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Okruh 1 – Současný stav trhu práce, napětí, nedostatkové profese a kvalifikace, výhled do budoucna 

• I přes první signály určitého zpomalení ekonomiky, zejména v důsledku snížení růstu 

zpracovatelského průmyslu v Německu, existuje na českém trhu práce stále výrazný převis 

poptávky nad nabídkou vhodné pracovní síly. V současné době výrazně chybí kvalifikovaní dělníci 

v průmyslu (zejména profese elektrikář, instalatér, svářeč, obkladač, a další) a také v logistice 

a dopravě (zejména řidiči a další profese v dopravě včetně skladového hospodářství, MHD a řidičů 

TIR, ...).  

• Nedostatek nabídky vhodné české pracovní síly pro určité segmenty pracovních míst bude podle 

zástupců zaměstnavatelů přetrvávat, neboť práce rukama a na směny není atraktivní pro české 

pracovníky a proto bude třeba i nadále získávat zájemce ze zahraničí. Na druhé straně od zástupců 

zaměstnavatelů zazněl názor, že problém atraktivity míst pro dělnické pozice ze strany českých 

pracovníků je často chybou zaměstnavatelů. Při obtížích obsazování pracovního místa je třeba, aby 

firma ušetřila jinde, a pracovníkovi nabídla nejen dobrou mzdu, ale i širší péči a lepší pracovní 

a sociální podmínky. 

• Pro obsazování nízkokvalifikovaných pracovních míst firmy ve značné míře využívají agentury, 

neboť je to pro personalisty firem nejjednodušší. Navíc jsou agenturní pracovníci velmi flexibilní 

pracovní silou, která může být okamžitě nasazena v případě získání nové zakázky a snadno 

vytlačena v případě ekonomické nejistoty.  

• S vyhledáváním pracovníků na úrovni vyšších středních a vysokoškolských kvalifikací mají firmy 

rovněž výrazné potíže. Přestože je podíl těchto pozic v celkové poptávce nižší, jsou tito odborníci 

daleko hůře dostupní a ve srovnání s nízkokvalifikovanými pracovníky se hledají podstatně déle. 

Neobsazenost nebo podkvalifikovanost na těchto pozicích může pro podnik znamenat významné 

ekonomické ztráty a podvazovat budoucí rozvoj.  Podniky hlásí výrazný nedostatek specialistů ve 

strojírenských oborech, zejména spojených s vývojem nových výrobků, nedostatek na pozicích 

technologů, specialistů v chemických oborech, programátorů a dalších ICT odborníků.   

• Poptávka po pracovní síle je ve značné míře ovlivněna strukturou české ekonomiky, kde mají 

nejsilnější pozici velké nadnárodní firmy a na ně je navázáno velké množství malých a středních 

podniků, které jim zajišťují subdodávky a servis. Pro rychlejší zavádění prvků Průmyslu 4.0 je podle 

názorů některých expertů třeba rozšířit programy podpory zavádění nových technologií v malých 

podnicích zvyšujících produktivitu práce a přinášejících úspory pracovních sil. Setrvačnost 

ekonomické struktury je však dosud značná a v dohledné budoucnosti lze předpokládat stále 

relativně vysoký podíl nízkých a středních kvalifikací. 

• Zároveň úřady práce v poslední době evidují zvyšování počtu mladých lidí, kteří končí se základním 

vzděláním v evidenci ÚP. Je to důsledek situace, kdy na jedné straně školy omezují vzdělávací 
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obory vhodné pro mládež bez vyšších studijních ambicí (programy jsou rušeny či převáděny na 

maturitní úroveň) a na druhé straně podniky v období ekonomického boomu lákaly pracovníky 

i bez vyučení na volná nízkokvalifikovaná místa. Problémy pak nastávají v případě ekonomické 

nejistoty, kdy se podniky těchto pracovníků zbavují jako prvních.  

• V budoucnu lze očekávat zvolnění poptávky po nových pracovnících nejen v souvislosti 

s očekávaným ekonomickým ochlazením, ale také v důsledku rychlého navyšování minimální 

mzdy, které výrazně zhorší situaci našich subdodavatelských malých a středních podniků, jež jsou 

z druhé strany velkými odběratelskými firmami tlačeny do stále nižších marží. Zatím se však na 

trhu práce odrážejí ekonomická zvolnění pouze částečně jako určité zlepšení situace v obsazování 

volných pracovních míst, zejména v odvětví automotive a v některých odvětvích lehkého 

průmyslu. 

