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Shrnutí  

Studie „Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace. Česká 

republika.“ analyzuje mechanismy a praktické postupy aplikované v ČR při řešení 

uspokojování poptávky po pracovní síle na trhu práce ČR prostřednictvím zaměstnávání 

zahraničních pracovníků, a to zejména cizinců z třetích států. Studie se zabývá efektivností 

těchto mechanismů, popisuje existující politiky, právní a institucionální rámec v této oblasti a 

veřejné a politické debaty k tomuto tématu. V neposlední řadě poskytuje také statistické 

informace o vývoji a struktuře obsazování volných pracovních míst cizinců z třetích států, a to 

zejména s ohledem na klasifikaci zaměstnání, pohlaví, státní příslušnost a zaměstnanost ve 

vybraných profesích, a dále také o struktuře volných pracovních míst a zaměstnanosti občanů 

ČR a EU. Součástí studie je dále popis spolupráce ČR s třetími státy v oblasti podpory 

ekonomické migrace. 

Studie se zabývá popisem situace a vývoje v letech 2004-2009, a to včetně dopadů 

hospodářské krize na zaměstnávání cizinců a změnám v nastavení politik vyplývajících 

z dopadů krize v této oblasti. Informace obsažené ve studii jsou poskytovány ve struktuře 

stanovené zadáním pro tuto studii ze strany EMN (MIGRAPOL EMN Doc 187) a jejím 

pozdějším upřesněním a doplněním (MIGRAPOL EMN Doc 187b). 

První kapitola studie popisuje metodologii použitou pro zpracování studie – v souladu 

s cíli EMN se nejedná o primární výzkum, ale analýzu dostupných materiálů a statistik. V této 

kapitole jsou také definované jednotlivé odborné termíny a kategorie využité ve studii. 

Podrobný popis národního přístupu k zaplňování mezer na trhu práce zahraničními 

pracovníky, a dále politik, právního a institucionálního rámce uplatňovaného v této oblasti je 

obsažen v druhé kapitole. Vládní vize ohledně pracovní migrace do ČR byla rámcově 

nastíněna v šestibodových „Zásadách“ z roku 2003, v současnosti je zpracováván návrh 

nového systému ekonomické migrace. Tento návrh bude založen na principech prevence 

nelegální migrace, klade důraz na důsledné řízení ekonomické migrace s ohledem na potřeby 

české ekonomiky a v souladu s integračními možnostmi české společnosti. Dále je 

zdůrazněna nutnost flexibility systému a preference cirkulární migrace, a to zejména u 

nízkokvalifikovaných migrantů. Návrh bude vládě předložen do konce roku 2010. Zásadními 

normami v této oblasti je zákon o zaměstnanosti a zákon o pobytu cizinců. Zatímco pracovní 

migrace se ve veřejných a politických debatách do roku 2008 objevovala spíše sporadicky, 
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dopady hospodářské krize na propouštění zahraničních pracovníků ze zaměstnání, spolu 

s nekalými praktikami pracovních agentur ohledně zaměstnávání cizinců, se dostaly během 

roku 2009 do popředí zájmu médií a politiků.  

Třetí kapitola se zabývá popisem fungování mechanismů zaplňování mezer na trhu 

práce cizími státními příslušníky a analyzuje trendy v této oblasti vzhledem ke statistikám 

uvedeným v příloze studie. V ČR je jako základní princip při zaměstnávání cizinců z třetích 

zemí uplatňován princip národní a komunitární preference, tj. kromě výjimek stanovených 

zákonem (azylanti, cizinci s trvalým pobytem apod.) jsou cizinci zaměstnávání pouze na těch 

pracovních místech, která jsou neobsaditelná občany ČR a jejich rodinnými příslušníky, 

či občany EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinnými příslušníky. 

V rámci studie byly identifikovány tři odlišné postupy. První - a v současnosti zcela 

dominantní s ohledem na počty cizinců přicházejících jeho prostřednictvím – je realizován 

v rámci obecného systému zaměstnávání cizinců na základě ustanovení zákona 

o zaměstnanosti, kdy jsou volná pracovní místa hlášená na úřady práce zaplňována cizinci 

poté, co cizinec s odpovídající kvalifikací získá po posouzení situace na trhu práce ze strany 

příslušného úřadu práce povolení k zaměstnání. Od roku 2003 funguje v ČR dále projekt 

Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků, jehož primárním cílem je přivést do ČR 

zahraniční odborníky, kteří se zde chtějí usadit i se svými rodinami. Účastníci, kteří splní 

všechny podmínky projektu, mohou obecně požádat o trvalý pobyt v ČR již po 2,5 letech, 

kategorie vysoce kvalifikovaných pracovníků pracujících na pozicích vyžadující 

vysokoškolské vzdělání již o 1,5 roce (oproti standardním 5 rokům), a to i s rodinou. Přestože 

jim jsou poskytovány některé nadstandardní služby, z hlediska postupu zaměstnávání musejí 

procházet stejným postupem posouzení situace trhu práce ze strany úřadu práce jako ostatní 

cizinci z třetích států v rámci standardní procedury. Souběžně s obecným systémem 

zaměstnávání cizinců funguje od roku 2009 v ČR také systém zelených karet, jehož cílem je 

usnadnit přístup na trh práce cizincům, kteří mají kvalifikaci, po které je v ČR poptávka. 

Hlavní výhodou je spojení povolení k pobytu s povolením k zaměstnání do jednoho povolení, 

které je vydáváno v rámci jednoho řízení. V rámci systému je také celá procedura oproti té 

standardní zjednodušena a urychlena. Nicméně v důsledku dopadů hospodářské krize je tento 

systém doposud využíván spíše sporadicky (51 vydaných karet za rok 2009). Identifikován 

byl také klíčový problém zahraniční zaměstnanosti v ČR, a to využívání členství v družstvech 

pro zaměstnávání cizinců z třetích států. Třetí kapitola dále poskytuje analýzu statistik trhu 

práce ČR ve vztahu k zaměstnanosti zejména zahraničních pracovníků vzhledem 
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ke klasifikaci zaměstnání, pohlaví, vybraným profesím apod., a zabývá se i analýzou 

aktuálních trendů a vývoje. Hlavním identifikovaným trendem byl nárůst účasti zahraničních 

pracovníků na trhu práce ČR v období hospodářské konjunktury do roku 2008 a výrazný 

pokles od roku 2009. Tento pokles se nicméně minimálně dotkl vysoce kvalifikovaných 

zahraničních pracovníků. 

Čtvrtá kapitola se věnuje popisu spolupráce ČR s třetími zeměmi v oblasti pracovní 

migrace. ČR v této oblasti nemá žádné dlouhodobé programy podpory, nicméně v posledních 

letech byly realizovány projekty na Ukrajině a v Mongolsku cílené zejména na zvyšování 

informovanosti tamních občanů o podmínkách zaměstnávání cizinců v ČR. 

Poslední pátá kapitola obsahuje analýzu a závěry této studie.  
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1 ÚVOD: ÚČEL STUDIE A POUŽITÁ METODOLOGIE 

Cílem studie je porozumět strategiím řešení potřeb trhu práce a nedostatkům pracovní 

síly na těchto trzích v jednotlivých členských státech – v případě této národní studie 

konkrétně v České republice (ČR) - a dále získání poznatků a porozumění efektivnosti těchto 

strategií. Studie dále usiluje o popsání vlivu nedávného hospodářského poklesu v této oblasti 

a způsobů, jakými byly strategie uplatňované v této oblasti následně přizpůsobeny nové 

situaci (v případě, že k adaptaci strategií v daném členském státě vůbec došlo). 

Studie napomůže ke zvyšování informovanosti tvůrců politik a analytiků ohledně 

různých možností řešení poptávky po pracovní síle, a to jak při řešení dlouhodobých 

nedostatků trhu práce, tak v rámci reakce na vlivy dané aktuálními změnami v ekonomice. 

Studie by v ideálním případě měla přinést poznatky také o tom, jak jsou různé strategie 

aplikované v této oblasti efektivní, a to včetně strategií v oblasti spolupráce s třetími zeměmi, 

a dále upozornit na příklady dobré praxe a poskytnout přehled národních politik a praxe 

v jednotlivých členských státech jednotnou optikou. Studie se v souladu se zaměřením 

Evropské migrační sítě (EMN) orientuje především na občany třetích zemí. Nicméně dle 

zvážení jednotlivých členských států mohou být studie doplněny i informacemi o vlivu 

migrace v rámci EU (intraunijní mobilitě), pokud stěhování občanů Evropské unie (EU) má 

v příslušném členském státě důležitý vliv na trh práce. Příkladem může být uplatňování 

tzv. přechodných období v některých zemích EU-15 při rozšiřování EU v roce 2004 o státy 

EU-10 či v roce 2007 o státy EU-2. 

V rámci ČR by tato studie mohla poskytnout cenné informace všem osobám 

a institucím, které chtějí získat jednak přehled o fungování mechanismů uplatňovaných v ČR 

v rámci řešení nedostatku pracovních sil migrací, dále informace o aktuální situaci a trendech 

v této oblasti vzhledem k vlivu hospodářské krize a v neposlední řadě pak podrobné 

statistické informace o zaměstnávání cizinců na pracovním trhu ČR v širších souvislostech 

celkové zaměstnanosti v ČR - tj. včetně srovnání s občany EU a specificky i občany ČR. 

Studie bude užitečná jak pro širší odbornou veřejnost tak pro odborné pracovníky 

organizací a úřadů působících v této oblasti - tj. zejména tvůrcům politik na úrovni středního a 

nižšího managementu ministerstev, pracovníkům nestátních neziskových organizací (NNO), 

studentům, akademikům apod. Přínosná by mohla být i pro zaměstnavatele či laickou 

veřejnost.  

Předpokládá se, že této studie se zúčastní všechna národní kontaktní místa EMN. 
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Po zpracování a předložení všech národních studií bude vytvořena souborná studie, jejímž 

účelem je mimo jiné přiměřeně a přesně reflektovat klíčové poznatky jednotlivých národních 

studií například prostřednictvím srovnání či zdůraznění odlišností, a upozornit na 

nejdůležitější aspekty těchto závěrů ve vztahu k aktuálnímu vývoji v této oblasti v rámci EU.  

1.1 Metodologie 

Studie byla zpracována využitím metody analýzy dostupných zpráv o zahraniční 

zaměstnanosti a trhu práce v ČR obecně, dále právních norem, statistik, tisku a některých 

dalších dokumentů. Primární výzkum není účelem EMN. Těžiště zkoumání spočívalo 

především v analýze odborných zpráv Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) - 

zejména materiálů Hodnocení působení zahraničních pracovníků na trhu práce České 

republiky 2009 a Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2009. Řada 

informací byla čerpána také z materiálů Ministerstva vnitra ČR (MV ČR). Pro shromáždění 

statistických dat ve struktuře požadované osnovou bylo využito statistik poskytnutých 

MPSV ČR a také Českým statistickým úřadem (ČSÚ) - jednalo se o statistiky výběrových 

šetření pracovních sil zaměstnanosti pro občany ČR. Zcela zásadní byla v této oblasti úzká 

spolupráce s odborem realizace služeb zaměstnanosti MPSV ČR – přínosné byly zejména 

rozhovory s odbornými pracovníky tohoto odboru, MPSV ČR poskytlo cenné analytické 

zprávy z této oblasti, a dále většinu statistik uvedených v příloze. Statistiky byly získány 

zejména z centrální evidence Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce MPSV ČR, která 

čerpá z evidencí jednotlivých úřadů práce (informační systém OKpráce – využit byl 

především modul Cizinec). Některé podrobnější informace byly zpracovány specificky pro 

účely této studie – jednalo se o statistiky státních příslušníků třetích zemí a zemí EU v členění 

dle vybraných tříd profesí a tokové veličiny (přírůstky/úbytky). Veřejně dostupné statistiky 

pak byly čerpány autory přímo z internetového informační portálu MPSV ČR k zaměstnanosti 

– jednalo se o statistiky volných pracovních míst.  

Výše uvedené zdroje byly doplněny také odbornými pracemi a články výzkumných 

pracovníků působících v této oblasti a dále i částečně pracovníků neziskového sektoru – jejich 

materiály byly využity zejména s ohledem na praktické fungování systému a jeho hodnocení.  

K tématu zaměstnávání cizinců je v ČR dostupná poměrně široká škála zdrojů – 

nicméně ne všechny jsou aktuální z časového hlediska a ne všechny se zabývají i obecným 

rámcem uspokojování poptávky po pracovní síle. Jako nejpřínosnější lze označit již výše 

zmíněné odborné zprávy MPSV ČR a také publikace Výzkumného ústavu práce a sociálních 

věcí, zejména pak Milady Horákové, která se tématu zaměstnávání cizinců dlouhodobě 
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v rámci této instituce věnuje. K problematice vlivu hospodářské krize na účast cizinců na trhu 

práce byl významným zdrojem informací materiál Zajištění bezpečnostní situace České 

republiky v souvislosti s propouštěním zahraničních pracovníků v důsledku hospodářské 

krize. Dále bylo také čerpáno z EMN Výroční zprávy o azylové a migrační politice 

v roce 2009 a odborných článků kritizujících nastavení politického rámce v oblasti pracovní 

migrace. Za hlavní přínos této studie lze označit její odbornou analýzu aktuální situace, která 

je doplněna popisem a zhodnocením vývoje politik a reálného stavu v této oblasti již 

od roku 2004. Vyzdvihnout lze dále také její komplexnost, neboť cílem je shrnutí 

statistických informací jak o občanech z třetích států, na které je tato studie primárně zacílena, 

ale pro srovnání i informací o občanech EU a specificky i občanech ČR. 

Co se týče problémů, které se vyskytly při psaní studie, lze obecně shrnout, že zejména 

co se týče statistik, ne vždy byly dostupné v členění požadovaném v šablonách osnovy této 

studie. Ne vždy také statistiky dostupné pro ČR přesně vystihují požadované kategorie – 

z tohoto důvodu je struktura a počet tabulek mírně odlišný od zadání. Podrobněji jsou 

odlišnosti popsány v příslušných částech této studie týkajících se statistik – zejména v příloze 

v poznámkovém aparátu k jednotlivým typům tabulek. Lze shrnout, že nedostupné byly 

následující statistiky (podrobněji viz následující subkapitola): 

- u stavových veličin zejména údaje o sezónních pracovnících - zcela nedostupné pro 

občany EU, včetně občanů ČR, komplexní informace nejsou ani pro kategorii výzkumníci; 

- obdobná je situace u tokových veličin – u těchto statistik jsou například údaje o 

neobsazených pracovních místech dostupná pouze souhrnně a nikoliv v požadovaném členění 

dle kategorií zaměstnání; 

- informace ohledně příchodu pracovníků s rodinnými příslušníky nejsou vůbec 

k dispozici, dále nelze provádět zadáním požadované vyloučení občanů s dvojím občanstvím 

(EU/třetího státu); 

- některá data uvedená v příloze neodpovídají plně požadavků zadání studie – jedná se 

například o zahrnutí vysílaných pracovníků do celkových počtů, data za sezónní pracovníky 

z třetích zemí jsou podhodnocená, informace o výzkumnících je pouze částečná, uváděn není 

počet osob, ale počet vydaných povolení k zaměstnání (resp. informací), která navíc zejména 

v roce 2009 neodpovídala počtu cizinců, kterým bylo uděleno i pobytové oprávnění a kteří tak 

mohli začít v ČR skutečně pracovat apod. 
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Studie může být zveřejněna v plném rozsahu, veškeré údaje a statistiky uvedené v této 

studii jsou veřejné a mohou být poskytnuty všem zájemcům. 

1.2 Definice 

 Cílem autorů této studie bylo v maximální možné míře využívat definice uvedené 

v zadání či se jim co nejvíce přiblížit. V případech, kdy toto nebylo možné, jsou odchylky 

popsány v textu studie u konkrétních případů. Problematická byla v této souvislosti zejména 

dostupnost statistik dle požadovaných definic a v požadovaném členění.  

 Za účelem zajištění srovnatelnosti jednotlivých národních studií bylo v zadání navrženo 

využití následujících 5 široce pojatých kategorií: 

a) Vysoce kvalifikovaní 

b) Kvalifikovaní 

c) Nízkokvalifikovaní 

d) Výzkumníci 

e) Sezónní pracovníci 

 V textu této studie je pro tyto kategorie pracovníků používáno souhrnné označení 

„pracovní migranti“ či „zahraniční zaměstnanci“ nebo „zahraniční pracovníci“ – tyto pojmy 

zahrnují souhrnně jak migranty ze zemí EU, Evropského hospodářského prostoru (EHP) a 

Švýcarska, tak z třetích států. Jedná se o ty migranty, kteří jsou v ČR zaměstnáni - podnikající 

cizinci nejsou předmětem této studie. Pokud se jedná pouze o cizince z třetích států, je to 

v textu výslovně uvedeno. 

 Kategorie jsou v rámci této studie specifikovány níže uvedeným způsobem – zejména 

bylo využito klasifikací na základě klasifikace Mezinárodní organizace práce ISCO-881, 

respektive její verze zpracované pro ČR. Tato klasifikace zaměstnání KZAM 2 byla 

vypracovaná na podkladě mezinárodního standardu ISCO-88. KZAM zavedl v ČR ČSÚ 

vydáním „opatřením ČSÚ“ (část 20/1994 Sb.). KZAM až na drobné výjimky na úrovni 

4. místa (tj. podskupin) plně odpovídá ISCO-88. V rámci této studie byl identifikován jediný 

rozdíl, a to u tabulky č. 5 statistik v členění dle vybraných profesí - konkrétně u (pod)skupiny 

odborní ošetřovatelé, zdravotní sestry. Zadání studie požaduje uvedení počtů pro kategorii 

2230 odborní ošetřovatelé, zdravotní sestry, nicméně v českém KZAM není rozlišováno mezi 

                                                 
1 Názvy hlavních tříd, tříd, skupin a podskupin jsou v anglickém jazyce dostupné na 
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco88/major.htm. 
2 Názvy hlavních tříd, tříd, skupin, podskupin a jednotek jsou v českém jazyce pro KZAM dostupné na 
http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/konstrukce_a_seskupeni_klasifikace_kzam. KZAM-R definuje pět úrovní 
seskupení, jedná se o 10 hlavních tříd, 28 tříd, 119 skupin, 499 podskupin, 3221 jednotek. 
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kvalifikovanými („associated“) a ostatními pracovníky. Z tohoto důvodu jsou ve studii 

uvedeny souhrnně počty za skupinu 323. 

 Členění dle KZAM se týká kategorií vysoce kvalifikovaní, kvalifikovaní, 

nízkokvalifikovaní a dále částečně i kategorie výzkumní pracovníci (pro občany ČR a občany 

EU, volná pracovní místa). Data specificky za sezónní pracovníky jsou dostupná jen pro ty 

zahraniční pracovníky z třetích států, kteří pracují s povolením k zaměstnání, a ani tato data 

nejsou úplná (skutečný rozsah migrantů zaměstnaných jako sezónní pracovníci je dle expertů 

MPSV ČR vyšší než dostupná data). Klasifikace KZAM byla také využita pro data o volných 

pracovních místech. 

 Je třeba zdůraznit, že v rámci statistik využitých v této studii dochází u níže uvedených 

kategorií pracovníků „výzkumníci“ a „sezónní pracovníci“ k překrývání s ostatními 

kategoriemi a) – c). Kategorie a) - c) jsou naopak vzájemně komplementární a jejich součet 

reprezentuje celkový počet zahraničních pracovníků v ČR. Výzkumníci reprezentují určitou 

podmnožinu skupiny vysoce kvalifikovaných, naproti tomu sezónní pracovníci mohou 

pocházet ze všech kategorií a) – c), neboť sezónní pracovníci mohou mít různé úrovně 

kvalifikace. Statistická data pro kategorie výzkumníků a sezónních pracovníků jsou dostupná 

pouze velmi omezeně.  

a) Vysoce kvalifikovaní 

Pokud není ve studii určeno jinak, rozumí se tímto pojmem označení těch osob, které 

jsou v rámci klasifikace KZAM (resp. ISCO-88) zařazeny do třídy 1, 2 nebo 3.  

� Hlavní třída zaměstnání 1: Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 

� Hlavní třída zaměstnání 2: Vědečtí a odborní duševní pracovníci 

� Hlavní třída zaměstnání 3: Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci a 

pracovníci v příbuzných oborech  

Jedná se tedy o osoby kvalifikované jako vedoucí a řídící pracovník, odborník, technik 

či podobně, které se přesouvají v rámci vnitřních trhů práce nadnárodních korporací 

a mezinárodních organizací, nebo které hledají práci prostřednictvím mezinárodních trhů 

práce pro nedostatkové dovednosti.  

V ČR od roku 2003 funguje projekt Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků – 

v rámci tohoto programu je pojem vysoce kvalifikovaný pracovník definován odlišně – 

podrobněji viz nastavení tohoto projektu v kapitolách níže. 
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b) Kvalifikovaní  

Pojmem kvalifikovaní jsou v rámci studie označeny ty osoby, které dle klasifikace 

KZAM (odpovídá ISCO-88) pracují na pozici zařazené do třídy 4, 5, 6, 7 nebo 8. Počty 

za jednotlivé třídy byly agregovány do jedné skupiny „kvalifikovaní“. 

� Hlavní třída zaměstnání 4: Nižší administrativní pracovníci (úředníci) 

� Hlavní třída zaměstnání 5: Provozní pracovníci ve službách a obchodě 

� Hlavní třída zaměstnání 6: Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví a 

v příbuzných oborech  

� Hlavní třída zaměstnání 7: Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, 

opraváři  

� Hlavní třída zaměstnání 8: Obsluha strojů a zařízení 

c) Nízkokvalifikovaní 

 V souladu s výše uvedenými postupy, byla i pro kategorii nízkokvalifikovaní využita 

klasifikace dle KZAM, odpovídající klasifikaci ISCO-88, a to: 

� Hlavní třída zaměstnání 9: Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 

d) Výzkumníci 

 Definice pojmu výzkumníci se v rámci této studie liší podle toho, o jaké skupině 

migrantů/občanů je pojednáváno.  

 Pro cizince z třetích států byla využita definice ze Směrnice Rady 2005/71/ES 

o zvláštním postupu při přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého 

výzkumu, která byla v zadání studie uvedena jako nevhodnější. Dle této definice se tak jedná 

o státní příslušníky třetí země, kteří mají náležitou vysokoškolskou kvalifikaci umožňující 

přístup k doktorandským programům a kteří jsou vybráni výzkumnou organizací pro 

provedení výzkumného projektu, pro nějž se obvykle daná kvalifikace vyžaduje. Jelikož 

přístup na trh práce je pro tyto cizince z třetích států garantován v souvislostí s transpozicí 

této směrnice do zákona o zaměstnanosti od prosince roku 20073, jsou pro roky 2008 a 2009 

uváděna tato data. 

 Nicméně za ostatní roky, a pro občany EU, včetně občanů ČR, nejsou dle této definice 

statistiky vůbec dostupné. Z tohoto důvodu bylo využito alternativní definice uvedené 

v zadání studie, a to dle Manuálu OECD, která výzkumníky definuje dle ISCO jako všechny 

                                                 
3 Ustanovení § 98 písm. n) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
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osoby v třídě 2 (Vědečtí a odborní duševní pracovníci), a podskupině 1237 (Vedoucí 

pracovníci výzkumných a vývojových útvarů). Dle zvyku má toto pojetí zahrnovat 

i příslušníky armády s obdobnými dovednostmi zabývající se výzkumem a vývojem – tato 

data však za ČR nejsou dostupná a tak bylo pro studii použito užšího pojetí této definice. 

 

f) Sezónní pracovníci 

Usnesení Rady z 20. června 1994 o omezení přijímání státních příslušníků třetích zemí na 

území členských států za účelem zaměstnávání označuje jako sezónní pracovníky ty 

pracovníky - státní příslušníky třetích zemí, kteří žijí ve třetí zemi, jejichž zaměstnání je 

takového druhu, že závisí na střídání ročních období, a pracují zaměstnáni na základě 

smlouvy uzavřené na konkrétní období a pro konkrétní zaměstnání. 

 V ČR je kategorie sezónních pracovníků upravena a statisticky odděleně sledována 

pouze pro povolení k zaměstnání cizinců z třetích států dle § 96 zákona o zaměstnanosti – 

sezónním zaměstnancem je ten pracovník, který je zaměstnávaným činnostmi závislými na 

střídání ročních období, avšak nejdéle na dobu 6 měsíců v kalendářním roce, pokud mezi 

jednotlivými zaměstnáními na území České republiky uplyne doba nejméně 6 měsíců. Jelikož 

ze zaměstnání na základě povolení vydaného na tomto specifickém základě neplynou 

migrantům žádné zvláštní výhody, probíhá v praxi výkon práce migrantů-sezónních 

pracovníků také v rámci standardního povolení k zaměstnání (a není tak specificky 

sledovatelný ze statistického hlediska). 

  Co se týče definice pojmu zaměstnanost, využívá studie definice dle Výběrového 

šetření pracovních sil (VŠPS) Mezinárodní organizace práce (Labour Force Survey ILO).4 

Statistiky pro občany ČR byly pro tuto studii získány prostřednictvím VŠPS realizovaného 

ČSÚ5, informace o zahraničních pracovnících jsou čerpány v evidence MPSV ČR. 

                                                 
4 Tato definice je k dispozici např. v anglickém jazyce na: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/methodology/definitions 
5 U VŠPS se do kategorie „Zaměstnaní“ řadí všichni 15-ti letí a starší, kteří během referenčního týdne příslušeli 
do kategorie placení zaměstnaní nebo zaměstnaní ve vlastním podniku. Pro účely zjišťování je pojem práce 
interpretován jako práce alespoň po dobu jedné hodiny v referenčním týdnu. Za zaměstnané jsou považováni i 
učni, kteří dostávají mzdu, plat nebo odměnu podle stejného principu jako jiné osoby. Obdobně studenti, osoby 
pobírající důchod, osoby v domácnosti a další osoby zabývající se především mimoekonomickými aktivitami, 
kteří však v referenčním období byli navíc v zaměstnání, jsou také považováni za zaměstnané. Do skupiny 
zaměstnaných naopak nejsou automaticky zahrnovány osoby na rodičovské dovolené, jejichž postavení má 
podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) odlišný charakter. Předmětem šetření ve VŠPS jsou 
domácnosti bydlící v náhodně vybraných bytech. Šetření podléhají všechny osoby obvykle bydlící ve vybraném 
bytě, přičemž není rozhodující a není ani sledováno, mají-li zde pobyt trvalý, přechodný, dlouhodobý nebo 
nehlášený. 
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 U souhrnných statistických dat uvedených v příloze je pod pojmem celková 

zaměstnanost odkazováno pouze na součet uvedených počtů6 – tj. celková zaměstnanost 

v tomto smyslu nezahrnuje nezaměstnané – cizinci z třetích států nemají obecně právo být 

evidováni jako uchazeči o zaměstnání7, a vzhledem k tomu, že statistiky uvádějí zaměstnance 

v členění dle požadavku dle KZAM na pozice, které zastávají, nemohou data obsahovat ani 

nezaměstnané občany ČR.  

  

 

                                                 
6 Jedná se tedy o součet zaměstnaných občanů ČR (zjištěno dle VŠPS), občanů EU-25, EU-2 a třetích států. 
7 Uchazeči se cizinci z třetích států mohou stát pouze v zákonem vymezených případech (azylanti, cizinci 
s trvalým pobytem apod.) 
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2 PŘÍSTUP K EKONOMICKÉ MIGRACI 

2.1 Národní p řístup (vize) a politika 
2.1.1 Migrace jako nástroj řešení nedostatku pracovních sil - vládní politika 

 Od vzniku samostatné České republiky v roce 1993 prošla situace v oblasti migrace 

zásadním vývojem. Ze země zdrojové na počátku 90. let minulého století přes období velkého 

přílivu žadatelů o mezinárodní ochranu a tranzitujících cizinců na přelomu 20. a 21. století se 

Česká republika v posledních letech stala zemí, která je pro cizince migrující za prací 

a obchodem cílovou zemí pro dlouhodobé či trvalé usazení. Při porovnání počátečního 

stavu v roce 1993, kdy na území ČR pobývalo s různými formami pobytu necelých 80 tisíc 

cizinců, a aktuálních údajů z konce roku 2009, kdy cizinců v ČR legálně pobývalo více než 

433 tisíc, je patrné, že mezinárodní migrace a cizinci samotní jsou a musí být v ČR jedním 

z pečlivě řešených témat.  

 V rámci širokého spektra důvodů příchodů cizinců do ČR je pracovní migrace tou 

nejčastější formou.8  

  Horáková9 popisuje v roce 2008 vývoj migrace do ČR následovně: „Dynamika 

zahraničních migrací se zrychluje. Roste nejen podíl cizinců na pracovní síle, ale především 

podíl cizinců v obyvatelstvu. Příčiny se v průběhu let mění. Zatímco zpočátku byly migrace 

vyvolány zejména poptávkou po levné pracovní síle, dnes již jsou v pohybu řetězové migrace, 

v jejichž důsledku se trvale usazuje stále větší počet cizinců. Česká republika získává díky 

migracím pracovní sílu, která přispívá ke zvýšení celkové zaměstnanosti obyvatelstva. 

Perspektivně získává ze zahraničí i nové obyvatele, kteří mohou přispět k určitým pozitivním 

změnám v demografickém vývoji.“  

 Jak dále uvádí Horáková10, „na počátku devadesátých let byla poptávka po levné 

zahraniční pracovní síle vyvolána především potřebami rodící se tržní ekonomiky usilující 

o konkurenceschopnost na globálních trzích. Ekonomické stimuly doposud převládají, ale 

nerostou již takovým tempem, jako tomu bylo v počáteční fázi po vzniku samostatné České 

republiky. Pozitivní vývoj v oblasti ekonomiky zaznamenaný zejména v posledních letech 

měl za následek vzestup životní úrovně obyvatel, a tím i růst celkové migrační atraktivity 
                                                 
8 Ke 31.3.2010 mělo z celkem 246 636 cizinců s povoleným dlouhodobým pobytem v ČR jako účel pobytu 
zaměstnání 95 231 cizinců, druhým nejčastějším účelem pak byla účast v právnické osobě – výkonný manager 
s 50 417 cizinci. Třetím nejčastějším účelem bylo podnikání s 41 811 cizinci. U účelu sloučení s rodinou bylo 
evidováno 33 280 cizinců a u studia 10 457. Z 433 305 cizinců legálně pobývajících v ČR k 31.12.2009 bylo 
evidováno úřady práce v postavení zaměstnanců celých 230 709 (72,4 % ekonomicky aktivních cizinců), 
jako živnostníci bylo registrováno 87 753 cizinců (27,6 %). 
9 Horáková - Dlouhodobé trendy ve vývoji pracovních migrací v České republice 
10 Horáková – Dlouhodobé trendy ve vývoji pracovních migrací v ČR  
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České republiky. Trvalé usídlení spolu se sjednocováním rodin patří dnes k v pořadí druhým 

nejčastějším účelům pobytu cizinců. Na prvém místě jsou nadále ekonomické aktivity 

cizinců.“ 

 Základní koncepční materiál v oblasti migrace a migrační politiky byl přijat vládou ČR 

v roce 200311 - jednalo se o Zásady politiky vlády v oblasti migrace cizinců (Zásady). Tento 

materiál v šesti základních bodech vymezuje směr migrační politiky ČR. Znění jednotlivých 

zásad vyjadřuje vůli ČR aktivně a zodpovědně se za respektování závazků plynoucích z 

mezinárodních úmluv, smluv a doporučení zabývat migrační politikou. Prioritou 

vnitrostátních aktivit v oblasti migrace je formulace účinných opatření, která budou 

podporovat řízenou legální migraci a zároveň minimalizovat migraci nelegální. Politika a 

aktivita vlády ČR v dané oblasti by tak měla směřovat zejména k odstranění překážek legální 

migraci, k podpoře imigrace, která je pro stát a společnost v dlouhodobé perspektivě přínosná 

(zásada č. 4), a k omezování nelegální formy migrace v souladu s mezinárodními standardy. 

Jak je uvedeno na oficiálních webových stránkách MV ČR k legální migraci: v moderní 

společnosti je nezbytné přistupovat k migraci jako k jednomu z nástrojů ekonomického 

rozvoje země. 

 Tyto Zásady by měly být v dlouhodobé perspektivě východiskem pro vytváření moderní 

Koncepce imigrační politiky ČR. Takováto Koncepce doposud vytvořena nebyla, nicméně je 

v současnosti na základě usnesení vlády ČR k Analýze aktuálního vývoje a problémů v oblasti 

migrace12 připravována. V rámci tohoto materiálu byla zpracována analýza aktuální situace 

v této oblasti a na základě této analýzy navrženy úkoly cílené na řešení identifikovaných 

problematických míst. V kontextu této studie se jedná zejména o vytvoření návrhu nového 

systému ekonomické migrace do ČR, který by měl být transparentní a jasně stanovovat 

podmínky pro imigraci do ČR. Na vytváření tohoto návrhu se podílejí kromě MV ČR také 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, MPSV ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 

Ministerstvo financí ČR a Úřad zmocněnce vlády pro lidská práva. Tento nově navržený 

systém bude vytvořen na základě zejména těchto principů: 

- ekonomická migrace má být řízena primárně potřebami ČR – rozsah a struktura této 

 migrace mají být odvozeny od potřeb české ekonomiky a dále brát ohled na 

 integrační možnosti ČR; 

                                                 
11 Usnesení vlády ČR č. 55 ze dne 13. ledna 2003 k účinnosti Koncepce integrace cizinců na území ČR a další 
rozvoj této koncepce po vstupu ČR do EU 
12 Usnesení vlády ČR č. 344 ze dne 10. května 2010 k Analýze aktuálního vývoje a problémů v oblasti migrace 
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- rozsah a struktura ekonomické migrace by měla být flexibilně upravitelná, aby bylo

 možné reagovat na rychle se měnící se vývoj ekonomiky; 

- preference cirkulární migrace; 

- důležitost spolupráce se zeměmi původu a fungování efektivních návratových nástrojů; 

- vzhledem k trvalému usídlení by měla být preferována migrace kvalifikovaných a 

 vysoce kvalifikovaných migrantů, migrace nízkokvalifikovaných by měla být primárně 

 založena na principu dočasné migrace a se zajištěním vyšší úrovně asistence ze strany 

 státu; 

- aktivity v oblasti migrace musí mít zajištěnu spoluzodpovědnost právnických i 

 fyzických osob, které na přijetí do ČR participují, či v jejichž zájmu vstup a pobyt 

 pracovních migrantů v ČR je; 

- zdroje ekonomické migrace do ČR by měly být diverzifikovány. 

 Zájem ČR o podporu migrace za účelem uspokojování poptávky po pracovní síle lze 

ovšem již v současnosti identifikovat implicitně v rámci nastavení právních norem a dalších 

koncepčně-politických dokumentů - zejména v ustanoveních zákona o zaměstnanosti, zákona 

o pobytu cizinců usneseních vlády a dalších. Tato právní úprava je z iniciativy příslušných 

ústředních orgánů průběžně novelizovaná, a to často mimo jiné i s ohledem na zefektivnění 

systému zaměstnávání cizinců za účelem naplňování potřeb trhu práce. V posledních letech se 

jednalo zejména o zrychlování a zjednodušování (jak administrativní, tak faktické) úpravy pro 

vstup cizinců z třetích států na trh práce ČR a snahu zajistit větší transparentnost v oblasti 

agenturního zaměstnávání cizinců. 

 Obecná úprava obsazování volných pracovních míst a zaměstnávání cizinců je obsažena 

v zákoně o zaměstnanosti, zvýhodněné postupy vstupu a zaměstnávání cizinců jsou pak 

aplikovány v rámci specifického legislativního nastavení zaměstnávání cizinců – 

v současnosti se jedná pouze o systém zelených karet. V ČR dále funguje také projekt 

Výběr kvalifikovaných zahrani čních pracovníků, jeho účastníci však nejsou zvýhodňováni 

při vstupu a zaměstnávání, ale v oblasti integrace – konkrétně zejména rychlejším přístupem 

k udělení trvalého pobytu. Tento projekt a systém zelených karet lze vnímat jako konkrétní 

vyjádření vůle vlády ČR zajistit efektivní mechanismus uspokojování poptávky po pracovní 

síle prostřednictvím migrace. Cílem je flexibilně zajišťovat dostatek pracovní síly 

v odpovídající kvalifikační struktuře pro aktuální potřeby ekonomiky ČR.  
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Obecná úprava zákona o zaměstnanosti 

V ČR je s ohledem na zaměstnávání cizinců a zaplňování volných pracovních míst 

uplatňován princip preference domácí a komunitární pracovní síly – tento princip je vtělen do 

zákona o zaměstnanosti jako základní právní normy upravující zaměstnávání (cizinců) v ČR. 

Z ustanovení tohoto zákona plyne, že pracovní migrace občanů třetích států, jejímž primárním 

cílem je ekonomická aktivita, slouží v ČR vždy pouze jako nástroj zaplnění mezer na trhu 

práce – tj. pracovní migrant může získat povolení k zaměstnání, a na jeho základě posléze 

povolení pobytové, v obecné rovině pouze na to volné pracovní místo, které je neobsaditelné 

občanem ČR, resp. občanem EU/EHP či Švýcarska či jejich rodinnými příslušníky.13  

V rámci obecné právní úpravy tak platí, že žádá-li cizinec v ČR o povolení 

k zaměstnání, je to možné pouze v přímém vztahu ke konkrétnímu volnému pracovnímu 

místu hlášenému zaměstnavatelem na příslušném úřadu práce (ÚP). Zda konkrétní ÚP povolí 

obsazení tohoto místa cizincem závisí na jeho správním posouzení situace na trhu práce 

(tzv. test trhu práce).  

Tato obecná úprava – na rozdíl od níže uvedených specifických programů - platí 

nerozdílně pro občany všech třetích států bez ohledu na konkrétní zemi původu. 

