
Migrační politika a nábor pracovní síly – vybrané zahraniční 
zkušenosti a výsledky vlastních šetření; 

možná inspirace pro Česko?

Tým Geomigrace

(Drbohlav, D., Čermák, Z., Janská, E., Čermáková, D., Dzúrová, D., Lupták, M. 
Pavelková, L.)

Řízená migrace se zvláštním zaměřením na Ukrajinu jako nástroj pro snížení 
deficitu pracovní síly a zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu,

Projekt TAČR, č. TL01000127; spoluřešitel ČVUT



Co je migrační politika?

“Presidential and congressional personalities and 
policies, judicial decisions, bureaucratic agendas, 
prejudices and conventional wisdom, pressure from 
groups and public opinion, the health of the economy 
and the happenstance of history are together elements 
like bits of coloured glass in a kaleidoscope. Shaken at 
one time, they form a particular immigration and refugee 
policy, but shaken at another time, they take shape as 
another immigration and refugee policy” (Zuckers 1987).



Rozhovory s 10 českými experty na 
migraci

Byly provedeny rozhovory na následujících institucích: MZV ČR, MV ČR, MPSV ČR, 
ČMKOS, HK ČR, SP ČR.

• Pokud by se měly počty přijímaných zahraničních pracovníků navyšovat, je nutné 
dodat tabulková místa na MV ale i MZV tak, aby jejich zaměstnanci zvládali 
vyřizovat žádosti.

• Nutnost více dbát na doložení příslušných dokumentů ze strany zájemce o Program 
(zaměstnavatele), ale i samotných potenciálních zaměstnanců (zodpovídá 
zaměstnavatel) – semináře, šíření informací – seznamy relevantních dokumentů atd.

• Podpora přímých vztahů a kontaktů mezi českými firmami a učňovskými středisky na 
Ukrajině.

• Podpořit integraci cizinců-zaměstnanců na českém trhu práce tím, že daný 
zaměstnavatel jim pomůže v integraci a to nejen na pracovišti (hlavně větší firmy). 
Důležitá je i úloha veřejné správy – problematika školství nebo zdravotnictví.



Rozhovory s 20 ukrajinskými experty 
na migraci

Byly provedeny rozhovory s experty z: vládního sektoru (8), nevládního sektoru (5), 
akademické sféry (4) a mezinárodních institucí (2); v Kyjevě (13), Lvově (4), Užhorodu
(2) a Chmelnickém (1); realizovali dr. Malynovska a prof. Poznyiak.  

• Přínosem může být jenom takový náborový mechanizmus v rámci kterého 
potenciální migrant přímo kontaktuje svého nového zaměstnavatele a získá na místě 
všechny potřebné informace.

• Posílit roli státu v náborových mechanizmech, a to jak českého tak i ukrajinského. 
Nejbezpečnější mechanizmy vznikají na bázi bilaterálních mezistátních smluv. 
Ukrajina by měla převzít model migrační politiky Filipín.

• Přesunout placení poplatku za nábor, víza a lékařskou prohlídku na nového 
zaměstnavatele Ukrajinců v Česku.

• Ideální jednotný náborový mechanizmus neexistuje, jelikož se musí lišit v závislosti 
na povaze zaměstnání, pracovních smluv a právních předpisů v cílové zemi migrace.



Dotazníkové šetření na Ukrajině s 
respondenty plánujícími migraci (N=1004) 
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Dotazováni potenciální migranti v Kyjevě (204), Dnipru
(200), Lvově (200) a na Zakarpatské Ukrajině (město 200 
a venkov 200) (realizoval Sociologický institut UAV)
• Snížení administrativní a byrokratické zátěže na vstupu 
• Využití sociálních sítí při vyhledávání zaměstnanců 
• Zjišťovat kvalifikaci migrantů – možné uplatnění na 

vyšší pracovní pozici 
• Nabídnout další vzdělávání/rekvalifikace 
• Zajištění ubytování v blízkostí zaměstnání
• Zaměřit se na integraci do společnosti
• Zvážit očekávaný příjem 