Okruh 2 – Současné a budoucí změny v nárocích na pracovní sílu ve zpracovatelském průmyslu; 

požadavky na kvalifikace, dovednosti a znalosti pro pracovní místa, která zaměstnavatelé těžko obsazují 

• Budoucnost českého trhu práce bude výrazně ovlivňována vývojem německého trhu i nových 

technologií (robotizace, automatizace, elektromobilita...).  

• Rychlost robotizace se již výrazně projevuje v odvětvích jako je automotive a ve velkých podnicích 

zpracovatelského průmyslu, zejména pod zahraniční kontrolou. Na druhé straně je zřejmé, že 

v průmyslu jako celku převládá podíl malých a středních firem navázaných na tyto velké výrobce. 

Menší firmy využívají stále spíše tradiční výrobní zařízení a automatizace u nich probíhá pomaleji 

a v dílčích krocích. Jednak nemají dostatek prostředků pro zásadní technologickou restrukturalizaci 

a jednak jejich výroba má většinou charakter malosériové nebo kusové výroby, kdy se např. 

robotizace celého výrobního procesu nevyplatí. Poptávka těchto menších podniků se proto 

soustřeďuje stále na středně kvalifikované pracovníky, kteří zvládají klasické výrobní procesy, ale 

jsou flexibilní k dílčím novinkám ve své práci. V současné době však firmy musí brát kohokoliv. 

• Strukturální nedostatek technicky vzdělaných pracovníků je prohlubován mimo jiné i způsobem 

financování středních a vysokých škol na základě počtu studujících, kdy se nebere zřetel na 

úspěšnost umístění absolventů na trhu práce ve vystudovaném oboru. Vzdělávací programy by 

měly být jak ve struktuře studujících, tak v obsahu výuky daleko více přizpůsobeny potřebám trhu 

práce. 

• Změny kvalifikačních požadavků v důsledku technologického pokroku jsou patrné v široké škále 

profesí. Některé činnosti jsou technikou a automatizací zjednodušovány, jiné činnosti kladou ve 

srovnání s minulostí větší nároky na komplexnost dovedností a vyšší kvalifikaci. Rychle se zvyšují 

požadavky na zvládání ICT technologií na různém stupni obtížnosti a to téměř ve všech profesních 
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skupinách. K tradičním oborům přibývají nové znalosti - např. údržbář již dnes musí mít nejen 

vyučení v oboru (strojní nebo elektro), ale i znalosti automatizace a ICT.  

• Vzhledem k vysokému zapojení českých firem do mezinárodních řetězců rostou i nároky na 

jazykovou vybavenost pracovníků.  V cizím jazyce musí umět přijímat informace, zpracovávat je a 

aktivně komunikovat nejen vedoucí pracovníci, ale také administrativní pracovníci a technici. 

Specialisty s vysokou úrovní znalosti požadovaného cizího jazyka je stále velmi obtížné získat, 

zejména v technických oborech. Podle názorů zástupců podniků, neovládá 95 % maturantů žádný 

cizí jazyk na uspokojivé úrovni. 

• Postupné technologické změny vyvolávají tlak na schopnosti pracovníků přizpůsobit se „za 

pochodu“ těmto změnám. Proto jsou vedle solidních odborných znalostí stále více potřebné 

vypěstované postoje a měkké dovednosti pracovníků jako jsou zájem o práci, pracovní návyky, 

schopnost se dále učit, samostatnost, apod. 

• Doškolování vlastních zaměstnanců provádějí podniky průběžně podle potřeby výrobních postupů 

či s nákupem nových zařízení. Při získávání nových pracovníků jsou podniky rovněž nuceny jejich 

nedostatečnou připravenost řešit samy. Realizují rozsáhlé zaškolování, doplňování potřebných 

znalostí a dovedností buď kratšími kurzy, nebo nejčastěji přímo na pracovištích.  

Okruh 3 – Které profesní skupiny jsou zvláště vhodné pro obsazení zahraničními pracovníky. Jaké jsou 

možnosti využití zahraničních pracovníků pro vysoce kvalifikované profese.  