Specifické programy/nastavení legislativního rámce pro pracovní migraci  

 Mezi aktivity vlády ČR na podporu legální pracovní migrace patří dvě specifické 

úpravy cílené na zaměstnávání cizinců v ČR. Jedná se o projekt Výběr kvalifikovaných 

zahraničních pracovníků, jehož úvodní pětiletá fáze byla spuštěna v červenci 2003 a který 

se orientuje na dlouhodobé vyplnění mezer na trhu práce (vysoce)kvalifikovanými odborníky 

a jejich integraci v ČR, a nejnovější systém zelených karet. Legislativní změna, která 

spustila tento systém, je účinná od ledna 2009 a je reakcí na požadavky zaměstnavatelů na 

rychlejší zaplňování pracovních míst neobsaditelných domácími pracovníky pracovníky 

zahraničními (z třetích států). Zelené karty nejsou určeny na podporu dlouhodobého usazení 

těchto pracovníků a jejich integraci v ČR. Jejich držiteli se může stát široké spektrum cizinců 

– od klíčového personálu firem a cizinců zastávající místa s požadavkem vysoké kvalifikace 

po zcela nekvalifikované cizince. Jak je níže podrobněji vysvětleno, zejména systém zelených 

karet byl vládou ČR nastaven tak, aby pružně reagoval na aktuální situaci a potřeby na trhu 

práce ČR vzhledem k zaměstnávání občanů třetích států. Zatímco nyní, v době ekonomické 

krize, není systém nijak masivně využíván, vláda ČR předpokládá, že až opět dojde v rámci 
                                                 
13 Toto je obecné pravidlo, v praxi existují poměrně široce definované kategorie cizinců z třetích zemí, kteří mají 
přístup na trh práce ČR zajištěn bez ohledu na aktuální situaci na tomto trhu (azylanti, cizinci s trvalým pobytem 
a další zákonem vymezené skupiny cizinců). 
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hospodářského cyklu k růstu ekonomiky, bude systém zelených karet využíván k získávání 

chybějících pracovníků na trhu práce v ČR ze zahraničí. 

 Jak projekt, tak systém zelených karet omezují prostřednictvím usnesení vlády/vyhlášky 

MV ČR seznamy zemí, jejichž státní příslušníci se jich mohou účastnit. Výběr zemí je 

stanoven na základě rozhodnutí vlády/ministerstva vnitra a byl zásadně ovlivněn 

hospodářskou krizí. 

Podnikání cizinců je v ČR (doposud) upraveno velmi liberálně. Z tohoto důvodu 

nevnímá vláda ČR potřebu nějaké další specifické podpory pro podnikatele-cizince. Jedinou 

výjimkou je podpora informovanosti cizinců o právním prostředí pro podnikání v ČR – tato 

podpora má formu informačních brožurek či informací na webových stránkách v nejčastěji 

používaných jazycích migrantů v ČR. 

2.1.2 Dočasný a dlouhodobý nedostatek pracovních sil  

Politika ČR vzhledem k zaměstnávání cizinců nerozlišuje explicitně mezi jednotlivými 

typy nedostatků pracovní sil. V rámci migrační politiky ČR ani nefungují programy na 

přilákání pracovní síly, které by se zaměřovaly pouze na určitou specifickou chybějící profesi 

– jak obecná právní úprava, tak specifické programy vždy spojují zaplnění mezery na trhu 

práce s konkrétním volným pracovním místem (a s konkrétním kvalifikačním požadavkem). 

Z tohoto důvodu není ani možné stanovit seznam nedostatkových profesí platný pro celou 

ČR. Toto nastavení systému ovšem umožňuje prostřednictvím migrace reagovat jak na 

strukturální, tak cyklické nedostatky na trhu práce. 

Odlišná je situace pouze u projektu Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků, 

mezi jehož primární cíle nepatří pouze zaplňovat mezery na trhu práce u pracovních pozic 

vyžadujících (vysoce)kvalifikované pracovníky, ale současně i částečně napomoci řešit 

demografickou situaci ČR vzhledem ke stárnutí populace. Z tohoto důvodu jsou součástí 

projektu i zvýhodněné podmínky pro získání trvalého pobytu pro rodinné příslušníky 

zahraničního pracovníka. Vzhledem k tomu, že cizinci vstupující do projektu již v ČR mají 

zaměstnání, jedná se v souvislosti s pracovní migrací o zaplňování dlouhodobých mezer na 

trhu práce, neboť vstupem do projektu cizinci získávají především možnost získat trvalý 

pobyt ve výrazně kratší době, což je motivuje k dlouhodobému usazení v ČR a tím i 

dlouhodobému zaplnění mezer na trhu práce ČR. 

2.1.3  Podpora návratů pracovních migrantů  

Návratové programy realizované specificky pro pracovní migranty v ČR neexistují. 

V průběhu roku 2009 fungovaly dva dočasné typy návratových projektů - dvoufázový projekt 
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návratů pro legálně pobývající cizince a projekt návratů pro nelegálně pobývající cizince. 

Tyto projekty byly realizovány na základě usnesení vlády s cílem zejména s ohledem na 

bezpečnostní rizika řešit obtížnou situaci migrantů vzniklou v důsledku jejich propouštění ze 

zaměstnání kvůli ekonomické krizi.  

V ČR jsou dále realizovány asistované návraty pro zákonem stanovené kategorie 

cizinců – jedná se v současnosti o 3 typy návratů – asistované návraty pro nelegálně 

pobývající cizince14, neúspěšné žadatele o azyl a o návraty v rámci programu podpory obětí 

obchodování s lidmi.  

2.1.4 Aktuální změny v politice 

V posledních několika letech lze vysledovat pět podstatných vlivů působících na změnu 

politiky a její praktickou realizaci v této oblasti. Jako nejsilnější vliv lze zejména pro konec 

roku 2008 a rok 2009 jednoznačně označit působení ekonomické krize a její dopady na 

pracovní migranty v ČR. V roce 2009 se zastavil dosavadní výrazný nárůst cizinců 

s povoleným pobytem, který ČR zaznamenávala v minulých letech, a počet cizinců legálně 

pobývajících v ČR se v meziročním srovnání snížil. Tento pokles se týkal zejména občanů 

EU, počet občanů třetích zemí v roce 2009 spíše stagnoval. Dopady hospodářské krize se 

nicméně výraznou měrou projevily zejména u zaměstnaných cizinců, jejichž počty se v roce 

2009 snížily (především u občanů Ukrajiny, Vietnamu a Mongolska). 

� Zefektivňování obecného systému 

Dlouhodobým úsilím vlády ČR v oblasti zaměstnávání cizinců je zjednodušování 

administrativní náročnosti a zrychlování postupů zaměstnávání cizinců. Tato snaha 

v posledních letech vyústila zejména do novelizace zákona o zaměstnanosti a zákona 

o pobytu cizinců, které představily nové nastavení některých mechanismů. Zákonem 

č. 382/2008 Sb.15 s účinností od 1.1.2009 tak byly zavedeny následující změny: 

� Zrušení povolení k získávání zaměstnanců ze zahraniční – vydávaly ÚP 
zaměstnavatelům, kteří chtěli zaměstnat cizince16 

� Rozšíření kategorie cizinců, kteří nepotřebují povolení k zaměstnání (studenti, 
absolventi českých škol) 

� Umožnění vydání povolení k zaměstnání až na dobu 2 let (dříve maximálně 1 rok) 

                                                 
14 Podmínky účasti v programu jsou přesně stanoveny, program není přístupný pro všechny nelegálně pobývající 
cizince. 
15 Zákon č. 382/2008 Sb., ze dne 18. září 2008, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
16 V ČR fungoval dvoufázový systém – pro zaměstnání cizince bylo třeba dvou povolení: zaměstnavatel jednak 
musel získat povolení k získávání zaměstnanců ze zahraničí a dále cizinec z třetí země žádal o povolení 
k zaměstnání. 
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� Zavedení ochranné lhůty v rámci obecného systému zaměstnávání17 

� Změna maximální výše pokuty za umožnění výkonu nelegální práce 

� Zpřísnění činnosti agentur práce (cíleno především na agentury zaměstnávající cizince) 

 
 Výše uvedené změny byly vzhledem k jejich charakteru většinou cizinci uvítány, 

nicméně přinesly sebou i některé negativní jevy jako například zneužívání studia v ČR 

pro účely zaměstnávání ze strany cizinců. Ochranná lhůta není příliš využívaná. 

� Systém zelených karet 

Výše uvedenou novelou došlo také ke spuštění zcela nového systému zaměstnávání 

cizinců - systému zelených karet, který je unikátní v tom, že zelené karty mají duální 

charakter – spojují v sobě v jednom dokumentu povolení k pobytu a povolení k zaměstnání. 

Dále celý proces zaměstnání cizince podstatně urychlují, čímž umožňují reagovat flexibilně 

na poptávku zaměstnavatelů pro pracovní síle. Systém je postaven na evidenci poptávky 

zaměstnavatelů po obsazení konkrétních pracovních pozic. Nicméně zejména vzhledem 

k vlivu hospodářské krize byla při nastavování systému zachována jistá omezení – zelenou 

kartu tak například nemůže získat každý cizinec z třetích států, ale pouze z 12 třetích států 

stanovených vyhláškou MV ČR. Hospodářská krize zásadně ovlivnila výběr zemí a měla také 

dopad na počty volných míst nabízených pro zelené karty a potažmo tak dosavadní nízkou 

míru využívání celého systému. Bližší popis fungování tohoto systému je uveden v kapitole 3. 

� Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků 

Tento původně pětiletý pilotní projekt byl usnesením vlády změněn v říjnu 2008 

z pilotní fáze na stálou součást migrační politiky. Jeho nastavení se nicméně zásadním 

způsobem nezměnilo – vstup je i nadále umožněn pouze občanům vybraných třetích států 

stanovených usnesením vlády. Vstup do projektu je v současnosti umožněn zájemcům 

z 51 třetích zemí. Současně jsou také i nadále stanoveny kvóty na celkový počet účastníků 

projektu - tyto kvóty pro konec roku 2009 a rok 2010 byly dokonce kvůli vlivu krize sníženy 

usnesením vlády ze září 2009 z plánovaných 2 tisíc cizinců na 1 tisíc. Dále byl schválen 

mechanizmus, na jehož základě budou mít při vstupu do projektu přednost ti cizinci, jejichž 

profese se ve statistikách vytvořených na základě informací z úřadů práce objevují jako 

dlouhodobě nedostatkové. 

                                                 
17 Cizincům, jejichž zaměstnání skončí bez jejich zavinění před uplynutím platnosti povolení k zaměstnání, je tak 
umožněno pobývat při splnění stanovených podmínek na území České republiky po dobu 60 dní za účelem 
hledání nového zaměstnání. 
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� Vliv ekonomické krize 

 ČR je již od konce roku 2008 do současnosti ovlivněna ekonomickou krizí. Počínaje 

zejména začátkem roku 2009 začalo přicházet v důsledku této krize o práci velké množství 

cizinců, čímž tito cizinci přišli o zdroj obživy. Tito zahraničních pracovníci, kteří přicházeli 

do ČR jako velmi poptávaná, povětšinou nekvalifikovaná pracovní síla, většinou neměli 

prostředky na návrat domů. Naopak byli ještě často zadlužení poplatky za zprostředkování 

práce v ČR. Bývalí pracovní migranti tak byli ohroženi chudobou a/nebo „propadnutím“ do 

ilegality.  

Vláda na tuto situaci reagovala komplexním souhrnem opatření obsaženým v usnesení 

vlády ČR č. 171 ze dne 9. února 2009 o Zajištění bezpečnostní situace České republiky 

v souvislosti s propouštěním zahraničních pracovníků v důsledku hospodářské krize. Toto 

usnesení obsahovalo jednak analytickou informaci o současné situaci a identifikaci možných 

rizik, návrh komplexního monitoringu této situace a dále podrobný návrh opatření k řešení 

situace. Opatření zahrnovala zejména zpřísnění činnosti pracovních agentur, zvýšené 

kontroly zaměstnavatelů zaměřené na odhalování nelegální migrantů a jejich zefektivnění, a 

realizaci dočasných projektů asistovaných dobrovolných návratů pro cizince zasažené vlivem 

krize.  

Projekt dobrovolných návratů byl nejprve určen jen legálně pobývajícím cizinců, na 

základě dalšího vládního usnesení z května 2009 byl nicméně realizován i specifický projekt 

dobrovolných návratů pro nelegálně pobývající cizince. V rámci projektu byly cizincům 

hrazeny cestovní náklady návratu a v případě legálně se navracejících cizinců byl poskytován 

i finanční příspěvek ve výši 500 EUR pro dospělého a 250 EUR pro děti, respektive 

300/150 EUR v druhé fázi.  

Dočasně byly také na návrh tohoto usnesení omezeny příchody nových zahraničních 

pracovníků prostřednictvím omezení přijímání žádostí o dlouhodobá víza za účelem 

zaměstnání a podnikání na vybraných zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. V druhé 

polovině roku 2009 bylo úplné pozastavení nabírání žádostí zrušeno, nicméně početní 

omezení nabírání žádostí nadále pokračují. 

Obecně se počet pracovních migrantů v ČR snížil, a to jak v důsledku přímého vlivu 

krize tak následných, výše popsaných, vládních opatření cílených na řešení této situace. 

K 31.12.2009 tak bylo vydáno 73.666 povolení k zaměstnání18, což ve srovnání 

                                                 
18 Jedná se o počet povolení k zaměstnání pro cizince – níže v textu a v příloze se statistikami jsou uváděny 
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s předchozím rokem 2008, kdy bylo vydáno 128 934 povolení, představuje pokles o 43 %. 

V letech 2008-2009 přišlo o zaměstnání cca 27 tisíc občanů třetích států.19 Celkem 8 % z nich 

se prostřednictvím projektů dobrovolných návratů navrátilo do země původu. Kapacita první 

fáze projektu dobrovolných návratů (2 tisíce osob) byla rychle naplněna a z tohoto důvodu 

byla následně vzhledem k vysokému zájmu o registraci realizována během července až 

prosince 2009 jeho druhá fáze. Projekt je hodnocen jako úspěšný, neboť jeho realizací se 

podařilo dosáhnout vytyčených cílů.20 

Cílem přijatých opatření u agentur práce bylo zamezit stávajícímu častému zneužívání 

cizinců ze strany těchto agentur. Vláda tak změnila pravidla pro zaměstnávání cizinců 

prostřednictvím agentur – nově mohou agentury zprostředkovat zaměstnání jen 

kvalifikovaným cizincům a u nekvalifikovaných pouze u vybraných profesí. V porovnání se 

stejným obdobím roku 2008 došlo k výraznému snížení počtu agenturních zaměstnanců – 

na konci roku 2008 se jednalo o cca 35 tisíc takových pracovníků, poslední údaje z letošního 

roku hovoří o cca 4 50021 pracovnících.22 

 Dochází také k důslednějšímu uplatňování uchazečů o zaměstnání (tj. občanů 

ČR/EU/EHP a Švýcarska a cizinců s trvalým pobytem) na trhu práce. Pro státní příslušníky 

třetích zemí jsou tak nová povolení k zaměstnání úřady práce vydávána pouze na kratší 

časové období. 

V rámci usnesení z února 2009 jsou také navrženy některé další změny, které vyžadují 

legislativní změnu a které tak doposud nebyly realizovány – jedná se například o nově 

stanovenou odpovědnost zaměstnavatele za potenciální nelegální pobyt zahraničního 

pracovníka, kterého zaměstnávali, zpřísnění podmínek pro vydávání povolení k pobytu za 

účelem podnikání23 a omezení možnosti právního zastupování cizince při jednání s úřady. 

                                                                                                                                                         
souhrnné počty zaměstnaných cizinců z třetích států – tedy součet vydaných povolení k zaměstnání cizincům a 
informací cizinců z třetích zemí, kteří nepotřebují povolení k zaměstnání. Z tohoto se níže jedná o vyšší počty a 
údaje tak nejsou shodné 
19 Tento počet se neshoduje se statistikami v příloze, kde je uveden meziroční pokles ze 143 598 zaměstnaných 
cizinců z třetích států na 91 565, tj. na 63 % původního počtu. Důvod viz předcházející poznámka. 
20 Nebylo zaznamenáno zvýšení přeshraniční nelegální migrace při porovnání s lety minulými, ani zásadní nárůst 
trestné činnosti páchané cizinci či na cizincích, nedošlo ke zvýšení počtu žadatelů o mezinárodní ochranu 
v důsledku žádosti (některé případy bezesporu byly, jednalo se však o jednotlivce). 
21 K 31.12.2009 bylo v ČR 3 574 platných povolení k zaměstnání pro cizince-agenturní zaměstnance 
zapůjčované k uživateli. 
22 Je však třeba upozornit na to, že velké množství těchto osob je nyní zaměstnáno prostřednictvím družstev a 
právnických osob, tedy bude třeba pokračovat v hledání vhodných opatření.  
23 V důsledku hospodářské krize bylo možno sledovat znatelný nárůst povolení k pobytu za účelem podnikání, 
který je vysvětlován tím, že řada cizinců, která ztratila zaměstnání, si pro účely legalizace svého pobytu zažádala 
o tento typ pobytu, neboť jeho získání je obecně snazší než povolení k zaměstnání. Prokazování, že cizinec 
skutečně podniká, je v rámci stávající právní úpravy velmi obtížné. 
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� Implementace práva EU 

Od roku 2004, kdy ČR vstoupila do EU, je její legislativa ovlivňována implementací 

práva EU. Vzhledem k dynamice vývoje EU v této oblasti je tento vliv poměrně významný. 

V aktuálně připravované novelizaci zákona o pobytu cizinců a dalších zákonů, která bude 

nicméně předložena Parlamentu ČR až v druhé polovině roku 2010 a reálně tak doposud 

politiku nezměnila, je v kontextu této studie podstatný zejména vliv: 

- implementace „sankční směrnice“ 24 

Za hlavní dopad této směrnice do práva ČR je považováno zajištění, aby nelegálně 

zaměstnaný cizinec mohl požádat o udělení dlouhodobého pobytu za účelem strpění na 

dobu probíhajícího řízení proti zaměstnavateli o zaplacení dlužné mzdy. Co se týká úhrady 

nákladů správního vyhoštění cizince zaměstnaného bez povolení k zaměstnaní budou 

vymáhány především po jeho zaměstnavateli, případně po tom, kdo uzavřel se 

zaměstnavatelem jako subdodavatelem dohodu, v rámci jejíhož plnění zaměstnavatel cizince 

zaměstnával. Podstatná část směrnice bude implementována do předpisů v gesci i jiných 

rezortů než MV ČR - zejména MPSV ČR. 

- implementace „směrnice o modrých kartách“ 25 

V rámci implementace této směrnice bude v ČR zaveden nový druh povolení 

k dlouhodobému pobytu, který bude vydáván cizincům za účelem výkonu zaměstnání 

vyžadujícího vysokou kvalifikaci – modrá karty EU. O žádosti o modrou kartu EU bude 

rozhodovat Ministerstvo vnitra ČR. Modrá karta EU  bude opravňovat cizince k pobytu a 

zároveň výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (nebude třeba mít zvlášť 

povolení k zaměstnání). Pod pojem vysoké kvalifikace bude zahrnuto vysokoškolské 

vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo alespoň 3 roky. Návrh obsahuje 

stanovení náležitosti k žádosti o vydání modré karty EU (kromě platného cestovního 

dokladu, fotografií a dokladu o ubytování, jsou náležitostmi: pracovní smlouva na dobu 

nejméně 1 roku, která obsahuje výši sjednané mzdy, která nesmí být nižší než 

1,5 násobek průměrné roční hrubé mzdy; doklady potvrzující kvalifikaci; doklad o splnění 

podmínek pro výkon regulovaného povolání). Návrh stanovuje, že do období 5 let 

nepřetržitého pobytu na území vyžadovaného pro získání trvalého pobytu na území/pro 

získání právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském 

                                                 
24 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES o minimálních normách pro sankce a opatření vůči 
zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí  
25 Směrnice Rady 2009/50/ES o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem 
výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci 
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společenství se započítává i pobyt na modrou kartu EU, resp. pobyt na povolení 

k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny s držitelem modré karty EU, tedy jak 

pobyt na území, tak pobyt v jiných členských státech, přičemž na území musí cizinec 

pobývat po dobu nejméně dvou let. Dále se stanoví, že držiteli modré karty EU a jeho 

rodinným příslušníkům bude umožněno sloučení rodiny bez stanovení minimální doby 

předchozího pobytu na území, tedy ihned. 

Implementace této směrnice bude mít dopady i do dalších předpisů, zejména zákona 

o zaměstnanosti a předpisů v oblasti sociálního zabezpečení. 

V kontextu této studie bude mít pouze okrajový vliv implementace „návratové 

směrnice“ 26.  

Ze směrnic v této oblasti již implementovaných byla poslední „směrnice 

o výzkumnících“27, která byla implementovaná prostřednictvím zákona č. 379/2007 Sb., 

novelizujícího zákon o pobytu cizinců a další zákony. Do legislativy tak byl zaveden nový 

druh dlouhodobého povolení k pobytu za účelem vědeckého výzkumu, který této skupině 

cizinců poskytuje výhodnější podmínky pobytu v ČR než měli v předchozí právní úpravě. 

2.2 Právní a institucionální rámec  
2.2.1 Nastavení politik 

Zásadní roli v nastavení realizačního rámce politik v této oblasti mají následující 

koncepčně-implementační dokumenty: 

• Usnesení vlády ČR ze dne 20. října 2008 č.1316 ke Zprávě o realizaci projektu Výběr 

kvalifikovaných zahraničních pracovníků v letech 2003 - 2008 a návrhu dalších 

změn28; 

• Usnesení vlády ČR ze dne 29. září 2009 č. 1236 ke Zprávě o realizaci projektu Výběr 

kvalifikovaných zahraničních pracovníků v letech 2008 a 2009 a k návrhu dalších 

změn. 

 S ohledem na současnou situaci vzhledem k dopadům hospodářské krize na situaci 

cizinců z třetích států, jsou určující také následující materiály:  

                                                 
26 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES o společných normách a postupech v členských státech 
při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí 
27 Směrnice Rady 2005/71/ES o zvláštním postupu při příjímání státních příslušníků třetích zemí pro účely 
vědeckého výzkumu 
28 A další usnesení upravující postupný vývoj projektu: č. 975 z 26. září 2001, č. 720 z 10. července 2002, č. 340 
ze 14. dubna 2004, č. 394 ze 6. dubna 2005, č. 1377 z 26. října 2005, č. 431 z 19. dubna 2006, č. 538 ze dne 
23. května 2007 
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• Usnesení vlády ČR č. 171 ze dne 9. února 2009 o Zajištění bezpečnostní situace České 

republiky v souvislosti s propouštěním zahraničních pracovníků v důsledku 

hospodářské krize; 

• Usnesení vlády ČR č. 587 ze dne 4. května 2009 o projektu Dobrovolné návraty 

nelegálně pobývajících cizinců;  

• Usnesení vlády ČR č. 588 ze dne 4. května 2009 o projektu Dobrovolné návraty – 

II. fáze; 

• Usnesení vlády ČR č. 1205 ze dne 16. září 2009 k pozastavení nabírání žádostí o 

dlouhodobá víza na vybraných zastupitelských úřadech České republiky – 

vyhodnocení situace a další postup; 

• Usnesení vlády č. 846 ze dne 29. června 2009 k projektu Pokračování informační 

 kampaně na prevenci nelegální migrace mongolských občanů. 

 Další vývoj a koncepčně-politické změny v oblasti pracovní migrace jsou očekávány 

během roku 2011, a to v souvislosti s předložením návrhu nového systému ekonomické 

migrace do České republiky. Návrh má být předložen MV ČR vládě ČR do 31. prosince 2010. 

Obecné principy, na nichž bude návrh vystavěn, jsou uvedeny výše. 

2.2.2 Legislativní rámec 

 Jak bylo naznačeno výše , základním politickým a právním dokumentem upravujícím 

zaměstnávání cizinců, které je v obecné rovině realizováno právě s cílem zaplnit volná 

pracovní místa na trhu práce v ČR, je zákon o zaměstnanosti a zákon o pobytu cizinců. 

Tyto právní normy jsou doplněny dalšími koncepčně-politickými dokumenty a s ohledem na 

v současnosti fungující dva specifické programy/systémy pracovní migrace také sérií usnesení 

vlády ČR k projektu Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků a vyhláškou MV ČR 

k zeleným kartám. 

 Základní právní rámec pracovní migrace tedy tvoří zejména tyto normy: 

• Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti; 

• Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky; 

• Vyhláška č. 461/2008 Sb., ze dne 17. prosince 2008, kterou se stanoví seznam zemí, 

jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty. 

Důležitými zákony upravujícími oblast pobytu a zaměstnávání cizinců jsou také: zákon 

č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), zákon č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
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Od vstupu ČR do EU v květnu 2004 je národní migrační politika ve značné míře řešena 

v konsensu s partnerskými zeměmi a s využitím instrumentů evropského práva. 

2.2.3 Zákon o pobytu cizinců na území ČR 

 Tento zákon29 je základním právním dokumentem upravujícím podmínky vstupu a 

pobytu cizinců na území ČR - především specifikuje podmínky vstupu a pobytu jednotlivých 

kategorií cizinců, definuje pobyt přechodný a pobyt trvalý, řeší problematiku udělování víz, 

stanovuje práva a povinnosti cizinců jakož i oprávnění a povinnosti policejních a správních 

orgánů.  

2.2.4 Zákon o zaměstnanosti  

 Tento zákon30 ve své čtvrté části upravuje zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí – 

v první hlavě to je úprava informační povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání 

zaměstnanců ze zahraničí, v hlavě druhé povolení k zaměstnání cizince31, v hlavě třetí 

evidence občanů EU a cizinců, a v hlavě čtvrté pak zmocnění k přijetí národních opatření 

v oblasti zaměstnávání. Zákon také ve svých dalších částech upravuje kontrolní činnost na 

úseku zaměstnanosti. 

2.2.5 Specifická kritéria pro přijetí pracovníků 

 Zákon o zaměstnanosti rozděluje cizí státní příslušníky s ohledem na jejich přístup na 

trh práce do několika kategorií:  

Občané EU, EHP a Švýcarska a jejich rodinní příslušníci  

 Občané EU, EHP a Švýcarska a jejich rodinní příslušníci32, a také rodinní příslušníci 

občanů ČR, kteří nejsou občany ČR ani jiného členského státu EU, nejsou z hlediska zákona 

o zaměstnanosti považováni za cizince a mají tak v rámci tohoto zákona stejné postavení jako 

občané ČR. Tito cizí státní příslušníci tak mají volný přístup na trh práce – tj. nepotřebují 

povolení k zaměstnání. Nicméně předkládají příslušnému ÚP doklad potvrzující fakt, že jsou 

rodinnými příslušníky výše definovaných osob.  

                                                 
29 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 
30 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
31 Jedná se zvláštní skupiny cizinců z třetích států, kteří na základě výjimky dané zákonem buď povolení 
k zaměstnání nepotřebují (např. azylanti, cizinci s trvalým pobytem), anebo je jim vydáváno automaticky bez 
ověřování situace na trhu práce (např. duchovní registrované církve, žadatelé o azyl po uplynutí 12 měsíců 
od podání žádosti) anebo nejsou v rámci zákona o zaměstnanosti považováni za cizince (rodinný příslušník 
občana ČR/EU/EHP či Švýcarska). 
32 Rodinným příslušníkem se v této souvislosti rozumí manžel/ka, partner/ka se kterou dotčený nositel práv 
uzavřel(a) registrované partnerství na základě předpisů členského státu, a jejich potomci, jsou-li mladší 21 let 
nebo jsou-li na nositeli práv závislí. Dále pak také vyživovaní příbuzní ve vzestupné řadě občana EU/EHP 
a Švýcarska a jeho manžela nebo manželky, partnera nebo partnerky. 
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Právo pracovat bez povolení k zaměstnání získali občané členských států EU, EHP a 

Švýcarska a jejich rodinní příslušníci po vstupu ČR do EU, tedy od 1. května 2004. 

Zpočátku nebyla povinná dokonce ani jejich registrace. To se změnilo ode dne účinnosti 

nového zákona o zaměstnanosti, tj. od 1. října 2004. Od tohoto dne se na ně vztahuje 

registrační povinnost – zaměstnavatel nebo právnická či fyzická osoba, ke které jsou tyto 

osoby svým zaměstnavatelem vysláni, je povinen nejpozději v den nástupu těchto osob 

k výkonu práce písemně informovat o této skutečnosti úřad práce příslušný podle místa 

výkonu práce. ČR nepřijala žádná opatření omezující vstup občanů nových členských států na 

trh práce, a to jak při vstupu zemí EU-10, jejichž byla součástí, tak v roce 2007 u Bulharska 

a Rumunska.  

Občané třetích států  

Aby cizinec z třetích států mohl být přijat v ČR do zaměstnání, musí získat povolení 

k zaměstnání a povolení k pobytu na území ČR nebo zelenou kartu.  

 O vydání povolení k zaměstnání žádá cizinec písemně na ÚP, a to buď osobně, 

prostřednictvím svého zplnomocněného zástupce nebo prostřednictvím zaměstnavatele, 

u kterého má být zaměstnán nebo ke kterému bude vyslán svým zahraničním 

zaměstnavatelem k výkonu práce. Cizinec žádá o konkrétní místo u konkrétního 

zaměstnavatele. K žádosti o povolení k zaměstnání je třeba připojit některé další dokumenty – 

vyjádření zaměstnavatele, že cizince zaměstná, doklady o odborné způsobilosti cizince a 

eventuálně některé další doklady, jako například pro práci v určitých oborech zdravotní 

průkaz. Podrobněji k postupu zaměstnávání viz následující kapitola.  

 Zelená karta je povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území ČR 

ve zvláštních případech. Cizinec, který má zelenou kartu vydanou na konkrétní pracovní 

místo, je oprávněn jednak pobývat na území ČR a dále pracovat na pracovním místě, na které 

byla zelená karta vydána. Zelená karta je doklad duálního charakteru, což znamená, že jedním 

úředním úkonem je uděleno povolení k pobytu i současně povolení k zaměstnání, čímž se 

celý proces zaměstnání urychluje. Cizinec, který má zájem o zaměstnání v ČR, si nejprve na 

internetu vyhledá vhodné volné místo v centrální evidenci volných pracovních míst 

obsaditelných držiteli zelené karty, poté požádá na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí o 

vydání zelené karty na vybrané pracovní místo. Žádost je pak postoupena MV ČR, které 

o vydání zelené karty rozhodne do 30 dnů. Cizinec po předložení dokladu o uzavření 

cestovního zdravotního pojištění obdrží vstupní vízum k převzetí zelené karty, kterou si na 

území ČR převezme, přihlásí se do 3 pracovních dnů k pobytu na příslušném inspektorátu 
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cizinecké policie a nastoupí do zaměstnání. Zelenou kartu může za výjimečných, zákonem 

stavených, podmínek získat i cizinec již v ČR pobývající.33 

Podrobněji k mechanismům propojení cizinců s konkrétními volnými pracovními místy 

a dalším specifickým podmínkám jejich zaměstnání viz níže – v rámci popisu jednotlivých 

systému zaměstnávání. 

 Povolení k zaměstnání se vyžaduje i v případě, má-li být cizinec, jehož 

zaměstnavatelem je zahraniční subjekt, svým zaměstnavatelem na základě smlouvy 

(kontraktu) s českou fyzickou nebo právnickou osobou vyslán k výkonu práce na území ČR. 

Před uzavřením takovéto smlouvy o vyslání cizince do ČR je tedy příslušná tuzemská fyzická 

či právnická osoba povinna projednat s ÚP zejména počty a profese vysílaných zaměstnanců 

a dobu jejich vyslání. V krajním případě ÚP může toto povolení neudělit a navrhnout 

zaměstnání českých občanů z registru ÚP. Většinou se však v tomto případě jedná o funkce 

vedoucích pracovníků, managerů či specialisty. Cizinci, kteří obsazují takovéto posty, mají 

tzv. vysílací dopis. 

Občané třetích států – zvláštní případy zaměstnávání 

 Zákon o zaměstnanosti stanoví v zásadě dvě skupiny cizinců z třetích států, kteří 

povolení k zaměstnání nebo zelenou kartu získávat nemusejí, nebo jim je uděleno bez ohledu 

na situaci na trhu práce, tedy pouze administrativním aktem. 

 Jedná se jednak o cizince, k jejichž zaměstnání se povolení nevyžaduje (§98 zákona 

o zaměstnanosti):  

a) s povoleným trvalým pobytem, 

b) který je rodinným příslušníkem člena diplomatické mise, konzulárního úřadu 

nebo rodinným příslušníkem zaměstnance mezinárodní vládní organizace se 

sídlem na území ČR34,  

c) kterému byl udělen azyl nebo doplňková ochrana, 

d) jehož výkon práce v ČR nepřesáhne 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo 

celkem 30 dní v kalendářním roce35,  

                                                 
33 Žádost o zelenou kartu na MV ČR může podat cizinec, který pobývá na území ČR v rámci režimu zelené karty 
a který současně buď ztratil ne svoji vinou zaměstnání a žádost podává během 60ti denní ochranné lhůty, anebo 
pobývá v ČR na zelenou kartu již po dobu nejméně 1 rok a chce změnit zaměstnavatele. O zelenou kartu může 
na MV ČR také požádat cizinec, který v ČR pobývá nepřetržitě po dobu 2 let, a to buď na vízum k pobytům nad 
90 dnů nebo na povolení k dlouhodobému pobytu. 
34 pokud je vyhlášenou mezinárodní smlouvou, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika 
vázána, zaručena vzájemnost 
35 a jde-li zároveň o výkonného umělce, pedagogického pracovníka, akademického pracovníka vysoké školy, 
vědeckého, výzkumného nebo vývojového pracovníka, který je účastníkem vědeckého setkání, žáka nebo 
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e) o němž to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal 

Parlament souhlas a jíž je ČR vázána, 

Dále se s ohledem na kontext této studie jedná také o cizince,: 

- který se na území ČR soustavně připravuje na budoucí povolání, 

- který byl vyslán na území ČR v rámci poskytování služeb zaměstnavatelem 

usazeným v jiném členském státu Evropské unie, 

- který na území ČR pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za 

účelem společného soužití rodiny, jde-li o společné soužití rodiny s cizincem podle 

písmene a) nebo c), 

- který na území ČR pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu 

rezidenta jiného členského státu Evropské unie za účelem zaměstnání, pokud od 

vydání tohoto povolení uplynulo více než 12 měsíců,  

- který vykonává v ČR soustavnou vzdělávací nebo vědeckou činnost jako 

pedagogický pracovník nebo akademický pracovník vysoké školy nebo vědecký, 

výzkumný nebo vývojový pracovník ve veřejné výzkumné instituci nebo jiné 

výzkumné organizaci podle zvláštního právního předpisu, 

- který získal střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v 

konzervatoři podle školského zákona nebo vysokoškolské vzdělání podle zákona o 

vysokých školách, nebo 

- který na území ČR pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za 

účelem společného soužití rodiny36 

- a některé další skupiny cizinců.37 

 

Bez ohledu na situaci na trhu práce vydává ÚP povolení k zaměstnání cizinci 

(§ 97 zákona o zaměstnanosti):  

                                                                                                                                                         
studenta do 26 let věku, sportovce nebo osobu, která v České republice zajišťuje dodávky zboží nebo služeb 
nebo toto zboží dodává nebo provádí montáž na základě obchodní smlouvy, případně provádí záruční 
a opravářské práce. 
36 - jde-li o společné soužití rodiny s cizincem, jenž má statut dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském 
společenství na území nebo dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného 
členského státu EU, a který během tohoto pobytu byl na území ČR zaměstnán na základě povolení k zaměstnání 
nebo zelené karty minimálně po dobu 12 měsíců. 
37 - který je členem záchranné jednotky a poskytuje pomoc na základě mezistátní dohody o vzájemné pomoci při 
odstraňování následků havárií a živelních pohrom, a v případech humanitární pomoci; 
- zaměstnaného v mezinárodní hromadné dopravě, pokud je k výkonu práce na území ČR vyslán svým 
zahraničním zaměstnavatelem; 
- akreditovaného v oblasti sdělovacích prostředků; 
- který je vojenským či civilním personálem ozbrojených sil vysílajícího státu podle zvláštního zákona. 
 
 



Studie EMN – Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace 
Česká republika 

 28 

• který bude zaměstnán na časově vymezené období za účelem zvyšování svých 

dovedností a kvalifikace ve zvoleném zaměstnání (stáž), avšak na dobu nejdéle 

jednoho roku. Toto období může být prodlouženo, nejdéle však na dobu potřebnou 

pro získání odborné kvalifikace podle předpisů platných v ČR, 

• do 26 let věku zaměstnávaného příležitostnými a časově omezenými pracemi v rámci 

výměny mezi školami nebo v rámci programů pro mládež, jichž se ČR, 

• který je duchovním církve nebo náboženské společnosti registrované v ČR, 

• o němž to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament 

souhlas a jíž je ČR, 

•  kterému bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu nebo mu za stejným účelem 

bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu, 

• který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo kterému bylo uděleno vízum 

k pobytu nad 90 dní za účelem strpění pobytu, nejdříve však po uplynutí 12 měsíců 

ode dne podání žádosti o udělení azylu. 

� Obecný systém 

 Kritéria jsou pro obecný systém zaměstnávání nastavena zákonem o zaměstnanosti, 

stejně tak jako identifikace požadavků trhu práce v souvislosti s jejich naplňováním 

prostřednictvím migrace. Podrobné podmínky pro pobyt jsou nastaveny zejména zákonem 

o pobytu cizinců.  

 V souladu s výše uvedenými informace platí jak pro obecný systém, tak oba specifické 

programy, základní princip zaměstnávání cizinců. Tento princip stanoví, že cizinec může do 

ČR přijít za prací pouze, pokud přichází obsadit volné pracovní místo neobsaditelné občanem 

ČR/EU/EHP či Švýcarska. Takováto místa, u nichž zaměstnavatel předpokládá 

neobsaditelnost domácím uchazečem, a má zájem je obsadit cizincem, jsou při jejich 

nahlášení na ÚP na základě vyjádření zaměstnavatele označována pracovníky příslušných ÚP 

a následně jsou tak evidována v centrální databázi volných pracovních míst vhodných pro 

cizince. Tato databáze je cizincům volně dostupná na webovém portálu zaměstnanosti MPSV 

ČR. O ně se pak mohou cizinci ucházet. Nicméně jistotu, že příslušný ÚP jejich zaměstnání 

schválí, nemají – záleží na posouzení ÚP. Tato databáze byla vytvořena v rámci projektu 

Výběru kvalifikovaných zahraničních pracovníků pro jeho účastníky – později byla 

zpřístupněna také pro obecný systém zaměstnávání cizinců. 

