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I. ČÁST
1. Úvod: projekt Trh práce a cizinci a integrace cizinců v ČR
Projekt Trh práce a cizinci vznikl jako pilotní projekt soukromé vzdělávací instituce Technologický
park Chomutov, která se pokusila využít svých zkušeností s různými výukovými kurzy a navrhnout
a testovat sadu kurzů pro cizince. Projekt byl financován v rámci projektů Phare v oblasti podpory
zaměstnanosti. Ojedinělost projektu Trh práce a cizinci spočívá jednak v jeho regionálním
vymezení na Ústecký kraj, dále pak ve skutečnosti, že poskytovatelem kurzů, které by měly zlepšit
možnosti uplatnění cizinců na trhu práce, je soukromá vzdělávací společnost. Projekt není řízen
státní správou ani krajskou či obecní samosprávou – může tedy ukázat možnosti a meze vlastního
aktivního podílu soukromého sektoru na státní koncepci integrace cizinců.
Úvahy o integraci cizinců se v České republice vedou již od roku 1998. Většina aktivit na poli
integrace cizinců spočívala dosud zejména v analyzování situace a zkoumání etnických menšin.
Změny legislativy pak byly vyvolány buď aktuální potřebou řešit konkrétní situaci v oblasti
migrace, nebo tlakem Evropské unie. Česká republika formulovala politický dokument Zásady
koncepce integrace cizinců na území České republiky, který je přílohou Usnesení vlády číslo 689 ze
7.7.1999. V Zásadách je obecně formulována politika vlády ČR vůči legálně a dlouhodobě
usazeným cizincům, tedy cizincům pobývajícím na území ČR déle než jeden rok nebo osobám
s trvalým pobytem 1 . Tato politika má směřovat k zajištění ochrany a přístupu cizinců k základním
lidským právům a svobodám (Zásada č. 4) a má být charakterizovaná pozitivním přístupem a
převzetím odpovědnosti státu za vytváření podmínek, které umožní spravedlivou účast cizinců na
životě společnosti (Zásada č. 6). Samotná integrace imigrantů je v Zásadě č. 5 formulována jako
“proces postupného začleňování imigrantů do struktur a vazeb společnosti domácího obyvatelstva.
Integrace imigrantů je komplexním jevem, který má své podmínky a politické, právní, ekonomické,
sociální, kulturní, psychologické a náboženské aspekty.“
Přestože tedy v ČR existují Zásady integrace cizinců, odborníci se shodují, že tímto krokem česká
vláda a společnost neformulovala konkrétně svou strategii vůči přistěhovalcům – nevyjádřila, co
integrací fakticky míní. Přístup k přistěhovalcům a stejně tak význam pojmu integrace může být
totiž velice odlišný. Závisí jak na historii každého státu, tak na hodnotových předpokladech o
sociálním řádu a podobě společnosti, na kterých staví každý stát své uspořádání. Přístup
k přistěhovalcům je logicky ovlivněn tradicí, národní sebedefinicí, migrační zkušeností země nebo
jejím současným politickým směřováním, členstvím v nadnárodních celcích nebo směřováním
vnitřních reforem. Není tedy jedna „univerzální“ podoba integrace, ale je třeba nalézt její formu
vhodnou pro každý stát a jeho dosavadní i příchozí obyvatele.
Reiner Bauböck 2 , odborník v oblasti integrace imigrantů a konzultant Evropské komise, rozlišuje
společnosti monolitické a pluralitní. Zatímco monolitická společnost spíše po imigrantech
vyžaduje jednostrannou akceptaci kultury a sociálních struktur nové země, ve společnosti
pluralitní je podporována adaptace obou částí společnosti, příchozích i majority. Pluralitní
společnost tedy nezůstává stejná, ale začleněním imigrantů vznikají nové podoby sociální a kulturní
integrace.
Odlišné podoby integrace lze sledovat i na existujících modelech v evropských zemích, jak činí
například politolog Pavel Barša 3 . Ve Francii je uplatňován poměrně důsledný asimilacionismus.
Francie sice uznává pobyt imigrantů na svém území, legálně dává poměrně snadnou možnost
naturalizace, ale vyžaduje asimilaci, tedy vzdát se skupinových odlišností (například tzv. šátkový
1

Zásady koncepce integrace cizinců na území České republiky. in: Usnesení vlády ČR č. 689 ze 7.7.1999
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BAUBÖCK, Rainer (1994): The Integration of immigrants. Council of Europe, dokument CDMG (94) 25E, 1994.
«http://www.coe.int/» [accessed 22.2.2005]
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zákon). Na opačném pólu ve vztahu ke skupinovým odlišnostem stojí pluralismus Velké Británie:
je připouštěna, respektována a zohledňována odlišnost, v případě potřeby jsou uplatňována
antidiskriminační opatření. Pluralismus samozřejmě předpokládá jistou nezbytnou míru osvojení
většinové kultury. Německo představuje model přechodné (a podle názorů některých permanentní)
diferencované inkorporace. Odlišnost imigrantů je pojímána jako nepřekročitelná překážka
integrace – imigranti a jejich skupiny se mohou zapojit do společnosti v ekonomické oblasti, stát
dokonce podporuje udržení jejich kultury, ale to vše má být pouze přechodné a má být zakončeno
odchodem imigrantů ze země.
Protože každý ze jmenovaných modelů přináší určité problémy, začalo se v 60. letech diskutovat o
tzv. multikulturním přístupu. Principem multikulturalismu je zajištění veřejné uznání odlišné
skupinové identity, podpora sociálně-ekonomického vzestupu jejích nositelů a zavádění politických
procedur zajišťujících jejich občanskou rovnost a participaci na rozhodovacích procesech. Stát by
měl tolerovat a podporovat rozvoj skupinových kultur a imigrační komunity zase musí přijmout
jazyk hostitelské země, respektovat právo a umožnit vzdělávat své děti v národním vzdělávacím
systému. Součástí představ o multikulturní integraci je pohyb a přizpůsobení na obou stranách:
většinová společnost musí nejen uznat menšiny, ale uvolnit jim i část veřejného prostoru a menšiny
uznat jako části sebe sama, menšiny musí zase respektovat základní principy liberální společnosti,
především individuální svobodu svých příslušníků3.
Interpretovat i konkrétním obsahem naplňovat takto obecně formulované zásady lze určitě na
mnoho způsobů. Příkladem může být níže citované pojetí, které víceméně sdílejí pracovníci
neziskových organizací pomáhajících v uplatnění cizincům žijícím v České republice:
„Integrovat se, to znamená zapadnout do společnosti. A to nikoliv tak, že bych se zcela
ztotožnil, ale že jsem přijímán takový, jaký jsem, a mám otevřené všechny možnosti k tomu,
aby taky ti druzí mě akceptovali. Závazný a společný pro člověka a pro tu většinovou
společnost je – samozřejmě – právní řád. A rozmanitost třeba v oblasti kultury nebo
náboženství by měla být uchována. Integrace znamená dobré vztahy, vzájemné přijetí a
respekt. Příležitost lidí uplatnit se takoví, jací jsou.“ (D. Němcová, Centrum pro otázky
migrace, úryvek z rozhovoru poskytnutého v rámci výzkumu „Jak se žije cizincům“ 4 )
Integrace v této interpretaci není hodnotově neutrálním pojmem, ale výrazně pozitivním: jde o
důstojné a partnerské soužití. Integrace není doprovázena odmítáním cizinců a oslabováním jejich
pozice, ani nemá znamenat tlak na jejich asimilaci. Integrace příchozích z ciziny je z mnoha důvodů
žádoucí a je to nejen v jejich zájmu, ale možná ještě víc v zájmu české majority.
Načrtnuté úvahy o integraci a názorová shoda s citovaným výrokem se staly východiskem pro vznik
projektu Trh práce a cizinci. Jeho hlavním smyslem byla snaha přispět k vybudování možných
nástrojů, které by v regionu pomáhaly cizincům při integraci do společnosti skrze důstojnou účast
na pracovním trhu. Proto bylo hlavním smyslem projektu vypracovat a ověřit systém kurzů, které
by cizincům mohly pomoci při příchodu do České republiky. Hlavním kurzem byl kurz českého
jazyka, dále pak práva, nejčastější administrativy, informací o regionu a práce na PC.
Druhou částí projektu byl sociologický výzkum zaměřený na zkušenosti cizinců se zaměstnáváním
v České republice a na zkušenosti zaměstnavatelů se zaměstnáváním cizinců. Kromě získání
nových poznatků na toto téma měl výzkum za úkol poskytnout informace pro zdokonalení a lepší
zacílení integračních kurzů. Náš tým také vypracoval evaluace tří běhů kurzů.
Oproti původnímu předpokladu se – z věcných i praktických důvodů – výzkum nakonec zaměřil
pouze na zkušenosti cizinců, kteří pocházejí z bývalého Sovětského svazu. Tito cizinci totiž tvoří
v ČR většinu zahraničních zaměstnanců, tedy osob, na které byl zaměřen celý projekt. Kdybychom
chtěli důkladně postihnout i zkušenosti zaměstnanců z jiných států a kultur, musel by mít výzkum
daleko širší záběr.
4

K projektu „Jak se žije cizincům – analýza biografických vyprávění“ více na http://biocizi.fsv.cuni.cz.
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Výstupy projektu, tedy struktura a obsah kurzů, evaluace kurzů, výsledky sociologického výzkumu
a informační leták pro zaměstnavatele, jsou určeny zejména pro další regionální instituce – krajské
úřady, vzdělávací agentury, neziskové organizace a občanská sdružení, která se angažují v oblasti
integrace cizinců, aby mohly využít našich zkušeností při vlastních integračních aktivitách. Neboť
hlavím smyslem projektu je právě pomocí rozšíření našich zkušeností zlepšení pozice zahraničních
pracovníků na českém trhu práce a tím podpora jejich integrace do společnosti České republiky.

1.1. Sociologický výzkum uplatnění cizinců na trhu práce
Sociologický výzkum, o němž referuje tato zpráva především, proběhl s využitím tak zvané
kvalitativní výzkumné metodologie. Zjednodušeně řečeno to znamená, že prezentované výsledky
nepopisují statistické rozložení nějakých charakteristik v populaci. Kvalitativní metody umožňují
především porozumět vztahům, charakteristikám a pravidelnostem výzkumného pole, a to na
základě hlubšího a detailního studia jednotlivých případů. Nemluvíme například o tom, kolik
cizinců s trvalým pobytem má potíže získat zaměstnání v důsledku nedostatečné znalosti českého
jazyka. Použitá metodologie nám umožňuje například mluvit o tom, jakými způsoby respondenti
řeší problém znalosti češtiny v kontextu jejich uplatnění na českém trhu práce. Kvalitativní výzkum
má tu velkou výhodu, že umožňuje získat znalosti o terénu, které výzkumník předem
nepředpokládá. Z rozhovoru s cizincem například vyplyne, že je pro něj finančně velmi náročné
hradit zdravotní pojištění pro svoje děti. A teprve na základě této informace například vznikne
otázka, jak tuto situaci řeší on, a v dalších rozhovorech pak lze pátrat po tom, jak situaci řeší jiní.
Hlavním zdrojem dat v rámci výzkumu byly rozhovory vedené na základě otevřeného scénáře. To
znamená, že otázky nesměřovaly k jednoduchým, uzavřeným odpovědím typu ano-ne, ale
motivovaly respondenty například k volnému vylíčení jednotlivých témat, na která se tazatelé ptali
(jak vypadal jejich první příchod do České republiky, jak probíhalo hledání zaměstnání…). Scénář
rozhovoru byl také otevřený v tom smyslu, že vedl tazatele k tomu, aby se doptávali na podrobnosti
tam, kde se objevovaly ve výzkumu nové a důležité skutečnosti. Například když jsme narazili na
téma přecházení mezi vízem za účelem podnikání a vízem za účelem zaměstnání, případně
zmíněného zdravotního pojištění.
Rozhovory byly nahrávány na diktafon a poté přepisovány. S respondenty byl po rozhovoru sepsán
takzvaný informovaný souhlas, ze kterého plyne, jakým způsobem lze se sebranými daty zacházet.
V této zprávě se to promítne tím, jaké údaje budou uvedeny u citátů z rozhovorů. Všichni
respondenti jsou anonymizováni a ve zprávě příležitostně uváděná jména jsou pouze přezdívky.
Někteří cizinci dále svolili, abychom je v textu identifikovali názvem města, ve kterém žijí a
názvem státu, ze kterého pocházejí. Jiní si ale nepřáli abychom tyto údaje o nich uvedli. Pak u citátu
nebude uvedeno, kde jeho autor žije a odkud přišel, případně tam bude uveden jen jeden z těchto
údajů. Někteří respondenti dali souhlas k archivaci rozhovorů, které poskytli. Tyto rozhovory bude
možné použít i v rámci dalších výzkumů a to prostřednictvím archivu Medard, specializovaného na
dlouhodobé ošetření a využívání podobných výzkumných sociologických dat. Sběr dat probíhal
postupně v rozmezí září 2005 až června 2006. Za tu dobu bylo sebráno 26 výzkumných rozhovorů
v délce 30 až 120 minut, ze kterých jsme získali údaje o 35 občanech cizích států, kteří v České
republice pracovali nebo pracují. Kromě toho bylo sebráno 9 rozhovorů se zaměstnavateli, kteří
mají zkušenost se zaměstnáváním cizinců a 3 rozhovory s pracovníky úřadů práce. Navíc jsme
vycházeli z nahrávek a zápisů evaluací tří integračních kurzů, které byly součástí jiné části projektu
Trh práce a cizinci.
Sběr dat v rámci tohoto výzkumu byl náročný a specifický ze tří důvodů. Prvním je jazyková
kompetence respondentů. Jen některé rozhovory probíhaly ve standardní češtině. Většina jich
proběhla v češtině s různou mírou přízvuku a směsi prvků českého a ruského či ukrajinského
jazyka. Některé rozhovory probíhaly celé v ruštině a pro účely analýzy je bylo potřeba přeložit.
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Ne/znalost jazyka tak často omezovala jak porozumění ze strany tazatele, tak vyjadřovací možnosti
respondenta.
Druhou komplikací je skutečnost, že život a práce cizinců v České republice se více či méně dotýká
hranic legality. Obvykle nejde o nějakou snahu vydělat na porušení pravidel. Na hranici zákona či
jiných předpisů se cizinci často dostávají díky komplikovanosti celého systému, jeho častým
změnám a díky velkým nárokům, které na ně zákon klade. Tato situace vede k obtížím při získávání
důvěry respondentů. Díky tomu ani není snadné pracovat metodou takzvané sněhové koule, kdy
jeden respondent doporučuje tazateli své známé a přátele. Zkušenosti z výzkumu napovídají tomu,
že si lidé nejsou jistí tím, zda by své přátele s trvalým či dlouhodobým pobytem nevystavili riziku,
kdyby kontakt na ně někomu předali.
Tím se dostáváme k poslední obtíži, která je pro cizince zaměstnané na českém pracovním trhu
typická. Jde o jejich těžkou dostupnost. Tito lidé nejsou koncentrovaní na jednom místě, kde by je
bylo možné oslovit. Jejich spojení s českou společností je spíš slabší, nemívají příliš hustou síť
českých přátel. Instituce české společnosti, skrze které musí procházet, jako jsou Cizinecká policie
či Úřad práce, pro ně nejsou příliš přátelské, takže pravděpodobně nebudí důvěru, pokud je na
takovém místě tazatel osloví například letáčkem s výzvou k rozhovoru. Neziskové pomáhající
organizace, které mají mezi cizinci dobrou pověst, zase poskytují kontakt spíše na omezený typ lidí,
především žadatele o azyl a ty, kteří mají se svým pobytem v České republice nějaké potíže.

1.2. Výchozí pozice výzkumného týmu a metodologie
Kvalitativní výzkum lze vidět jako cestu z místa, kde to dobře znám a kde se dobře orientuji, do
místa, o kterém vím mnohem méně a které chci teprve poznat. Na začátku má výzkumník
k dispozici svoji osobní zkušenost, která v sobě zahrnuje také zkušenosti jeho přátel,
spolupracovníků a známých, znalosti z literatury a předchozí práce a tak dále.
Výchozí osobní zkušenost s tématem našeho výzkumu byla u jednotlivých členů výzkumného týmu
různá. Dva z nás měli zkušenosti z přímé práce s lidmi z ciziny, a tudíž i znalost řady jejich
osobních příběhů, a orientovali se také v zákonných podmínkách pobytu cizinců na území ČR.
Ostatní se s legislativou týkající se cizinců a s vyprávěním jejich osobních příběhů s ohledem na trh
práce setkávali poprvé. Tyto rozdíly mezi členy výzkumného týmu dobře kopírují i rozdíly mezi
obyvateli České republiky v jejich vztahu k cizincům. Na naší vlastní výchozí situaci tak můžeme
vidět hranici mezi světem laika a profesionála, který se problematikou cizinců v České republice
zabývá z pozice pracovníka nějaké neziskové nevládní organizace či z pozice nějakého úřadu. Jiná
podobná hranice vede mezi tuzemci, kteří nějaké cizince dobře znají, a těmi, kteří nikoli. Tyto
hranice užitečným způsobem charakterizují výchozí podmínky výzkumu, dokonce nejspíš
jakéhokoli současného výzkumu občanů cizích států v ČR. Podívejme se proto na ně trochu blíže.
Ke zmíněným hranicím patří znalost legislativy, která se cizinců týká. Tomu, kdo se v těchto
zákonech orientuje, je jasné, že jsou velmi komplikované, často se mění, a že splnit jejich nároky je
pro cizince většinou velmi náročné. Zákony také do značné míry strukturují život cizinců, výrazně
omezují, co mohou a co ne, a naplnění zákonných podmínek pro život a práci v České republice
může zabírat významnou část života cizince. V této legislativě se přirozeně orientují profesionálové
jak na straně státní zprávy, tak na straně nevládních neziskových organizací, do jisté míry také
zaměstnavatelé, kteří cizince zaměstnávají. A samozřejmě se v nich potřebují více či méně
zorientovat také samotní cizinci.Ti ale často mají jen několik základních informací týkajících se
jejich bezprostřední situace, širší přehled o svých možnostech či právech a povinnostech má patrně
jen malá část z nich. Většina obyvatel českých zemí pak tuto legislativu nezná vůbec.
Dalším důležitým rozdílem je rozdíl mezi lidmi, kteří znají osudy některých lidí, příchozích ze
zahraničí, a těmi, kdo žádné takové vyprávění neznají. Tyto osudy jsou často těžké, dramatické,
komplikované a pro lidi, kteří se s nimi dosud nesetkali, bývají také překvapivé.
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K 31. 12. 2005 žilo v České republice 278.312 cizinců s trvalým či dlouhodobým pobytem či
s některým vízem nad 90 dnů. 5 Mezi o něco více než 10,2 miliony obyvatel ČR 6 jsou to téměř 3%.
Jinými slovy zhruba každý čtyřicátý člověk, který žije v ČR, má status cizince. Přesto zcela jistě
neplatí, že by ti, kdo znají osud alespoň čtyřiceti svých přátel, znali také osud nějakého cizince.
Naopak, jistě existuje velké množství lidí, kteří o osudech cizinců nemají představu prakticky
žádnou. Například z českých médií si ještě v roce 2002 bylo možné udělat jen velmi mlhavou a na
údaje chudou představu o tom, jak se u nás cizinci mají (Bitrich, Klvačová 2002) 7 . Zkušenost těch,
kdo se s cizinci setkávají v rámci svého povolání, je proto velmi užitečná.
Z toho, co jsme již napsali, je zřejmé, že jsou tu zdroje informací, ze kterých mělo smysl čerpat
ještě dříve, než jsme se pustili do samotného sbírání rozhovorů. Mimo jiné to bylo důležité také
kvůli tomu, abychom měli nějakou představu, koho máme shánět, s kým potřebujeme mluvit.
Kvalitativní výzkum se nepokouší sebrat data tak, aby složení vzorku bylo zmenšeninou složení
celé populace. Tak pracuje klasické dotazníkové šetření. Kvalitativní výzkum potřebuje ve vzorku
zachytit co největší variabilitu různých typů lidí, osudů a situací. Proto je třeba vědět, jaké různé
skupiny cizinců u nás působí. Cizinci pracující v České republice nevytvářejí žádnou ucelenou
komunitu. A proto nemůžeme předpokládat, že bychom se mohli pouze od nich samotných
dozvědět, s jakým typem lidí jsme ještě nemluvili. V tomhle směru potřebujeme pro sběr rozhovorů
nějakou další oporu.
Základní typologii cizinců poskytuje samozřejmě legislativa. Z ní totiž vyplývají různé pobytové
statusy cizinců. V rámci výzkumu jsme postupně mluvili s lidmi s vízem nad devadesát dnů, kteří
mají jako účel pobytu zaměstnání, podnikání i sloučení rodiny. Mluvili jsme s lidmi, kteří získali
trvalý pobyt. Někteří ho získali díky manželství s občanem ČR (sloučení rodiny), jiní díky
prokázání českého původu. Nikdo z našich respondentů nezískal trvalý pobyt po 8 nebo 10 letech
nepřetržitého pobytu na vízum. Mluvili jsme také s lidmi, kteří získali politický azyl. Už ze
samotných zákonů je jasné, že se liší i možnosti, jaké mají tito lidé pro pracovní uplatnění. Jde
především o rozdíl mezi těmi, kteří potřebují povolení k zaměstnání a pro které zároveň potřebuje
mít povolení zaměstnavatel, chce-li s nimi uzavřít pracovní smlouvu, a těmi, které lze zaměstnat
bez dalších podmínek. Získání všech povolení k zaměstnání je totiž náročná a zdlouhavá
procedura.
Druhým významným zdrojem informací jsou statistiky. Z nich je jasné, jaký je poměr lidí
s uděleným azylem, s vízem nad 90 dnů 8 a s trvalým pobytem. A také to, jaký je účel víza a jaký
byl důvod udělení trvalého pobytu. Ze statistik úřadů práce také vyplývá, kolik lidí pracuje na
základě uděleného povolení zaměstnávat cizince. Dalším důležitým údajem je národnostní složení,
respektive státní příslušnost cizinců. Tyto údaje nás vedly k důležitému rozhodnutí při sběru dat.
Zaměřili jsme se na lidi ze zemí bývalého Sovětského svazu. Důvod je jednoduchý. Tato skupina
tvoří převážnou většinu cizinců, pokud pomineme občany Slovenska, kteří už spadají pod stejný
režim jako ostatní občané EU, a občany Vietnamu, kteří mají většinou vízum za účelem podnikání,
zaměstnaní jsou jen minimálně a není u nich patrný trend k zaměstnaneckému poměru přecházet.
Rusky mluvící cizinci pak přirozeně tvoří skupinu, na niž má smysl zevrubněji se podívat.
Kdybychom totiž chtěli mluvit i s občany ostatních států, museli bychom postihnout velké množství
drobných skupin cizinců, což bylo vzhledem k rozsahu našeho výzkumu nemožné.
5 viz http://www.czso.cz/ciz/cizinci.nsf/i/pocet_cizincu_v_cr
6 viz http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/coby03230606.doc
7

Bitrich, T. / Klvačová, P. (2002): Jak se (ne)píše o uprchlících: Analýza článků o uprchlících v českém tisku. [(Non)
writing about refugees in Czech printed media, research report] Praha, MKC.

8

Ve zprávě používáme pro zjednodušení pouze pojem vízum nad 90 dnů, i když v průběhu projektu vstoupila v platnost
novela zákona o pobytu cizinců, která zavedla i tzv. dlouhodobý pobyt, tedy v podstatě pobyt navazující na pobyt na
vízum nad 90 dnů. Naši respondenti měli většinou jmenovaná víza, někteří i pobyt dlouhodobý. Respondenti sami spíše
používali pojmu dlouhodobý pobyt, který byl mezi cizinci používán i v době, kdy žádný typ pobytu s tímto názvem
neexistoval, ale pojem zkrátka dobře reprezentoval charakteristiku pobytu – dlouhodobost.
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Vedle zákonů a statistik jsou dalším cenným zdrojem informací pracovníci některých státních úřadů
a samosprávy. Mluvili jsme se třemi pracovníky úřadů práce, kteří mají na starosti zaměstnávání
cizinců. A dále jsme kontaktovali dva pracovníky místní samosprávy. Tito lidé nám jednak poskytli
svůj pohled na situaci v regionu, ve kterém působí, a jednak jsme se jich ptali na to, jak vypadá
praktické zajišťovaní procedur vyplývajících ze zákona.
Významným zdrojem informací jsou také lidé, kteří s cizinci pracují v rámci nestátních neziskových
organizací. S nimi jsme byli ve styku a jejich prostřednictvím či prostřednictvím jejich poraden
jsme kontaktovali některé respondenty. Nicméně jsme si byli vědomi již zmíněného faktu, že tyto
organizace se prakticky setkávají jen s omezeným a poměrně specifickým výsekem širokého
spektra cizinců pracujících v ČR. Jde zejména o lidi, kteří z nějakého důvodu vyhledají pomoc
těchto institucí – jedná se převážně o lidi, kteří nemohou nebo nedokážou řešit obtížnou situaci
vlastními silami, nebo jsou přesvědčeni, že ji vlastními silami ani řešit nemusí či nemohou.