• Zahraniční pracovníci jsou v současné době českými podniky využíváni především pro obsazování 

nízko a středně kvalifikovaných pozic, kde většinou postačuje zaučení. Pokud jsou zaměstnáváni 

vysoce kvalifikovaní odborníci, jde ve většině případů o občany ze Slovenska nebo jiných vyspělých 

zemí západní Evropy.  Do budoucna však bude třeba počítat s tím, že demografické trendy české 

populace nepříznivě ovlivní dostupnost vysoce vzdělaných odborníků.  Lze očekávat pokles 

vysokoškoláků, zejména absolventů magisterského studia, kde se jejich počty sníží až o 25 %.  

• Problémem je, že kvalifikovanější místa nelze snadno obsadit zahraničními pracovníky ze třetích 

zemí, neboť tito nejsou dostatečně připraveni na profesní standardy užívané v ČR. Uznávání 

zahraničních certifikátů je složité. Získání českých certifikátů někdy brání i administrativní 

předpisy, které cizinci nemohou naplnit (např. pro získání řidičského průkazu cizincem je 

podmínka předchozího pobytu nejméně v délce 185 dní). 

• Pro velkou část českých firem je získávání vysoce kvalifikovaných pracovníků v zahraničí nejisté 

a rizikové, neboť doškolení a příprava specialistů tak, aby mohli samostatně vykonávat vysoce 

odborné činnosti v podniku, je náročnější jak časově, tak finančně. Tyto náklady se nemusí 

podniku vrátit, neboť právně nelze nikoho zavázat, že za poskytnuté náklady na vzdělávání či 
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stipendium a jiné výhody musí u firmy zůstat a nesmí odejít např. za lepší mzdou k jinému 

zaměstnavateli v ČR nebo za výhodnějšími podmínkami do západní Evropy.   

• Existují však i dobré příklady výjimek některých firem hledajících talenty v zahraničí (např. 

v automotive, nebo v potravinářském a chemickém průmyslu), které přijímají cizince-

vysokoškoláky ze zemí mimo EU, jimž s perspektivou budoucího zaměstnání umožní studium 

posledního roku vysoké školy v ČR za současného stážování v podniku. Škola tak mladé odborníky 

ze zahraničí připraví nejen odborně, ale i jazykově. To si však mohou dovolit především velké 

finančně silné podniky, které mají zavedenou propracovanou politiku rozvoje lidských zdrojů 

a jsou schopny na to vynaložit adekvátní prostředky.  

• Zkušenosti Úřadu práce potvrzují, že v současné době je nábor vysoce kvalifikovaných 

zahraničních pracovníků ze zemí mimo EU zatím velmi sporadický. Možnosti dané státními 

programy jsou sice otevřeny, ale firmy s nimi nejsou dobře seznámeny a neumí je využívat. Úřady 

práce vyřizují měsíčně pouze 3-5 žádostí podniků o obsazení vysoce kvalifikovaných míst cizinci. 

Pro získání talentů v zahraničí by bylo třeba program „Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec“ více 

informačně a organizačně podpořit.  Je zřejmé, že získávání kvalifikovaných specialistů bude 

vyžadovat výrazně jiné přístupy ze strany firem, než v případě nekvalifikovaných pracovníků. 

Zásadní bude dobrá a seriózní nabídka zaměstnavatelů. 

• Na druhé straně existují bariéry pro výraznější imigraci kvalifikovaných odborníků i na straně 

samotných cizinců, kteří nemají zájem o trvalejší zaměstnání v ČR, nechtějí emigrovat, ale chtějí si 

vydělat prostředky pro svoje rodiny, resp. pro realizaci svých plánů v domovských zemích. 

V mnoha případech např. vysoce kvalifikovaní Ukrajinci pracují v ČR mimo svůj obor na 

nízkokvalifikované pozici, protože si tak mohou vydělat čtyřikrát více než doma při výkonu své 

náročné profese. I když je jim nabízena kvalifikovanější práce u českého zaměstnavatele, nechtějí 

ji přijmout, neboť nemají zájem pracovat nastálo a po několika měsících se chtějí navrátit do vlasti. 