 Sjednocování rodin v rámci obecného systému je možné na základě zákona o pobytu 

cizinců – není upraveno specificky pro pracovní migranty. Obecně dle tohoto zákona platí, 
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že rodinní příslušníci mohou nejprve pobývat na území na dlouhodobé vízum a později 

na povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny. Dále musí být 

splněny některé další podmínky jako je zejména prokázání rodinného vztahu a materiální 

zajištění rodiny (násobky životního minima, bydlení). Pro získání dlouhodobého pobytu navíc 

platí, že cizinec, se kterým má být umožněno společné soužití rodiny, je držitelem povolení 

k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu a pobývá na území po dobu 

nejméně 15 měsíců, a dále, jde-li o sloučení manželů, současně musí každý z nich dosáhnout 

věku 20 let. 

 Legislativa ČR neupravuje žádná specifická opatření v souvislosti s návraty pracovních 

migrantů. 

� Zelené karty 

 Mírně odlišná – byť na stejném principu – je úprava systému zelených karet. Zahraniční 

pracovník se zájmem o zelenou kartou může nastoupit pouze na volné pracovní místo, 

zařazené v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných budoucími držiteli 

zelené karty. Do této evidence jsou zařazována pouze volná pracovní místa nahlášená úřadu 

práce zaměstnavatelem, o která 30 dní neprojeví zájem občan z ČR nebo EU/EHP 

a Švýcarska. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR může dále vybrané volné pracovní místo 

označit jako místo vhodné pro klíčový personál. Současně ministr práce a sociálních věcí 

může místo z databáze s ohledem na situaci na trhu práce vyjmout (děje se na podnět 

konkrétního ÚP).  

 Zelená karta může být vydána pouze státním příslušníkům vybraných zemí stanovených 

vyhláškou MV ČR38, dále musí uchazeči prokázat splnění případných kvalifikačních 

požadavků.  

Zelená karta se vydává ve 3 kategoriích: 

• Typ A – pro vysokoškolsky kvalifikované pracovníky a klíčový personál 
(na dobu až 3 roky) 

• Typ B – pro pracovníky na pracovních pozicích minimálně s požadavkem 
vyučen (na dobu až 2 roky) 

• Typ C – pro ostatní pracovníky (na dobu až 2 roky) 

                                                 
38 O vydání zelené karty mohou žádat pouze státní příslušníci 12 zemí uvedených ve vyhlášce MV publikované 
ve Sbírce zákonů pod č. 461/2008 Sb. Jedná se státní příslušníky těchto zemí: Austrálie, Černé Hory, 
Chorvatska, Japonska, Kanady, Korejské republiky, Nového Zélandu, Bosny a Hercegoviny, Makedonie, USA, 
Srbska a Ukrajiny. 
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 U zelené karty typu A a B je možné její platnost za určitých okolností prodlužovat vždy 

až o 3 roky, u typu C to možné není. Žádosti o prodloužení přijímají pracoviště MV ČR 

v krajích. Žádost o prodloužení může, resp. je povinen, cizinec podat nejdříve 120 dnů 

a nejpozději 14 dnů před skončením platnosti povolení k pobytu. 

 Rodinní příslušníci držitelů zelených karet, kromě držitelé typu C, mohou získat 

povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, ale až po určité časové 

době. Tato doba je kratší než v rámci obecného systému. Pro držitele zelené karty, kteří patří do 

kategorie kvalifikovaných pracovníků s vysokoškolským vzděláním či klíčového personálu, platí, 

že musí na českém území pobývat nejméně 6 měsíců, aby jeho rodinní příslušníci mohli o toto 

povolení požádat. Pro držitele zelené karty, který patří do kategorie minimálně s vyučením, platí, 

že musí v ČR pobývat nejméně 1 rok, aby jeho příbuzní mohli požádat o povolení. 

� Projekt Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků  

 U projektu Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků je oproti standardnímu 

postupu účastníkům navíc poskytováno poradenství na specializovaném administrativním 

pracovišti tohoto projektu – jsou jim zodpovězeny případné dotazy a dostanou potřebné 

kontakty na příslušné úřady. V rámci projektu proběhla také poměrně intenzivní informační 

kampaň cílená na informování cizinců o tomto projektu. Kampaň byla MPSV ČR realizovaná 

prostřednictvím partnera Mezinárodní organizaci pro migraci (IOM), a to jak v zahraničí, tak 

v ČR. Účastníci projektu mají také výhodu v možnosti čerpání tzv. ochranné doby pro případ, 

že ztratí zaměstnání. Při standardním zaměstnávání dle zákona o zaměstnanosti musel do 

roku 2009 cizinec v tomto případě opustit ČR, neboť v důsledku ztráty zaměstnání ztratil 

i důvod k pobytu a tedy i pobytové oprávnění. Účastníkům projektu však byla v počátcích 

fungování projektu poskytována ochranná doba 30 dní. Od roku 2009 byla novelou zákona 

o zaměstnanosti přiznána ochranná lhůta ze zákonem stanovených podmínek všem cizincům, 

nicméně účastníci projektu ji mají za určitých podmínek výhodnější.39 

 Kritéria pro přijetí účastníků do projektu jsou dána usnesením vlády ČR k tomuto 

projektu – v současnosti mezi tato hlavní kritéria patří: státní příslušnost země, jejichž občané 

mohou do projektu vstupovat40, nebo absolutorium české střední nebo vysoké školy41, 

                                                 
39 V současnosti tedy účastníci projektu získají v ČR 60 denní ochrannou lhůtu na nalezení nového pracovního 
místa již během prvního roku účasti v projektu, a to v případě, že ztratili zaměstnání z důvodů na vlastní vůli 
nezávislých. V průběhu dalších let účasti v projektu se jeho účastníkům poskytuje ochranná lhůta i v případech 
ztráty zaměstnání z dalších důvodů. V této lhůtě nepřijdou o vízum a pobyt v ČR se jim nepřerušuje. 
40 Aktuálně jsou cílovými zeměmi projektu Albánie, Argentina, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bělorusko, 
Bosna a Hercegovina, Brazílie, Černá Hora, Filipíny, Gruzie, Guatemala, Honduras, Chile, Chorvatsko, Indie, 
Indonésie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kambodža, Kanada, Kazachstán, Korejská republika, 
Kostarika, Kuba, Kyrgyzstán, Laos, Makedonie (FYROM), Malajsie, Mexiko, Moldavsko, Myanmar, Nepál, 



Studie EMN – Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace 
Česká republika 

 31 

dále požadavek na vzdělání, zajištěné legální zaměstnání a pobyt v ČR42, dosažení 

stanoveného počtu bodů ve výběrovém hodnocení účastníků (hodnotí se dosavadní praxe, 

kvalifikace, znalost jazyků, rodina apod.) 

 Sjednocování rodin je pro příchod do ČR řešeno v rámci standardního režimu, nicméně 

rodinní příslušníci účastníků projektu získávají trvalý pobyt ve zkrácené lhůtě stejně jako 

účastník (nositel oprávnění). 

 Účastníci, kteří splní všechny podmínky projektu, mohou i s rodinou požádat o trvalý 

pobyt v ČR ve zkrácené lhůtě po uplynutí 2,5 let nebo v případě vysoce kvalifikovaných 

pracovníků již po 1,5 roce (standardní doba pro ostatní cizince je 5 let).  

  V rámci projektu Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků není podpora návratů 

žádoucí – cílem projektu je trvalá integrace zahraničních odborníků a jejich rodin v ČR. 

2.3 Politická debata a zapojení aktér ů 
Přestože význam tématu imigrace v ČR v dlouhodobé perspektivě začal v důsledku 

otevření hranic a přílivu cizinců od 90. let růst, obecně téma migrace nepatřilo v ČR 

na počátku první dekády 21. století k hlavním politickým tématům. Taktéž nebylo ani 

zásadním tématem veřejných debat.  

 Lehčí změna ohledně zájmu politiků a veřejnosti o téma pracovní migrace přišla 

s příchodem hospodářské krize a jejími důsledky na zaměstnanost cizinců. Počínaje koncem 

roku 2008 a zejména během roku 2009 začalo přicházet o práci velké množství pracovních 

migrantů, čímž tito cizinci přišli o zdroj obživy. Na návrat domů tito cizinci neměli 

prostředky, naopak byli ještě často zadlužení poplatky za zprostředkování práce v ČR. Tehdy 

se poprvé tématu zaměstnávání cizinců dostalo rozsáhlejší politické diskuse a tématu se 

začala věnovat kromě odborných platforem také média – především ta seriózní, ale okrajově i 

bulvární.43 Noviny se zaplnily zprávami o propouštění cizinců, jejich zoufalé situaci, objevují 

                                                                                                                                                         
Nikaragua, Nový Zéland, Panama, Paraguay, Ruská federace, Salvador, Singapur, Spojené státy americké, 
Srbsko, Srí Lanka, Tádžikistán, Thajsko, Turecko, Turkmenistán, Ukrajina, Uruguay a Uzbekistán. 
41 Do projektu se bez ohledu na zemi původu mohou hlásit zahraniční absolventi českých vysokých škol, kteří 
ukončili studium ve školním roce 1995 a později a absolventi českých středních škol, kteří ukončili studium 
v roce 2000 a později. Tato možnost však platí pouze pro ty absolventy, kteří v České republice nestudovali 
v rámci rozvojové pomoci. 
42 Cizinci do projektu mohou vstupovat jak ze zahraničí, tak přímo z území ČR – podmínkou je mít zajištěno 
konkrétní zaměstnání. 
43 Dle analýzy L. Šafránkové Pavlíčkové nejvíce prostoru tématu pracujících cizinců věnovalo Právo, následují 
MF Dnes, Haló noviny, Lidové noviny, Hospodářské noviny a Metro. Jak dále uvádí analýza,bulvární deníky se 
tématu věnovaly jen výjimečně. Haló noviny, které věnovaly nečekaně velký prostor nejen lidským příběhům 
propuštěných cizinců a upozorňování na jejich situaci, ale i – v ostatních denících de facto vynechané – kritice 
vládní politiky včetně zasazení tématu do širšího kontextu. Jedná se však o účelový postoj, protože je ideální 
výchozí platformou pro kritiku tehdejší vlády. 
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se první sebevraždy ve vietnamské a mongolské komunitě, zřizování provizorního bydlení, 

sbírky na zakoupení potravin a šatstva pro postižené cizince, nevládní organizace se snaží 

propuštěným cizincům pomáhat materiálně, radami i vyhledáváním nového zaměstnání.44  

 Předmětem článků a diskuzí byly ve velké míře projekty Dobrovolných návratů, které 

vláda navrhla a posléze zrealizovala jako jeden z nástrojů řešení situace cizinců v obtížném 

postavení. 

Vláda tyto projekty odůvodnila nejen snahou pomoci cizincům řešit jejich situaci, ale 

jako důvod jejich realizace uvedla i bezpečnostní důvody, zejména obavy z možného zapojení 

těchto cizinců do nelegálního zaměstnávání, kriminality či organizovaného zločinu.  

Mezi odbornou veřejností (pracovníci neziskových organizací, výzkumníci apod.) 

probíhala diskuze o tomto tématu také – kritizovány byly zejména vykořisťovatelské praktiky 

pracovních agentur a slabá místa systému zaměstnávání cizinců (zejména neflexibilita a 

byrokratická náročnost). Projekt Dobrovolných návratů pro legálně pobývající cizince byl 

pracovníky neziskových organizací hodnocen vcelku pozitivně,45 nicméně zpočátku bylo 

kritizováno, že do něj nemají možnost vstoupit nelegálně pobývající cizinci. To ovšem bylo 

představením druhého projektu, určeného nelegálně pobývajícím cizincům, změněno.  

Pracovníci NNO v souvislosti s kritickou situací nezaměstnaných cizinců dále často 

kladli tuto situaci za vinu nedostatkům v nastavení migrační politiky – zejména přetíženosti 

zastupitelských úřadů v cizině, nekalým praktikám pracovních agentur a faktu, že vláda 

tomuto problému nevěnovala dostatečnou pozornost (neexistující efektivní kontroly apod.).46  

Dále lze pozorovat poměrně vysokou angažovanost nestátních neziskových 

organizací působících na tomto poli – například Organizace pro pomoc uprchlíkům, Poradny 

pro uprchlíky/Sdružení pro migraci a integraci, Multikulturní centrum Praha atd., a také 

akademických pracovníků a výzkumníku, kteří se věnují tomuto tématu. Jistý vliv lze také 

pociťovat od zaměstnavatelských svazů a zástupců vybraných zejména průmyslových 

podniků, kteří zahraniční pracovní sílu využívají. Naopak slabá je v této oblasti role odborů 

a vůbec celého sociálního dialogu. 

Debata probíhala do roku 2008 ponejvíce na celonárodní úrovni, s příchodem krize lze 

ovšem pozorovat výrazný nárůst lokálního rozměru diskuze. Hospodářská krize totiž 

mimo jiné ovlivnila také rozmístění cizinců, a to jak v ČR tak v rámci jednotlivých regionů. 

                                                 
44 Rozumek - Migrační příležitosti aneb několik poznámek k problému propouštění zahraničních pracovníků 
45 Jan Schroth – Reakce Jana Schrotha na článek Dobrovolné návraty pracovních migrantů v době hospodářské 
krize 
46 Rozumek, Křížková, Jelínková  
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Ztráta pracovního uplatnění vedla u cizinců ke zvýšeným přesunům v rámci ČR - cizinci 

směřovali zejména z menších regionů do velkých měst s větší koncentrací cizinců a vyšší 

nabídkou pracovního uplatnění. Vedle problémů bezpečnostně-imigračních se začaly ve větší 

míře nově vyskytovat rovněž problémy integračně-sociální spojené s rizikem sociálního 

vyloučení některých skupin cizinců pobývajících na území ČR. Dalším potenciálním rizikem 

je nárůst xenofobních nálad mezi většinovou populací a s tím spojené extremistické projevy, 

a to zejména v oblastech s vyšším podílem cizinců nebo v oblastech kde žijí kulturně 

významně odlišné skupiny cizinců. Tyto faktory tak zejména v městech s průmyslovými 

perifériemi jako je například Plzeň či Mladá Boleslav, kde byly zaměstnány tisíce cizinců, 

vedly ke vzniku zásadních politických debat.  

V Pardubicích se 12. května 2009 uskutečnila konference Pracovní migranti v ČR v 

době ekonomické krize. Akce, kterou spoluorganizoval odbor komunitních služeb 

Magistrátu města Pardubice, se zúčastnili zástupci státní správy, regionální a místní 

samosprávy, neziskového sektoru, akademické sféry i zaměstnavatelů.47 

Významnou akcí v tomto kontextu byla 1. Konference statutárních měst k integraci 

cizinců na úrovni samosprávy, Plzeň 2009, uskutečněná v rámci projektu magistrátu města 

Plzně pod záštitou MV ČR. 

 

                                                 
47 Výstup z konference „Pracovní migranti v ČR v době ekonomické krize“ 
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3 PŘÍSTUP K IMPLEMENTACI POLITIKY EKONOMICKÉ 
MIGRACE  

3.1 Implementace politiky ekonomické migrace 
Pokud není níže v textu zvláště uvedeno odlišné nastavení, platí jak pro držitele 

zelených karet, tak pro účastníky projektu Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků 

stejné podmínky jako v obecném systému.  

3.1.1 Mechanismy identifikace nedostatkových pracovních míst 

� Obecný systém  

Obecně jsou nedostatky pracovních sil a struktura těchto nedostatků v národním 

hospodářství v ČR stanovovány na základě analýz trhu práce – zejména analýz dlouhodobě 

neobsazených-volných pracovních míst ve vztahu ke struktuře uchazečů o zaměstnání. Tyto 

analýzy provádí především MPSV ČR, nicméně mají spíše informativní charakter a 

neposkytují predikce ohledně nedostatkových profesích do budoucna48. Zaplňování volných 

pracovních míst migranty je realizováno vždy ve vazbě na konkrétní pracovní místo – v ČR 

není sestavován seznam nedostatkových profesí či sektorů, neboť tyto se mohou vždy v rámci 

území ČR podstatně lišit. Důvodem je i rychle se měnící situace na trhu práce. 

 Nicméně v roce 2009, v rámci Evropského sociálního fondu - projektů zaměstnanosti 

operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), byl na základě výzvy Řídícího 

orgánu dne 15.4.2008 předložen systémový individuální projekt Předvídání kvalifikačních 

potřeb trhu práce (Překvap TP) s rozpočtem 83 802 tis. Kč, s cílem vybudování pravidelně 

fungujícího systému předvídání kvalifikačních potřeb nabízené a poptávané pracovní síly na 

trhu práce ve střednědobém horizontu. Do budoucna tak lze předpokládat vytvoření určitého 

pevně fungujícího systému v této oblasti na základě výsledků tohoto projektu. 

 V rámci oblasti podpory 2.2 Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb 

zaměstnanosti a jejich rozvoj je od 1.11. 2009 realizován systémový individuální projekt s 

názvem „Rozvoj služeb a spolupráce ÚP se zaměstnavateli v měnících se podmínkách na trhu 

práce (SeZam)“. Cílem tohoto projektu je vytvoření a pilotní odzkoušení systému spolupráce 

služeb zaměstnanosti se zaměstnavateli při vytváření nabídky pracovních míst pro zájemce a 

uchazeče o zaměstnání v měnících se podmínkách trhu práce. 

                                                 
48 Jedná se například o každoročně vydávanou Analýzu vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti. V současné 
době je na stránkách veřejně přístupného integrovaného portálu MPSV k dispozici čtvrtletně aktualizovaná 
analýza dlouhodobě neobsaditelných volných pracovních míst. Podrobněji viz část 3.2 Statistiky a trendy.  
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 Identifikace nedostatku pracovních sil probíhá prostřednictvím povinnosti 

zaměstnavatele hlásit volná pracovní místa na úřady práce. Tuto povinnost stanoví § 35 

zákona o zaměstnanosti: Zaměstnavatel je povinen do 10 kalendářních dnů oznámit 

příslušnému úřadu práce volná pracovní místa a jejich charakteristiku (§ 37)49 a neprodleně, 

nejpozději do 10 kalendářních dnů, oznámit obsazení těchto míst. Volnými pracovními místy 

se rozumí nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa, na která zaměstnavatel zamýšlí 

získat zaměstnance nebo je hodlá obsadit dočasně přidělenými zaměstnanci agentury práce. 

Lhůta pro oznámení počíná běžet dnem následujícím po vytvoření, uvolnění nebo obsazení 

pracovního místa. 

 Oslovenými odborníky MPSV ČR je však odhadováno, že více jak polovina volných 

pracovních míst není úřadům práce hlášena. Důvodem je zejména neochota zaměstnavatelů.  

 Úřady práce vedou evidenci těchto volných pracovních míst, která nabízejí uchazečům 

o zaměstnání. Pro obsazování volných pracovních míst pracovními migranty50 platí obecný 

princip daný zákonem o zaměstnanosti - základní podmínkou zaměstnávání cizinců v ČR je 

situace na trhu práce a okolnost, že se jedná o volné pracovní místo, které s ohledem na 

požadovanou kvalifikaci nebo dočasný nedostatek volných pracovních sil nelze obsadit 

jinak .  

 Příslušným pro vydání povolení k zaměstnání je ÚP, v jehož obvodu bude zaměstnání 

cizincem vykonáváno. Hodnocení situace na trhu práce tak probíhá na úrovni okresu.51 

O povolení k zaměstnávání cizince je rozhodováno ve správním řízení. Rozhodnutí, kdy je 

možno obsadit volné pracovní místo cizincem, tak náleží do pravomoci příslušného úřadu 

práce, který v rámci rozhodovacího procesu využívá své znalosti místního trhu práce a dalších 

místních podmínek. Příslušný ÚP tedy nejprve ověří, zda volné pracovní místo nelze obsadit 

některým z uchazečů o zaměstnání, které má ve své evidenci. Na toto ověření má zákonem 

danou lhůtu 30 dní (případně až 60 dní) – místo je nabízeno nezaměstnaným s odpovídající 

kvalifikací. Úřady práce pak také například hodnotí, zda je nabízené volné pracovní místo 
                                                 
49 Identifikační údaje zaměstnavatele, základní charakteristiku pracovního místa, to je určení druhu práce a místa 
výkonu práce, předpoklady a požadavky stanovené pro zastávání pracovního místa, základní informace o 
pracovních a mzdových podmínkách a informaci, zda se jedná o pracovní místo vyhrazené nebo vhodné pro 
osobu se zdravotním postižením. Dále evidence obsahuje informaci o tom, zda jde o zaměstnání na dobu 
neurčitou nebo určitou a jeho předpokládanou délku. Evidence může dále obsahovat zejména informace o 
možnostech ubytování, dojíždění do zaměstnání a další informace, které zaměstnavatel požaduje zveřejnit. 
50 Kromě specifických kategorií cizinců vymezených zákonem o zaměstnanosti, kteří nepotřebují povolení 
k zaměstnání anebo je jim vydáno bez ohledu na situaci na trhu práce. 
51 ČR realizuje politiku zaměstnanosti na regionálně-lokální úrovni prostřednictvím 77 úřadů práce místně 
příslušných podle výkonu práce (cizincem), které jsou koncepčně a metodicky vedeny Sekcí politiky 
zaměstnanosti a trhu práce, která je jednou ze sekcí MPSV ČR. V ČR v současnosti existuje dvoustupňový 
systém územní veřejné správy – ČR se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a 
kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky. Okresy (77) existovaly v předchozím správním 
členění a představují mezistupeň mezi obcemi (celkem 6244) a kraji (14). 
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odpovídajícím způsobem finančně ohodnoceno – nabízená mzda se porovnává 

s minimálními mzdovými tarify.  

 Je-li i po uplynutí testovací doby místo neobsazené, a schválí-li to komise příslušného 

ÚP, je povolení vydáno. 

3.1.2 Propojení volného místa se zahraničním pracovníkem 

� Obecný systém  

K propojení konkrétního zahraničního pracovníka s volným pracovním místem slouží 

centrální databáze úřadů práce „Práce pro cizince“, která je volně dostupná na webovém 

portálu MPSV ČR.52 Volná pracovní místa, která se nepodařilo po 30 dní obsadit vhodnými 

uchazeči o zaměstnání z řad občanů ČR/EU/EHP či Švýcarska53, jsou automaticky přístupná 

v této databázi. Databáze funguje kromě češtiny také v angličtině a ukrajinštině. Cizinec může 

také hledat i v obecné evidenci všech volných pracovních míst, která je též dostupná na 

integrovaném portálu MPSV ČR.54 Pokud úřad práce zhodnotí situaci na místním trhu práce 

vzhledem k možnosti zaměstnávání cizince příznivě, může mu vydat povolení i za 

předpokladu, že volné místo není zařazeno do databáze Práce pro cizince.  

 Cizinec – zájemce o práci v ČR se také může na portálu v sekci Práce pro cizince 

zaregistrovat a uveřejnit svůj životopis. Zaměstnavatelé si mohou procházet nabídku zájemců 

o práci vytvořenou na základě životopisů cizinců nebo se zaregistrovat a uveřejnit nabídku 

volných míst pro cizince.  

 Zaměstnavatel může cizince zaměstnávat pouze tehdy, pokud tento cizinec má 

• platné povolení k zaměstnání od úřadu práce podle místa výkonu práce, pokud je 

takové povolení ze zákona o zaměstnanosti vyžadováno,55  

• platné vízum k pobytu za účelem zaměstnání, případně povolení ke krátkodobému 

nebo dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání,  

• písemně uzavřenou pracovní smlouvu, popřípadě uzavřenu dohodu o pracovní 

činnosti nebo dohodu o provedení práce, a za předpokladu, že zaměstnavatel cizince 

přihlásil k platbě dávek sociálního a zdravotního pojištění.  

 Zaměstnavatel je povinen nabídnout cizinci pracovní a mzdové podmínky obvyklé u 

občana ČR ve stejném pracovním zařazení podle platných právních předpisů, případně v 

                                                 
52 http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/prociz/ 
53 Za uchazeče o zaměstnání jsou dále považováni při splnění zákonných podmínek také cizinci s trvalým 
pobytem a azylanti. 
54 http://portal.mpsv.cz/sz 
55 § 98 zákona o zaměstnanosti, který stanoví případy, kdy povolení k zaměstnání nebo zelená karta nejsou 
vyžadována.  
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souladu s kolektivními smlouvami nebo pracovními smlouvami. Zaměstnavatel je povinen 

oznámit obsazení volného pracovního místa cizincem ÚP do 10 kalendářních dnů. 

 Podání žádosti o vydání povolení k zaměstnání podléhá správnímu poplatku 500 Kč 

(prodloužení 250 Kč) a je možné na dobu platnosti pracovní smlouvy, nejdéle však na 

2 roky.56 Při jakékoli změně pracovní pozice (druhu či místa výkonu práce) či změně 

zaměstnavatele je nutné vydání nového povolení k zaměstnání.  

 U sezónních zaměstnanců (§ 96 zákona o zaměstnanosti) zaměstnávaných činnostmi 

závislými na střídání ročních období se povolení vydává nejdéle na dobu šesti měsíců v 

kalendářním roce a je možno je vydat i opakovaně za podmínky, že mezi jednotlivými 

zaměstnáními uplyne doba nejméně šesti měsíců. Ne všichni sezónní pracovníci nicméně 

využívají tuto kategorii povolení, neboť nepřináší žádné zvláštní výhody. Řada jich proto 

pracuje v rámci běžného povolení k zaměstnání. 

 Flexibilita tohoto mechanismu byla v minulosti často zaměstnavateli a pracovníky 

NNO kritizovaná, neboť systém zaměstnávání byl do roku 2009 dvojstupňový – k obsazení 

volného místa cizincem bylo třeba nejen povolení k zaměstnání, ale také povolení 

zaměstnavatele k získávání zahraničních pracovníků. Obě povolení byla vydávána v rámci 

správních řízení, kdy lhůty pro vydání rozhodnutí činí až 30 dní (60 dní). K tomu se přidala 

další lhůta pro vydání víza – celá procedura tak často trvala i déle než 90 dní. To bylo i 

jedním z důvodu vzniku systému zelených karet. 

� Systém zelených karet 

Pro systém zelených karet byla od roku 2009 na obdobném principu popsaném výše 

vytvořena specializovaná evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelených 

karet.57 Ta je ustanovena přímo zákonem o zaměstnanosti (§ 37a):  

Volným pracovním místem obsaditelným držitelem zelené karty se rozumí pracovní 

místo:  

a) které nebylo obsazeno do 30 dnů od jeho oznámení úřadu práce, s výjimkou 

pracovních míst úředníků územních samosprávných celků a pracovních míst zaměstnanců, 

kteří ve správních úřadech vykonávají státní správu, nebo 

                                                 
56 Do roku 2009 to bylo pouze na 1 rok. 
57 Přesnější název této evidence by měl znít evidence volných pracovní míst obsaditelných budoucími držiteli 
zelených karet, neboť zelenou kartu je možno pro nově příchozího cizince získat až po faktickém získání 
konkrétního zaměstnání. (výjimkou je změna zaměstnavatele držitelem zelené karty po 1 roce pobytu v ČR). 
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b) které Ministerstvo průmyslu a obchodu označilo v centrální evidenci volných 

pracovních míst jako místo vhodné pro klíčový personál. Se zveřejněním pracovního místa v 

centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty musí 

zaměstnavatel udělit souhlas. 

Kategorie klíčový personál zahrnuje při zohlednění aktuální situace na trhu práce vyšší 

management, pracovníky s vysokou odbornou kvalifikací pro určité práce, úkoly a pracovníky 

disponující znalostmi nezbytnými pro chod podniku, profese, jejichž nedostatečná přítomnost 

ohrožuje chod podniku nebo může způsobit ekonomické ztráty. 

Současně platí, že MPSV ČR v této centrální evidenci nezveřejní volené pracovní místo 

nebo volné pracovní místo vedené v této evidenci vyřadí, pokud by jeho obsazení cizincem 

ohrozilo situaci na trhu práce.58 Ministr práce a sociálních věcí ČR tak má právo vyřadit z 

míst dostupných pro zelené karty zejména ty pozice, které by představovaly lokální, 

odvětvovou či regionální deformaci trhu práce. 

Cizinec si po příjezdu vyzvedává zelenou kartu na předem určeném pracovišti odboru 

OAMP MV ČR. Za vydání zelené karty zaplatí poplatek ve výši 1 000 Kč a při podání žádosti 

na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí příslušný ekvivalent v cizí měně.  

Hlavním přínosem systému je zrychlení administrativních postupů zaměstnávání 

cizinců, které je zejména dáno spojením povolení k zaměstnání a povolení k pobytu do 

jednoho dokumentu, resp. jednoho řízení.  

3.1.3 Mechanismus hodnocení dovedností a uznávání kvalifikace 

� Obecný systém  

Pro každé volné pracovní místo vedené na ÚP má zaměstnavatel ze zákona danou 

povinnost stanovit předpoklady a požadavky stanovené pro zastávání příslušného pracovního 

místa. Mezi tyto požadavky patří i požadavek na kvalifikaci uchazeče.  

Při obsazování volného pracovního místa cizince je pak ze zákona nutné k žádosti 

o povolení k zaměstnání připojit přesně stanovený okruh dokumentů – jak již bylo výše 

uvedeno, jedná se zejména o vyjádření zaměstnavatele, že cizince zaměstná a dále o doklady 

o odborné způsobilosti cizince požadované pro příslušné pracovní místo. Ve vymezených 

případech jsou požadovány i některé další doklady, jako například pro práci v určitých 

oborech zdravotní průkaz. 

                                                 
58 U míst vhodných pro klíčový personál tak lze učinit jen na základě předchozího souhlasu ministra práce a 
sociálních věcí. 
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Samotné posuzování dovedností kandidátů na pracovní pozice je ponecháno na 

zaměstnavateli - v praxi probíhá buď při pracovním pohovoru (pokud se jedná o cizince v ČR 

pobývajícího) či prostřednictvím zaslaných životopisů, motivačních dopisů či telefonických 

rozhovorů. 

Co se týče uznávání dosaženého vzdělání59, existuje odlišný postup pro uznávání 

vzdělání nižšího než vysokoškolského60 a vzdělání vysokoškolského61.  

V prvním případě rozhodují o uznání platnosti studií/vysvědčení/diplomu (nostrifikaci) 

krajské úřady, a to buď přímo vydáním osvědčení v případech, kdy existuje mezinárodní 

smlouva o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání, či pro ostatní případy 

vydáním rozhodnutí. Rozhodnutí může žádost o uznání zamítnout – to se stane v případě, že 

rozsah a obsah vzdělávání se značně liší od rozsahu a obsahu v ČR. Pokud se zjistí, že 

posuzovaný rozsah a obsah vzdělání se odlišuje jen zčásti nebo není patrný obsah a rozsah 

vyučovacích předmětu, je nařízeno složení nostrifikační zkoušky. Pokud ji žadatel nesloží, je 

žádost zamítnuta. 

Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace realizuje obecně ta 

veřejná vysoká škola, která uskutečňuje obsahově obdobný akreditovaný program. Žádost se 

podává na rektorátě příslušné školy. Existují nicméně tři výjimky – žádost se podává na 

Ministerstvu obrany ČR, a to pokud se jedná o vzdělání získané v oblasti vojenství, dále na 

MV ČR, pokud jde o vzdělání v oblasti bezpečnostních služeb, a konečně, jde-li o 

vysokoškolské vzdělání získané ve státě, s nímž má ČR uzavřenu smlouvu o vzájemném 

uznávání rovnocennosti dokladů, pak na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  

� Systém zelených karet 

Obdobně platí i pro žadatele/držitele zelených karet povinnost, že cizinec, který na 

zastupitelském úřadu ČR v zahraničí či (za stanovených podmínek) na MV ČR požádá 

o vydání zelené karty na vybrané pracovní místo, musí k žádosti mimo jiné doložit, že splňuje 

požadované kvalifikační předpoklady, jsou-li tyto k výkonu zaměstnání požadovány. 

                                                 
59 Joklová, Ryšavá – Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí 
60 Upraveno pro základní, střední a vyšší odborné vzdělání v § 108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), a ve vyhlášce ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných 
zahraničními školami.  
61 Upraveno zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 
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3.1.4 Integrační opatření 

� Obecný systém  

Integrační opatření určená specificky pro pracovní migranty v ČR neexistují, nicméně 

legálně pobývající cizinci z třetích států mohou – stejně jako ostatní cizinci - benefitovat 

z opatření realizovaných v rámci Koncepce integrace cizinců. Koncepce stanoví pro 

integrační politiku ČR čtyři základní prioritní oblasti , a to znalost českého jazyka, 

ekonomickou soběstačnost, orientaci cizince ve společnosti a vzájemné vztahy cizinců a 

majoritní společnosti.  

 Koncepce dále zejména prostřednictvím grantových programů jednotlivých 

ministerstev určených pro integraci cizinců podporuje řadu projektů cílených například na 

výuku češtiny pro cizince, a to jak dětí, tak dospělých, či na zvyšování informovanosti cizinců 

o fungování společnosti ČR – a to prostřednictvím vydáváním informačních publikací/letáků 

a zveřejňováním informací na webových stránkách v jazycích cizincům srozumitelným, dále 

také přímým sociálně-právním poradenstvím prostřednictvím podpory projektů NNO. 

MPSV ČR, do jehož gesce náleží zaměstnávání cizinců, tak podporuje v oblasti integrace 

cizinců tři okruhy aktivit – jeden z okruhů je explicitně cílen na podporu aktivit směřujících 

k usnadnění vstupu/udržení se cizinců s trvalým či dlouhodobým pobytem na trhu práce a 

aktivit cílených na podporu informovanosti zaměstnavatelů cizinců. 

 Od roku 2008 jsou novinkou v integrační politice tzv. emergentní projekty, které 

jsou nástrojem řešení aktuální či potencionální krizové situace ve městech s významným 

počtem cizinců, kde skokový nárůst počtu cizinců a posléze vzestup počtu cizinců bez 

zaměstnání, nedostačující kapacita infrastruktury a další průvodní jevy vedly k vzestupu 

napětí mezi cizinci a ostatními obyvateli měst. Tyto emergentní projekty byly realizovány 

v roce 2009 magistráty měst v přímé spolupráci s MV ČR. Projekty spočívaly v realizaci 

komplexního souboru integračních aktivit, aplikovaných na základě vstupního monitoringu 

postavení cizinců a analýzy problémů v daném městě či městské části. Do projektů byly 

kromě magistrátu zapojeny i NNO, školy – základní, mateřské, jazykové, umělecké ad., 

a další subjekty. Integrační aktivity byly zaměřeny na: 

- poskytování informací a poradenství, 

- výuku českého jazyka, doučování, 

- zvýšení interkulturních i profesních kompetencí příslušných aktérů (úředníci, 
   pedagogové, zdravotníci ad.), 

- posílení kontrolní činnosti a operativní výměnu dat a informací. 
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 Dále MV ČR na základě zkušeností, že integrace probíhá v místech usídlení 

či pracovních aktivit cizinců a je tedy třeba přenést realizaci konkrétních opatření na 

regionální a místní úroveň, iniciovalo zřizování Center pro integraci občanů třetích zemí. 

Tato centra jsou zčásti financovaná z prostředků Evropského integračního fondu. Od září 

2009 působí Centra v prvních šesti krajích.62 Od prvního čtvrtletí roku 2010 probíhá příprava 

na otevření nových Center v dalších čtyřech krajích.63 Centra plní funkci informačního centra 

pro cizince a nástroje pro nastavení a realizaci integrační politiky v krajích. Cílem Center je 

zajistit v provázanosti s kraji poradenství pro cizince, kurzy a další preventivní činnost, 

permanentní monitoring situace a podporu rozvoje občanské společnosti; dále vybudovat 

regionální poradní platformu pro integraci. 

Další podpora projektů cílených na integraci cizinců je realizována také prostřednictvím 

nejrůznějších fondů EU, a to zejména prostřednictvím Evropského fondu pro integraci 

státních příslušníků třetích zemí a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

v rámci Evropského sociální fondu. 

� Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků 

Účastníci projektu Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků mohou kromě výše 

uvedených možností využít také služeb poradenství administrativního pracoviště projektu – 

zde mohou najít odpovědi i na otázky týkající se jejich integrace jako je například informace 

o možnostech výuky českého jazyka, čerpání dávek sociální podpory či sociální pomoci, 

kontakty na NNO zabývající se integrací cizinců apod. 

3.2 Statistiky a trendy 
3.2.1 Statistiky trhu práce a migrace  

Stavové veličiny – zaměstnanost občanů ČR a zahraničních pracovníků dle KZAM a pohlaví 

Ze statistik shromážděných pro tuto studii je možné shrnout64, že od počátku roku 2003 

je v ČR zaměstnáván každoročně narůstající počet zahraničních zaměstnanců – tento 

trend se nejvýrazněji projevil v období hospodářské konjunktury v letech 2006 - 2008. 

Mezi roky 2005-2008 se jedná o početní přírůstek pracovníků ze zahraniční v průměru 

44 tisíc ročně. Od roku 2009 se nicméně v důsledku hospodářské krize začíná plně projevovat 

výrazný pokles v celkových počtech, a to především u cizinců z třetích států. Viz následující 

tabulka. 

                                                 
62 Plzeňském, Pardubickém, Jihomoravském, Ústeckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji 
63 Jihočeském, Karlovarském, Libereckém a Olomouckém kraji 
64 Pokud není uveden jiný zdroj, jsou veškerá data a jejich interpretace čerpána ze statistik z přílohy této studie. 
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Meziroční pohyb počtu zahraničních pracovníků (data k 31. 12.) 
 

Rok 
 

Celkem ČR 
 

Pohyb počtu – úbytek/nárůst  
2004 107 984  +    2 246 

2005 151 736 +  43 752 

2006 185 075 +  33 339 

2007 240 242  +  55 167 

2008 284 551 +  44 309 
2009 230 709 -   53 842 

Zdroj: Jíchová (MPSV ČR) – Hodnocení působení zahraničních pracovníků na trhu práce České republiky. 

2009. 

