100,00 % 7,02 % 
 asistence při dopravě ze země původu 65,30 % 34,70 % 100,00 % 14,33 % 

N max = 342 

* V tomto sloupci je indikováno, jaký podíl ze všech zaměstnavatelů zaměstnávajících manuální pracovníky 
poskytuje danou službu 

 
Shrnutí 

Proces sociální integrace zahraničních zaměstnanců je příliš komplexní na to, 
aby mohl být cele popsán nebo dokonce vysvětlen v jediné krátké kapitole. Naším 
cílem bylo popsat základní tendence tohoto procesu v kontextu segmentační teorie 
pracovního trhu. Na tomto místě bychom chtěli zdůraznit dva závěry, ke kterým naše 
analýza dospívá. 

Příspěvek různých segmentů pracovního trhu k sociální integraci zahraničních 
pracovníků je odlišný. Na datech získaných od českých nebo v česku působících 
zaměstnavatelů se potvrzuje, že šance na rychlejší a úspěšnější sociální integraci jsou 
na primárním pracovním trhu vyšší než na trhu sekundárním. Vyplývá to ze 
skutečnosti, že v okamžiku, kdy například zaměstnavatel na primárním trhu práce 
investuje do dalšího výcviku či vzdělávání zaměstnance, má tendenci napomáhat jeho 
integraci poskytováním dalších služeb a tím si jej udržet. Subjektivní hodnocení 
příspěvku zaměstnavatelů k integraci zahraničních pracovníků se silně liší podle 
příslušnosti k primárnímu nebo sekundárnímu trhu práce. Zaměstnavatelé náležející 
k primárnímu trhu práce hodnotí svůj integrační příspěvek výše než zaměstnavatelé 
na sekundárním trhu práce. 

Na druhou stranu platí, že ekonomická samostatnost, kterou zaměstnání 
poskytuje, sama o sobě k úspěšné integraci nestačí. Zaměstnavatelé vcelku přirozeně 
vidí svůj případný integrační potenciál právě v oblastech přímo spojených 
s vykonávaným zaměstnáním (výše mzdy, dobré pracovní vztahy, stabilita a 
dlouhodobost pracovního poměru). Jen zřídka se zde setkáváme s cílenou podporou 
integrace ve formě speciálních služeb poskytovaných zahraničním zaměstnancům. 
Tyto výsledky ukazují, že rozhodně se nelze spoléhat na integraci zahraničních 
pracovníků jen prostřednictvím trhu práce a služeb poskytovaných zaměstnavateli. 
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Závěr 

Vývojové tendence na pracovním trhu v České republice, které jsou mimo jiné 
spojeny s obecnějšími tržními, strukturálními, demografickými a technologickými 
změnami, vedou zaměstnavatele ve stále vyšší míře k najímání pracovníků ze 
zahraničí. Růst poptávky po zahraniční pracovní síle se v ČR projevuje zejména po 
roce 2000 a směřuje nejvíce k manuálním pracovníkům, kteří v současnosti tvoří více 
než dvě třetiny celkové zahraniční zaměstnanosti. Podle předpokladů zaměstnavatelů 
se bude tato poptávka v příštích pěti letech i nadále zvyšovat; nejvýrazněji pak 
poroste zájem právě o zahraniční dělníky. Zájem o cizince zaměstnavatelé celkově 
odůvodňují nedostatkem vhodných domácích pracovníků, který nejvýrazněji pociťují u 
manuálních a odborných profesí. Současně zaměstnavatelé reagují na nabídku práce 
ze zahraničí, která se projevuje poměrně značným zájmem cizinců o práci u českých 
zaměstnavatelů. Zahraniční zaměstnanost jednoznačně směřuje do soukromého 
sektoru, a to do organizací všech velikostí. Jen málo firem ovšem spoléhá především 
na cizince - podíl zahraničních zaměstnanců na celkovém počtu pracovníků jen zřídka 
překračuje 20 % a nejčastěji nedosahuje ani 5 %. Organizace zaměstnávající cizince 
působí zejména v sekundárním a terciérním sektoru, zastoupeny však jsou ve všech 
oblastech národního hospodářství. 

Zjištění dotazníkového šetření zaměstnavatelů cizinců v České republice 
potvrzují segmentaci pracovního trhu a dualizaci zaměstnanosti zahraničních 
pracovníků, kteří z velké části obsazují nejméně kvalitní pracovní místa a současně 
(ovšem v menším počtu) pronikají na kvalifikované pozice s vysokou kvalitou 
zaměstnání. Určující je přitom rozdělení pozic na trhu práce mezi manuálními a 
nemanuálními pracovníky.  

Zahraničními pracovníky jsou nejčastěji obsazovány manuální pracovní pozice 
nízké kvality v sekundárním a terciárním sektoru. O tato místa domácí pracovníci 
nemají zájem; zejména nejsou ochotní přijmout nabízenou mzdu. Naopak cizinci jsou 
ochotní nastoupit za nižší mzdy a navíc ve srovnání s českými pracovníky umožňují 
svým zaměstnavatelům snáze uplatňovat tržní strategii založenou na numerické a 
časové flexibilitě. Mezi nejvýznamnější motivy najímání manuálních zahraničních 
pracovníků totiž patří předpoklad zaměstnavatelů (a tedy i jejich očekávání), že cizinci 
budou ochotnější pracovat přesčas, o sobotách a nedělích. Při jejich najímání pak 
zaměstnavatelé volí dočasné pracovní smlouvy a pracovní dohody, které umožňují 
podle potřeby snadno měnit počet zaměstnanců v organizaci. Zahraniční manuální 
pracovníci se tak zpravidla ocitají na tzv. sekundárním trhu práce, na pracovních 
místech, která jsou charakteristická nízkými mzdami, vysokým stupněm nejistoty 
zaměstnání, omezeným přístupem ke vzdělání a pracovnímu výcviku a zvýšenými 
zdravotními riziky. Je zřejmé, že nízká kvalita zaměstnání je akceptovatelná 
především pro pracovníky ze zemí s nižší životní a mzdovou úrovní – vedle pracovníků 
ze Slovenska, kteří zahraniční zaměstnanosti celkově dominují, se jedná o Ukrajince, 
Poláky, Bulhary, občany Ruska, Běloruska a Rumunska. Přestože jde zejména o 
nekvalifikované a vyučené osoby, část manuální práce vykonávají v ČR také 
vzdělanější cizinci. Zejména pro migranty se středním vzděláním s maturitou 
(obzvláště muže) je totiž obtížné nalézt adekvátní pracovní uplatnění odpovídající 
dosažené kvalifikaci; manuální práci ovšem přijímá také nezanedbatelná část 
vysokoškolsky vzdělaných pracovních migrantů.101 Charakteristiky manuálních 
pracovních pozic se promítají i do sociální integrace cizinců v mimopracovní oblasti. 

                                                 
101  10 % mužů a 14 % žen. 
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Zejména nízký příjem a nízká prestiž zaměstnání jsou spojeny s jejich marginálním 
statusem v české společnosti a nevytváří pro integraci dobré předpoklady. Manuální 
pracovníci navíc častěji než ostatní vykonávají práce, při kterých mají jen omezený 
kontakt s domácími pracovníky. Zaměstnání pak nevytváří prostředí pro rozvoj 
vzájemných interakcí s domácí populací, což se následně promítá také do omezeného 
množství kontaktů i v mimopracovním životě. Zaměstnavatelé připouštějí, že pracovní 
místa na sekundárním trhu práce příliš nepřispívají k integraci zahraničních pracovníků 
do života české společnosti, nevnímají to však jako problém - sociální integraci 
zaměstnanců totiž řada z nich nepovažuje za významnou. Služby, které 
zaměstnavatelé těmto pracovníkům poskytují, směřují zejména do oblasti 
administrativní (pomoc při jednání s úřady), ubytování a zdravotní péče; nemají však 
charakter cílených integračních opatření.  

Značně odlišný přístup volí zaměstnavatelé k zahraničním pracovníkům 
na nemanuálních pracovních pozicích. Zájem těchto pracovníků o zaměstnání v ČR 
převažuje nad nedostatkem vhodných domácích pracovníků.102 Cizinci tedy o tato 
místa na trhu soutěží s domácími pracovníky a jejich přijetí pak závisí zejména na 
prokázání odbornosti a kvalifikovanosti. Nemanuální pracovníky si čeští 
zaměstnavatelé zpravidla chtějí udržet dlouhodobě, a proto jim vytvářejí dobré 
pracovní podmínky charakteristické pro tzv. primární trh práce. To se projevuje nejen 
vyšší stabilitou (dlouhodobostí) pracovních poměrů, ale také zařazováním do 
kariérních schémat, zpřístupněním pracovního výcviku a vzdělávání, umožněním účasti 
na určování cílů organizace a poskytováním řady zaměstnaneckých výhod. Naprostá 
většina zaměstnavatelů navíc považuje za významné, aby se tito pracovníci začlenili 
také do ostatních sfér života v České republice, k čemuž jim charakteristiky 
zaměstnání do značné míry napomáhají. Kontakty nemanuálních zahraničních 
pracovníků s českými kolegy na pracovišti jsou zpravidla velmi časté a celkově 
výrazně častější než kontakty manuálně pracujících cizinců. To se dále promítá do 
častějších kontaktů s majoritou také v mimopracovním životě a v celkově vyšší účasti 
na životě české společnosti. Zájem na sociální integraci nemanuálních zaměstnanců se 
projevuje také v charakteru služeb, které jsou jim poskytovány ze strany 
zaměstnavatelů. Vedle služeb dostupných také manuálním pracovníkům (pomoc 
s ubytováním, jednání na úřadech a poskytování závodní zdravotní péče) 
zaměstnavatelé těmto pracovníkům častěji zajišťují služby s výrazně integračním 
zaměřením - například kurzy českého jazyka, rekreace, volnočasové aktivity a 
podporu rozvoje neformálních kontaktů.103 Přesto však sociální integrace není 
samozřejmá ani pro nemanuální pracovníky na primárním trhu práce: více než třetina 
zaměstnavatelů hodnotí stupeň jejich zapojení do života majority jako nízký.  

Závěry studie ukazují, že role zaměstnavatelů při integraci cizinců do života 
české společnosti je poměrně značně omezená a projevuje se zejména ve vztahu ke 
kvalifikovaným zahraničním pracovníkům v odborných a řídících pozicích. Ve vztahu 
k manuálním pracovníkům převládá pojetí cizinců jako dočasných pracovníků, které 
není třeba do společnosti integrovat a od kterých je očekávána co nejvyšší vstřícnost 
k požadavkům na pracovní výkon. Podíl manuálních pracovníků na zahraniční 
zaměstnanosti je ovšem značný a do budoucna lze očekávat další nárůst v relativních i 
absolutních hodnotách. V takové situaci se ovšem z makrosociálního pohledu 
dočasnost manuálních zahraničních pracovníků v ČR nejeví jako pravděpodobná; navíc 
lze předpokládat, že se i navzdory posunům k transnacionalizaci a cirkulaci migrace 
                                                 
102  Výjimku představují odborníci, u kterých je pociťován současně jak zájem cizinců, tak značný nedostatek 

domácích pracovníků. 
103  Tyto služby směřují častěji k pracovníkům na odborných a manažerských pozicích než k administrativním 

a THP pracovníkům.  
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část přistěhovalců v cílové zemi migrace usadí trvale. Sociální integrace těchto 
pracovníků představuje pro českou společnost výzvu, jejíž zanedbání je spojeno 
s řadou sociálních rizik. Tržní integrace prostřednictvím participace na trhu práce 
představuje významný předpoklad k plné integraci cizinců do života české společnosti, 
je ovšem nutné ji podpořit také cílenými opatřeními sociální politiky. Integrační 
strategie, která přisuzuje pracovnímu začlenění klíčový význam, musí v rámci širší 
škály integračních opatření zahrnovat také úsilí směřující k rozvoji a využití 
integračního potenciálu práce (např. podporu rozvoje kvality pracovních míst, 
nediskriminaci) a ochranu práv cizinců v ČR. Jako významné se jeví zapojení 
zaměstnavatelů do sítě aktérů sociální integrace na lokální úrovni a obecně také 
podpora sociální odpovědnosti podniků.  
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Výzkumný ústav práce a sociální věcí Praha - výzkumné 
centrum Brno 

Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti - 
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno 

 
Tento dotazník je součástí projektu „Migrující osoby v České republice - postavení 

na trhu práce a sociální integrace“ (Národní program výzkumu; MŠMT) 

 
Dotazník je určen zaměstnavatelům nebo zástupcům zaměstnavatelů, kteří v ČR legálně 
zaměstnávají zahraniční pracovníky. Při jeho vyplňování prosím postupujte otázku po 
otázce a řiďte se přitom instrukcemi, které jsou k otázkám připojeny kurzívou. Pokud u 
konkrétní otázky instrukce není, zakroužkujte pouze jednu z předložených variant 
odpovědí - tu, která je co nejblíže skutečnosti nebo vašemu názoru. V bateriích otázek 
zvolte odpověď v každém řádku. Žádáme Vás také o vyplnění konkrétních údajů a o 
slovní doplnění otázek v těch několika případech, kdy nejsou předloženy varianty 
odpovědí pro vaši volbu.  
 