Otázkou je, jak tyto kvalifikované cizince přilákat k trvalé práci a proč pracují mimo svůj obor. 

Otázkou také je, zda by v případě získání dobré práce v oboru s možností kariérního růstu tak, aby 

si mohli dovolit přivézt i rodinu, byl jejich zájem o trvalé pracovní působení v ČR větší. 

• Odborníci z praxe potvrdili, že kvalifikovaní migranti z Ukrajiny nemíří masově do ČR, ale dávají 

přednost získání zaměstnání v Rusku. Je to zřejmě tím, že i přes jazykovou příbuznost, která 

pomáhá v základní komunikaci v běžném životě, tito odborníci mají problémy zvládnout písemný 

projev v češtině na úrovni vyžadované kvalifikovanou profesí, a v určitých oborech mohou mít 

problémy s nostrifikací svého vzdělání a získání příslušných certifikátů v ČR. 
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Okruh 4 – Zkušenosti se zaměstnáváním zahraničních pracovníků (procesy získávání, zaškolení, 

zapracování, rekvalifikace a integrace zahraniční pracovní síly) a jaká podpora a zlepšení v tomto směru 

by byla účelná 

• Cizinci ze zemí mimo EU mají na českém trhu práce problémy s uznáním kvalifikace a se 

získáváním českých certifikátů, pokud jsou požadovány pro výkon profese. Platí to i pro nižší 

kvalifikované pozice, např. v případě řidičského průkazu, kdy ukrajinský ŘP není uznán a pro 

získání českého ŘP je podmínkou, aby cizinec prokázal předchozí trvalý pobyt nejméně v délce 185 

dní, což je těžko splnitelné.   

• Jak prokázalo šetření mezi zahraničními dělníky na Kadaňsku, většina těchto cizinců přijíždí do ČR 

za výdělkem, na kratší období a bez rodin. Z finančních důvodů si nemohou přivézt rodiny, neboť 

náklady na ubytování, pojištění, dopravu atd. by spotřebovaly velkou část odměny. Existují i další 

problémy, zejména v oblasti školství.   V ČR chybí systém podpory škol při začleňování dětí cizinců 

a rozvoji intelektuálního potenciálu těchto dětí, které jsou mnohdy nadané. Podle odhadů tvoří 

děti cizinců kolem 3 % studentů středních škol. Značná část z nich však školu neukončí. Dropout 

na SŠ je velký zejména u studentů, kteří přijeli ve vyšším věku s rodiči do ČR a nemají zažitou 

českou gramatiku a písemné vyjadřování v češtině. Problémy mají zejména u maturity, což školy 

dostatečně nezohledňují. Bez maturity je těmto dětem uzavřena další vzdělávací dráha. Velmi 

obtížná je i nostrifikace zahraničního vzdělání, kdy prakticky více než dvě třetiny nadaných 

žadatelů tyto požadavky nesplní. Dochází tak k plýtvání talenty. 

• Cizinci přijíždějící pracovat do ČR jsou na trhu práce často v nevýhodném nerovném postavení vůči 

zaměstnavatelům. Platí zde sice zákoník práce, ale u nespolehlivých zaměstnavatelů se cizinci 

prakticky ničeho nedomůžou. Děje se to jak v případě pracovníků přicházejících na krátká 

Shengenská víza, tak i v případě cizinců nabíraných v rámci imigračních programů. Stává se např., 

že i přes splnění všech administrativních požadavků cizincem, zaměstnavatel neposkytne 

sjednanou práci, cizinec se musí vrátit do vlasti a nikdo mu neuhradí již vynaložené náklady. 

Stanovená šestiměsíční lhůta tuto situaci ještě zhoršuje. Dalším negativním příkladem jsou situace, 

kdy podniky zneužívají postavení pracovníka přijíždějícího na 3 měsíční vízum (tato kategorie 

pracovníků je nejčastější) a nezaplatí poslední mzdu, protože pracovník se již musí vrátit do vlasti. 

• Cizinci ze třetích zemí se do ČR dostávají v mnoha případech přes polská nebo rumunská víza, 

která jim umožňují volný pohyb na českém trhu práce stejně jako ostatním občanům ze zemí EU. 