Jak již bylo výše zmíněno, zaměstnanost cizích státních příslušníků na českém trhu 

práce se po dlouhém období nárůstu snížila. To platí i souhrnně pro všechny ekonomicky 

aktivní cizince. V meziročním porovnání klesl v roce 2009 počet cizinců, zahrnující v tomto 

případě i cizince s platným živnostenským oprávněním, na 318,5 tis. osob (o 43,2 tis.), jejich 

podíl na pracovní síle poklesl (o 0,9 p.b.) na 5,6 % a podíl na zaměstnanosti (o 0,8 p.b.) 

na 6,4 %.65 

Podrobněji tuto problematiku analyzuje Horáková66 - z jejích podrobných analýz je 

zřetelné, že podíl cizinců na zaměstnanosti (pracovní síle) v ČR v průběhu referenčního 

období 2004-2009 narůstal až do konce roku 2008, kdy se začaly projevovat důsledky 

hospodářské krize. V roce 2004 byl tak podíl 3,3 %, který dosáhl v roce 2007 5,6 % 

a kulminoval k 30.6. na 6,2 %. „Stoupající podíl cizinců na zaměstnanosti v České republice 

nekolidoval v prvním pololetí 2008 s vývojem míry nezaměstnanosti; na konci roku 2007 i na 

konci června 2008 byla míra nezaměstnanosti ve srovnání s lety 2003-2004 

(kdy kulminovala) zhruba poloviční (5 %). Příznivý vývoj na trhu práce vytvořil prostor pro 

zahraniční pracovní sílu. Ta se kumulovala zejména ve stavebnictví a zpracovatelském 

průmyslu.“  

 Statistiky shromážděné pro tuto studii potvrzují výše uvedený trend – u stavových 

veličin je na rozdíl od tokových trend poklesu zaměstnanosti u zahraničních zaměstnanců 

z EU-25 a EU-2 patrný již od roku 2008. U počtu zaměstnaných občanů ČR a cizinců z třetích 

zemí dochází k absolutními poklesu v zaměstnanosti až od roku 2009. Mezi roky 2004 až 

2008 docházelo v souladu s boomem zaměstnávání cizinců ke zvyšování podílu zahraničních 

pracovníků na celkové zaměstnanosti, a to z 2,3 % na maximum 5,4 % v roce 2008. 

V roce 2009 tento podíl klesl na 4,5 %.  

                                                 
65 MPSV ČR – Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2009 
66 Horáková – Dlouhodobé trendy ve vývoji pracovních migrací v ČR 
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V zaměstnávání zahraničních pracovníků můžeme sledovat odlišnosti závislé na zemi 

původu cizinců, a to zejména dle míry volnosti přístupu na trh práce. V roce 2009 občané 

států EU-25 tvořili 2,6 % celkové zaměstnanosti v ČR, občané třetích států 1,8 % a občané 

EU-2 pouze 0,2 %. Zatímco podíl zaměstnanců z EU-25 se od roku 2007 konstantně 

pohybuje v rozmezí 2,3 – 2,6 %, což představuje cca 130 tis. zaměstnanců67, a patrný je 

dokonce i drobný meziroční nárůst podílu k 31.12.2009, u zaměstnanců z třetích zemí lze 

vysledovat výraznější změny v relativním podílu na zaměstnanosti a také absolutních počtech 

v důsledku vlivu hospodářské krize. Z hlediska relativního podílu na počtu zaměstnaných lze 

v referenčním období pozorovat plynulý nárůst z 0,7 % v roce 2004 na maximum v roce 2008 

na úrovni 2,7 % - tento nárůst zhruba koresponduje i s nárůstem v absolutních počtech – 

z 33 tis. na 143 tis. V roce 2009 pak následuje prudký pokles z 2,7 % na 1,8 %, resp. ze 

144 tis. na 91 tis. Tyto statistiky podporují obecný předpoklad, že zaměstnanost cizinců 

z třetích zemí je na výkyvy hospodářského cyklu citlivější. Podíl zaměstnanců z EU-2 je 

konstantně nepatrný. Od roku 2007, kdy lze v souvislosti se vstupem EU pozorovat 

zdvojnásobení počtu pracovníků a současně nárůst z 0,1 % na 0,2 % celkové zaměstnanosti 

v ČR, zůstává na úrovni 0,2 % celkového počtu zaměstnaných v ČR. Jedná se o cca 8 tisíc 

osob. 

 Přehledným způsobem výše uvedené trendy v absolutních číslech ilustruje následující 

tabulka68: 

Zahraniční zaměstnanost v letech 2005 - 2009 v rozdělení dle formy evidence - časová řada 
k 31. 12. uvedeného roku 

Forma evidence 2005 2006 2007 2008 2009 
Cizinci  
platná povolení 

 
55 210 

 
61 452 

 
85 351 

 
  128 934 

 
73 663 

Cizinci  
informační karty 

 
2 659 

 
6 777 

 
10 140 

 
    14 516 

 
17 680 

Cizinci 
zelené karty 

- - - -  
51 

Občané EU/EHP/ESVO 
informační karty 

93 867  116  846 144 751    141 101 139 315 
 

 

Celkem  
 

151 736 
 

185 075 
 

240 242 
 

284 551 
 

230 709 
Zdroj: Jíchová (MPSV ČR) – Hodnocení působení zahraničních pracovníků na trhu práce České republiky. 
2009. 

                                                 
67 Významný podíl z tohoto počtu představují zaměstnanci ze Slovenské republiky, jejichž pobyt a zaměstnávání 
v ČR vyplývá z historického kontextu (společný stát do konce roku 1992) a také z kulturní a jazykové blízkosti. 
Po rozpadu společného státu byly občané Slovenské republiky zaměstnáváni v ČR za výhodnějších podmínek 
než ostatní cizinci. K 31.12.2009 bylo v ČR zaměstnáno celkem 98 192 občanů Slovenské republiky, což jsou 
přibližně ¾ z celkového počtu občanů EU-27 zaměstnaných v ČR. 
68 Drobné odlišnosti těchto statistik oproti statistikám, které byly získány pro účely této studie a které jsou 
uvedeny v příloze, jsou způsobené (ne)zahrnutím počtů povolení/informací o pracovnících zařazených 
v pozicích KZAM 0 (osoby bez pracovního zařazení). 
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 K výše uvedeným počtům platných povolení k zaměstnání je nutné uvést, že se jedná 

o platná vydaná povolení, což ovšem neznamená, že cizinec skutečně začal v ČR pracovat – 

cizinec nemusel získat druhou nezbytnou náležitost zaměstnání v ČR – vízum za účelem 

zaměstnání. Zejména během roku 2009, kdy bylo vzhledem k hospodářské krizi vydávání víz 

pro zaměstnávání omezeno, bylo časté, že cizinci sice dostali povolení k zaměstnání, ale 

příslušné vízum nikoli. 

 Pokud jde o země původu zahraničních zaměstnanců z třetích zemí, je ze statistik 

uvedených v příloze jasně zřetelné, že dlouhodobě tvoří převládající část těchto zaměstnanců 

občané Ukrajiny – do roku 2007 to bylo okolo 2/3, v dalších letech potom dokonce více jak 

1/2 všech zaměstnanců z třetích států. V absolutních číslech jejich počet kulminoval 

v roce 2008 na 81 tis. zaměstnanců. Zaměstnanost Ukrajinců je tradičně nejvyšší na 

nízkokvalifikovaných pozicích – v roce 2008 to bylo 53 tis. zaměstnanců, dále na pozicích 

pro kvalifikované (26 tis.) a ve zlomkových počtech (1,8 tis.), jejichž počet nicméně narůstal 

i během roku 2009, pracují v rámci kategorie vysoce kvalifikovaných.  

 V letech 2004-2006 byly v TOP 5 třetích zemí s počty mezi 1,0 až 3,3 tis. občanů 

kromě Ukrajiny zastoupeni také občané Mongolska, Moldavska, Ruska a Spojených států. 

Během roku 2007 dochází k více jak sedminásobnému meziročnímu nárůstu zaměstnanosti 

u občanů Vietnamu, kteří se v ČR tradičně živí spíše podnikáním, – ze 700 osob na 5,4 tis., 

tento počet se pak v průběhu roku 2008 ještě ztrojnásobil na 16 tis. zaměstnanců. V roce 2009 

následuje prudký pokles na 3,6 tis. Obdobný, byť ne tak dramatický, byl vývoj 

u zaměstnanosti občanů Mongolska, u kterých se počty zhruba zdvojnásobovaly na 

maximum v roce 2008 ve výši 13 tis. zaměstnanců a následně poklesly na 4,2 tis. v roce 2009. 

Podobný trend vývoje lze sledovat i u zaměstnanosti občanů Moldavska, a to z 3,3 tis. 

zaměstnanců na konci roku 2006 na maximum na úrovni 8,6 tis. zaměstnanců v roce 2008 

a následný – byť zdaleka ne tak výrazný jako u občanů Mongolska a Vietnamu – pokles na 

5,7 tis. zaměstnanců. U posledního státu z TOP 5 – Ruska – je zaměstnanost mírně rostoucí, 

a to dokonce i meziročně v roce 2009 na dosavadní maximum 3,6 tis. zaměstnanců. To může 

být vysvětlováno relativně vysokým podílem zaměstnanosti na pozicích v kategorii vysoce 

kvalifikovaných (v roce 2009 celkem 1,9 tis. z 3,6 tis., v roce 2008 1,5 tis. z 3,3 tis.). 

U zaměstnanců z Mongolska a Vietnamu byla situace naprosto opačná – například 

v roce 2008 zastávalo pracovní místa s požadavkem vysoce kvalifikovaný pouze 

28 mongolských občanů, oproti 9, 4 tis. na kvalifikovaných pozicích a 3,5 tis. 

na nízkokvalifikovaných. U občanů Moldavska zaměstnanost v kategorii 



Studie EMN – Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace 
Česká republika 

 45 

nízkokvalifikovaných dokonce převládala – v roce 2008 na těchto pozicích pracovalo 5,1 tis. 

Moldavanů, na kvalifikovaných pak 3,3 tis. a vysoce kvalifikovaných pouze 139.  

 U členění dle hlavních tříd podle kvalifikačního požadavku pro výkon dané práce lze 

uvést, že počty zaměstnaných se významně liší podle občanství pracovníka. U občanů ČR a 

EU-25 převládá zaměstnanost v kategorii kvalifikovaní a následuje kategorie vysoce 

kvalifikovaní, kterou - s velkým početním odstupem u občanů ČR – následuje kategorie 

nízkokvalifikovaných. U občanů EU-2 sice také převládá v referenčním období zaměstnávání 

v kategorii kvalifikovaní, nicméně od roku 2007 - vstupu Bulharska a Rumunska do EU - jsou 

druhou nejčastější kategorií nízkokvalifikovaní a až po nich následují vysocekvalifikovaní. 

U pracovníků z třetích států od roku 2006 převládá zaměstnávání v kategorii 

nízkokvalifikovaní, s jen o něco málo nižšími počty následuje zaměstnávání v kategorii 

kvalifikovaní a s velkým početním odstupem – nicméně v průběhu let ve stabilní výši – jsou 

vysoce kvalifikovaní. 

 Co se týče vývoje v době krize, lze zobecnit, že u všech sledovaných skupin občanství 

měla hospodářská krize pouze minimální dopad na počty zaměstnanců v kategorii vysoce 

kvalifikovaní  – jejich počty víceméně stagnovaly, či u občanů EU-25 a EU-2 dokonce 

i nepatrně vzrostly. U občanů EU-25 a EU-2 tomu tak bylo i u nízkokvalifikovaných, zatímco 

u občanů z třetích států byl pokles v této kategorii citelný, byť v relativním měřítku se projevil 

výrazněji u kvalifikovaných zaměstnanců z třetích států. U občanů ČR došlo k poklesu 

u všech kategorií – pokles u vysocekvalifikovaných byl nicméně v rámci kategorií nejmenší.  

 Výše analyzované statistiky zahrnují – v rozporu s požadavkem osnovy - i počty 

tzv. vyslaných cizinců. Jedná se o cizince, kteří byly vysláni do ČR na základě obchodní 

smlouvy a dle § 95 zákona o zaměstnanosti také potřebují povolení k zaměstnání. I jejich 

počty se vyvíjely v souladu s výše popsaným obecným trendem nárůstu počtů na počátku 

referenčního období a prudkým poklesem patrným zejména od roku 2009. Tento trend 

nicméně nebyl tak výrazný. Počty se tak z počátečního minima v roce 2005, které činilo 

1 966 pracovníků, postupně zvýšily na maximum v roce 2008 – 3 225 pracovníků. 

V roce 2009 následoval pokles na 1 887 zaměstnanců. 

 Statistiky o specifickým kategoriích zaměstnanců - výzkumníci a sezónní pracovníci - 

nejsou bohužel k dispozici v komplexní podobě. U výzkumníků nejsou vůbec k dispozici 

údaje o občanech EU a údaje o občanech třetích států jsou k dispozici pouze od roku 2008 - 

jedná se o poměrně nízké počty v řádu stovek pracovníků, které byly získány na základě 

vydaných povolení k zaměstnání specificky za tímto účelem. Jak u výzkumníků-občanů ČR, 
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jejichž počet přesahuje 500 tis. zaměstnanců a v celém referenčním období narůstá, tak 

u občanů třetích států nedochází ani v důsledku hospodářské krize ke snížení počtu 

výzkumníků – v roce 2009 je patrné dokonce i další meziroční zvýšení – u občanů ČR je to 

na 579 tisíc a u cizinců z třetích států na 440 osob. Zatímco u občanů ČR je počet žen a mužů 

mezi výzkumníky poměrně vyrovnaný, byť hlavně na začátku referenčního období mají muži 

jistou převahu, u občanů z třetích zemí je rozdíl zřetelnější – ženy představovaly v roce 2009 

pouze 36 % těchto cizinců. Pro kategorii sezónní pracovníci je dostupných ještě méně údajů 

– statistiky jsou dostupné pouze pro cizince z třetích států, a to se ještě dle vyjádření expertů 

MPSV ČR nejedná o komplexní údaje, neboť v rámci současného systému nic nebrání těmto 

zaměstnancům pracovat na základě nespecifického standardního povolení k zaměstnání pro 

cizince. Nicméně z poskytnutých statistik je patrný nárůst počtu v období do roku 2006 

(z 13 na 181), poté stagnace na počtech cca 150 pracovníků a v roce 2009 totální propad – 

nebylo vydáno žádné takovéto povolení. S výjimkou roku 2007 převládaly mezi sezónními 

pracovníky ženy. Naprostou většinu sezónních pracovníků tvořily cizinci z Ukrajiny.  

 Zaměstnanost občanů ČR sledovala v daném referenčním období obdobný trend jako 

u zahraničních pracovníků – od roku 2004 se počet zaměstnaných mírně zvyšoval – z 4,6 mil. 

v roce 2004 na více než 4,9 mil. zaměstnaných v roce 2008. V roce 2009 pak došlo k poklesu 

o více než 100 tis. - na 4,8 mil. zaměstnaných občanů ČR. Stabilně nejnižší byla 

v referenčním období zaměstnanost občanů ČR v kategorii nízkokvalifikovaní (do roku 2008 

každoročně cca 340 tisíc osob, v roce 2009 pokles na 302 tisíc). Naopak kategorie 

kvalifikovaní byla mezi pracovníky z ČR nejfrekventovanější - do roku 2007 narůstala 

zaměstnanost v této kategorii po desetitisících pracovníků až na maximum 2,585 mil. 

zaměstnaných v roce 2007. V roce 2008 se již v rámci této kategorie projevil jako důsledek 

krize pokles o přibližně 15 tisíc a v roce 2009 o dalších cca 46 tisíc zaměstnaných. Počty 

v poslední z kategorií, která je v absolutních číslech u občanů ČR druhá nejčetnější, - vysoce 

kvalifikovaných pracovníků – od roku 2004 poměrně rychle narůstaly, a to až do roku 2008 – 

z 1,780 mil. na 2, 038 mil., což představuje průměrný nárůst za rok o více jak 60 tisíc 

zaměstnanců. V roce 2009 nicméně poprvé došlo k mírnému poklesu zaměstnanosti i u této 

kategorie, a to o cca 25 tisíc osob. 

Výše uvedený trend je ještě výrazněji sledovatelný ve vývoji v počtech neobsazených 

pracovních míst – zatímco v roce 2005 bylo těchto míst registrováno necelých 50 tisíc, 

v roce 2006 to už bylo více než 92 tisíc a v roce 2007 kulminoval na počtu 141 tisíc. Jelikož 

na konci roku 2008 se již začínala projevovat hospodářská krize, která se nejdříve promítla 
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právě do počtu neobsazených míst, jejich počet začal rapidně klesat – k 31.12.2008 jich bylo 

registrováno 91 tisíc a na konci roku 2009 již jen necelých 31 tisíc. Tento nárůst a následný 

pokles se nejznatelněji projevoval u kategorií zaměstnání kvalifikovaní a dále 

nízkokvalifikovaní - nárůst/pokles ročně až o dvojnásobky míst, u míst pro kvalifikované 

dokonce v roce 2009 pokles na přibližně 1/4 počtu k 31.12.2008. U vysoce kvalifikovaných 

nebyl tento meziroční pokles tak výrazný – pouze na cca 2/3. 

Jak uvádí expertní zpráva zpracovaná MV ČR na základě informací mj. od MPSV ČR, 

dramatický pokles byl zaznamenán s ohledem na počet volných pracovních míst, na která 

je zaměstnavatel ochoten zaměstnat cizince ze třetí země, která zaměstnavatelé hlásí na 

úřady práce. Zatímco ještě na konci roku 2008 počet těchto volných míst činil 22 807, během 

prvních měsíců roku 2009 klesl o téměř dvě třetiny a na konci září dosahoval pouze hodnoty 

2 591 volných pracovních míst, na která je zaměstnavatel ochoten přijmout cizince.  

Stejný trend jako u obecného vývoje počtu neobsazených pracovních míst, byť ne tak 

výrazný, lze sledovat i u volných míst pro výzkumníky – od roku 2005 do roku 2007 se 

jejich počet takřka zdvojnásobil z 3,1 tisíc na 6,1 tisíc – a od roku 2008 jejich stavy klesají – 

z 4,4 tisíc na konci roku 2008 na 2,8 tisíc v roce 2009. Volná pracovní místa pro sezónní 

pracovníky nejsou v ČR sledovatelná. 

Detailní vývoj zahraniční zaměstnanosti v roce 2009 

S ohledem na aktuální vývoj v roce 200969 lze uvést, že ve struktuře zahraniční 

zaměstnanosti podle jednotlivých států vykazovali nejpočetnější zastoupení občané Slovenské 

republiky, kteří se počtem 98 192 osoby podíleli na celkové zahraniční zaměstnanosti 

42,56 % a občané Ukrajiny, jejichž podíl na celku činil 24,91 %, s počtem 57 478 osob. 

Následovali zahraniční pracovníci z Polska – 8,79 % (20 278 osob) a dále, s nižším početním 

zastoupením, občané Moldavska – 2,47 % (5 706 osob), Bulharska – 1,98 % (4 578 osob), 

Mongolska - 1,82 % (4 205 osob), Rumunska 1,64 % (3 780 osob), Vietnamu – 1,59 % 

(3 670 osob), Ruska – 1,57 % (3 612 osob), Německa – 1,30 % (2 989 osoby). Další v pořadí 

nejpočetněji zastoupených států zahraničními pracovníky, s nižším podílem na celkové 

zahraniční zaměstnanosti pod hranicí 1 %, následovali občané Spojeného království, 

Uzbekistánu, Spojených států amerických, Francie a Číny. 

V roce 2009 lze vysledovat trend70, kdy v důsledku omezování pracovních míst zejména 

v průmyslu se v průběhu roku průběžně snižoval počet registrovaných zahraničních 

                                                 
69 Jíchová (MPSV ČR) – Hodnocení působení zahraničních pracovníků na trhu práce České republiky 
70 MPSV ČR – Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2009 
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zaměstnanců. K 31. 12. 2009 bylo v ČR legálně zaměstnáno (v postavení zaměstnanců) 

celkem 230,7 tis. cizích státních příslušníků, z toho na základě platného povolení 

k zaměstnávání 73,7 tis. cizinců, dále 17,7 tis. cizinců bez povinnosti pracovního povolení 

a 139,3 tis. občanů EU. Celkové počty cizích státních příslušníků v postavení zaměstnanců se 

začaly snižovat od listopadu 2008, meziročně od dubna 2009. Jak již bylo výše uvedeno, 

celkový roční úbytek činil 53,8 tis. osob, z toho bylo 37,8 tis. mužů (73,3 %). Nejvíce se 

snížil počet osob s platným povolením, a to o 55,3 tis., počet občanů EU včetně rodinných 

příslušníků se snížil o 1,8 tis., počty cizinců bez povinnosti povolení k zaměstnání vzrostly 

o 3,2 tis. osob. V počtu cizích státních příslušníků v postavení zaměstnanců i přes jejich 

výraznější pokles stále převládají muži (65,8 %). 

Největší meziroční pokles byl v roce 2009 registrován u občanů Ukrajiny  (23,6 tis.), 

Vietnamu (12,6 tis.) a Mongolska (8,8 tis.). Podíl občanů EU se vzhledem k výraznému 

úbytku zaměstnanců s povolením k zaměstnání zvýšil na 60,4 % všech legálně zaměstnaných 

cizích státních příslušníků. 

S ohledem na odvětví průmyslu se nejvyšší úbytek zahraniční zaměstnanosti 

v roce 2009 projevil zejména ve zpracovatelském průmyslu (o 35,2 tis. osob), kde přesto 

bylo stále zaměstnáno nejvíce cizích státních příslušníků (29,3 %), a ve stavebnictví 

(o 22,3 tis. osob), tj. odvětvích s převahou zaměstnaných mužů. Podíl žen je výrazně vyšší 

v odvětví zdravotní a sociální péče (70,0 %), ubytování, stravování, pohostinství a ve veřejné 

správě (shodně 52,4 %). Tyto sekce patřily k těm, kde zaměstnanost cizích státních 

příslušníků mírně vzrostla, resp. zůstala na úrovni roku 2008. 

Zaměstnávání cizích státních příslušníků - v souladu s dlouhodobým trendem - 

převažovalo v roce 2009 v manuálních profesích. Podle klasifikace zaměstnání (KZAM) 

byla nejpočetněji zastoupena 9. třída - pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (31,6 %), 7. třída 

- řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři (21,1 %), 8. třída - obsluha strojů 

a zařízení (15,1 %). Nejvyšší meziroční pokles byl zaznamenán ve třídách s vysokým 

zastoupením mužů, v 9. třídě (o 22,0 tis) a v 7. třídě (o 20,0 tis.). K nárůstu došlo 

mj. ve 2. třídě - vědečtí a odborní duševní pracovníci a v 5. třídě - provozní pracovníci 

ve službách a obchodě (o 1,4 tis., resp. o 1,1 tis. osob). Ženy měly nadpoloviční zastoupení 

ve 4. a 5. třídě KZAM (nižší administrativní pracovníci, resp. provozní pracovníci 

ve službách a obchodech). 

Tokové veličiny nejsou pro ČR dostupné pro občany ČR, k dispozici jsou pouze pro 

zahraniční pracovníky. Ke specifickým kategoriím výzkumníci a sezónní pracovníci nejsou 
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k dispozici ani údaje o občanech EU. Informace dostupné pro občany třetích zemí nejsou 

kompletní – a to jak s ohledem na jednotlivé roky (výzkumníci dostupní až od roku 2007), 

tak co se týče obsahu sledovaných kategorií (uvedený počet sezónních pracovníků je 

podhodnocen). Z tohoto důvodu není bližší analýza těchto kategorií prováděna. 

U ročních přírůstků povolení k zaměstnání/informací je zřetelný od 104 tis. 

v roce 2004 každoroční nárůst s maximem 289 tis. vydaných povolení k zaměstnání/informací 

za rok 2008. V roce 2009 je v důsledku vlivu krize patrný pokles na 219 tis. Nejvýraznější je 

tento pokles u povolení k zaměstnání, tj. u občanů třetích států, kde se jednalo o snížení 

o celou polovinu povolení/informací. U občanů EU-25 se jednalo o pokles pouze o třetinu. 

V relativním poměru je nejvýraznější pokles možno pozorovat u občanů Vietnamu (z 20,3 tis. 

na 3,8 tis.) a Mongolska (z 13,1 tis. na 3,3 tis.). Vzhledem ke kategoriím zaměstnání je ze 

statistik možno pozorovat, že snížení v počtu vydaných povolení/informací za rok se mezi 

roky 2008 a 2009 obecně nejméně dotklo vysoce kvalifikovaných zahraničních pracovníků 

(pokles na 72 % počtu v roce 2008), dále potom kategorie nízkokvalifikovaní (61 % počtu 

z roku 2008) a nejvíce se projevilo u pracovníků na pozicích pro kategorie kvalifikovaní 

(pokles na 48 % předcházejícího roku). 

Počty ročních úbytků povolení/informací zahraničních pracovníků v celkovém součtu 

po celé referenční období narůstají – do roku 2008 se jedná o výrazné nárůsty v řádu 

desetitisíců, v roce 2009 dochází spíše ke stagnaci (nepatrnému nárůstu pouze o necelé 

2 tisíce). Obdobně jako u přírůstků dochází k nejvýraznějšímu meziročnímu snížení nárůstu, 

resp. v tomto případě dokonce i k absolutnímu poklesu, mezi roky 2008 a 2009 u pozic pro 

kategorii kvalifikovaní. 

Při srovnání ročních přírůstků s ročními úbytky  lze také dobře sledovat vliv krize. 

Zatímco v letech 2004 – 2008 převyšuje počet ročních přírůstků stabilně počet úbytků – 

zpočátku v roce 2004 je to o přibližně 10 %, s pokračujícími nárůsty v absolutních číslech 

dosahuje rozdíl mezi počtem vydaných povolení/informací a povoleními/informacemi 

s pozbytou platností stále vyšších hodnot – v roce 2007 tak skončí platnost povolení pouze 

cca 174 tis. povolení/informací, nicméně nově vydaných povolení je celých 247 tisíc. 

V roce 2009 je poprvé počet vydaných povolení/informací za rok nižší než počet povolení, 

kterým vypršela platnost - 160 tis. ku 216 tis. 

U tokových počtů volných pracovních míst lze v ČR identifikovat jednoznačný trend, 

kdy do roku 2007, resp. u úbytků do roku 2008, dochází v souladu s hospodářskou 

konjunkturou v letech 2006-2008 k sílícímu nárůstu počtů a následně k prudkému poklesu 



Studie EMN – Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace 
Česká republika 

 50 

v důsledku vlivu krize. U přítoků dochází v počtech nově hlášených míst k nárůstu 

z 230 tisíc v roce 2004 na maximu 445 tisíc nově hlášených míst za rok 2007. V celkovém 

počtu za rok 2008 se již začíná projevovat vliv krize – nově nahlášených míst již bylo pouze 

432 tisíc. Za rok 2009 pak dochází k dramatickému poklesu na pouhých 219 tis. nově 

hlášených míst. Počet úbytků, kvantifikovaný jako počet nově obsazených míst, dosahoval 

v roce 2004 pouze 222 tis. míst, tento počet v gradujícím tempu vzrůstal a za rok 2008 tak 

dosáhl 482 tis. nově obsazených míst. V roce 2009 to již bylo nicméně pouhých 279 tis.  

Potřebám trhu práce se detailně dle členění KZAM vzhledem ke struktuře volných 

míst studie věnuje níže – viz analýza trendů a vývoje. 

Projekce budoucích potřeb trhu práce v kontextu Strategie EU 2020 

Oficiální projekce či scénáře budoucích potřeb trhu práce pro časové horizonty 5, 10 

či 20 let nejsou dle vyjádření expertů MPSV ČR v současnosti pro ČR k dispozici. Nicméně 

jejich zpracování je do budoucna zvažováno. 

Vybrané kategorie profesí  

 Ze statistik uvedených v příloze lze shrnout, že s výjimkou profese pomocní a 

nekvalifikovaní pracovníci v dolech a lomech, v průmyslu a ve stavebnictví, v dopravě a 

příbuzných oborech (KZAM 93) hraje zaměstnávání cizinců ve vybraných profesích 

pouze doplňkovou roli , neboť podíl zahraničních pracovníků na celkové zaměstnanosti v ČR 

ve vybraných profesích nepředstavuje v referenčním období v průměru většinou více než 5 %.

 V jediné profesi, kde se cizinci zásadně podílí na zaměstnanosti v ČR – u profese 

pomocní a nekvalifikovaní pracovníci - tvořili postupně až 33 % legální zaměstnanosti 

(rok 2008). V této profese mají cizinci významný podíl jak absolutními počty, tak relativně 

v rámci této profese. Výrazně převládali občané třetích zemí, kteří tvořili v roce 2008 až 25 % 

celkové zaměstnanosti v této profesi, oproti cca 8 % u občanů z EU-25.  

 Jako patrný lze z vybraných profesí ještě zmínit vliv zaměstnanosti zahraničních 

pracovníků na zaměstnanost v ČR v profesích lékaři, ordináři (KZAM 2221) s podílem nad 

3 % (v roce 2008 dokonce více jak 9 %), dále kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví, 

rybářství a myslivosti (KZAM 61) se stabilním podílem na zaměstnanosti v profesi 4-6 % 

a architekti, projektanti, konstruktéři, techničtí vědci a inženýři (KZAM 214) s podílem 

v rozmezí 2-5 % z celkového počtu pracovníků v ČR v této profesi. 

 Pracovníci z EU-25 byly v rámci celkové zaměstnanosti nejvýrazněji jak procentně, 

tak absolutně zastoupeni v profesi pomocní a nekvalifikovaní dělníci, kde jich pracovalo na 

počátku referenčního období v průměru 6 tisíc, v období hospodářského boomu se 
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od roku 2007 pohyboval počet těchto pracovníků okolo 15 tisíc – jejich zaměstnanost je 

stabilní a neklesla výrazně ani v důsledku krize v roce 2009 (meziročně snížení pouze ze 

17 tis. na 16 tis.). Od roku 2007 tak stabilně tvoří necelých 10 % zaměstnaných v této profesi 

v ČR. Pracovníci z EU-25 se dále v absolutních počtech uplatňují také v profesích lékaři, 

ordináři (cca 1-2 tis. osob, tj. v průměru od roku 2007 kolem 6 % z celkového počtu 

zaměstnanců v této profesi), odborní ošetřovatelé a zdravotní sestry (cca 1 – 1,7 tis. osob, 

1,1 – 1,7 % zaměstnaných v této profesi) a odborní pedagogičtí pracovníci (1-2 tis., 

kolem 1 % zaměstnaných v této profesi) – jejich počet se stabilně mírně navyšuje, a to 

dokonce i v roce 2009. 

 S ohledem na pracovníky ze zemí EU-2 je patrné, že jejich zastoupení v rámci celkové 

zaměstnanosti je marginální - dosahuje v průměru za referenční období u všech vybraných 

profesí pouze 0,2 % zaměstnaných. Nejvýrazněji se v relativním pohledu tito pracovníci 

uplatňovaly v profesích pomocný a nekvalifikovaný pracovník (po vstupu do EU v roce 2007 

nárůst z cca 0,7 % na 1,2 %) a kvalifikovaný dělník v zemědělství, lesnictví, rybářství, 

myslivosti (po stabilním podílu 0,1 % v letech 2008 a 2009 nárůst na 0,3 % zaměstnanosti 

v této profesi). 

 U zaměstnaných cizinců z třetích států jednoznačně převládá zastoupení v profesi 

pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – jejich absolutní počty se v průběhu referenčního 

období značně měnily. V roce 2004 pracovalo v tomto druhu profese 8,6 tisíce cizinců, což 

představovalo pouze 5,2 % zaměstnaných v této specifické profesi. V roce 2005 je již počet 

cizinců v této profesi více než dvojnásobný (18,1 tisíc) a představuje také necelých 11 % 

z celkového počtu pracovníků v této profesi. Počet dále roste až na své maximu 54,8 tis. 

v roce 2008, což tvořilo 25,3 % zaměstnaných. V roce 2009 dochází v důsledku krize 

k poklesu na 35,5 tis. (20,5 %). V absolutních počtech je ještě možné zmínit další profese: 

kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivosti (KZAM 61) se stabilním 

počtem zaměstnanců okolo 1,5 tisíce (2,9 - 3,6 % zaměstnaných v profesi) a kuchaři 

(KZAM 5122) – v průměru okolo 1 tisíce (0,7 – 1,9 %). Tyto profese patří u občanů třetích 

států k těm nejvýznamnějším i v relativním měřítku.  

 Vývoj v počtu volných pracovních míst u většiny profesí kopíruje obecný vývoj 

popsaný v předcházejících kapitolách – do roku 2007 jde o strmý nárůst, který ke konci 

roku 2008 začíná klesat a mezi roky 2008 a 2009 pak následuje dramatický propad v průměru 

takřka na 1/3 původního počtu – například u míst pro pomocné a nekvalifikované dělníky je 

to z 15 053 míst na 4 933 míst. Míra poklesu se nicméně mění v závislosti na konkrétní 
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profesi – například u profese lékař, ordinář (KZAM 2221) se tak počet míst naopak dokonce 

mírně navýšil. 

 Problematiku práce pomocnic v domácnostech, kterážto práce v ČR prakticky 

neexistuje, analyzuje Horáková71: „Na rozdíl od tradičních členských zemí EU nejsou 

v České republice cizinci téměř vůbec najímáni jako pracovníci vypomáhající v 

domácnostech; tento okruh činností je ve zcela zanedbatelné míře vykonáván i domácími 

pracovníky.“72 Jako další vysvětlující důvod uvádí Horáková, že tento druh činnosti probíhá 

často v šedé ekonomice, což znamená, že není evidován a zdaněn a z tohoto důvodu se ani 

neobjeví ve statistikách a evidencích. 

3.2.2 Analýza trendů a vývoje 

Nedostatek pracovních sil ve specifických sektorech a jejich zdůvodnění 

 Vzhledem k výše popsanému systému zaměstnávání cizinců z třetích států, ve kterém je 

důsledně uplatňován systém obsazování pracovních míst cizinci až poté, co na volné pracovní 

místo není nalezen vhodný uchazeč o zaměstnání z řad občanů ČR (a dalších osob, které mají 

v oblasti zaměstnání rovnocenné postavení – viz kapitola 2.2.4.), lze za sektory/profese, ve 

kterých je nedostatek pracovních sil, označit právě ty sektory/profese, ve kterých je umožněno 

zaměstnávání cizinců. 

Ze zprávy MPSV ČR73 plyne, že mezi převažující důvody zaměstnavatelů 

zaměstnávat pracovníky ze zahraničí řadí úřady práce skutečnost, že v rozhodující době 

nebyl k dispozici vhodný uchazeč o zaměstnání (uvedl 51 úřad práce z existujících 77), který 

by splňoval požadavky zaměstnavatele týkající se kvalifikačních předpokladů pracovníka. 

Další důvod spatřují ÚP rovněž ve skutečnosti (uvedlo 60 ÚP), která spočívá v ekonomické 

výhodnosti zaměstnávat pracovníka ze zahraničí - zaměstnavatelé nemohou anebo nechtějí 

nabídnout mzdu akceptovatelnou českými uchazeči. Důvody, které brání uchazečům o 

zaměstnání přijmout nabízené volné pracovní místo se u jednotlivých uchazečů prolínají a 

vystupují v různých kombinacích. ÚP se v hodnocení za rok 2009 nejvíce shodly v názoru, že 

určující byla u nabízeného pracovního místa zejména jeho dopravní dostupnost 

(uvedlo 55 ÚP). Dalších 43 ÚP přikládalo důležitost kritériu jakým je neodpovídající 

kvalifikace uchazeče, 47 ÚP uvedlo jako určující při výběru místa platové podmínky a 

směnnost uvedlo 48 úřadů práce. Neopomenutelným faktorem ovlivňující uplatnění uchazečů 

                                                 
71 Horáková - Dlouhodobé trendy ve vývoji pracovních migrací v ČR 
72 Horáková dále uvádí, že „podle VŠPS zde bylo zaměstnáno pouze 2,5 tis., což činilo 0,1 % z celkové 
zaměstnanosti obyvatelstva“. 
73 Jíchová (MPSV ČR) – Hodnocení působení zahraničních pracovníků na trhu práce České republiky 
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se jeví taktéž zdravotní stav uchazeče (uvedlo 51 ÚP) a míra jím dosažené praxe, což uvedlo 

34 ÚP. 