1.3. Struktura kontaktů, které nás dovedly k cizincům, vznik datového souboru
Vyhledávání respondentů probíhalo různými cestami. Začínali jsme u vlastních osobních kontaktů.
Protože nikdo z výzkumného týmu nežije v současné době v severních Čechách, přímo na cizince
žijící v tomto kraji jsme kontakty neměli. Známé – cizince jsme mohli oslovit pouze ve třech
případech. Šlo o lidi, které jeden z nás znal už z jiného výzkumu. Doptávali jsme se tedy nepřímo.
Přes rodinu jednoho člena týmu žijící v severních Čechách jsme získali tip na místního
pravoslavného popa a přes něj jsme se dostali k šesti respondentům. Pop je po bohoslužbě (kam
chodí lidé z bývalého Sovětského svazu) osobně požádal o to, aby výzkumníkovi poskytli rozhovor.
Dalším využitím osobních kontaktů bylo oslovení známého z organizace Člověk v tísni. Takto jsme
získali několik tipů (nepřímých kontaktů) a jeden přímý kontakt: na aktivistku občanského sdružení
orientovaného na pomoc ruskojazyčným cizincům. S ní jsme nakonec udělali interview.
Některé lidi jsme oslovili na místech, kde se scházejí. To byl případ již zmíněné pravoslavné
bohoslužby. Podobně jsme tři respondenty získali na ubytovně pro sezónní dělníky z ciziny, přímo
při návštěvě ubytovny. Tři rozhovory jsme vedli s lidmi, kontaktovanými na konferenci občanského
sdružení pro pomoc ruskojazyčným cizincům. Příležitostí, která se přirozeně nabízela, bylo požádat
o rozhovor účastníky vzdělávacího kurzu, běžícího jako součást projektu „Trh práce a cizinci“.
Takto jsme získali sedm respondentů, kteří dostali v České republice trvalý pobyt z toho důvodu, že
jsou volyňští Češi, respektive rodinní příslušníci volyňských Čechů.
Technikou „sněhové koule“ (t.j získáváním kontaktů od těch lidí, s kterými jsme už udělali
rozhovor) jsme se dostali pouze k šesti respondentům, z toho však šlo v polovině případů o rodinné
příslušníky. Často byl problém v tom, že ti respondenti, kteří měli sami podnikatelské vízum,
neznali (nebo aspoň říkali, že neznají) nikoho s pracovním vízem. Mluvili o tom, že jejich známí si
tu zařídili podnikatelské vízum, což je mnohem snazší. Ani takových případů však nebylo mnoho,
spíše byla potíž na nějakého dalšího potenciálního respondenta vůbec kontakt získat. Jedna
respondentka nám na žádost o zprostředkování dalších rozhovorů napsala: „Nepodařilo se mi najít
vhodné kandidáty do Vaší ankety. Ti, kteří by přicházeli v úvahu, nemají v podobné akce důvěru
(špatná zkušenost). No a těch pár, co jsem na ně myslela, pracuje načerno.“
Tři lidé se nám ozvali díky letáku se žádostí o poskytnutí rozhovoru v poradně pro cizince. Stejný
leták jsme nechávali na cizinecké policii, ale na ten se neozval nikdo. To mohlo mít různé důvody,
předpokládáme však, že svou roli hraje prostředí, kde se lidé s letákem setkali. Zatímco poradna pro
cizince je místem pomoci, cizinecká policie je spojená s povinnostmi nebo dokonce s problémy či
s riziky týkajícími se možnosti v ČR nadále pobývat. Zmiňovaný leták jsme po předchozí domluvě
zaslali i na oddělení zprostředkování a poradenství na úřadě práce. Dohodli jsme se, že ho budou
distribuovat svým klientům – cizincům. Minimálně ve dvou případech se tak skutečně stalo, ale
v obou případech šlo o vietnamské občany, ačkoli na letáku bylo uvedeno, že bychom chtěli mluvit
s cizinci z bývalého SSSR.
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Obrátili jsme se také na Ukrajinskou iniciativu v České republice (UIČR), nejprve na centrálu, kde
nás odkázali na regionální pobočku v severních Čechách. Odtud jsme však nedostali odpověď.
Odpověď jsme potom už nijak neurgovali.
Rychlý přehled o tom, jakými cestami jsme získávali respondenty a jak jsme v tom byli či nebyli
úspěšní, poskytuje následující tabulka:
Způsob kontaktování respondenta
Oslovení známých-cizinců
Přímé oslovení na místech, kde se cizinci scházejí: po pravoslavné
bohoslužbě
Přímé oslovení na místě, kde se cizinci scházejí: na konferenci
sdružení pro pomoc cizincům
Přímé oslovení na místě, kde se cizinci scházejí: na ubytovně pro
sezónní dělníky
Přímé oslovení na místě, kde se cizinci scházejí: na kurzu EDOST
Kontakt přes známého v organizaci Člověk v tísni
Kontakt přes pravoslavného popa
Technika „sněhové koule“ (přes osobní kontakty respondentů)
Leták na úřadě práce
Leták na cizinecké policii
Mail do regionální pobočky Ukrajinské iniciativy v České republice
(UIČR)

Počet uskutečněných
rozhovorů*
3
3

Počet respondentů, kteří
se účastnili rozhovorů*
3
6

3

4

3

3

4
1
1
5
-

7
1
1
8
-

*Poznámka: Počet respondentů není stejný jako počet rozhovorů, protože některé rozhovory probíhaly za účasti více
respondentů, typicky třeba v případě manželských párů, někdy také přátel.

Získávat cizince ochotné k rozhovoru bylo náročné. Proto jsme někdy využili i příležitosti
k rozhovoru, které bychom opominuli, kdybychom měli možnost vybírat si mezi mnoha nabídkami.
To bylo v situacích, kdy jsme například nejvíce potřebovali mluvit s někým, kdo získal trvalý pobyt
a je zaměstnaný, ale využili jsme i příležitost mluvit s někým, kdo v současné době podniká s vízem
nad 90 dnů. Přesto jsme v závěrečné fázi sběru dat dospěli do stádia, kdy sebraný vzorek dat
pokrýval téměř všechny varianty důležitých charakteristik cizích státních příslušníků, kteří v ČR
pracují. Vzorek obsahuje různé typy pobytového statusu, osoby s různou rodinnou situací, včetně
rodin rozdělených státní hranicí, různé původní vzdělání respondentů i současné pracovní zařazení,
různá odvětví, ve kterých jsou tito lidé zaměstnaní, různou délku pobytu v ČR i různý věk.
Nemluvili jsme bohužel s nikým, kdo by v současné době byl zaměstnán v zemědělství, ale jedna
respondentka měla s touto prací zkušenost v minulosti a navíc jsme v rámci dotazování
zaměstnavatelů mluvili s vlastníky podniku, který pěstuje drobné ovoce a pro jeho sběr cizince
zaměstnává. Překážkou v tomto směru je také fakt, že výzkum probíhal mimo hlavní sezónu
zemědělských prací.

1.4. Jazyková kompetence respondentů
Vedení většiny rozhovorů bylo obtížnější s ohledem na omezenou schopnost respondentů mluvit
česky a omezenou schopnost výzkumníků mluvit a rozumět rusky. Rozhovory tak byly praktickou
ukázkou toho, jak si lidé, kteří přišli do České republiky ze zemí bývalého Sovětského svazu, vedou
v každodenním životě: při hledání práce, v práci, při rozvíjení a udržování sociálních kontaktů
s rodilými Čechy, v obchodech apod., zkrátka v prostředích, kde znalost ruského jazyka není
samozřejmostí.
S téměř perfektní češtinou jsme se setkali jen v případě těch respondentů, kteří se česky učili
v období dětství nebo dospívání a jazyk si osvojovali v prostředí české školy. Jejich občasný
nezvyklý přízvuk by spíš mohl svádět k otázce, zda mluvčí není z Moravy či ze Slovenska.
Jazyková kompetence nepochybně souvisí nejen s tím, zda a jak úspěšně prošli respondenti kurzy
češtiny, ale také s tím, jaké mají ke vstřebávání češtiny příležitosti. Vnímali jsme při vedení
rozhovorů značný rozdíl mezi respondenty, kteří se běžně pohybují v českojazyčném prostředí a

Trh práce a cizinci – zpráva z výzkumu

10

jsou nuceni v něm komunikovat, a respondenty, kteří se s rodilými Čechy stýkají méně. Například
manželé Alexandr a Stanislava, ačkoli měli ve svojí firmě společnici Češku a žijí tu již několik let,
se česky příliš nedomluvili. Jejich společnice totiž studovala na Ukrajině a mluví výborně rusky.
Podobně sezónní dělníci nemají mnoho příležitostí ani motivaci precizovat svoji češtinu.
S největší motivací k osvojení češtiny jsme se setkali v případě žen, které jsou v ČR teprve krátce a
česky ještě nemluví, pouze rozumějí. Tyto respondentky byly současně čerstvými absolventkami
integračního kurzu probíhajícího v rámci projektu Trh práce a cizinci. Jejich úroveň porozumění
češtině byla překvapivě dobrá. To odkazuje k problematickému komunikačnímu vzorci, který se,
jak jsme pozorovali, vyvíjí u lidí žijících v ČR již delší dobu. Protože se naučí rozumět češtině
poměrně snadno (ještě předtím, než jsou schopni se vůbec česky vyjadřovat) a později také
dosáhnou určité úrovně vyjadřování postačující pro domluvu, jejich motivace zvyšovat vlastní
jazykovou kompetenci se oslabí. Přitom z našich potíží s porozuměním bylo zřejmé, že
s dorozumíváním mohou mít respondenti občas problémy. Mezi našimi respondenty se v tomto
ohledu jednalo o muže, ženy na tom byly s českým jazykem celkově lépe.
Zajímavým momentem byla nemožnost národnostně rozlišit respondenty podle toho, jakou mají
výslovnost. Z našeho hlediska nebyl rozdíl mezi lidmi, kteří se učili česky až v dospělosti po
příchodu do ČR a svůj projev v češtině prokládají ruskými slovy a ruskou větnou stavbou, a např.
volyňskými Čechy, kteří se učili češtinu jako svůj rodný jazyk na Ukrajině. „Volyňská“ čeština zní
tedy zřejmě zdejšímu posluchači stejně jako naučená čeština s přízvukem. Rodný jazyk v tomto
případě nebyl žádnou výhodou, která by nějak smazávala cizinectví respondenta. Respondent Vasil,
volyňský Čech, si v rozhovoru stěžoval, že ačkoli na Ukrajině byl jakožto volyňský Čech svým
způsobem cizinec, tady je znovu cizincem: v očích místních je Ukrajincem. To sice nesouvisí jenom
s jazykem, ale ten k tomu výraznou měrou přispívá.
Čeština s ruským přízvukem a prokládaná ruskými slovy nám zkrátka sama o sobě nedovolila
odhadnout, zda je mluvčí ruského, ukrajinského, moldavského, běloruského, volyňsko-českého
nebo jiného původu. Díky takové neurčitelnosti v každodenním životě může český posluchač
snadno přiřadit mluvčího například ke komunitě Ukrajinců (často negativně vnímané), ačkoli se
třeba jedná o národnost jinou.
1.5. Mluvení o nelegálních či pololegálních praktikách
Zkušenost tzv. práce načerno byla jednou z věcí, o kterou jsme se ve výzkumu také zajímali.
Protože však jde o citlivé téma, měli jsme obavy z toho, jak se nám bude dařit na něj ptát, aniž
bychom tím respondenty uvedli do rozpaků nebo aniž bychom ztratili jejich důvěru.
Pro některé bylo téma práce načerno nerelevantní. Šlo o ty respondenty, kteří v České republice
rychle získali trvalý pobyt: sňatkem s Čechem nebo přišli do ČR v rámci státem organizované nebo
individuální repatriace krajanů, etnických Čechů žijících v zahraničí (Rumunsko, Kazachstán,
Ukrajina), případně přišli ještě jako děti a trvalý pobyt získali ještě před svým vstupem na trh práce.
Někdy jsme se tedy na zkušenost s nelegálními či pololegálními praktikami vůbec neptali, protože z
obsahových souvislostí rozhovoru jasně vyplývalo, že se toto téma respondenta netýká.
Situace sezónních pracovníků je taková, že ani nemusí mít jasnou představu o tom, jak právní
rámec zaměstnávání cizinců v ČR vypadá a co vlastně práce načerno je. Jde o to, že tito dělníci
pracují nejčastěji přes tzv. klienta, který vyřizuje všechny dokumenty a náležitosti. Zahraniční
pracovníci se pak v českém právním terénu nepotřebují příliš orientovat. Nemusí mít například ani
přehled o pobytových statusech cizinců v ČR. Pro tazatele z toho vyplývalo, že ani v těchto
případech nemělo smysl se např. na „práci načerno“ nějak zvlášť doptávat, protože respondenti
sami takový problém neřešili a z kontextu rozhovoru vyplývalo, že nemají o situaci dostatečný
přehled – přestože se, byť nevědomky, na šedé ekonomice třeba i účastnili.
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V rozhovorech, kde se toto téma explicitně objevilo, to nakonec nebyla taková potíž, jak jsme se na
začátku obávali. Respondenti o práci načerno často spontánně mluvili sami. Pro řadu lidí byla práce
načerno na začátku jejich pobytu nutností, než se zorientovali a získali možnost pracovat legálně. A
tak o tom také mluvili: jako o samozřejmé záležitosti, která byla nepříjemná a kterou už naštěstí
mají za sebou.
Na druhou stranu nejde o téma, které by bylo zcela neproblematické. To je vidět jednak z toho, jak
opatrně jsme sami otázky po nelegální práci kladli (A znáte třeba lidi, který pracujou nelegálně?
Tady někde? Vůbec mi nejde o jména, jenom spíš jako o tu zkušenost, jestli někoho takovýho znáte a
jestli…). A jednak z toho, že nám respondenti někdy svoji zkušenost s černou prací sdělovali
(přestože spontánně) až mimo mikrofon, po skončení nahrávaného rozhovoru. Z toho lze usuzovat,
že nahrávání rozhovorů bylo někdy asi největší překážkou toho, aby respondenti o zkušenosti s
nelegální prací mluvili. Jeden z dotázaných dokonce nechtěl zprvu rozhovor vůbec začít nahrávat, a
to právě proto, že měl v úmyslu vyprávět o tom, jak byl po příjezdu situací nucen pracovat načerno.
Jiný respondent se zase s obavami zajímal o využití nahrávky, protože jeho matka během interview
mluvila o práci načerno velmi otevřeně.
Zdá se, že nejpraktičtější strategií je neptat se na nelegální praktiky přímou samostatnou otázkou,
ale počkat, jak se bude respondentova odpověď vyvíjet. Buď takovou zkušenost zmíní sám, nebo ji
sdělí, když se doptáváme na podrobnosti jeho zaměstnání. A vždy je možné otázku položit až na
konci rozhovoru, po vypnutí diktafonu.
Hranic legality jsme se při rozhovorech nedotýkali jenom skrze téma tzv. práce načerno (ať už tento
pojem odkazoval k zaměstnání bez pracovního víza nebo například k práci formálně kryté
živnostenským listem). Důležitou oblastí jsou také pololegální způsoby zacházení s povinným
zdravotním pojištěním, s částkou, kterou musí na osobu prokázat žadatel o vízum či o trvalý pobyt,
případně s bydlením. S těmito strategiemi se tazatelé poprvé setkali teprve v průběhu sběru dat.
Vypravěči o nich hovořili v rovině, ve které si udržovali relativní bezpečí. Neuváděli příliš mnoho
detailů a současně bylo pravděpodobně důležité, že to jsou strategie používané poměrně rozšířeně.
Někteří respondenti také uvedli, že o těchto strategiích ví i cizinecká policie. Komunikačním
kontextem bylo v tomto případě obvykle sdělení, které můžeme parafrázovat zhruba těmito slovy:
„České zákony jsou pro nás velmi nepřátelské, přestože tu žijeme i s rodinou, pracujeme, platíme
daně a pomáháme řešit demografickou situaci. Zákony po nás chtějí něco, co nemůžeme splnit a
musíme proto využívat různé kličky a podvody. Stydíme se za to. A navíc nás to stojí spoustu
peněz“. V pozdějších rozhovorech pomáhalo udržovat pocit bezpečí to, když se tazatel na tyto
praktiky ptal jako na něco, o čem samozřejmě ví. Respondenti pak o těchto strategiích mluvili
poměrně otevřeně.

1.6. Shrnutí
V této kapitole jsme ujasnili jak důvody vzniku a záměry našeho výzkumného projektu, tak
nejdůležitější poznatky ze sběru dat pro výzkum Trh práce a cizinci. Jednak tím chceme vytvořit
kontext pro závěry, které ve zprávě z výzkumu předkládáme. Popsali jsme postup, jakými jsme
získali data, ze kterých vycházíme. Chceme tím mimo jiné předat některé zkušenosti těm, kteří
budou na naši práci navazovat. Pro práci v této oblasti je velmi užitečné využít relativně snadno
dostupné zdroje, kterými jsou relevantní zákony, základní statistiky a zkušenosti institucí, které
s cizinci pracují – neziskové, vládní i samosprávně instituce. Při sběru dat je třeba počítat s poměrně
velkým úsilím, které je nutné vynaložit při kontaktování respondentů. Svoji roli tu hraje celá řada
skutečností, o kterých jsme psali: povaha sociálních sítí, které tu občané cizích států mají, obavy
před případnými sankcemi plynoucími z vyzrazení aktivit hraničících s obcházením zákonů, potíže
při komunikaci. Na druhou stranu když už byl rozhovor sjednán, byla jeho atmosféra obvykle
příjemná a otevřená. Samotný průběh rozhovoru byl obvykle mnohem méně náročný, než získání
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tazatelé alespoň orientačně ruštině rozuměli.
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2. Co víme o situaci cizinců v ČR
Informaci o zjištěních našeho sociologického výzkumu začněme stručnou rekapitulací dostupných
informací o podmínkách života cizinců v ČR, které jsou důležité pro jejich pracovní uplatnění.
Čerpáme jak z legislativy, tak z výsledků některých dosud uskutečněných výzkumů a expertních
rozhovorů se zástupci nevládních organizací pracujících s migranty. Na tyto informace naše zjištění
navazují, věcně se tedy k popisu některých základních situací nevracejí.
Informace jsou strukturovány jako podklad pro prointegrační projekt. Formulujeme v nich – nebo
zdůrazňujeme již formulovaná – některá konkrétní doporučení.
Pro život cizinců v ČR jsou určující právní podmínky jejich pobytu – tedy podmínky získání a
udržení legálního pobytu na území a práva svázaná s pobytovým statusem. Od právních podmínek
života cizinců v ČR se odvíjí nejen možnost na území legálně pobývat, ale i pracovat, být
zdravotně pojištěn, studovat, vlastnit nemovitost, získat úvěr, a mnoho dalších životních situací.
Nelze je tedy pominout ani v případě výzkumu jako je náš, orientovaného na možnosti
uplatnění cizinců na českém trhu práce.
Neméně důležitými okolnostmi pracovního uplatnění cizinců v České republice jsou:
- míra soudržnosti české společnosti a místo, které v ní zaujmou imigranti: imigrace do České
republiky je proces, ke kterému musí česká společnost zaujmout nějaké stanovisko a počítat
s příchozími jako novými členy společnosti, jejichž místo by mělo být nějakým způsobem ujasněno.
Na toto téma naráží Zdeněk Uherek, když upozorňuje, že otázku soudržnosti sebe sama musí řešit i
majorita: „Integrace a integrovanost do společenských dějů je otázkou stejně tak majoritního
obyvatelstva jako cizinců… A pokud nemá společnost nástroje k integraci vlastních občanů, stěží
může takové nástroje vytvářet pro cizince“. 9
- politická strategie vůči přistěhovalcům: otázky migrace jsou zatím v České republice řešeny víc
na úrovni výkonných ministerstev a pod tlakem nutnosti harmonizovat legislativu s předpisy EU
než na úrovni koncepční politiky. To kritizuje např. Andrea Baršová 10 , která pokládá za nutné
strategii přistěhovalectví formulovat, nenechávat, aby se vyvíjela živelně, jen na základě dílčích
administrativních kroků a na sobě nezávislých novelizací zákonů, které reagují jen na aktuální
potřeby či tlaky zvenčí.
- pobytová nejistota cizinců a restriktivnost, složitost a nepřehlednost zákona o pobytu cizinců a
jeho novelizací 11 , což je logickým důsledkem výše zmíněných okolností. Dokládá to naprostá
většina prací, které se problematikou pobytu a uplatnění cizinců na našem území zabývají, ať už na
úrovni výzkumů či v praxi.
Tyto okolnosti rozhodně nemůžeme při interpretaci výsledků našeho výzkumu nezohlednit a
bereme je v celém textu v potaz.

2.1. Kdo jsou to cizinci
Na které cizince (přistěhovalce či imigranty jako synonymum) se náš výzkum soustředil? Co o
nich lze říci ještě před analýzou vlastních dat?
9

UHEREK, Z./ HOŠKOVÁ, S./ OTČENÁŠEK, J. (2002): Úspěšné a neúspěšné strategie integrace cizinců. Praha:
Etnologický ústav AV CR (str.72)

10

BARŠA, P./ BARŠOVÁ, A. (2006): Česká republika jako přistěhovalecká země. Policy Paper. Praha: Ústav
mezinárodních vztahů. «http://www.iir.cz/display.asp?ida=138» [accessed 21.2.2006]
11

Pod pojmem zákon o pobytu cizinců nebo cizinecký zákon míníme Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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Formálně jsou to osoby, které nemají státní občanství České republiky ani jiného státu EU, pobývají
na území ČR a hodlají zde pobývat delší dobu – nejedná se tedy o turisty. Z hlediska pobytu jsme se
ve výzkumu zaměřili na tři kategorie cizinců, pro které má smysl uvažovat o integraci do
společnosti a na trh práce. Jedná se o azylanty 12 , osoby s trvalým pobytem a osoby pobývající na
území na vízum nad 90 dnů nebo na povolení k dlouhodobému pobytu. Zabýváme se tedy
pracovním uplatněním přistěhovalců z tzv. třetích zemí – nikoli občanů EU, žijících a
pracujících v České republice. Jak už bylo výše řečeno, řada věcných i praktických důvodů vedla
k tomu, že jsme oslovili téměř výhradně občany bývalého SSSR.

2.2. Typy pobytů cizinců a jejich status na území ČR
Azylanti a cizinci s trvalým pobytem mají kromě aktivního a pasivního volebního práva formálně
stejná práva jako občané ČR 13 .
Cizinci s vízem nad 90 dnů nebo s povolením k dlouhodobému pobytu mají jiné podmínky
(například nemohou jako osoby koupit nemovitost, nemají právo, pokud nejsou zaměstnanci, být
pojištěni z veřejného zdravotního pojištění 14 , mají problém získat v bance úvěr, některé služby jsou
pro ně dražší…), a mnozí z nich musí každý rok prodlužovat svůj pobyt na našem území 15 .
Identifikaci problémů spojených s typem pobytu na vízum nad 90 dnů se podrobně věnuje Analýza
postavení cizinců dlouhodobě žijících v ČR 16 . Právě oni jsou vystaveni permanentní pobytové
nejistotě, protože podmínky cizineckého zákona jsou pro ně nastaveny extrémně přísně. K žádosti
o vízum nebo o jeho prodloužení je třeba mnoho dokladů, na prodloužení víza není ani při splnění
všech podmínek právní nárok, a proti jeho neudělení se nelze odvolat. Povolení k pobytu je vázané
na trvání důvodu, na základě kterého bylo vydáno. Pro náš výzkum je důležitá hlavně vázanost
pobytu na zaměstnání. Skončí-li nečekaně pracovní poměr, skončí tak i pobyt cizince na území ČR.
A protože lze žádost o nové vízum podat pouze na zastupitelském úřadě ČR, musí cizinec
vycestovat – a pokud se na něj vztahuje v sousedních zemích rovněž vízová povinnost, musí zpět do
země původu.
Tato nejistota vede mnoho cizinců k tomu, aby co nejdříve získali trvalý pobyt. 17 Donedávna platilo
ustanovení cizineckého zákona, podle kterého bylo možno trvalý pobyt získat po 10, případně po 8
letech nepřerušeného legálního pobytu na území na vízum nad 90 dnů (zkrátit tuto lhůtu šlo
například sňatkem s českým občanem, z důvodů hodných zvláštního zřetele či z humanitárních
důvodů) 18 . To byla velice dlouhá doba, poznamenaná různými strategiemi cizinců, jak formálně
splnit podmínky pro okamžité získání trvalého pobytu, a tím získat jistější právní status:
12

Osoby, kterým byl udělen azyl na území ČR – nejedná se tedy o žadatele o azyl, o jejichž žádosti nebylo dosud
rozhodnuto.
13

I zde jsou výjimky, například některé instituce státní správy nepřijmou jako zaměstnance občana cizího státu.

14

Možnost účasti na veřejném zdravotním pojištění upravuje zákon o veřejném zdravotním pojištění, který definuje v §
2 osobní rozsah zdravotního pojištění. Cizinci, kteří nejsou v ČR zaměstnáni, se mohou pojistit pouze komerčně, což je
drahé, a pouze u Všeobecné zdravotní pojišťovny, která ovšem nemá povinnost je pojistit – což také v případě, že jde o
člověka jen trochu nemocného, neudělá. Právo na zdravotní pojištění dítěte zaměstnané osoby získali cizinci až od roku
2006.
15

Smysl povolení k dlouhodobému pobytu je právě v tom, aby nebyl pouze na 1 rok, ale povolení k zaměstnání je
pouze na rok, a tak je i toto povolení stále třeba prodlužovat.
16

Analýza postavení cizinců dlouhodobě žijících v ČR a návrh optimalizačních kroků. in: Usnesení vlády ČR č. 5 z 5.1.
2005
17

Snaha o získání trvalého pobytu nemusí tudíž za stávajících podmínek být odrazem jejich touhy trvale žít na území
ČR, ale projevem potřeby dosáhnout pobytové a právní jistoty, potřeby zjednodušit řešení každodenních situací i získat
určitou důstojnost (status cizince s trvalým pobytem umožňuje žít v ČR s menším množstvím povolení na cokoli – a
neustálé shánění potvrzení a povolení, jak konec konců všichni z vlastní praxe víme, nedůstojné je).
18

Od roku 2006 se nutná doba pobytu zkrátila na 5 let – z důvodu harmonizace práva s předpisy EU.
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Je i dost lidí, kteří o získání trvalého pobytu usilují zcela pochopitelně všemožným
způsobem: jako sňatkem s lidmi, které by si jinak nevzali, doznávání otcovství k různým
dětem a takovými věcmi … (zástupce Centra pro integraci cizinců, úryvek z rozhovoru
poskytnutého v rámci výzkumu „Jak se žije cizincům“)
Z důvodů, které nemají možnost ovlivnit (například okamžitá výpověď, krach zaměstnávající
firmy), se mohou tito lidé dostat do situace, kdy budou muset vycestovat ze země. Nemožnost či
neochota vycestovat – z finančních důvodů nebo proto, že nemají vízum do okolních států, nebo z
obavy, že již nedostanou další vízum k pobytu v ČR – vede mnoho cizinců k tomu, že v ČR
zůstanou i nelegálně.
Ve vládních Zásadách koncepce integrace cizinců se sice hovoří jako o cílových skupinách
o osobách s trvalým pobytem a o cizincích s vízem nad 90 dnů, kteří na území pobývají déle než
rok, ale běžná praxe je jiná. Podle našich zjištění cizincům s trvalým pobytem jejich status jisté
možnosti integrovat se do české společnosti nabízí, cizincům s pobytem na vízum většinou ne:
jejich pobyt na území je de facto dočasný a právní status předpokládá odchod ze země. Cizinci
s vízem za účelem zaměstnání jsou závislí na trvání zaměstnání, a tudíž potenciálně ohrožení
ukončením pobytu. Jedině lidé, kteří mají pracovní místo dobře zajištěné nebo ti, kteří pobývají
v ČR za účelem podnikání (i když je třeba jejich hlavní ekonomická činnost zaměstnání a živnost
mají pouze z důvodu pojištění pobytu) nejsou nejistotou tolik ohroženi – mají důvod k pobytu víc
ve svých rukou.

2.3. Základní předpoklady integrace: práce, bydlení, jazyk a vstřícnost majority
Pro situaci cizinců v regionu, který je v ohnisku našeho výzkumného zájmu, je relevantní sledovat –
vedle ústředního tématu celého výzkumu v oblasti zaměstnání (ekonomické aktivity) – také situaci
v oblasti bydlení a tématiku ovládnutí českého jazyka, neboť s ním souvisí kromě komunikace i
orientace v české společnosti a dostupnost zdrojů informací, které vedou k rozhodování a
k hodnocení vlastních šancí a možností. Rovněž nelze pominout směr, míru a kvalitu sociálních
vazeb, které imigranti vytvářejí, ať už s majoritou nebo svými krajany a dalšími cizinci. Možnosti a
způsoby jejich participace na trhu práce v ČR to nesporně výrazně ovlivňuje.
Od ekonomického zajištění rodiny, kvality a dostupnosti bydlení, schopnosti komunikovat s novým
prostředím v českém jazyce a šíře a kvality sociálních kontaktů se pak logicky odvíjí subjektivní
vnímání a hodnocení vlastního postavení cizinců v české společnosti, které lze nazvat subjektivním
pocitem integrovanosti, pocitem domova nebo alespoň pocitem vítaného hosta.