Jsou nejčastěji zaměstnáváni agenturami práce, přičemž stačí pouhé jejich nahlášení Úřadu práce 

a odpadá složitá administrace a zdlouhavé povolovací řízení. Pro podniky je jejich využívání 

výhodné, protože mohou být agenturami přiděleni na práci ve firmách na libovolné období podle 
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potřeb daného podniku a nejsou omezováni časovým limitem schengenských víz s nepříjemnými 

dopady na vynucené střídání pracovníků. 

• V poslední době masivního přílivu cizinců na český trh práce vznikají problémy s jejich 

začleňováním na lokální úrovni do života regionů. V některých lokalitách dochází k nadměrné 

koncentraci cizinců, zejména pracovníků nižších kvalifikací (Kvasiny, Chomutov…). Výsledkem jsou 

sociální problémy, nedostatek škol, nedostatečná kapacita zdravotní péče, atd., které ovlivňují 

negativně život všech občanů regionu. Skutečností je, že samosprávy v mnoha případech nejsou 

informovány o záměrech podniků v jejich kraji při rozšiřování výroby a najímání pracovníků, 

zejména zahraničních. Alokace zahraniční pracovní síly by proto měla být plánována i na úrovni 

regionů a obcí. Samosprávy jsou i z finančního hlediska vůči podnikům ve svém regionu 

v nerovném postavení. Na jedné straně jsou podporovány výrobní investice a firma, která realizuje 

významnou investici, může získat finanční podporu od státu, ale obec, která zajišťuje služby 

sociální a zdravotní péče pro nově přicházející pracovníky-rezidenty, nedostane navíc žádné 

finance.  

• Integraci cizinců znesnadňují také informační bariéry, kterým jsou vystaveni, neboť podrobnější 

a komplexnější informace získávají velmi obtížně. Nyní by se měla situace poněkud zlepšit, neboť 

novelou zákona z roku 2019 byly s platností od roku 2021 stanoveny adaptačně integrační kurzy 

jako povinné pro cizince ze zemí mimo EU, kteří hodlají pobývat v ČR alespoň 1 rok. Kurzy 

v rozsahu 8 hodin jsou zdarma a jsou organizovány regionálními Centry na podporu integrace 

cizinců. Je ovšem otázkou, zda je tento rozsah dostačující. Centra pro integraci cizinců v krajích 

jsou zatím financována pouze ze strukturálních fondů. Tyto finance fungují na projektové bázi, 

nezajišťují plynulost financování potřebných služeb, zejména v obdobích přechodu na nové 

programové období, kdy se finance běžně zpožďují. Kontinuita financování by měla být zajištěna 

alespoň spoluúčastí financování ze státního rozpočtu. Tyto návrhy již byly vzneseny v minulosti, 

avšak nebyly schváleny vládou. 

• Zkušenosti podniků ukazují na četné příklady neetického chování pracovních agentur vůči 

zahraničním pracovníkům, kteří jsou odměňováni na úrovni minimální mzdy a jsou nuceni 

pracovat v třísměnném ve špatných pracovních podmínkách. Úřad práce potvrzuje, že se dokonce 

často samotní kmenoví zaměstnanci obracejí na kontrolní útvary úřadů práce z důvodu špatného 

chování agentur k nekvalifikovaným cizincům. V poslední době se množí případy, obcházení 

legislativy, kdy agentury podnikům nepronajímají své zaměstnance přímo, ale pronajímají si část 

linky, na níž jejich zaměstnanci odvádějí práci pro daný podnik. Dnes v ČR existuje přes 2000 

agentur práce, což je mnoho. Agenturám práce by nemělo být umožněno, aby podnikům 

zajišťovaly pracovníky na trvale vytvořená pracovní místa, ale aby pouze vykrývaly časově 

omezený nedostatek pracovníků v důsledku fluktuace podnikových zakázek. 
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• Z hlediska dodržování zákonných podmínek zaměstnávání cizinců by bylo vhodné rozšířit imigrační 

kvóty uplatňované v rámci imigračních programů, protože podniky zařazené do těchto programů 

a cizinci v nich zaměstnaní jsou alespoň pod určitou kontrolou ze strany státu. Při příliš 

restriktivních kvótách dochází k obcházení pravidel a najímání cizinců prostřednictvím pracovních 

agentur, které jsou mimo tuto kontrolu.  