Z důvodu absence vhodného uchazeče o zaměstnání předpokládají úřady práce pro 

I. pololetí 2010 uplatnění zahraničních pracovníků zejména v profesích tříd 7, 8 a 9.74  

Zahraniční pracovníci a mezery na trhu práce 

Podle KZAM byla v roce 2009 zahraničními pracovníky nejpočetněji zastoupena 

9. třída KZAM (Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci) - 31,59 %, 7. třída KZAM 

(Řemeslníci, kvalifikovaní výrobci a zpracovatelé) – 21,06 %  

a 8. třída KZAM (Obsluha strojů a zařízení) – 15,12 %. V uvedených třídách KZAM byl 

zaznamenán nejvyšší meziroční úbytek v 9. třídě KZAM  o 22 020 osob, v 7. třídě KZAM 

se počet osob rovněž snížil o 20 174 osoby a také v 8. třídě KZAM došlo  

ke snížení počtu o 14 832 osoby. V hlavních třídách KZAM měly ženy vyšší početní 

zastoupení oproti mužům ve 4. třídě KZAM (Nižší administrativní pracovníci, úředníci),  

ve které ženy převažovaly podílem 57,95 % a v 5. třídě KZAM (Provozní pracovníci  

ve službách a obchodě), kde podíl žen činil 57,57 %. Ostatní třídy KZAM vykazovaly vyšší 

podíl zastoupení mužů.75  

 Dle Horákové76 existují v ČR významné rozdíly v pozicích zastávaných cizinci 

vzhledem k jejich zařazení dle KZAM v závislosti na zemi původu. „Distribuci cizinců 

v třídách KZAM diferencuje zejména příslušnost ke „klubu bohatých“.“ Občané ekonomicky 

rozvinutých států jsou zaměstnáváni především mezi manažery a vědeckými a odbornými 

duševními pracovníky v kvalifikačních třídách 1 KZAM a 2 KZAM. Cizinci přicházející z 

                                                 
74 V analýze Hodnocení působení zahraničních pracovníků na trhu práce České republiky MPSV ČR (Jíchová) 
jsou uvedeny tyto profese: vedoucí a řídící pracovník (KZAM 121,122,123); odborný zdravotnický a veterinární 
pracovník, lékař (KZAM 222); učitel jazyků (KZAM 235); umělecký pracovník (KZAM 245); pracovníci 
výpočetní techniky; obsluha optických zařízení (KZAM 312, 313); zdravotnický asistent (KZAM 323); 
zdravotní sestra (KZAM 323); kuchař/servírka (KZAM 512); masér (KZAM 514); zemědělský dělník v rostlinné 
výrobě (KZAM 611); zemědělský dělník – ošetřovatel a chovatel hospodářských zvířat (KZAM 612); betonář a 
železář ve stavebnictví (KZAM 712); zedník (KZAM 71221); stavební dělník (KZAM 71228, 71299); stavební 
tesař (71241); lakýrník kovů (KZAM 714); kovodělník, formíř, svářeč, výrobce, slévárenský dělník zámečník 
(KZAM 721, 722); kovář, nástrojář, provozní zámečník (KZAM 722); soustružník, brusič ruční (KZAM 7223, 
7224); dělník v elektrotechnice (KZAM 724); zpracovatelé a výrobci potravinářské výroby, pekař (KZAM 741); 
kvalifikovaný výrobce textilií, oděvů a výrobků z kůže, kožešin - šička (KZAM 74361-3); dělník textilní a 
obuvnické výroby (KZAM 743, 744); obsluha důlního zařízení (KZAM 811); slévač, slévárenský dělník 
(KZAM 8122); obsluha strojů na výrobky z kovů, frézař, soustružník (KZAM 821); obsluha strojů na pryžové a 
plastové výrobky (KZAM 823); obsluha strojů na úpravu a výrobu textilních, kožešinových a kožených 
výrobků; tkadlec; svrškař (KZAM 826); šička (KZAM 8263); dělník v zemědělství, montážní dělník (KZAM 
828); řidič a řidič nákladního auta (KZAM 832); pomocný a nekvalifikovaný dělník, uklízeč (KZAM 913); 
pomocný a sezónní dělník v rostlinné a živočišné výrobě, v lese, v zemědělství (KZAM 921); pomocný a 
manipulační dělník na stavbách a průmyslu, balič, skladník (KZAM 931, 932). 
75 Jíchová (MPSV ČR) - Hodnocení působení zahraničních pracovníků na trhu práce České republiky 
76 Horáková - Dlouhodobé trendy ve vývoji pracovních migrací v ČR 
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ekonomicky méně rozvinutých zemí oproti tomu nejčastěji nacházejí své uplatnění jako 

pomocní nekvalifikovaní pracovníci v 9. třídě KZAM. 

 Horáková dále uvádí, že srovnání zaměstnaných cizinců evidovaných na ÚP s VŠPS 

„ukazuje na odlišnosti v kvalifikační struktuře zaměstnaných cizinců a obyvatelstva České 

republiky. Výrazně lepší postavení na trhu práce v České republice mají ve srovnání 

s obyvatelstvem cizinci ze zemí EHP a OECD.“ Horáková k tomu dodává, že „zaměstnaní 

občané EU jsou v poněkud méně příznivém postavení, což je to dáno tím, že nejpočetnější 

skupinu z nich představují občané Slovenska, kteří nemají tak favorizované postavení, jako 

občané tradičních zemí EU“. 

 Horáková dále popisuje rozdíly v zaměstnávání cizinců: „cizinci s povolením 

k zaměstnání jsou zaměstnáváni méně často v řídících pozicích, nežli je mezi zaměstnanými v 

populaci České republiky běžné. Přestože se podíl cizinců ze třetích zemí zaměstnaných ve 

vysoce kvalifikovaných profesích zvyšuje, stále jsou ve srovnání s obyvatelstvem i ostatními 

cizinci v kvalifikačních třídách 1 a 2 zastoupeni výrazně méně. Naopak, od kvalifikační 

třídy 7 a výše jsou cizinci s povolením k zaměstnání zastoupeni více, nežli je běžné mezi 

obyvatelstvem; zvláště výrazný rozdíl existuje v jejich zastoupení v kvalifikační třídě 

9. KZAM, kde pracuje 50 % cizinců s povolením k zaměstnání oproti 7 % v obyvatelstvu 

ČR.“  

Horáková se dále věnuje i genderové perspektivě zaměstnávání cizinců a uvádí, že: 

„nejvýraznější rozdíl v zastoupení v pomocných nekvalifikovaných profesích třídy 9. KZAM 

byl zjištěn mezi ženami s povolením k zaměstnání a ženami z EU; 52 % žen s povolením 

k zaměstnání registrovaných na úřadech práce je zaměstnáno právě v kvalifikační třídě 

9 KZAM, oproti 21 % žen z EU. 

 Postavení žen-cizinek na trhu práce je ve srovnání s postavením mužů-cizinců horší; 

méně často jsou zastoupeny v kvalifikační třídě 1 KZAM, tj. na manažerských pozicích i v 

kvalifikační třídě 2 KZAM, mezi vědeckými odbornými a duševními pracovníky. Ženy-

cizinky pracují častěji jako pomocné a nekvalifikované pracovnice v 9. třídě KZAM častěji 

nežli muži-cizinci (34 % z celkového počtu žen-cizinek evidovaných na úřadech práce oproti 

30 % mužů-cizinců). Ženy-cizinky jsou relativně častěji nežli muži-cizinci zaměstnány 

v kvalifikačních třídách 3 KZAM (techn., zdravot.,pedagog. pracovníci včetně příbuzných 

oborů) v poměru 9 % žen oproti 6 % mužů; 4 KZAM (nižší administrativní pracovníci) 

v poměru 5 % žen oproti 2 % mužů; v třídě 5 KZAM (provozní pracovníci ve službách 

a obchodě) v poměru 8 % žen oproti 3 % mužů; mírnou převahu mají ženy i v kvalifikační 
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třídě 8 KZAM (obsluha strojů a zařízení) – jedná se zejména o šičky, kde je z celkového 

počtu žen–cizinek zaměstnáno 20 % oproti 19 % z celkového počtu mužů-cizinců. 

 Ve srovnání se zaměstnanými ženami v obyvatelstvu České republiky podle výsledků 

VŠPS ve 2. čtvrtletí 2008 jsou cizinky ve všech kvalifikačních třídách 1 KZAM zastoupeny 

podstatně méně, nežli odpovídá normálnímu rozložení v obyvatelstvu podle genderového 

hlediska. Naopak, v kvalifikačních třídách 6 a výše jsou nadměrně zastoupeny. Ve srovnání 

s podílem žen mezi zaměstnanými obyvateli České republiky v 9. třídě KZAM (9 %) je rozdíl 

v zastoupení cizinek velice výrazný (34 %). Výrazně více jsou ženy-cizinky najímány 

k obsluze strojů a zařízení v kvalifikační třídě 8 (20 %) oproti 8 % žen zaměstnaných v této 

třídě podle VŠPS. Ženy–cizinky jsou častěji zastoupeny i v kvalifikační třídě 7 KZAM mezi 

kvalifikovanými výrobci, zpracovateli a opraváři (14 % zaměstnaných cizinek oproti 5 % 

zaměstnaných žen z VŠPS).“ 

V rámci nového systému zelených karet77 byl největší zájem zaměstnavatelů, 

respektive počet jimi nabízených pracovních míst, zaznamenán u profesí obsaditelných 

držiteli zelené karty typu B – tj. pro pracovní místa s minimálním požadavkem vyučen. 

Zahraniční pracovníci naopak projevili zájem především o získání pracovních míst určených 

pro držitele zelené karty typu C - ostatní pracovníci, tj. pracovní místa bez zvláštních 

kvalifikačních požadavků. Podle státního občanství požádalo o zelenou kartu v roce 2009 

nejvíce občanů Ukrajiny (194) a Srbska (24). Ke dni 31.12. 2009 činil počet nabízených 

volných pracovních míst pro zelené karty vedených v centrální evidenci MPSV ČR 

celkem 129 nabídek 85 zaměstnavatelů obsahující 393 volných míst pro zelené karty. 

Zaplňování mezer na trhu práce zahraničními pracovníky – kategorie zaměstnání 

Ze statistik shromážděných pro tuto studii a uvedených v příloze je jako nejvýraznější 

identifikovaný trend možno identifikovat nárůst zaměstnanosti zahraničních pracovníků, a to 

od začátku referenčního období v roce 2004 a poté během období hospodářské konjunktury 

v letech 2006-2008 ještě výrazněji. Poté následuje pokles v roce 2009 způsobený 

propouštěním zahraničních pracovníků v důsledku hospodářské krize. Tento trend je zřetelný 

jak u občanů ČR, tak občanů EU a cizinců z třetích států, a dále také na vývoji počtu 

neobsazených pracovních míst.  

 Horáková78 uvádí, že v období do poloviny roku 2008 (a tedy před nástupem krize), 

se distribuce ekonomických aktivit podle klasifikace ekonomických činností u cizinců liší 

                                                 
77 Jíchová (MPSV ČR) - Hodnocení působení zahraničních pracovníků na trhu práce České republiky 
78 Horáková - Dlouhodobé trendy ve vývoji pracovních migrací v ČR 
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od zaměstnaného obyvatelstva ČR. „Cizinci evidovaní na úřadech práce bývají zaměstnáváni 

v porovnání s obyvatelstvem České republiky častěji ve stavebnictví, zpracovatelském 

průmyslu a v odvětví těžby nerostných surovin. Na konci června 2008 evidovaly úřady práce 

více než 100 tis. cizinců zaměstnaných ve zpracovatelském průmyslu (39 % z celkového 

počtu) a 62 tis. ve stavebnictví (23 % z celkového počtu).“ 

Dále Horáková ve své analýze uvádí, že se liší i zaměstnávání občanů EU a cizinců ze 

třetích zemí z hlediska odvětvové struktury. „Občané EU jsou podstatně méně zaměstnáni 

v odvětví stavebnictví; naopak, relativně častěji nežli cizinci ze třetích zemí se uplatňují 

v odvětví profesních vědeckých a technických činností. Mají do určité míry favorizované 

postavení na trhu práce, což odráží i další třídění z hlediska postavení na trhu práce 

a kvalifikace v třídění podle klasifikace zaměstnání a úrovně vzdělání KZAM.“ 

 Z aktuální zprávy MPSV ČR79 dále vyplývá, že u členění dle odvětví národního 

hospodářství (podle CZ NACE) byla nejpočetnější skupina zahraničních pracovníků k datu 

31.12.2009 zaměstnána ve zpracovatelském průmyslu v počtu 67 704 osoby (29,35 % 

z celkového počtu 230 709 zaměstnaných zahraničních pracovníků) a to zejména 

v kvalifikovaných řemeslnických profesích řazených do 7. – 8. třídy KZAM a dále 

v pomocných profesích nekvalifikovaných, s řazením do 9. třídy KZAM.  

Další početná skupina zahraničních pracovníků byla ve sledovaném období zaměstnána 

ve stavebnictví v počtu 46 823 osoby (20,30 % z celkového počtu 230 709 zahraničních 

pracovníků) v řazení do 7. třídy KZAM a 9. třídy KZAM.  

 Třetí nejpočetněji zastoupenou skupinu v počtu 24 455 zahraničních pracovníků 

vykazuje skupina podílející se 10,60 % na činnostech v oblasti velkoobchodu 

a maloobchodu; oprav a údržby motorových vozidel a dále 6,84 % skupina 15 774 osob 

pracujících v oblasti vědy, výzkumu a techniky. V zemědělství a lesnictví bylo ke konci 

sledovaného období evidováno celkem 5 083 osoby, což představuje z celku všech 

zaměstnaných zahraničních pracovníků 2,2 %.  

 Přehledně zobrazuje situaci následující graf: 

                                                 
79 Jíchová (MPSV ČR) – Hodnocení působení zahraničních pracovníků na trhu práce České republiky 
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Zaměstnanost zahraničních pracovníků podle KZAM a formy evidence na úřadech 
práce ke dni 31.12.2008 
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 Dlouhodobě nejpočetněji zastoupená odvětví zahraničními pracovníky vykázala 

v důsledku hospodářské krize v roce 2009 meziroční pokles počtu osob, zejména 

ve zpracovatelském průmyslu o 35 218 osob a ve stavebnictví o 22 253 osoby. V oblasti vědy, 

výzkumu a techniky došlo ke snížení počtu zahraničních pracovníků o 4 072 osoby. Narůst 

počtu zahraničních pracovníků zaznamenala odvětví nemovitosti o 2 185 osob 

a administrativní a podpůrné činnosti o 4 795 osob. Vyšší podíl zastoupení žen oproti mužům 

vykazovalo zejména odvětví zdravotnictví a sociální péče (69,9 % žen) a odvětví ubytování, 

stravování a pohostinství (52,40 % žen).80  

Návraty migrantů do zemí původu v obdobích ekonomického poklesu 

Horáková analyzuje situaci vzhledem k vlivu současné hospodářské krize 

na zaměstnanost cizinců takto: „Současná světová ekonomická recese snížila poptávku po 

nízkokvalifikované pracovní síle ze třetích zemí. Zahraniční pracovníci najímaní 

prostřednictvím pracovních agentur jsou jako první propouštěni z výroby. Pracovní agentury 

(stejně jako jiní zaměstnavatelé) neodpovídají za to, že dočasně najatí cizinci skutečně 

odejdou, ztratí-li své zaměstnání. Je možné, že se přesunou do šedé ekonomiky a rozšíří okruh 

nelegálně zaměstnávaných cizinců.“ 

Návraty pracovních migrantů do země původu v situaci, kdy přestane existovat 

poptávka po pracovní síle (zvyšuje se nezaměstnanost, což má za následek znatelný úbytek 
                                                 
80 Jíchová (MPSV ČR) – Hodnocení působení zahraničních pracovníků na trhu práce České republiky 
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potřeby zahraničních pracovníků), nejsou v ČR systematicky sledovány. Experti z MPSV ČR 

se k této problematice vyjádřili v tom smyslu, že chování cizinců v této situaci není 

jednoznačně predikovatelné. MV ČR také nemá k dispozici jednoznačné analýzy, jak se 

v těchto situacích pracovní migranti chovají. V souvislosti s vládním materiálem zabývajícím 

se zajištěním bezpečnostní situace v ČR v souvislosti s propouštěním zahraničních 

pracovníků v důsledku hospodářské krize bylo odhadováno, že část cizinců se vrací do země 

původu, část by se ráda vrátila, ale nemá na to finanční prostředky (pro ty byly určeny 

jednorázové projekty dobrovolných návratů) a část cizinců chce v ČR zůstat „za jakoukoli 

cenu“, byť řada z nich riskuje nelegální pobyt/ zaměstnávání.  

Nelegální zaměstnávání cizinců a sektory národního hospodářství 

Nelegálně pracující cizinci a jejich působení v určitých specifických sektorech je 

oficiálně sledovatelné a vyčíslitelné pouze v souvislosti s odhalenými nelegálními pracovníky 

při kontrolách. Výzkumníci a pracovníci neziskových organizací působících v oblasti migrace 

a integrace se nicméně snaží počty nelegálně zaměstnaných cizinců odhadovat - uváděny jsou 

tak například odborné názory akademických odborníků nebo expertů ekonomického institutu 

CERGE, které odhadují, že nelegálně pracuje v ČR zhruba sto až tři sta tisíc.81 Experti se 

nicméně ve svých odhadech značně liší, což ilustruje i výzkum popsaný Drbohlavem82 - 

vybraní experti byli v rámci dotazníkového šetření dotázaní, aby odhadli počet nelegálně 

pracujících cizinců v ČR: „Zatímco jedna třetina odhadovala daný počet mezi 40 000 a 

99 999 osob, asi pětina se domnívala, že je to více než 200 000“. 

Na základě oficiálních zpráv MPSV ČR83 z pravidelně prováděných kontrol 

zaměstnávání ze strany ÚP lze uvést, že největší počet lidí, kteří se v ČR živí nelegální prací, 

pochází dlouhodobě ze Slovenska a z Ukrajiny, dále také z Vietnamu. Tyto zprávy nicméně 

analyzují souhrnně jak nelegální zaměstnávání občanů třetích států, tak i občanů EU. 

Zaměstnanci úřadů práce a policie např. v roce 2009 provedli přes 11 149 kontrolních akcí, 

z nichž 1 898 tvořily kontroly u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávali i zahraniční 

pracovníky (tj. 17,02 % z celkového počtu). V oblasti kontroly zahraniční zaměstnanosti 

zjistily úřady práce pochybení u 401 kontrolovaného zaměstnavatele, což z celku 1 898 

kontrol představuje 21,1 %. V minulých letech byly tyto počty podobné – v roce 2008 

                                                 
81 Koubová – Firmy budou cizince zaměstnávat, dokud se to bude vyplácet 
82 Drbohlav – Nelegální ekonomické aktivity migrantů 
83 MPSV ČR - Souhrnná informace za rok 2008 o aktivitách realizovaných příslušnými resorty, resp. jejich 
výkonnými složkami v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání cizinců, předkládaná prostřednictvím 
Meziresortního orgánu pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců v ČR, MPSV ČR - Hodnocení působení 
zahraničních pracovníků na trhu práce České republiky. 2009. (Jíchová) 
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zjištěno pochybení u 537 zaměstnavatelů, což představuje 27,8 % případů, v roce 2007 pak 

bylo zjištěno 471 pochybení, tedy v 31,7 % případů.  

V roce 2009 takto bylo zkontrolováno celkem 19 089 zahraničních pracovníků, 

v roce 2008 to pak bylo 24 203. V roce 2009 z výše uvedeného počtu bylo zjištěno pochybení 

u 8 086 osob, přičemž u 3 170 osob bylo zjištěno nelegální zaměstnávání a u 4 916 osob 

nesplnil zaměstnavatel svoji informační (ohlašovací) povinnost vůči úřadu práce. 

V meziroční srovnání, přestože v roce 2009 provedly úřady práce o 35 kontrol méně 

a zkontrolovaly také o 5 114 zahraničních pracovníků méně než v minulém roce, byl počet 

zahraničních pracovníků, u kterých bylo zjištěno pochybení ve smyslu porušení zákona 

o zaměstnanosti, o 1 571 osob vyšší. Z tohoto počtu 828 osob vykonávalo nelegální práci 

a u 743 osob nesplnil zaměstnavatel svoji informační povinnost vůči úřadu práce. 

Dle provedených kontrol pracovalo v roce 2009 bez povolení k zaměstnání 

(3 170 osob, z toho 1 030 žen) nejvíce zahraničních pracovníků v oblasti zahrnující 

administrativní a podpůrné činnosti (1 301 osoba, z toho 477 žen). Další nelegálně 

zaměstnávaní zahraniční pracovníci byli zjištěni ve stavebnictví (572 osoby, z toho 87 žen),  

ve zpracovatelském průmyslu (492 osoby, z toho 201 žena) a dále ve velkoobchodě, 

v maloobchodě, v činnostech zahrnujících opravy a údržbu motorových vozidel 

(392 osoby, z toho 157 žen).  

 Tyto údaje nicméně zobrazují pouze nelegální zaměstnávání odhalené kontrolami. 

Experti obecně mají za to, že nejvíce nelegálně zaměstnaných cizinců z třetích států působí 

v oblasti stavebnictví. Díky charakteru této práce je nelegální zaměstnávání v tomto oboru do 

určité míry obtížněji zjistitelné než v jiných oborech (se stálou provozovnou apod.). 

Z průzkumu provedeného firmou KPMG84 v roce 2008 například vyplynulo, že tři čtvrtiny 

stavebních firem souhlasí s tím, že společnosti ve stavebnictví, kde je cizinců nejvíce, je 

zaměstnávají bez potřebných povolení.  

Z detailnější analýzy z kontrol realizovaných ÚP také vyplývá, že u porušení 

§ 89 zákona o zaměstnanosti, který se zabývá prevencí účelového zneužívání členství 

cizinců v družstvech pro obcházení povinnosti cizince mít platné povolení k zaměstnání, bylo 

zjištěno v roce 2009 celkem 379 osob, které toto ustanovení porušily. Jedná se o velice časté 

obcházení zákona ze strany cizinců, kteří se v minulosti – do nové úpravy zákona 

o zaměstnanosti - vyhýbali zákonné povinnosti mít povolení k zaměstnání. Cizinci se stali 

účelově členy družstva a získaly povolení k pobytu v ČR za účelem tohoto členství - 

                                                 
84 http://www.mesec.cz/clanky/nelegalni-zamestnavani-ma-stale-zelenou/ 
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tj. nikoliv za účelem zaměstnání a tak bez prověření situace na trhu práce ČR ze strany ÚP. 

Poté vykonávali jako členové družstva pro družstvo práci, která byla ovšem de facto 

zaměstnáním. S cílem prevence tohoto jevu byl zákon o zaměstnanosti změněn a nyní tak 

explicitně v § 89 stanoví, že pro účely povolení k zaměstnání se za zaměstnání považuje i tato 

činnost85 a je tedy třeba k ní mít povolení k zaměstnání. Nicméně v důsledku legislativní 

úpravy rozdělené mezi obchodní zákoník a zákoník práce je tato činnost cizinců orgány 

MPSV ČR velmi obtížně kontrolovatelná a problém tak přetrvává. Cizinci totiž nyní nově 

obcházejí zákon tak, že zaměstnání na volných místech v těchto družstvech podmiňují 

znalostí vybraného jazyka (nejčastěji se jedná o ukrajinštinu) či členstvím v družstvu, které je 

nicméně umožněno například pouze po zaplacení určitého poplatku. O tyto volná místa pak 

uchazeči o zaměstnání na ÚP nemají zájem a místa mohou být obsazena (předem 

zamýšlenými) zahraničními pracovníky, kterým ÚP po zjištění, že za výše uvedených 

podmínek uchazeči evidovaní na ÚP nemají zájem, vydá povolení k zaměstnání. Tento 

problém je dlouhodobý a lze ho označit za jeden z nejpalčivějších v oblasti zaměstnávání 

cizinců. Například k 31.12.2009 mělo povolení k zaměstnání pro plnění běžných úkolů 

pro družstvo celkem 27 349 cizinců, což je cca 1/3 všech platných povolení k zaměstnání 

k tomuto datu.  

U zjištěných porušení v této oblasti bylo v řazení podle klasifikace činnosti 

zaměstnavatele (CZ NACE) zjištěno nejvíce pochybení ve stavebnictví (221 osoba), 

ve zpracovatelském průmyslu (108 osob) a v oblasti zahrnující administrativní a podpůrné 

činnosti (24 osoby). Nedodržování § 89 zákona o zaměstnanosti vykazovala v roce 2009 

nejvíce družstva zabývající se činnostmi ve stavebnictví (207 osob).  

Mobilita v rámci EU a národní trh práce 

ČR vstoupila do EU v květnu 2004 v rámci rozšíření EU o státy EU-10. V souladu 

s komunitárními principy ČR neuplatňovala od svého vstupu žádná omezení na pracovním 

trhu vůči ostatním občanům EU. Možnost zavedení omezení při vstupu Bulharska 

a Rumunska do EU v roce 2007 byla vládou ČR pečlivě zvážena, nicméně ani u států EU-2 

k jejich uplatnění nedošlo. Jak je patrné ze statistik uvedených v příloze, v roce 2007 skutečně 

došlo k určitému skokovému nárůstu u občanů Bulharska a Rumunska působících na trhu 

práce ČR (v řádu tisíců), nicméně nejednalo se o masivní navýšení a v průběhu několika 

následujících let se tento počet stabilizoval. Občané Bulharska a Rumunska zaplňovali 

                                                 
85 plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby zajišťovaných společníkem, statutárním 
orgánem nebo členem statutárního nebo jiného orgánu obchodní společnosti pro obchodní společnost nebo 
členem družstva nebo členem statutárního nebo jiného orgánu družstva pro družstvo 
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v roce 2007 především pracovní místa pro nízkokvalifikované pracovníky, poté se převážně 

jednalo o pracovní pozice jak pro kvalifikované, tak nízkokvalifikované. 
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4 SPOLUPRÁCE V OBLASTI EKONOMICKÉ MIGRACE 
 S TŘETÍMI STÁTY 

ČR v oblasti spolupráce s třetími zeměmi v oblasti ekonomické migrace v referenčním 

období 2004 - 2009 nerealizovala žádné specifické dlouhodobě orientované programy cílené 

na pracovní migraci. Před vstupem ČR do EU v roce 2004 probíhala užší spolupráce 

s hlavními cílovými zeměmi pracovní migrace v rámci mezistátních smluv např. s Ukrajinou 

či Slovenskem. V posledních letech byly také realizovány ojedinělé projekty cílené 

na vybrané třetí země (Ukrajina, Mongolsko). Součástí těchto projektů cílených především 

na prevenci nelegální migrace prostřednictvím informování, či přímo zprostředkování práce 

pro zahraniční pracovníky v ČR vybraných zemí byla mimo jiné spolupráce s příslušným 

státními/samosprávnými orgány těchto třetích států.  

4.1 Bilaterální smlouvy o vzájemném zam ěstnávání 
Jedním z nástrojů zaměstnávání cizinců, relevantním především před vstupem ČR 

do EU, jsou bilaterální smlouvy o vzájemném zaměstnávání. Těmito smlouvami země své 

občany navzájem zvýhodňují v přístupu na trhu práce, ustanovují podrobněji vzájemné vztahy 

ohledně sociálního zabezpečení apod. Zaměstnávání cizinců na základě mezistátních, 

popř. mezivládních dohod se řídí ve své většině obecně závaznými právními předpisy, pokud 

tyto dohody nestanoví odchylky. V některých případech s těmito dohodami souvisí limity 

odsouhlasené smluvními stranami pro určité období, případně okruh osob, na které se vztahují 

výhodnější podmínky, než je dáno obecným režimem.  

 V minulosti byly vládou ČR uzavřeny dohody o vzájemném zaměstnávání se 

Slovenskem, Ukrajinou, Polskem, Německem, Vietnamem, Švýcarskem, Ruskem, 

Maďarskem, Mongolskem, Litvou, Bulharskem a Lucemburskem.86 Některé smlouvy 

o vzájemném zaměstnávání uzavřené s členskými státy EU zůstávají v platnosti, avšak jejich 

reálný dopad není u většiny z nich, s ohledem na přednostní uplatnění pravidel komunitárního 

práva, velký. K těm nejznámějším smlouvám o vzájemném zaměstnávání patří především 

smlouvy s Ukrajinou a Slovenskem 

 Na základě mezivládní smlouvy vlád ČR a Slovenska87 z roku 1992 získali občané 

Slovenska v ČR oproti ostatním cizincům zvýhodněné postavení. Se Slovenskem byl 

ustanoven bezvízový styk a občané Slovenska mohli již před vstupem do EU vykonávat práci 

                                                 
86 Steinichová - Zaměstnávání cizinců v roce 2001 
87 Smlouva o vzájemném zaměstnávání občanů České republiky a Slovenské republiky, podepsána 
29. října 1992, v platnost vstoupila 3. května 1993. 
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na území ČR bez ohledu na situaci na trhu práce, tj. nepotřebovali povolení k zaměstnání, 

pouze jejich zaměstnavatel měl povinnost je zaregistrovat u ÚP. Tak je tomu od 1. května 

2004 pro všechny občany EU, EHP a Švýcarska a jejich rodinné příslušníky. 

Ze smlouvy s Ukrajinou88, uzavřenou v roce 1996, nevyplýval pro občany Ukrajiny 

nějaký zvláštní nadstandard, jako tomu bylo pro občany Slovenska. Pouze pro žádost 

o povolení k získávání pracovníků z Ukrajiny existoval zvláštní formulář a dále také bylo 

možné do zprostředkování práce konkrétního pracovníka zapojit i ukrajinské úřady. Byly také 

stanovovány kvóty na zaměstnávání ukrajinských občanů v ČR. Platnost této smlouvy 

skončila dnem 4. února 2002. 

 ČR má také uzavřené dohody o vzájemné výměně pracovníků pro specifické účely – 

a to s Novým Zélandem a s Kanadou. Jedná se jednak o Dohodu o pracovní dovolené89, 

které mohou využít jak občané ČR na území Nového Zélandu, tak občané Nového Zélandu na 

území ČR. Občané Nového Zélandu vstupující na trh práce v ČR v režimu této dohody 

nepotřebují k výkonu zaměstnání na území ČR povolení k zaměstnání. Pro vstup na území 

ČR za účelem pracovní dovolené potřebují občané Nového Zélandu dlouhodobé vízum, které 

obdrží prostřednictvím vízového úřadu. Druhou dohodou je pak Dohoda o usnadňování 

pracovních pobytů mládeže90 s Kanadou - té mohou využít jak mladí občané Kanady 

na území ČR, tak mladí občané ČR na území Kanady. Občané Kanady, kteří budou splňovat 

požadavky této dohody a bude jim vydáno vízum k pobytu nad 90 dnů v souladu s touto 

dohodou, jsou oprávněni po dobu platnosti uvedeného víza přijmout zaměstnání v ČR 

bez ohledu na situaci na trhu práce a bez povolení k zaměstnání. Tyto Dohody nejsou 

nicméně ze strany občanů Nového Zélandu a Kanady příliš často využívány. 

 ČR uzavřelo také některé další dohody pro specifické účely – jedná se o Dohodu 

o vzájemném zaměstnávání za účelem rozšíření odborných a jazykových znalostí 

s Německem, Dohodu mezi vládou ČR a Švýcarskou spolkovou radou o výměně stážistů a 

Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o výměně zaměstnanců 

za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí. 

                                                 
88 Dohoda mezi vládou ČR a vládou Ukrajiny o vzájemném zaměstnávání občanů ČR a občanů Ukrajiny. 
89 Vstoupila v platnost dne 1. září 2005. 
90 Vstoupila v platnost dne 1. října 2007.  
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4.2 Ukrajina 
OAMP MV ČR91 se dlouhodobě zabývá problematikou aktivit neformálních struktur, 

působících na území ČR v oblasti migrace, zejména v souvislosti s migrací pracovní, obecně 

známé pod pojmem „klientský systém“. V rámci přípravy plánu aktivit směřujících 

k eliminaci těchto aktivit (často úzce provázaných se strukturami organizovaného zločinu) 

vytvořil OAMP v roce 2005 materiál shrnující soubor návrhů opatření, jejichž 

prostřednictvím by mohly být aktivity klientského systému v ČR významně omezeny.  

S cílem vytvořit systém schopný konkurovat klientskému systému mělo dojít 

k vytvoření sítě poradenských center v jejichž rámci budou zájemcům o vstup na český 

pracovní trh poskytovány nejen informace k legálnímu postupu, ale také, v případě 

potřeby, přímá asistence při vyřízení všech nezbytných dokladů, zejména povolení 

k zaměstnání a povolení k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání.  

 Realizován byl projekt Charity Česká republika cílený na Ukrajinu s názvem Prevence 

zneužívání pracovních sil na evropském trhu práce se zaměřením na ČR. Věcný dohled 

nad realizací projektu realizovalo OAMP MV ČR, které pro potřeby projektu zajišťovalo 

mimo jiné poskytování informací k platné právní úpravě (zejména zákon o pobytu cizinců), 

komunikaci s ústředními orgány státní správy v souvislosti s odstraňováním případných potíží 

při realizaci projektu apod.  

 Vzhledem k faktu, že realizované aktivity v rámci tohoto projektu úzce souvisely 

s oblastí v gesci MPSV ČR, bylo MPSV ČR o projektu informováno a probíhaly s ním 

konzultace. V návaznosti na tyto konzultace vyhlásilo MPSV ČR veřejnou zakázku Realizace 

aktivit p ůsobících preventivně proti nelegální pracovní migraci do ČR z Ukrajiny , 

kdy předmět této veřejné zakázky byl od září 2007 realizován jednak Charitou Česká 

republika a dále pak IOM Praha. Vzhledem k tomu, že oba projekty na sebe úzce navazovaly, 

byla jejich prezentace prováděna společně pod názvem Asistenční systém zaměstnávání 

občanů Ukrajiny v ČR realizovaný za podpory MPSV ČR a MV ČR. 

Konkrétně byla v rámci tohoto systému v roce 2007 realizována informační kampaň, 

a to jak na území ČR, tak na území Ukrajiny. Na území ČR se jednalo zejména o informační 

setkání, která byla uspořádána jednak pro pracovníky úřadů práce (včetně inspektorátů práce) 

a v druhé fázi přímo pro zaměstnavatele – realizováno IOM Praha.  

                                                 
91 Zpracováno z materiálu Vnitřní sdělení OAMP MV ČR – Běla Hejná. 
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V roce 2007 byla realizována pilotní fáze projektu ve třech oblastech Ukrajiny – Lvov, 

Charkov, Užhorod. V těchto městech byla vytvořena informační centra pro zájemce 

o zaměstnání v ČR. Zároveň byla vytvořena síť partnerských informačně konzultačních center 

na území ČR.  

V rámci projektu bylo pro zájemce z řad ukrajinských občanů zajištěno odborné 

poradenství zaměřené na legální vstup na český pracovní trh. Poradenství spočívalo v 

poskytnutí úplné informace o podmínkách vstupu a pobytu na území ČR za účelem 

zaměstnání. Zároveň byla cizinci v případě potřeby poskytnuta asistence při kontaktu se 

zastupitelským úřadem při podání žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem 

zaměstnání. Ze strany českých center pak byla zajištěna asistence při vyhledávání vhodného 

pracovního uplatnění pro zájemce z řad klientů ukrajinských center, která spočívala zejména 

v kontaktování vhodných zaměstnavatelů v České republice, pomoc při vyřízení povolení 

k zaměstnání pro konkrétního cizince na konkrétní práci, zajištění ubytování, atp. Během roku 

2007 tak za asistence projektu na území ČR přicestovalo 33 osob, osobní konzultace byla 

poskytnuta 610 osobám a telefonická konzultace pak 1 370 osobám. 

V případě zájmu ze strany českých zaměstnavatelů byly ze strany realizátora 

organizačně zajištěny „náborové cesty“ zaměstnavatelů přímo na Ukrajinu.  

Celkově byl projekt hodnocen jako jeden z možných nástrojů prevence nelegální 

migrace nicméně z důvodu administrativních nedostatků na straně realizátora projektu nebylo 

jeho pokračování realizováno.  

4.3 Mongolsko 
Na přelomu roku 2008 a 2009 MV ČR s IOM zahájilo Projekt preventivní 

a informační kampaně zaměřené na mongolské pracovní migranty preventivně cílený na 

informovanost mongolských pracovních migrantů o podmínkách na pracovním trhu 

a životních nákladech v České republice, o povinnostech a právech migrantů a o možnostech 

pomoci při řešení záležitostí spojených s pobytovým režimem v ČR. Kampaň proběhla 

souběžně v Mongolsku a v ČR a to na základě čtyř základních pilířů: 

1. Internetové stránky v mongolštině shrnující informace o pracovním trhu, pobytovém 

režimu, povinnostech a právech, síti NNO v ČR pracujících s cizinci; 

2. Mediální kampaň v Mongolsku, probíhající jednak prostřednictvím televizních kanálů  

a jednak v tištěných médiích. Jejím hlavním tématem budou skutečné podmínky  

na pracovním trhu, práva a povinnosti migrantů, skutečné příběhy pracovních migrantů 
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v ČR a varování před praktikami zprostředkovatelských agentur  

a jednotlivců; 

3. Informativní brožury vkládané na zastupitelském úřadu ČR v Mongolsku  

do pasů držitelů povolení k zaměstnání a dalších dlouhodobých víz obsahující 

informace o pracovním trhu a pracovně právních vztazích, informace týkající se 

pobytového režimu, kontaktní informace neziskových organizací, varování před 

praktikami zprostředkovatelských agentur a jednotlivců; 

4. Informativní brožury distribuované mezi členy mongolské komunity v ČR obsahující 

navíc i informace o programu dobrovolných návratů a o programu podpory  

a ochrany obětí obchodování s lidmi. 

 V realizované první části kampaně nebyly zcela naplněny všechny cíle projektu – do 

mongolštiny tak byla přeložena pouze část webových stránek (zbytek v angličtině), kampaň 

v Mongolsku nebyla tak intenzivní, jak bylo původně zamýšleno, a letáky byly pouze 

vytištěny, nicméně na zastupitelský úřad distribuovány nebyly. 

Na konci roku 2009 MV ČR opět ve spolupráci s IOM zahájilo projekt Pokračování 

informační kampaně na prevenci nelegální migrace mongolských občanů, ve kterém 

rozšiřuje preventivní a informační působení na mongolské občany v ČR a v Mongolsku, 

jejichž cílem je hledání zaměstnání v ČR. Vedle distribuce již vytvořených informativních 

brožur, mongolské verze webových stránek pro cizince www.domavcr.cz, půjde o vytvoření a 

distribuci dokumentárního filmu s tématikou pracovní migrace mongolských občanů do ČR 

zobrazené na konkrétních osudech pracovních migrantů v ČR a v Mongolsku.  
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5 ANALÝZY A ZÁV ĚRY 
Vazba konkrétních opatření na úspěšnost zaplňování mezer na trhu práce 

 V obecné rovině lze nastavení českého systému zaplňování mezer na trhu práce 

zahraničními pracovníky pouze v situacích, kdy na dané volné pracovní místo není k dispozici 

vhodný český uchazeč, označit za efektivní. Prokázalo se to právě v období hospodářské 

krize, kdy bylo automaticky vydáváno méně povolení k zaměstnání pro cizince. To lze 

považovat za jistý prvek samoregulace systému. Zaměstnavateli je však zmiňován problém 

neflexibility tohoto systému. Ti na vhodného pracovníka, pokud je to cizinec, musí 

v důsledku časové a administrativní náročnosti povolovacího procesu často čekat relativně 

dlouhou dobu. Tento problém se snaží řešit nově realizovaný systém zelených karet. Ten je 

vládou ČR hodnocen jako úspěšný - zaměstnávání cizinců podstatně urychluje 

a administrativně zjednodušuje, současně však nastavení systému umožňuje pružně reagovat 

na aktuální vývoj ekonomiky a na trhu práce ČR. V současné krizi je tak systém (prozatím) 

minimálně využíván, neboť pokles počtu volných pracovních míst dovoluje přicestování 

za prací pouze těm cizincům, kteří chtějí vykovávat práci, kterou občané ČR vykonávat 

nemohou, a to ať již díky nedostatečné kvalifikaci, jejímu finančnímu ohodnocení či z důvodu 

nižší prostorové mobility. To je ovšem právě nutné považovat za pozitivum tohoto systému, 

neboť jeho nastavení – tj. nutnost přímého propojení konkrétního cizince s konkrétním 

volným pracovním místem neobsaditelným českým uchazečem - umožňuje flexibilní reakci 

na vývoj situace na trhu práce prostřednictvím samoregulační funkce systému.  