2.3.1. Práce
Z hlediska ekonomické aktivity, která zajistí rodině nebo jednotlivci materiální podmínky k životu,
jsou pro nás relevantní zejména souvislosti právního postavení cizinců s vízem nad 90 dnů nebo
povolením k dlouhodobému pobytu, nelegální situace cizinců v oblasti ekonomické aktivity a
relativně vysoká nezaměstnanost cizinců, kteří získali azyl nebo povolení k trvalému pobytu.
(Připomeňme, že obě posledně jmenované skupiny osob mají stejné podmínky jako čeští občané:
azylanti i lidé s trvalým pobytem mohou pracovat bez pracovního povolení a jejich zaměstnavatel
nepotřebuje povolení k zaměstnávání cizinců.)
Cizinec s vízem nad 90 dnů nebo povolením k dlouhodobému pobytu potřebuje povolení
k zaměstnání, může obsadit volné pracovní místo, až když se ukáže, že jej nelze obsadit českým
občanem (nebo občanem EU), a jeho zaměstnavatel potřebuje povolení k zaměstnávání cizinců.
Povolení k zaměstnání vydává úřad práce cizinci na konkrétní pracovní místo – změnit zaměstnání
tedy znamená vyřídit si nové pracovní povolení a ani den nebýt bez zaměstnání, protože tehdy by
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skončila platnost víza 19 k pobytu. Cizinec s vízem za účelem zaměstnání je tedy vázán na své
pracovní místo, a jeho eventuelní změna musí být dobře připravena, aby neohrozila pobyt. Fakticky
nemůže být ani nezaměstnaný – přestože ze svého platu platí odvody na státní politiku
zaměstnanosti – jeho pobytový status mu bez práce neumožňuje zůstat na území. Mnoho cizinců,
kteří chtějí mít možnost změnit zaměstnání, řeší tuto situaci tak, že si zřídí živnost a požádají
o vízum za účelem podnikání, protože pak nejsou závislí na zaměstnavateli a trvání pracovní
smlouvy.
Cizinci s vízem nad 90 dnů nebo povolením k dlouhodobému pobytu tedy mají přístup na český trh
práce v několika ohledech i formálně omezený. A pokud už jsou zaměstnáni, mohou se snadno stát
obětí manipulace či vykořisťování ze strany zaměstnavatele – právě pro závislost pobytu na tom, že
si udrží zaměstnání. A české úřady tomu účinně nebrání, ačkoli často o problémech cizinců vědí.
Typickým příkladem může být tzv. „klientský systém“: „Jde o dominující vzorec ukrajinské
pracovní migrace do České republiky. Zprostředkovatel nebo “klient” najímá nekvalifikovanou,
pružnou a levnou pracovní sílu, často z míst a regionů, odkud sám pochází. Krom toho, že
poskytuje služby spojené se zprostředkováním práce a bydlení, často také poskytuje ochranu před
organizovaným zločinem. Zmíněné služby nejsou bezplatné… sazba se pohybuje mezi 15 až 50
procenty měsíčního příjmu “zaměstnanců”. Jelikož smlouva mezi klientem a ukrajinským
zaměstnancem je založena na osobních kontaktech a někdy dokonce jen na neformální ústní dohodě
(zaměstnanci často nemají u sebe kopii podepsaného kontraktu a neznají svá práva), výplata často
záleží na “chování zaměstnance” a “laskavosti klienta”.20
Nelegálnost zaměstnání se netýká pouze situací, kdy cizinec vůbec nemá pracovní smlouvu. O
nelegálnost jde i tehdy, když například pracovní smlouva nemá všechny náležitosti podle platné
legislativy nebo když zaměstnavatelé nedodržují sjednanou pracovní smlouvu. Cizinci přistupují na
takové podmínky, protože o práci stojí, nemají možnost jinou práci sehnat a obávají se ukončení
pobytu. Nedokážou se bránit a nevědí, na koho se obrátit o pomoc a mohou-li se vůbec na někoho
obrátit. Státní orgány jim nejsou oporou, a to ani důslednou kontrolou zaměstnavatelů.
To jsou ty neuvěřitelné historky lidí, kteří přišli nelegálně za prací, aby uživili rodinu
(a připusťme, půl vesnice), o tom, jak tři měsíce, dva měsíce, půl roku někde pracoval
nelegálně, a ten den než měla přijít výplata, tak ho tam našla cizinecká policie. A když si
představíte, že ten cizinec pracoval někde uprostřed lesa a sázel stromky, tak ta cizinecká
policie tam přišla na objednávku. A v tu chvíli se stydím za to, že jsem Čech, protože to byl
český zaměstnavatel, který než aby zaplatil, byť tu malou část, kterou jim za to dává, tak si
tam pozval cizineckou policii. (L. Sládková, IOM, úryvek z rozhovoru poskytnutého v rámci
výzkumu „Jak se žije cizincům“)
Takové případy zřejmě nejsou ojedinělé: policie využije informace od zaměstnavatele, aby přistihla
nelegálně pracující cizince. To, že zaměstnavatel neměl vše v pořádku, když najal pracovníky bez
povolení zaměstnávat cizince a bez řádné pracovní smlouvy, nechávají patrně příslušné úřady i
policie bez povšimnutí. Z uvedeného rozhovoru vyplývá, že nelegální počínání cizinců je trestáno,
ale zaměstnavatele žádné sankce nečekají – udělit by je měl totiž Úřad práce, nejsou v kompetenci
cizinecké policie, která sankcionuje nelegální zahraniční pracovníky. Příslušný Úřad práce se však o
událostech či situaci nemusí vůbec dozvědět.
Problém nezaměstnanosti se týká cizinců s trvalým pobytem, kteří mívají se zařazením na trh
práce potíže zejména tehdy, když přišli do ČR bez přípravy a bez předem zajištěné ekonomické
aktivity (azylanti, repatrianti, rodinní příslušníci). Navíc mají často obtíže s jazykovou kompetencí a
s prokazováním kvalifikace.Azylanti se musí vyrovnávat jak se svou minulostí, tak s tím, že jejich
19
20

Pojmu vízum zde pro zjednodušení dále užíváme i pro dlouhodobý pobyt – ten na vízum nad 90 dnů navazuje.

EZZEDINE-LUKŠÍKOVÁ, Petra, KOCOUREK, Jiří, LEONTIYEVA,Yana (2005): Internal Restrictions on the
Participation of the Vietnamese and Ukrainian Ethnic Groups on the Czech Labour Market. Výzkumná zpráva IOM
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příchod nebyl připraven a tudíž začínají existenci v ČR bez finančního a sociálního zázemí, které si
obvykle ostatní cizinci aspoň do určité míry vybudují. A bez dokladů o své kvalifikaci a praxi
v původní profesi.Znevýhodněnou skupinou jsou i cizinci, kteří přišli do ČR a získali trvalý
pobyt za účelem sloučení rodiny (tedy například manželka za manželem, staří rodiče): často
nemají vlastní sociální kontakty, žijí pouze v rodině nebo v rámci úzké komunity. Tito lidé – pokud
chtějí získat práci – zjišťují, že k tomu nemají nejen jazykové, ale ani kulturní kompetence.

2.3.2. Bydlení
Ne všichni cizinci mají možnost si pořídit nemovitost (byt) do osobního vlastnictví – to mohou
pouze cizinci s trvalým pobytem a azylanti. (Ustanovení devizového zákona lze obejít a nemovitost
koupit na firmu.) Obvykle si tedy byty pronajímají. Dostupnost nájemního bydlení je i pro
imigranty podmíněna stavem trhu nájemního bydlení v České republice, který je omezený regulací
nájemného, i snahou pronajímatelů předražovat cizincům. Narovnat možnosti přístupu k bydlení je
v rukou českého státu: pokud nebude bránit rozvoji trhu s nájemním bydlením, podpoří tím kvalitu
bydlení jak občanů ČR tak legálně pobývajících cizinců.

2.3.3. Jazyk a orientace ve společnosti
Podmínkou úspěšné účasti cizinců na českém trhu práce je zvládnutí českého jazyka. Schopnost
hovořit česky má větší důležitost než jen jako nástroj každodenní komunikace nebo jako podmínka
pro získání zaměstnání. Znalost češtiny umožňuje orientaci ve společnosti, v systému úřadů a jejich
propojení. Bez znalosti češtiny nelze pochopit ani názvy, natož obsah dokumentů a procedur.
Jazyk obvykle ovládnou nejlépe děti imigrantů, na které se vztahuje povinná školní docházka. Děti
se ve škole celkově kulturně integrují do většinové společnosti. Jazykem země původu často už umí
jen mluvit, ale psát ne. Pro cizince s vízem nad 90 dnů to ale může znamenat i komplikace. Pro
jejich děti jednou nebude odchod z ČR návratem někam „domů“, ale odchodem do země původu, se
kterou mají málo společného a kde budou, byť ne podle svého pasu, cizinci zase ony.
Pro sociálně-ekonomickou integraci dospělých příchozích je podstatné, aby mohli na českém trhu
práce využít optimálně své odborné kvalifikace. Znalost jazyka hostitelské země tak není pouze
součástí integrace kulturní, ale je i zásadní podmínku integrace ekonomické. Práce a výlučný
pobyt v rámci skupin cizinců (např. stavební dělníci, obchodníci, kteří jsou v kontaktu pouze
s cizinci) nesměřuje ani k jejich začlenění do společnosti, ani k jejich perspektivnímu a
dlouhodobému uplatnění na českém trhu práce. Lidé ze zemí bývalého Sovětského svazu se leckdy
spoléhají na podobnost češtiny a ruštiny i na to, že značná část české dospělé populace má pořád
ještě základní znalost ruského jazyka, získanou v rámci povinné školní docházky. Mají pocit, že
jejich ruština s příměsí češtiny stačí, ačkoli jsou pak i v důsledku toho omezeni na nekvalifikované
profese nebo pouze na práci s krajany, např. v jimi vlastněných firmách. Orientace těchto cizinců
v českém prostředí je pak nezřídka špatná a vedle zmíněné jazykové bariéry se na ní podstatně
podílí nedostatek informací pro cizince ze strany státu a jeho institucí. Příchozí ze zahraničí mívají
sice základní informace (jak vyřídit prodloužení víza, jak zařídit zdravotní pojištění), ale jakmile by
například potřebovali něco změnit, nemají odkud čerpat veřejně dostupné a srozumitelné informace.
Neexistuje přehledná informace pro imigranty, kde by byla představena Česká republika, její
přístup k příchozím ze zahraničí a kde by bylo možno najít odpovědi na otázky a praktické
problémy v této situaci vznikající. Některé neziskové organizace sice vydávají své vlastní brožury,
které rozdávají klientům z řad cizinců, ale oficiální, a hlavně vícejazyčné, informace, aktivně
nabízené státem by rozhodně byly užitečné, a to už před vstupem migrantů na území ČR.
Existující webová stránka www.domavcr.cz, kde praktické informace jsou dostupné, není zatím
podle výpovědí expertů příliš využívaným zdrojem informací. Obtíže cizinců spojené
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s ne/dostupností informací mají také na svědomí (i pro českého laika) nesrozumitelné a leckdy ne
zcela konzistentní právní normy a předpisy.
Jen málo příchozích za zahraničí ví o tom, že existují bezplatné poradenské nevládní neziskové
organizace, na které se lze obrátit. Téměř každý ale ví, že se může obrátit na nějakého známého
nebo na agenturu zprostředkovávající práci cizincům. Ty mohou být jak seriózní a poskytovat
dobré služby, tak nekorektní nebo neschopné a draze prodávat banální nebo jednoduché rady nebo
požadavky klientů vůbec neplnit.
Ovládnutí češtiny nepochybně nejlépe zprostředkovává samostatnou orientaci příchozích v
české společnosti, podporuje schopnosti vypořádávat se s problémy, plánovat a ovlivňovat svůj
život zde. Dokud si příchozí neosvojí češtinu, dávají přednost i větší důvěru vztahům, kontaktům a
známostem uvnitř skupiny svých krajanů před vztahy se zástupci majority. Stejně – s větší nebo
menší mírou nedůvěry – se chová majoritní obyvatelstvo k nim, narazí-li na jazykovou bariéru nebo
i jen výraznou odlišnost. Bez ovládnutí češtiny sociální vztahy příchozích jen obtížně
překračují hranice mezi nimi a majoritou. Pokud pak jde o toky informací, hodnota informace
se zakládá hlavně na tom, od koho pochází, a ne na tom, jestli je kvalitní, úplná či platná.
Dokladem jsou málo účinné snahy oslovit cizince pomocí letáků na úředních či jiných nástěnkách
nebo prostřednictvím internetu. Informace se šíří účinněji, nemusí-li překračovat jazykovou
bariéru, pokud hranici mezi cizinci a majoritou markantně vymezuje.

2.3.4. Nový domov?
V zorném poli našeho výzkumného zájmu byl i subjektivní pocit integrovanosti cizinců žijících
v ČR – jak integraci vnímají sami imigranti, především zda vůbec cítí šanci či nabídku na život
v hostitelské společnosti.
Na základě rozhovorů s experty z NNO víme, že pro obyvatele ČR je leckdy samozřejmá až
bezděčná akceptace nevýhod a omezení cizinců a zneužívání jejich neinformovanosti a labilního
právního postavení. Je to založeno na předpokladu, že když je někdo z jiné země, tak musí počítat
s tím, že i zacházení s ním bude odlišné. Ale nejen majorita vnímá cizince jako člověka, u kterého
je normální, že jeho možnosti jsou omezené, že nemůže to, co ostatní. Sami příchozí to leckdy
akceptují jako samozřejmost, zejména pokud v zemi jejich původu bylo a je zacházení s občany ze
strany úřadů a institucí horší než v České republice s cizinci. V zemích bývalého SSSR tomu tak
bývá.
Výzkumy dokládají, že odlišné zacházení ze strany úřadů či zaměstnavatelů nebo jiných institucí a
situace, které byly a jsou pro cizince nevýhodné nebo limitující, jsou běžnou praxí. 21 Pro pocit
přijetí českou společností a postupné zdomácnění příchozích ze zahraničí je to překážka.
Subjektivní pocit integrovanosti taková atmosféra ve společnosti určitě nenavozuje.
Postupná změna přístupu politické reprezentace, tvůrců legislativy i úředních reprezentantů českého
státu k legálnímu pobytu cizinců v ČR tak, aby jeho perspektivu mohli sami příchozí co nejvíc
ovlivnit, je z hlediska citovaných zpráv i z hlediska expertů z NNO nezbytným krokem na cestě
otvírání se české společnosti cizincům. Pravidla získání legálního pobytu mohou být přísná, ale
musí být jasná a transparentní a jejich neúmyslné a drobné porušení by nemělo být trestáno stejně
striktně a v důsledcích fatálně jako pokus o podvod. Až zákon o pobytu cizinců bude zohledňovat
to, že mnozí cizinci přicházejí na území ČR dlouhodobě pracovat a žít a vychovávat zde své děti, a
nebude v něm jako (byť třeba zamlčený) předpoklad zabudováno očekávání, že jejich pobyt u nás je

21

Jako o specifickém problému hovoří řada expertů i výzkumných zpráv o fungování cizinecké policie. Jednání
policistů je údajně často nevstřícné, represivní a k cizincům bezohledné (organizace práce vedoucí k dlouhým frontám,
nedostatečné informování cizinců). Cizinecká policie leckdy není službou a neutrálním administrátorem cizinecké
agendy, ale spíše reprezentantem moci nad cizinci. Zákon o pobytu cizinců jí přitom ukládá úkoly oba.
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pobytem přechodným, teprve pak bude tento zákon i zřetelnou politickou deklarací otvírání se české
společnosti příchozím.
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II. ČÁST
3. Trh práce a cizinci: severočeský region
V první části jsme shrnuli pohled několika výzkumných zpráv na okolnosti pobytu a uplatnění
cizinců v české společnosti. Jak naše data, získaná vlastním výzkumem v severočeském regionu,
uvedené skutečnosti konkretizují, zpřesňují, eventuelně modifikují?
Jak už jsme uvedli, rozhovory jsme (až na ojedinělé případy) uskutečnili s lidmi, kteří pocházeli ze
zemí bývalého SSSR. Jejich právní postavení, pracovní uplatnění a aktuální situace, celková délka
pobytu, věk, rodinná situace – to vše bylo značně různorodé, a přesto analýza ukázala, že mají a
vyjadřují řadu podobných zkušeností. Je to především sama zkušenost migrace, jakkoli ji ovlivňují
okolnosti i doba i podmínky, za kterých se pro ni lidé rozhodli. Je to ale i zkušenost, odvozená od
toho, že zvolili shodně hostitelskou společnost, dokonce stejný region České republiky.
Čím je tento region specifický, přihlédneme-li k očekáváním, potřebám a perspektivám
pracovního uplatnění imigrantů? Na jedné straně relativní (i cenovou) dostupností bydlení, na
druhé straně dlouhodobě vysokou mírou nezaměstnanosti. (I z výpovědí respondentů víme, že pro
mnohé cizince je běžné bydlet v severních Čechách a denně dojíždět za prací do Prahy.) Sebraná
data napovídají, že pro příchozí ze zahraničí je situace s pracovním uplatněním na severu Čech ještě
o něco komplikovanější než pro české občany. Zaměstnání lze získat téměř výhradně tam, kde jde o
těžkou manuální a nekvalifikovanou práci, kterou se čeští občané, byť třeba i nezaměstnaní,
odmítají živit.
Chceme-li se pokusit specifikovat úskalí, která s sebou nese volba imigranta budovat nový domov
právě v severočeském regionu, znamená to, že si budeme všímat zejména toho, jak se
do konkrétních životních situací příchozích promítají konkrétní podmínky pro život, které
severočeský region nabízí - ovšem v rámci obecně stanovených pravidel pro pobyt cizinců v ČR.
Tj. všímat si i toho, jak a za jakých okolností tato pravidla život a úsilí imigrantů usadit se trvale
v ČR komplikují a ztěžují, a kdy naopak nabízejí řešení a vytvářejí a stabilizují prostor pro trvalé
usídlení příchozích zde. Tyto své poznatky, včetně námětů na praktická opatření pak chceme
nabídnout těm reprezentantům majoritní společnosti, kteří mají zájem, důvody nebo i povinnost se
konkrétními problémy příchozích ze zahraničí zabývat a napomáhat postupnému začleňování
imigrantů do české společnosti, konkrétně do segmentu společnosti na severu země.

3.1. Země původu respondentů, příchod do ČR a současný právní status
pobytu, rodinná situace, forma bydlení a délka pobytu v ČR
Ti, kteří nám poskytli rozhovory, pocházeli jak z evropské (častěji), tak z asijské části bývalého
Sovětského svazu. Byli občany Ukrajiny, Ruska, Běloruska, Moldávie i Kazachstánu. Z Ukrajiny,
Moldávie a Kazachstánu pocházelo několik repatriantů a jejich rodinných příslušníků. Krom toho
jsme zaznamenali i vyprávění repatriantů z Rumunska. Mezi příchozími z Kazachstánu a Běloruska
byli i azylanti. Z Ruska pocházely mimo jiné i dvě ženy, které se v/do ČR vdaly.
Jakým způsobem se námi oslovení lidé vůbec do České republiky dostali? Podmínky toho, jak
vycestovat do ČR, začít tu pracovat nebo podnikat a žít se v průběhu devadesátých let vyvíjely a
měnily. Po nějakou dobu nabízel docela jednoduchý způsob přesídlení do České republiky
bezvízový styk s některými zeměmi bývalého Sovětského svazu. Tato „historická“ strategie (dnes
už nefungující) znamenala specifický start i z hlediska zaměstnání: menší pobytová nejistota
znamenala větší pružnost při hledání práce. A vízum za účelem zaměstnání nebo podnikání byli tito
migranti nuceni řešit až v době, kdy už znali české prostředí a měli práci, takže měli situaci proti
později příchozím zjednodušenou.
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Relativně snadno byla a je až dosud překonávána pobytová bariéra sňatkem s českým
občanem/občankou. Navázání vztahu s druhem z ČR předpokládá, že je nejprve nějak překonána
bariéra cestovní (alespoň jeden z partnerů musel mít prostředky na to vycestovat do mateřské země
svého druha). Český partner také poskytne bydlení a základní existenční zajištění na dobu hledání
zaměstnání. Vyhledat v populaci cizinců v severočeském regionu právě tyto lidi s trvalým pobytem
je však hodně obtížné, mezi našimi respondenty jsou to dva ojedinělé případy provdaných žen,
z toho jedna reprezentuje už druhou generaci přistěhovalců, přijela sem jako dítě s rodiči a
vystudovala zde. Identifikovat kohokoli, kdo využil k získání trvalého pobytu ryze formálního
sňatku s českým občanem, se ve zkoumaném terénu nepodařilo, jakkoli lze předpokládat (a experti
z NNO to potvrzují), že ani tato cesta k získání trvalého pobytu není cizinci úplně opomíjená.
Z vyprávění několika respondentů s českým původem se zdá, že cesta repatriace do České
republiky je v současné době už standardizovaným postupem a že pro krajany (v našem případě
z Rumunska, Ukrajiny, Kazachstánu…) úřední procedury s „návratem“ spojené nepředstavují na
české straně žádnou významnou bariéru. Pokud nastaly komplikace a zdržení v procesu reemigrace,
šlo výhradně o potíže v zemi, ze které repatrianti přicházeli. Přijíždějí ovšem s pocitem, že vlastně
nejsou tak docela cizinci – mají český původ. Rychle si však uvědomí, že nejsou tak docela našinci,
nejen proto, že jejich čeština je dost jiná než ta zdejší. Svoje rozhodnutí k repatriaci nezpochybnil
nikdo z těch, se kterými jsme hovořili (jejich zastoupení v souboru vypravěčů nebylo zanedbatelné,
tvořili skoro jednu čtvrtinu). Ale přestože nikdo z nich nemusel čekat na povolení k trvalému
pobytu nikterak dlouho, jejich potíže na trhu práce v regionu jsou analogické jako u ostatních
imigrantů s trvalým pobytem: dlouhodobá evidence na úřadech práce, krátkodobá zaměstnání,
nekvalifikovaná práce, obtíže s rozjížděním podnikatelských záměrů – hlavně v důsledku neznalosti
místních poměrů a kultury podnikání.
Polovině našich respondentů umožňovala vstup a pobyt na území ČR víza, vystavená za účelem
zaměstnání nebo podnikání, případně za účelem sloučení rodiny. Jak je uvedeno v poznámkách
z výzkumného terénu, získat tato víza je pro příchozí ze zahraničí spojeno s časovými a finančními
náklady, které se liší podle toho, chtějí-li získat vízum za účelem zaměstnání nebo za účelem
podnikání. Každé z těchto víz také nastavuje různé mantinely a otevírá různé perspektivy pobytu a
pracovního uplatnění v ČR.
Získat vízum za účelem zaměstnání je podle našich zjištění méně finančně nákladné, ale vytváří
závislost na zaměstnavateli, téměř znemožňuje pracovní migraci, zužuje výběr zaměstnání na ta,
která povolí úřad práce – tj. převáženě nekvalifikovaná. Jako jeho výhodu vidí respondenti to, že
zaměstnanecký poměr (pracovní smlouva) řeší problém jejich zdravotního pojištění a zdravotního
pojištění jejich dětí, a odpadá povinnost prokazovat každoročně vysokou finanční částku na
každého člena rodiny a rok jeho dalšího pobytu na území ČR. Naopak každoročně je potřeba vyřídit
povolení či registraci na příslušném Úřadu práce, což někdy zajišťuje zaměstnavatel, někdy
zaměstnanec.
Jak respondenti uvádějí, vízum za účelem podnikání má pro ně zase tu výhodu, že umožňuje nejen
vlastní podnikání, resp. provozování živnosti, ale dovoluje svému nositeli větší pružnost při hledání
práce. Nevýhodou je, že jeho nositel musí každý rok prokazovat, že má na účtu dostatek prostředků
a musí platit zvláštní sazbu zdravotního pojištění pro cizince, ještě k tomu předem. Povinná
minimální částka na účtu se zřejmě rutinně řeší tím, že si cizinec potvrzení „koupí“ od společnosti,
která mu na několik hodin částku „půjčí“ na účet. Zdravotní pojištění je nákladné, protože
pojišťovny odmítají přijímat měsíční platby pojistného. Je třeba platit na půl roku či na rok dopředu.
Někdy se to řeší zakoupením pseudopojištění, částka je nižší než reálné pojištění (cca 1000 Kč za
rok), ale slouží de facto jen jako potvrzení pro cizineckou policii, náklady na zdravotní péči ve
skutečnosti nekryje. Lze také sjednat pojištění úrazové, které je levnější, cizinecké policii stačí, ale
opět nekryje náklady na běžnou zdravotní péči. Výjimečně si výzkumem oslovení ukrajinští
živnostníci platí zdravotní pojištění v zemi svého původu, což ovšem znamená, že zdravotní péči,
která je jim poskytnuta v českém zdravotnickém zařízení, zaplatí hotově a zdravotní pojišťovna jim
ji doma dodatečně proplácí.
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Vedle i v důsledku těchto časově, administrativně a finančně náročných povinností, které mají
cizinci pobývající v ČR na víza za účelem zaměstnání nebo podnikání, jsou navíc zatíženi vysokou
mírou subjektivně prožívané nejistoty. Příliš mnoho věcí může vést k ukončení jejich pobytu v
ČR: administrativní obstrukce cizinecké policie či úřadu práce, český zájemce o cizincovo pracovní
místo, finanční tíseň a z ní plynoucí neschopnost uhradit roční náklady na získání nebo udržení
pobytu rodičů či dětí, ztráta zaměstnání nebo třeba i v důsledku toho vyhoštění jednoho z partnerů.
Výpovědi těch našich respondentů, kteří jsou této pobytové nejistotě dlouhodobě vystaveni,
potvrzují, že hlavně a téměř výhradně tato nejistota je vede k opatrnosti až skepsi a obavám při
plánování a hodnocení budoucnosti jejich i jejich rodiny.
Rodinná situace respondentů byla velmi variabilní. Zhruba třetina tu žila se svými partnery a
malými dětmi (předškolního a školního věku), které s nimi (nebo za nimi) přicestovaly ze země
původu. Menší část tvořily rodiny, jejichž děti už byly dospělé, některé z nich tu už studovaly, i na
vysokých školách, jiné dokončily své vzdělání zde a už pracovaly (nebo zaměstnání sháněly). Jen
malá část této „druhé generace“ přišla do České republiky s kvalifikací, získanou už v zemi původu.
Svobodných a bezdětných vypravěčů bylo nejméně, ale vedle typických „gastarbeitrů“, kteří nám
v malém počtu rovněž poskytli rozhovor, byli mezi nimi i tací, kteří se rozhodli v ČR žít
dlouhodobě. Dvě mladé ženy se provdaly za české občany, manželství byla zatím bezdětná.
Výzkum zachytil i další zatím bezdětné manželské dvojice cizinců s úmyslem usadit se a pracovat
zde trvale.
Lidé pobývající v severních Čechách na kterékoli vízum s platností nad 90 dnů žili v nájemních
bytech, resp. podnájmech, výjimečně v bytě firemním. Několik mužů, kteří byli svobodní nebo
nechali své rodiny v rodné zemi, žilo na ubytovnách pro cizince. Některé rodiny uváděly, že byt je
ve skutečnosti jejich, ač oficiálně ve vlastnictví někoho jiného (spřáteleného českého občana).
Respondenti často zmiňovali nedůvěru ze strany pronajímatelů bytů. K odmítnutí jejich snahy
získat nájem či podnájem často stačilo, že hovořili při úvodním telefonickém kontaktu nedokonalou
češtinou. Důsledkem pak v určité fázi pobytu byly přeplněné byty několika rodinami, přičemž
nájem byl neúměrně vysoký. Na otázku, jak po příchodu do severních Čech řešili rodiče jedné z
respondentek bydlení, odpovídala:
Prostě to byl byt, ale bydlelo tam několik rodin v tom bytě, protože byla taková složitá
otázka na začátku, s tim bydlením. Pronajmout si tady byt bylo docela složitý, ty lidi se báli
těch cizinců, prostě taková nedůvěra, ještě no pořád asi… (z výpovědi studentky, původem
z Ukrajiny, členky sdružení Oberig)
Cizinci nemusí nutně patřit do nižších příjmových kategorií, ale jejich výdaje, pokud tu pobývají na
některé z víz nad 90 dnů, jsou velmi vysoké, asi i proto má jejich bydlení horší standard než je v ČR
obvyklé (vdova původem z Ukrajiny bydlí se synem v nebytovém prostoru jedné ubytovny
provozované NNO, mladí manželé nepřímo koupili maličký byt v poměrně zdevastovaném domě
bývalé ubytovny, sezónní dělníci bydlí v levnější a horší ze dvou ubytoven v Litoměřicích – je to
budova smontovaná z obytných buněk, která zbyla z doby, kdy se poblíž stavěla městská čistička
odpadních vod). A když už rodiny s dětmi obývají normální nájemní byt, je to byt v panelovém
domě. A když už je to celkem hezký byt, je velmi málo zařízený nábytkem – vybaven jen tím
nejnutnějším.
I přes často skromné bydlení a živobytí, přes všechny nejistoty a překážky, které musí námi
oslovení cizinci vlastně permanentně překonávat, byla většina respondentů pobývajících v ČR na
vízum nad 90 dnů za účelem zaměstnání nebo podnikání jednoznačně rozhodnuta v ČR zůstat žít a
usilovat o trvalý pobyt zde. Jak ti, kteří tu žili teprve prvním rokem, ale i s rodinou (partnerem,
sourozenci, dětmi), tak ti, kteří se s pobytovou nejistotou potýkají i více než pět let, byli rozhodnuti
v České republice dlouhodobě žít. Z těch, kteří přišli v průběhu posledních pěti let, neuvažovali o
dlouhodobém pobývání v ČR pouze mladí muži s vízem za účelem zaměstnání žijící na ubytovnách
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bez rodin. Ti byli rozhodnuti buď zkoušet štěstí ještě i v jiných zemích než v ČR nebo se jednoduše
vrátit domů.
Mnozí z oslovených (téměř polovina) už měli trvalý pobyt, ojediněle nedávno získané české
občanství. Těchto lidí se permanentní starosti, spojené s pobytovou nejistotou, netýkají. Žijí navíc
většinou ve svých bytech v družstevním nebo osobním vlastnictví (jen jeden ze tří azylantů užíval
nájemní byt získaný pomocí státního integračního programu). Repatrianti jsou téměř vždy vlastníky
svých bytů: nejen status trvalého pobytu jim umožňuje nakupovat (většinou vzápětí po příchodu do
ČR) jak družstevní byty, tak byty do osobního vlastnictví. (Ovšem v našem případě v lokalitách,
kde jsou ceny bytů únosné i pro čerstvě příchozí, nejčastěji Chomutov, Most…) Měli navíc
možnost své přestěhování připravit, zbavit se majetku v rodné zemi a přinést s sebou základní
finanční kapitál do začátku „nové existence“. Všichni, kteří nám poskytli rozhovory, žili ve větších
městech regionu: v Ústí nad Labem, Mostě, Chomutově, Teplicích, Liberci. Právě tyto lokality vesměs s cenově dostupnými byty - se ale ukazují jako velmi rizikové z hlediska pracovního
uplatnění, zejména pro vysoce kvalifikované pracovní síly.

