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Závěr 

Cílem mé práce bylo popsat možnosti zaměstnávání občanů České 

republiky, které v současnosti mají, se zaměřením na Irsko a Německo. Tyto dvě 

země jsem vybrala proto, abych vyjádřila odlišnosti mezi uzavřeným a otevřeným 

pracovním trhem. Jelikož v současné době mohou Češi bez omezení pracovat ve 

většině států Evropské unie, lze aplikovat popis přístupu na irský pracovní trh také 

na ostatní státy, jenž neuplatňují žádné restrikce. Německo oproti tomu je spíše 

ojedinělým případem. Spolu s Rakouskem jsou jedinými dvěma státy, které pro 

české občany zcela neuvolnily přístup na pracovní trh. Zároveň se mi jednalo také 

o uvedení hlavních motivů, které české občany k pracovní migraci přivádějí. 

Dále jsem se zabývala vývojem práva volného pohybu osob a možnosti 

pracovat v kterémkoliv státě Unie a zároveň jeho právní úpravě v komunitárním 

právu.  

Právo volného pohybu pracovníků je zakotveno v primárním evropském 

právu a rozvedeno také v sekundární legislativě. V mnoha případech byla 

jednotlivá oprávnění a jejich výkon zpřesňován a dotvářen judikaturou 

Evropského soudního dvora. Ochota států otevřít svůj pracovní trh cizím státním 

příslušníku klesá s rostoucím počtem přistupujících států ze střední a východní 

Evropy. Přechodná období zavedly kromě Švédska, Velké Británie a Irska 

všechny ostatní státy. Jak se ukázalo, žádný masový odchod za prací se po vstupu 

České republiky nekonal. Obecně je migrace v rámci Evropské unie spíše menší. 

Podle Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví v zaměstnání žije mimo svůj 

domovský stát jen 1,5% obyvatel EU. Německo bylo a je zemi oblíbenou pro 

migrující pracovníky. Irsko bylo v minulosti spíše zemí, ze které lidé za prací 

odcházeli, což se na počátku 90. let změnilo, a v současnosti jde o zemi, do které 

hned po Spojeném království, odchází nejvíce občanů ČR za prací.  

Základními motivy migrace Čechů za prací do zahraničí78, je vyšší 

finanční ohodnocení, zdokonalení jazykových znalostí nebo získání 

                                                 
78 Rodina a práce 2/2008, Aktuální otázky migrace do zahraničí v optice výzkumu, Vavrečková 
Jana: Riziko odchodu českých odborníků z podnikatelského výzkumu a vývoje do zahraničí, 
Institut pro výzkum práce a rodiny, duben 2008, Bratislava, ISBN 1336-7153, s. 25-30 
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mezinárodního rozhledu a zkušeností. Na druhé straně však stojí obavy 

z odloučení od rodiny, strach z jazykových problémů   nebo si zkrátka na odchod 

do zahraničí netroufají. 

Komunitární právo v oblasti volného pohybu pracovních sil je velmi 

obsáhlé, stejně tak i judikatura v této oblasti. Harmonizace úpravy a snaha o 

odstranění překážek bránících volnému přístupu na pracovní trh, naráží na odlišné 

zájmy a  přístup k této problematice jednotlivých členských států. Každý ze států 

má z minulosti různé zkušenosti. Rakousko a Německo, které s otevřením trhu 

stále otálejí, zůstávají ve svém přístupu již osamocené. Obě tyto země patří k 

tradičním  cílům migrujících osob, ať už je to díky vysoké ekonomické úrovni, 

nebo geografické poloze. Na druhou stranu státy, které otevřely trh 

nezaznamenaly příliš mnoho negativních důsledků tohoto opatření, naopak došlo 

k vyplnění pracovních míst, která občané těchto států nemají zájem vykonávat. 

Německo zvolilo strategii postupného uvolňování, kdy se spíše soustředí na 

přilákání kvalifikovaných odborníků na svůj pracovní trh. Naopak se obává 

zjednodušit přístup pro méně kvalifikované profese. Omezený přístup na pracovní 

trh SRN představuje spíše problém z hlediska vzájemných vztahů obou států, než-

li zabránění příchodu český pracovníků. Jelikož počty občanů pracujících 

v Německu nebo žádajících o pracovní povolení, se v průběhu posledních let 

nemění, a ani se nepředpokládá, že by k nějakým větším turbulencím mělo dojít 

po úplném otevření. Omezení pro české občany představuje zpravidla zdlouhavá 

procedura vydání souhlasu a pracovního povolení příslušnou agenturou práce, 

kterou musí podstupovat. Zákon o pobytu, který stanoví postup a hlediska, 

ze kterých se daná žádost přezkoumává, dává agentuře práce až příliš širokou 

možnost, jak daný přezkum uchopit. Dle ustanovení § 39 tohoto zákona mimo jiné 

agentura zkoumá, zda potencionální zaměstnání cizího občana, nepředstavuje 

negativní důsledky pro německý pracovní trh. Nikde však není blíže upraveno, co 

je za tato negativa považováno.  

Irsko nevyžaduje pro přístup na svůj pracovní trh žádná povolení. Občan 

ČR tedy může hledat zaměstnání bez překážek. Je omezen pouze svými 

schopnostmi a kvalifikací. Irsko se stalo v posledních letech oblíbenou destinací 

migrujících pracovníků z nově  přistoupivších států, tedy i České republiky. 