Problémy se zaplňování mezer na trhu práce ve specifických sektorech 

Zásadním dlouhodobým problémem v oblasti zaměstnávání cizinců je výkon práce 

členů družstva (cizinců z třetích států) pro družstvo, neboť tato činnost je v důsledku 

stávající legislativní úpravy orgány MPSV ČR velmi obtížně kontrolovatelná. Cizinci 

obcházejí základní princip zaměstnávání cizinců – preferenci domácí a komunitární pracovní 

síly ověřováním situace na trhu práce – účelovým zakládáním družstev. Zaměstnání na 

volných místech v těchto družstvech jsou účelově podmíněna znalostí vybraného jazyka 

či členstvím v družstvu, které je ale umožněno zaplacením určitého poplatku. Tak jsou volná 

místa v těchto specifických družstvech zaplňována pouze cizinci, pro jejichž zaměstnávání 

byla družstva úmyslně založena. Ekonomické aktivity těchto cizinců na trhu práce ČR jsou 

tak státem velmi obtížně regulovatelné. 

Dalším problematickým jevem při zaměstnávání cizinců, a to zejména v období 



Studie EMN – Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace 
Česká republika 

 68 

hospodářského růstu v letech 2006 – 2008, je agenturní zaměstnávání cizinců. Za hlavní 

překážku lze v této souvislosti označit nedostatečnou informovanost cizinců přijíždějících 

do ČR za prací prostřednictvím „prostředníků“. Vláda již nastavení v oblasti zaměstnání 

cizinců prostřednictvím agentur změnila - došlo k omezení okruhu pracovních činností, na 

jejichž výkon mohou agentury cizince „pronajímat“. Zvažováno je také zavedení určité formy 

zodpovědnosti zaměstnavatelů za cizince, kterého zaměstnávají.  

Trendy v zaměstnanosti cizinců v ČR a vliv hospodářské krize 

Rok 2009 přinesl některé zásadní změny v oblasti migrace, a to jak z pohledu 

vývojových trendů, tak z hlediska systémových změn a přijatých opatření. Dominantním 

jevem, který v roce 2009 ovlivnil nejen ekonomický vývoj a situaci na trhu práce ČR, 

ale potažmo i cizineckou problematiku, byla celosvětová ekonomická krize. Obecně je na 

základě statistik shromážděných pro tuto studii možné shrnout, že v ČR docházelo od roku 

2004 k nárůstu v počtech zahraničních pracovníků, a to jak v absolutních počtech, 

tak v jejich relativním podílu na celkové zaměstnanosti v ČR. Růst byl nejvýraznější v období 

konjunktury v letech 2006 – 2008. Od konce roku 2008 lze nicméně pozorovat vliv krize 

na pokles v počtu neobsazených pracovních míst a zahraničních pracovníků. 

Nejvíce ovlivnil tento pokles v důsledku krize zaměstnanost občanů třetích států – 

jednalo se o meziroční propad na přibližně 64 % původního stavu. Nejmarkantnější byl 

v rámci třídy kvalifikovaní, kde došlo k propadu takřka o polovinu. Tento propad se nicméně 

významně dotkl i občanů EU a také občanů ČR. Podíl zaměstnanosti občanů ČR se v roce 

2009 zvýšil na úkor zahraničních zaměstnanců o cca 1 %. V rámci specifické kategorie 

vysocekvalifikovaných pracovníků nicméně k takovémuto výraznému poklesu nedochází, zde 

jde spíše o stagnaci. U občanů EU-25 a EU-2 dochází i k mírnému nárůstu v zaměstnanosti, 

zatímco u občanů ČR a cizinců z třetích států se jedná o relativně malý pokles.  

 Stejný trend se projevuje také u specifické kategorie výzkumníků - jak u občanů ČR, 

jejichž počet přesahuje 500 tis. zaměstnanců a v celém referenčním období narůstá, 

tak u občanů třetích států nedochází ani v důsledku hospodářské krize ke snížení počtu 

pracovníků na pozicích výzkumníků. Statistiky pro občany EU nejsou bohužel k dispozici. 

Potřebnost konsolidace pro usnadnění zaplňování mezer na trhu práce migrací 

 Na národní úrovni byla během referenčního období této studie přijata řada změn, která 

zrychlila a administrativně zjednodušila přístup zahraničních pracovníků na trh práce a tím 

ulehčila zaplňování mezer na českém trhu práce – viz například systém zelených karet. 
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Současně ovšem vzhledem k obtížné situaci způsobené propouštěním zahraničních 

zaměstnanců v důsledku hospodářské krize došlo i k dočasnému uplatňování restrikcí – 

nejvýraznější bylo omezení vydávání pracovních víz pro cizince ze zemí, z nichž do ČR 

přicházely narůstající počty pracovníků. Zejména v souvislosti s cílem vlády komplexně řešit 

problematiku agenturního zaměstnávání cizinců z třetích států a s tím často spojeným 

působením nejrůznějších „zprostředkovatelů“ lze předpokládat nové nastavení politiky v této 

konkrétní oblasti. Tyto změny jsou v současnosti připravovány – vládě bude do konce roku 

2010 předložen návrh nového systému ekonomické migrace do ČR. Ten bude založen na 

zpracované analýze aktuálního vývoje a problémů v oblasti migrace a mezi jeho základními 

principy by mělo patřit, že rozsah a struktura ekonomické migrace do ČR by měla být 

odvozena od potřeb české ekonomiky a integračních možností české společnosti. Dále bude 

kladen důraz na flexibilitu systému tak, aby bylo možné rychle reagovat na měnící se 

ekonomickou realitu. Při migraci za účelem ekonomických aktivit budou preferovány 

možnosti cirkulární migrace před trvalým přesídlením, dočasnost migrace bude 

upřednostněna u nízko kvalifikovaných migrantů. Naopak pro trvalejší usídlení bude 

preferována migrace kvalifikovaných a vysoce kvalifikovaných. 

 V rámci dalšího z principů – principu spoluzodpovědnosti právnických i fyzických 

osob, které na přijetí cizinců do ČR participují či v jejichž zájmu vstup a pobyt cizinců v ČR 

je - se jedná například o nově stanovenou odpovědnost zaměstnavatele za potencionální 

nelegální pobyt zahraničního pracovníka, kterého zaměstnávali. Dále vláda ČR zvažuje 

zpřísnění podmínek pro vydávání povolení k pobytu za účelem podnikání, neboť režim 

podnikání cizinců je v současnosti nastaven velmi liberálně a existují signály, že je zneužíván 

cizinci, kteří v důsledku krize přišli o zaměstnávání, k legalizaci pobytu. Dalším novým 

opatřením se také možná stane omezení možnosti právního zastupování cizince při jednání 

s úřady. 

 V rámci této studie ani na úrovni vlády ČR nebyla v současnosti identifikována potřeba 

další konsolidace na úrovni EU v oblasti pracovní migrace z třetích zemí.  

 

********** 
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Tabulka č. 1 - Počet pracovníků (povolení k zaměstnání/informací) dle hlavních kategorií 
  v letech 2004 – 2009 
 
 
 

Vysvětlivky:  

: statistiky nejsou k dispozici nebo například neexistovala příslušná legislativa  

- nulová hodnota  

x poměrný ukazatel nelze vypočítat nebo nedává smysl  

Zdroj: 
Oranžově – data z VŠPS poskytnutá ČSÚ  

Zeleně – data z oficiálního portálu zaměstnanosti MPSV ČR – analýza  neobsazenosti volných pracovních míst 

Ostatní – statistiky získané ze systému OK-práce MPSV ČR a vlastní výpočty autorů 

Poznámky: 

- Uvedené počty vyjadřují u cizinců počet vydaných platných povolení k zaměstnání (občané třetích zemí) či 

informačních karet (občané EU a občané třetích zemí, kteří povolení k zaměstnání nepotřebují) k 31.12. 

příslušného referenčního roku. Rozdíly v počtech vydaných povolení a počtech osob s tímto povolením jsou 

v ČR minimální (experty odhadováno na desítky). 

- V rozporu se zadáním osnovy této studie zahrnují počty vydaných povolení pro cizince z třetích států také 

povolení vydaná pro vyslání cizinců na základě obchodní smlouvy. § 95 zákona o zaměstnanosti vyžaduje totiž 

povolení k zaměstnání i v případě, má-li být cizinec, jehož zaměstnavatelem je zahraniční subjekt, svým 

zaměstnavatelem na základě smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou osobou vyslán k výkonu práce na 

území ČR. 

- U počtu zaměstnanců-občanů ČR jsou uvedeny statistické informace z VŠPS realizovaného ČSÚ ve 

IV. čtvrtletí příslušného referenčního roku. Tyto údaje byly extrahovány pro počty mužů a žen dle jednotlivých 

hlavních tříd v členění vysoce kvalifikovaní/kvalifikovaní/nízko kvalifikovaní a dále bylo pracováno s jejich 

součty. Tyto součty tak v důsledku zaokrouhlení nemusí nutně odpovídat celkovým součtům zjištěným v rámci 

VŠPS. Zahrnují pouze počty zaměstnanců v civilním sektoru, tj. bez příslušníků armády (KZAM 0). Zahrnují i 

členy produkčních družstev.  

- Celkové souhrny zahrnují pouze zahraniční pracovníky v členění vysoce kvalifikovaní/kvalifikovaní/nízko 

kvalifikovaní dle definice zadání této studie, tj. kategorie A-C. Výzkumníci a sezónní pracovníci jsou již v těchto 

kategoriích A-C jednou započítáni. Součtový vzorec uvedený v šablonách zadání pro tuto studii byl příslušným 

způsobem upraven, aby tyto dvě kategorie nebyly započítány v celkovém součtu dvakrát. 

- Pracovníci z EU-2 potřebovali v ČR do roku 2007 povolení k zaměstnání, z tohoto důvodu jsou data pro 

občany Bulharska a Rumunska uváděna ve zvláštním řádku. Pracovníci z jiných zemí EU-10 od jejich vstupu do 

EU v roce 2004 povolení k zaměstnání nepotřebují, pouze jsou prostřednictvím informační karty registrováni na 

příslušném úřadu práce. Stejná je situace pro občany EU-15. 

- Třetím státem se rozumí státní občanství cizinců z třetích států.  



- Kategorie „Výzkumníci“ byla pro roky 2008-2009 kvantifikovaná počty informačních karet pro občany třetích 

států vydaných dle § 98 n) zákona o zaměstnanosti pro vědecké, výzkumné a vývojové pracovníky. Kategorie 

výzkumníci nebyla do roku 20.12.2007 zákonem specificky upravena a nebyla tak ani statisticky sledovatelná.

Počty neobsazených pracovních míst na pozice výzkumníků a také počty občanů ČR-zaměstnanců na tyto pozice 

byly získány dle ISCO klasifikace - tj. součtem počtu zaměstnanců na pozicích s KZAM hlavní třídou 2 a na 

pozicích s KZAM podskupinou 1237. Údaje pro rok 2004 ohledně neobsazených pracovních míst nejsou 

k dispozici, stejně tak nejsou statisticky zachytitelné za referenční období počty výzkumníků z EU. 

- Kategorie „Sezónní pracovníci“ zahrnuje pro roky 2004-2007 počty vydaných povolení k zaměstnání pro 

sezónní pracovníky z třetích států dle § 96 b) zákona o zaměstnanosti, pro roky 2008-2009 se pak v důsledku 

úpravy zákona jedná o povolení dle § 96. Jelikož tito sezónní pracovníci nejsou žádným způsobem zvýhodněni 

oproti standardnímu režimu a pracovníci nejsou nijak nuceni k žádosti o povolení dle tohoto specifického 

ustavení zákona, řada jich dle vyjádření expertů MPSV ČR vykonává sezónní práci v rámci standardního 

povolení k zaměstnání. Z tohoto je důvodu je předpokládáno, že uváděné počty jsou podhodnocené. Počty 

sezónních pracovníků ze zemí EU, počty občanů ČR pracujících jako sezónní pracovníci dle VŠPS, počty 

neobsazených pracovních míst pro sezónní pracovníky nejsou za referenční období dostupné.  

- Počet neobsazených pracovních míst za rok 2004 není k dispozici.  

- Dále nejsou dostupné statistiky o počtu zahraničních pracovníků, kteří přišli do ČR také s partnerem/partnerkou 

či rodinou. 

- Vyloučení občanů s dvojím občanstvím (EU/třetího státu) ze statistik požadované osnovou nebylo možné. 

- Součet hodnot vyjádřených v procentech nemusí být roven 100 %, neboť procentuální hodnoty byly 

v konečném kroku zaokrouhleny. 

 
 



1) Počet pracovníků (povolení k zaměstnání/informací) dle hlavních kategorií v roce 2004

Rok: 2004

Muži Ženy Celkem
% z 

celku
Muži Ženy Celkem

% z 
celku

Muži Ženy Celkem
% z 

celku
Muži Ženy Celkem

% z 
celku

A. Vysoce kvalifikovaní 920 700 859 800    1 780 500 98,9%          9 188          5 742        14 930 0,8%             165             138             303 0,0%          3 329          1 626          4 955 0,3%  : 

B. Kvalifikovaní 1 578 500 968 500    2 547 000 97,4%        38 553        10 088        48 641 1,9%          1 176             357          1 533 0,1%        10 385          6 303        16 688 0,6%  : 

C. Nízko kvalifikovaní 141 000 206 500      347 500 94,3%          6 094          3 027          9 121 2,5%             285             120             405 0,1%          7 773          3 621        11 394 3,1%  : 

D. Výzkumníci 243 600 257 000      500 600 x  :  :  : x  :  :  : x  :  :  : x  : 

E. Sezónní pracovníci  :  :  : x  :  :  : x  :  :  : x                 3               10               13 x  : 

CELKEM (součet A, B, C)    2 640 200    2 034 800    4 675 000 97,7%       53 835        18 857        72 692 1,5%         1 626             615          2 241 0,0%       21 487        11 550        33 037 0,7%  : 
Zdroj: statistiky MPSV ČR, ČSÚ a vlastní výpočty autorů
Poznámka: Bližší informace a vysvětlivky ke statistikám jsou uvedeny souhrnně pro všechny referenční roky výše

1) Počet pracovníků (povolení k zaměstnání/informací) dle hlavních kategorií v roce 2005

Rok: 2005

Muži Ženy Celkem
% z 

celku
Muži Ženy Celkem

% z 
celku

Muži Ženy Celkem
% z 

celku
Muži Ženy Celkem

% z 
celku

A. Vysoce kvalifikovaní 952 300 919 200    1 871 500 98,6%        12 080          7 123        19 203 1,0%             258             187             445 0,0%          4 480          2 484          6 964 0,4%                       9 827 

B. Kvalifikovaní 1 594 900 933 100    2 528 000 96,7%        46 245        13 975        60 220 2,3%          1 314             395          1 709 0,1%        16 544          8 239        24 783 0,9%                     29 542 

C. Nízko kvalifikovaní 138 900 208 900      347 800 90,1%          9 336          4 968        14 304 3,7%             329             178             507 0,1%        15 619          7 946        23 565 6,1%                     10 231 

D. Výzkumníci 257 000 256 200      513 200 x  :  :  : x  :  :  : x  :  :  : x                       3 129 

E. Sezónní pracovníci  :  :  : x  :  :  : x  :  :  : x               29               51               80 x  : 

CELKEM (součet A, B, C)    2 943 100    2 317 400    4 747 300 96,9%       67 661        26 066        93 727 1,9%         1 901             760          2 661 0,1%       36 643        18 669        55 312 1,1%                    49 600 
Zdroj: statistiky MPSV ČR, ČSÚ a vlastní výpočty autorů
Poznámka: Bližší informace a vysvětlivky ke statistikám jsou uvedeny souhrnně pro všechny referenční roky výše

Hlavní třídění

Hlavní třídění

1. Občané ČR 5. Počet 
neobsazených 

pracovních míst

5. Počet 
neobsazených 

pracovních míst

2. Občané ostatních států EU-25 ve 
skupině

3. Občané EU-2 ve skupině 4. Občané třetích států

2. Občané ostatních států EU-25 ve 
skupině

3. Občané EU-2 ve skupině 4. Občané třetích států1. Občané ČR



1) Počet pracovníků (povolení k zaměstnání/informací) dle hlavních kategorií v roce 2006

Rok: 2006

Muži Ženy Celkem
% z 

celku
Muži Ženy Celkem

% z 
celku

Muži Ženy Celkem
% z 

celku
Muži Ženy Celkem

% z 
celku

A. Vysoce kvalifikovaní 973 600 916 900    1 890 500 98,2%        15 948          9 387        25 335 1,3%             455             274             729 0,0%          5 196          2 596          7 792 0,4%                     16 974 

B. Kvalifikovaní 1 608 400 954 500    2 562 900 96,2%        52 943        18 147        71 090 2,7%          1 441             454          1 895 0,1%        18 641          9 871        28 512 1,1%                     61 734 

C. Nízko kvalifikovaní 140 900 203 700      344 600 87,3%        12 808          7 419        20 227 5,1%             366             203             569 0,1%        19 033        10 090        29 123 7,4%                     14 096 

D. Výzkumníci 258 900 260 100      519 000 x  :  :  : x  :  :  : x  :  :  : x                       4 864 

E. Sezónní pracovníci  :  :  : x  :  :  : x  :  :  : x               72             109             181 x  : 

CELKEM (součet A, B, C)    2 981 800    2 335 200    4 798 000 96,3%       81 699        34 953      116 652 2,3%         2 262             931          3 193 0,1%       42 870        22 557        65 427 1,3%                    92 804 
Zdroj: statistiky MPSV ČR, ČSÚ a vlastní výpočty autorů
Poznámka: Bližší informace a vysvětlivky ke statistikám jsou uvedeny souhrnně pro všechny referenční roky výše

1) Počet pracovníků (povolení k zaměstnání/informací) dle hlavních kategorií v roce 2007

Rok: 2007

Muži Ženy Celkem
% z 

celku
Muži Ženy Celkem

% z 
celku

Muži Ženy Celkem
% z 

celku
Muži Ženy Celkem

% z 
celku

A. Vysoce kvalifikovaní 1 017 500 956 100    1 973 600 98,1%        18 225        11 036        29 261 1,5%             570             358             928 0,0%          5 896          2 982          8 878 0,4%                     21 207 

B. Kvalifikovaní 1 636 700 948 500    2 585 200 95,3%        58 680        21 860        80 540 3,0%          3 403          1 101          4 504 0,2%        26 694        14 613        41 307 1,5%                     92 199 

C. Nízko kvalifikovaní 142 500 198 600      341 100 82,1%        15 233          9 437        24 670 5,9%          3 028          1 246          4 274 1,0%        29 431        16 015        45 446 10,9%                     27 749 

D. Výzkumníci 261 900 281 700      543 600 x  :  :  : x  :  :  : x  :  :  : x                       6 131 

E. Sezónní pracovníci  :  :  : x  :  :  : x  :  :  : x               76               71             147 x  : 

CELKEM (součet A, B, C)    3 058 600    2 384 900    4 899 900 95,3%       92 138        42 333      134 471 2,6%         7 001          2 705          9 706 0,2%       62 021        33 610        95 631 1,9%                   141 155 
Zdroj: statistiky MPSV ČR, ČSÚ a vlastní výpočty autorů
Poznámka: Bližší informace a vysvětlivky ke statistikám jsou uvedeny souhrnně pro všechny referenční roky výše

Hlavní třídění

Hlavní třídění

1. Občané ČR

1. Občané ČR

5. Počet 
neobsazených 

pracovních míst

5. Počet 
neobsazených 

pracovních míst

2. Občané ostatních států EU-25 ve 
skupině

3. Občané EU-2 ve skupině 4. Občané třetích států

2. Občané ostatních států EU-25 ve 
skupině

3. Občané EU-2 ve skupině 4. Občané třetích států



1) Počet pracovníků (povolení k zaměstnání/informací) dle hlavních kategorií v roce 2008

Rok: 2008

Muži Ženy Celkem
% z 

celku
Muži Ženy Celkem

% z 
celku

Muži Ženy Celkem
% z 

celku
Muži Ženy Celkem

% z 
celku

A. Vysoce kvalifikovaní 1 040 800 997 400    2 038 200 97,8%        20 421        12 632        33 053 1,6%             683             447          1 130 0,1%          7 739          4 092        11 831 0,6%                     15 691 

B. Kvalifikovaní 1 646 300 923 200    2 569 500 94,7%        56 135        21 500        77 635 2,9%          3 707          1 145          4 852 0,2%        39 610        21 026        60 636 2,2%                     53 285 

C. Nízko kvalifikovaní 147 700 199 000      346 700 78,5%        13 026          8 018        21 044 4,8%          1 830             900          2 730 0,6%        46 358        24 773        71 131 16,1%                     22 184 

D. Výzkumníci 274 000 292 900      566 900 x  :  :  : x  :  :  : x             237             126             363 x                       4 440 

E. Sezónní pracovníci  :  :  : x  :  :  : x  :  :  : x               67               74             141 x  : 

CELKEM (součet A, B, C)    3 108 800    2 412 500    4 954 400 94,6%       89 582        42 150      131 732 2,5%         6 220          2 492          8 712 0,2%       94 011        50 091      143 598 2,7%                    91 160 
Zdroj: statistiky MPSV ČR, ČSÚ a vlastní výpočty autorů
Poznámka: Bližší informace a vysvětlivky ke statistikám jsou uvedeny souhrnně pro všechny referenční roky výše

1) Počet pracovníků (povolení k zaměstnání/informací) dle hlavních kategorií v roce 2009

Rok: 2009

Muži Ženy Celkem
% z 

celku
Muži Ženy Celkem

% z 
celku

Muži Ženy Celkem
% z 

celku
Muži Ženy Celkem

% z 
celku

A. Vysoce kvalifikovaní 1 027 100 985 600    2 012 700 97,7%        21 746        13 690        35 436 1,7%             730             491          1 221 0,1%          7 318          4 329        11 647 0,6%                       9 643 

B. Kvalifikovaní 1 605 900 917 700    2 523 600 95,8%        52 711        21 008        73 719 2,8%          3 189          1 087          4 276 0,2%        19 291        12 052        31 343 1,2%                     13 003 

C. Nízko kvalifikovaní 124 300 178 300      302 600 80,6%        13 643          7 808        21 451 5,7%          1 888             971          2 859 0,8%        31 262        17 313        48 575 12,9%                       8 258 

D. Výzkumníci 295 000 284 300      579 300 x  :  :  : x  :  :  : x             277             162             439 x                       2 825 

E. Sezónní pracovníci  :  :  : x  :  :  : x  :  :  : x  -  -  - x  : 

CELKEM (součet A, B, C)    3 052 300    2 365 900    4 838 900 95,5%       88 100        42 506      130 606 2,6%         5 807          2 549          8 356 0,2%       58 148        33 856        91 565 1,8%                    30 904 
Zdroj: statistiky MPSV ČR, ČSÚ a vlastní výpočty autorů
Poznámka: Bližší informace a vysvětlivky ke statistikám jsou uvedeny souhrnně pro všechny referenční roky výše

1. Občané ČR

1. Občané ČR

Hlavní třídění

Hlavní třídění

5. Počet 
neobsazených 

pracovních míst

5. Počet 
neobsazených 

pracovních míst

2. Občané ostatních států EU-25 ve 
skupině

3. Občané EU-2 ve skupině 4. Občané třetích států

2. Občané ostatních států EU-25 ve 
skupině

3. Občané EU-2 ve skupině 4. Občané třetích států



Tabulka č. 2a – Přírůstky pracovníků (povolení k zaměstnání/informací)  
   dle hlavních kategorií v letech 2004 - 2009 

Tabulka č. 2b – Úbytky  pracovníků (povolení k zaměstnání/informací)    
   dle hlavních kategorií v letech 2004 - 2009 
 

 Tabulky č. 2a a č. 2b požadované zadáním studie nebyly zpracovány - vzhledem ke spektru statistik  

dostupných pro ČR ohledně přírůstků/úbytků pracovníků by tabulky č. 2a a č. 2b nepřinesly v rámci této studie 

žádné nové informace - statistiky požadované těmito tabulkami jsou obsaženy v tabulkách č. 4a a č. 4b –

viz níže. 



Tabulka č. 3 –  Počet pracovníků (povolení k zaměstnání/informací) 

   dle země původu a hlavních kategorií  v letech 2004 - 2009 

Vysvětlivky:  

: statistiky nejsou k dispozici nebo například neexistovala příslušná legislativa 

- nulová hodnota  
 
Zdroj: 
Oranžově – data z VŠPS poskytnutá ČSÚ  

Zeleně – data z oficiálního portálu zaměstnanosti MPSV ČR – analýza  neobsazenosti volných pracovních míst 

Ostatní – statistiky získané ze systému OK-práce MPSV ČR a vlastní výpočty autorů 

Poznámky: 

- Uvedené počty vyjadřují u cizinců počet vydaných platných povolení k zaměstnání (občané třetích zemí) či 

informačních karet (občané EU a občané třetích zemí, kteří povolení k zaměstnání nepotřebují) k 31.12. 

příslušného referenčního roku. Nicméně rozdíly v počtech vydaných povolení a počtech osob s tímto povolením 

jsou v ČR minimální (experty odhadováno na desítky ročně). 

- V rozporu se zadáním osnovy této studie zahrnují počty vydaných povolení pro cizince z třetích států také 

povolení vydaná pro vyslání cizinců na základě obchodní smlouvy. § 95 zákona o zaměstnanosti vyžaduje totiž 

povolení k zaměstnání i v případě, má-li být cizinec, jehož zaměstnavatelem je zahraniční subjekt, svým 

zaměstnavatelem na základě smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou osobou vyslán k výkonu práce na 

území ČR. 

- U počtu zaměstnanců-občanů ČR jsou uvedeny statistické informace z VŠPS realizovaného ČSÚ ve 

IV. čtvrtletí příslušného referenčního roku. Tyto údaje byly extrahovány pro počty mužů a žen dle jednotlivých 

hlavních tříd v členění vysoce kvalifikovaní/kvalifikovaní/nízko kvalifikovaní a dále bylo pracováno s jejich 

součty. Tyto součty tak v důsledku zaokrouhlení nemusí nutně odpovídat celkovým součtům zjištěným v rámci 

VŠPS. Zahrnují pouze počty zaměstnanců v civilním sektoru, tj. bez příslušníků armády (KZAM 0). Zahrnují i 

členy produkčních družstev.  

- Celkové souhrny zahrnují pouze zahraniční pracovníky v členění vysoce kvalifikovaní/kvalifikovaní/nízko 

kvalifikovaní dle definice zadání této studie, tj. kategorie A-C. Výzkumníci a sezónní pracovníci jsou již v těchto 

kategoriích A-C jednou započítáni. Součtový vzorec uvedený v šablonách zadání pro tuto studii byl příslušným 

způsobem upraven, aby tyto dvě kategorie nebyly započítány v celkovém součtu dvakrát. 

- Pracovníci z EU-2 potřebovali v ČR do roku 2007 povolení k zaměstnání, z tohoto důvodu jsou data pro 

občany Bulharska a Rumunska uváděna ve zvláštním řádku. Pracovníci z jiných zemí EU-10 od jejich vstupu do 

EU v roce 2004 povolení k zaměstnání nepotřebují, pouze jsou prostřednictvím informační karty registrováni na 

příslušném úřadu práce. Stejná je situace pro občany EU-15. 

- Třetím státem se rozumí státní občanství cizinců z třetích států. Počty v řádku „Ostatní třetí státy“ označují 

součet pracovníků-cizinců z ostatních třetích států kromě TOP-10 třetích států s nejvyššími počty v daném roce 

(státy ve výčtu uvedeném výše v tabulce). 

 



- Kategorie „Výzkumníci“ byla pro roky 2008-2009 kvantifikovaná počty informačních karet pro občany třetích 

států vydaných dle § 98 n) zákona o zaměstnanosti pro vědecké, výzkumné a vývojové pracovníky. Kategorie 

výzkumníci nebyla do roku 20.12.2007 zákonem specificky upravena a nebyla tak ani statisticky sledovatelná.

Počty neobsazených pracovních míst na pozice výzkumníků a také počty občanů ČR-zaměstnanců na tyto pozice 

byly získány dle ISCO klasifikace - tj. součtem počtu zaměstnanců na pozicích s KZAM hlavní třídou 2 a na 

pozicích s KZAM podskupinou 1237. Údaje pro rok 2004 ohledně neobsazených pracovních míst nejsou 

k dispozici, stejně tak nejsou statisticky zachytitelné za referenční období počty výzkumníků z EU. 

- Kategorie „Sezónní pracovníci“ zahrnuje pro roky 2004-2007 počty vydaných povolení k zaměstnání pro 

sezónní pracovníky z třetích států dle § 96 b) zákona o zaměstnanosti, pro roky 2008-2009 se pak v důsledku 

úpravy zákona jedná o povolení dle § 96. Jelikož tito sezónní pracovníci nejsou žádným způsobem zvýhodněni 

oproti standardnímu režimu a pracovníci nejsou nijak nuceni k žádosti o povolení dle tohoto specifického 

ustavení zákona, řada jich dle vyjádření expertů MPSV ČR vykonává sezónní práci v rámci standardního 

povolení k zaměstnání. Z tohoto je důvodu je předpokládáno, že uváděné počty jsou podhodnocené. Počty 

sezónních pracovníků ze zemí EU, počty občanů ČR pracujících jako sezónní pracovníci dle VŠPS, počty 

neobsazených pracovních míst pro sezónní pracovníky nejsou za referenční období dostupné.  

- Počet neobsazených pracovních míst za rok 2004 není k dispozici.  

- Dále nejsou dostupné statistiky o počtu zahraničních pracovníků, kteří přišli do ČR také s partnerem/partnerkou 

či rodinou. 

- Vyloučení občanů s dvojím občanstvím (EU/třetího státu) ze statistik požadované osnovou nebylo možné. 



3) Počet pracovníků (povolení k zaměstnání/informací) dle země původu a hlavních kategorií v roce 2004

Rok: 2004

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem
Občané ČR 2 640 200 2 034 800 4 675 000 920 700 859 800 1 780 500 1 578 500 968 500 2 547 000 141 000 206 500 347 500 243 600 257 000 500 600 : : :
Ostatní státy EU-25 53 835 18 857 72 692         9 188         5 742       14 930       38 553       10 088       48 641         6 094         3 027         9 121  :  :  :  :  :  : 
EU-2 1 626 615 2 241            165            138            303         1 176            357         1 533            285            120            405  :  :  :  :  :  : 
Celkem - občané třetích států       21 487       11 550       33 037         3 329         1 626         4 955       10 385         6 303       16 688         7 773         3 621       11 394  :  :  :                3              10              13 
Ukrajina 15 061 7 337 22 398            335            305            640         7 847         3 985       11 832         6 879         3 047         9 926  :  :  :                3              10              13 
Mongolsko 566 1 019 1 585                3                8              11            365            788         1 153            198            223            421  :  :  :  -  -  - 
Moldavsko 981 502 1 483              25              18              43            675            394         1 069            281              90            371  :  :  :  -  -  - 
Spojené státy 761 399 1 160            752            390         1 142                9                5              14               -                  4                4  :  :  :  -  -  - 
Rusko 558 520 1 078            387            276            663            134            182            316              37              62              99  :  :  :  -  -  - 
Bělorusko 413 402 815              89              68            157            247            262            509              77              72            149  :  :  :  -  -  - 
Japonsko 448 80 528            432              58            490              15              19              34                1                3                4  :  :  :  -  -  - 
Makedonie 386 19 405              34                7              41            327                9            336              25                3              28  :  :  :  -  -  - 
Čína 245 77 322            117              30            147            126              44            170                2                3                5  :  :  :  -  -  - 
KLDR 13 272 285                1               -                  1              12            272            284               -                 -                 -    :  :  :  -  -  - 
Ostatní třetí státy 2 055 923 2 978         1 154            466         1 620            628            343            971            273            114            387  :  :  :  -  -  - 
CELKEM 2 717 148 2 065 822 4 782 970 933 382 867 306 1 800 688 1 628 614 985 248 2 613 862 155 152 213 268 368 420 243 600 257 000 500 600 3 10 13

Počet neobsazených
pracovních míst
Zdroj: statistiky MPSV ČR, ČSÚ a vlastní výpočty autorů
Poznámka: Bližší informace a vysvětlivky ke statistikám jsou uvedeny souhrnně pro všechny referenční roky výše

3) Počet pracovníků (povolení k zaměstnání/informací) dle země původu a hlavních kategorií v roce 2005

Rok: 2005

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem
Občané ČR 2 686 100 2 061 200 4 747 300 952 300 919 200 1 871 500 1 594 900 933 100 2 528 000 138 900 208 900 347 800 257 000 256 200 513 200 : : :
Ostatní státy EU-25 67 661 26 066 93 727       12 080         7 123       19 203       46 245       13 975       60 220         9 336         4 968       14 304  :  :  :  :  :  : 
EU-2 1 901 760 2 661            258            187            445         1 314            395         1 709            329            178            507  :  :  :  :  :  : 
Celkem - občané třetích států       36 643       18 669       55 312         4 480         2 484         6 964       16 544         8 239       24 783       15 619         7 946       23 565  :  :  :              29              51              80 
Ukrajina 27 537 12 523 40 060            633            545         1 178       12 788         5 048       17 836       14 116         6 930       21 046  :  :  :              28              51              79 
Moldavsko 1 811 899 2 710              54              47            101         1 078            533         1 611            679            319            998  :  :  :               -                 -                 -   
Rusko 1 246 1 201 2 447            753            623         1 376            392            426            818            101            152            253  :  :  :               -                 -                 -   
Mongolsko 649 1 151 1 800                5                9              14            418            914         1 332            226            228            454  :  :  :               -                 -                 -   
Spojené státy 759 436 1 195            740            427         1 167              17                7              24                2                2                4  :  :  :               -                 -                 -   
Bělorusko 485 483 968            144            117            261            245            252            497              96            114            210  :  :  :               -                 -                 -   
Čína 637 298 935            126              52            178            460            207            667              51              39              90  :  :  :               -                 -                 -   
Japonsko 504 72 576            477              50            527              25              21              46                2                1                3  :  :  :               -                 -                 -   
Makedonie 394 29 423              39              12              51            326              11            337              29                6              35  :  :  :               -                 -                 -   
KLDR 16 339 355                2               -                  2              14            335            349               -                  4                4  :  :  :               -                 -                 -   
Ostatní třetí státy 2 605 1 238 3 843         1 507            602         2 109            781            485         1 266            317            151            468  :  :  :                1               -                  1 
CELKEM 2 792 305 2 106 695 4 899 000 969 118 928 994 1 898 112 1 659 003 955 709 2 614 712 164 184 221 992 386 176 257 000 256 200 513 200 29 51 80

Počet neobsazených
pracovních míst
Zdroj: statistiky MPSV ČR, ČSÚ a vlastní výpočty autorů
Poznámka: Bližší informace a vysvětlivky ke statistikám jsou uvedeny souhrnně pro všechny referenční roky výše

Hlavní kategorie Z toho:

Z toho:

Země původu

49 600

CELKEM
(součet A, B, C)

CELKEM
(součet A, B, C)

Hlavní kategorie

C. Nízkokvalifikovaní

A. Vysoce kvalifikovaní B. Kvalifikovaní C. Nízkokvalifikovaní

3 129 :

A. Vysoce kvalifikovaní B. Kvalifikovaní

9 827 29 542 10 231

D. Výzkumníci
Země původu

E. Sezónní pracovníci

: : : : : :

D. Výzkumníci E. Sezónní pracovníci



3) Počet pracovníků (povolení k zaměstnání/informací) dle země původu a hlavních kategorií v roce 2006

Rok: 2006

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem
Občané ČR 2 722 900 2 075 100 4 798 000 973 600 916 900 1 890 500 1 608 400 954 500 2 562 900 140 900 203 700 344 600 258 900 260 100 519 000 : : :
Ostatní státy EU-25 81 699 34 953 116 652       15 948         9 387       25 335       52 943       18 147       71 090       12 808         7 419       20 227  :  :  :  :  :  : 
EU-2 2 262 931 3 193            455            274            729         1 441            454         1 895            366            203            569  :  :  :  :  :  : 
Celkem - občané třetích států       42 870       22 557       65 427         5 196         2 596         7 792       18 641         9 871       28 512       19 033       10 090       29 123  :  :  :              72            109            181 
Ukrajina 31 028 15 126 46 154            677            571         1 248       13 528         5 835       19 363       16 823         8 720       25 543  :  :  :              72            109            181 
Moldavsko 2 287 1 082 3 369              51              40              91         1 328            584         1 912            908            458         1 366  :  :  :               -                 -                 -   
Mongolsko 1 077 1 737 2 814                8              10              18            738         1 400         2 138            331            327            658  :  :  :               -                 -                 -   
Rusko 1 178 1 202 2 380            685            593         1 278            342            424            766            151            185            336  :  :  :               -                 -                 -   
Spojené státy 823 401 1 224            800            387         1 187              19              11              30                4                3                7  :  :  :               -                 -                 -   
Bělorusko 520 515 1 035            148            126            274            261            266            527            111            123            234  :  :  :               -                 -                 -   
Čína 589 287 876            119              63            182            412            176            588              58              48            106  :  :  :               -                 -                 -   
Vietnam 468 224 692              32              22              54            398            179            577              38              23              61  :  :  :               -                 -                 -   
Japonsko 507 102 609            477              61            538              21              37              58                9                4              13  :  :  :               -                 -                 -   
Makedonie 555 41 596              48              15              63            431              18            449              76                8              84  :  :  :               -                 -                 -   
Ostatní třetí státy 3 838 1 840 5 678         2 151            708         2 859         1 163            941         2 104            524            191            715  :  :  :               -                 -                 -   
CELKEM 2 849 731 2 133 541 4 983 272 995 199 929 157 1 924 356 1 681 425 982 972 2 664 397 173 107 221 412 394 519 258 900 260 100 519 000 72 109 181