3.2. Vstup na český pracovní trh
Podívejme se nyní podrobněji, jaká byla historie uplatnění dotázaných na českém pracovním trhu.
Za klíčový moment lze pokládat způsob, jak získali první práci, první možnost výdělku. Ti, kteří
měli šťastnou ruku, kontaktovali firmu zprostředkovávající zaměstnání v ČR. Ta vyřizuje
formality a kontakt se zaměstnavatelem před příjezdem cizince z domovské země a když už je
cizinec tady a je zaměstnaný, její role končí. Příchozí uzavře pracovní smlouvu přímo se
zaměstnavatelem, a získá zaměstnání, leckdy dokonce i v původní profesi. Část formalit za cizince
vyřizuje zaměstnavatel. V konkrétních případech našich respondentů šlo o ryze pracovní migraci,
bez záměru se v ČR usadit či sem přivést rodinu. Platili zprostředkovatelské agentuře poplatek cca
1.000 Euro.
Ale nedopadá vše jen dobře. Jiný zprostředkovatel přivezl lidi k reálnému zaměstnavateli, ale ten
požadoval jen dvě pracovní síly, ačkoli agentura jich zprostředkovala a přivezla třicet. Z vyprávění
není příliš jasné, jestli podvod byl jenom na straně zprostředkovatele nebo jestli byl i na straně
zaměstnavatele, který sice chtěl všech 30 lidí, ale řekl, že chce jen dva, aby vytvořil atmosféru
úzkosti, ve které pak mohl nastavit tvrdší podmínky (lidé pracovali tři měsíce zadarmo).
Druhou, o něco horší možnost, jak vstoupit na český pracovní trh, nabízí tzv. „klientský systém“.
Jak bylo výše popsáno, „klient“ také vyřídí pobytové vízum a všechna povolení, cizinec je pak po
celou dobu svého pobytu formálně jeho zaměstnancem nebo má u něj uložen svůj živnostenský list
a dostává od něj část mzdy, kterou vydělá na různých pracovištích různých firem – ty jeho pracovní
sílu takto od „klienta“ nakupují. Jak ukazuje následující úryvek z výzkumného rozhovoru, někomu
se „klient“ postará o práci a výdělek i za jiných okolností: jeden živnostenský list zajistí práci i
výdělek více lidem.
TJ: Takže vy jste měl živnostenský list?
I: Ne, já ne, nemohl jsem ho mít protože jsem měl /nesroz./ pobyt.
TJ: Takže oni zaměstnávají taky lidi bez živnostenských listů?
I: Oni taky zaměstnávají lidi bez živnostenských listů, ale mají peníze, například oni to píšou
někomu, kdo má ten živnostenský list, a mně dávali [peníze] načerno.
TJ: Kde jste takhle pracoval? Nemyslím jako firmu, ale… co jste dělal za konkrétně za
práci?
I: Úklid především (z rozhovoru s azylantem, Teplice)
„Klient“ tedy také vytváří něco jako záchrannou síť pro ty cizince, jejichž pobytový status
nedovoluje (nebo podle dříve platného zákona nedovoloval) legálně pracovat a vydělávat si na
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živobytí. Navíc, jak komentuje jeden ze samostatně pracujících živnostníků původem z Ukrajiny,
„klient“ ušetří – zejména těm nově příchozím – spoustu starostí:
S: Přes klienta dělat je vždycky dobrý. Oni dělají přes klienta a oni nemají žádné starosti.
On jim práci sehnal, oni tam dělali, ubytoval…
TJ: Ale asi je to finanční rozdíl ne? Míň si vydělají?
S: Nu finanční rozdíl je, ale nemají s tim starosti. (z rozhovoru s cizincem původem
z Ukrajiny, se svým ŽL živí rodinu bez pomoci “klienta“)
Jedna z našich respondentek se ovšem při prvním příjezdu do České republiky spolehla na
„klienta“, který slíbil práci, vybral peníze – a vysadil lidi bez prostředků na poli. Tj. „zajistil“ pouze
dopravu a přechod hranice, ale práci nezprostředkoval. Ukázalo se, že i taková situace může vést k
tomu, že si člověk pod tlakem okolností práci najde. Jedna z žen, které přišly do severních Čech z
Ukrajiny, žijící nyní v Ústí nad Labem se takto ocitla bez peněz (poslední utratila za
zprostředkování) kdesi v severočeské vesnici spolu s bratrem. Nicméně se jí podařilo sehnat práci,
vydělat nějaké peníze a získat potřebné zkušenosti k tomu, aby si později vyřídila legální pobyt i
zaměstnání. Posléze do ČR přivezla i svého syna.
Přímé cesty k zaměstnavateli se podařilo využít našim respondentům jen vzácně. Bylo to tehdy,
když známý, kamarád či příbuzný, který už v ČR pracoval, měl kontakt s potenciálním
zaměstnavatelem a pomohl příchozímu vyřídit náležitosti pobytu i zaměstnání, ať už přímo nebo jen
nepřímo skrze svoje know how:
To místo jsem sehnal přes známýho bratra, kterej už pracoval v ČR (…) v personálním
oddělení. Věděl o tom, že tam místo volný jako na zámečníka je, tak mi to nabíd. A tam jsem
se zaměstnal, a od tý doby jsem pořád u tý firmy... (repatriant z Rumunska)
Respondenti s vízem za účelem zaměstnání mají většinou opakovaně obnovované smlouvy na dobu
určitou, ať už přímo se zaměstnavatelem, pro kterého pracují nebo jsou zaměstnáváni přes tzv.
„cizinecké agentury“. Repatrianti a cizinci s trvalým pobytem na tom ovšem nejsou leckdy lépe:
Manpower, Adecco, to jsou agentury, který… posílaj lidi do těch fabrik, jo. A nevím proč,
teď ta smlouva se dělá na měsíc. Dokaď ta firma tě nevezme… Pak, když tě vezme, tak tě
vezme na tři měsíce na zkušební dobu. Když chtěj, tě vyhoděj, když ne, ne. Pak ti udělaj na
ten rok, ale za rok, tak pak by měli udělat na neurčitou dobu. Ale stalo se …, že ty lidi čekali
i rok, žádný nemocenský, všechno v pořádku, a pak je vykopli. Tak to probíhá a… já jsem
úplně na stresu. Každý měsíc, když jdu, když mě tam volaj, tak doopravdy nevím, jestli je
úplně nová smlouva nebo jestli je konec smlouvy… (úryvek z vyprávění repatriantky
z Rumunska o průběhu jejího už několikaletého pracovního uplatnění v ČR)
Byla vlastně zaměstnankyní zprostředkovatelské firmy Adecco, pracovní smlouvu měla vždy
na 1 měsíc: po 3měsíční zkušební době se každý měsíc uzavírala nová smlouva. Pak ji
propustili v rámci nějakého snižování stavů. Peněz tam bylo dost, ale také hodně přesčasů a
práce v noci na 10-12hodinových směnách. (Z polních poznámek tazatele, týká se jiné ženy,
manželky azylanta)
Repatriantům je ve srovnání s ostatními migranty oporou na cestě k překonávání všech překážek
včetně nedostatku pracovních příležitostí poněkud rozvinutější schopnost reflektovat situaci,
adekvátněji ji hodnotit a vyvozovat z toho důsledky. Prostě lépe a snáze než ostatní cizinci se učit
ze získávaných zkušeností a rychleji si osvojovat češtinu, jejíž základy mívají. Jejich vyprávění
působí dojmem, že lépe znají své povinnosti i svá práva. Může se na tom podílet i poměrně
rozvinutá síť vícegeneračních rodinných a krajanských kontaktů, které se v některých lokalitách
ustavily.
Něco podobného platí i o 2. generaci imigrantů, s jejímiž reprezentanty jsme ve výzkumném
terénu rovněž přišli do kontaktu, a pro něž je první vstup na trh práce podstatně jednodušší než pro

Trh práce a cizinci – zpráva z výzkumu

25

příslušníky generace jejich rodičů. Jde většinou o dospívající děti imigrantů, které tu chodily
alespoň nějaký čas do školy, ovládají tudíž dobře češtinu a v ČR se relativně dobře orientují.
Například dcera… absolvovala školu… a dostala práci, tak přes půl roku. A na začátku byla
v evidenci na úřadě práce, ale práci už dostala. Protože zaprvé je mladá, zadruhé má velmi
dobré zkušenosti v češtině, a zatřetí má dost známých svého věku, Češi, který ji taky
pomáhají, tam je volné místo, tam je volné místo, tak obrať se na tohoto pána nebo na tuto
pani…, už má takový okruh známých, který… těm mladým pomáhají. Ale…, kdo už má věk,
je starší, to je problém…
Jedině pokud ještě děti imigrantů nemají povolení k trvalému pobytu v ČR, může v případě
neúspěšného pokusu proniknout na český trh práce dojít až k ukončení jejich pobytu. To by byla
situace pro ně ještě mnohem náročnější než pro generaci rodičů, přinejmenším proto, že v zemi
původu by měli podobný jazykový handicap jako jejich rodiče zde. Nicméně i v rámci našeho
malého souboru respondentů se potvrzuje, že si tito mladí lidé už nacházejí české partnery/ky, a tak
nebo onak povolení k trvalému pobytu téměř vždy získají. Slušnou perspektivu svého dalšího
pracovního uplatnění tím ještě potvrdí.

3.3. Vzdělání, původní kvalifikace a praxe respondentů, aktuální pracovní
uplatnění a zdroj příjmů
Ze všech oslovených cizinců měla téměř polovina vysokoškolské vzdělání, ale jen jedna žena
(manželka respondenta, přímo s ní se rozhovor neuskutečnil) získala až po několika letech trvalého
pobytu zaměstnání, odpovídající její kvalifikaci. Někteří z vysokoškolsky vzdělaných založili
vlastní, někdy rodinné, firmy, ale ani v těch neuplatňují v plném rozsahu svou kvalifikaci, ba ani
odbornou praxi nabytou v zemi původu. Někteří z těch, kteří mají vysokoškolské vzdělání
technického směru, vyvinuli dokonce značné úsilí odpovídající zaměstnání sehnat, včetně toho, že
absolvovali rekvalifikační kurzy ve svém oboru, ale odpovídající pracovní místo dosud nezískali.
Můžeme zde uvést konkrétní případ
…ženy, která je stavební inženýrka. Na prvním pohovoru na místo stavební inženýrky se jí
zeptali, jestli má zkušenosti s prací v ČR. Když řekla, že ne, rovnou se s ní rozloučili.
Absolvovala takhle asi 3 pohovory. Teď pracuje jako šička… přitom absolvovala od ÚP
rekvalifikační kurz Autocadu (program pro architekty a stavaře). (Z polních poznámek
tazatele)
Ale ani ostatní respondenti, ať už byli vyučení v různých oborech nebo měli odborné středoškolské
vzdělání, nebyli ve své snaze sehnat práci v oboru příliš úspěšní: povedlo se to, někdy dokonce jen
na čas, pouhé čtvrtině z nich.
Pro každého cizince s vízem za účelem zaměstnání je z hlediska zákonných podmínek zvlášť
obtížné získat kvalifikované zaměstnání. Zákon vyžaduje, aby zaměstnavatel prokázal, že místo je
dlouhodobě neobsaditelné českým zaměstnancem. A to jsou, zejména v regionech s vysokou mírou
nezaměstnanosti, jakým je region severočeský, špatně placená a fyzicky náročná zaměstnání:
nejčastěji úklid, šití a pomocné stavební práce.
Ta práce, co se dá sehnat tady, většině není kvalifikovaná a prostě taková… těžká práce
jenom, ale to asi víte sám, jako třeba na stavbách a úklid, to jsou dva… jako hlavní, bych
řekla, obory. Místa pracovní. Kam se eště dá dostat. Ale i tam je konkurence... (slečna O.,
původem z Ruska)
To ale také znamená nízký výdělek a těžké pracovní podmínky. Ty se leckdy odrazí ve zhoršení
zdravotního stavu, jak některé dotázané ženy na svých případech dokládaly (zdravotní potíže mužů-
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cizinců byly v rozhovorech zmíněny jen ojediněle, a ještě ne ve vazbě na vykonávanou pracovní
činnost).
No a pak jsem… to zkusila v Roudnici nad Labem na Johnson Controlls, tam se šijou
potahy. Ale tam zase stojej, musíš stát…na jedný noze, na levý noze, a s tou pravou
normálně šlapáš na tu pedálu, jak šiješ. Tam jsem si poškodila trochu záda…, tak jsem s tim
jela do nemocnice. Tam mě trochu dali do pořádku, ale zpátky už mě nepřijmuli jo, protože
jsem to nemohla zvládnout, jenom na tý noze stát tolik hodin…(repatriantka z Rumunska,
Ústí nad Labem)
V některých profesích lze získat i místo, odpovídající kvalifikaci (muž-stavař, který odpovídal na
zprostředkující inzerát ve své mateřské zemi). Je to ale spíš výjimka než pravidlo. Výpovědi našich
respondentů ukazují, že vysokoškolsky vzdělaní stavaři, elektrotechnici a programátoři, sportovní
trenéři, strojní inženýrky a učitelky (i takto kvalifikovaní lidé nám poskytli rozhovory) pobírají
sociální dávky (mají-li na ně nárok) nebo dělají pomocné práce a uklízečky.
Řeknu, že (jsem) někdy litovala, že já jako učitelka dělám tu uklízečku, ale přišla na to,
možná s časem a s věkem, že mě ten úklid uklidňuje i duši, já nejsem nervózní, nikdo na mě
nekřičí, všichni se chovají ke mně dobře… (z vyprávění ukrajinské aktivistky sdružení
Oberig, původní profesí učitelky)
Ačkoli se v České republice rozjíždí program náboru kvalifikované pracovní síly ze zahraničí 22 , v
denním tisku se poukazuje na to, že mnohé podniky mají nedostatek vysokoškolsky vzdělaných
techniků 23 , na konferenci pořádané občanským sdružením Oberig bylo reprezentantkou z MPSV,
když projekt prezentovala, explicitně řečeno: „Není sice cílem projektu zakotvit tady ty, kteří tu
už jsou, ale měli jsme rekordmana, který tu již byl 157 měsíců… a my jsme mu pomohli“. Jinými
slovy: jen výjimečně vládní projekt pomůže i tomu, kdo už tu téměř deset let žije. Existují vůbec
projekty, které se zabývají tím, jak „zakotvit ty, kteří už tu jsou“? O jednom, nejspíš jako o jedné z
„prvních vlaštovek“ na lokální a regionální úrovni, referujeme i v této zprávě.
Z těch, kteří nám poskytli rozhovory se jen málokomu poštěstilo ve městě, kde žije, nebo v okolí
najít zaměstnavatele, který by byl ochoten uzavřít s občanem cizího státu, byť trvale žijícím v ČR,
pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Touto výjimkou je muž-repatriant z Rumunska, který pracuje
ve firmě dlouhodobě zaměstnávající zájemce o práci z téže země. Spolupráce firmy s rumunskými
partnery má ovšem už relativně dlouhou tradici: trvá několik desítek let („fungovala už za
komunistů“, jak respondent uvedl). Jeho partnerka, rovněž českého původu, která do České
republiky přišla současně s ním a s jejich čtyřmi dětmi, už takové štěstí neměla. Vypráví:
Už mám asi čtvrtý zaměstnání, kde bylo to strašně špatný se mnou, protože jsem byla na
zkušební době, vždycky se jim něco nelíbilo…, ale jednou v práci, tak úplně, mi řekli: vám
končíme smlouvu, protože jste cizinka. Pak jsem vodešla, a teď, jak jsem zaměstnaná,
tak…jenom na ten měsíc…
Ze všech těch respondentů, kteří mají možnost „být nezaměstnaní“ (repatriantů, azylantů, cizinců
s trvalým pobytem, bylo jich celkem 19), bylo na příslušných úřadech práce jako nezaměstnaných
registrováno devět, pět z nich bylo vysokoškolsky vzdělaných. Zaměstnaných bylo šest, další dva
studují a tři lidé rozbíhali činnost vlastní firmy (dva z nich souběžně ještě i registrovaní na
příslušných ÚP jako nezaměstnaní). Jedna vysokoškolsky vzdělaná žena, původem z Ruska,
provdaná za českého občana, práci teprve sháněla, aniž se vůbec na Úřadu práce registrovala. Ani
ona ani její čeští příbuzní si přitom zjevně neuvědomili, že tím zanedbává svou zákonnou povinnost
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být zdravotně pojištěna: vůbec nevěděla, že by se měla o své zdravotní pojištění postarat sama,
není-li evidovaná jako nezaměstnaná a plátcem pojistného tudíž není ani stát.
V souboru respondentů je téměř polovina lidí vysoce kvalifikovaných: mají vysokoškolské
vzdělání i odpovídající praxi v zemi původu. Ani jeden z mužů-absolventů vysokých škol nemá
práci ve svém oboru. Přitom vesměs (až na jednoho) získali už v ČR povolení k trvalému pobytu
(repatrianti) nebo politický azyl, jeden původně azylant získal nedávno české občanství. A až na
dvě výjimky (jednou z nich je repatriant, který ve svých pětapadesáti letech téměř vzápětí po
příchodu do ČR našel práci u bezpečnostní agentury jako strážný), jsou to právě oni, kteří jsou
registrovaní na úřadech práce jako nezaměstnaní. Dva usilují o rozjezd vlastních firem, aniž při tom
původní kvalifikaci hodlají uplatnit. Jediný vysokoškolsky vzdělaný muž, který pobývá v ČR už
čtvrtým rokem na vízum za účelem podnikání (a na úřadu práce tudíž ani jako nezaměstnaný
registrován být nemůže), teprve nedávno založil v Ústí nad Labem rodinnou firmu na výrobu salátů,
která se postupně rozvíjí. Předchozí pokusy o podnikání v rámci s.r.o. s exportem zboží do rodné
země nebyly úspěšné.
Respondentky-vyskoškolačky jsou na tom na pracovním trhu v severních Čechách jen o něco lépe:
jedna jediná z nich získala nedávno zaměstnání odpovídající její kvalifikaci na ústecké vysoké škole
(její manžel, rovněž vysokoškolsky vzdělaný lingvista, je stále nezaměstnaný), další, profesí
učitelka, je sice zatím na mateřské dovolené, ale má už nostrifikovaný vysokoškolský diplom a
doufá, že to její šance na uplatnění kvalifikace po skončení mateřské dovolené zvyšuje. Ostatní
vysokoškolsky vzdělané ženy se potýkají s analogickými problémy jako muži: kvalifikovaná práce
pro ně není dostupná. A tak inženýrka strojařka uklízí a myje nádobí v restauraci, stavební
inženýrka pracuje příležitostně jako šička, učitelky s vízy nad 90 dnů vesměs mají živnostenské
listy na úklidové služby. V jednom podstatném se ale ženy od vysoce kvalifikovaných mužů liší: ty
s trvalým pobytem jsou jen výjimečně, a když už, pak jen krátkodobě, registrovány jako
nezaměstnané na úřadech práce. Dokonce i tehdy, když bez práce opravdu jsou. Řeší situaci třeba
alespoň dohodami o provedení práce (100 hodin). Ženy s vízy za účelem podnikání nebo
s dlouhodobým pobytem za účelem sloučení rodiny přispívají do rodinných rozpočtů v nouzi i prací
načerno nebo na pomezí legality. Jedna z respondentek, původně ukrajinská učitelka,
charakterizovala situaci svou a sobě podobných (vysoce kvalifikovaných lidí s vízem za účelem
zaměstnání nebo podnikání, na něž se donedávna vztahovala lhůta desetiletého nepřetržitého
pobytu, aby jim vznikl nárok na trvalý pobyt v ČR), takto:
Ta inteligence, která kdysi pracovala ve školách, jako inženýři v podnicích, které se
pozavíraly…, prostě lidi, který mají vzdělání, ty většinou sem jdou. A tím, že jim dají deset
let čekání na to, než získají trvalý pobyt, tak za těch deset let ztratěj kvalifikaci. Kdyby to
bylo dřív, tak si vlastně udělají nostrifikace, naučili by se jazyk a podřídí se tomu, co
potřebuje Česká republika. Třeba ani nenostrifikují svůj diplom, ale je potřeba kvalifikované
pracovní síly v nějakém jiném oboru, tak… si to nějak rychle předělají a zapojí se do toho
pracovního procesu. A teď to vychází, že sem přišla kapacita a za deset let z ní už nic
nezůstává a ten dotyčný stejně zůstane pracovat na nějaký dělnický práce. Protože už to
všechno nepamatuje. A už je na to starý…
Pro příchozí ve věku kolem padesáti let, byť vysokoškolsky vzdělaných, je situace opravdu
extrémně obtížná, a to nejen při hledání uplatnění na trhu práce. Jeden z respondentů k tomu
podotýká:
Já, mně tam zůstali kamarádi. …Měl jsem tam dobrou práci, měl jsem tam, jak se říká rusky,
(po čjortu uvaženija – něco jako: po čertech úctu?). Já jsem v tom městě hrál fotbal, znali
mě jako fotbalistu. Potom jsem pracoval jako trenér, potom jsem pracoval jako ředitel
fotbalové školy… Měl jsem tam hodně kamarádů… a dobrou práci jsem měl. Takže pro mě
je to těžké. Kamarády tu nemám. V mém věku už je těžké s někým kamarádit. Těžké. Je
dobře, že mám rodinu, mám jednoho kluka, druhého, a sestru ženy a jejího manžela a
panímámu a…, Ondřeje… Ale kamarádi nejsou. To je rodina…, ale kamarádi tu nejsou...
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Todle je pro mě těžké. Bylo. Už jsem si na to zvykl. Ale zpočátku to bylo těžké… (manžel
repatriantky, vysokoškolsky vzdělaný starší muž, pracuje jako strážný u bezpečnostní
agentury)
Jiný vysokoškolsky vzdělaný repatriant se i v rámci výzkumného rozhovoru snaží vyrovnat se
ztrátou naděje, že by zde uplatnil své vzdělání a praxi, ačkoli je mladší než výše citovaný
respondent:
Tazatel: Vy máte dvě vysoký školy?
V.: No ano, jednu vojenskou, jednu inženýrskou. (...) Přece jen se mám trošku rád. ((smích))
Ne? Vy taky nepudete zrovna s Cigánama jámy kopat nebo nosit prkna někam do lesa. Ale s
Čechama bych pracoval, ale prostě ať mně daj práci takovou, kde můžu něco uplatnit. Já
rád řídím. Protože už hodně, už kolik, víc než dvacet let mám řidičák. (...) Můžu i na
dodávkách ňákých jezdit... (z rozhovoru s bývalým armádním důstojníkem, repatriantem,
nezaměstnaným)
Oba uvedené úryvky z rozhovorů upozorňují, byť nepřímo, na víceméně osobní až intimní
problémy, které muži-imigranti po svém odchodu z rodné země (a příchodu do regionu severních
Čech s omezenými pracovními příležitostmi) musí řešit, nějak se s nimi vypořádat. Jde o ztrátu
širších sociálních kontaktů – přátel a kamarádů – na jedné straně, a o ztrátu sociálního statusu (jak
lze postřehnout, jdou tyto ztráty svým způsobem docela „ruku v ruce“). V zemi původu mělo jejich
povolání ještě alespoň svou prestiž, vymezovalo jejich místo v komunitě i společnosti, i když
postupně nebo naráz přestalo zajišťovat rodině životní standard, na který byla zvyklá. V severních
Čechách rázem nebo postupně zjišťují, že jim jejich kvalifikace může na pracovním trhu spíš
komplikovat než zjednodušovat situaci, ztížit start v nových podmínkách.
Ale udělal jsem chybu, že píšu ve svém životopise, že mám vysokou vojenskou. Myslím, že to
tam nemám psát. Proto mě nechtěj. A já mám vysokou vojenskou, já jsem vojenský inženýr,
střelnictví a doprava… Nebo to nechtěj, nemaj rádi, protože já jsem sovětský důstojník? Ne
ukrajinský, ne ruský, ale sovětský? Tak. A teď myslím, že až půjdu někam říct si o nějakou
práci, tak to psát nebudu. Napíšu, že jsem byl řidič nebo zedník nebo zámečník, něco
takovýho. Půjdu makat jako makaj všichni cizinci. (…) Cizinci by měli mít větší podporu.
Například certifikát z kurzu by měl mít větší váhu, mělo by to být nějaké doporučení. Jsem
inženýr a nabízejí mi vození hlíny… (z rozhovoru s bývalým armádním důstojníkem,
repatriantem, nezaměstnaným)
No, rozumíš, oni koukali: učitel tělesné výchovy. Já jsem jim řekl tohle: "No na stavbu asi
nepůjdu. To je pro mě už těžké, jít pracovat na stavbu. No a tak něco – ale já nevim." A oni
řikají: "No to musíte být něčím vyučený: svářeč nebo zámečník nebo..." Já to NEMÁM. A oni
koukají, ale učitel tělesné výchovy neni, neni, neni. A to jsem tam chodil rok, no… (manžel
repatriantky, vysokoškolsky vzdělaný starší muž)
Nutno podotknout, že žádný z vysoce kvalifikovaných lidí, které jsme oslovili, nespoléhal výhradně
na místně příslušné úřady práce s tím, že je jejich povinností nalézt jim práci a zaměstnání
odpovídající úrovně. Všichni vyvíjeli a vyvíjejí osobní iniciativu, přímo oslovují potenciální
zaměstnavatele, ale jejich úspěšnost je z nějakých důvodů malá: menší, než mezi těmi muži, kteří
mají jen střední školy a vyučili se nějakému řemeslu. Ondřej, repatriant, který přišel do ČR v první
polovině roku 2005, bydlí rovněž v Chomutově jako dva posledně citovaní, původní profesí je
opravář šicích strojů, zvládl situaci až neuvěřitelně rychle. Shrnují to polní poznámky tazatele:
Práci začal shánět okamžitě. Koupil si mapu Chomutova, podíval se, kde je průmyslová
zóna a začal tam obcházet každé dveře. Většinou mu řekli, že práci nemají. Ondřej dělal na
Ukrajině opraváře šicích strojů. Takovou práci tady ale nedostal. Přemýšlel i o práci řidiče,
ale tam je problém s tím, že by potřeboval víza po Evropě. První práci sehnal asi po měsíci:
zámečník a kovoobráběč v menší firmě. Nastoupil hned druhý den potom, co se dohodl s
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majitelem. Začal bez písemné smlouvy s tím, že po zkušební době se uvidí. Za měsíc se mu
ale ozvali z jedné větší firmy, kde na sebe předtím nechal kontakt, když obcházel podniky.
Nabídli mu místo zámečníka. Absolvoval pohovor s vedoucím. Začal asi v srpnu 2005.
Nastoupil na zkušební 3měsíční dobu. Na ÚP nahlásil, že už má zaměstnání. Zaučení ve
firmě proběhlo dobře…
Jiní muži, už původní profesí řemeslníci, dlouhodobě využívají každoročně obnovovaného víza za
účelem podnikání. V následujícím případě jde o podnikání v oboru stavebních prací.
TJ: No a jak to – vy jste přišel a začal jste dělat úplně jinou práci, než kterou jste dělal
doma?
S: No jako úplně novu, předtím než jsem odešel z továrny, továrnu zavřeli, já už dlouho taky
ve stavebnictví trošku dělal. Zkušenosti jsem měl, to doma jsme chalupu stavěli, tam táta,
bratr, tam jsem se něco naučil, tam něco naučil, tam pomáhal, a právě taky sám vždycky
dělal.
TJ: A co vám, když jste teda začal dělat, ty různý práce stavební, tak co vám nejvíc chybělo,
kromě tý češtiny? Co bystě ještě potřeboval se dozvědět nebo umět?
S: No já, jak přišel na stavbu, to něco uměl dělat, něco ne, a tak po trošku naučil…
Zvyk a dovednost nebo ochota a připravenost živit se manuální nebo i těžkou fyzickou prací
znamená pro cizince hledající uplatnění v severních Čechách zřejmě jednoznačnou výhodu. Jejich
„rekvalifikace za pochodu“ z původních řemeslných profesí na jiné je snazší než vysokoškolsky
vzdělaných mužů. Řemeslníci obvykle nepotřebují prokazovat svou kvalifikaci, a to zakládá i jejich
větší pružnost v přizpůsobení se možnostem, které jim trh práce v severních Čechách nabízí.
Začínají tomu postupně rozumět i naši vysoce kvalifikovaní respondenti.