V průběhu dotazování se při nejasnostech můžete kdykoliv obrátit na tazatele. Všechny 
informace, které nám v rámci výzkumu poskytnete, jsou důvěrné a budou zpracovány 
hromadně tak, aby byla zaručena jejich naprostá anonymizace.  
 

A. CHARAKTERISTIKY ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍKŮ 
 
1. Kolik zahraničních pracovníků celkem v současnosti zaměstnává Vaše 
organizace? (prosím doplňte) ................ 
 
2. Od kterého roku Vaše organizace zaměstnává zahraniční pracovníky? (prosím 
doplňte) ………… 
 
3. Je počet zahraničních pracovníků v organizaci v průběhu roku stabilní? 

a) ano 
b) ne 
c) nevím 

 
4. Jaký je v současné době průměrný podíl zahraničních zaměstnanců 
v organizaci? (prosím doplňte procentuální podíl na fyzickém počtu všech zaměstnanců) 
…………… 
 
5. Kolik ze zahraničních pracovníků ve Vaší organizaci pochází ze zemí EU? 
(prosím doplňte) ................ 
 
6. Kolik ze zahraničních pracovníků ve Vaší organizaci pracuje s pracovním 
povolením od úřadu práce? (prosím doplňte) ................ 

 
7. Zaměstnává Vaše organizace zahraniční pracovníky na manuálních 
pracovních pozicích? 
 a) ne (prosím, přejděte k otázce č. 10) 

b) ano  
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8. Vyplňte, prosím, do následujících tabulek počty zahraničních pracovníků, 
které zaměstnáváte ve Vaší organizaci na manuálních pracovních pozicích.  
 

věková kategorie muži ženy 
mladí do 30 let   
střední 31-45 let   
starší 46 a více let   

 
vzdělání muži ženy 

bez vzdělání a ZŠ   
vyučen v oboru   
střední   
vyšší odborné a VŠ   

 
9. Ze kterých zemí pocházejí zahraniční pracovníci zařazení na manuální práce 
ve Vaší organizaci? (prosím vypište názvy států)  
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
........................................................................................................  
 
10. Zaměstnává Vaše organizace zahraniční pracovníky na administrativních a 
technicko-hospodářských pracovních pozicích? 
 a) ne (prosím, přejděte k otázce č. 13) 

b) ano (prosím, vyplňte do tabulek počty zahraničních pracovníků zvlášť pro každou 
z uvedených variant 

 
11. Vyplňte, prosím, do následujících tabulek počty zahraničních pracovníků, 
které zaměstnáváte ve Vaší organizaci na administrativních a THP pracovních 
pozicích.  
 

věková kategorie muži ženy 
mladí do 30 let   
střední 31-45 let   
starší 46 a více let   

 
vzdělání muži ženy 

bez vzdělání a ZŠ   
vyučen v oboru   
střední   
vyšší odborné a VŠ   

 
12. Ze kterých zemí pocházejí zahraniční pracovníci zařazení na administrativní 
a technicko-hospodářské práce ve Vaší organizaci? (prosím, vypište názvy států) 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
........................................................................................................ 
 
13. Zaměstnává Vaše organizace zahraniční pracovníky na odborných pozicích a 
pozicích vyžadujících specializaci v oboru? 
 a) ne (prosím, přejděte k otázce č.16) 

b) ano (prosím, vyplňte do tabulek počty zahraničních pracovníků zvlášť pro každou 
z uvedených variant) 
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14. Vyplňte, prosím, do následujících tabulek počty zahraničních pracovníků, 
které zaměstnáváte ve Vaší organizaci na odborných pozicích a pozicích 
vyžadujících specializaci v oboru.  
 

věková kategorie muži ženy 
mladí do 30 let   
střední 31-45 let   
starší 46 a více let   

 
vzdělání muži ženy 

bez vzdělání a ZŠ   
vyučen v oboru   
střední   
vyšší odborné a VŠ   

 
15. Ze kterých zemí pocházejí zahraniční pracovníci zařazení na odborné práce 
ve Vaší organizaci? (prosím, vypište názvy států) 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
........................................................................................................ 
 
16. Zaměstnává Vaše organizace zahraniční pracovníky na řídících a 
manažerských pozicích?  
 a) ne (prosím, přejděte k otázce č.19) 

b) ano (prosím, vyplňte do tabulek počty zahraničních pracovníků zvlášť pro každou 
z uvedených variant) 

 
17. Vyplňte, prosím, do následujících tabulek počty zahraničních pracovníků, 
které zaměstnáváte ve Vaší organizaci na řídících a manažerských pozicích.  
 

věková kategorie muži ženy 
mladí do 30 let   
střední 31-45 let   
starší 46 a více let   

 
vzdělání muži ženy 

bez vzdělání a ZŠ   
vyučen v oboru   
střední   
vyšší odborné a VŠ   

 
18. Ze kterých zemí pocházejí zahraniční pracovníci zařazení na řídící a 
manažerské činnosti ve Vaší organizaci? (prosím, vypište názvy států) 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
........................................................................................................ 
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19. Využíváte na práci ve Vaší organizaci zahraniční pracovníky dodané 
prostřednictvím služeb jiných subjektů (firem, podnikatelů, živnostníků apod.), 
které jsou zaměstnavateli těchto pracovníků? (zakroužkujte, prosím, odpověď u 
každé kategorie zaměstnanců) 
 

  ano   ne  na těchto pozicích 
      zaměstnáváme zahraniční  

     pracovníky 
           

manuální pracovníci 1  2  0 
administrativní a THP pracovníci 1  2  0 
odborní pracovníci a specialisté 1  2  0 
řídící pracovníci a manažeři 1  2  0 

 

B. DŮVODY ZAMĚSTNAVATELŮ K ZÍSKÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍ 
PRACOVNÍ SÍLY 

 
20. Pokud zaměstnáváte zahraniční pracovníky na manuálních pracovních 
pozicích, jaké důvody vedou Vaši organizaci k jejich zaměstnávání? (pokud na 
těchto pracovních pozicích zahraniční pracovníky nezaměstnáváte, přejděte, prosím, 
k otázce č. 21)  
      
       určitě ano  spíše ano    spíše ne     určitě ne 
 
nedostatek vhodných domácích pracovníků  1        2  3  4 
 
neochota domácích pracovníků pracovat za  1       2  3  4 
nabízenou úroveň mzdy     
větší ochota cizinců pracovat za nižší mzdy 1       2  3  4 
větší ochota cizinců pracovat přesčas dle   1       2  3  4 
požadavků zaměstnavatele    
větší ochota cizinců pracovat v nestandardní  1       2  3  4 
pracovní době (sobota, neděle)    
větší ochota cizinců pracovat na směny  1       2  3  4 
větší ochota vykonávat různé typy prací   1       2  3  4 
větší pracovní nasazení cizinců    1       2  3  4 
aktivnější přístup k plnění pracovních úkolů 1       2  3  4 
nižší nároky cizinců na pracovní podmínky  1       2  3  4  
specifická odbornost/kvalifikace   1       2  3  4 
zahraničních pracovníků 
osobní zájem cizinců o práci ve Vaší organizaci  1       2  3  4 
možnost zaměstnat cizince krátkodobě  1       2  3  4 
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21. Pokud zaměstnáváte zahraniční pracovníky na administrativních a THP 
pracovních pozicích, jaké důvody vedou Vaši organizaci k jejich zaměstnávání? 
(pokud na těchto pracovních pozicích zahraniční pracovníky nezaměstnáváte, přejděte, 
prosím, k otázce č. 22)  

 
        určitě ano  spíše ano    spíše ne    určitě ne 
 
nedostatek vhodných domácích pracovníků  1      2  3  4 
neochota domácích pracovníků pracovat za  1     2  3  4 
nabízenou úroveň mzdy    
větší ochota cizinců pracovat za nižší mzdy 1     2  3  4 
větší ochota cizinců pracovat přesčas dle   1     2  3  4 
požadavků zaměstnavatele     
větší ochota cizinců pracovat v nestandardní  1     2  3  4 
pracovní době (sobota, neděle)    
větší ochota cizinců pracovat na směny  1     2  3  4 
větší ochota vykonávat různé typy prací   1     2  3  4 
větší pracovní nasazení cizinců    1     2  3  4 
aktivnější přístup k plnění pracovních úkolů 1     2  3  4 
nižší nároky cizinců na pracovní podmínky  1     2  3  4  
specifická odbornost/kvalifikace   1     2  3  4 
zahraničních pracovníků 
osobní zájem cizinců o práci ve Vaší organizaci  1     2  3  4 
možnost zaměstnat cizince krátkodobě  1     2  3  4 
 

22. Pokud zaměstnáváte zahraniční pracovníky na odborných a odbornou 
specializaci vyžadujících pracovních pozicích, jaké důvody vedou Vaši organizaci 
k jejich zaměstnávání? (pokud na těchto pracovních pozicích zahraniční pracovníky 
nezaměstnáváte, přejděte, prosím, k otázce č. 23)  

 
      určitě ano      spíše ano     spíše ne     určitě ne 
 
nedostatek vhodných domácích pracovníků  1       2     3  4 
neochota domácích pracovníků pracovat za  1      2     3  4 
nabízenou úroveň mzdy     
větší ochota cizinců pracovat za nižší mzdy 1      2     3  4 
větší ochota cizinců pracovat přesčas dle   1      2     3  4 
požadavků zaměstnavatele     
větší ochota cizinců pracovat v nestandardní  1      2     3  4 
pracovní době (sobota, neděle)    
větší ochota cizinců pracovat na směny  1      2     3  4 
větší ochota vykonávat různé typy prací   1      2     3  4 
větší pracovní nasazení cizinců    1      2     3  4 
aktivnější přístup k plnění pracovních úkolů 1      2     3  4 
nižší nároky cizinců na pracovní podmínky  1      2     3  4  
specifická odbornost/kvalifikace   1      2     3  4 
zahraničních pracovníků 
osobní zájem cizinců o práci ve Vaší organizaci  1      2     3  4 
možnost zaměstnat cizince krátkodobě  1      2     3  4 
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23. Pokud zaměstnáváte zahraniční pracovníky na řídících a manažerských 
pracovních pozicích, jaké důvody vedou Vaši organizaci k jejich zaměstnávání? 
(pokud na těchto pracovních pozicích zahraniční pracovníky nezaměstnáváte, přejděte, 
prosím, k otázce č. 24)  

      
   určitě ano  spíše ano     spíše ne     určitě ne 

 
nedostatek vhodných domácích pracovníků  1      2     3  4 
neochota domácích pracovníků pracovat za  1     2     3  4 
nabízenou úroveň mzdy     
větší ochota cizinců pracovat za nižší mzdy 1     2        3  4 
větší ochota cizinců pracovat přesčas dle   1     2     3  4 
požadavků zaměstnavatele     
větší ochota cizinců pracovat v nestandardní  1     2     3  4 
pracovní době (sobota, neděle)    
větší ochota cizinců pracovat na směny  1     2     3  4 
větší ochota vykonávat různé typy prací   1     2     3  4 
větší pracovní nasazení cizinců    1     2     3  4 
aktivnější přístup k plnění pracovních úkolů 1     2     3  4 
nižší nároky cizinců na pracovní podmínky  1     2     3  4  
specifická odbornost/kvalifikace   1     2     3  4 
zahraničních pracovníků 
osobní zájem cizinců o práci ve Vaší organizaci  1     2     3  4 
možnost zaměstnat cizince krátkodobě  1     2     3  4 
 
 
24. Máte i jiné závažné důvody k zaměstnávání zahraničních pracovníků? 
(prosím, vypište jaké) 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................... 
 