Počet neobsazených
pracovních míst
Zdroj: statistiky MPSV ČR, ČSÚ a vlastní výpočty autorů
Poznámka: Bližší informace a vysvětlivky ke statistikám jsou uvedeny souhrnně pro všechny referenční roky výše

3) Počet pracovníků (povolení k zaměstnání/informací) dle země původu a hlavních kategorií v roce 2007

Rok: 2007

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem
Občané ČR 2 796 700 2 103 200 4 899 900 1 017 500 956 100 1 973 600 1 636 700 948 500 2 585 200 142 500 198 600 341 100 261 900 281 700 543 600 : : :
Ostatní státy EU-25 92 138 42 333 134 471       18 225       11 036       29 261       58 680       21 860       80 540       15 233         9 437       24 670  :  :  :  :  :  : 
EU-2 7 001 2 705 9 706            570            358            928         3 403         1 101         4 504         3 028         1 246         4 274  :  :  :  :  :  : 
Celkem - občané třetích států       62 021       33 610       95 631         5 896         2 982         8 878       26 694       14 613       41 307       29 431       16 015       45 446  :  :  :              76              71            147 
Ukrajina 39 852 21 729 61 581            722            658         1 380       15 392         7 652       23 044       23 738       13 419       37 157  :  :  :              67              71            138 
Mongolsko 2 982 3 915 6 897                7                6              13         2 126         3 245         5 371            849            664         1 513  :  :  :               -                 -                 -   
Moldavsko 3 768 1 734 5 502              54              45              99         1 887            778         2 665         1 827            911         2 738  :  :  :                3               -                  3 
Vietnam 4 198 1 227 5 425            211              85            296         3 316            955         4 271            671            187            858  :  :  :                1               -                  1 
Rusko 1 253 1 232 2 485            683            575         1 258            364            411            775            206            246            452  :  :  :               -                 -                 -   
Spojené státy 864 452 1 316            831            431         1 262              18              17              35              15                4              19  :  :  :               -                 -                 -   
Bělorusko 595 614 1 209            166            150            316            273            340            613            156            124            280  :  :  :                5               -                  5 
Čína 740 334 1 074            186              74            260            435            175            610            119              85            204  :  :  :               -                 -                 -   
Makedonie 892 76 968              67              21              88            636              21            657            189              34            223  :  :  :               -                 -                 -   
Uzbekistán 866 75 941              30              16              46            183              15            198            653              44            697  :  :  :               -                 -                 -   
Ostatní třetí státy 6 011 2 222 8 233         2 939            921         3 860         2 064         1 004         3 068         1 008            297         1 305  :  :  :               -                 -                 -   
CELKEM 2 957 860 2 181 848 5 139 708 1 042 191 970 476 2 012 667 1 725 477 986 074 2 711 551 190 192 225 298 415 490 261 900 281 700 543 600 76 71 147

Počet neobsazených
pracovních míst
Zdroj: statistiky MPSV ČR, ČSÚ a vlastní výpočty autorů
Poznámka: Bližší informace a vysvětlivky ke statistikám jsou uvedeny souhrnně pro všechny referenční roky výše

141 155

92 804

CELKEM
(součet A, B, C)

Země původu

Země původu

CELKEM
(součet A, B, C)

6 131 :21 207 92 199 27 749

:

A. Vysoce kvalifikovaní B. Kvalifikovaní C. Nízkokvalifikovaní D. Výzkumníci E. Sezónní pracovníci

16 974 61 734 14 096 4 864

Hlavní kategorie Z toho:

Hlavní kategorie Z toho:

A. Vysoce kvalifikovaní B. Kvalifikovaní C. Nízkokvalifikovaní D. Výzkumníci
E. Sezónní pracovníci



3) Počet pracovníků (povolení k zaměstnání/informací) dle země původu a hlavních kategorií v roce 2008

Rok: 2008

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem
Občané ČR 2 834 800 2 119 600 4 954 400 1 040 800 997 400 2 038 200 1 646 300 923 200 2 569 500 147 700 199 000 346 700 274 000 292 900 566 900 : : :
Ostatní státy EU-25 89 582 42 150 131 732       20 421       12 632       33 053       56 135       21 500       77 635       13 026         8 018       21 044  :  :  :  :  :  : 
EU-2 6 220 2 492 8 712            683            447         1 130         3 707         1 145         4 852         1 830            900         2 730  :  :  :  :  :  : 
Celkem - občané třetích států       93 707       49 891     143 598         7 739         4 092       11 831       39 610       21 026       60 636       46 358       24 773       71 131            237            126            363              67              74            141 
Ukrajina 51 174 29 882 81 056            886            889         1 775       16 653         9 412       26 065       33 635       19 581       53 216              47              22              69              64              74            138 
Vietnam 12 535 3 717 16 252            611            223            834       10 545         2 978       13 523         1 379            516         1 895               -                 -                 -                 -                 -                 -   
Mongolsko 6 220 6 770 12 990              13              15              28         4 299         5 120         9 419         1 908         1 635         3 543                1                2                3                1               -                  1 
Moldavsko 5 850 2 784 8 634              75              64            139         2 322         1 000         3 322         3 453         1 720         5 173                1               -                  1                2               -                  2 
Uzbekistán 3 395 216 3 611              47              33              80            354              38            392         2 994            145         3 139               -                 -                 -                 -                 -                 -   
Rusko 1 589 1 718 3 307            807            764         1 571            451            579         1 030            331            375            706              37              25              62               -                 -                 -   
Spojené státy 1 089 621 1 710         1 042            594         1 636              36              19              55              11                8              19              41              27              68               -                 -                 -   
Čína 1 075 480 1 555            225              95            320            660            240            900            190            145            335                8                5              13               -                 -                 -   
Bosna a Hercegovina 1 361 108 1 469              61              36              97            864              47            911            436              25            461               -                 -                 -                 -                 -                 -   
Makedonie 1 281 140 1 421              87              35            122            883              56            939            311              49            360                1                1                2               -                 -                 -   
Ostatní třetí státy 8 138 3 455 11 593         3 885         1 344         5 229         2 543         1 537         4 080         1 710            574         2 284            101              44            145               -                 -                 -   
CELKEM 3 024 309 2 214 133 5 238 442 1 069 643 1 014 571 2 084 214 1 745 752 966 871 2 712 623 208 914 232 691 441 605 274 237 293 026 567 263 67 74 141

Počet neobsazených
pracovních míst
Zdroj: statistiky MPSV ČR, ČSÚ a vlastní výpočty autorů
Poznámka: Bližší informace a vysvětlivky ke statistikám jsou uvedeny souhrnně pro všechny referenční roky výše

3) Počet  pracovníků (povolení k zaměstnání/informací) dle země původu a hlavních kategorií v roce 2009

Rok: 2009

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem
Občané ČR 2 757 300 2 081 600 4 838 900 1 027 100 985 600 2 012 700 1 605 900 917 700 2 523 600 124 300 178 300 302 600 295 000 284 300 579 300 : : :
Ostatní státy EU-25 88 100 42 506 130 606       21 746       13 690       35 436       52 711       21 008       73 719       13 643         7 808       21 451  :  :  :  :  :  : 
EU-2 5 807 2 549 8 356            730            491         1 221         3 189         1 087         4 276         1 888            971         2 859  :  :  :  :  :  : 
Celkem - občané třetích států       57 871       33 694       91 565         7 318         4 329       11 647       19 291       12 052       31 343       31 262       17 313       48 575            277            162            439               -                 -                 -   
Ukrajina 35 793 21 673 57 466            899            975         1 874       11 128         6 658       17 786       23 766       14 040       37 806              52              26              78               -                 -                 -   
Moldavsko 3 827 1 877 5 704              68              58            126         1 401            582         1 983         2 358         1 237         3 595                1               -                  1               -                 -                 -   
Mongolsko 1 847 2 358 4 205              11              20              31         1 078         1 646         2 724            758            692         1 450                1                3                4               -                 -                 -   
Vietnam 2 586 1 084 3 670            185            104            289         1 917            821         2 738            484            159            643               -                 -                 -                 -                 -                 -   
Rusko 1 707 1 902 3 609            958            971         1 929            479            642         1 121            270            289            559              43              31              74               -                 -                 -   
Uzbekistán 1 825 147 1 972              48              33              81            131              22            153         1 646              92         1 738                1               -                  1               -                 -                 -   
Čína 917 439 1 356            232              88            320            425            176            601            260            175            435                8                8              16               -                 -                 -   
Spojené státy 1 063 584 1 647         1 006            563         1 569              43              17              60              14                4              18              56              29              85               -                 -                 -   
Makedonie 821 125 946              86              37            123            479              41            520            256              47            303                1                1                2               -                 -                 -   
Bělorusko 560 675 1 235            189            204            393            227            293            520            144            178            322                9                9              18               -                 -                 -   
Ostatní třetí státy 6 925 2 830 9 755         3 636         1 276         4 912         1 983         1 154         3 137         1 306            400         1 706            105              55            160               -                 -                 -   
CELKEM 2 909 078 2 160 349 5 069 427 1 056 894 1 004 110 2 061 004 1 681 091 951 847 2 632 938 171 093 204 392 375 485 295 277 284 462 579 739 0 0 0

Počet neobsazených
pracovních míst
Zdroj: statistiky MPSV ČR, ČSÚ a vlastní výpočty autorů
Poznámka: Bližší informace a vysvětlivky ke statistikám jsou uvedeny souhrnně pro všechny referenční roky výše

2 825 :

D. Výzkumníci E. Sezónní pracovníci

4 440 :22 184

30 904 9 643 13 003 8 258

Země původu

A. Vysoce kvalifikovaní B. Kvalifikovaní C. Nízkokvalifikovaní

A. Vysoce kvalifikovaní B. Kvalifikovaní C. Nízkokvalifikovaní

Hlavní kategorie Z toho:

Země původu

CELKEM
(součet A, B, C)

Z toho:

D. Výzkumníci E. Sezónní pracovníci
CELKEM

(součet A, B, C)

91 160 15 691 53 285

Hlavní kategorie



Tabulka č. 4a –  Přírůstky pracovníků (povolení k zaměstnání/informací)  

  dle země původu a hlavních kategorií v letech 2004 - 2009 

Tabulka č. 4b –  Úbytky pracovníků (povolení k zaměstnání/informací)   
  dle země původu a hlavních kategorií v letech 2004 - 2009 
 

Vysvětlivky:  

: statistiky nejsou k dispozici nebo například neexistovala příslušná legislativa 

- nulová hodnota  
 
Zdroj: 
Oranžově – data z VŠPS poskytnutá ČSÚ – za referenční období nejsou dostupná  

Zeleně – data zpracovaná MPSV ČR pro tuto studii ze statistiky volných pracovních míst dle KZAM 

Ostatní – statistiky získané ze systému OK-práce MPSV ČR a vlastní výpočty autorů 

Poznámky: 

- Počty uvedené v tabulce 4a - Přírůstky  vyčíslují počet nově vydaných platných povolení k zaměstnání (občané 

třetích zemí) či informačních karet (občané EU a občané třetích zemí, kteří povolení k zaměstnání nepotřebují)

za příslušný referenční rok, tj. v období od 1.1. do 31.12. Tyto údaje nezahrnují počty prodloužených povolení 

k zaměstnání, nicméně v této souvislosti je třeba zdůraznit, že pokud cizinec změní zaměstnavatele či se změní 

v rámci zaměstnavatele jeho pracovní pozici, jedná se již o pracovní povolení nové a nikoliv o prodloužení. 

Rozdíly v počtech vydaných povolení/informací a počtech osob s tímto povolením jsou v ČR minimální (experty 

MPSV ČR odhadováno na desítky). 

- Počty uvedené v tabulce 4b – Úbytky vyjadřují počet povolení k zaměstnaní (občané třetích zemí) či 

informačních karet (občané EU), která za příslušný referenční rok, tj. v období od 1.1. do 31.12., pozbyla 

platnosti a nebyla prodloužena. 

- V rozporu se zadáním osnovy této studie zahrnují počty vydaných povolení pro cizince z třetích států také 

povolení vydaná pro vyslání cizinců na základě obchodní smlouvy. § 95 zákona o zaměstnanosti vyžaduje totiž 

povolení k zaměstnání i v případě, má-li být cizinec, jehož zaměstnavatelem je zahraniční subjekt, svým 

zaměstnavatelem na základě smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou osobou vyslán k výkonu práce na 

území ČR. 

- Informace o tocích pracovníků-občanů ČR, tj. jejich vstupech na trh práce ČR, resp. jeho opuštění za jednotlivé 

roky nejsou v současnosti dostupné, nicméně dle informace ČSÚ je nyní za účelem získání těchto dat 

připravován speciální výzkumný projekt. 

- Celkové souhrny zahrnují pouze zahraniční pracovníky v členění vysoce kvalifikovaní/kvalifikovaní/nízko 

kvalifikovaní dle definice zadání této studie, tj. kategorie A-C. Výzkumníci a sezónní pracovníci jsou již v těchto 

kategoriích A-C jednou započítáni. Součtový vzorec uvedený v šablonách zadání pro tuto studii byl příslušným 

způsobem upraven, aby tyto dvě kategorie nebyly započítány v celkovém součtu dvakrát. 

- Pracovníci z EU-2 potřebovali v ČR do roku 2007 povolení k zaměstnání, z tohoto důvodu jsou data pro 

občany Bulharska a Rumunska uváděna ve zvláštním řádku. Pracovníci z jiných zemí EU-10 od jejich vstupu do 



 - Třetím státem se rozumí státní občanství cizinců z třetích států. Počty v řádku „Ostatní třetí státy“ označují 

součet pracovníků-cizinců z ostatních třetích států kromě TOP-10 třetích států s nejvyššími počty v daném roce 

(státy ve výčtu uvedeném výše v tabulce). 

- Kategorie „Výzkumníci“ byla pro roky 2007-2009 kvantifikovaná počty informačních karet pro občany třetích 

států vydaných dle § 98 n) zákona o zaměstnanosti pro vědecké, výzkumné a vývojové pracovníky. Kategorie 

výzkumníci nebyla do 20.12.2007 zákonem specificky upravena a nebyla tak ani statisticky sledovatelná –

z tohoto důvodu nejsou počty (přírůstků/úbytků) zaměstnanců-výzkumníků pro roky 2005-2006 k dispozici. 

Přírůstky/úbytky neobsazených pracovních míst za jednotlivé referenční roky na pozice výzkumníků nejsou 

k dispozici a  stejně tak nejsou tyto údaje statisticky zachytitelné za referenční období ani pro  výzkumníky z EU. 

- Kategorie „Sezónní pracovníci“ zahrnuje pro roky 2004-2007 počty vydaných, resp. pozbytých platnosti a 

neprodloužených povolení k zaměstnání pro sezónní pracovníky z třetích států dle § 96 b) zákona o 

zaměstnanosti. Pro roky 2008-2009 se pak v důsledku úpravy zákona jedná o povolení dle § 96. Jelikož tito 

sezónní pracovníci nejsou žádným způsobem zvýhodněni oproti standardnímu režimu a cizinci nejsou nijak 

nuceni k žádosti o povolení dle tohoto specifického ustavení zákona, řada jich dle vyjádření expertů MPSV ČR 

vykonává sezónní práci v rámci standardního povolení k zaměstnání. Z tohoto je důvodu je předpokládáno, že 

uváděné počty jsou podhodnocené. Přírůstky/úbytky v počtech sezónních pracovníků ze zemí EU, v počtech

občanů ČR pracujících jako sezónní pracovníci dle VŠPS a ani přírůstky/úbytky neobsazených pracovních míst 

pro sezónní pracovníky nejsou za referenční statisticky sledovatelné.  

- Přírůstek/Úbytek neobsazených pracovních míst je k dispozici za jednotlivé referenční roky pouze celkově, 

členění do kategorií A-C dle klasifikace zaměstnání není dostupné. Přírůstek byl v rámci studie kvantifikován 

jako počet nově hlášených volných pracovních míst za příslušný rok, úbytek potom jako počet nově obsazených 

pracovních míst. 

- Dále nejsou dostupné statistiky o počtu zahraničních pracovníků, kteří přišli do ČR také s partnerem/partnerkou 

či rodinou. 

- Vyloučení občanů s dvojím občanstvím (EU/třetího státu) ze statistik požadované osnovou nebylo možné.



4) Přírůstky pracovníků (povolení k zaměstnání/informací) dle země původu a hlavních kategorií v roce 2004

Rok: 2004

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem
Občané ČR : : : : : : : : : : : : : : : : : :

EU-25       44 727       19 703       64 430         6 449         2 833         9 282       30 783       10 864       41 647         7 495         6 006       13 501  :  :  :               -                 -                 -   
EU-2         1 670            644         2 314            198            145            343         1 155            372         1 527            317            127            444  :  :  :               -                 -                 -   
Celkem - občané třetích států       23 713       13 157       36 870         3 771         1 913         5 684       11 224         6 820       18 044         8 718         4 424       13 142  :  :  :            294            508            802 
Ukrajina       16 486         8 417       24 903            374            323            697         8 435         4 320       12 755         7 677         3 774       11 451  :  :  :            244            507            751 
Mongolsko            606         1 092         1 698                3                7              10            397            867         1 264            206            218            424  :  :  :               -                 -                 -   
Moldavsko         1 089            509         1 598              30              23              53            727            370         1 097            332            116            448  :  :  :               -                 -                 -   
Spojené státy            890            488         1 378            877            477         1 354              13                7              20               -                  4                4  :  :  :               -                  1                1 
Ruská federace            725            625         1 350            458            341            799            189            212            401              78              72            150  :  :  :               -                 -                 -   
Bělorusko            555            447         1 002            104              83            187            282            264            546            169            100            269  :  :  :              49               -                49 
Japonsko            523              88            611            511              69            580              11              15              26                1                4                5  :  :  :               -                 -                 -   
Makedonie            399              26            425              39              10              49            337              10            347              23                6              29  :  :  :               -                 -                 -   
Čínská lidová republika            271              98            369            129              34            163            138              59            197                4                5                9  :  :  :               -                 -                 -   
Korea, lid.dem.rep.                8            313            321                3               -                  3                5            313            318               -                 -                 -    :  :  :               -                 -                 -   
Ostatní třetí státy         2 161         1 054         3 215         1 243            546         1 789            690            383         1 073            228            125            353  :  :  :                1               -                  1 
CELKEM       70 110       33 504     103 614       10 418         4 891       15 309       43 162       18 056       61 218       16 530       10 557       27 087  :  :  :            294            508            802 
Počet neobsazených
pracovních míst
Zdroj: statistiky MPSV ČR a vlastní výpočty autorů
Poznámka: Bližší informace a vysvětlivky ke statistikám jsou uvedeny souhrnně pro všechny referenční roky výše

4) Přírůstky pracovníků (povolení k zaměstnání/informací) dle země původu a hlavních kategorií v roce 2005

Rok: 2005

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem
Občané ČR : : : : : : : : : : : : : : : : : :

EU-25       55 382       29 444       84 826         5 993         3 161         9 154       36 404       15 384       51 788       12 985       10 899       23 884  :  :  :               -                 -                 -   
EU-2         1 296            651         1 947            212            124            336            844            390         1 234            240            137            377  :  :  :               -                 -                 -   
Celkem - občané třetích států       31 154       16 669       47 823         3 642         2 101         5 743       12 743         6 464       19 207       14 769         8 104       22 873  :  :  :            464            816         1 280 
Ukrajina       23 535       11 579       35 114            483            403            886         9 782         3 960       13 742       13 270         7 216       20 486  :  :  :            461            816         1 277 
Moldavsko         1 654            886         2 540              53              50            103            876            478         1 354            725            358         1 083  :  :  :                1               -                  1 
Ruská federace         1 145         1 086         2 231            661            595         1 256            359            351            710            125            140            265  :  :  :               -                 -                 -   
Mongolsko            483            843         1 326                5                3                8            320            704         1 024            158            136            294  :  :  :               -                 -                 -   
Spojené státy            691            386         1 077            674            380         1 054              15                5              20                2                1                3  :  :  :               -                 -                 -   
Čínská lidová republika            561            275            836              92              42            134            418            197            615              51              36              87  :  :  :               -                 -                 -   
Bělorusko            445            339            784            106              78            184            179            161            340            160            100            260  :  :  :               -                 -                 -   
Japonsko            341              41            382            326              32            358              14                9              23                1               -                  1  :  :  :               -                 -                 -   
Makedonie            307              13            320              27                5              32            252                5            257              28                3              31  :  :  :               -                 -                 -   
Indie            255              38            293            221              33            254              29                5              34                5               -                  5  :  :  :                1               -                  1 
Ostatní třetí státy         1 737         1 183         2 920            994            480         1 474            499            589         1 088            244            114            358  :  :  :                1               -                  1 
CELKEM       87 832       46 764     134 596         9 847         5 386       15 233       49 991       22 238       72 229       27 994       19 140       47 134  :  :  :            464            816         1 280 
Počet neobsazených
pracovních míst
Zdroj: statistiky MPSV ČR a vlastní výpočty autorů
Poznámka: Bližší informace a vysvětlivky ke statistikám jsou uvedeny souhrnně pro všechny referenční roky výše

Hlavní kategorie

E. Sezónní pracovníci

232 583 : : :

A. Vysoce kvalifikovaní B. Kvalifikovaní C. Nízkokvalifikovaní

Z toho:

Hlavní kategorie

: :

D. Výzkumníci

D. Výzkumníci E. Sezónní pracovníciA. Vysoce kvalifikovaní B. Kvalifikovaní C. Nízkokvalifikovaní

: :243 450 : : :

Země původu

CELKEM
(součet A, B, C)

Země původu

CELKEM
(součet A, B, C)

Z toho:



4) Přírůstky pracovníků (povolení k zaměstnání/informací) dle země původu a hlavních kategorií v roce 2006

Rok: 2006

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem
Občané ČR : : : : : : : : : : : : : : : : : :

EU-25       89 649       45 661     135 310       10 681         5 893       16 574       57 442       24 111       81 553       21 526       15 657       37 183  :  :  :               -                 -                 -   
EU-2         1 927         1 109         3 036            448            200            648         1 227            765         1 992            252            144            396  :  :  :               -                 -                 -   
Celkem - občané třetích států       34 654       18 708       53 362         3 929         2 058         5 987       13 805         7 182       20 987       16 920         9 468       26 388  :  :  :            411            628         1 039 
Ukrajina       25 032       12 724       37 756            493            394            887         9 696         4 185       13 881       14 843         8 145       22 988  :  :  :            411            628         1 039 
Moldavsko         1 960            981         2 941              35              33              68         1 052            404         1 456            873            544         1 417  :  :  :               -                 -                 -   
Mongolsko            968         1 480         2 448                6                7              13            648         1 168         1 816            314            305            619  :  :  :               -                 -                 -   
Ruská federace            911            954         1 865            490            442            932            275            337            612            146            175            321  :  :  :               -                 -                 -   
Spojené státy            799            390         1 189            779            378         1 157              17              11              28                3                1                4  :  :  :               -                 -                 -   
Bělorusko            401            350            751            121            100            221            160            159            319            120              91            211  :  :  :               -                 -                 -   
Čínská lidová republika            493            213            706            111              45            156            330            128            458              52              40              92  :  :  :               -                 -                 -   
Vietnam            410            191            601              29              16              45            349            154            503              32              21              53  :  :  :               -                 -                 -   
Indie            418              44            462            299              39            338              72                4              76              47                1              48  :  :  :               -                 -                 -   
Japonsko            320              71            391            304              48            352                8              21              29                8                2              10  :  :  :               -                 -                 -   
Ostatní třetí státy         2 942         1 310         4 252         1 262            556         1 818         1 198            611         1 809            482            143            625  :  :  :               -                 -                 -   
CELKEM     126 230       65 478     191 708       15 058         8 151       23 209       72 474       32 058     104 532       38 698       25 269       63 967  :  :  :            411            628         1 039 
Počet neobsazených
pracovních míst

Zdroj: statistiky MPSV ČR a vlastní výpočty autorů
Poznámka: Bližší informace a vysvětlivky ke statistikám jsou uvedeny souhrnně pro všechny referenční roky výše

4) Přírůstky pracovníků (povolení k zaměstnání/informací) dle země původu a hlavních kategorií v roce 2007

Rok: 2007

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem
Občané ČR : : : : : : : : : : : : : : : : : :

EU-25       96 033       50 301     146 334       11 356         6 361       17 717       58 451       24 946       83 397       26 226       18 994       45 220  :  :  :               -                 -                 -   
EU-2         9 003         3 250       12 253            714            429         1 143         4 895         1 494         6 389         3 394         1 327         4 721  :  :  :               -                 -                 -   
Celkem - občané třetích států       56 331       31 765       88 096         4 810         2 415         7 225       23 627       13 086       36 713       27 894       16 264       44 158                1               -                  1            476            625         1 101 
Ukrajina       33 849       20 330       54 179            499            429            928       11 329         6 242       17 571       22 021       13 659       35 680               -                 -                 -              461            624         1 085 
Mongolsko         3 317         4 038         7 355                9                7              16         2 471         3 392         5 863            837            639         1 476               -                 -                 -                 -                 -                 -   
Vietnam         5 264         1 476         6 740            283              96            379         4 179         1 179         5 358            802            201         1 003               -                 -                 -                 -                 -                 -   
Moldavsko         3 502         1 588         5 090              44              40              84         1 668            607         2 275         1 790            941         2 731               -                 -                 -                  3               -                  3 
Ruská federace         1 082         1 121         2 203            504            465            969            369            365            734            209            291            500               -                 -                 -                  1                1                2 
Spojené státy            801            438         1 239            762            413         1 175              20              18              38              19                7              26               -                 -                 -                 -                 -                 -   
Uzbekistán         1 055              81         1 136              29              15              44            238              18            256            788              48            836               -                 -                 -                 -                 -                 -   
Bělorusko            562            518         1 080            134            135            269            261            269            530            167            114            281               -                 -                 -                11               -                11 
Makedonie            854              69            923              57              20              77            571              17            588            226              32            258               -                 -                 -                 -                 -                 -   
Čínská lidová republika            618            304            922            155              70            225            350            141            491            113              93            206               -                 -                 -                 -                 -                 -   
Ostatní třetí státy         5 427         1 802         7 229         2 334            725         3 059         2 171            838         3 009            922            239         1 161                1               -                  1               -                 -                 -   
CELKEM     161 367       85 316     246 683       16 880         9 205       26 085       86 973       39 526     126 499       57 514       36 585       94 099                1               -                  1            476            625         1 101 
Počet neobsazených
pracovních míst

Zdroj: statistiky MPSV ČR a vlastní výpočty autorů
Poznámka: Bližší informace a vysvětlivky ke statistikám jsou uvedeny souhrnně pro všechny referenční roky výše

Hlavní kategorie

D. Výzkumníci E. Sezónní pracovníciA. Vysoce kvalifikovaní B. Kvalifikovaní C. Nízkokvalifikovaní

: :

Hlavní kategorie

348 742 : : :

D. Výzkumníci E. Sezónní pracovníciA. Vysoce kvalifikovaní B. Kvalifikovaní C. Nízkokvalifikovaní

: :445 131 : : :

Země původu

CELKEM
(součet A, B, C)

Z toho:

Země původu

CELKEM
(součet A, B, C)

Z toho:



4) Přírůstky pracovníků (povolení k zaměstnání/informací) dle země původu a hlavních kategorií v roce 2008

Rok: 2008

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem
Občané ČR : : : : : : : : : : : : : : : : : :

EU-25       81 749       45 902     127 651       11 279         6 414       17 693       48 045       23 522       71 567       22 425       15 966       38 391  :  :  :               -                 -                 -   
EU-2       15 610         6 594       22 204            503            361            864         7 751         2 741       10 492         7 356         3 492       10 848  :  :  :               -                 -                 -   
Celkem - občané třetích států       91 007       48 501     139 508         6 992         3 467       10 459       38 429       19 641       58 070       45 586       25 393       70 979            333            178            511            473            486            959 
Ukrajina       45 208       28 763       73 971            645            651         1 296       12 852         8 057       20 909       31 711       20 055       51 766              52              28              80            402            446            848 
Vietnam       15 757         4 503       20 260         1 190            340         1 530       12 948         3 565       16 513         1 619            598         2 217                2               -                  2               -                 -                 -   
Mongolsko         6 499         6 608       13 107              17              26              43         4 556         5 009         9 565         1 926         1 573         3 499                1                2                3              37              24              61 
Moldavsko         6 161         2 844         9 005              53              60            113         2 396            965         3 361         3 712         1 819         5 531                1               -                  1              34              16              50 
Uzbekistán         3 924            207         4 131              43              25              68            438              27            465         3 443            155         3 598               -                 -                 -                 -                 -                 -   
Ruská federace         1 314         1 492         2 806            571            592         1 163            388            499            887            355            401            756              44              32              76               -                 -                 -   
Spojené státy         1 016            575         1 591            966            549         1 515              34              20              54              16                6              22              72              37            109               -                 -                 -   
Čínská lidová republika         1 167            461         1 628            276            103            379            664            209            873            227            149            376              11                5              16               -                 -                 -   
Bosna a Hercegovina         1 365              82         1 447              42              28              70            801              38            839            522              16            538               -                  2                2               -                 -                 -   
Bělorusko            597            586         1 183            132            133            265            254            266            520            211            187            398              14              18              32               -                 -                 -   
Ostatní třetí státy         7 999         2 380       10 379         3 057            960         4 017         3 098            986         4 084         1 844            434         2 278            136              54            190               -                 -                 -   
CELKEM     188 366     100 997     289 363       18 774       10 242       29 016       94 225       45 904     140 129       75 367       44 851     120 218            333            178            511            473            486            959 
Počet neobsazených
pracovních míst

Zdroj: statistiky MPSV ČR a vlastní výpočty autorů
Poznámka: Bližší informace a vysvětlivky ke statistikám jsou uvedeny souhrnně pro všechny referenční roky výše

4) Přírůstky pracovníků (povolení k zaměstnání/informací) dle země původu a hlavních kategorií v roce 2009

Rok: 2009

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem
Občané ČR : : : : : : : : : : : : : : : : : :

EU-25       54 317       26 897       81 214         8 030         4 693       12 723       31 445       12 938       44 383       14 842         9 266       24 108  :  :  :               -                 -                 -   
EU-2         5 984         3 053         9 037            307            252            559         2 936         1 008         3 944         2 741         1 793         4 534  :  :  :               -                 -                 -   
Celkem - občané třetích států       44 601       26 216       70 817         4 732         2 768         7 500       11 674         6 887       18 561       28 195       16 561       44 756            299            144            443            430            737         1 167 
Ukrajina       26 490       17 305       43 795            481            544         1 025         5 502         3 501         9 003       20 507       13 260       33 767              24              25              49            410            714         1 124 
Moldavsko         3 190         1 568         4 758              34              36              70            789            306         1 095         2 367         1 226         3 593               -                  1                1              15              14              29 
Vietnam         2 914            956         3 870            114              42            156         2 215            697         2 912            585            217            802                2               -                  2                1               -                  1 
Mongolsko         1 583         1 712         3 295                8              21              29            790         1 015         1 805            785            676         1 461               -                  2                2                1                5                6 
Ruská federace         1 169         1 335         2 504            598            660         1 258            307            404            711            264            271            535              33              22              55               -                  1                1 
Uzbekistán         2 055            155         2 210              38              23              61            139              15            154         1 878            117         1 995                1               -                  1                1               -                  1 
Spojené státy            927            528         1 455            880            513         1 393              33              13              46              14                2              16              93              30            123               -                  1                1 
Čínská lidová republika            697            335         1 032            152              52            204            305            104            409            240            179            419              10                8              18               -                 -                 -   
Bělorusko            345            445            790            114            116            230            103            127            230            128            202            330              10                7              17               -                 -                 -   
Makedonie            545              92            637              40              20              60            217              20            237            288              52            340                1               -                  1               -                 -                 -   
Ostatní třetí státy         4 686         1 785         6 471         2 273            741         3 014         1 274            685         1 959         1 139            359         1 498            125              49            174                2                2                4 
CELKEM     104 902       56 166     161 068       13 069         7 713       20 782       46 055       20 833       66 888       45 778       27 620       73 398            299            144            443            430            737         1 167 
Počet neobsazených
pracovních míst

Zdroj: statistiky MPSV ČR a vlastní výpočty autorů
Poznámka: Bližší informace a vysvětlivky ke statistikám jsou uvedeny souhrnně pro všechny referenční roky výše

Hlavní kategorie

D. Výzkumníci E. Sezónní pracovníci

Země původu

A. Vysoce kvalifikovaní B. Kvalifikovaní C. Nízkokvalifikovaní

:

Hlavní kategorie Z toho:

432 480 : : :

A. Vysoce kvalifikovaní B. Kvalifikovaní C. Nízkokvalifikovaní

:

D. Výzkumníci E. Sezónní pracovníci

CELKEM
(součet A, B, C)

Z toho:

Země původu

CELKEM
(součet A, B, C)

218 680 : : : : :



4) Úbytky pracovníků (povolení k zaměstnání/informací) dle země původu a hlavních kategorií v roce 2004

Rok: 2004

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem
Občané ČR : : : : : : : : : : : : : : : : : :

EU-25       37 497       15 306       52 803         7 239         2 175         9 414       24 864         8 287       33 151         5 394         4 844       10 238  :  :  :               -                 -                 -   
EU-2         1 734            579         2 313            195            150            345         1 299            317         1 616            240            112            352  :  :  :               -                 -                 -   
Celkem - občané třetích států       20 570       12 120       32 690         3 566         1 733         5 299         9 964         6 831       16 795         7 040         3 556       10 596  :  :  :            327            604            931 
Ukrajina       13 870         7 775       21 645            276            263            539         7 483         4 456       11 939         6 111         3 056         9 167  :  :  :            277            603            880 
Spojené státy         1 000            524         1 524            978            516         1 494              20                6              26                2                2                4  :  :  :               -                  1                1 
Moldavsko            985            495         1 480              19              13              32            696            410         1 106            270              72            342  :  :  :               -                 -                 -   
Mongolsko            464            977         1 441                6              10              16            313            816         1 129            145            151            296  :  :  :               -                 -                 -   
Bělorusko            558            465         1 023              84              60            144            309            312            621            165              93            258  :  :  :              49               -                49 
Ruská federace            544            444            988            351            224            575            132            168            300              61              52            113  :  :  :               -                 -                 -   
Japonsko            475              81            556            465              61            526                9              18              27                1                2                3  :  :  :               -                 -                 -   
Makedonie            347              20            367              32                9              41            284                7            291              31                4              35  :  :  :               -                 -                 -   
Čínská lidová republika            226              67            293            134              23            157              90              44            134                2               -                  2  :  :  :               -                 -                 -   
Srbsko            207              84            291              71              42            113              84              21            105              52              21              73  :  :  :               -                 -                 -   
Další         1 894         1 188         3 082         1 150            512         1 662            544            573         1 117            200            103            303  :  :  :                1               -                  1 
CELKEM       59 801       28 005       87 806       11 000         4 058       15 058       36 127       15 435       51 562       12 674         8 512       21 186  :  :  :            327            604            931 
Počet neobsazených
pracovních míst
Zdroj: statistiky MPSV ČR a vlastní výpočty autorů
Poznámka: Bližší informace a vysvětlivky ke statistikám jsou uvedeny souhrnně pro všechny referenční roky výše

4) Úbytky pracovníků (povolení k zaměstnání/informací) dle země původu a hlavních kategorií v roce 2005

Rok: 2005

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem
Občané ČR : : : : : : : : : : : : : : : : : :

EU-25       53 953       27 346       81 299         4 396         2 208         6 604       36 774       14 529       51 303       12 783       10 609       23 392  :  :  :               -                 -                 -   
EU-2         1 212            550         1 762            117              80            197            872            375         1 247            223              95            318  :  :  :               -                 -                 -   
Celkem - občané třetích států       18 435       10 389       28 824         2 869         1 530         4 399         7 840         4 714       12 554         7 726         4 145       11 871  :  :  :            413            660         1 073 
Ukrajina       12 986         6 882       19 868            295            244            539         5 821         3 000         8 821         6 870         3 638       10 508  :  :  :            410            660         1 070 
Moldavsko            895            503         1 398              23              33              56            527            324            851            345            146            491  :  :  :                1               -                  1 
Ruská federace            723            668         1 391            416            360            776            229            242            471              78              66            144  :  :  :               -                 -                 -   
Spojené státy            725            357         1 082            714            351         1 065              11                3              14               -                  3                3  :  :  :               -                 -                 -   
Mongolsko            389            619         1 008               -                  2                2            258            485            743            131            132            263  :  :  :               -                 -                 -   
Bělorusko            365            289            654              72              55            127            157            165            322            136              69            205  :  :  :               -                 -                 -   
Japonsko            299              46            345            294              35            329                5                9              14               -                  2                2  :  :  :               -                 -                 -   
Makedonie            321                9            330              25                3              28            281                2            283              15                4              19  :  :  :               -                 -                 -   
Čínská lidová republika            200              82            282              90              23            113            105              53            158                5                6              11  :  :  :               -                 -                 -   
Indie            176              28            204            156              22            178              20                6              26               -                 -                 -    :  :  :                1               -                  1 
Další         1 356            906         2 262            784            402         1 186            426            425            851            146              79            225  :  :  :                1               -                  1 
CELKEM       73 600       38 285     111 885         7 382         3 818       11 200       45 486       19 618       65 104       20 732       14 849       35 581  :  :  :            413            660         1 073 
Počet neobsazených
pracovních míst
Zdroj: statistiky MPSV ČR a vlastní výpočty autorů
Poznámka: Bližší informace a vysvětlivky ke statistikám jsou uvedeny souhrnně pro všechny referenční roky výše

221 568 : : : : :

D. Výzkumníci

Hlavní kategorie

E. Sezónní pracovníciA. Vysoce kvalifikovaní B. Kvalifikovaní C. Nízkokvalifikovaní

: :244 109 : : :

CELKEM
(součet A, B, C)

Z toho:

Země původu

CELKEM
(součet A, B, C)

Z toho:

Země původu
D. Výzkumníci E. Sezónní pracovníciA. Vysoce kvalifikovaní B. Kvalifikovaní C. Nízkokvalifikovaní