3.4. Trh práce v severních Čechách a jeho kapacita integrovat cizince
Tuto subkapitolu můžeme uzavřít konstatováním, že trh práce v severních Čechách, který má i
pro české občany řadu omezení, nevstřebává zahraniční pracovní sílu ani zdaleka optimálně.
Vykazuje ji mimo její kvalifikační radius, do profesí, které jsou fyzicky velmi náročné a vzdělání a
praxe imigrantů, které s sebou přinášejí ze zemí svého původu, nedokáže využít. Pokud jsou
příchozí mladí a zdraví, jsou schopni této omezené pracovní nabídky využít k obživě své a své
rodiny. Ti lidé středního a staršího věku, kteří mají trvalý pobyt nebo azyl, se ovšem často dostávají
do závislosti na sociální síti státu. Muži jsou nezřídka v evidenci úřadů práce (čím jej jejich
vzdělání vyšší, tím častěji, dalo by se říci) jako nezaměstnaní. U žen leckdy dochází
k dlouhodobým zdravotním obtížím. Ty jednak souvisejí s výkonem namáhavých a zdraví
ohrožujících profesí, jednak s dlouhodobým stresem z pobytové nejistoty, které jsou některé z nich
vystaveny a která je umocněna, pokud se vztahuje i na jejich děti předškolního a školního věku.
Nemoci vedou někdy až k nemocničním pobytům, dlouhodobým a opakujícím se pracovním
neschopnostem, zejména u žen které překročily padesátý rok věku.
Způsob pracovního uplatnění cizinců na severočeském trhu práce nedává možnost a ani
nestimuluje první generaci příchozích k tomu, aby si osvojili a zdokonalili češtinu. A její
znalost je přitom nejdůležitějším předpokladem k tomu, aby se mohli pokoušet uplatnit své vzdělání
a kvalifikaci, získané v zemích původu. Špatná, nedokonalá čeština jim leckdy brání využít
například i nabídky rekvalifikačních kurzů, pořádaných úřady práce.
Sociální kontakty imigrantů zůstávají omezeny na vlastní komunity: repatrianti společného
původu se snaží usídlit v jedné lokalitě nebo aspoň její blízkosti (například Chomutov), vznikají
svépomocná sdružení cizinců (Oberig, sdružení rusky mluvících imigrantů nebo méně úspěšná
iniciativa azylanta z ruskojazyčné oblasti v Teplicích). Přitom tito lidé spojují naděje a perspektivy
své i svých dětí s pobytem v České republice, nechtějí se vracet, a leckdy ani nemají kam, chtějí zde
žít a nechtějí zůstat v sociální izolaci uvnitř české společnosti. Vysokoškolsky vzdělaná paní z
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Ukrajiny, která trpělivě každoročně obnovuje své vízum za účelem podnikání, aby pak svého syna a
sebe živila poskytováním úklidových služeb, to v rozhovoru zformulovala, když popisovala
důvody, proč iniciovala vznik sdružení Oberig:
Protože je to naše země spasení, budu jako na rovinu říkat, že…pro nás (jste) země spasení.
Nikoho my nezajímáme – na jednu stranu nám to jako nevadí, že o nás se nikdo nezajímal,
protože my na to jsme zvyklí doma, no, ale když jsme u sebe, něco řekneme a votevřeme svoji
duši pro lidi, tak oni nás taky uviději…
Trh práce je tedy podle výpovědí respondentů rozdělen a cizincům je vymezena jen určitá část:
zejména nekvalifikované a těžké práce, prostřednictvím kterých lze do ČR přijít (přes
zprostředkovatele), ale které se velmi obtížně opouštějí. Kvalifikovanou a lépe finančně
ohodnocenou práci mívají cizinci zatím jen vzácně předjednanou ze země původu,
pravděpodobnost, že takovou práci sežene cizinec přes úřad práce nebo inzeráty, je podle
respondentů minimální. Důvodem je (kromě vysoké nezaměstnanosti v regionu) zejména nízká
jazyková kompetence cizinců a odmítání zaměstnavatelů zaměstnávat cizince. Zatímco někteří
cizinci nemají zájem svou češtinu zlepšit z úrovně základního dorozumění, jiní projevili veliký
zájem o kurzy, kde by zdokonalili jak gramatiku, tak psaný projev, aby zvýšili svou šanci získat
lepší práci. Minimálně v oblasti jazykových kurzů se tedy otevírá prostor pro podporu integrace
cizinců – a to jak pro veřejnou správu a samosprávu, tak pro soukromé školy a agentury.
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4. Cesta k zaměstnávání cizinců očima „zaměstnavatelů cizinců“
Ivan Vodochodský 24

4.1. Formulace problému
Cílem této kapitoly je představit zkušenosti zaměstnavatelů se zaměstnáváním cizinců. Na základě
výpovědí, které poskytli v rámci výzkumných rozhovorů, text popisuje mnohdy složitou cestu, která
k zaměstnávání cizinců vede. Poznatky získané od zaměstnavatelů doplňují zjištění získaná
z rozhovorů s pracovníky Úřadů práce nebo odkazy na Zákon o zaměstnanosti, který tvoří hlavní
legislativní rámec, v němž se zaměstnavatelé cizinců i úředníci při svém počínání pohybují.
Tématickými okruhy, kterých se týkaly otázky kladené zaměstnavatelům, byly motivace a důvody
pro zaměstnávání cizinců, reflexe průběhu procedury vyřizování jejich zaměstnání, každodenní
zkušenosti se zaměstnanci-cizinci, zkušenosti s nelegálními situacemi při zaměstnávání cizinců,
názory zaměstnavatelů na právní a institucionální rámec zaměstnávání cizinců v ČR a hodnocení
zkušenosti se zaměstnáváním cizinců spolu s výhledy do budoucna. Kromě toho byly zjišťovány
také základní popisné charakteristiky zaměstnavatelů, jako charakter jejich firmy, struktura
zaměstnanců s ohledem na zaměstnávané cizince, typ pracovně právních vztahů mezi
zaměstnavateli a cizinci a podobně.

4.2. Popis vzorku respondentů
Vzorek kvalitativního výzkumu tvoří celkem čtrnáct respondentů. Tři z nich jsou pracovníky Úřadů
práce, zbylých jedenáct zastupuje celkem devět firem a organizací v Ústeckém kraji, které mají
nějakou zkušenost se zaměstnáváním cizinců. Všechny tyto firmy a organizace zaměstnávají cizince
standardním způsobem, to znamená formou pracovní smlouvy na dobu určitou nebo neurčitou a na
základě povolení příslušných státních institucí. Ve vzorku tudíž nejsou vůbec zahrnuty takové
případy, kdy jsou cizinci zaměstnáváni bez platné pracovní smlouvy nebo platných povolení
(takzvaně „načerno“), nebo ty případy, kdy jsou cizinci zaměstnáváni prostřednictvím
živnostenských oprávnění (tzv. švarc-systém, veřejné obchodní společnosti a podobně). To má dva
důvody. Zaprvé, hlavním cílem zkoumání nebylo odkrývání fungování „šedé ekonomiky“,
nelegálních praktik zaměstnavatelů nebo zaměstnanců a podobných věcí. Zajímalo nás naopak, jak
to vypadá z pohledu respondentů tehdy, když se coby zaměstnavatelé snaží vyhovět všem
náležitostem a splnit zákonné požadavky pro zaměstnávání cizinců navzdory tomu, že je to spojeno
s mnoha úkony, které jsou často velmi složité a zdlouhavé. Za druhé, jak bude popsáno v části
věnované terénní fázi výzkumu, k získání zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají cizince formou
pracovního poměru, vedly také zkušenosti s hledáním respondentů.
Výsledný vzorek zahrnuje průřez důležitými odvětvími, v nichž se cizinci na trhu práce ve
zkoumaném regionu vyskytují. Jsou zde zastoupeny dvě firmy z oblasti automobilového průmyslu,
dvě zdravotnická zařízení, dva zemědělské podniky, jedna textilní firma, jeden elektrotechnický
strojírenský podnik a jedna společnost zprostředkovávající práci svých zaměstnanců různým,
převážně průmyslovým podnikům. Tip pro oslovení většiny těchto firem byl získán díky spolupráci
s Úřadem práce. Za důležitou vlastnost výzkumného vzorku, snad kromě jeho relativně malé
velikosti, která je daná obtížností hledání respondentů, lze považovat to, že v něm chybí zastoupení
odvětví stavebnictví, o kterém se má obecně za to, že v něm pracuje velký podíl cizinců. Ovšem
stavebnictví se ukázalo jako oblast, ve které je zaměstnávání cizinců obtížněji zkoumatelné. Ani
jeden ze zástupců stavebních firem v regionu, kteří byli osloveni písemně s žádostí o rozhovor,
24
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neprojevil ochotu rozhovor poskytnout. Vysvětlení může být v tom, že stavebnictví je z hlediska
zaměstnávání cizinců specifické. Objevují se v něm podle tvrzení pracovníků úřadů práce častěji
než jinde různé alternativní formy zaměstnávání cizinců (na živnostenský list, formou veřejné
obchodní společnosti nebo družstva, zprostředkováním zaměstnanců, prostřednictvím klientského
systému, „načerno“ a podobně). Takovíto „zaměstnavatelé“ jsou obtížněji dohledatelní, o velké
části z nich ještě donedávna neexistovala přesná evidence ani na Úřadech práce. 25 Dalším často
zmiňovaným rysem, který může komplikovat výzkum, je nadregionální působnost velké části
stavebních firem. Mnoho těchto firem sídlí mimo region Ústeckého kraje a svoje zaměstnance na
stavby v tomto regionu pouze dočasně vysílá, někdy dokonce aniž by to ohlásili příslušnému Úřadu
práce, jak jim ukládá Zákon o zaměstnanosti. 26 Ze všech těchto důvodů jsou zkušenosti
zaměstnavatelů ve stavebnictví z tohoto výzkumu vynechány. To ovšem neznamená, že nejsou
zajímavé, že by si zkoumání nezasloužily.
Co se týče míst, kde mnou zkoumané firmy sídlí, všechny mají sídlo v různých částech dvou okresů
Ústeckého kraje. Nejedná se však o firmy pouze lokálního významu. Řada z nich působí v rámci
dodavatelských a odběratelských vztahů na národní nebo dokonce nadnárodní úrovni, některé mají
také podíl zahraničního kapitálu. Všechny jsou zároveň v regionálním měřítku důležitým zdrojem
pracovních míst. Nedostatek pracovních sil, zejména v kvalifikovaných profesích, je však nutí se
poohlížet i mimo region, někdy je také vede právě k snaze o zaměstnávání cizinců. O tom, jak
k tomu dochází a jaký průběh to má, bude vypovídat analytická část tohoto textu.
Popsaný výzkumný vzorek, ačkoli ho nelze považovat za reprezentativní z hlediska jeho popisných
charakteristik, zdá se, vcelku dobře reprezentuje hlavní problémy, s nimiž se setkávají všichni
zaměstnavatelé cizinců v daném regionu. A do určité míry, například v souvislosti s legislativou a
procedurami zaměstnávání cizinců, i v nadregionálním měřítku.

4.3. Popis terénní fáze výzkumu
V prvotní fázi výzkumu bylo osloveno prostřednictvím e-mailu něco přes padesát firem se sídlem
v regionu. Kontakty na ně byly získány z webových stránek příslušné hospodářské komory.
Z těchto více než padesáti firem z různých odvětví (včetně stavebnictví, obchodu, služeb,
průmyslu), kterým byl zaslán podrobný vysvětlující e-mail s průvodním dopisem od koordinátorky
projektu, se zpět ozvala méně než desetina a pouze dva zástupci firem z tohoto seznamu byli
ochotní rozhovor poskytnout. Rozhovory s nimi proběhly na podzim roku 2005. Dále jsem požádal
o radu při získávání respondentů kompetentní úředníky Úřadu práce v Lounech. Díky jejich ochotě
se podařilo získat kontakty na dalších zhruba patnáct firem, které jsem postupně oslovoval
telefonicky. Takto se podařilo od března do června 2006 provést dalších sedm rozhovorů.
Jelikož se jednalo většinou o pracovně vytížené majitele, jednatele nebo manažery firem, byla jejich
ochota k rozhovoru vázána na dodržení určitého časového rozsahu rozhovoru. Často bylo nutné se
„vmáčknout“ mezi jiné dvě jejich činnosti (schůzky, jednání, pracovní obědy). Délka rozhovoru se
pohybovala až na výjimky v rozpětí dvaceti až čtyřiceti pěti minut. Proto jsem se rozhodl navzdory
svému přesvědčení držet se ve větší míře předem vytvořeného scénáře a vést rozhovory jako
polostandardizované. Výběr a pořadí kladení otázek jsem ale průběžně měnil podle situace. Některé
otázky nebyly pro určitý typ zaměstnavatele relevantní vůbec, takže jsem je z rozhovoru vypustil.
Rozhovory byly nahrávány na diktafon, což u žádného z respondentů nevzbudilo přímý nesouhlas,
pouze někteří si povzdechli nad tím, jak už je dnes nahrávání na diktafon samozřejmé.
25
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Všechny rozhovory se odehrávaly přímo v kancelářích respondentů, pouze jeden v zasedací
místnosti firmy. Během rozhovorů nedošlo k žádnému zásadnímu vyrušení nebo přerušení, ale bylo
běžné, že při nich zvonily telefony, přicházeli a odcházeli kolegové nebo podřízení respondentů
v různých záležitostech. Dvakrát se také stalo, že se až v průběhu rozhovoru jako druhý respondent
připojil společník nebo partner respondenta. Téměř všichni vypovídali ochotně a uvolněně, někteří
dokonce s velkým zaujetím. Jediné dvě výjimky, kdy respondent jevil známky nepohodlí a
ostražitosti, které stojí za zmínku, se týkají jednoho rozhovoru se zaměstnavatelem a jednoho
s úředníkem. Rozhovor se zaměstnavatelem uvízl ve chvíli, kdy jsem se snažil doptat na zkušenosti
(přímé či zprostředkované) s nelegálními situacemi a praktikami při zaměstnávání cizinců. Nakonec
jsem musel tuto otázku zamluvit a přejít k další. V případě rozhovoru s úředníkem bylo od začátku
jasné, že si chce být jistý tím, zda a co během rozhovoru řekne. Bylo vidět, že se velmi kontroluje,
zejména dokud byl rozhovor nahráván. Nakonec mne po jedné z mých otázek požádal, zda bych
diktafon vypnul. Odpověď, kterou jsem pak dostal sice nebyla podle mého názoru nijak šokující ani
závadná, patrně taková ale byla z pohledu respondenta.

4.4. Analýza
Metodologie analýzy rozhovorů

Kvalitativní analýza rozhovorů volně vychází z principů tzv. zakotvené teorie 27 . Postup analýzy byl
veden pomocí techniky kódování, to znamená, že různým částem analyzovaných přepisů rozhovorů
byly přiřazovány analytické kategorie ve snaze vystihnout hlavní smysl úryvků. Takto okódované
citace byly seskupeny podle jednotlivých kategorií, jejich skupiny dále spojovány nebo rozdělovány
jednak cílem porozumět jejich významu a zároveň najít uvnitř nich relevantní úryvky pro další
jemnější okódování. Snahou bylo popsat obsah všech důležitých kategorií, jejich vlastnosti a
dimenze. Důležitým rozdílem mezi zvoleným postupem a metodou zakotvené teorie je to, že
nevychází striktně z otevřeného kódování. Některé kategorie, které byly při analýze použity,
nevznikly až během čtení přepsaných rozhovorů, ale jsou odvozeny od témat obsažených již ve
scénáři rozhovoru. S pomocí těchto kategorií bylo provedeno první tematické roztřídění
analyzovaných dat.
V textu jsou témata analýzy řazena částečně chronologicky, tak aby co nejlépe zachycovala příběh
zaměstnávání cizinců v jeho průběhu. Na některých místech ustupuje chronologičnost vyprávění do
pozadí a je nahrazena popisem témat, které se tomuto pohledu vymykají (především hodnocení
různých dílčích aspektů), a toho, co se na základě analýzy ukázalo jako důležité.
Charakteristika zaměstnávaných cizinců

Předtím, než se budeme věnovat líčení průběhu zaměstnávání cizinců z pohledu zaměstnavatelů, se
zaměříme na to, o jaké cizince se jedná, tedy jaká je struktura populace cizinců, které
zaměstnavatelé zaměstnávají.
Ačkoli i v tomto výzkumu tvoří důležitou skupinu cizinci ze zemí bývalého Sovětského svazu
mající obecně velký podíl mezi cizinci na českém pracovním trhu, mezi jednotlivými firmami,
s jejichž zástupci jsem hovořil, existují značné rozdíly v tom, na jakou cílovou skupinu cizinců se
orientují. Obecně se dá říci, že tam, kde ze strany zaměstnavatelů neexistují žádné speciální
požadavky na kvalifikaci nebo náročnost či kvalitu odvedené práce – tam, kde se jedná o práci
nekvalifikovanou a málo placenou, převažují zejména občané Ukrajiny. V mém vzorku se Ukrajinci
či Ukrajinky objevují v textilní výrobě jako šičky, jako sezónní dělníci v zemědělství, zaměstnanci
ve strojírenství (tzv. operátoři, což je slangové označení pro dělníky pracující ve strojovém provozu,
27
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například při výrobě automobilových součástek), nebo v různých pomocných profesích (např.
uklízečky). Charakteristické pro tuto skupinu je, že sami zaměstnavatelé přiznávají, že se jedná o
levnou pracovní sílu, pracující za minimální mzdu a v případě potřeby poměrně snadno
nahraditelnou. Také u ní dochází podle výpovědí zaměstnavatelů k poměrně časté obměně.
Naopak, na opačném pólu zaměstnaneckého spektra stojí nejrůznější specialisté, lidé se zvláštní
kvalifikací nebo zvláštními předpoklady pro výkon dané profese (např. lékaři či manažeři), kteří
jsou naopak velmi obtížně nahraditelní. Tady je škála národností mnohem pestřejší a „exotičtější“.
V evidenci osob s povolením k zaměstnání na Úřadech práce se tak ocitají například jemenští nebo
etiopští lékaři či japonští nebo italští manažeři. Zvláštní skupinkou, která se objevila v mém vzorku,
jsou mongolští rukodělní pracovníci. Jedná se o skupinu, s níž její zaměstnavatel zachází stejně,
jako kdyby se jednalo o vysoce kvalifikované odborníky, protože si cení jejích manuálních
dovedností, které mu patrně přinášejí značný zisk. Specifickou kategorií cizinců spadajících do
skupiny těch, kteří pocházejí ze zemí EU a vztahují se na ně velmi zjednodušené podmínky
zaměstnávání, jsou občané Slovenska. Výjimeční jsou tím, že se, na rozdíl od jiných skupin, její
zástupci ve velké míře vyskytují jak mezi vysoce kvalifikovanými zaměstnanci (lékaři,
zdravotnický personál, manažeři), tak i mezi těmi málo kvalifikovanými (operátoři nebo zemědělští
dělníci).
Tím jsme se dostali k další charakteristice zaměstnanců, která je důležitá z hlediska našeho
výzkumu, a to je jejich zařazení do administrativní kategorie osob ze zemí původu mimo EU nebo
naopak v rámci EU. Z výše uvedeného vyplývá, že většina cizinců, jež zaměstnávají
zaměstnavatelé, s nimiž jsem hovořil, pochází ze zemí mimo Evropskou Unii a do České republiky
přicházejí za prací. To znamená, jak už bylo v předchozích kapitolách řečeno, že musejí žádat o
povolení k pobytu za účelem zaměstnání (pracovní vízum) a o povolení k zaměstnání (pracovní
povolení). Jejich zaměstnavatelé zároveň musejí k tomu, aby je mohli zaměstnat, získat souhlas
příslušného Úřadu práce. 28 S těmito úředními úkony je spojena řada situací, jejichž hodnocení ze
strany zaměstnavatelů bude předmětem dalších kapitol.
Poslední charakteristikou, o které bych se chtěl v této části zmínit, je jazyková výbava cizinců. Ta je
podle výpovědí respondentů velmi různá, zejména co se týká znalosti češtiny. Liší se ale také
význam, který je případné znalosti či neznalosti češtiny ze strany zaměstnavatelů přikládán. Jako
nejméně problematická je špatná nebo žádná znalost češtiny paradoxně vnímána u nejvíce
kvalifikovaných profesí, kde se ale zároveň předpokládá znalost některého světového jazyka, jímž
bude možné v rámci pracoviště komunikovat. To platí podle výpovědí respondentů u takových
profesí, jako jsou manažeři, programátoři a podobně. Obecně z výpovědí vyplývá, že s rostoucí
nenahraditelností daných zaměstnanců roste ochota zaměstnavatelů přizpůsobit se jejich jazykovým
schopnostem. Výjimku tvoří lékaři a zdravotnický personál u nichž je znalost češtiny důležitá pro
komunikaci s pacienty. Na druhé straně, u málo kvalifikovaných zaměstnanců, je jejich neznalost
češtiny někdy vnímána jako velký problém, dokonce tak velký, že je bariérou přijetí takovýchto
cizinců do zaměstnání. Například pracovnice společnosti, která zprostředkovává práci svých
zaměstnanců v různých firmách, na toto téma vypověděla, že se jí vůbec nevyplatí takové
zaměstnance přijímat. Důvodem je to, že zaškolení takových zaměstnanců nebo vytvoření manuálů,
podle kterých by mohli pracovat, s sebou nese tak velké dodatečné náklady, že nelze předpokládat
návratnost těchto vstupních investic – vzhledem k nízké mzdě, kterou zaměstnanci pobírají a
relativně malé provizi za zprostředkování.
Rozhodnutí zaměstnávat cizince

