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1. Okruh – Současný stav na Ukrajině 

• V současnosti je na Ukrajině těžké vycházet ze statistických ukazatelů, protože chybí relevantní 

souhrnná data a použít lze spíše údaje, které jsou získané z menších vzorků respondentů. Změna 

se očekává v souvislosti s plánovaným sčítáním lidu, které by mělo poskytnout relevantní data za 

celou ukrajinskou populaci. 

• Diskutující se většinou shodovali v tom, že migrační potenciál na Ukrajině stále existuje. Je však 

možné, že bude docházet k určitým změnám, jak z hlediska regionálního rozložení (posun na 

východ?), tak struktury potenciální pracovní síly. 

• Již v současnosti se ukrajinská ekonomika potýká v některých profesích (například řemeslníci, 

zdravotnický personál) s nedostatkem pracovních sil. Značná část ekonomické migrace z Ukrajiny 

má a bude mít i v budoucnosti charakter spíše krátkodobé nebo cyklické migrace. Roste 

i neochotou ze strany ukrajinských orgánů, které zaznamenávají odchod bohaté a střední třídy 

a uvědomují si kapacitní nedostatek některých profesí (mezi lety 1991-2018 se populace Ukrajiny 

snížila z 53 na 45 milionu obyvatel). To může vést ke snaze omezit pracovní migraci na ukrajinské 

straně. 

• Podle dostupných dat je nejnižší nezaměstnanost v řemeslných profesích, které jsou zároveň 

i rychle stárnoucí. To je zapříčiněno podfinancovaným a nekoncepčním učňovským školstvím. 

• Budoucí politický, ekonomický i demografický vývoj na Ukrajině je značně nejistý. I v případě 

„optimistických scénářů“ se dá očekávat přetrvávání nezanedbatelného vlivu „push“ faktorů na 

migraci z Ukrajiny. Můžeme sledovat značnou provázanost dějů na Ukrajině s vývojem situace 

v Rusku (včetně anexe Krymu). Nedůvěra obyvatel ve vládní kroky vede k rozmachu šedé 

ekonomiky, čemuž napomáhají i nedostatečné kontroly podniků. 

2. Okruh – konkrétní zkušenosti a názory 

• Ve vztahu k Česku z hlediska přitažlivosti pro ukrajinské migranty diskutující kladně hodnotili 

kulturní blízkost (především jazykovou), relativně dobré vztahy místních obyvatel k ukrajinské 

menšině (např. ve srovnání s Polskem) a existenci silné ukrajinské komunity s tradicí od 

devadesátých let. 

• Naopak nepříznivě hodnotili mechanismus získávání pracovních víz, i když oceňovali pozitivní 

posun, ke kterému došlo v průběhu roku 2019. Stále však ve srovnání s Polskem na atraktivitě 

v tomto směru ztrácíme. Jednou z možností je převzetí některých polských praktik. Například 

umožnit zahraničním pracovníkům legálně pracovat co možná nejrychleji a další formality tykající 

se pracovního povolení vyřizovat až dodatečně. Bylo by i výhodné zjednodušit systém získávání 

krátkodobých pracovních povolení (na 9 až 12 měsíců) apod. 
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• V rámci podpoření dlouhodobějších pracovních úvazků by podle diskutujících bylo vhodné 

podpořit celé rodiny tak, aby došlo k vybudování těsnějšího vztahu lidí z Ukrajiny s Českem. 

• Diskutující také konstatovali, že důležitou úlohu při získávání informací potenciálních ukrajinských 

migrantů o situaci na českém pracovním trhu i procesu získávání pracovního povolení hrají osobní 

zkušenosti získané od lidí z Ukrajiny, kteří již v Česku působili nebo přímo kontakty s ukrajinskou 

komunitou v Česku. 

• Otázkou je možná konkurence Západu, která s sebou v případě odchodu pracovat do Západní 

Evropy nese větší prestiž, ale neposkytuje výše zmíněné výhody střední Evropy (potažmo ČR) jako 

je jazyková a kulturní blízkost. Náklady na život v České republice jsou rovněž nižší než v Západní 

Evropě.  

• Co se týká podmínek v Česku, dochází k určitým názorovým neshodám mezi zaměstnavateli 

(okamžitá potřeba levné a flexibilní pracovní síly) a odbory (ochrana pracovního trhu ve prospěch 

českých zaměstnanců, bránění se sociálnímu dumpingu). Obě pozice ve vyhraněné podobě mohou 

spoluutvářet negativní vnímání českého prostředí u potenciálních ukrajinských migrantů. 

• Důležitým problémem je i těžko odhadnutelný počet nelegálně zaměstnávaných pracovníků 

z Ukrajiny. V tomto směru zazněl návrh na zlegalizování jejich pobytu a pracovních vztahů. Jelikož 

stejně již v České republice pracují a takto by se aspoň podíleli na financování státu formou daní. 

• Obecně zaměstnávání zahraničních pracovníků bývá spojené s dalšími náklady, které se přímo 

neváží na ohodnocení těchto zaměstnanců (například HR, administrativní náklady, překlady…). 

Proto by zaměstnavatelé měli lépe specifikovat nabízené pozice, aby nedocházelo k návratům zpět 

na Ukrajinu, protože existuje nesoulad mezi poptávanými a nabízenými vlastnostmi 

a dovednostmi. 

• Diskutující ocenili snahu úřadů práce o překlady do ukrajinštiny, ale bohužel to podle nich 

nekoresponduje s povědomím Ukrajinců o této možnosti a soustředili by se více na propagaci 

možnosti legálně pracovat v České republice na Ukrajině. 

 
 