63 

V prvních letech   migrující pracovníci obsazovali spíše méně kvalifikované 

pozice a vyplňovali tak mezery na pracovním trhu. V posledních letech se zvyšuje 

také počet osob, jež zastávají pracovní pozice odpovídající jejich kvalifikaci. Je 

tomu tak zřejmě proto, že konkurenceschopnost českých pracovníků na 

evropském pracovním trhu stoupá. Stojí za tím zpravidla zlepšení jazykových 

znalostí. Irská platná právní úprava pracovního práva je velmi obsáhlá, upravená 

řadou zákonných předpisů, ale zároveň je velmi flexibilní, pokud jde o obsah 

pracovních smluv. Irské pracovní právo má svůj základ v právu smluvní a 

ponechává stranám pracovního poměru volnost při sjednávání zaměstnání. 

Zaměstnavatel a zaměstnanec mohou dohodnout téměř cokoliv, pokud dodrží 

minimální zákonem stanovené náležitosti. Řada záležitostí závisí jen na ujednání 

v pracovní smlouvě a zákona úprava je vůbec neřeší. Záleží tedy více než kdy 

jindy na právní vyspělosti uchazeče o zaměstnání. Obecně lze říci, že jak v SRN, 

tak v Irsku se klade velký důraz na kolektivní smlouvy, kdy řada ujednání mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem může být provedena pouhým odkazem na ně.  

Přístup jednotlivých členských států k otevření svých pracovních trhů se 

liší podle  toho, jakou strategii ve vyvážení mezi právem na volným pohyb a 

ochranou svých národních pracovních trhů zvolí. Irsko vybralo přístup otevřený, 

kdežto v Německu zvítězila obava z velkého přílivu migrujících pracovníků z ČR 

a ostatních států. Zvýšený počet těchto pracovníků obecně vytváří tlak na 

snižování mezd, zejména proto, že tyto osoby jsou ochotny pracovat za nižší 

mzdu. Německo proto dalo jednoznačně přednost otevření trhu alespoň zčásti 

kvalifikovaným pracovníkům s vysokoškolským nebo vyšším odborným 

vzděláním. Obecně tito kvalifikovaní zájemci vytváří na trhu práce v cílové změní 

vyšší konkurenční prostředí při obsazování pracovních pozic. Podle některých 

odborníků, ekonomiky státy EU 15 stávají až příliš závislé na kvalifikovaných 

migrantech, přicházejících do klíčových odvětví, jakými jsou například 

informační technologie. „Domněnka, že Irsko bude i v budoucnosti přitažlivé pro 

migranty, které potřebuje k řešení nedostatku kvalifikované pracovní síly, pouze 

zastírá přetrvávající problémy irské ekonomiky.“79 Pokud se tedy k příchodu do 

                                                 
79 Bruff Ian, Role migrantů pracujících v odvětví IT v Irsku: komplikovaná a proměnlivá 
souvislost mezi nedostatkem kvalifikované pracovní síly a volbou kariéry, květen 2007, 
Multikulturní centrum Praha 
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Irska za prací rozhodne menší množství těchto kvalifikovaných migrantů, může to 

mít závažné ekonomické důsledky. Potřebu kvalifikovaných osob pro dobře 

fungující pracovní trh si uvědomilo také Německo a od začátku roku 2009 

uvolnilo režim přístupu na trh práce právě těmto osobám. Často sám 

zaměstnavatel hledá schopné a vzdělané zaměstnance v zahraničí, jelikož nabídka 

v jeho domovském státě je již vyčerpána. Toto je případ zejména Irska, u něhož 

prudký hospodářský růst v 90. letech šel v ruku v ruce s výrazným přílivem 

migrantů do země, ta se tak stala zemi imigrace, nikoliv emigrace, jak tomu bylo 

v minulosti. Řešení nedostatku vlastních kvalifikovaných pracovníků, 

zaměstnáváním kvalifikovaných migrantů není ovšem klíčem k vyřešení tohoto 

nedostatku. Není totiž možné zajistit neustálý příliv kvalifikovaných pracovníků 

na dané pozice. Podle posledních trendů se mnoho těchto pracovníků buď vrací 

zpět do České republiky, nebo postupují v rámci kariérního postupu na vyšší 

pozice. Zároveň je nutné zohlednit současnou probíhající ekonomickou recesi, 

která může, a s největší jistotou také povede, k oslabení zájmu přílivu migrujících 

pracovníků.  

Obecně mají občané České republiky široké možnosti, pokud jde o 

zaměstnávání v zahraničí. Jak už jsem výše uvedla, pracovní povolení v řadě států 

není třeba a uchazeči tak mají volný přístup na pracovní trh. Pokud jsou 

zaměstnáni v některém ze států Evropské unie, podléhají právním předpisům 

daného státu. Znalost místních poměrů a samozřejmě právního řádu, je tak 

nezbytnou záležitostí pro integraci migrujícího pracovníka. Jen tak mohou čeští 

občané využít plně všech možností, který jim volný pohyb pracovních sil 

poskytuje. 

 
 
 
 
 
 