Nyní se budeme věnovat důvodům, které vedly zaměstnavatele k rozhodnutí zaměstnávat cizince.
V průběhu výzkumu se ukázalo, že je třeba odlišovat mezi důvody k zaměstnávání cizinců
28
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v dělnických profesích a mezi důvody, které vedou k zaměstnávání kvalifikovaných odborníků
z řad cizinců.
K rozhodnutí zaměstnávat cizince v dělnických profesích dovedla většinu respondentů
zprostředkovaná zkušenost jejich kolegů podnikajících ve stejném oboru. Většinou říkají, že se tato
zkušenost osvědčila také jim. Problémy, které zaměstnavatelé podle svých slov řešili v době, kdy se
začali na možnosti zaměstnávání cizinců informovat, lze shrnout do několika bodů. Všechny jsou
v jejich výpovědích spojené s vyčerpaností místního „lidského potenciálu“ nebo s negativními
zkušenostmi se zaměstnanci z řad místních obyvatel. Zmiňují jejich nezájem o nabízenou práci a
neochotu učit se tuto práci. Podle jednoho z podnikatelů je to tak, že ten z potenciálních českých
zaměstnanců, který něco umí nebo je schopen se to naučit, tak raději sám podniká nebo jde pracovat
do zahraničí. Tento názor patrně souvisí s blízkostí Německa a pracovními možnostmi, které se tam
nabízejí. Dále vypravěči hovoří o nespolehlivosti českých zaměstnanců (například nepřijdou na
předem domluvenou mimořádnou směnu, odejdou bez vysvětlení tři dni poté, co byli přijati do
zaměstnání, a podobně), neochotu pracovat přesčas a o víkendech (což někteří zaměstnavatelé
chápou, uvědomují si, že zaměstnanci mají rodiny). Podnikatelka v zemědělství navíc poukazuje na
neochotu českých zaměstnanců vykonávat s velkým nasazením sezónní práce (být „za každého
počasí od pěti od rána na poli“) a také, možná trochu překvapivě, velkou kriminalitu českých
zaměstnanců („hrozně kradou“).
Důvody tohoto stavu, na nichž se de facto všichni podnikatelé shodují, lze shrnout do kategorie
„malá motivace českých zaměstnanců“. Příčiny zaměstnavatelé vidí především ve špatně
nastaveném systému sociálních dávek státu, který je podle nich příliš štědrý a příliš plošný
(„paušalizovaný“). Pro jejich potenciální zaměstnance je stále výhodnější brát podporu
v nezaměstnanosti, dávky životního minima a případně přídavky na děti, než chodit do zaměstnání.
A to i tehdy, když mzda, kterou jsou jim zaměstnavatelé ochotní vyplácet, není založena na hodnotě
minimální mzdy (ta činí od 2. pololetí roku 2006 7.955,- Kč), ale je vyšší, odvozená například od
odvětvového průměru mzdy v regionu, jak potvrdil jeden z respondentů. Na rozdíl od českých
občanů cizinci, kteří zde nemají povolení k trvalému pobytu, nebo kteří nezískali české státní
občanství, možnost „jít na pracák“ nemají, což je podle zaměstnavatelů důvodem jejich větší
motivace. Smyslem pobytu těchto cizinců, kteří jsou zde na základě povolení k pobytu za účelem
zaměstnání, je právě práce a výdělek a tomuto cíli jsou ochotní podřídit takřka vše. Jsou schopni
pracovat i přesčas, v noci, o víkendech, respektují sezónní charakter některých prací, takže
například v době sklizně ochotně podávají maximální výkon. Někteří zaměstnavatelé dokonce
uvádějí, že jejich zaměstnanci z řad cizinců odvádějí za stejnou mzdu mnohem vyšší pracovní
výkon než čeští občané. Působí na ně samozřejmě také hrozba možné ztráty zaměstnání, pokud by
s nimi nebyl zaměstnavatel spokojen a dal jim výpověď. V takovém případě by jim totiž okamžitě
zaniklo povolení k pobytu a museli by ČR opustit. To se také skutečně děje, jak vyplývá
z popisovaných zkušeností.
Zcela jiná situace panuje v případě, kdy má zaměstnavatel zájem zaměstnávat cizince ve
vysoce kvalifikovaných profesích. Důvody tohoto zájmu jsou rovněž různé. Asi nejdůležitějším,
který zaměstnavatelé uvádějí, je trvalý převis poptávky po těchto kvalifikovaných pracovnících. To
se týká jak lékařů, kteří tvoří velkou skupinu kvalifikovaných cizinců, tak i jiných profesí
spadajících zejména do kategorie managementu („technicko-hospodářských pracovníků“, „bílých
límečků“ a podobně). Podobné je to zřejmě také s pracovníky tzv. IT profesí (informačních
technologií, programování a podobně), s těmi ovšem nikdo z respondentů tohoto výzkumu vlastní
zkušenost nemá. V případě lékařů hraje důležitou roli to, že se jedná o práci v regionu, který je
obecně vnímán jako nepříliš atraktivní a který nenabízí takové možnosti jako centrum a velká města
s jejich fakultními nemocnicemi a specializovanými klinikami. Důležitou charakteristikou, která je
v souvislosti s vysoce kvalifikovanými cizinci zmiňována, je jejich vysoká míra mobility spojená s
tím, že je o ně mezi zaměstnavateli velký zájem. Někdy je to vnímáno jako výhoda (například coby
manažeři mohou být najímáni krátkodobě pouze na určitý úkol), jindy – zejména v případě lékařů –
je to vnímáno spíš jako negativní projev fluktuace daný především menší atraktivností místa. Ze
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strany zaměstnavatelů je snaha tyto zaměstnance nějakým způsobem „stabilizovat“, udržet si je
pomocí různých výhod, zejména co se týče bydlení (poskytnutí ubytovny, zajištění obecního bytu a
podobně). Zaměstnavatelé ovšem zdůrazňují, že v tomto se jejich přístup k cizincům neliší od
přístupu k stejně kvalifikovaným ne-cizincům.
Postup při vyřizování zaměstnání cizinců

Podle výpovědí zaměstnavatelů existuje na cestě k zaměstnávání cizinců řada úskalí, kterými je
třeba nejprve proplout. Nejvíce je jich spojeno s administrativními úkony, které musí zaměstnavatel
i zaměstnanec podstoupit. Právě o nich a o strategiích jejich zvládání bude tato část textu.
Podle Zákona o zaměstnanosti, který tvoří právní rámec této problematiky, lze identifikovat několik
kroků, které je třeba při vyřizování zaměstnávání cizinců podstoupit. Velká část z nich je spojená se
získáním povolení k získávání zaměstnanců ze zahraničí. To uděluje příslušný Úřad práce ve
správním řízení, ve kterém rozhoduje především o tom, zda na pracovní místo, které zaměstnavatel
hodlá obsadit cizincem, existuje uchazeč o zaměstnání, který by splňoval podmínky zaměstnavatele
a mohl by na toto místo nastoupit. Tato podmínka v podstatě zamezuje zaměstnavateli v přímé cestě
od záměru zaměstnat cizince k jeho realizaci. Nejvíce je to patrné právě u pracovních míst
s nulovými nebo minimálními kvalifikačními předpoklady. Zde je patrný rozpor mezi
deklarovanými zkušenostmi zaměstnavatelů s nízkou kvalitou běžných uchazečů o takovouto práci,
o nichž byla řeč v předchozí kapitole, a zákonnou povinností Úřadů práce snažit se obsazovat volná
pracovní místa přednostně právě těmito uchazeči. Například jeden z úředníků úřadu práce, se
kterým jsem měl možnost vést rozhovor, uvedl, že jejích úřad vůbec neuděluje povolení získávat
cizince na nekvalifikované práce, protože v jeho evidenci je několik tisíc nekvalifikovaných
uchazečů o takováto místa.
Z výpovědí respondentů vyplývá, že existují strategie vedoucí ke zmírnění právě této patové
situace. Například se zdá, že Úřad práce může za určitých okolností povolit zaměstnat relativně
malý a pevně daný počet cizinců, pokud zaměstnavatel přesvědčivě doloží, že se mu na daná
pracovní místa skutečně nedaří vhodné tuzemské uchazeče získat. Jiná možnost, která byla rovněž
v rozhovorech zmíněna, se zřejmě týká toho, jaké kvalifikační předpoklady zaměstnavatel pro
pracovní místa, která nabídne úřadu práce jako volná, stanoví. Problém těchto strategií
zaměstnavatelů ale spočívá v tom, že nejsou příliš srozumitelné a průhledné pro vnějšího
pozorovatele. Jejich prozkoumání by si nicméně jistě zasloužilo samostatnou pozornost.
Teprve poté, co zaměstnavatel získá povolení zaměstnávat cizince, nastává situace, kdy by se měl
za normálních okolností po těchto cizincích začít poohlížet. Ovšem většina zaměstnavatelů
připouští, že kontakt na potenciální zaměstnance ze zahraničí měli už v době, kdy vypisovali volná
pracovní místa na úřadě práce a kdy žádali o povolení k získávání cizinců. Kontakty na tyto
potenciální zaměstnance získali respondenti většinou neformální cestou, prostřednictvím známých,
kolegů v oboru a podobně. V případě, kdy se jednalo o získání cizinců přímo v zemi jejich původu,
obraceli se také na zprostředkovatele v těchto zemích nebo využívali služeb internetových
inzertních serverů. Jedním z důvodů, proč se zaměstnavatelé rozhodli jednat takto s předstihem a
nečekat na udělení povolení k získávání cizinců bylo to, že v kombinaci s nutností potenciálního
zaměstnance získat povolení k pobytu za účelem zaměstnání (tzv. pracovní vízum) a povolení
k zaměstnání (pracovní povolení), je celá procedura velmi zdlouhavá. Mít dopředu vyjednané
zájemce o nabízená pracovní místa tak může být jejím alespoň částečným urychlením. V souvislosti
s komplikovaností a provázaností administrativních procedur na straně zaměstnavatele i
potenciálního zaměstnance bylo možné vypozorovat celkem pět různých strategií, které
zaměstnavatelé při řešení těchto administrativních otázek volí.
První z nich spočívá v tom, že se zaměstnavatel stará jen o tu část úředních úkonů, která se týká
bezprostředně jeho. To znamená hlavně o získávání a obnovování povolení k získávání cizinců (to
se uděluje zpravidla pouze na rok, poté je potřeba požádat o jeho prodloužení). Větší část úkonů,
které se týkají samotného cizince a které jsou velmi zdlouhavé, jelikož jejich součástí je

Trh práce a cizinci – zpráva z výzkumu

37

komunikace s úřady v zemi původu cizince, však nechává na něm. Vstupuje do nich pouze tehdy,
když se ho také nějakým způsobem týkají (například, když musí cizinec doložit platnou pracovní
smlouvu uzavřenou s ním a podobně).
Další strategie je taková, že zaměstnavatel přebírá větší aktivitu a stará se na základě plné moci
získané od (potenciálního) zaměstnance i o jeho úřední záležitosti včetně víza a jeho obnovování,
takže jedná i s úřady v zemi původu zaměstnance. Tato strategie se jeví jako velmi efektivní v tom
smyslu, že zaměstnavatel může postupem času získat v těchto procedurách praxi, kterou jednotlivý
zaměstnanec mít nikdy nebude, což může vést k jejich zjednodušení a urychlení. Zároveň má nad
těmito procedurami, a tím pádem i nad svými zaměstnanci, větší kontrolu. Může si například
stanovit podmínku, že zaměstnanec, kterému pomůže s vyřízením povolení k pobytu a zaměstnání,
u něj na oplátku zůstane nějakou dobu pracovat. Nevýhodou takovéhoto postupu je samozřejmě to,
že v souvislosti s ním zaměstnavateli výrazně rostou administrativní náklady.
Třetí strategie, která je určitou alternativou předchozích dvou, spočívá v tom, že někteří
zaměstnavatelé již v dnešní době, kdy je na českém pracovním trhu velké množství zahraničních
pracovníků, kteří mají svůj pobyt zde legalizovaný, rezignují na náročné a zdlouhavé získávání
cizinců přímo ze zemí jejich původu a orientují se právě na cizince pracující legálně zde v Čechách.
To vlastně v praxi znamená, že se snaží získat takové cizince, kterým končí pracovní smlouva nebo
které je možné získat pomocí výhodnější nabídky zaměstnání. Výhodou takovéhoto řešení je to, že,
při zachování předností, které zahraniční pracovníci mají a o kterých byla řeč, se výrazně urychlí
jejich nástup do zaměstnání. Jeden z respondentů například zvolil takovéto řešení poté, co se mu
podařilo získat lukrativní zakázku ze zahraničí a selhala jeho snaha najmout na tuto práci jiné
zaměstnance – nejprve tuzemské uchazeče, pak uchazeče ze Slovenska, poté cizince přímo v zemi
původu – a zadavatel zakázky tlačil na rychlý začátek výroby.
Čtvrtou strategií, která je opět modifikací všech předchozích, je snaha zaměstnavatelů orientovat se
na cizince, kteří již mají udělené povolení k trvalému pobytu na území ČR, nebo snaha vést svoje
zaměstnance k tomu, aby si toto povolení hned, jakmile to bude možné (což je v současné době po 5
letech legálního pobytu v ČR), vyřídili. Cizinci s trvalým pobytem přecházejí do administrativního
režimu podobného tomu, jaký mají zaměstnanci, kteří jsou státními občany ČR nebo zemí EU,
takže u nich odpadá celá řada problémů spojených s cizinci v režimu pracovních víz. Na druhou
stranu ovšem cizinci s trvalým pobytem mohou postupně ztrácet některé charakteristiky, kvůli nimž
je pro řadu zaměstnavatelů zaměstnávání cizinců atraktivní. Pokud zde žijí pět a více let, dá se
například předpokládat, že zde budou mít rodinu, takže už nebudou ochotní věnovat se práci
s takovým nasazením, jaké od nich zaměstnavatel vyžaduje a jakého se mu dostává od cizinců, kteří
jsou zde pouze za účelem práce. Strategie zaměstnávání cizinců s trvalým pobytem se proto
objevuje především u těch zaměstnavatelů, kteří nevyhledávají krátkodobé zaměstnance, a naopak
si na svých zaměstnancích cení stejných kvalit bez ohledu na to, zda se jedná o cizince nebo necizince.
Pátou strategií, kterou zaměstnavatelé v souvislosti s administrativní náročností zaměstnávání
cizinců zmiňují, je krátkodobé zaměstnávání cizinců prostřednictvím zprostředkovatelů. V tomto
případě může, jak o tom mluvil jeden z respondentů, zaměstnavatel využívat všech výhod
krátkodobě zaměstnávaných cizinců, jako je jejich vysoké pracovní nasazení a motivace, zároveň
ale nemusí řešit téměř žádné administrativní úkony spojené se zaměstnáváním těchto cizinců a s
jejich pobytem v ČR. Řeší pouze právní úpravu vztahu mezi ním a firmou, která zaměstnance
zajišťuje a které za to platí vedle mzdy pro zaměstnance ještě určitou provizi. Nevýhodou tohoto
řešení, kterou uvedený zaměstnavatel zmiňoval, je malá identifikace těchto zaměstnanců s firmou,
pro kterou pracují, a negativní vliv, který by tento faktor pro firmu mohl mít, pokud by procento
takto získaných zaměstnanců překročilo určitou mez.
Všechny popsané strategie se týkají cizinců zaměstnávaných v dělnických profesích. V případě
kvalifikovaných cizinců-specialistů je situace odlišná, což souvisí s jiným statusem, který tito
zaměstnanci mají jak z pohledu zaměstnavatelů, tak i z pohledu úředníků. Důležitou roli hraje také
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zpravidla snazší doložitelnost potřebnosti těchto zaměstnanců pro zaměstnavatele, která
zjednodušuje jednání mezi zaměstnavateli a úřady práce. Zaměstnavatelé i úředníci v rozhovorech
zmiňovali ochotu úředníků v těchto případech omezit administrativní nároky na minimum a zkrátit
lhůty pro vyřízení těchto žádostí na nejmenší nutnou míru. V některých případech je u těchto
odborníků vypisování volných pracovních míst ryze formální, protože místa, která jsou takto
inzerována, jsou předem rezervována pro zástupce managementu delegované zahraničními
vlastníky firem.
Poněkud specifická situace je opět v případě pracovníků ve zdravotnictví, zejména lékařů. U nich,
kromě podmínek, které si kladou úřady s ohledem na nutnost dodržovat zákon o zaměstnanosti a
cizinecký zákon, je třeba brát v úvahu také profesní pravidla týkající se kvalifikace, jejího uznávání
a průběžného doplňování. Z tohoto důvodu mezi zahraničními lékaři pracujícími v českých
nemocnicích převažují ti, kteří zde lékařství už vystudovali a kteří tudíž nemají problémy s uznáním
svojí kvalifikace. V minulosti tito lékaři měli možnost studovat pouze v češtině, čemuž také
odpovídá poměrně vysoká úroveň jejich jazykových schopností a tím pádem i o něco snazší
možnost začlenění se do nového prostředí v momentě, kdy nastupovali do zaměstnání. To už ale
neplatí stoprocentně. V dnešní době, kdy je možné na českých lékařských fakultách studovat
v angličtině, je, jak potvrdil jeden z respondentů, lékař-cizinec, který se rozhodne po takovémto
studiu jít pracovat do některé nemocnice v Čechách postaven chtě nechtě před nutnost naučit se
nejprve česky a tuto svoji znalost prokázat. Další zvláštností lékařské profese je potřeba
postgraduálního vzdělávání, která je zabudována do celého systému výkonu lékařské profese a
profesního růstu v rámci ní. Podle vyjádření respondentů z oboru zdravotnictví právě někteří lékařicizinci setrvávají v zaměstnání v regionálních nemocnicích hlavně po tu dobu, kdy si mají možnost
takto doplnit vzdělání po absolutoriu lékařských fakult (donedávna formou takzvaných atestací,
první a druhé, které bylo možné složit po několika letech od ukončení studia) a poté odcházejí za
prací do zahraničí. Hlavně regionální zdravotnictví se tudíž musí vypořádávat nejen s potřebou
zaměstnávat cizince, ale také zvládat jejich častou obměnu.
Problémy se zaměstnáváním cizinců

Nyní se přesouváme k hodnocení situace, kdy už zaměstnavatelé zvládli procedury nezbytné pro
zaměstnávání cizinců, a cizinci u nich pracují. V této části textu se budeme věnovat nejprve těm
aspektům zaměstnávání cizinců, které zaměstnavatelé vnímají jako obtížné, problematické. Poté se
stručně zmíníme o některých momentech, které, ačkoli by se dalo očekávat, že budou rovněž
vzbuzovat problémy, takto hodnoceny zaměstnavateli ve větší míře nejsou.
První část problémů spojených se zaměstnáváním cizinců se týká odlišnosti, kterou zaměstnavatelé
pociťují v každodenním chování svých zahraničních zaměstnanců. Opět zde má smysl rozlišovat
mezi zaměstnanci pracujícími v dělnických profesích (převážně v režimu sezónních prací nebo
spíše krátkodobých pobytů z důvodu zaměstnání) a ostatními zaměstnanci. Většina každodenních
problémů o nichž respondenti hovoří, se týká právě dělnických zaměstnanců. Tyto problémy lze
shrnout do dvou základních kategorií, a to do kategorie problémů spojovaných s kulturními
odlišnostmi cizinců a problémů spojovaných s jejich životem ve skupině. Tyto dvě kategorie však
nelze analyticky zcela odlišit, protože z pohledu zaměstnavatelů specifičnost skupinového života
jejich zaměstnanců-cizinců souvisí s jejich kulturní odlišností.
Zaměstnavatelé, kteří mají zkušenost se zaměstnáváním větších skupin cizinců (v našem vzorku se
vyskytují čtyři takové firmy), se převážně shodují v přístupu k těmto cizincům, který se dá shrnout
slovy dvou z respondentů, jež pronesli nezávisle na sobě: „Jsou jako děti.“ V tomto úsloví se
prolíná právě tak hodnocení skupinového chování cizinců – chovají se „jako školáci na výletě“,
jako vnímání „nedospělosti“ cizinců z hlediska zvládání každodenních návyků (hygiena, pořádek a
podobně), které respondentům připadají jako samozřejmé pro každého dospělého člověka.
Zaměstnavatelé tak chápou ve vztahu k cizincům sami sebe jako někoho, kdo plní roli rodiče,
učitele, vychovatele a někdy dokonce dozorce. Typický je tento pohled u zaměstnavatelů skupin
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dělníků z bývalého Sovětského svazu a z Asie, kteří těmto svým zaměstnancům poskytují mimo
zaměstnání i ubytování, takže mají možnost více vnímat také to, jak se chovají ve svém volném
čase. Nejčastější problémy, o nichž je v této souvislosti řeč, se týkají udržování pořádku a hygieny.
Zaměstnavatelé si všímají a snaží se řešit nejen neuklizené odpadky nebo neumyté záchody, ale
zasahují i do čistoty rukou svých zaměstnanců, nebo dokonce do jejich výchovy v oblasti intimní
hygieny (konkrétně používání menstruačních vložek). Zdá se, že cizinci z pohledu některých svých
zaměstnavatelů skutečně mají podobné postavení jako děti ve vztahu k rodičům nebo učitelům, to
znamená, že nejsou zcela svými pány v některých základních lidských otázkách, jako například
v tom, zda a kdy si budou umývat ruce nebo zda budou či nebudou používat kapesník. Podobně
jako s nižšími hygienickými návyky zaměstnavatelé „bojují“ také s podle nich špatným vztahem
k majetku, který cizincům dávají do užívání, hlavně v souvislosti s bydlením. V těchto vyprávěních
se objevuje líčení utržených vodovodních kohoutků a baterií, promáčených stropů, poničených
dveří a podlah a podobných škod, které respondenti v minulosti vinou cizinců utrpěli.
Někteří zaměstnavatelé zároveň dávají najevo, že za dobu, co zaměstnávají cizince, zhrubli, naučili
se nejít daleko pro příkré slovo a chovat se nevybíravě. To se týká především popisu situací, kdy
cizinci nejen že porušují kulturní zvyky a normy, ale dopouštějí se podle tvrzení respondentů i
nějakých těžších prohřešků, například vzájemných projevů násilí nebo krádeží majetku
zaměstnavatele. V takových případech respondenti přiznávají, že někdy neváhali ani s propuštěním
zaměstnance, i když to zpravidla znamenalo konec jeho pobytu v ČR. Dalším častým okruhem
problémů spojených s porušováním pravidel ze strany cizinců jsou prohřešky proti pracovní
morálce, jako obcházení pracovních norem, nedodržování pracovní doby, předstírání pracovní
neschopnosti a podobně. V této souvislosti ovšem zaměstnavatelé někdy neopomenou zdůraznit, že
se v tomto cizinci příliš neodlišují od části tuzemských zaměstnanců, kteří se chovají podobně. Na
zajímavý aspekt „jinakosti“ cizinců poukázal jeden z respondentů. Vyprávěl příhodu, jak jemu coby
generálnímu řediteli společnosti opakovaně chodili ukrajinští dělníci z výroby „říkat, že nemají
hadr“. On sám tuto situaci popisuje jako absenci „komunikačních zkušeností, zázemí, praktik,
návyků“, kterou dává do souvislosti s jejich zemí původu. Někteří zaměstnavatelé včetně tohoto,
vytvářejí v této souvislosti ve svých výpovědích pomyslný žebříček zemí podle úrovně pracovní
kultury, v němž Ukrajina stojí na spodní příčce, mnohem níž než Česká republika, která je ovšem
zase o poznání níže než Německo a Spojené státy americké.
S negativními aspekty hodnocení zaměstnávání cizinců zřejmě souvisí také zkušenosti
zaměstnavatelů s nelegálními praktikami ohledně cizinců na trhu práce. Všichni respondenti
v rozhovorech připustili možnost, že s nelegálními aktivitami za dobu zaměstnávání cizinců přišli
do styku. Někteří z nich také zmínili, že to bylo někdy spojeno se snahou zprostředkovatelů těchto
nabídek přinutit je k jejich akceptování silou. Všichni ale zároveň tyto svoje přímé či
zprostředkované zkušenosti situovali do vzdálenější minulosti a o současnosti mluvili jako o době,
kdy už jsou tyto aktivity na ústupu, kdy už nejsou tak běžné jako dřív. Přisuzují to zpřísněné
legislativě a větší a účinnější kontrole ze strany úřadů práce i cizinecké policie a celní správy.
Zajímavé také je, že většina zaměstnavatelů shledává jako hlavní terén, kde probíhá nelegální
zaměstnávání cizinců, oblast stavebnictví, se kterou však oni sami nemají svým vlastním
zaměřením nic společného.
Další nevýhodou, o které někteří zaměstnavatelé v souvislosti se zaměstnáváním cizinců hovořili, je
daleko větší pravděpodobnost toho, že se zaměstnavatel dopustí nějaké chyby nebo přestupku, za
který může být sankcionován. To se týká nejen zmiňovaných nelegálních činností, ale také
složitosti administrativy spojené s cizinci a to nejen ve vztahu k úřadům práce a cizinecké policii,
ale také ve vztahu k finančním úřadům, správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám.
Pro některé zaměstnavatele je tato hrozba o to naléhavější, že jsou částí svých aktivit závislí na
dotacích státu, které jsou vázány právě na bezúhonnost příjemce a na plnění všech předepsaných
podmínek.
Co se týče zmíněných oblastí, u kterých se příliš nepotvrdila předpokládaná problémovost ve vztahu
k zaměstnávání cizinců, jedná se překvapivě hlavně o problém komunikace ve smyslu jazykových
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schopností a schopnosti dorozumět se. Ačkoli součástí scénáře rozhovoru byla otázka týkající se
problémů s jazykovou bariérou, většina respondentů tento problém neshledává jako příliš vážný.
Podle jejich vyjádření dorozumění se zaměstnanci je možné, je to jenom otázka trpělivosti. Často
zdůrazňovaná je důležitost znalosti ruštiny a také podobnost ukrajinštiny a dalších slovanských
jazyků s češtinou. Zajímavé je, že někteří respondenti, pokud už připustili problém jazykové
bariéry, tak nikoliv v tom smyslu, že by bránila jim dorozumět se se zaměstnanci, ale v tom, že
hendikepuje zaměstnance samotné a že, kdyby se naučili dobře jazyk, byl by jejich život zde
mnohem snazší. Další otázky, u kterých se ve výpovědích zaměstnavatelů příliš nepotvrdila
očekávaná problematičnost, jsou soužití cizinců s Čechy v místě jejich bydliště, které ani jeden
z vypravěčů neoznačil za problematické, a problémy cizinců s vyřizováním běžných věcí, jako je
nakupování, návštěva u lékaře a podobně. Faktem ovšem je, že zaměstnavatelé mohou tyto
problémy znát pouze z části a zprostředkovaně, i tak je ale zajímavé, že takto bezproblémově situaci
svých zaměstnanců hodnotí.
Shrnutí