25. S jakými problémy se setkáváte při zaměstnávání zahraničních pracovníků? 
(prosím, zakroužkujte odpověď) 
 
      určitě ano  spíše ano    spíše ne    určitě ne 
 
administrativní náročnost     1       2  3  4 
obtíže při komunikaci s úřady práce  1       2  3  4 
obtíže při komunikaci s cizineckou policií  1       2  3  4 
obtíže při komunikaci s českými   1       2  3  4 
zastupitelskými úřady v zahraničí 
obtíže při komunikaci s jinými    1       2  3  4 
veřejnými institucemi  
legislativní omezení     1       2  3  4 
jazyková bariéra při jednání    1       2  3  4 
se zahraničními pracovníky 
kulturní bariéra při jednání    1       2  3  4 
se zahraničními pracovníky 
obtíže při vyhledávání    1       2  3  4 
potenciálních zahraničních pracovníků 
intervence jiných subjektů     1       2  3  4 
(zprostředkovatelů, zájmových  
organizací cizinců apod.) 
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      určitě ano  spíše ano    spíše ne    určitě ne 
 
nutnost zajištění dodatečných služeb  1       2  3  4 
(bydlení, poradenství, pracovní výcvik ad.) 
špatná pracovní morálka    1       2  3  4 
zahraničních pracovníků 
problémové vztahy mezi    1       2  3  4 
domácími a zahraničními pracovníky 
problémové vztahy mezi    1       2  3  4 
zahraničními pracovníky navzájem 
 
 
26. Setkáváte se při zaměstnávání zahraničních pracovníků i s jinými problémy? 
(prosím, uveďte stručně s jakými, vaše informace jsou pro nás velmi cenné) 
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
.................................  
 
27. Zajistila by Vaše organizace své fungování v současné podobě i bez 
zaměstnávání zahraničních pracovníků?  

a) ano, bez zaměstnávání cizinců se obejdeme (přejděte, prosím, k otázce č. 29) 
b) ne 

 
28. Na kterých pracovních místech byste se neobešli bez zaměstnávání 
zahraničních pracovníků? (vypište prosím pracovní místa) 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
........................................................................................................ 
 
29. Máte zájem na tom, aby ve Vaší organizaci pracovali zahraniční pracovníci 
dlouhodobě? (zakroužkujte, prosím, odpověď u každé kategorie zaměstnanců) 
 

        ano   ne  na těchto pozicích  
    nezaměstnáváme zahr.  

       pracovníky 
   

manuální pracovníci   1  2  0 
administrativní a THP pracovníci 1  2  0 
odborní pracovníci a specialisté 1  2  0 
řídící pracovníci a manažeři  1  2  0 
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C. VYHLEDÁVÁNÍ A NÁBOR ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ SÍLY 
 
30. Ze strany kterého subjektu nejčastěji vychází iniciativa při přijímání 
zahraničních pracovníků do pracovního poměru? 

a) ze strany naší organizace 
b) ze strany zahraniční pracovní síly  
c) ze strany jiného subjektu (prosím, vypište kterého)……………………………………………… 

 
31. Jaké nástroje používá Vaše organizace při náboru zahraničních pracovníků? 
(můžete zvolit více variant) 

a) naše organizace nemá zkušenost s aktivním náborem zahraniční pracovní síly 
b) neformální kontakty 
c) inzerce v zahraničních sdělovacích prostředcích 
d) inzerce v domácích sdělovacích prostředcích 
e) inzerce na specializovaných pracovních serverech na internetu 
f) zveřejňování nabídky volných pracovních míst na našich webových stránkách 
g) aktivní nábor prostřednictvím pracovníka naší organizace v zahraničí 
h) aktivní nábor prostřednictvím zprostředkovatelské agentury působící 

v zahraničí 
i) aktivní nábor prostřednictvím zprostředkovatelské agentury působící v ČR 
j) spolupráce s úřadem práce (včetně systému EURES) 
k) účast na veletrzích pracovních příležitostí a obdobných akcích  
l) výměnné programy a stáže pracovníků 
m) kontakty s neziskovými organizacemi v oblasti migrace 
n) přesuny pracovníků v rámci organizace mezi jednotlivými státy 
o) jiné (prosím, uveďte jaké:………………………………………………………………………….) 

 
32. Kterých z následujících typů zprostředkovatelských agentur vaše organizace 
využívá (využila) při náboru zahraničních pracovníků? (můžete zvolit více variant) 

a) naše organizace služeb zprostředkovatelských agentur dosud nevyužila 
(přejděte, prosím, k otázce č. 34) 

b) česká agentura působící pouze v ČR 
c) česká agentura působící i mimo ČR 
d) zahraniční agentura působící pouze mimo ČR 
e) zahraniční agentura působící i v ČR 

 
33. Pokud má Vaše organizace zkušenost se službami zprostředkovatelských 
agentur, kterým z následujících symbolů byste ji nejspíše charakterizoval/a? 
(prosím, zakroužkujte) 

 

a)   b)   c)   d)   e)  
 
34. Na kterých dalších pracovních pozicích ve Vaší organizaci byste byli ochotni 
zaměstnávat zahraniční pracovníky? (můžete zvolit více variant) 

a) pozice nevyžadující žádnou kvalifikaci 
b) kvalifikovaná manuální práce 
c) nižší řídící činnost (mistr apod.) 
d) administrativní a technicko-hospodářské pozice 
e) kvalifikované odborné pozice podmíněné vyšším vzděláním 
f) manažerské pozice  
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35. Které z následujících faktorů jsou uplatňovány při rozhodování o přijetí 
zahraničních pracovníků na jednotlivé typy pracovních pozic ve Vaší organizaci? 
(zaškrtněte √ vyhovující varianty do příslušných polí tabulky; můžete zvolit i více 
variant). 
 
 

formální 
vzdělání 

předchozí 
praxe  

a zkušenosti 

doporučení 
(formální/ 

neformální) 

osobní kontakt 
(pohovor) 

pozice nevyžadující žádnou 
kvalifikaci 

    

kvalifikovaná manuální 
práce 

    

nižší řídící činnost     
administrativní a technicko-
hospodářské pozice 

    

kvalifikované odborné 
pozice podmíněné vyšším 
vzděláním 

    

manažerské pozice     

 
36. Odpovídá stupeň dosaženého vzdělání zahraničních pracovníků požadavkům 
na pracovní pozice, které zastávají ve vaší organizaci? 

a) ano, vždy 
b) přijímáme i pracovníky s vyšším vzděláním, než vyžaduje jejich pracovní pozice 
c) přijímáme i pracovníky s nižším vzděláním, než vyžaduje jejich pracovní pozice 
d) pracují u nás pracovníci na vyšších i nižších pracovních pozicích, než jaké by 

odpovídaly jejich vzdělání 
e) nevím 

 
37. Odpovídá kvalifikace zahraničních pracovníků ve Vaší firmě vykonávané 
práci? 

a) ano, vždy 
b) zaměstnáváme i pracovníky, kteří nemají kvalifikaci na práci v příslušném 

oboru  
c) nevím  

 

38. Pociťujete nějak odlišnou výkonnost zahraničních pracovníků ve srovnání 
s domácími zaměstnanci? 

a) domácí pracovníky vůbec nezaměstnáváme 
b) ano, domácí pracovníci jsou zpravidla výkonnější 
c) ano, zahraniční pracovníci jsou zpravidla výkonnější 
d) ne, výkonnost je na stejné úrovni 
e) nevím 
 

39. Pociťujete nějak odlišnou spolehlivost zahraničních pracovníků ve srovnání 
s domácími zaměstnanci? 

a) domácí pracovníky vůbec nezaměstnáváme 
b) ano, domácí pracovníci jsou zpravidla spolehlivější 
c) ano, zahraniční pracovníci jsou zpravidla spolehlivější 
d) ne, spolehlivost je na stejné úrovni 
e) nevím  
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40. Je pro organizaci důležité, aby zahraniční pracovníci komunikovali dobře 
česky? 

a) ano, dobrá komunikace v češtině je vyžadována u všech zahraničních 
pracovníků (přejděte, prosím, k otázce č.42) 

b) ano, dobrá komunikace v češtině je vyžadována jen na některých pracovních 
pozicích 

c) ne, dobrá komunikace v češtině pro nás není důležitá (přejděte, prosím, k 
otázce č.42) 

 
41. Na kterých pracovních pozicích vyžadujete u svých zaměstnanců dobrou 
znalost češtiny 

a) manuální pozice 
b) administrativní a THP pozice 
c) odborné pozice a pozice vyžadující specializaci v oboru 
d) řídící a manažerské pozice 

 
42. Má Vaše organizace z určitých důvodů přednostní zájem o pracovníky 
z určitých konkrétních zemí?  

a) ne 
b) ano (prosím, doplňte, které země preferujete: 
……………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………) 

 
43. Existují naopak některé země, o jejichž občany nemá Vaše organizace 
z určitých důvodů zájem? 

a) ne 
b) ano (prosím, doplňte, které země preferujete: 
………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………) 

 
44. Jakým způsobem se bude v příštích 5 letech pravděpodobně vyvíjet zájem 
vaší organizace o zahraniční pracovníky?  

bude stoupat       zůstane na  bude klesat     nevím 
                      současné úrovni       

 
manuální pracovníci   1   2   3  4 
administrativní a THP pracovníci 1   2   3  4 
odborní pracovníci a specialisté 1   2   3  4 
řídící pracovníci a manažeři  1   2   3  4 
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D. Charakteristika pracovních míst 
 
Typ pracovního poměru  
 
45. Jaký typ pracovního poměru z hlediska délky jeho trvání ve Vaší organizaci 
upřednostňujete u zahraničních pracovníků? (zakroužkujte, prosím, odpověď u 
každé kategorie zaměstnanců) 

 
krátkodobý     časově omezený    dlouhodobý na těchto  

                                     (sezónní práce) (na dobu určitou)     (na dobu         pozicích 
    neurčitou)      zahr. prac. 
         nezaměstnáváme 

      
 
manuální pracovníci   1  2       3   0 
administrativní a THP pracovníci 1  2      3   0 
odborní pracovníci a specialisté 1  2      3    0 
řídící pracovníci a manažeři  1  2      3   0 
 
46. Jaký typ pracovněprávního vztahu nejčastěji uzavíráte se zahraničními 
pracovníky? (zakroužkujte, prosím, odpověď u každé kategorie zaměstnanců) 
 

pracovní poměr dohoda o   dohoda o  na těchto  
 provedení  pracovní pozicích  
 práce  činnosti   nezaměstnáváme  
                  zahr. pracovníky 

manuální pracovníci   1  2      3   0 
administrativní a THP pracovníci 1  2      3   0 
odborní pracovníci a specialisté 1  2      3    0 
řídící pracovníci a manažeři  1  2      3   0 
 
