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ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

Dnem vstupu České republiky do Evropské unie se národní veřejné služby 

zaměstnanosti přidružily k Evropským službám zaměstnanosti a zahájila se realizace 

programu EURES. Zásadním posláním sítě EURES je podpora mobility pracovních sil 

mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie, státy Evropského hospodářského 

prostoru (EHP) a Švýcarskem. Cílem  této bakalářské práce je charakterizovat poslání 

sítě EURES v rámci volného pohybu osob a vymezit aktivity, které vedly či vedou 

k integraci sítě EURES do českých služeb zaměstnanosti.  Kromě toho je zde rozebrána 

nabídka a poptávka po pracovní síle v rámci EU v  souvislosti s požadavky trhu práce a  

jsou definovány možné nástroje a překážky mobility pracovních sil.  

 

 

ANOTATION OF THESIS 

On the day of the Czech Republic joining the European Union the national employment 

services became affiliated to the European employment services and the implementation 

of the programme EURES had been launched. The principal role of the EURES 

network is support of the mobility of workers among individual member states of the 

European Union, European Economic Area and Switzerland. The objective of this thesis 

is to characterize the role of the EURES network based on the principle of the free 

movement of persons and to define activities that had lead or lead towards integration of 

the EURES network to the Czech employment services. Moreover, this thesis analyzes 

supply and demand of labour forces within the EU in respect of the requirements of the 

labour market and defines possible tools and obstacles of the mobility of workers. 
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1 Úvod 

Dnem vstupu České republiky do Evropské unie (EU) se národní veřejné služby 

zaměstnanosti (VSZ) přidružily k Evropským službám zaměstnanosti a zahájila se 

realizace programu EURES. EURES je zkratkou anglického výrazu EURopean 

Employment Services, tedy Evropské služby zaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že do 

tohoto programu jsou zapojeny všechny veřejné služby zaměstnanosti členských států 

Evropské unie a také další partneři, je program EURES označován častěji jako síť 

EURES (z anglického výrazu EURES network). V celé bakalářské práci bude proto 

používáno tohoto mnohem výstižnějšího označení. 

Síť EURES byla zřízena v roce 1993 Evropskou komisí. Hlavním důvodem bylo 

vytvořit nástroj, prostřednictvím kterého by mohla být občanům usnadněna realizace 

práva na volný pohyb pracovních sil, a zajistit profesní a geografickou mobilitu v 

Evropě. Volný pohyb pracovních sil v rámci volného pohybu osob je jedním ze čtyř 

základních práv občanů Evropské unie uznaných již v Římské smlouvě1. [7, 10] 

Za pomoci 700 poradců a vytvořených vazeb s aktéry na trhu práce v celé EU síť 

EURES nabízí zejména poradenské a informační služby pro zájemce o práci 

v zahraničí, ale na druhé straně i servis pro zaměstnavatele, kteří hledají vhodnou 

pracovní sílu z ostatních členských států. 

Zásadním cílem EURES je tedy podpora mobility pracovních sil mezi 

jednotlivými členskými státy Evropské unie, státy Evropského hospodářského prostoru 

(EHP)2 a Švýcarskem. 

  Vedle vytvoření jakéhosi podpůrného mechanismu k realizaci volného pohybu 

pracovních sil byl jedním z důvodů pro vznik této sítě také předpoklad, že mobilita 

pracovní síly pozitivně ovlivní pracovní trhy členských států Evropské Unie, zejména 

v oblasti působení  nabídky a poptávky. Lze tedy zkonstatovat, že založení sítě EURES 

vyplynulo i z ekonomických důvodů. 

                                                 
1 Smlouva zakládající Evropské hospodářské společenství (EHS). Byla podepsána v Římě 25. března 

1957 a vstoupila v platnost 1. ledna 1958. Současně byla podepsána Smlouva o založení Evropského 

společenství pro atomovou energii (Euratom). Obě jsou proto společně známy jako Římské smlouvy a 

byly jedním ze základů pozdější evropské integrace. Na základě těchto smluv vznikl společný trh. 
2 Státy Evropského hospodářského prostoru tvoří všech 27 členských států Evropské unie, Island, Norsko 

a Lichtenštejnsko. 
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 Základním úkolem veřejných služeb zaměstnanosti České republiky je plná 

integrace této sítě do národního systému tak, aby mohly být úspěšně využívány 

možnosti, které tato síť nabízí, a aby důvody, které stály na počátku vzniku EURES, 

měly svou realizací pro Českou republiku pozitivní dopad.   

Cílem  této bakalářské práce je charakterizovat poslání sítě EURES v rámci 

volného pohybu osob a vymezit aktivity, které vedly či vedou k integraci sítě EURES 

do českých služeb zaměstnanosti.  Vzhledem k již tříletému fungování je možné nejen 

zhodnotit proces a podmínky rozvoje této sítě, ale i stanovit možné nástroje a překážky 

mobility pracovních sil. Dílčím podcílem je proto rozbor nabídky a poptávky po 

pracovní síle v rámci EU v  souvislosti s požadavky trhu práce a otázkou pracovní 

migrace.  

Zvolené téma mohu doplnit o velice konkrétní náhled a osobní zkušenosti 

s realizací, neboť v rámci sítě EURES pracuji již od listopadu 2004, nejprve jako 

EURES poradce, nyní jako kontaktní osoba EURES. Jednotlivé cíle jsem tak vymezila 

díky přímé účasti na implementaci sítě a možnosti osobního zhodnocení případných 

problémů postavení sítě EURES v systému veřejných služeb zaměstnanosti. 