Na základě analýzy rozhovorů se zaměstnavateli cizinců jsme se pokusili ukázat, s jakými problémy
se zaměstnavatelé setkávají a jaké strategie jejich řešení volí. Problémy jsme rozdělili do dvou
oblastí, první, která je spojená s administrativní náročností vyřizování zaměstnání cizinců, a druhé,
která je spojena se samotným zvládáním role zaměstnavatele cizinců. Kromě toho nás zajímalo,
jaké kategorie cizinců si zaměstnavatelé vybírají a jaké důvody je k zaměstnávání cizinců vlastně
vedou. Bylo by obtížné pokusit se všechny závěry naší analýzy, kterými jsme zdaleka nevyčerpali
bohatství poznatků obsažených v nashromážděných datech, shrnout do několika málo vět.
Pokusíme se proto udělat něco jiného. Vezmeme jeden dílčí typ závěru, který se týká charakteristik
cizinců, jež tvoří skupiny zaměstnanců, s nimiž jsme se v průběhu zkoumání zaměstnavatelů setkali,
a na jejich základě zformulujeme ještě jeden nový závěr, který v předchozích kapitolách obsažený
není, ale dá se říct, že z nich určitým způsobem vyplývá a zároveň jim dodává pointu.
Z výzkumu zaměstnavatelů, který jsme provedli, vyplývá, že na českém trhu práce existuje
specifická kategorie zaměstnavatelů, které je možné označit jako „zaměstnavatele cizinců“. Je
specifická tím, že sama sebe takto vnímá, a to především díky tomu, že v souvislosti se
zaměstnáváním cizinců musí řešit řadu problémů, které jiní zaměstnavatelé řešit nemusí a jejichž
popis byl cílem tohoto textu. „Zaměstnavatelé cizinců“ jsou ale osobitou kategorií i při pohledu
zvnějšku, přinejmenším z perspektivy úředníků, kteří jim věnují zvláštní pozornost. Mají pro ně
vytvořenu oddělenou přihrádku, sledují je zvláštním pohledem a jsou na požádání schopni říct, kdo
do této přihrádky patří, kdo tam nepatří a co přináležitost k ní přesně obnáší.
V textu jsme ukázali, že takto definovaní „zaměstnavatelé cizinců“ vykazují ve vztahu k široce
vymezené populaci cizinců pohybující se na českém pracovním trhu určitý specifický zájem.
Výsledkem tohoto zájmu je, že prostřednictvím „zaměstnavatelů cizinců“ nalézají pracovní
uplatnění převážně některé specifické kategorie cizinců. V našem výzkumu se ukázalo, že jednou
takovou kategorií mohou být cizinci pracující v dělnických profesích, zpravidla na základě povolení
ke krátkodobému pobytu za účelem zaměstnání. Zaměstnavatelé si na nich cení zejména velkou
oddanost práci a ochotu jí obětovat více, než kolik jsou ochotní obětovat srovnatelní tuzemští
pracovníci. Zároveň zřejmě zaměstnavatelům vyhovuje také určitá vyšší míra závislosti, a tím
pádem i loajálnosti těchto zaměstnanců, která plyne z jejich podmínečné možnosti setrvávání zde,
jejímž důležitým garantem je právě zaměstnavatel. Druhou významnou skupinou cizinců, kterou
zaměstnávají „zaměstnavatelé cizinců“, jsou vysoce kvalifikovaní odborníci (například lékaři nebo
manažeři). Ti se naopak vyznačují zpravidla velkou mírou nezávislosti na konkrétních
zaměstnavatelích. Buď patří k firmě a k jejímu zahraničnímu vlastníkovi, nebo řeší nějaký vážný
nedostatek na pracovním trhu a proto bývají zaměstnavateli velmi ceněni.
Ze zkušeností tohoto výzkumu vyplývá, že mezi těmito dvěma kategoriemi cizinců, které jsme
právě popsali, zeje mezera, do které jen čas od času vhodně zapadne nějaký cizinec hledající práci.
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Takovým modelovým příkladem úspěšně zaměstnaného cizince, který se vymyká uvedeným dvěma
kategoriím, může být například cizinec žijící ve smíšeném manželství s českým občanem, schopný
domluvit se česky a dosáhnout alespoň částečného uznání svojí kvalifikace získané v zahraničí. Ví
se, že poměrně dost takových cizinců pracuje například v českém školství, zdravotnictví a patrně i
v soukromých firmách. Jejich zaměstnavateli nejsou „zaměstnavatelé cizinců“ se svými
specifickými potřebami a nároky, ale „běžní“ zaměstnavatelé, kteří naopak očekávají, že na takto
zaměstnané cizince mohou mít zcela běžné nároky, jaké mají na kteréhokoli jiného zaměstnance.
Proč je to důležité? Řada cizinců přicházejících do České republiky sem přichází s úmyslem trvale
zde žít, mít zde rodinu, práci, přátele, jinými slovy, žít zde úplný a smysluplný život. Nechtějí patřit
a ani nepatří do kategorie lidí přicházejících pouze za prací, kteří obětují práci všechno a jsou
závislí na svých zaměstnavatelích. Nemají ale ani takové „štěstí“, aby odpovídali charakteristikám
našeho „modelového“ cizince – ještě nemají povolení k trvalému pobytu ani české občanství,
zpravidla neumějí příliš dobře česky a je pro ně velký problém dosáhnout uznání svojí kvalifikace.
Nepatřívají ani mezi ceněné experty, které si zájemci o jejich práci sami najdou a budou si je
hýčkat. Právě tito „obyčejní cizinci“, které náš výzkum „zaměstnavatelů cizinců“ zastihl pouze
okrajově, prostřednictvím letmých zmínek o tom, že někteří ze zaměstnávaných cizinců zde žijí již
dlouhou dobu, že sem za nimi přišli nějací příbuzní a že si zažádali o povolení k trvalému pobytu,
tvoří důležitý subjekt potenciálního zájmu ze strany různých aktivit vlády i neziskového sektoru,
které jim mohou pomoci lépe zvládnout jejich situaci, naučit se česky, zorientovat se v pro ně
spletitých podmínkách života v naší zemi a najít zde svoje místo. Právě oni patrně nejvíce stojí o to,
aby jim někdo takový zájem a pomoc věnoval a aby byli co nejdříve schopni stát se potenciálně
úspěšnými příchozími a vítanými uchazeči o zaměstnání nejen u „zaměstnavatelů cizinců“, ale u
kteréhokoli zaměstnavatele hledajícího zaměstnance s jejich kvalifikací, praxí a dovednostmi.
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5. Bariéry pracovní integrace imigrantů a perspektivy jejich překonání
Analýza rozhovorů se zaměstnavateli a pracovníky úřadů práce přesvědčivě poukázala k té skupině
cizinců, kterou – zřetelně nikoli jen shodou okolností – náš výzkum mezi imigranty podchytil. Jsou
to lidé, kteří si přejí usadit se v České republice, konkrétně v severních Čechách, najít tu obživu a
domov pro sebe a své potomky. Trh práce v regionu ovšem preferuje jiný typ pracovních migrantů,
tudíž nabídka a rozmanitost pracovních příležitostí pro naše respondenty je logicky striktně
omezená. Výzkum mezi potenciálními zaměstnavateli cizinců v regionu to potvrdil.
V rozhovorech s cizinci padly otázky, jimiž jsme zjišťovali, v čem oni sami vidí největší překážky
svého optimálního uplatnění na pracovním trhu v severních Čechách. Nejčastěji byly uváděny tyto
bariéry:
Právní prostředí v ČR: legislativa, týkající se pobytu a pracovního uplatnění cizinců na území ČR

Úskalí, komplikovanost a restriktivnost českého zákonodárství jsme popsali poměrně detailně
v první části zprávy. Její důsledky pro každodenní život imigrantů ukazuje několik úryvků z jejich
vyprávění. Jednomu z tazatelů se podařilo uskutečnit rozhovor, v němž oba manželé-respondenti
s důvěrou v zachování své anonymity vyprávěli o svých trampotách. V polních poznámkách tazatel
respondenty charakterizuje:
Manžel… má kombinované vízum za účelem podnikání a zaměstnání. To si vyřizoval kvůli
vážné nemoci a potřebě mít jisté (tedy zaměstnanecké) zdravotní pojištění. Podnikatelské
vízum zase udržuje pro případ, že by o pracovní místo přišel. Paní přijela nejprve za účelem
sloučení rodiny, ale kvůli práci si vízum změnila na podnikání. Ale stejně pracuje převážně
na černo, protože jiná možnost se nenaskýtá. Čekají na možnost požádat o trvalý pobyt. Paní
má vysokoškolské vzdělání technického typu …Jejich syn studuje na gymnáziu.
Prožili tu dohromady už sedm nelehkých let se stále obnovovanými vízy za účelem podnikání,
zaměstnání, nějaký čas i na sloučení rodiny. Povinnost každý rok předkládat mnoho dokumentů
k prodloužení pobytu cizince zatěžuje jak časově, tak finančně. Navíc je mnoho podmínek pro ně za
hranicí splnitelnosti, a tak – i když neradi – přistupují k jejich fiktivnímu plnění, tedy koupí si o
potřebné skutečnosti potvrzení (od agentury, která je z podobných lidí živa). V podstatě všechna
taková potvrzení stojí „tisícovku“. Respondentka sama situaci rodiny charakterizuje v průběhu
rozhovoru velmi podrobně a se značnou dávkou otevřenosti
R: To každy rok… vyžadujou tak, že rejstřík trestů, pak z finančního i ze sociálky, myslím. Že
jim nic nedlužišTT: Že jste bezdlužný…
R: Pak musíš ukázat zdravotní pojištění. Když nemůžeme koupit za dvacet tisíc nebo za třicet
pro každého, to pro nás – i kdyby chtěli – prostě na to nemáme. Tak kupujeme takový jako
falešný jenom pro policii. Za tisícovku. No, takže tři tisíce ještě to. Aha, bankovní výpis
ukázat, tam stoosmdesát nebo kolik tisíc na člověka. Taky to kupujeme, protože to
nemáme…Bude stát tisicovku, takže když my tři… tak tři tisice…Syn ze školy doklad nějaký,
pak ještě… z toho živnostenského ukázat… Teď rok je pryč a já nepamatuju… Potýkáme se
se samými problémy…, od začátku byly ty problémy s těma papírama, hodně papírů sbírat…
na policii, na… živnostenský, pak na finančním, pak na sociálku, všude něco, všude peníze,
všude prostě… Tohle je systém, nevím.
Její manžel (který má to štěstí, že se uchytil jako údržbář-elektrikář u slušného zaměstnavatele a
místo se mu daří udržet) k tomu dodává:
Kvůli tomu, aby byl tady oficiálně, nechci mít problémy ani s policií ani s ničím ostatním,
takže ještě mám i živnostenský list, takže musím platit daně jako z živnostenského listu, tak i
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ze zaměstnání… Ale konečně musím držet ten živnostenský list, protože není jistý to
zaměstnání, že každý rok může ukončit.
Respondent zde jasně formuluje stanovisko, které zaznívalo ve všech rozhovorech: nikdo z cizinců
nechce porušovat žádné zákony, nechce mít nic „načerno“. Některé nároky jsou ale příliš vysoké na
to, aby je bylo možno plnit – zejména u vysokých finančních částek u lidí, kteří vykonávají
nekvalifikované práce za minimální mzdy.
Omezení možnosti být první rok zaměstnán obsahuje pro žadatele o azyl (tedy nikoli pro azylanty,
kteří již azyl získali) i azylový zákon. Práce na černo je proto mnohdy jediným východiskem,
protáhne-li se azylové řízení neúměrně dlouho. Je to nepřímo patrné z následujícího úryvku
vyprávění azylanta, který v jiném kontextu o svou práci „na černo“ v období čekání na udělení
azylu otevřeně přiznal:
Stát vůbec nepomáhá lidem, kteří žádají o azyl, a v prvé verzi zákona existovala norma, že
lidi, kteří žijí mimo tábor, na privátu, dostávají nějaké částky životního minima. Ale novela
zákona od roku 2002 zrušila tuto normu, a lidi, kteří žijí na privátu, dostávali jen
dvouměsíční podporu. Na první období. To je taky blbý. Protože v zákoně je napsané, že
řízení a udělení azylu probíhá v průběhu třiceti dnů, může být prodloužené do šedesáti dnů a
v nějakých případech do devadesáti dnů. Když nerozhodne v průběhu devadesáti dnů, může
být prodlouženo. A strop neexistuje. Ale finanční podpora existuje dva měsíce, to je vše. Ale
nikdo to nemůže změnit, nikdo z těch žadatelů o azyl, většinou ani nic nerozumějí v
mezinárodním právu, v základní listině práv a svobod a dál, dál, dál. Nikdo z nich nesmí tam
podat stížnost.

Nedostatek informací o právech a povinnostech cizinců

Všichni legálně příchozí podléhají od okamžiku vstupu na území ČR českým zákonům, zejména
zákonu o pobytu cizinců. Ti, kteří jsou neznalí jazyka (a těch je většina), nemohou svá práva a
povinnosti často zjistit jinak než od případných zdejších známých a příbuzných, pokud tyto
vědomosti mají. Protože zdaleka ne vždy je úředníci cizinecké policie nebo úřadů práce, se kterými
přijdou nezbytně v prvních dnech a týdnech pobytu do kontaktu, o jejich právech a povinnostech
srozumitelně poučí nebo poskytnou alespoň základní orientaci. Stejně tak nikdo z respondentů
nehovořil o žádné informační stránce nebo například brožuře, která by mu pomáhala v orientaci při
životě v ČR. Příkladem demonstrujícím potíže při orientaci v novém prostředí může být i mladá
vysokoškolsky vzdělaná žena, původem z Ruska, která se do severních Čech provdala, dokonce
byla v té době už docela slušně jazykově vybavena. Její zdejší příbuzní se v zákonech o pobytu
cizinců a souvisejících předpisech ovšem neorientovali a cizinecká policie také důležité informace
neposkytla:
Když jsem dostala trvalý pobyt na cizinecké policii, tak tam mi prostě dali ten průkaz a ani
neřekli, že jsem povinná udělat to zdravotní pojištění. Já jsem věděla, že pojedu na nějaký
měsíc do Ruska, tak jsem řekla, proč bych to dělala, pak jsem se vrátila a už to v podstatě
bylo tak, že už jsme se chystali odjet na delší dobu do Ruska. Pak jsem si zjistila, že… jsem
povinna to udělat…, o tom jsem nevěděla. A třeba nevím, co mi může nabídnout úřad práce,
jaký výhody z toho člověk může mít (je-li tam evidován jako uchazeč o práci), jako třeba to
placení zdravotního pojištění, když nejsem zaměstnána…
Cizinecká policie nejspíš nemá v popisu práce imigranty o jejich právech a povinnostech
informovat, takže pak záleží jen na dobré vůli lidí, kteří tuto profesi vykonávají, zda imigrantům
nad rámec svých povinností nějaké informace srozumitelnou formou poskytnou, nebo ne. I v našem
výzkumu se ukázalo, že informace v písemné podobě a v češtině, jsou-li i na vývěskách a
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nástěnkách, v prvních dnech i měsících nejsou pro imigranty přístupné a srozumitelné, jsou-li vůbec
čitelné.

Nevstřícnost a neochota lidí zodpovědných za cizineckou agendu na úřadech – na cizinecké policii a
úřadech práce

O zkušenosti s pracovníky úřadů práce na severu Čech, ať už špatné nebo dobré, se s námi podělili
ti, kteří mají v ČR trvalý pobyt, repatrianti a azylanti. Pro respondenty bylo obvykle překvapením,
že úřad práce nepomáhá práci hledat, ale je jen registruje ty, kdo práci hledají.
PD: Pomáhal ti někdy úřad práce hledat nový místo?
V: Ne, ne. Nikdá… Říkali: paní, hledejte si práci, protože my vám ji nenajdeme. Ani se nikdá
nenabídli, kolikrát jsem tam byla… Možná čtyřikrát, pětkrát, ani už nevim, nikdy neřekli:
Paní, tady máme papír, máme tady ňáký výpis nebo něco… Ne. Ještě ti říkají – to taky je
trapný a ošklivý – když ti řeknou…, když přijdeš za měsíc: Paní, máte něco?Ne? No tak co
děláte, co si nehledáte? To se mi stalo. (Z vyprávění repatriantky původem z Rumunska)
Když jsme přišly na úřad práce, za prací, řekly jsme, že vůbec neumíme jazyk, tak nám nikdo
neřekl ani slovo o tom, že kurz češtiny vůbec existuje. Bez jazyka nás poslali do firmy. A to je
špatné, protože na to, abychom si přečetly a podepsaly dokumenty, potřebujeme znát jazyk…
(zkušenost matky a dcery z Chomutova, absolventek integračních kurzů EDOSTu, když se
vzápětí po příjezdu do ČR hlásily na Úřadu práce)
Setkání s ochotou a vstřícným jednáním se shodou okolností uskutečnilo na tomtéž Úřadu práce.
Repatriant i jeho manželka žijící v Chomutově využili rekvalifikačních kurzů tam nabízených a
podpory podnikatelského záměru a zdají se být velmi spokojeni a plní optimismu do budoucna.
Na Úřadu práce pořád nabídli nějaký kurzy, a od začátku. Jak budou lidi, tak budou kurzy.
A už teď vidím, že nejvíc lidí evidovaných na úřadech práci nechce ani, takže nezajímá jich
ani ta práce, ani ty kurzy…
Pomohli mně v tom, udělali jsme podnikatelský záměr a schválili to, že myslím, že to tady
pude. Takže dnes jsem ty kurzy skončil a myslím, že od března začnu už, ten podnikatelský
list už mám, a od března začnu jako postupně… Potřebuju budovu, potřebuju dílnu a začnu
to.
Nedostatky ve fungování cizinecké policie evidují především azylanti 29 a ti, kteří v ČR žijí na víza
nad devadesát dnů, ať už za jakýmkoli účelem. Cizinci s trvalým pobytem obvykle oceňují, že na
CP již chodit nemusí. Velkým problémem je přístup policistů – a to jak v komunikační rovině, tak
například pokud jde o organizaci chodu úřadoven. Podle respondentů se čekají dlouhé fronty
v malých a naprosto nevyhovujících prostorách.
Zkušenosti s CP má Marek velmi špatné. V Teplicích je prý cítit, že je problémy cizinců
vlastně nezajímají. Pro čekání je tam malá úzká chodba bez sedaček, kde se lidi musí tísnit.
Je běžné, že se čeká od šesti ráno před úřadovnou CP, ačkoli se otvírá v 8,00. Dokud byla
Markova rodina jen žadateli o azyl (do roku 2003), museli se na CP hlásit každé dva měsíce
a tohle absolvovat…(Z polních poznámek tazatele k rozhovoru s vysokoškolským
studentem, synem azylanta)
Když přijdete na cizineckou policii a na něco se zeptáte, tak oni neodpovědí nebo odpovědí
zavádějícím způsobem nebo odpoví jenom to, co oni považují za vhodný říct. Takže většinou
29

Na základě své předchozí zkušenosti se statusem žadatele o azyl, kdy je třeba vízum prodlužovat každé dva měsíce.
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oni řeknou, že potřebujeme tady peníze, když nemáte peníze, tak nic. Byl jeden případ,
studentka byla Češka, vzala si za manžela Ukrajince, tyhlety všechny záležitosti
neprozkoumali. Ne každý jde a studuje zákon… A on nedostal trvalý pobyt, protože peníze
neměli, oba dva jsou studenti. Mezitím se jim pak narodilo dítě, pak dostal jenom
dlouhodobý pobyt na sloučení rodiny, s tím dlouhodobým pobytem vlastně nemohl pracovat,
takže nemohl tu rodinu uživit. Pokud člověk nepřistupuje rázně, razantně, pokud to
doopravdy nevydupe, tak nikdo nic nenabídne, i když to zákon umožňuje… (z vyprávění
jedné z aktivistek sdružení OBERIG, Ústí nad Labem)
Respondentka naráží na další kritiku, kterou cizinci vznášejí vůči CP: podle nich se často liší
informace podávané různými policisty, a tak se na ně nelze spolehnout a nelze být na jednání
připraven. Stejně tak policisté často neporadí s řešením nějakého problému, neinformují o
možnostech řešení obtížné situace, které zákon bez problémů umožňuje.
Na druhou stranu cizinci s trvalým pobytem a repatrianti obecně, nejen níže citovaný, žijící od roku
2003 v Chomutově, mají s cizineckou policií i ostatními zdejšími úřady a jejich zaměstnanci dobré
zkušenosti (funguje určitě často srovnání s poměry na úřadech v zemi původu, ze kterého zdejší
poměry vycházejí jako velmi slušné). Jakmile zřejmě cizinci nechodí na CP pravidelně prodlužovat
pobyt, ale jen občas potřebují vyřídit nějakou nerutinní záležitost, nesetkají se s odmítavým
přístupem či nepříjemným chováním.
Tady chyběl mě jenom jazyk, všechno, co tady musel udělat, i s bytem, jako všechno, co
musel udělat na úřadech, to bylo v pořádku, protože tady je to něco jiného než u nás. U nás
je jako byrokracie a musíš moc mluvit a musíš něco… protože nemůžeš přijít jenom, dát
papíry a oni to všechno ti udělají. Je to tam… fronty a… Jak já to dělal tady, tak by tam
neudělal vůbec. Protože tady jenom přišel, nikde… nemusíš ani mluvit, jenom přinést ty
papíry a oni jako: Ano, dobře…

Jazyková nekompetence cizinců, která je bariérou jak uplatnění kvalifikace tak rozvíjení sociálních
kontaktů s majoritou

Jak už jsme zmínili v úvodních částech, mnoho imigrantů ze zemí bývalého SSSR má tendenci
spoléhat se na příbuznost ruštiny a češtiny a nevěnují se výuce češtiny jako důležitému základu
života v české společnosti. Setkali jsme se jak s cizinci, kteří dbají na to, aby zvládli českou
gramatiku a jazyk se skutečně naučili, tak s těmi, kteří češtině takovou pozornost nevěnují. Mezi
našimi respondenty si vlastní jazykovou nekompetenci jako bariéru uvědomují mnohem častěji
ženy než muži, z mužů pak mnohem lépe repatrianti, kteří přitom už jakési základy češtiny z rodné
země mají:
Protože mluvit jako s kamarádem v hospodě je jedna věc, a mluvit s úředníkem je to druhé, a
mluvit jako s partnerem po byznysu, to je vůbec jiné. Takže… po skončení kurzu my jsme s
manželkou mluvili, že bylo to užitečné… (repatriant, absolvent kurzu EDOSTu, Chomutov)
Pracovala jsem na policii, měla jsem takovou klidnou práci. Čistou. Tady… jestli se
nenaučím psát a číst a mluvit, tak budu muset začínat od černé práce ((nemyslí práci
načerno, spíš nějakou dělnickou, nekancelářskou práci)). Šít nebo balit nehty, něco
komunikovat, je potřeba se naučit mluvit… Budeme se učit. Je potřeba se učit.
J. : Jaké máte vzdělání?
N.: Já jsem účetní. A ještě mám technické vzdělání: metrolog. Ne meteorolog, ale metrolog.
To je takové s přesnými přístroji.
J.: A vy byste tu chtěla pracovat podle svého vzdělání?
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N.: Chtěla bych, no, ale zatím je to nereálné. Musím mluvit, a pak půjdu do jakékoli práce,
plánuju jít do nějaké práce, abych komunikovala. (manželka nedávného repatrianta,
Chomutov)
Muži, zejména příchozí z Ruska, často nutnost naučit se česky značně podceňují.
No tak když, kdo chce rozumět, tot rozumět. V praci reknu my tady Čechom nerozumime, što
že tady cizincom. Kdož chce rozumět tak rozumie, kdož nechce rozumět, tak nerozumie.
Tentýž respondent je toho názoru, že je především v zájmu českého státu, aby se cizinci naučili
češtině. On i jeho partnerka argumentují příkladem Irska, kde mají známé. Tam mají imigranti
údajně mnohem lepší podmínky obecně, a zvlášť co se výuky jazyků týče. Čeština tohoto
respondenta není příliš dobrá ani po osmi letech pobytu a práce v českém prostředí (je jediným z
oslovených, který pracuje od počátku svého pobytu ve firmě českého zaměstnavatelea nemá jiné,
než české spolupracovníky). Dokumentuje to i doslovný přepis z nahrávky rozhovoru s ním:
Ta ciziněcká měla by ňáký mit takovy kurzy nebo prostě něco, ňáký nabídky, že tam nějenom
jeděn cizinec, že je jenom pro jednoho, to by tam mohli udělat těch děseť lidí, alebo kolik,
aspoň ňáký základy té češtiny, mohli by davať. A potom něšlo by jenom, šlo by taky i nějake
vzdělanie, že ten člověk můžet priučit sa něčemu jinému třeba…, tak možeš dělat tam, v innej
práci…
Po tak dlouhé době pobytu se ovšem už špatné jazykové návyky těžko odstraňují, jak v jiném
rozhovoru poznamenal vysokoškolsky vzdělaný azylant rovněž ruského původu: on sám je schopen
bezchybně rozumět jakémukoli psanému textu, ale na kurz češtiny začal chodit až po dvou letech
pobytu. Mluvený projev se mu už nepodařilo příliš zlepšit.