47. Je ve Vaší organizaci v současné době jeden nebo více zahraničních 
pracovníků zaměstnáno v pracovním poměru na dobu neurčitou? (zakroužkujte, 
prosím, odpověď u každé kategorie zaměstnanců) 
 

  ano   ne  na těchto pozicích 
         nezaměstnáváme zahraniční  

      pracovníky  
            

manuální pracovníci      1    2   0 
administrativní a THP pracovníci    1    2   0 
odborní pracovníci a specialisté    1    2   0 
řídící pracovníci a manažeři     1    2   0 
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Pracovní doba  
 
48. Je ve Vaší organizaci v současné době jeden nebo více zahraničních 
pracovníků zaměstnáno v pracovním poměru se zkrácenou pracovní dobou? 
(zakroužkujte, prosím, odpověď u každé kategorie zaměstnanců) 
 

  ano   ne  na těchto pozicích 
    nezaměstnáváme zahr.  

       pracovníky  
    

manuální pracovníci     1  2  0 
administrativní a THP pracovníci   1  2  0 
odborní pracovníci a specialisté   1  2  0 
řídící pracovníci a manažeři    1  2  0 
 
49. Mají zahraniční pracovníci možnost přizpůsobit si pracovní dobu svým 
potřebám následujícími způsoby? (zaškrtněte √ vyhovující varianty do příslušných 
polí tabulky) 
 
 možnost 

přizpůsobit si 
začátek a 

konec pracovní 
doby 

možnost 
nadpracovat si 
část pracovního 

dne 

možnost 
nadpracovat si 
celý pracovní 

den 

možnost 
nadpracovat si 
pracovní volno 
delší než 1 den 

manuální  
pracovníci 

    

administrativní  
a THP pracovníci 

    

odborní 
pracovníci  
a specialisté 

    

řídící pracovníci  
a manažeři 

    

 
50. Pracují ve Vaší organizaci někteří zahraniční pracovníci také v nočním 
provozu?  

a) ano, pravidelně 
b) ano, výjimečně 
c) ne 

 
51. Pracují ve Vaší organizaci někteří zahraniční pracovníci také o víkendu?  

a) ano, pravidelně 
b) ano, výjimečně 
c) ne 

 
52. Pracují ve Vaší organizaci někteří zahraniční pracovníci také o státních 
svátcích?  

a) ano, běžně 
b) ano, výjimečně 
c) ne 

 
53. Využívá Vaše organizace možnosti práce přesčas u zahraničních pracovníků? 

a) ano, běžně  
b) ano, výjimečně 
c) ne  
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54. Pokud srovnáte práci zahraničních a domácích pracovníků ve Vaší 
organizaci, která ze skupin pracovníků častěji pracuje přesčas?  

a) domácí pracovníky v naší firmě nezaměstnáváme (přejděte, prosím, k otázce 
č. 49) 

b) domácí pracovníci 
c) zahraniční pracovníci 
d) pracují přesčas ve stejném rozsahu 

 
Vzdělávání a výcvik 
 
55. Poskytujete novým domácím pracovníkům výcvik na zapracování? 
(zakroužkujte, prosím, odpověď u každé kategorie zaměstnanců) 

 
ano, vždy   zpravidla ano   zpravidla ne   ne   na těchto pozicích 
            nezaměstnáváme 
           domácí pracovníky  
  

manuální pracovníci   1  2  3 4  0 
administrativní a THP pracovníci 1  2  3 4  0 
odborní pracovníci a specialisté 1  2  3  4  0 
řídící pracovníci a manažeři  1  2  3 4  0 
 
56. Poskytujete domácím pracovníkům jiný pracovní výcvik/vzdělávací program 
než výcvik na zapracování? (zakroužkujte, prosím, odpověď u každé kategorie 
zaměstnanců)  
 

ano, vždy   zpravidla ano   zpravidla ne   ne   na těchto pozicích 
            nezaměstnáváme 
           domácí pracovníky  
  

manuální pracovníci   1  2  3 4  0 
administrativní a THP pracovníci 1  2  3 4  0 
odborní pracovníci a specialisté 1  2  3  4  0 
řídící pracovníci a manažeři  1  2  3 4  0 
  
 
57. Poskytujete novým zahraničním pracovníkům výcvik na zapracování? 
(zakroužkujte, prosím, odpověď u každé kategorie zaměstnanců) 
 

ano, vždy   zpravidla ano   zpravidla ne   ne   na těchto pozicích 
            nezaměstnáváme 
           zahr. pracovníky  
  

manuální pracovníci   1  2  3 4  0 
administrativní a THP pracovníci 1  2  3 4  0 
odborní pracovníci a specialisté 1  2  3  4  0 
řídící pracovníci a manažeři  1  2  3 4  0 
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58. Poskytujete zahraničním pracovníkům jiný pracovní výcvik/vzdělávací 
program než výcvik na zapracování? (zakroužkujte, prosím, odpověď u každé 
kategorie zaměstnanců) 
 

ano, vždy   zpravidla ano   zpravidla ne   ne   na těchto pozicích 
            nezaměstnáváme 
           zahr. pracovníky  
  

manuální pracovníci   1  2  3 4  0 
administrativní a THP pracovníci 1  2  3 4  0 
odborní pracovníci a specialisté 1  2  3  4  0 
řídící pracovníci a manažeři  1  2  3 4  0 
 
 
59. Jsou zahraniční zaměstnanci ve Vaší organizaci zahrnuti do schémat 
kariérního postupu? 

a) ano, všichni (přejděte, prosím, k otázce č. 61) 
b) ano, ale pouze někteří  
c) ne (přejděte, prosím, k otázce č. 61) 

 
 
60. Které skupiny zahraničních zaměstnanců jsou ve Vaší organizaci zahrnuty 
do schémat kariérního postupu? (můžete zvolit více variant) 

a) manuální pracovníci 
b) administrativní a THP pracovníci 
c) odborní pracovníci a specialisté 
d) řídící pracovníci a manažeři 

 
Mzdy 
 
61. Mzdové ohodnocení zahraničních pracovníků bývá často porovnáváno 
s životním standardem v zemi jejich původu. Zohledňujete tuto skutečnost při 
odměňování zahraničních pracovníků? (zakroužkujte, prosím, odpověď u každé 
kategorie zaměstnanců) 
 

  ano, zohledňujeme životní     ne, životní standard v zemi na těchto pozicích 
   standard v zemi původu     původu neovlivňuje výši mzdy nezaměstnáváme 
          zahraničních pracovníků       zahraniční pracovníky
     v naší organizaci 

 
manuální pracovníci   1   2   0 
administrativní a THP pracovníci 1   2   0 
odborní pracovníci a specialisté 1   2   0 
řídící pracovníci a manažeři  1   2   0 
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62. Poskytuje Vaše organizace svým zahraničním zaměstnancům některé 
z následujících zaměstnaneckých výhod? (zaškrtněte √ vyhovující varianty do 
příslušných polí tabulky)  
 
 manuální 

pracovníci 
administrativní 
a THP 
pracovníci 

odborní 
pracovníci, 
specialisté  

řídící 
pracovníci, 
manažeři 

příspěvek na stravování     
příspěvek na důchodové 
připojištění 

    

příspěvek na životní 
pojištění 

    

sociální půjčky     
služební vozidlo pro 
soukromé účely 

    

dárky při výročích  
a zvláštních příležitostech 

    

příspěvek na dovolenou     
příspěvek na kulturní 
potřeby 

    

 
 
Zdraví 
 
63. Vykonávají ve Vaší organizaci zahraniční pracovníci také práce, které 
představují zvýšené zdravotní riziko?  

a) ano, většina zahraničních pracovníků 
b) ano, ale pouze menší část zahraničních pracovníků 
c) ne 

 
64. Došlo ve Vaší organizaci někdy k pracovnímu úrazu zahraničního 
pracovníka? 

a) ano 
b) ne (prosím, přejděte k otázce č. 67) 

 
65. K jakým pracovním úrazům zahraničních pracovníků došlo ve Vaší 
organizaci? (můžete zvolit více variant)  

a) k lehkému úrazu 
b) k vážnému úrazu 
c) ke smrtelnému úrazu 

 
66. Pokud srovnáte domácí a zahraniční pracovníky ve Vaší organizaci, ve které 
skupině dochází častěji k pracovním úrazům? 

a) v naší organizaci domácí pracovníky nezaměstnáváme 
b) u domácích pracovníků 
c) u zahraničních pracovníků 
d) v úrazovosti není mezi oběma skupinami rozdíl 
e) nevím 
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Participace 
 
67. Existuje u Vás odborová organizace? 

a) ano 
b) ne (přejděte prosím k otázce č. 70)  

 
68. Jsou někteří ze zahraničních pracovníků ve Vaší organizaci členy odborů? 

a) ano 
b) ne 
c) nevím  

 
69. Zastupuje odborová organizace také zájmy zahraničních pracovníků na 
různých typech pracovních pozic? (zakroužkujte, prosím, odpověď u každé kategorie 
zaměstnanců) 
  

        Vůbec   v malé míře    do značné  v maximální       na těchto  
míry                míře         pozicích  

zahraniční  
pracovníky 
nezaměst 
náváme 

    
manuální pracovníci   1 2  3  4 0  
administrativní a THP pracovníci 1 2  3  4 0  
odborní pracovníci a specialisté 1 2  3  4 0  
řídící pracovníci a manažeři  1 2  3  4 0 
  
 
70. V jaké míře se zahraniční pracovníci podílejí na určování cílů organizace? 
(zakroužkujte, prosím, odpověď u každé kategorie zaměstnanců) 
     

        Vůbec   v malé míře    do značné  v maximální       na těchto  
míry                míře         pozicích  

zahraniční  
pracovníky 
nezaměst 
náváme 

    
manuální pracovníci   1 2  3  4 0  
administrativní a THP pracovníci 1 2  3  4 0  
odborní pracovníci a specialisté 1 2  3  4 0  
řídící pracovníci a manažeři  1 2  3  4 0 
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E. SOCIÁLNÍ INTEGRACE 
 
71. Nakolik se, podle Vaší zkušenosti, zahraniční pracovníci Vaší organizace 
účastní života české společnosti v mimopracovních aktivitách?  

a) vůbec 
b) v malé míře 
c) do značné míry 
d) v maximální míře 
e) nevím 

 
72. Do jaké míry je podle Vás důležité, aby se zahraniční pracovníci Vaší 
organizace integrovali do života české společnosti?  

a) vůbec 
b) v malé míře 
c) do značné míry 
d) v maximální míře 
e) nevím 

 
73. Nakolik, dle Vašeho názoru, napomáhá zaměstnání zahraničního pracovníka 
ve Vaší organizaci jeho integraci v ostatních sférách života české společnosti?  

a) vůbec 
b) v malé míře 
c) do značné míry 
d) v maximální míře 
e) nevím 

 
74. Které charakteristiky práce ve Vaší organizaci podle Vašeho názoru 
sehrávají pozitivní roli při integraci zahraničních pracovníků do společnosti? 
(zaškrtněte √ vyhovující varianty do příslušných polí tabulky)  
 
 

manuální 
pracovníci 

administrativní 
a THP 

pracovníci 

odborní 
pracovníci, 
specialisté 

řídící 
pracovníci, 
manažeři 

výše mzdy     
dobré pracovní vztahy     
cílená podpora integrace ze 
strany organizace (speciální 
služby pro zahraniční 
pracovníky) 

    

stabilita pracovního poměru     
dlouhodobost pracovního 
poměru 

    

vysoká prestiž pracovního 
místa 

    

charakter pracovních činností     
organizace pracovní doby     
vhodná poloha pracoviště     
jiné (uveďte stručně jaké)     
 
75. Mohou některé charakteristiky zaměstnání ve Vaší organizaci naopak 
ztěžovat možnost integrace zahraničních pracovníků do společnosti?  

a) ano  
b) ne (prosím, přejděte k otázce č. 77)  
c) nevím (prosím, přejděte k otázce č. 77)  
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76. Které charakteristiky zaměstnání ve Vaší organizaci mohou podle Vašeho 
názoru ztěžovat možnost integrace zahraničních pracovníků do společnosti? 
(zaškrtněte √ vyhovující varianty do příslušných polí tabulky)  
 