Migrační politika - Kontext I
• Specifičnost role historie i geografického, politického, sociálního, ekonomického, 

institucionálního prostředí … typ „welfare state“ modelu
– Strukturální nastavení versus/a změny reality v čase

ČESKO
– Dědictví komunismu
– Česko a jeho Sametová revoluce s následnou transformací společnosti
– Vývoj migrační politiky od „laissez-faire“ přes EU až k „Višegradské skupině“ 

(vydělení se z hlavního proudu)
• Od ryze administrativně-byrokratického přístupu řízení migrace k politizaci 
• Od deklarovaného multikulturního přístupu k modelu občanské integrace
• Od  přirozených obav z dopadů imigrace po rozštěpení společnosti na dva 

výrazně protichůdné tábory: „sluníčkáři versus anti-imigrační nacionalisté“.  

POPTÁVKA NA TRHU PRÁCE (demografický vývoj a řada dalších faktorů …)

Evropa - dozvuky migrační a uprchlické krize 2015/2016



Kontext II

• Migrační politika EU soupeří s migrační politikou 
jednotlivých členských zemí EU … 

• EU - iniciativy (právně nezávazné) jako: Global Approach for Migration (2005), 
Global Approach for Migration and Mobility, Mobility Partnership, European
Agenda for Migration, Migration Partnership Framework …

• EU – vydány směrnice (určení základních principů a standardů), možnost 
ovlivňovat pouze krátkodobá (Schengenská víza) nebo migraci vysoce 
kvalifikovaných (Modré karty), jinak pouze právně nezávazné iniciativy …

– Nicméně některé úspěšné programy se dělají na národní úrovni - např. 
Německo, ve spolupráci s EU. 

• Právo rozhodnout kdo, jak a kolik pracovníků (for work and training) přijde –
mají pouze jednotlivé členské státy.  



Kontext III
• Analýza současné situace a budoucího vývoje ekonomiky a 

trhu práce

Kdo odpovídá a připravuje? … tripartita a další důležití aktéři …
Např. ve Velké Británii (Migration Advisory Committee) nezávislý odborný orgán 
vyhodnocuje, aby se analýza nepolitizovala …

Např. seznam nedostatkových povolání je zpracováván různě - Španělsko 4 x 
ročně inovuje, Německo 2 x ročně, Francie má, ale neinovuje.

Problém odhadu změn struktury trhu práce ve vazbě na „PRŮMYSL 4.0“  
Problém spolehlivých dat o nezaměstnanosti a volných pracovních místech,
obecně málo dat o migrantech na trhu práce (např. EUROSTAT – více pouze 

o sezónní migraci a vysoce kvalifikovaných - Modré karty); obecně data 
neúplná, zpožděná. 

Formy zveřejnění dat o poptávce na trhu práce …  



Nábor zahraničních pracovníků
• Dva základní přístupy náboru nové pracovní zahraniční síly:

A) „Fragmentovaný“, založený na testu trhu práce, vytipování nedostatkových 
povolání, různorodých vízech, kvótách, bilaterálních dohodách – s různými variacemi a 
odchylkami aplikuje Německo, Francie, Španělsko, Itálie a mnohé další země EU, 
včetně Česka.