Nedostatečná znalost podnikatelského prostředí v České republice a jeho kulturně-historické
podmíněnosti

Lidé, kteří žijí v ČR s vízy za účelem zaměstnání a podnikání, jsou nuceni si osvojit řadu
speciálních praktik: dalo by se říci, že se pohybují v segmentu podnikatelského a zaměstnaneckého
prostředí, představujícím na českém pracovním trhu svého druhu podnikatelskou subkulturu (její
součástí jsou nepochybně „zaměstnavatelské agentury pro cizince“ i celý tzv. „klientský systém).
Její rysy lze postřehnout už z výše uvedených úryvků, když lidé popisují, jak se potýkají s tím, aby
dostáli požadavkům cizinecké legislativy. Z výpovědí respondentů je zcela zřejmé, že bez toho, aby
si osvojili některé pololegální až ilegální praktiky, by jejich setrvání zde bylo ohroženo.
Respondenti se cítí být legislativou i úředními procedurami doslova tlačeni k praktikám na pomezí
legality nebo až za něj, a to přesto, že se rozhodli v České republice normálně a legálně žít se všemi
právy a povinnostmi a dosáhnout na metu trvalého pobytu pro sebe a své děti. Aktivistka sdružení
Oberig důsledky této situace shrnuje takto:
Takže vlastně celá ta procedura jenom umožnila zvětšení té korupce, umožnila různým
skupinám těch klientů takzvaných ty lidi držet v šachu, a těžit z nich. Nic jinýho neumožnila.
Pokud by tady byla normálně jako dříve možnost získat pracovní povolení, běžně, tak každý
cizinec, který tady třeba pracuje na stavbě, tak by pracoval na nějakýho českýho
podnikatele, odváděl by daně, všechno. A stát by na tom měl víc. Dneska von pracuje pro
společnost, ta společnost to rozepíše, rozvede a nakonec k daňovýmu přiznání udělá že nikdo
nemá nic, a platit daň nemusí. Kam ty peníze jdou, nikdo neví.
Jak jsme již uvedli, složité a pro cizince rizikové procedury spojené se získáním pracovního místa,
je vedou ke změně účelu pobytu prostřednictvím založení živnosti. Tato změna sice zvyšuje
náklady na pobyt, byť snižuje poněkud pobytovou nejistotu, ale ilegální praktiky v mnoha směrech
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teprve zakládá či reprodukuje a vtahuje imigranty právě do onoho segmentu trhu práce na hranici
legality, o kterém byla řeč výše. Zkušenosti odtud jsou leckdy draze zaplacené.
Je práca v Lovosicích…, fabrika, já tam nemůžu, protože mě nikdo nebude chtít, tam
potrebujou jako pracovníky, ale když je živnosťák…, tak oni mě nevezmou, prostě řeknou, že
ne, až budu mít trvalý (pobyt), až pak můžu požádat prácu… A pokud já nedostanu to, tak
žádná práce ne: jenom na černo nějakou prácu. Neseženeš. (Matka tří dětí, vysokoškolsky
vzdělaná, která změnila účel pobytu ze „sloučení rodiny“, který jí nedovoloval výdělečnou
činnost, na vízum za účelem podnikání: ve svém vyprávění dokládá, že to její situaci
nikterak nezjednodušilo, naopak).
Ale ani když se situace nevymyká legálním pravidlům, nelze ji považovat za standardní: dokonce
ani v očích těch, kteří se v ní ocitli jako v jediném východisku z nouze.
Taky to pro mě tak směšný, když říkají podnikatel, když já uklízečku dělám, jako úklid a
podnikání, to úplně různý věci… Ale mě to bylo jedno, protože na tom záleželo prodloužení
víza, každý rok. (Z vyprávění spoluzakladatelky sdružení Oberig)
Ta část imigrantů (repatrianti, přivdané či přiženění, atd.), která bez potíží a odkladů získala v ČR
trvalý pobyt, je na tom o poznání lépe: nemusí se učit proplouvat úskalími složitých a
nepřehledných a limitujících zákonných norem. Mají-li lidé navíc ještě základní finanční kapitál, se
kterým do země přišli, mohou se soustředit na zkoumání severočeského pracovního trhu a hledání
svého místa v něm.
Člověk se potřebuje nejdřív taky seznámit s tím trhem… Že jsem tenkrát toho žáka sehnala,
tak to byla prostě náhoda. Zatím neznám… nikoho, kdo by mi mohl doporučit, že ten a ten
člověk chce učit ruštinu…Myslím, že zakládat jazykovou školu bych nechtěla… že to se
nevyplatí, že neseženu tolik žáků, z kterých bych se mohla uživit. Protože je to velký rozdíl,
v Rusku ta hodina výuky, to záleží taky na jazyku, ale v Moskvě, protože to je nejdražší
město, tak ta hodina stojí, dejme tomu hodina a půl, stojí tak osmset, tisíc korun… Tady za
to dostanu dvě stě padesát, ještě zdaněných, takže…(lingvistka, původně učitelka jazyků na
moskevské univerzitě, provdaná do severních Čech)
Ale i je-li finanční kapitál, ukáže se třeba, že chybí kapitál sociální: osobní kontakty a známosti
zakládají lepší orientaci v podnikatelském prostředí a efektivnější účast v něm. Navázání takových
kontaktů, vytvoření jejich sítí, to je leckdy „běh na dlouhou trať“, jak ukazuje třeba následující
úryvek z rozhovoru.
V Čechách je to všechno pomalu… protože tady je… byznys život tak jenom dopoledne.
Odpoledne je konec. Nikoho nenajdeš, nic neuděláš. Mě to od začátku trápilo: já v
Moldavsku měl nějaké kamarády a mohl poprosit vyřešit problém i v osm večer. A tady
musíš pomalu, pomalu, pomalu…(repatriant z roku 2000, Chomutov)

Nekorektní zacházení a marginalizace ze strany zaměstnavatelů, spolupracovníků a smluvních
partnerů

Nerovné zacházení s cizinci a českými občany je asi časté, ale cizincům se o tom s (českým)
výzkumníkem špatně mluví. Když už se respondent rozpovídal, bylo patrné, jak těžko takovou
situaci nese, a to nezávisle na tom, jak dlouho a s jakým statusem tady žije. Dejme tedy hlas těm,
kteří téma neobešli a našli sílu o něm pohovořit:
V podstatě se k nám chovají… jako nacionalisti. Znáte to, jak se přistupuje k lidem, kteří
jsou cizí. Oni si myslí, že jsme tupé, že nic nechápeme, takže mně je například nepříjemné,
když o mně mluví česky. Já česky rozumím velmi dobře. Devadesát devět procent přesně
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rozumím. Jedno, dvě slova z rozhovoru nerozumím. A když ti stojí za zády, mluví o tobě a
myslí si, že tomu nerozumíš, je to trochu urážlivé a psychicky náročné. Jsem prostě jako ten
pes, všemu rozumím, ale nic neumím říct. Já bych řekla, že všemu rozumím a: "Nestůjte mi
tady nad hlavou a neříkejte takové ohavnosti." (...) Mámě neříkají nic… (Dcera nedávného
repatrianta: o chování spolupracovníků. Chomutov, přeloženo při přepisu z ruštiny do
češtiny)
Cizinci se podle svých výpovědí setkávají s mnoha negativními reakcemi okolí právě na to, že jsou
cizinci. Zástupci majority své negativní postoje formulují vždy tak, aby cizinec odmítavé stanovisko
pochopil. Ať je to třeba jako v předchozím úryvku, kdy sice ostatní mluví česky, takže se jakoby
předpokládá, že cizinec nerozumí, přestože opak je pravdou. Kromě verbální komunikace velice
působí ta neverbální – „tváření se“, „pokukování“, různé úšklebky.
Mnoho cizinců již podle respondentů zakusilo diskriminaci pokud šlo o povýšení, možnost získat
vedoucí pozici, výhodu, bonus či nějakou odměnu.
Chtěla bych spíš dělat mistrovou, to hned udělají takové oči, že co bych chtěla, odkud přišla
a chce tady jako rozkazovat… (z vyprávění ženy původem z Ruska, vyučené švadleny, která
zde pracuje už osm let ve svém oboru, narodily se jí tu dvě děti a stále každoročně
prodlužuje vízum za účelem zaměstnání)
Před dvěma týdny proběhlo výběrové řízení na grant… Výzkum a výuka těch lidí, kteří jsou
nezaměstnaný. Agentura v Ústí dostala ten grant, a prováděla v prostorách úřadu práce toto
řízení. Bylo asi třicet lidi, z těchto třiceti lidi jen já a manželka jsme měli vysokoškolské
vzdělání, a zkušenost práce v těchto grantových schématech. Od nás požádali od všech
zaslat životopis, hned jsme ho zaslali, počítač mám připojený k internetu, a momentálně
jsme dostali odpověď, že vaše zkušenosti jsou velmi dobré, ale my vybrali lidi podle
zkušenosti a my našli lepší. Úřad práce nic s tím neudělá, nikdy. Protože to… není orgán,
který by moh…(Vyprávění nezaměstnaného azylanta, který už čtvrtým rokem usiluje o to,
získat práci odpovídající jeho kvalifikaci, jeho žena pracuje jako šička, navíc většinou na
černo)
Populace našich respondentů se podle toho, jak a s čím se potýkají, rozpadá do dvou výrazně
odlišných skupin: těch, kteří již získali trvalý pobyt, a těch, kteří o to dosud usilují případně čekají
až naplní lhůtu, aby o něj mohli požádat. Nebo jinak: repatriantů a těch, kteří se do ČR přiženili
nebo provdali a těch, kteří zatím mají vízovou povinnost.
Rozdílné podmínky a okolnosti jejich příchodu do ČR i pravidla jejich pobytu radikálně diferencují
i jejich očekávání a perspektivy s imigrací spojené. Jak ale ukázal výzkum zaměstnavatelů,
specifika trhu práce v severočeském regionu determinují obě tyto skupiny podobně a jejich
celkovou situaci rozhodně nezjednodušují. Ze získaných dat není zřejmé, do jaké míry si to sami
respondenti uvědomují.
Mnohem ostřeji to jsou zřejmě schopni nahlédnout jejich potomci, kteří už ve zdejších podmínkách
dospěli.
Ale lidi, kteří sem přijíždějí na stálé bydlení…to už je jiná skupina lidí, takže věci, co se tady
obvykle dějou… špatné věci od cizinců, to jsou většinou od lidí, kteří přijíždějí jen tak si
vydělat, a pak znovu odjedou. Ale ti, kteří tady bydlejí na stálo, tak ty se snaží problémy
naopak nedělat… A ňák se tomu vyhnout. Takže kdyby se kurzy zřizovaly, a naopak
podporovaly ty lidi, kteří sem přijíždějí nějak se tady zdržet, tak by mohly pomoct vyhnout se
těm špatným cestám. Protože občas když… není vyhnutí, jinak prostě nejde…Takže to by
velmi odlehčilo všem život teda. A pak lidi, co sem přijíždějí, to většinou lidi, kteří buď mají
praxi v životě a v práci nějaké, takže na něco jsou odborníci, anebo že mají vysokou školu…
Takže to je jiná skupina lidí, jo. A kdyby našli uplatnění v práci nějaké, a zvlášť ve svých
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oborech, byl by to příliv intelektuálního kapitálu. (Z vyprávění vysokoškolského studenta,
syna azylanta)
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6. Závěry a doporučení
Pokud se vrátíme k úvodnímu vymezení v přístupu k imigraci a měli bychom nějakým způsobem
zařadit způsob integrace imigrantů v severočeském regionu do vstupní typologie, pak by byla
situace zřejmě nejlépe uchopitelná pojmem diferencované inkorporace. Geografická i kulturní
blízkost Německa, kde se tento model po desetiletí ve vztahu k cizincům vyvíjel, na tom může mít
svůj podíl.
Vedle vietnamského etnika, jehož způsob participace na trhu práce v ČR je velmi specifický a
k integraci do české společnosti vietnamské komunity zatím spíše nesměřují, je v populaci
imigrantů v severočeském regionu nejpočetněji zastoupena ruskojazyčná skupina. Vedle občanů
Ukrajiny zde žijí občané Běloruska, Kazachstánu (nikoli nutně etnickým původem Kazaši),
Moldavska, Ruska – ti všichni byli v souboru respondentů v nějaké míře zastoupeni. Vedle toho
jsou v souboru výrazně zastoupeni i repatrianti z postsovětských zemí.
Všichni tito imigranti našli v severočeském regionu bez větších problémů možnost bydlení, ať už
nájemního nebo vlastního. Severočeský region má ještě i šedesát let po druhé světové válce a
vysídlení Němců kapacitu přijímat dosídlence.
Trh práce v regionu se ovšem vyznačuje poměrně robustními transformačními pohyby a jeho
kapacita vstřebávat pracovní sílu je omezená a nabídka práce pro cizince není dostatečně různorodá.
Kvalifikační požadavky trhu práce pravděpodobně teprve krystalizují. To vede na jedné straně
k vysoké fluktuaci v některých vysoce kvalifikovaných a specializovaných profesích (lékaři,
manažeři zahraničních firem): zde se na trhu práce šance pro cizince otevírají. Jiné profese, byť i
podložené vysokoškolským vzděláním zatím severočeský trh práce nevstřebává: rozhodně ne,
pokud nositeli této kvalifikace jsou imigranti z postkomunistických zemí. V téže situaci se
nacházejí i repatrianti, nejen z bývalého Sovětského svazu.
Legislativa upravující participaci zahraniční pracovní síly na trhu práce v České republice je natolik
komplikovaná, vůči migrantům, kteří sem chtějí přesídlit dlouhodobě nevstřícná, že to situaci
v severočeském regionu ještě komplikuje. Nahrává to těm „podnikavcům“, kteří umějí využít
nedokonalosti zákonů, úplatnosti některých pracovníků státní a regionální správy a
neinformovanosti, dezorientace i leckdy bezvýchodné situace některých imigrantů pro svůj zisk. To,
že ho dosahují aktivitami pohybujícími se na hranici legality nebo přímo nezákonnými praktikami,
je zatím jen vzácně českými kontrolními orgány důsledně sledováno a sankcionováno. Sankcím
jsou častěji vystaveni zaměstnanci než jejich zaměstnavatelé, jakkoli podstatně větší díl
odpovědnosti za „ilegální zaměstnavatelské praktiky“ spočívá právě na jejich bedrech.
Imigranti, kteří byli v zorném úhlu našeho zájmu, tj. ti, kteří se snaží na trhu práce v severočeském
regionu dlouhodobě uplatnit, případně teprve získat zde trvalý pobyt pro sebe i své potomky, se
ukázali být velmi obtížně legálně zaměstnatelnou skupinou cizinců. Usilují totiž o to, uplatnit i svou
často vysokou kvalifikaci, eventuelně vysokoškolské vzdělání, a to je zatím neprůchodné. Buď se
smíří s nekvalifikovanou a fyzicky náročnou prací, nebo se stávají závislými na sociální síti českého
státu. Oboje je všestranně kontraproduktivní: v řadě českých podniků chybí technická inteligence, a
přitom v severočeských městech jsou tito lidé v evidenci úřadů práce jako nezaměstnaní nebo
pracují zcela mimo svůj obor a rychle svou kvalifikaci i praktické zkušenosti ze země původu
ztrácejí – prostě tím, že jich dlouhodobě nevyužívají a své dovednosti nerozvíjejí.
Svůj podíl na neutěšené situaci imigrantů v severočeském regionu má nesporně jejich obecně dost
nízká jazyková kompetence, nedostatečná orientace na trhu práce, někdy i snížená sociální
kompetence v důsledku dlouhodobé sociální izolace. Nesporně největší podíl na ní má ale
mimořádně komplikovaný, nepřehledný a nekonzistentní legislativní rámec, který pobyt a práci
imigrantů na českém pracovním trhu vymezuje. Důležitou roli hraje i špatná informovanost
příchozích a leckdy i ne zcela korektní a jen vzácně a výběrově vstřícný přístup reprezentantů státu
a regionu – pracovníků úřadů práce a útvarů Cizinecké policie.
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Klíčem k efektivnímu řešení situace, a to v celostátním měřítku, je dlouhodobý proces politických
rozhodnutí a legislativních úprav ve vztahu k imigrantům, kteří se v zemi chtějí dlouhodobě usadit.
Nepřehlednost podmínek pro cizince, neujasněnost přístupu k cizincům u tvůrců příslušné
legislativy, která se projevuje mlhavými pravidly, nevstřícnost úředníků, kteří se cizineckou
agendou mají povinnost zabývat – to vše odráží, ale i nadále konzervuje neuspokojivou až
rizikovou situaci celé cizinecké populace v ČR. Zejména nepevnost pravidel, neustálé změny,
nepřehlednost v náležitostech pro prodloužení víza a přehnané formální požadavky představují pro
cizince velice obtížné – a někdy až stresující – podmínky pro život. Za riziko lze považovat
potenciální uzavřenost cizineckých komunit a oddělení jejích členů od většinové společnosti, a to
z důvodu přirozeného tíhnutí k lidem stejného jazyka a kultury nebo z důvodu odmítnutí (či
permanentního odmítání) ze strany majority a neúspěšných pokusů o integraci. Uzavřenost komunit
totiž může zpětně zase jen podporovat xenofobní naladění většinové populace – uzavřenost
znamená neznámo, které vyvolává nedůvěru, ne-li strach. Prevencí tomuto potenciálnímu
uzavírání se cizinců do vlastních komunit, a tím i vzniku negativních sociálních dopadů migrace
může být jedině zřetelně formulovaný přístup státu vůči cizincům, průhledná legislativa a
pravidla (a jejich dodržování všemi aktéry) a snaha o otevřenost vůči příchozím ze strany české
majority.
Neziskový i soukromý sektor má ovšem paralelně otevřené pole působnosti pro své integrační
iniciativy přímo ve vztahu k příchozím. Nabídka vzdělávání v českém jazyce, navazující
rekvalifikační kurzy směřující ke zvýšení šancí na uplatnění v lokálních i regionálních podmínkách
trhu práce, zvýšení kompetence imigrantů v právních otázkách vztahujících se k jejich pobytovému
statusu a zákoníku práce, včetně daňového systému a systémech sociálního a zdravotního pojištění,
orientace v reáliích i kulturních zvláštnostech země a regionu, který si imigranti zvolili jako svůj
potenciálně nový domov – po tom všem je podle výpovědí našich respondentů mezi imigranty
nesporně poptávka. Otázkou zůstává jejich koupěschopnost takových služeb: jejich efektivita je
totiž evidentně tím vyšší, čím dříve po příchodu do země mají šance jich využít. Zdaleka ne všichni
jsou vzápětí po příchodu do ČR koupěschopní.
Konkretizaci a zpřesnění poptávky příchozích po těchto službách přinášíme v příloze k této
závěrečné zprávě, která čerpá z výsledků evaluací integračních kurzů pro cizince, organizovaných
v rámci téhož projektu jako náš výzkum: Trh práce a cizinci.
Kromě cizinců se integrační či informační aktivity mohou zaměřovat i na zaměstnavatele i
potenciální zaměstnavatele cizinců. Podle výpovědí jak cizinců tak zaměstnavatelů je nejen pro
malé i pro větší firmy s personálními odděleními obtížné vyznat se v podmínkách zaměstnávání
různých kategorií cizinců. To je často důvod, proč firmy často cizince nezaměstnávají vůbec –
zaměstnat Čecha je pro ně standardní a známý postup, v případě cizinců tomu tak není. Poskytování
informací a poradenství zaměstnavatelům je tedy další perspektivní směr v integraci cizinců.
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Příloha k výzkumné zprávě:
Poptávka cizinců žijících v severních Čechách po vzdělávání:
doporučení k obsahu, formám a časovým dotacím vzdělávacích kurzů
pro imigranty, kteří se chtějí dlouhodobě usadit v ČR/severočeském
regionu.
Komu kurzy nabízet: nabídka vstříc poptávce
Vzdělávací kurzy je vhodné a užitečné nabízet (lze očekávat odezvu zájemců) všem těm cizincům,
kteří se hodlají v regionu dlouhodobě usadit. Kurzy určitě bude vhodné nabízet diferencovaně a
nábor do nich organizovat podle toho, komu především budou určeny. Realizované kurzy
v podstatě předpokládaly, že účastníci kurzů jsou homogenní skupina – a tento předpoklad se
ukázal jako mylný. Rozdíly mezi účastníky v očekávání od kurzů se ukázaly být velice výrazné a to
natolik, že pro některé účastníky určitá podoba kurzu ztrácela smysl. Kritéria, podle kterých volit
obsahové zaměření a formu výuky by měla vycházet z charakteristik potenciálních účastníků:
Právní postavení v ČR

Kurzy nemusí být nutně jen pro cizince, kteří mají v ČR trvalý pobyt. Závěry z výzkumu ukázaly,
že potenciálními frekventanty kurzů mohou být i azylanti (ve výjimečných případech i žadatelé o
azyl), lidé s vízy za účelem zaměstnání nebo podnikání i sloučení rodiny. I občané EU mohou být
osloveni takovou nabídkou, zejména pokud bude orientovaná na zvýšení jejich kompetence
v českém jazyce.
Délka pobytu cizinců v ČR – rozhodující moment diferencující nabídku

Akutní potřebu orientace v hostitelské zemi, v češtině, v základních právech a povinnostech
příchozích, systému státních a regionálních úřadů a institucí různého druhu (včetně třeba škol a
zdravotnických služeb) mají lidé, kteří začali v ČR žít nedávno (t.j. nežijí zde déle než šest měsíců).
Jim mohou takové vstupní kurzy usnadnit návazné využití kurzů jiného druhu, například, a
nejčastěji asi, rekvalifikačních kurzů nabízených úřady práce. Tyto vstupní kurzy je asi nutno
nabízet za velmi nízký poplatek, eventuelně zdarma, podle sociální situace uchazečů.
Potřebu zdokonalit mluvený i písemný projev v češtině, dosáhnout detailnější orientace na trhu
práce v regionu, osvojit si počítačovou gramotnost, získat praktické dovednosti, nezbytné k
úspěšnému hledání způsobu obživy/zaměstnání, naučit se dalšímu cizímu jazyku (nejčastěji byly
vzneseny požadavky na němčinu a angličtinu), hlubší porozumění právním normám, zejména
v oblasti pracovního práva a cizinecké legislativy, mají lidé, kteří v ČR žijí už delší čas a ještě se
(nikoli vzácně) potýkají s konkrétními nedostatky ve svých znalostech a vědomostech. Obecně jde o
to, aby jim kurzy otevřely cestu k osamostatnění, lepšímu porozumění vztahům v majoritní
společnosti, podpořily jejich komunikační dovednosti a v neposlední řadě zvýšily šance na
uplatnění jejich kvalifikace na českém/regionálním trhu práce. V konkrétní podobě by výuka
v kurzech, určených těmto imigrantům, měla být více individualizovaná, vycházet vstříc jejich už
zřetelněji uvědomovaným nedostatkům i cíleným požadavkům. Dokonce by některá zaměření
výuky mohla být pro frekventanty i volitelná. Tento typ, dejme tomu že pokračovacích kurzů, by už
měl či mohl být frekventanty honorován: pakliže je první absolventi vyhodnotí jako užitečné, bude
to ten nejlepší základ marketingové strategie poskytovatelů. Absolvování tohoto typu kurzů už by
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pak rozhodně mělo být doloženo certifikátem (osvědčením), minimálně o jazykové (české,
cizojazyčné), případně dalších kompetencích absolventa.
Země původu

Je sporné, nakolik se pokoušet frekventanty sdružovat do skupin podle toho, z jaké země původu,
eventuelně jazykové oblasti pocházejí. Při výuce češtiny ve vstupních kurzech, primárně
orientovaných na mluvený projev, by mohla být jazyková různorodost frekventantů výhodou: byli
by nuceni v průběhu účasti v kurzu i mezi sebou komunikovat česky – tím by byla výuka
efektivnější, protože by nemohli stále „přepínat“ do rodného jazyka, jak se na téměř všech
homogenních kurzech děje. Také by ztratili rychleji ostych z užívání češtiny, což je další ze
zásadních přínosů kurzu. Taková různorodost by také hned od první fáze pobytu v ČR zakládala
sociální kontakty i potenciální začlenění frekventantů do širší komunity cizinců v regionu, nikoli jen
do skupiny/komunity „rodáků“.
V pokračovacích kurzech, orientovaných už víc na osvojení české gramatiky a písemný projev
frekventantů, by naopak jistá jazyková homogenita mohla vyučujícímu výuku usnadňovat.
Původní kvalifikace

Ukazuje se, že nezanedbatelné množství imigrantů přichází do severních Čech jako vysoce
kvalifikovaní už ze země svého původu. Jejich specifickým problémem pak bývá nostrifikace jejich
vysokoškolského diplomu a osvojení si české odborné terminologie, aby se vůbec mohli ucházet o
pracovní místa odpovídající jejich kvalifikaci. Vypsat čas od času speciální kurz pro tyto imigranty
by jim mohlo výrazně pomoci. Reálné je to potud, pokud by skupinu tvořili lidé, jejichž vzdělání je
si oborově blízké. Ve výzkumném terénu jsme například postřehli u několika žen učitelské
vzdělání: kurz s orientací na český systém školství a rozsah i formy výuky ve školách i základy
pedagogiky v češtině by rozhodně uvítaly. Nemálo bylo rovněž mužů i žen s technickým
vysokoškolským vzděláním. Tam je ovšem otázka, zda by bylo možné najít společnou pojmovou
platformu, jakousi „češtinu pro techniky“, která by je mohla alespoň navést ke studiu odborné
literatury v češtině. Právní normy a postupy, týkající se nostrifikace vysokoškolských diplomů, by
pak jako náplň výuky vyhovovaly určitě všem.

Jak v kurzech vyučovat: dospělé (a) cizince
Na základě výsledků evaluací už realizovaných kurzů můžeme konstatovat, že drobné výhrady,
které přes všeobecně kladný ohlas frekventantů zazněly, se týkaly jen jedné z forem vyučování.
Dospělí cizinci nebyli spokojeni s tou výukou, která stavěla především na přednesení „látky“.
Při výuce, která je založena pouze jednostranném výkladu látky, se často stane, že účastníci buď
mají pocit, že všechno dávno znají, nebo že naprosto nerozumí, o čem se teoreticky hovoří (a
v obou případech se nudí) – to se často stávalo například u výkladu práva. Když byly ale principy
demonstrovány na konkrétním příkladě (zejména pokud se někdo z účastníků radil o vlastní reálné
situaci nebo problému), všichni se zapojovali, diskutovali, situaci si dokázali představit. Princip
tedy nakonec vyložen byl – a způsobem, který byl pro všechny užitečný a záživný.
Je známo, že tento „přednáškový“ způsob výuky už je překonaný jak ve výuce dětí, tak dospělých.
Interaktivní forma vyučování, problémová výuka, formy dialogu a týmové spolupráce při výuce,
řešení praktických úloh, to jsou evidentně prvky, které absolventy prvních kurzů oslovily, které jim
vyhovovaly a byly oceněny jako přínosné. S výukou ve formě pouhého výkladu absolventi kurzů
spokojeni příliš nebyli.
Z provedených evaluací vyplynul ještě jeden důležitý závěr: zřejmě nejlepším způsobem, jak si
osvojit základy počítačové gramotnosti, je využít počítače při tématizované výuce. Prioritní je pro
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frekventanty (uchazeče o účast v kurzech) samozřejmě čeština. Využití výukových počítačových
programů právě v českém jazyce, to zajistí, zejména v pokračovacích kurzech nebo v kurzech pro
vysoce kvalifikované frekventanty, přinejmenším vysoce efektivní procvičování gramatiky – tyto
programy existují v řadě verzí a fungují obvykle spolehlivě. Práci s textovým editorem je možné
nacvičit třeba při psaní strukturovaného životopisu uchazeče o zaměstnání… Při výuce cizím
jazykům lze analogických programů využít samozřejmě rovněž. Výuku vyhledávání informací na
internetu se nabízí spojit s efektivním hledáním zaměstnání, s vyhledáváním úředních webových
stránek, s nácvikem vyplňování různých formulářů nabízených už řadou úřadů a institucí na jim
příslušných stránkách.
Je na rozhodnutí tvůrců náplně kurzů, zda je efektivní nabízet nácvik práce s počítačem těm
účastníkům, pro které počítač zatím není v každodenním životě dostupný – ani doma, ani v
zaměstnání. Pokud se totiž osvojené dovednosti aspoň zpočátku denně neprocvičují, rychle se zas
zapomínají.
Výše uvedeným záměrům by ovšem bylo nutné přizpůsobit jak vybavení učeben, tak výběr
vyučujících – kompetentních k využití počítačů ve výuce.

Časová dotace kurzů pro cizince
Tato otázka zůstává poměrně otevřená – je obtížné na ni jednoznačně odpovědět. Jinak a v jiném
čase bude pravděpodobně nutné hodinově dotovat kurzy pro čerstvě příchozí, pro nezaměstnané,
pro pracovně vytížené, pro matky s malými dětmi… Někomu se budou hodit a budou pro něj
efektivnější kurzy jako denní studium převážně v dopoledních hodinách, jiní budou preferovat
večerní výuku, někteří každodenně, jiní spíš v týdenních intervalech, jiní by uvítali víkendová
soustředění… Absolventi kurzů, které se v rámci projektu Trh práce a cizinci uskutečnily, by uvítali
nějakou formu pokračování svého vzdělávání (zejména v češtině) a navrhovali, aby výuka českého
jazyka pro cizince byla rozložena třeba i do celého školního roku. Z výzkumných rozhovorů
vyplynulo i to, že příchozí s dětmi by rádi své potomky podpořili podpůrnou výukou českého
jazyka při přechodu do českých škol. I tady ovšem narážíme na otázku koupěschopnosti zájemců o
vzdělávací programy. Nelze předpokládat, že bude vyvážená a že si všichni zájemci budou moci
v plném rozsahu zaplatit vše, o co mají případně zájem.

Obsah a rozsah výuky
Téma je dostatečně a podrobně zpracované ve zprávách, které byly zpracovány na základě evaluací
kurzů. Zprávy jsou dobrým podkladem pro zpracováních návrhů dalších výukových programů,
jejich rozsahu i náplně.

Jak oslovit cílové skupiny nabídkou kurzů
Při evaluacích se ukázalo, že se informace o tom, že se připravují kurzy pro cizince šířila především
ústním předáváním v rodinných a přátelských sítích. Nabídky umístěné na úředních deskách úřadů
práce, případně cizinecké policie nebyly příliš efektivní. Přesto je respondenti výzkumu i
frekventanti kurzů jako vhodné k šíření informací doporučovali. Doplnili to ovšem návrhem na
umístění informací o nabídce vzdělávacích kurzů rovněž v regionálním tisku a regionálním
televizním vysílání. Vzhledem k obtížím s oslovováním cizinců prostřednictvím de facto
anonymních (pokud není poskytovatel kurzu dobře známá instituce či značka) letáků, doporučujeme
dobře zpracovat nějakou marketingovou strategii, která by nabídku kurzů efektivně nabízela.

