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Proměna trhu práce: nic se neděje?

• Od počátku roku 2009 v důsledku ekonomické krize snaha
snížit počet cizinců v ČR, a to zejména těch na nízko-
kvalifikovaných pozicích

Usnesení vlády ČR ze dne 9. února 2009 č. 171, příloha: Řešení dopadu hospodářské
krize na pobyt cizinců v České republice s cílem minimalizovat rizika pro bezpečnostní
situaci České republiky (č. j. 147/09)

• Povedlo se? A s jakými dopady?

• Žádná analýza dopadu předem (ani poté) udělaná nebyla.

Graf 1: Vývoj počtu cizinců-zaměstnanců na pracovním trhu podle postavení na
pracovním trhu 2006-2011. Vzhledem k přechodu úřadů práce na nový informační
systém jsou data o zaměstnávání cizinců dostupná jen do roku 2011. Zdroj dat:
MPSV.



Vývoj zaměstnávání cizinců (EU + 3. země) v
Česku

Vývoj počtu cizinců na
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Občané Rumunska a Bulharska v ČR:
důvody nárůstu počtu

• Rozšiřování EU
(přechodná období)

• Poptávka po zahraničních
zaměstnancích před
„ekonomickou krizí“
x

• Omezení zaměstnávání občanů
třetích zemí (ale růst počtu
cizinců ze třetích zemí s trvalým
pobytem)

• Dopad krize v zemi původu a
cílových zemích pro migraci z
Rumunska a Bulharska
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Kde se ztrácí sezonní migrace?

• Dvojnásobné
navýšení
autobusových
spojů do
Bulharska v
letních
měsících

Závěry ze statistik….

Pokles pracovní síly na nízko-kvalifikovaných pozicí, ale:
(a)K poklesu docházelo podobně již v roce 2008 (důsledek

ekonomické krize a asi i umělého migračního boomu v
předchozích letech), tedy dříve než v roce 2009 , kdy došlo ke
změně změna politiky

(b)V důsledku změn politiky (ale ne zákonů!!!) výrazně ubylo
pracovních povolení, to vedlo mimo jiné k nárůstu
živnostenských opatření

(c)Celkově došlo pouze k velmi mírnému poklesu počtu
třetizemců

(d)Třetizemci „vytlačení“ z trhu práce: odjeli, byli nahrazeni EU
občany (zejm. Bulhary a Rumuny) a  občany třetích zemí s
trvalým pobytem, změnili formu práce,  přesunuli se do šedé
ekonomiky

…statistikami to ale nekončí!!!



Perpetuace problémů třetizemců na občany EU
• Pražské autobusové nádraží Florenc je centrálním místem pro

dopravu (příjezd/odjezd) i hledání práce občanů Bulharska a
Rumunska.

• Zprostředkování práce je vázané na existující struktury, které
v Česku zprostředkovávaly zaměstnání cizinců ze třetích zemí
(jde převážně o české a ukrajinské občany) a které rozšířily
své aktivity i na občany EU.

• Výsledkem způsobu organizace/získání zaměstnání je to, že
cizinci sami často nevědí, pro koho pracují a v jakém
pracovním postavení se formálně nacházejí.

• Dostupnosti informací je problém, byť informace samy o sobě
zásadní zlepšení postavení obětí pracovního vykořisťování.

• Stále stejné pracovně právní problémy (mzda, smlouvy,
ubytování, vykořisťování) - a hlavně jejich rozsah: „Se zásadním
porušováním pracovně-právních vztahů (např. zadržení celé či části mzdy) se potkal
každý nebo každý druhý občan Rumunska nebo Bulharska pracující v České republice na
nízko-kvalifikované pozici“ (inspektor práce).

Perpetuace problémů: systém zaměstnávání a
získání práce

Morální, ekonomické a další otázky

Legitimita státu ovlivňovat migrační proudy
X
• Dopady na pracovní trh (stále větší často nežádoucí

flexibilita na pracovním trhu, nezřídka ovšem v šedé zóně)
• Nedošlo k eliminaci ale nahrazení (do velké míry jinými

cizinci) nízko-kvalifikovaných pracovníků
• Zásadní zhoršení postavení těch nejvíce zranitelných
• Nekoncepčnost
• Mimořádně negativní dopad na rozvojovou pomoc (př.

Mongolsko)
• Nevyřešené a neřešené problémy na trhu práce –

OBROVSKÉ daňové úniky
Reálný dopad neznáme, jakékoli zejména regionální analýzy

chybí (př. výzkum Žlutice).



Proměny pracovního trhu

• Zkušenosti ukazují (viz např. klientský systém), že je třeba
reagovat v počátku

• Př. subdodávek:

Poučení a doporučení I.

• K zásadnímu problému došlo v oblasti realizace
migrační politiky před rokem 2008
• Známá pravda: migraci nelze řídit jen usměrňovat
• Porušování zákoníku práce a další zákonů v

oblasti zaměstnanosti je často formálně
legalizováno pro případy kontroly, způsob a
nastavení kontroly práce je naprosto nevyhovující
: daňové úniky i lidské tragedie
• Tříštěná odpovědnost (integrace, řeš.

problémů…) brání změně

Poučení a doporučení II.

• Je třeba mít na paměti, že chudoba bude vždy klíčový
faktor k možnému vykořisťování: „Ti, kteří odjíždějí, vědí, že je lépe
odjet s pracovní smlouvou, znají případy pracovního vykořisťování – ale to jsou lidé z
chudých regionů, kde pro ně často není žádná možnost práce, a jsou rádi, že mají
možnost nějakého výdělku.“ (zprostředkovatel práce z Bulharska)

• Zlepšit omezené nástroje pomoci a podpory
(dostupnost informací, podpora terénní práce, aj.)
• Vytvořit regionální analýzy a sledovat trendy na

pracovním trhu a na základě toho měnit možnosti i
způsoby kontroly trhu práce.
• Z „divokého západu“ dnes nebenefituje ani stát, ani

majoritní společnost ani migranti sami, situace win –
win – win je přitom možná.



Děkuji za pozornost,
vaše dotazy jsou vítány.