B) „Spojitý“, využívající bodovací systém kandidátů (ale také prvky z typu A)) 
zohledňující zejména: vzdělání, povolání, pracovní zkušenost, jazyk a věk stejně jako 
nabídka práce, předcházející a nabízená mzda, vzdělání a zkušenost v cílové zemi, 
přítomnost blízkých příbuzných …

Neustále balancuje mezi upřednostněním konkrétní poptávky 
zaměstnavatele (krátkodobé cíle, spíše dočasná migrace méně 
kvalifikovaných) a preferencí kvalit lidského kapitálu (dlouhodobé cíle, spíše 
trvalé pobyty kvalifikovanějších migrantů). 
Bodový systém dnes využíván v různých podobách např. v Kanadě (1967), 
Austrálii, Novém Zélandu, velké Británii, Číně, Jižní Korey, Rakousku … 



Nábor zahraničních pracovníků

• JEDNODUCHÝ

• TRANSPARENTNÍ

• FLEXIBILNÍ, ADAPTABILNÍ

• RYCHLE VYŘÍZENÝ (digitalizace)



Problémové okruhy

Využití neúspěšných i úspěšných žadatelů o azyl i 
neoprávněně působících migrantů na trhu práce 

Často žadatelé o azyl vstupují na trh práce před ukončením jejich řízení (např. Německo); 
přechod z kategorie neúspěšného žadatele o azyl do pracovního módu za určitých podmínek 
– mimo jiné, čtyřměsíční předcházející pracovní zkušenost … Švédsko; vlastně aplikována 
„tichá regularizace“ …; podobně Jižní Korea (tolerance pobytu v zemi do 4 let) … Pro 
žadatele o azyl umožnění vstupu na sezonní práce pro ty, co pravděpodobně azyl dostanou 
(Rakousko). 

Pro-aktivní německý přístup: program „vyučení se“ v Německu pro občany 6 zemí západního 
Balkánu (nutno mít konkrétní nabídku práce) – posílení německého trhu práce a současně 
snížení přítoku migrantů neoprávněně působících v ekonomice. 

Neoprávněná práce Ukrajinců v Česku v rámci bezvízového režimu v Česku ….?

Regularizace!? Pozitivní i negativní dopady.  



Problémové okruhy

Integrace

Nutno vyhodnocovat úspěchy a neúspěchy integrace (např. 
longitudinální přístup – Kanada, Austrálie, Nový Zéland) a 
adekvátně upravovat náborové systémy a programy… 
Důležitá vazba na výzkumnou sféru.
Nábor pracovních sil bere do hry integrační kapacity v 
regionech (např. Itálie).
Otevření učňovských a rekvalifikačních kurzů při zaměstnání 
(Německo).



Problémové okruhy

Potřeby a role regionů 

Podpora migrace do jednotlivých regionů cílové země – např. ocenění body 
těch, kteří jdou mimo metropole (Nový Zéland, Austrálie) nebo celý 
subprogram Provincial Nominee Program v rámci kanadského EES. 
Též příklad polského vojvodského víza. Na druhou stranu - nábor pracovních 
sil bere do hry integrační kapacity v regionech (např. Itálie).
Přizvání reprezentantů regionů a lokalit k tvorbě a aplikaci náborové politiky i 
praxe.

I v zemi zdrojové je důležité zařadit do programů také odlehlé, méně 
rozvinuté regiony, aby z migrace též těžily . 



Problémové okruhy

Bilaterální a jiná spolupráce s vybranými zeměmi 
(podpora EU)

Nové propojení: a) řízení migrace (ochrana hranic, návraty), b) preferenční nábory 
plus c) rozvojová spolupráce.
Spolupráce se zdrojovými zeměmi, většinou formou cílených (pilotních) migračních 
projektů – hlavně např. Německo, úspěšně hodnoceno - ale malé počty migrantů …

Přenesení aktivit do zdrojové země. Kurzy před migrací ve zdrojové zemi – jazykové, 
orientační, odborná příprava (např. Itálie – v Moldavsku, Srí Lance, Egyptě) – vhodné, 
ale prodlužují nábor … 
Možno zorganizovat celý kurz či vyučení a pak akceptovat pouze některé absolventy, 
ostatní připraveni pro domácí trh práce – forma rozvojové pomoci (viz Migrační 
kompakt) …