 

manuální 
pracovníci 

administrativní 
a THP 

pracovníci 

odborní 
pracovníci, 
specialisté 

řídící 
pracovníci, 
manažeři 

výše mzdy     
problematické pracovní vztahy     
nestabilita pracovního poměru     
krátkodobost pracovního 
poměru 

    

nízká prestiž pracovního místa     
charakter pracovních činností     
dlouhá pracovní doba     
nevhodná poloha pracoviště 
(odlehlost, nedostupnost) 

    

jiné (uveďte stručně jaké)     

 
77. Zajišťuje Vaše organizace pro své zahraniční zaměstnance některé 
z následujících služeb? (zaškrtněte √ vyhovující varianty do příslušných polí tabulky)  
 
 manuální 

pracovníci 

admin.  
a THP 

pracovníci 

odborní 
pracovníci, 
specialisté 

řídící 
pracovníci, 

management 

kurzy českého jazyka     
poskytnutí ubytování     
pomoc při zajišťování ubytování     
pomoc při zajišťování povolení k pobytu 
v ČR, víz… 

    

pomoc při jednání s úřady     
sociálně právní poradenství     
psychologické poradenství     
péče o rodinné příslušníky zahraničního 
pracovníka 

    

závodní zdravotní péče      
organizace volnočasových aktivit      
programy teambuildingu      
rekreace     
pomoc v kulturní orientaci v české 
společnosti 

    

pomoc při navazování neformálních 
kontaktů  

    

návštěvy v českých rodinách apod.     
asistence při dopravě pracovníků ze země 
původu 
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Pokud zaměstnáváte pouze zahraniční pracovníky, přejděte, prosím, k otázce č. 80 

 
78. Jakým stupněm byste charakterizoval intenzitu kontaktů mezi Vašimi 
domácími a zahraničními pracovníky? (prosím, zakroužkujte Vaši odpověď)  
 
         žádné     málo časté  časté     velmi časté        nevím  
        kontakty       kontakty         kontakty      kontakty    
 

a) na pracovišti  1  2  3  4              0 
b) mimo pracoviště 1  2  3  4  0

  
 
 
79. Jak obecně vnímáte charakter vztahů mezi Vašimi domácími a zahraničními 
pracovníky? (prosím, zakroužkujte Vaši odpověď.) 
    
    velmi  spíše     neutrální spíše  velmi    nevím
    dobré  dobré   špatné  špatné 

a) na pracovišti  1 2  3    4  5      0 
b) mimo pracoviště 1 2  3    4  5      0 

 

F. IDENTIFIKACE FIRMY/ORGANIZACE 
 
80. V jaké oblasti národního hospodářství působí Vaše organizace? (můžete 
vybrat více variant) 

a) zemědělství, myslivost, lesnictví, veterinární činnosti, rybolov a chov ryb 
b) těžba nerostných surovin 
c) zpracovatelský průmysl 
d) výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 
e) stavebnictví 
f) obchod, služby 
g) opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a domácnost 
h) ubytování a stravování, pohostinství 
i) doprava, skladování a spoje 
j) činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu 
k) finanční zprostředkování 
l) poradenské činnosti 
m) zprostředkování práce 
n) informační technologie 
o) média  
p) instituce veřejné správy (úřady) 
q) obrana 
r) vzdělávání, výzkum, kultura 
s) zdravotní a sociální péče  
t) ostatní veřejné, sociální a osobní služby 
u) činnosti domácností 
v) exteritoriální organizace a instituce 
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81. Jaká je forma vlastnictví Vaší organizace? 
a) soukromá organizace, podnikatelský subjekt 
b) organizace veřejného sektoru 
c) družstvo 
d) nestátní nezisková organizace  
e) jiná (jaká? …………………………………………………………………………….) 

 
82. Jste organizací/podnikem se zahraniční účastí?  

a) ano, zahraniční subjekt je majoritním vlastníkem (nebo je jediným vlastníkem) 
b) ano, zahraniční subjekt je minoritním vlastníkem 
c) ne 

 
83. Je Vaše organizace součástí nadnárodní společnosti?  

a) ano 
b) ne 

 
84. Jaká je působnost Vaší organizace? 

a) mezinárodní 
b) republiková 
c) regionální 
d) lokální 

 
85. V rámci organizační struktury má Vaše organizace postavení:  

a) centrály (místem dotazování je centrála společnosti) 
b) organizační složky (místem dotazování je pobočka, detašované pracoviště, 

složka podřízená centrální organizaci) 
 
86. Kolik zaměstnanců má v současnosti společnost, jíž je Vaše organizace 
součástí?  

a) do 25  
b) 26 – 50 
c) 51 – 200 
d) 201 – 500 
e) 500 – 1000 
f) nad 1000 

 
87. Kolik zaměstnanců má v současnosti Vaše organizace?  

a) do 25  
b) 26 – 50 
c) 51 – 200 
d) 201 – 500 
e) 500 – 1000 
f) nad 1000 

 
88. Ve kterém okrese se nachází Vaše organizace (v níž probíhá dotazování)? 
 
prosím vypište: ………………………………………………………………………………………… 
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89. Pracovní zařazení (funkce) pracovníků, kteří se podíleli na vyplnění tohoto 
dotazníku: 
 
Pracovník 1: ……………………………………………………………………………………………… 
 
Pracovník 2: ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
90. Byl byste ochoten poskytnout výzkumníkům rozhovor zaměřený na vybrané 
otázky, které se týkají zaměstnávání zahraničních pracovníků v ČR?  
a) ne 
b) ano (prosím, vyplňte kontaktní údaje) 
 
příjmení a jméno  
pracovní telefon          
pracovní mail  
 
 

Děkujeme Vám za účast v dotazování. 
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Příloha ke kapitole 2: 
 
Identifikace organizací zaměstnávajících zahraniční pracovníky 
 
Tabulka č. 1 Forma vlastnictví organizace 

forma vlastnictví organizace podíl 
soukromá organizace 80,5 
organizace veřejného sektoru 8,3 
družstvo 2,3 
nestátní nezisková organizace 2,8 
chybějící hodnoty 5,6 
celkem 100 

 

Tabulka č. 2 Podíl organizací s určitým typem vlastnictví v jednotlivých 
sektorech národního hospodářství 

oblasti národního hospodářství 

forma vlastnictví organizace primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární 
sektor 

st. správa, 
zdravot., 
výzkum 

celkem 

soukromá organizace 68,29 91,81 89,76 30,87 80,63 
organizace veřejného sektoru 0,00 2,05 4,45 37,58 8,46 
družstvo 21,95 1,75 1,56 0,00 2,24 
nestátní nezisková organizace 0,00 0,00 2,00 12,75 2,85 
neodpověděl 9,76 4,39 2,23 18,79 5,81 
celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Tabulka č. 3 Rozložení působení organizací s určitým typem vlastnictví v rámci 
jednotlivých sektorů národního hospodářství 

oblasti národního hospodářství 

forma vlastnictví organizace primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární 
sektor 

st. správa, 
zdravot., 
výzkum 

celkem 

soukromá organizace 3,54 39,70 50,95 5,82 100,00 
organizace veřejného sektoru 0,00 8,43 24,10 67,47 100,00 
družstvo 40,91 27,27 31,82 0,00 100,00 
nestátní nezisková organizace 0,00 0,00 32,14 67,86 100,00 
neodpověděl 7,02 26,32 17,54 49,12 100,00 
celkem 4,18 34,86 45,77 15,19 100,00 

 

Tabulka č. 4 Zahraniční účast v organizacích 

zahraniční účast v organizacích podíl 
zahraniční subjekt majoritní vlastník 25,35 
zahraniční subjekt minoritní vlastník 6,19 
bez účasti zahraničního subjektu 67,96 
chybějící hodnoty 0,50 
celkem 100,00 

 
Tabulka č. 5 Podíl organizací se zahraniční účastí v jednotlivých sektorech 
národního hospodářství 

oblasti národního hospodářství 

organizace se zahraniční účastí primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární 
sektor 

st. správa, 
zdravot., 
výzkum 

celkem 

majoritní vlastník zahraniční 7,32 25,15 33,41 8,05 25,59 
minoritní vlastník zahraniční 7,32 6,14 6,46 4,70 6,12 
bez zahraničního subjektu 85,37 68,71 59,69 87,25 68,09 
neodpověděl 0,00 0,00 0,45 0,00 0,20 
celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Tabulka č. 6 Působnost organizace 

působnost organizace podíl 
mezinárodní 36,63 
republiková 33,53 
regionální 17,56 
lokální 12,08 
chybějící hodnoty 0,20 
celkem 100,00 

 

Tabulka č. 7 Podíl různých typů organizací dle působnosti v jednotlivých 
sektorech národního hospodářství 

oblasti národního hospodářství 
působnost 
organizace primární 

sektor 
sekundární 

sektor 
terciární 
sektor 

st. správa, 
zdravot., 
výzkum 

celkem 

mezinárodní 19,51 38,89 42,32 18,12 36,49 
republiková 24,39 37,13 35,19 24,16 33,74 
regionální 29,27 14,33 12,03 39,60 17,74 
lokální 26,83 9,65 10,47 18,12 12,03 
celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Tabulka č. 8 Podíl jednotlivých typů organizací dle působnosti v různých 
sektorech národního hospodářství 

oblasti národního hospodářství 
působnost 
organizace primární 

sektor 
sekundární 

sektor 
terciární 
sektor 

st. správa, 
zdravot., 
výzkum 

celkem 

mezinárodní 2,23 37,15 53,07 7,54 100,00 
republiková 3,02 38,37 47,73 10,88 100,00 
regionální 6,90 28,16 31,03 33,91 100,00 
lokální 9,32 27,97 39,83 22,88 100,00 
celkem 4,18 34,86 45,77 15,19 100,00 

 

Tabulka č. 9 Velikost organizace 

velikost organizace podíl 
do 25 zaměstnanců 22,85 
26 - 50 zaměstnanců 20,06 
51 - 200 zaměstnanců 30,84 
201 - 500 zaměstnanců 15,17 
500 - 1000 zaměstnanců 6,59 
nad 1000 zaměstnanců 3,69 
chybějící hodnoty 0,80 
celkem 100,00 

 

Tabulka č. 10 Podíl organizací různých velikostí v jednotlivých sektorech 
národního hospodářství 

oblasti národního hospodářství 

velikost organizace primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární 
sektor 

st. správa, 
zdravot., 
výzkum 

celkem 

do 25 zaměstnanců 9,76 19,88 28,29 15,44 22,63 
26 - 50 zaměstnanců 31,71 20,18 20,27 16,78 20,18 
51 - 200 zaměstnanců 43,90 27,78 32,29 30,20 30,89 
201 - 500 zaměstnanců 9,76 19,30 12,69 15,44 15,29 
501 - 1000 zaměstnanců 2,44 9,06 3,79 10,74 6,63 
nad 1000 zaměstnanců 2,44 3,80 1,78 10,07 3,77 
neodpověděl 0,00 0,00 0,89 1,34 0,61 
celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Tabulka č. 11 Podíl jednotlivých velikostních typů organizací v různých 
sektorech národního hospodářství 

oblasti národního hospodářství 

velikost organizace primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární 
sektor 

st. správa, 
zdravot., 
výzkum 

celkem 

do 25 zaměstnanců 1,80 30,63 57,21 10,36 100,00 
26 - 50 zaměstnanců 6,57 34,85 45,96 12,63 100,00 
51 - 200 zaměstnanců 5,94 31,35 47,85 14,85 100,00 
201 - 500 zaměstnanců 2,67 44,00 38,00 15,33 100,00 
501 - 1000 zaměstnanců 1,54 47,69 26,15 24,62 100,00 
nad 1000 zaměstnanců 2,70 35,14 21,62 40,54 100,00 
neodpověděl 0,00 0,00 66,67 33,33 100,00 
celkem 4,18 34,86 45,77 15,19 100,00 