Hlavní kategorie



4) Úbytky pracovníků (povolení k zaměstnání/informací) dle země původu a hlavních kategorií v roce 2006

Rok: 2006

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem
Občané ČR : : : : : : : : : : : : : : : : : :

EU-25       72 292       37 490     109 782         6 500         3 412         9 912       46 602       19 715       66 317       19 190       14 363       33 553  :  :  :               -                 -                 -   
EU-2         3 341         1 647         4 988            660            338            998         2 170         1 018         3 188            511            291            802  :  :  :               -                 -                 -   
Celkem - občané třetích států       29 268       15 543       44 811         3 533         1 955         5 488       12 482         6 232       18 714       13 253         7 356       20 609  :  :  :            385            629         1 014 
Ukrajina       21 836       10 722       32 558            435            371            806         9 459         3 900       13 359       11 942         6 451       18 393  :  :  :            385            629         1 014 
Moldavsko         1 585            779         2 364              42              34              76            901            365         1 266            642            380         1 022  :  :  :               -                 -                 -   
Ruská federace            947            935         1 882            561            464         1 025            290            333            623              96            138            234  :  :  :               -                 -                 -   
Mongolsko            485            930         1 415                6                9              15            329            773         1 102            150            148            298  :  :  :               -                 -                 -   
Spojené státy            765            429         1 194            747            419         1 166              17              10              27                1               -                  1  :  :  :               -                 -                 -   
Bělorusko            431            356            787            111              92            203            204            180            384            116              84            200  :  :  :               -                 -                 -   
Čínská lidová republika            547            223            770            114              42            156            390            150            540              43              31              74  :  :  :               -                 -                 -   
Japonsko            306              44            350            292              39            331              13                5              18                1               -                  1  :  :  :               -                 -                 -   
Indie            286              42            328            231              36            267              44                6              50              11               -                11  :  :  :               -                 -                 -   
Vietnam            189              82            271              18              12              30            156              57            213              15              13              28  :  :  :               -                 -                 -   
Další         1 891         1 001         2 892            976            437         1 413            679            453         1 132            236            111            347  :  :  :               -                 -                 -   
CELKEM     104 901       54 680     159 581       10 693         5 705       16 398       61 254       26 965       88 219       32 954       22 010       54 964  :  :  :            385            629         1 014 
Počet neobsazených
pracovních míst
Zdroj: statistiky MPSV ČR a vlastní výpočty autorů
Poznámka: Bližší informace a vysvětlivky ke statistikám jsou uvedeny souhrnně pro všechny referenční roky výše

4) Úbytky pracovníků (povolení k zaměstnání/informací) dle země původu a hlavních kategorií v roce 2007

Rok: 2007

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem
Občané ČR : : : : : : : : : : : : : : : : : :

EU-25       72 804       38 802     111 606         7 326         3 786       11 112       43 520       18 840       62 360       21 958       16 176       38 134  :  :  :               -                 -                 -   
EU-2         5 683         2 063         7 746            291            192            483         3 031            993         4 024         2 361            878         3 239  :  :  :               -                 -                 -   
Celkem - občané třetích států       35 775       19 723       55 498         3 799         1 930         5 729       14 647         7 571       22 218       17 329       10 222       27 551                1               -                  1            477            630         1 107 
Ukrajina       24 753       13 256       38 009            466            318            784         9 380         4 137       13 517       14 907         8 801       23 708               -                 -                 -              465            629         1 094 
Moldavsko         2 044            951         2 995              38              41              79         1 104            396         1 500            902            514         1 416               -                 -                 -                 -                 -                 -   
Mongolsko         1 124         1 591         2 715                8                9              17            822         1 292         2 114            294            290            584               -                 -                 -                 -                 -                 -   
Ruská federace            936            984         1 920            456            428            884            325            326            651            155            230            385               -                 -                 -                  1                1                2 
Vietnam         1 054            315         1 369              34              18              52            798            247         1 045            222              50            272               -                 -                 -                 -                 -                 -   
Spojené státy            751            379         1 130            729            363         1 092              14              10              24                8                6              14               -                 -                 -                 -                 -                 -   
Bělorusko            458            387            845            117            104            221            220            167            387            121            116            237               -                 -                 -                11               -                11 
Čínská lidová republika            478            256            734              98              51            149            315            148            463              65              57            122               -                 -                 -                 -                 -                 -   
Srbsko            416            175            591              78              45            123            305            112            417              33              18              51               -                 -                 -                 -                 -                 -   
Makedonie            489              31            520              36              11              47            334              13            347            119                7            126               -                 -                 -                 -                 -                 -   
Další         3 272         1 398         4 670         1 739            542         2 281         1 030            723         1 753            503            133            636                1               -                  1               -                 -                 -   
CELKEM     114 262       60 588     174 850       11 416         5 908       17 324       61 198       27 404       88 602       41 648       27 276       68 924                1               -                  1            477            630         1 107 
Počet neobsazených
pracovních míst
Zdroj: statistiky MPSV ČR a vlastní výpočty autorů
Poznámka: Bližší informace a vysvětlivky ke statistikám jsou uvedeny souhrnně pro všechny referenční roky výše

Hlavní kategorie

D. Výzkumníci E. Sezónní pracovníciA. Vysoce kvalifikovaní B. Kvalifikovaní C. Nízkokvalifikovaní

: :307 481 : : :

D. Výzkumníci E. Sezónní pracovníciA. Vysoce kvalifikovaní B. Kvalifikovaní C. Nízkokvalifikovaní

:397 490 : : :

Země původu

Země původu

:

CELKEM
(součet A, B, C)

Z toho:

CELKEM
(součet A, B, C)

Hlavní kategorie Z toho:



4) Úbytky pracovníků (povolení k zaměstnání/informací) dle země původu a hlavních kategorií v roce 2008

Rok: 2008

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem
Občané ČR : : : : : : : : : : : : : : : : : :

EU-25       66 202       37 456     103 658         7 200         3 854       11 054       38 859       19 105       57 964       20 143       14 497       34 640  :  :  :               -                 -                 -   
EU-2       13 331         5 620       18 951            289            201            490         6 284         2 279         8 563         6 758         3 140         9 898  :  :  :               -                 -                 -   
Celkem - občané třetích států       59 822       32 382       92 204         5 054         2 326         7 380       25 961       13 497       39 458       28 807       16 559       45 366            120              58            178            507            512         1 019 
Ukrajina       33 443       20 087       53 530            445            409            854       11 119         5 958       17 077       21 879       13 720       35 599                6                8              14            436            472            908 
Vietnam         8 262         2 267       10 529            868            218         1 086         6 350         1 704         8 054         1 044            345         1 389                2               -                  2               -                 -                 -   
Mongolsko         3 994         4 491         8 485              14              18              32         2 985         3 766         6 751            995            707         1 702               -                 -                 -                36              24              60 
Moldavsko         3 771         1 687         5 458              31              38              69         1 776            666         2 442         1 964            983         2 947               -                 -                 -                35              16              51 
Ruská federace            906            927         1 833            431            390            821            263            287            550            212            250            462              12                8              20               -                 -                 -   
Uzbekistán         1 432              74         1 506              24                9              33            225                6            231         1 183              59         1 242               -                 -                 -                 -                 -                 -   
Spojené státy            773            419         1 192            741            399         1 140              12              17              29              20                3              23              35              11              46               -                 -                 -   
Čínská lidová republika            788            294         1 082            224              80            304            436            131            567            128              83            211                4               -                  4               -                 -                 -   
Bělorusko            506            446            952            113              90            203            226            218            444            167            138            305                8              12              20               -                 -                 -   
Bosna a Hercegovina            896              38            934              36              19              55            657              11            668            203                8            211               -                  2                2               -                 -                 -   
Další         5 051         1 652         6 703         2 127            656         2 783         1 912            733         2 645         1 012            263         1 275              53              17              70               -                 -                 -   
CELKEM     139 355       75 458     214 813       12 543         6 381       18 924       71 104       34 881     105 985       55 708       34 196       89 904            120              58            178            507            512         1 019 

Počet neobsazených
pracovních míst
Zdroj: statistiky MPSV ČR a vlastní výpočty autorů
Poznámka: Bližší informace a vysvětlivky ke statistikám jsou uvedeny souhrnně pro všechny referenční roky výše

4) Úbytky pracovníků (povolení k zaměstnání/informací) dle země původu a hlavních kategorií v roce 2009

Rok: 2009

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem
Občané ČR : : : : : : : : : : : : : : : : : :

EU-25       57 781       27 276       85 057         7 051         3 842       10 893       36 410       14 017       50 427       14 320         9 417       23 737  :  :  :               -                 -                 -   
EU-2         6 540         3 034         9 574            270            222            492         3 476         1 052         4 528         2 794         1 760         4 554  :  :  :               -                 -                 -   
Celkem - občané třetích států       79 548       41 964     121 512         5 200         2 573         7 773       30 294       15 072       45 366       44 054       24 319       68 373            265            121            386            417            718         1 135 
Ukrajina       42 374       25 799       68 173            490            466            956       11 109         6 278       17 387       30 775       19 055       49 830              23              22              45            398            698         1 096 
Vietnam       11 483         3 282       14 765            541            162            703         9 623         2 638       12 261         1 319            482         1 801                2               -                  2               -                 -                 -   
Mongolsko         5 450         5 543       10 993              10              11              21         3 521         3 908         7 429         1 919         1 624         3 543               -                  1                1                2                4                6 
Moldavsko         5 572         2 559         8 131              42              42              84         1 847            736         2 583         3 683         1 781         5 464               -                  1                1              16              14              30 
Uzbekistán         3 837            216         4 053              41              21              62            384              29            413         3 412            166         3 578                1               -                  1               -                 -                 -   
Ruská federace         1 088         1 176         2 264            459            461            920            285            337            622            344            378            722              27              19              46               -                  1                1 
Spojené státy            960            571         1 531            915            551         1 466              32              15              47              13                5              18              79              30            109               -                  1                1 
Čínská lidová republika            877            403         1 280            167              60            227            525            193            718            185            150            335              10                6              16               -                 -                 -   
Makedonie         1 020            114         1 134              39              22              61            641              35            676            340              57            397                1               -                  1               -                 -                 -   
Bosna a Hercegovina         1 026              63         1 089              32              18              50            512              28            540            482              17            499               -                  1                1                1               -                  1 
Další         5 861         2 238         8 099         2 464            759         3 223         1 815            875         2 690         1 582            604         2 186            122              41            163               -                 -                 -   
CELKEM     143 869       72 274     216 143       12 521         6 637       19 158       70 180       30 141     100 321       61 168       35 496       96 664            265            121            386            417            718         1 135 
Počet neobsazených
pracovních míst
Zdroj: statistiky MPSV ČR a vlastní výpočty autorů
Poznámka: Bližší informace a vysvětlivky ke statistikám jsou uvedeny souhrnně pro všechny referenční roky výše

Hlavní kategorie

482 357 : : : : :

Hlavní kategorie

D. Výzkumníci E. Sezónní pracovníci

Z toho:

Země původu
D. Výzkumníci E. Sezónní pracovníciA. Vysoce kvalifikovaní B. Kvalifikovaní C. Nízkokvalifikovaní

CELKEM
(součet A, B, C)

Z toho:

Země původu
A. Vysoce kvalifikovaní B. Kvalifikovaní C. Nízkokvalifikovaní

278 942 : : : : :

CELKEM
(součet A, B, C)



Tabulka č. 5 – Počet pracovníků (povolení k zaměstnání/informací)  

  dle vybraných profesí v letech 2004 - 2009 

Vysvětlivky:  

:   statistiky nejsou k dispozici nebo například neexistovala příslušná legislativa 

-   nulová hodnota 

hodnota nezobrazena hodnota z VŠPS, která  je menší než 500 a není tak publikovatelná, neboť její  
   směrodatná odchylka je vyšší než 50 %. V agregaci je však hodnota zahrnuta. 

Zdroj: 
Oranžově – data z VŠPS poskytnutá ČSÚ  

Zeleně – data z oficiálního portálu zaměstnanosti MPSV ČR – analýza  neobsazenosti volných pracovních míst  

Ostatní – statistiky získané ze systému OK-práce MPSV ČR a vlastní výpočty autorů 

Poznámky: 

- Uvedené počty vyjadřují u cizinců počet vydaných platných povolení k zaměstnání (občané třetích zemí) či 

informačních karet (občané EU a občané třetích zemí, kteří povolení k zaměstnání nepotřebují) ve vybraných 

profesích v členění dle KZAM, a to k 31.12. příslušného referenčního roku. Rozdíly v počtech vydaných 

povolení/informací a počtech osob s tímto povolením jsou v ČR minimální (experty odhadováno na desítky). 

- V rozporu se zadáním osnovy této studie zahrnují počty vydaných povolení pro cizince z třetích států také 

povolení vydaná pro vyslání cizinců na základě obchodní smlouvy. § 95 zákona o zaměstnanosti vyžaduje totiž 

povolení k zaměstnání i v případě, má-li být cizinec, jehož zaměstnavatelem je zahraniční subjekt, svým 

zaměstnavatelem na základě smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou osobou vyslán k výkonu práce na 

území ČR. 

- U počtu zaměstnanců-občanů ČR jsou uvedeny statistické informace z VŠPS realizovaného ČSÚ ve 

IV. čtvrtletí příslušného referenčního roku. Tyto údaje byly extrahovány pro počty mužů a žen dle jednotlivých 

hlavních tříd v členění vysoce kvalifikovaní/kvalifikovaní/nízko kvalifikovaní a dále bylo pracováno s jejich 

součty. Tyto součty tak v důsledku zaokrouhlení nemusí nutně odpovídat celkovým součtům zjištěným v rámci 

VŠPS. Zahrnují i členy produkčních družstev. Vzhledem k tomu, že se jedná o výběrové šetření, je nutné 

zdůraznit, že údaje do 3 tisíc osob jsou údaje s nízkou spolehlivostí, a dále, že údaje menší než 0,5 tis. nelze 

vůbec publikovat, neboť jejich relativní směrodatná odchylka je vyšší než 50 %. Tyto údaje jsou v tabulkách 

skrytě uvedeny pouze proto, aby bylo možné udělat potřebné agregace. 

- Pracovníci z EU-2 potřebovali v ČR do roku 2007 povolení k zaměstnání, z tohoto důvodu jsou data pro 

občany Bulharska a Rumunska uváděna ve zvláštním řádku. Pracovníci z jiných zemí EU-10 od jejich vstupu do 

EU v roce 2004 povolení k zaměstnání nepotřebují, pouze jsou prostřednictvím informační karty registrováni na 

příslušném úřadu práce. Stejná je situace pro občany EU-15. 

- Třetím státem se rozumí státní občanství cizinců z třetích států.  

- Údaje pro rok 2004 o neobsazených pracovních místech v členění podle vybraných profesí nejsou k dispozici. 

- Součet hodnot vyjádřený v procentech nemusí být roven 100 %, neboť procentuální hodnoty byly v konečném 

kroku zaokrouhleny. 



5) Počet pracovníků (povolení k zaměstnání/informací) dle vybraných profesí v roce 2004

ROK: 2004

Muži Ženy Celkem
% z 

celku
Muži Ženy Celkem

% z 
celku

Muži Ženy Celkem
% z 

celku
Muži Ženy Celkem

% z 
celku

Pracovníci dohlížející nad obsluhujícím personálem, hospodyně 
(5121) 1 200 4 000          5 200 99,1%            10            11              21 0,4%              1             -                  1 0,0%            11            16              27 0,5%  : 
Kuchaři (5122) 29 300 49 300        78 600 98,9%          204            87             291 0,4%            15            13              28 0,0%          336          196             532 0,7%  : 
Číšníci, servírky (5123) 18 700 23 500        42 200 98,6%          208          349             557 1,3%              3              2                5 0,0%            22            32              54 0,1%  : 

Dětské pěstounky, pečovatelky, pomocní vychovatelé (v jeslích, v 
domácnosti) (5131) 300 4 400          4 700 99,7%             -                2                2 0,0%             -                1                1 0,0%             -              10              10 0,2%  : 

Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé v zařízeních sociální péče, v 
nemocnicích a pod. institucích (5132) 5 500 17 100        22 600 98,5%          127            83             210 0,9%              3              2                5 0,0%            17          102             119 0,5%  : 
Pečovatelé v domácnosti (o nemocné, invalidy, přestárlé občany 
apod.) (5133) 1 900 15 500        17 400 100,0%             -                1                1 0,0%             -               -                 -   0,0%             -                3                3 0,0%  : 

Ostatní pečovatelé a pomocní ošetřovatelé jinde neuvedení (5139) 100 1 400          1 500 98,9%              3              5                8 0,5%             -               -                 -   0,0%             -                9                9 0,6%  : 

Lékaři, ordináři (kromě zubních lékařů) (2221) 13 300 10 700        24 000 97,0%          322          305             627 2,5%              2              3                5 0,0%            81            30             111 0,4%  : 

Odborní ošetřovatelé, zdravotní sestry (323) 1 200 101 900      103 100 98,8%            92       1 069          1 161 1,1%             -              12              12 0,0%              5            42              47 0,0%  : 

Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivosti 
(61) 27 100 26 000        53 100 95,1%          482          567          1 049 1,9%            42            27              69 0,1%          729          868          1 597 2,9%  : 
Architekti, projektanti, konstruktéři, techničtí vědci a inženýři /tvůrčí 
pracovníci/ (214) 24 800 7 000        31 800 97,6%          470            94             564 1,7%            39              4              43 0,1%          143            18             161 0,5%  : 
Odborní pedagogičtí pracovníci (23) 34 000 92 900      126 900 99,1%          282          222             504 0,4%              4            11              15 0,0%          354          343             697 0,5%  : 
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v dolech a lomech, v průmyslu, 
stavebnictví, v dopravě a v příbuzných oborech (93) 72 700 78 900      151 600 91,4%       3 773       1 520          5 293 3,2%          214            59             273 0,2%       6 541       2 097          8 638 5,2%  : 

CELKEM 230 100 432 600      662 700 96,7%      5 973       4 315        10 288 1,5%         323          134             457 0,1%      8 239       3 766        12 005 1,8%                         -   

Zdroj: statistiky MPSV ČR, ČSÚ a vlastní výpočty autorů
Poznámka: Bližší informace a vysvětlivky ke statistikám jsou uvedeny souhrnně pro všechny referenční roky výše

5. Počet 
neobsazených 

pracovních míst

Provozní pracovníci stravování a pracovníci v příbuzných oborech (512)

Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé (513)

Odborní zdravotničtí a veterinární pracovníci (222)

1. Počet občanů ČR
2. Počet ostatních občanů EU-25 ve 

skupině
4. Počet občanů třetích států  ve 

skupině
3. Počet občanů EU-2 ve skupině

Vybrané profese

Odborní ošetřovatelé, zdravotní sestry (323)

Jiné



5) Počet pracovníků (povolení k zaměstnání/informací) dle vybraných profesí v roce 2005

ROK: 2005

Muži Ženy Celkem
% z 

celku
Muži Ženy Celkem

% z 
celku

Muži Ženy Celkem
% z 

celku
Muži Ženy Celkem

% z 
celku

Pracovníci dohlížející nad obsluhujícím personálem, hospodyně 
(5121) 900 3 700          4 600 99,1%            10              8              18 0,4%             -                1                1 0,0%            11            12              23 0,5%                          13 
Kuchaři (5122) 29 400 52 100        81 500 98,5%          213          101             314 0,4%            11              9              20 0,0%          635          300             935 1,1%                        745 
Číšníci, servírky (5123) 19 200 30 200        49 400 98,5%          215          350             565 1,1%             -                3                3 0,0%            52          109             161 0,3%                        680 

Dětské pěstounky, pečovatelky, pomocní vychovatelé (v jeslích, v 
domácnosti) (5131) - 5 600          5 600 99,8%             -                2                2 0,0%             -                1                1 0,0%             -                8                8 0,1%                          18 
Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé v zařízeních sociální péče, v 
nemocnicích a pod. institucích (5132) 4 000 16 500        20 500 98,5%          112            93             205 1,0%              3              1                4 0,0%            13            88             101 0,5%                          73 
Pečovatelé v domácnosti (o nemocné, invalidy, přestárlé občany 
apod.) (5133) 2 200 18 100        20 300 100,0%              1             -                  1 0,0%             -               -                 -   0,0%             -                4                4 0,0%                          17 

Ostatní pečovatelé a pomocní ošetřovatelé jinde neuvedení (5139) 200 3 100          3 300 99,5%              3              7              10 0,3%             -               -                 -   0,0%             -                8                8 0,2%                          12 

Lékaři, ordináři (kromě zubních lékařů) (2221) 11 000 11 500        22 500 96,3%          360          379             739 3,2%              2              3                5 0,0%            99            32             131 0,6%                        285 

Odborní ošetřovatelé, zdravotní sestry (323) 1 700 98 400      100 100 98,9%            77       1 027          1 104 1,1%             -              12              12 0,0%              3            39              42 0,0%                        217 

Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivosti 
(61) 22 000 21 800        43 800 94,1%          432          589          1 021 2,2%            29            20              49 0,1%          809          854          1 663 3,6%                        778 
Architekti, projektanti, konstruktéři, techničtí vědci a inženýři /tvůrčí 
pracovníci/ (214) 29 400 8 700        38 100 97,7%          531          120             651 1,7%            48              7              55 0,1%          164            22             186 0,5%                        663 
Odborní pedagogičtí pracovníci (23) 45 800 102 200      148 000 99,0%          459          349             808 0,5%              6            10              16 0,0%          341          349             690 0,5%                        580 
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v dolech a lomech, v průmyslu, 
stavebnictví, v dopravě a v příbuzných oborech (93) 71 100 72 600      143 700 85,4%       4 217       1 881          6 098 3,6%          240          100             340 0,2%      13 895       4 296        18 191 10,8%                     6 852 

CELKEM 236 900 444 500      681 400 95,2%      6 630       4 906        11 536 1,6%         339          167             506 0,1%     16 022       6 121        22 143 3,1%                  10 933 

Zdroj: statistiky MPSV ČR, ČSÚ a vlastní výpočty autorů
Poznámka: Bližší informace a vysvětlivky ke statistikám jsou uvedeny souhrnně pro všechny referenční roky výše

Vybrané profese

Provozní pracovníci stravování a pracovníci v příbuzných oborech (512)

Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé (513)

Odborní zdravotničtí a veterinární pracovníci (222)

Odborní ošetřovatelé, zdravotní sestry (323)

Jiné

2. Počet ostatních občanů EU-25 ve 
skupině

4. Počet občanů třetích států  ve 
skupině

1. Počet občanů ČR 5. Počet 
neobsazených 

pracovních míst

3. Počet občanů EU-2 ve skupině



5) Počet pracovníků (povolení k zaměstnání/informací) dle vybraných profesí v roce 2006

ROK: 2006

Muži Ženy Celkem
% z 

celku
Muži Ženy Celkem

% z 
celku

Muži Ženy Celkem
% z 

celku
Muži Ženy Celkem

% z 
celku

Pracovníci dohlížející nad obsluhujícím personálem, hospodyně 
(5121) 1 100 3 800          4 900 98,3%            24            35              59 1,2%             -                2                2 0,0%            12            14              26 0,5%                          45 
Kuchaři (5122) 22 300 52 700        75 000 98,2%          336          144             480 0,6%            11              9              20 0,0%          586          282             868 1,1%                     1 446 
Číšníci, servírky (5123) 19 700 31 000        50 700 97,9%          356          535             891 1,7%              4              1                5 0,0%            67          129             196 0,4%                     1 373 

Dětské pěstounky, pečovatelky, pomocní vychovatelé (v jeslích, v 
domácnosti) (5131) - 3 900          3 900 99,7%             -                2                2 0,1%             -                1                1 0,0%              1              9              10 0,3%                          11 
Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé v zařízeních sociální péče, v 
nemocnicích a pod. institucích (5132) 5 200 18 900        24 100 98,6%          135          111             246 1,0%              1              1                2 0,0%              9            76              85 0,3%                        122 
Pečovatelé v domácnosti (o nemocné, invalidy, přestárlé občany 
apod.) (5133) 3 700 25 900        29 600 100,0%              1              1                2 0,0%             -               -                 -   0,0%             -                2                2 0,0%                            7 

Ostatní pečovatelé a pomocní ošetřovatelé jinde neuvedení (5139) 300 2 800          3 100 99,3%              4            10              14 0,4%             -                1                1 0,0%             -                6                6 0,2%                          28 

Lékaři, ordináři (kromě zubních lékařů) (2221) 12 100 12 100        24 200 95,2%          520          559          1 079 4,2%              2              2                4 0,0%          112            37             149 0,6%                        420 

Odborní ošetřovatelé, zdravotní sestry (323) 2 100 99 100      101 200 98,6%            88       1 257          1 345 1,3%             -              11              11 0,0%              3            53              56 0,1%                        434 

Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivosti 
(61) 19 500 22 800        42 300 94,5%          386          431             817 1,8%            24            16              40 0,1%          751          841          1 592 3,6%                        855 
Architekti, projektanti, konstruktéři, techničtí vědci a inženýři /tvůrčí 
pracovníci/ (214) 32 300 8 400        40 700 96,8%          848          184          1 032 2,5%            51            12              63 0,1%          206            27             233 0,6%                     1 175 
Odborní pedagogičtí pracovníci (23) 43 100 94 700      137 800 98,7%          659          496          1 155 0,8%              9            13              22 0,0%          353          326             679 0,5%                        674 
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v dolech a lomech, v průmyslu, 
stavebnictví, v dopravě a v příbuzných oborech (93) 69 100 73 400      142 500 82,5%       5 538       2 488          8 026 4,6%          286          118             404 0,2%      16 485       5 232        21 717 12,6%                     9 067 

CELKEM 230 500 449 500      680 000 94,3%      8 895       6 253        15 148 2,1%         388          187             575 0,1%     18 585       7 034        25 619 3,6%                  15 657 

Zdroj: statistiky MPSV ČR, ČSÚ a vlastní výpočty autorů
Poznámka: Bližší informace a vysvětlivky ke statistikám jsou uvedeny souhrnně pro všechny referenční roky výše

Vybrané profese

Jiné

Odborní ošetřovatelé, zdravotní sestry (323)

Odborní zdravotničtí a veterinární pracovníci (222)

Provozní pracovníci stravování a pracovníci v příbuzných oborech (512)

Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé (513)

5. Počet 
neobsazených 

pracovních míst

3. Počet občanů EU-2 ve skupině
2a. Počet ostatních občanů EU-25 ve 

skupině
4. Počet občanů třetích států  ve 

skupině
1. Počet občanů ČR



5) Počet pracovníků (povolení k zaměstnání/informací) dle vybraných profesí v roce 2007

ROK: 2007

Muži Ženy Celkem
% z 

celku
Muži Ženy Celkem

% z 
celku

Muži Ženy Celkem
% z 

celku
Muži Ženy Celkem

% z 
celku

Pracovníci dohlížející nad obsluhujícím personálem, hospodyně 
(5121) 2 100 3 600          5 700 97,9%            30            42              72 1,2%              1              5                6 0,1%            14            29              43 0,7%                          36 
Kuchaři (5122) 28 500 45 100        73 600 97,8%          411          183             594 0,8%            12            15              27 0,0%          690          318          1 008 1,3%                     2 138 
Číšníci, servírky (5123) 14 300 28 800        43 100 97,0%          430          650          1 080 2,4%              9              7              16 0,0%            90          162             252 0,6%                     1 975 

Dětské pěstounky, pečovatelky, pomocní vychovatelé (v jeslích, v 
domácnosti) (5131) - 3 200          3 200 99,6%             -                2                2 0,1%             -               -                 -   0,0%             -              12              12 0,4%                          13 
Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé v zařízeních sociální péče, v 
nemocnicích a pod. institucích (5132) 5 400 25 900        31 300 98,8%          150          138             288 0,9%              1              3                4 0,0%            10            66              76 0,2%                        292 
Pečovatelé v domácnosti (o nemocné, invalidy, přestárlé občany 
apod.) (5133) 4 100 24 900        29 000 100,0%              2              1                3 0,0%             -               -                 -   0,0%             -                1                1 0,0%                          13 

Ostatní pečovatelé a pomocní ošetřovatelé jinde neuvedení (5139) 200 1 700          1 900 98,7%              3            16              19 1,0%             -                1                1 0,1%             -                6                6 0,3%                          62 

Lékaři, ordináři (kromě zubních lékařů) (2221) 10 800 9 600        20 400 92,4%          675          806          1 481 6,7%              3             -                  3 0,0%          132            56             188 0,9%                        618 

Odborní ošetřovatelé, zdravotní sestry (323) 1 500 94 600        96 100 98,4%          104       1 443          1 547 1,6%             -              10              10 0,0%              1            53              54 0,1%                        766 

Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivosti 
(61) 23 000 22 800        45 800 95,3%          454          423             877 1,8%            31            24              55 0,1%          607          731          1 338 2,8%                     1 243 
Architekti, projektanti, konstruktéři, techničtí vědci a inženýři /tvůrčí 
pracovníci/ (214) 28 200 8 200        36 400 95,7%       1 085          245          1 330 3,5%            22              4              26 0,1%          264            33             297 0,8%                     1 441 
Odborní pedagogičtí pracovníci (23) 42 300 99 400      141 700 98,4%          858          657          1 515 1,1%              6              8              14 0,0%          371          380             751 0,5%                        757 
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v dolech a lomech, v průmyslu, 
stavebnictví, v dopravě a v příbuzných oborech (93) 73 100 73 400      146 500 74,0%       9 332       5 108        14 440 7,3%       1 028          403          1 431 0,7%      26 390       9 164        35 554 18,0%                   19 740 

CELKEM 233 500 441 200      674 700 91,3%     13 534       9 714        23 248 3,1%      1 113          480          1 593 0,2%     28 569      11 011        39 580 5,4%                  29 094 

Zdroj: statistiky MPSV ČR, ČSÚ a vlastní výpočty autorů
Poznámka: Bližší informace a vysvětlivky ke statistikám jsou uvedeny souhrnně pro všechny referenční roky výše

Vybrané profese

Provozní pracovníci stravování a pracovníci v příbuzných oborech (512)

Odborní zdravotničtí a veterinární pracovníci (222)

Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé (513)

5. Počet 
neobsazených 

pracovních míst

3. Počet občanů EU-2 ve skupině
2. Počet ostatních občanů EU-25 ve 

skupině
4. Počet občanů třetích států  ve 

skupině
1. Počet občanů ČR

Jiné

Odborní ošetřovatelé, zdravotní sestry (323)



5) Počet pracovníků (povolení k zaměstnání/informací) dle vybraných profesí v roce 2008

ROK: 2008

Muži Ženy Celkem
% z 

celku
Muži Ženy Celkem

% z 
celku

Muži Ženy Celkem
% z 

celku
Muži Ženy Celkem

% z 
celku

Pracovníci dohlížející nad obsluhujícím personálem, hospodyně 
(5121) 1 400 4 300          5 700 97,0%            43            60             103 1,8%              1              6                7 0,1%            22            43              65 1,1%                          48 
Kuchaři (5122) 26 200 46 000        72 200 97,1%          492          223             715 1,0%            28            19              47 0,1%          941          446          1 387 1,9%                     1 685 
Číšníci, servírky (5123) 16 200 29 000        45 200 96,3%          528          775          1 303 2,8%            11              9              20 0,0%          151          258             409 0,9%                     1 290 

Dětské pěstounky, pečovatelky, pomocní vychovatelé (v jeslích, v 
domácnosti) (5131) - 4 100          4 100 99,5%             -                4                4 0,1%             -               -                 -   0,0%             -              15              15 0,4%                          15 
Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé v zařízeních sociální péče, v 
nemocnicích a pod. institucích (5132) 5 500 21 400        26 900 98,4%          171          164             335 1,2%              1              5                6 0,0%            14            83              97 0,4%                        406 
Pečovatelé v domácnosti (o nemocné, invalidy, přestárlé občany 
apod.) (5133) 2 800 21 100        23 900 100,0%              2              2                4 0,0%             -               -                 -   0,0%             -                1                1 0,0%                          11 

Ostatní pečovatelé a pomocní ošetřovatelé jinde neuvedení (5139) 300 2 900          3 200 98,8%              3            21              24 0,7%             -                1                1 0,0%              1            12              13 0,4%                          55 

Lékaři, ordináři (kromě zubních lékařů) (2221) 10 500 9 300        19 800 90,7%          820          968          1 788 8,2%              6             -                  6 0,0%          162            77             239 1,1%                        672 

Odborní ošetřovatelé, zdravotní sestry (323) 2 100 95 500        97 600 98,2%          120       1 579          1 699 1,7%             -              11              11 0,0%              4            79              83 0,1%                     1 184 

Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivosti 
(61) 19 300 18 200        37 500 93,2%          581          606          1 187 2,9%            54            61             115 0,3%          716          722          1 438 3,6%                        882 
Architekti, projektanti, konstruktéři, techničtí vědci a inženýři /tvůrčí 
pracovníci/ (214) 27 900 6 700        34 600 94,3%       1 307          291          1 598 4,4%            25              4              29 0,1%          404            71             475 1,3%                        972 
Odborní pedagogičtí pracovníci (23) 44 500 97 900      142 400 98,1%          965          776          1 741 1,2%              8              9              17 0,0%          456          492             948 0,7%                        572 
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v dolech a lomech, v průmyslu, 
stavebnictví, v dopravě a v příbuzných oborech (93) 79 300 63 800      143 100 65,9%      11 106       5 930        17 036 7,8%       1 610          679          2 289 1,1%      40 506      14 361        54 867 25,3%                   15 053 

CELKEM 236 000 420 200      656 200 87,9%     16 138      11 399        27 537 3,7%      1 744          804          2 548 0,3%     43 377      16 660        60 037 8,0%                  22 845 

Zdroj: statistiky MPSV ČR, ČSÚ a vlastní výpočty autorů
Poznámka: Bližší informace a vysvětlivky ke statistikám jsou uvedeny souhrnně pro všechny referenční roky výše

Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé (513)

Odborní zdravotničtí a veterinární pracovníci (222)

Vybrané profese

4. Počet občanů třetích států  ve 
skupině

2. Počet ostatních občanů EU-25 ve 
skupině

1. Počet občanů ČR

Provozní pracovníci stravování a pracovníci v příbuzných oborech (512)

5. Počet 
neobsazených 

pracovních míst

3. Počet občanů EU-2 ve skupině

Odborní ošetřovatelé, zdravotní sestry (323)

Jiné



5) Počet pracovníků (povolení k zaměstnání/informací) dle vybraných profesí v roce 2009

ROK: 2009

Muži Ženy Celkem
% z 

celku
Muži Ženy Celkem

% z 
celku

Muži Ženy Celkem
% z 

celku
Muži Ženy Celkem

% z 
celku

Pracovníci dohlížející nad obsluhujícím personálem, hospodyně 
(5121) 3 800 6 300        10 100 98,3%            44            60             104 1,0%             -                6                6 0,1%            21            47              68 0,7%                          29 
Kuchaři (5122) 23 300 49 800        73 100 97,2%          505          218             723 1,0%            29            20              49 0,1%          904          413          1 317 1,8%                        717 
Číšníci, servírky (5123) 17 100 32 600        49 700 96,7%          521          774          1 295 2,5%              6            12              18 0,0%          150          249             399 0,8%                        454 

Dětské pěstounky, pečovatelky, pomocní vychovatelé (v jeslích, v 
domácnosti) (5131) - 4 000          4 000 99,4%             -                4                4 0,1%             -               -                 -   0,0%             -              21              21 0,5%                            8 
Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé v zařízeních sociální péče, v 
nemocnicích a pod. institucích (5132) 6 000 20 200        26 200 98,1%          177          189             366 1,4%              1              4                5 0,0%            28          104             132 0,5%                          93 
Pečovatelé v domácnosti (o nemocné, invalidy, přestárlé občany 
apod.) (5133) 1 300 8 200          9 500 99,9%              2              5                7 0,1%             -               -                 -   0,0%             -                3                3 0,0%                            7 

Ostatní pečovatelé a pomocní ošetřovatelé jinde neuvedení (5139) 800 4 300          5 100 99,3%              4            20              24 0,5%             -                1                1 0,0%              3            10              13 0,3%                          35 

Lékaři, ordináři (kromě zubních lékařů) (2221) 16 600 14 000        30 600 93,3%          836       1 054          1 890 5,8%              7              4              11 0,0%          181          108             289 0,9%                        719 

Odborní ošetřovatelé, zdravotní sestry (323) 2 900 104 900      107 800 98,3%          123       1 648          1 771 1,6%              1            11              12 0,0%              5          104             109 0,1%                        775 

Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivosti 
(61) 17 300 18 400        35 700 93,8%          488          480             968 2,5%            68            31              99 0,3%          633          673          1 306 3,4%                        219 
Architekti, projektanti, konstruktéři, techničtí vědci a inženýři /tvůrčí 
pracovníci/ (214) 37 400 9 200        46 600 95,9%       1 291          293          1 584 3,3%            31              3              34 0,1%          309            76             385 0,8%                        375 
Odborní pedagogičtí pracovníci (23) 42 800 99 200      142 000 98,0%       1 073          847          1 920 1,3%            11            14              25 0,0%          444          486             930 0,6%                        316 
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v dolech a lomech, v průmyslu, 
stavebnictví, v dopravě a v příbuzných oborech (93) 65 000 54 800      119 800 69,1%      10 840       5 172        16 012 9,2%       1 483          605          2 088 1,2%      26 916       8 635        35 551 20,5%                     4 933 

CELKEM 234 300 425 900      660 200 90,5%     15 904      10 764        26 668 3,7%      1 637          711          2 348 0,3%     29 594      10 929        40 523 5,6%                    8 680 

Zdroj: statistiky MPSV ČR, ČSÚ a vlastní výpočty autorů
Poznámka: Bližší informace a vysvětlivky ke statistikám jsou uvedeny souhrnně pro všechny referenční roky výše

Vybrané profese

2. Počet ostatních občanů EU-25 ve 
skupině

4. Počet občanů třetích států  ve 
skupině

1. Počet občanů ČR 5. Počet 
neobsazených 

pracovních míst

3. Počet občanů EU-2 ve skupině

Jiné

Odborní ošetřovatelé, zdravotní sestry (323)

Odborní zdravotničtí a veterinární pracovníci (222)

Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé (513)

Provozní pracovníci stravování a pracovníci v příbuzných oborech (512)