Další zkušenosti a výzvy
• Zrušení testu trhu práce obecně nebo za určitých podmínek (např. Německo, Itálie, Francie, Bulharsko, Finsko, Velká 

Británie, Polsko, Slovensko …)
• Změna zaměstnavatele u pracovních migrantů (Itálie - ihned včetně možnosti přesunů mezi jednotlivými migračními 

statusy, Švédsko – po určité době …).
• Využití režimu „spolehlivého zaměstnavatele“ – pro toho, kdo bezproblémově pravidelně zaměstnává třetizemce; 

jeho nábor bude přednostně vyřízen (např. ve Švédsku v řádu dní). Tedy kromě kontroly a postihu také odměna. Ve 
Velké Británii bude zase povinné mít licenci od Ministerstva vnitra pro nábor zahraničního pracovníka. 

• Nové formy víz. Německo – šestiměsíční víza pro potenciální učně (mladší 25 let s příslušnou kvalifikací), kdy se po 
zajištění daného vyučení změní vízum v povolení k pobytu … jiný nástroj již uplatňovaný - tříletá „free lance“ víza –
pro využití potenciálu tvůrčích individualit ve volném, flexibilním režimu … Speciální víza pro vyřízení si pracovního 
povolení (Rakousko). Povolení přijetí cizince bez předchozí nabídky práce k hledání zaměstnání během jednoho roku 
(poté povinnost opustit zemi, pokud je stále nezaměstnaný) - podmínkou je zajištění „sponzora“, tj. občana Itálie, 
nevládní organizace nebo regionální a místní instituce, kteří májí na starosti krytí denních výdajů  a zajišťování 
migrantových nákladů v případě repatriace (Itálie, fungoval krátce a zanikl 2002). Sponzorství nábor cizí pracovní síly 
zjednodušuje či zrychluje, funguje v různých podobách např. v Austrálii, Litvě, Slovensku, Jižní Korey … 

• Chybí vyhodnocení kvalit „závislých“ členů rodiny – např. kanadský Express Entry system uděluje pobytové a 
pracovní povolení závislým členům rodiny automaticky … zvážit zvýhodnění při náboru pokud rodinní členové 
disponují vysokým lidským kapitálem či mohou jednoduše zaplnit specifické mezery na trhu práce. Např. v Rakousku 
mohou rodinní příslušnici získat tzv. RWR kartu – povolení k zaměstnání i pobytu, po prokázání znalosti jazyka a 
ročního příjmu. Naopak např. Irsko partnerům pracovníků, přišlých do potřebných povolání, povoluje okamžitý vstup 
na trh práce.



Další zkušenosti a výzvy
• Chybí, zejména v bodovém systému, zjištění a vyhodnocení „soft skills“ u 

potenciálních pracovních migrantů (kognitivní a sociální dovednosti, emoce, 
schopnost komunikace, práce v kolektivu, kreativita …)  (zkouší např. Kanada).

• Prověření profesní způsobilosti žadatele (akreditace) a případná následná účinná 
nápravná opatření – různé formy ověřování - většinou pomalé, neefektivní.  

• Prodloužení sezonní práce na delší dobu - např. až na 3 roky, kdy se pracovník 
smluvně zavazuje po uplynutí pracovního kontraktu vrátit domů (zkušenosti např. 
Francie).

• Různorodé zvýhodnění příslušníků vlastního etnika (např. Itálie, Jižní Korea, 
Maďarsko)

• Daňové úlevy či speciální dotace pro různé kategorie pracovníků (např. Jižní Korea, 
Estonsko)

• Různé podoby „start-up“ víz pro podnikatele a inovační firmy (po roce 2017 – např. 
Polsko, Japonsko, Portugalsko, Finsko, Izrael, Estonsko) 

Zajištění relevantních práv a pracovních podmínek migrantů srovnatelné s ostatními 
účastníky trhu práce – „spíše teorie než praxe“. 
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Děkujeme za pozornost!
www.geomigrace.cz