 

Tabulka č. 12 Podíl organizací v závislosti na podílu zahraničních zaměstnanců 
v nich pracujících 

podíl zahraničních zaměstnanců v organizaci podíl organizací v celku 
do 1 % 20,46 
1 % - 5 % 31,24 
5 % - 10 % 17,66 
10 % - 20 %  12,37 
20 % - 30 % 5,69 
30 % - 40 % 2,20 
40 % - 50 %  2,60 
50 % - 70 % 1,40 
70 % - 100 % 3,09 
neodpověděl 3,30 
celkem 100,00 

 

Tabulka č. 13 Podíl organizací s různým podílem zahraničních zaměstnanců               
v závislosti na sektorech národního hospodářství 

oblasti národního hospodářství 
procentuální podíl 

zahraničních zaměstnanců  
v organizaci 

primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární 
sektor 

státní správa, 
zdravot., 
výzkum 

celkem 

2,45 36,27 44,61 16,67 100,00 
do 1 % 

12,50 22,36 20,97 23,94 21,54 
4,90 31,70 43,79 19,61 100,00 

1 % až 5 % 
37,50 29,31 30,88 42,25 32,31 
3,51 32,75 50,29 13,45 100,00 

5 % až 10 % 
15,00 16,92 19,82 16,20 18,06 
4,10 35,25 49,18 11,48 100,00 

10 % až 20 % 
12,50 12,99 13,82 9,86 12,88 
3,70 40,74 42,59 12,96 100,00 

20 % až 30 % 
5,00 6,65 5,30 4,93 5,70 
4,55 59,09 36,36 0,00 100,00 

30 % až 40 % 
2,50 3,93 1,84 0,00 2,32 
4,17 20,83 62,50 12,50 100,00 

40 % až 50 % 
2,50 1,51 3,46 2,11 2,53 

15,38 61,54 23,08 0,00 100,00 
50 % až 70 % 

5,00 2,42 0,69 0,00 1,37 
9,68 41,94 45,16 3,23 100,00 

70 % až 100 % 
7,50 3,93 3,23 0,70 3,27 
4,22 34,95 45,83 14,99 100,00 

celkem 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Tabulka č. 14 Kumulativní procentuální podíl organizací dle počtu zaměstnanců 

do 10 zahraničních zaměstnanců 75,25 
do 20 zahraničních zaměstnanců 87,23 
do 50 zahraničních zaměstnanců 94,81 
do 100 zahraničních zaměstnanců 97,70 
nad 100 zahraničních zaměstnanců 100,00 

 

Tabulka č. 15 Příslušnost k primárnímu nebo sekundárnímu trhu práce podle 
sektorů národního hospodářství 

 
oblasti národního hospodářství - 4 kategorie 

 

 
primární 
sektor 

sekundární 
sektor 

terciární 
sektor 

st. správa, 
zdravot., 
výzkum 

celkem 

primární TP 20 2,04 210 21,41 302 30,78 133 13,56 665 67,79 

sekundární TP 21 2,14 132 13,46 147 14,98 16 1,63 316 32,21 
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celkem 41 4,18 342 34,86 449 45,77 149 15,19 981 100,00 

 
Tabulka č. 16 Podíl organizací s různým podílem zahraničních zaměstnanců                
v závislosti na dualizaci pracovního trhu 

příslušnost zaměstnavatele (pracovní pozice) k primárnímu  
nebo sekundárnímu trhu práce 

procentuální podíl 
zahraničních zaměstnanců  

v organizaci primární trh práce sekundární trh práce celkem 
do 25 21,85 25,00 22,85 
26 - 50 18,62 23,13 20,06 
51 - 200 30,06 32,50 30,84 
201 - 500 16,57 12,19 15,17 
500 - 1 000 7,48 4,69 6,59 
nad 1 000 4,55 1,88 3,69 
neodpověděl 0,88 0,63 0,80 
celkem 100,00 100,00 100,00 

 

Tabulka č. 17 Podíl organizací s různým podílem zahraničních zaměstnanců               
v závislosti na dualizaci pracovního trhu 

příslušnost zaměstnavatele (pracovní pozice) k primárnímu  
nebo sekundárnímu trhu práce 

procentuální podíl 
zahraničních zaměstnanců  

v organizaci primární trh práce sekundární trh práce celkem 
do 1 % 20,06 23,55 21,18 
1 % - 5 % 34,65 27,10 32,23 
5 % - 10 % 17,93 19,03 18,29 
10 % - 20 % 11,85 14,84 12,81 
20 % - 30 % 5,62 6,45 5,89 
30 % - 40 % 2,43 1,94 2,27 
40 % - 50 % 3,04 1,94 2,69 
50 % - 70 % 1,06 2,26 1,45 
celkem 100,00 100,00 100,00 

 
Tabulka č. 18 Od kdy organizace zaměstnává cizince? 

  počet podíl 
1945 - 1989 16 1,60 
1990 - 1995 138 13,77 
1996 - 2000 227 22,65 
2000 - 2005 456 45,51 
2006 - 2007 155 15,47 
celkem 992 99,00 
chybějící hodnoty 10 1,00 
celkem 1002 100,00 
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Tabulka č. 19 Podíl organizací zaměstnávajících cizince v závislosti na pohlaví 
pracovníka 

organizace zaměstnávající jen ženy 16,37 
organizace zaměstnávající jen muže 46,31 
organizace zaměstnávající muže i ženy 37,32 

 

Tabulka č. 20 Podíl organizací zaměstnávajících cizince dle pracovních pozic           
a podíl cizinců v jednotlivých pracovních pozicích 

 podíl organizací celkem podíl cizinců pracovníků 
manuální pozice 65,57 68,65 
THP pozice 23,05 7,56 
odborníci a specialisté 33,43 20,31 
manažeři 16,87 3,47 
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Přílohy ke kapitole 3: 
 
Důvody zaměstnavatelů k získávání zahraniční pracovní síly 
 
Primární sektor 
 
Tabulka č. 1 Nedostatek vhodných domácích pracovníků 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 20 48,8 52,6 52,6 
spíše ano 10 24,4 26,3 78,9 
spíše ne 5 12,2 13,2 92,1 
určitě ne 3 7,3 7,9 100 

valid 

total 38 92,7 100   
missing system 3 7,3     
total 41 100     

 

Tabulka č. 2 Neochota domácích pracovníků pracovat za nabízenou úroveň 
mzdy 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 12 29,3 31,6 31,6 
spíše ano 11 26,8 28,9 60,5 
spíše ne 7 17,1 18,4 78,9 
určitě ne 7 17,1 18,4 97,4 
neodpověděl 1 2,4 2,6 100 

valid 

total 38 92,7 100   
missing system 3 3 7,3   
total 41 41 100   

  
Tabulka č. 3 Větší ochota cizinců pracovat za nižší mzdy 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 9 22 23,7 23,7 
spíše ano 15 36,6 39,5 63,2 
spíše ne 6 14,6 15,8 78,9 
určitě ne 7 17,1 18,4 97,4 
neodpověděl 1 2,4 2,6 100 

valid 

total 38 92,7 100   
missing system 3 3 7,3   
total 41 41 100   
 

Tabulka č. 4 Větší ochota cizinců pracovat přesčas dle požadavků 
zaměstnavatele 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 9 22 23,7 23,7 
spíše ano 15 36,6 39,5 63,2 
spíše ne 6 14,6 15,8 78,9 
určitě ne 7 17,1 18,4 97,4 
neodpověděl 1 2,4 2,6 100 

valid 

total 38 92,7 100   
missing system 3 3 7,3   
total 41 41 100   

 



 

 144

Tabulka č. 5 Větší ochota cizinců pracovat v nestandardní pracovní době (so, 
ne) 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 13 31,7 34,2 34,2 
spíše ano 10 24,4 26,3 60,5 
spíše ne 7 17,1 18,4 78,9 
určitě ne 7 17,1 18,4 97,4 
neodpověděl 1 2,4 2,6 100 

valid 

total 38 92,7 100   
missing system 3 3 7,3   
total 41 41 100   

 
Tabulka č. 6 Větší ochota cizinců pracovat na směny 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 9 22 23,7 23,7 
spíše ano 10 24,4 26,3 50 
spíše ne 9 22 23,7 73,7 
určitě ne 9 22 23,7 97,4 
neodpověděl 1 2,4 2,6 100 

valid 

total 38 92,7 100   
missing system 3 3 7,3   
total 41 41 100   

 

Tabulka č. 7 Větší ochota vykonávat různé typy prací 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 10 24,4 26,3 26,3 
spíše ano 15 36,6 39,5 65,8 
spíše ne 6 14,6 15,8 81,6 
určitě ne 6 14,6 15,8 97,4 
neodpověděl 1 2,4 2,6 100 

valid 

total 38 92,7 100   
missing system 3 3 7,3   
total 41 41 100   

 

Tabulka č. 8 Větší pracovní nasazení cizinců 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 11 26,8 28,9 28,9 
spíše ano 9 22 23,7 52,6 
spíše ne 11 26,8 28,9 81,6 
určitě ne 6 14,6 15,8 97,4 
neodpověděl 1 2,4 2,6 100 

valid 

total 38 92,7 100   
missing system 3 3 7,3   
total 41 41 100   

 
Tabulka č. 9 Aktivnější přístup k plnění pracovních úkolů 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 6 14,6 15,8 15,8 
spíše ano 11 26,8 28,9 44,7 
spíše ne 13 31,7 34,2 78,9 
určitě ne 7 17,1 18,4 97,4 
neodpověděl 1 2,4 2,6 100 

valid 

total 38 92,7 100   
missing system 3 3 7,3   
total 41 41 100   
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Tabulka č. 10 Nižší nároky cizinců na pracovní podmínky 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 5 12,2 13,2 13,2 
spíše ano 12 29,3 31,6 44,7 
spíše ne 13 31,7 34,2 78,9 
určitě ne 7 17,1 18,4 97,4 
neodpověděl 1 2,4 2,6 100 

valid 

total 38 92,7 100   
missing system 3 3 7,3   
total 41 41 100   

 
Tabulka č. 11 Specifická odbornost/kvalifikace zahraničních pracovníků 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 2 4,9 5,3 5,3 
spíše ano 4 9,8 10,5 15,8 
spíše ne 12 29,3 31,6 47,4 
určitě ne 19 46,3 50 97,4 
neodpověděl 1 2,4 2,6 100 

valid 

total 38 92,7 100   
missing system 3 3 7,3   
total 41 41 100   

 
Tabulka č. 12 Osobní zájem cizinců o práci ve Vaší organizaci 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 9 22 23,7 23,7 
spíše ano 6 14,6 15,8 39,5 
spíše ne 13 31,7 34,2 73,7 
určitě ne 9 22 23,7 97,4 
neodpověděl 1 2,4 2,6 100 

valid 

total 38 92,7 100   
missing system 3 3 7,3   
total 41 41 100   

 
Tabulka č. 13 Možnost zaměstnat cizince krátkodobě 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 8 19,5 21,1 21,1 
spíše ano 10 24,4 26,3 47,4 
spíše ne 9 22 23,7 71,1 
určitě ne 10 24,4 26,3 97,4 
neodpověděl 1 2,4 2,6 100 

valid 

total 38 92,7 100   
missing system 3 3 7,3   
total 41 41 100   
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Sekundární sektor 
 
Tabulka č. 14 Nedostatek vhodných domácích pracovníků 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 149 43,6 51,4 51,4 
spíše ano 80 23,4 27,6 79 
spíše ne 36 10,5 12,4 91,4 
určitě ne 22 6,4 7,6 99 
neodpověděl 3 0,9 1 100 

valid 

total 290 84,8 100   
missing system 3 52 15,2   
total 41 342 100   

 
Tabulka č. 15 Neochota domácích pracovníků pracovat za nabízenou úroveň 
mzdy 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 57 16,7 19,7 19,7 
spíše ano 82 24 28,3 47,9 
spíše ne 88 25,7 30,3 78,3 
určitě ne 59 17,3 20,3 98,6 
neodpověděl 4 1,2 1,4 100 

valid 

total 290 84,8 100   
missing system 3 52 15,2   
total 41 342 100   

  
Tabulka č. 16 Větší ochota cizinců pracovat za nižší mzdy 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 51 14,9 17,6 17,6 
spíše ano 88 25,7 30,3 47,9 
spíše ne 79 23,1 27,2 75,2 
určitě ne 68 19,9 23,4 98,6 
neodpověděl 4 1,2 1,4 100 

valid 

total 290 84,8 100   
missing system 3 52 15,2   
total 41 342 100   

 
Tabulka č. 17 Větší ochota cizinců pracovat přesčas dle požadavků 
zaměstnavatele 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 65 19 22,4 22,4 
spíše ano 103 30,1 35,5 57,9 
spíše ne 67 19,6 23,1 81 
určitě ne 51 14,9 17,6 98,6 
neodpověděl 4 1,2 1,4 100 

valid 

total 290 84,8 100   
missing system 3 52 15,2   
total 41 342 100   
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Tabulka č. 18 Větší ochota cizinců pracovat v nestandardní pracovní době (so, 
ne) 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 56 16,4 19,3 19,3 
spíše ano 103 30,1 35,5 54,8 
spíše ne 69 20,2 23,8 78,6 
určitě ne 58 17 20 98,6 
neodpověděl 4 1,2 1,4 100 

valid 

total 290 84,8 100   
missing system 3 52 15,2   
total 41 342 100   

 

Tabulka č. 19 Větší ochota cizinců pracovat na směny 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 56 16,4 19,3 19,3 
spíše ano 79 23,1 27,2 46,6 
spíše ne 78 22,8 26,9 73,4 
určitě ne 73 21,3 25,2 98,6 
neodpověděl 4 1,2 1,4 100 

valid 

total 290 84,8 100   
missing system 3 52 15,2   
total 41 342 100   

 
Tabulka č. 20 Větší ochota vykonávat různé typy prací 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 64 18,7 22,1 22,1 
spíše ano 101 29,5 34,8 56,9 
spíše ne 66 19,3 22,8 79,7 
určitě ne 55 16,1 19 98,6 
neodpověděl 4 1,2 1,4 100 

valid 

total 290 84,8 100   
missing system 3 52 15,2   
total 41 342 100   

 
Tabulka č. 21 Větší pracovní nasazení cizinců 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 45 13,2 15,5 15,5 
spíše ano 79 23,1 27,2 42,8 
spíše ne 92 26,9 31,7 74,5 
určitě ne 70 20,5 24,1 98,6 
neodpověděl 4 1,2 1,4 100 

valid 

total 290 84,8 100   
missing system 3 52 15,2   
total 41 342 100   

 
Tabulka č. 22 Aktivnější přístup k plnění pracovních úkolů 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 34 9,9 11,7 11,7 
spíše ano 70 20,5 24,1 35,9 
spíše ne 122 35,7 42,1 77,9 
určitě ne 57 16,7 19,7 97,6 
neodpověděl 7 2 2,4 100 

valid 

total 290 84,8 100   
missing system 3 52 15,2   
total 41 342 100   
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Tabulka č. 23 Nižší nároky cizinců na pracovní podmínky 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 25 7,3 8,6 8,6 
spíše ano 77 22,5 26,6 35,2 
spíše ne 106 31 36,6 71,7 
určitě ne 75 21,9 25,9 97,6 
neodpověděl 7 2 2,4 100 

valid 

total 290 84,8 100   
missing system 3 52 15,2   
total 41 342 100   

 
Tabulka č. 24 Specifická odbornost/kvalifikace zahraničních pracovníků 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 16 4,7 5,5 5,5 
spíše ano 35 10,2 12,1 17,6 
spíše ne 118 34,5 40,7 58,3 
určitě ne 112 32,7 38,6 96,9 
neodpověděl 9 2,6 3,1 100 

valid 

total 290 84,8 100   
missing system 3 52 15,2   
total 41 342 100   

 
Tabulka č. 25 Osobní zájem cizinců o práci ve Vaší organizaci 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 65 19 22,4 22,4 
spíše ano 83 24,3 28,6 51 
spíše ne 80 23,4 27,6 78,6 
určitě ne 55 16,1 19 97,6 
neodpověděl 7 2 2,4 100 

valid 

total 290 84,8 100   
missing system 3 52 15,2   
total 41 342 100   

 
Tabulka č. 26 Možnost zaměstnat cizince krátkodobě 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 32 9,4 11 11 
spíše ano 62 18,1 21,4 32,4 
spíše ne 91 26,6 31,4 63,8 
určitě ne 98 28,7 33,8 97,6 
neodpověděl 7 2 2,4 100 

valid 

total 290 84,8 100   
missing system 3 52 15,2   
total 41 342 100   

 
Terciální sektor 
 
Tabulka č. 27 Nedostatek vhodných domácích pracovníků 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 113 25,2 39,1 39,1 
spíše ano 76 16,9 26,3 65,4 
spíše ne 56 12,5 19,4 84,8 
určitě ne 31 6,9 10,7 95,5 
neodpověděl 13 2,9 4,5 100 

valid 

total 289 64,4 100   
missing system 3 160 35,6   
total 41 449 100   
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Tabulka č. 28 Neochota domácích pracovníků pracovat za nabízenou úroveň 
mzdy 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 52 11,6 18 18 
spíše ano 123 27,4 42,6 60,6 
spíše ne 60 13,4 20,8 81,3 
určitě ne 40 8,9 13,8 95,2 
neodpověděl 14 3,1 4,8 100 

valid 

total 289 64,4 100   
missing system 3 160 35,6   
total 41 449 100   
  
Tabulka č. 29 Větší ochota cizinců pracovat za nižší mzdy 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 76 16,9 26,3 26,3 
spíše ano 103 22,9 35,6 61,9 
spíše ne 54 12 18,7 80,6 
určitě ne 42 9,4 14,5 95,2 
neodpověděl 14 3,1 4,8 100 

valid 

total 289 64,4 100   
missing system 3 160 35,6   
total 41 449 100   
 
Tabulka č. 30 Větší ochota cizinců pracovat přesčas dle požadavků 
zaměstnavatele 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 51 11,4 17,6 17,6 
spíše ano 119 26,5 41,2 58,8 
spíše ne 66 14,7 22,8 81,7 
určitě ne 39 8,7 13,5 95,2 
neodpověděl 14 3,1 4,8 100 

valid 

total 289 64,4 100   
missing system 3 160 35,6   
total 41 449 100   

 
Tabulka č. 31 Větší ochota cizinců pracovat v nestandardní pracovní době (so, 
ne) 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 40 8,9 13,8 13,8 
spíše ano 133 29,6 46 59,9 
spíše ne 55 12,2 19 78,9 
určitě ne 46 10,2 15,9 94,8 
neodpověděl 15 3,3 5,2 100 

valid 

total 289 64,4 100   
missing system 3 160 35,6   
total 41 449 100   

 
Tabulka č. 32 Větší ochota cizinců pracovat na směny 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 65 14,5 22,5 22,5 
spíše ano 85 18,9 29,4 51,9 
spíše ne 73 16,3 25,3 77,2 
určitě ne 51 11,4 17,6 94,8 
neodpověděl 15 3,3 5,2 100 

valid 

total 289 64,4 100   
missing system 3 160 35,6   
total 41 449 100   
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Tabulka č. 33 Větší ochota vykonávat různé typy prací 
  

frequency percent valid percent 
cumulative 

percent 
určitě ano 35 7,8 12,1 12,1 
spíše ano 107 23,8 37 49,1 
spíše ne 55 12,2 19 68,2 
určitě ne 77 17,1 26,6 94,8 
neodpověděl 15 3,3 5,2 100 

valid 

total 289 64,4 100   
missing system 3 160 35,6   
total 41 449 100   

 

Tabulka č. 34 Větší pracovní nasazení cizinců 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 21 4,7 7,3 7,3 
spíše ano 75 16,7 26 33,2 
spíše ne 91 20,3 31,5 64,7 
určitě ne 87 19,4 30,1 94,8 
neodpověděl 15 3,3 5,2 100 

valid 

total 289 64,4 100   
missing system 3 160 35,6   
total 41 449 100   

 
Tabulka č. 35 Aktivnější přístup k plnění pracovních úkolů 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 19 4,2 6,6 6,6 
spíše ano 76 16,9 26,3 32,9 
spíše ne 135 30,1 46,7 79,6 
určitě ne 44 9,8 15,2 94,8 
neodpověděl 15 3,3 5,2 100 

valid 

total 289 64,4 100   
missing system 3 160 35,6   
total 41 449 100   

 
Tabulka č. 36 Nižší nároky cizinců na pracovní podmínky 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 23 5,1 8 8 
spíše ano 83 18,5 28,7 36,7 
spíše ne 114 25,4 39,4 76,1 
určitě ne 54 12 18,7 94,8 
neodpověděl 15 3,3 5,2 100 

valid 

total 289 64,4 100   
missing system 3 160 35,6   
total 41 449 100   

 
Tabulka č. 37 Specifická odbornost/kvalifikace zahraničních pracovníků 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 9 2 3,1 3,1 
spíše ano 65 14,5 22,5 25,6 
spíše ne 101 22,5 34,9 60,6 
určitě ne 99 22 34,3 94,8 
neodpověděl 15 3,3 5,2 100 

valid 

total 289 64,4 100   
missing system 3 160 35,6   
total 41 449 100   
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Tabulka č. 38 Osobní zájem cizinců o práci ve Vaší organizaci 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 44 9,8 15,2 15,2 
spíše ano 73 16,3 25,3 40,5 
spíše ne 115 25,6 39,8 80,3 
určitě ne 45 10 15,6 95,8 
neodpověděl 12 2,7 4,2 100 

valid 

total 289 64,4 100   
missing system 3 160 35,6   
total 41 449 100   

 
Tabulka č. 39 Možnost zaměstnat cizince krátkodobě 
  

frequency percent valid percent 
cumulative 

percent 
určitě ano 19 4,2 6,6 6,6 
spíše ano 62 13,8 21,5 28 
spíše ne 132 29,4 45,7 73,7 
určitě ne 62 13,8 21,5 95,2 
neodpověděl 14 3,1 4,8 100 

valid 

total 289 64,4 100   
missing system 3 160 35,6   
total 41 449 100   

 
Kvartérní sektor 
 
Tabulka č. 40 Nedostatek vhodných domácích pracovníků 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 17 11,4 45,9 45,9 
spíše ano 8 5,4 21,6 67,6 
spíše ne 2 1,3 5,4 73 
určitě ne 6 4 16,2 89,2 
neodpověděl 4 2,7 10,8 100 

valid 

total 37 24,8 100   
missing system 3 112 75,2   
total 41 149 100   

 
Tabulka č. 41 Neochota domácích pracovníků pracovat za nabízenou úroveň 
mzdy 
  

frequency percent valid percent 
cumulative 

percent 
určitě ano 5 3,4 13,5 13,5 
spíše ano 12 8,1 32,4 45,9 
spíše ne 4 2,7 10,8 56,8 
určitě ne 12 8,1 32,4 89,2 
neodpověděl 4 2,7 10,8 100 

valid 

total 37 24,8 100   
missing system 3 112 75,2   
total 41 149 100   
  
Tabulka č. 42 Větší ochota cizinců pracovat za nižší mzdy 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 9 6 24,3 24,3 
spíše ano 5 3,4 13,5 37,8 
spíše ne 7 4,7 18,9 56,8 
určitě ne 12 8,1 32,4 89,2 
neodpověděl 4 2,7 10,8 100 

valid 

total 37 24,8 100   
missing system 3 112 75,2   
total 41 149 100   
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Tabulka č. 43 Větší ochota cizinců pracovat přesčas dle požadavků 
zaměstnavatele 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 3 2 8,1 8,1 
spíše ano 9 6 24,3 32,4 
spíše ne 8 5,4 21,6 54,1 
určitě ne 13 8,7 35,1 89,2 
neodpověděl 4 2,7 10,8 100 

valid 

total 37 24,8 100   
missing system 3 112 75,2   
total 41 149 100   

 
Tabulka č. 44 Větší ochota cizinců pracovat v nestandardní pracovní době (so, 
ne) 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 4 2,7 10,8 10,8 
spíše ano 9 6 24,3 35,1 
spíše ne 7 4,7 18,9 54,1 
určitě ne 13 8,7 35,1 89,2 
neodpověděl 4 2,7 10,8 100 

valid 

total 37 24,8 100   
missing system 3 112 75,2   
total 41 149 100   

 

Tabulka č. 45 Větší ochota cizinců pracovat na směny 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 4 2,7 10,8 10,8 
spíše ano 8 5,4 21,6 32,4 
spíše ne 6 4 16,2 48,6 
určitě ne 15 10,1 40,5 89,2 
neodpověděl 4 2,7 10,8 100 

valid 

total 37 24,8 100   
missing system 3 112 75,2   
total 41 149 100   

 
Tabulka č. 46 Větší ochota vykonávat různé typy prací 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 3 2 8,1 8,1 
spíše ano 7 4,7 18,9 27 
spíše ne 5 3,4 13,5 40,5 
určitě ne 18 12,1 48,6 89,2 
neodpověděl 4 2,7 10,8 100 

valid 

total 37 24,8 100   
missing system 3 112 75,2   
total 41 149 100   

 
Tabulka č. 47 Větší pracovní nasazení cizinců 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 1 0,7 2,7 2,7 
spíše ano 6 4 16,2 18,9 
spíše ne 9 6 24,3 43,2 
určitě ne 17 11,4 45,9 89,2 
neodpověděl 4 2,7 10,8 100 

valid 

total 37 24,8 100   
missing system 3 112 75,2   
total 41 149 100   
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Tabulka č. 48 Aktivnější přístup k plnění pracovních úkolů 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 3 2 8,1 8,1 
spíše ano 5 3,4 13,5 21,6 
spíše ne 11 7,4 29,7 51,4 
určitě ne 14 9,4 37,8 89,2 
neodpověděl 4 2,7 10,8 100 

valid 

total 37 24,8 100   
missing system 3 112 75,2   
total 41 149 100   

 

Tabulka č. 49 Nižší nároky cizinců na pracovní podmínky 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 2 1,3 5,4 5,4 
spíše ano 6 4 16,2 21,6 
spíše ne 10 6,7 27 48,6 
určitě ne 15 10,1 40,5 89,2 
neodpověděl 4 2,7 10,8 100 

valid 

total 37 24,8 100   
missing system 3 112 75,2   
total 41 149 100   

 
Tabulka č. 50 Specifická odbornost/kvalifikace zahraničních pracovníků 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 4 2,7 10,8 10,8 
spíše ano 5 3,4 13,5 24,3 
spíše ne 6 4 16,2 40,5 
určitě ne 18 12,1 48,6 89,2 
neodpověděl 4 2,7 10,8 100 

valid 

total 37 24,8 100   
missing system 3 112 75,2   
total 41 149 100   

 
Tabulka č. 51 Osobní zájem cizinců o práci ve Vaší organizaci 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 10 6,7 27 27 
spíše ano 6 4 16,2 43,2 
spíše ne 6 4 16,2 59,5 
určitě ne 11 7,4 29,7 89,2 
neodpověděl 4 2,7 10,8 100 

valid 

total 37 24,8 100   
Missing system 3 112 75,2   
Total 41 149 100   

 
Tabulka č. 52 Možnost zaměstnat cizince krátkodobě 

  
frequency percent valid percent 

cumulative 
percent 

určitě ano 5 3,4 13,5 13,5 
spíše ano 3 2 8,1 21,6 
spíše ne 8 5,4 21,6 43,2 
určitě ne 17 11,4 45,9 89,2 
neodpověděl 4 2,7 10,8 100 

valid 

total 37 24,8 100   
missing system 3 112 75,2   
total 41 149 100   
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Přílohy ke kapitole 5: 
 
Identifikace struktury zahraniční pracovní síly v ČR 
 
Tabulka č. 1 Charakteristiky zahraničních pracovníků dle pracovních pozic 

  
manuální 
pracovníci 

THP 
pracovníci 

odborníci  
a specialisté 

manažeři celkem 

muži 70,11 6,26 19,67 3,96 100,00 
ženy 65,90 10,01 21,52 2,57 100,00 
celkem 68,65 7,56 20,31 3,47 100,00 

 
Tabulka č. 2 Věkové složení populace zahraničních pracovníků 

  do 30 let 31-45 let nad 45 let celkem 
muži 32,92 49,98 17,11 100,00 
ženy 48,77 38,10 13,13 100,00 
celkem 38,41 45,86 15,73 100,00 

 
Tabulka č. 3 Věkové rozložení mužů cizinců v závislosti na pracovní pozici 

muži do 30 let 31-45 nad 45 celkem 
manuální pracovníci 32,94 49,77 17,31 100,00 
THP pracovníci 28,35 57,80 13,86 100,00 
odborníci a specialisté 37,91 45,49 16,60 100,00 
manažeři 15,21 63,60 21,20 100,00 

 
Tabulka č. 4 Věkové rozložení žen cizinek v závislosti na pracovní pozici 

ženy do 30 let 31-45 nad 45 celkem 
manuální pracovnice 45,10 38,64 16,29 100,00 
THP pracovnice 40,90 54,46 4,65 100,00 
odbornice a specialistky 63,70 29,90 6,40 100,00 
manažerky 24,64 68,16 7,25 100,00 

 
Tabulka č. 5 Vzdělanostní struktura zahraničních pracovníků 

  
bez vzdělání a 

ZŠ 
vyučen bez 

maturity 
střední s 

maturitou 
vyšší odborné a 

VŠ 
celkem 

muži 16,04 47,62 18,53 17,81 100,00 
ženy 23,32 32,24 24,38 20,05 100,00 
celkem 18,64 42,14 20,61 18,61 100,00 

 
Tabulka č. 6 Podíl mužů s určitým stupněm vzdělání na typu pracovních pozic  

muži 
bez vzdělání  

a ZŠ 
vyučen  

bez maturity 
střední  

s maturitou 
vyšší odborné  

a VŠ 
manuální pracovníci 96,10 87,66 63,20 10,40 
THP pracovníci 0,26 0,58 18,14 17,79 
odborníci a specialisté 3,47 11,62 18,20 65,00 
manažeři 0,20 0,13 0,46 6,85 
celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
Tabulka č.7 Rozložení vzdělanostní struktury mužů v závislosti na pracovní 
pozici 

muži 
bez vzdělání 

a ZŠ 
vyučen bez 

maturity 
střední s 

maturitou 

vyšší 
odborné  

a VŠ 
celkem 

manuální pracovníci 21,79 59,03 16,55 2,62 100,00 
THP pracovníci 0,60 4,06 49,06 46,25 100,00 
odborníci a specialisté 2,65 26,31 16,03 55,01 100,00 
manažeři 2,30 4,60 6,11 87,02 100,00 
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Graf č. 1 Rozložení vzdělanostní struktury mužů v závislosti na pracovní pozici 
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Tabulka č. 8 Podíl žen s určitým stupněm vzdělání na typu pracovních pozic  

ženy 
bez vzdělání  

a ZŠ 
vyučen  

bez maturity 
střední  

s maturitou 
vyšší odborné  

a VŠ 
manuální pracovnice 96,27 97,12 40,10 14,26 
THP pracovnice 0,16 0,72 23,53 21,48 
odbornice a specialistky 3,40 1,98 36,29 60,60 
manažerky 0,37 0,18 0,08 3,66 
celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
Tabulka č. 9 Rozložení vzdělanostní struktury žen v závislosti na pracovní 
pozici 

ženy 
bez vzdělání 

a ZŠ 
vyučen bez 

maturity 
střední  

s maturitou 

vyšší 
odborné  

a VŠ 
celkem 

manuální pracovnice 33,81 47,16 14,72 4,31 100,00 
THP pracovnice 0,37 2,28 55,62 41,76 100,00 
odbornice a specialistky 3,53 2,84 39,45 54,18 100,00 
manažerky 4,55 6,82 2,27 86,36 100,00 

 

Graf č. 2 Rozložení vzdělanostní struktury žen v závislosti na pracovní pozici 
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Tabulka č. 10 Podíl pracovníků různých národností na jednotlivých pracovních 
pozicích 

manuální 
pracovníci 

THP  
a administrativa 

odborníci  
a specialisté 

manažeři celkem 

Slovensko 63,47 Slovensko 66,67 Slovensko 65,07 Slovensko 39,64 Slovensko 85,43 

Ukrajina 43,68 Ukrajina 13,42 Ukrajina 9,55 
Velká 
Británie 

11,83 Ukrajina 35,53 

Polsko 14,31 Polsko 10,82 
Velká 
Británie 

9,55 Německo 10,65 Polsko 16,07 

Bulharsko 5,63 Německo 6,93 Polsko 9,25 Francie 7,69 Rusko 6,89 

Rusko 4,57 Francie 4,76 Rusko 7,76 Polsko 6,51 
Velká 
Británie 

6,59 

Bělorusko 2,74 
Velká 
Británie 

4,76 USA 7,76 Itálie 5,33 Německo  6,19 

Rumunsko 2,74 Rusko 3,90 Německo 5,97 USA 5,33 Bulharsko 5,49 
Moldavsko 2,59 Bělorusko 2,60 Francie 5,07 Japonsko 4,73 Francie 4,29 
Vietnam 1,67 Bulharsko 2,16 Bulharsko 3,58 Rakousko 4,14 USA 3,79 
Maďarsko 1,22 Rakousko 2,16 Španělsko 2,39 Ukrajina 3,55 Bělorusko 3,49 
Německo 1,22 Maďarsko 1,73 Itálie 2,09 Bělorusko 2,96 Rumunsko 2,69 
Mongolsko 1,07 Rumunsko 1,73 Bělorusko 1,79 Švédsko 2,96 Maďarsko 2,00 
Kazachstán 0,91 Belgie 1,30 Jemen 1,79 Austrálie 2,37 Moldavsko 2,00 
Chorvatsko 0,61 Chorvatsko 1,30 Nizozemsko 1,79 Rusko 2,37 Rakousko 2,00 
Arménie 0,46 Nizozemsko 1,30 Japonsko 1,49 Maďarsko 1,78 Itálie 1,90 
Bosna a 
Hercegovina 

0,46 Švédsko 1,30 Kanada 1,49 Nizozemsko 1,78 Japonsko 1,50 

Litva 0,46 Alžírsko 0,87 Maďarsko 1,49 Belgie 1,18 Nizozemí 1,20 
Rakousko 0,46 Arménie 0,87 Rakousko 1,49 Irsko 1,18 Španělsko 1,20 
Srbsko 0,46 Gruzie 0,87 Belgie 1,19 Rumunsko 1,18 Vietnam 1,10 
Velká 
Británie 

0,46 Itálie 0,87 Brazílie 1,19 Srbsko 1,18 Belgie 1,00 

Francie 0,30 Japonsko 0,87 Indie 1,19 Švýcarsko 1,18 Chorvatsko 0,90 
Makedonie 0,30 Švýcarsko 0,87 Austrálie 0,90 Turecko 1,18 Kazachstán 0,90 
Řecko 0,30 USA 0,87 Irsko 0,90 Belize 0,59 Mongolsko 0,90 
Španělsko 0,30 Bolívie 0,43 Kazachstán 0,90 Bulharsko 0,59 Srbsko 0,90 

Uzbekistán 0,30 
Bosna a 
Herc. 

0,43 Moldavsko 0,90 Estonsko 0,59 Švédsko 0,90 
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