V úvodní části práce jsou vymezeny cíle sítě EURES a implementační 

podmínky, které umožňují její realizaci. Zároveň je zde posouzen vliv teoretických 

východisek na úspěšnost celé implementace. 

Další částí související s vymezeným podcílem je přehled nejvýznamnějších 

teorií migrace, faktorů migrace a bariér. Analýza procesu vzniku migračních záměrů 

vedoucích k následné realizaci migrace umožňuje lépe posoudit úspěšnost a úlohu sítě 

EURES. Rozbor nabídky a poptávky po pracovní síle zahrnuje údaje o potenciální i 

skutečné migraci českých občanů do zahraničí na základě spolupráce s cílovými 

skupinami služeb EURES, tj. se zájemci o práci v zahraničí a se zaměstnavateli. 
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2 Cíle sítě EURES 

Hlavní cíle sítě EURES jsou formulovány v základních právních a programových 

dokumentech. Jedná se o Chartu EURES a Směrnici EURES. Na základě vymezení 

dílčích cílů je pak možné blíže specifikovat účel, pro který byla tato síť zřízena.  

Zároveň zde bude přiblížena organizační struktura sítě EURES. Prostřednictvím 

orientace v celé organizační struktuře je možné lépe interpretovat cílové skupiny, tzn. 

příjemce služeb, které jsou  v rámci sítě EURES poskytovány. 

2.1 Právní a programová základna 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, síť EURES byla ustanovena jako základní nástroj pro 

podporu volného pohybu osob. Volný pohyb osob představuje jeden ze základních 

pilířů Evropského společenství. Zásada volného pohybu osob spolu s volným pohybem 

zboží, služeb a kapitálu je stanovena v čl. 3 odst. 1 písm. c) Smlouvy o Evropském 

společenství jako jeden ze základních předpokladů fungování společného trhu.  

Právo na volný pohyb osob a pracovních sil je vymezeno v čl. 18 až 22 Smlouvy 

o ES. Ve smyslu čl. 39 Smlouvy o ES zahrnuje volný pohyb pracovníků právo: 

� ucházet se o nabízená zaměstnání,  

� pohybovat se za tím účelem volně na území členských států,  

� pobývat v některém z členských států za účelem výkonu zaměstnání 

v souladu se zákony a ostatními předpisy, které upravují zaměstnání 

vlastních příslušníků tohoto státu, 

� zůstat na území členského státu po ukončení zaměstnání, a to za 

podmínek, které budou předmětem prováděcích nařízení vypracovaných 

Komisí. 

Ve článku 40 téže Smlouvy jsou pak uvedena konkrétní opatření potřebná 

k zavedení volného pohybu pracovníků tak, jak je definován v předchozím článku. 

Jedná se o: 

� zajištění úzké spolupráce mezi národními úřady práce, 

� odstranění administrativních postupů a lhůt vyplývajících z vnitrostátních 

právních předpisů nebo z dříve uzavřených dohod mezi členskými státy, 

jejichž zachování by bylo překážkou liberalizace pohybu pracovníků, 
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� odstranění podobných administrativních postupů a lhůt, které vytvářejí 

pro příslušníky jiných členských států odlišné podmínky v oblasti volby 

pracovního místa než pro příslušníky vlastní, 

� vytvoření vhodného mechanismu, který by umožňoval propojit trhy 

pracovních sil a usnadňoval vyrovnávání nabídky a poptávky způsobem, 

který by vylučoval ohrožení životní úrovně a zaměstnanosti v různých 

regionech a odvětvích průmyslu. [7, 10] 

Lze tedy říci, že existence této sítě jakožto podpůrného nástroje se opírá již o 

primární3 legislativu Evropské Unie. Kromě toho existují tzv. sekundární právní 

dokumenty4, na základě nichž může celý systém fungovat. [4, 12] Jedná se především o 

Nařízení Rady č. 1612/68/EEC o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství5. Toto 

Nařízení upravuje pravidla volného pohybu pracovníků v rámci EU a je zde poprvé 

zmíněn pojem zvláštní služba. Tuto službu mají zřídit členské státy, má umožnit bližší 

spolupráci národních služeb zaměstnanosti a měla by se podílet na vyrovnání nabídky a 

poptávky na trzích práce v rámci Společenství. „ Členské státy nebo Komise podnítí 

nebo společně vypracují studii v oblasti zaměstnanosti a nezaměstnanosti, kterou 

považují za nezbytnou k zajištění volného pohybu pracovníků uvnitř Společenství. 

Ústřední služby zaměstnanosti členských států úzce spolupracují v oblasti vyrovnávání 

nabídky a poptávky po zaměstnání ve Společenství a souvisejícího umisťování 

pracovníků. K tomuto účelu určí členské státy zvláštní služby, které jsou pověřeny 

organizováním činnosti ve výše uvedených oblastech a které spolupracují mezi sebou 

navzájem a s útvary Komise.“ (Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968). 

[19] 

Po několika letech byla tato zvláštní služba v Rozhodnutí Komise 93/569/EHS 

z 22. října 19936 označena jako Evropské služby zaměstnanosti a v témže roce byla 

                                                 
3 Primární právo zahrnuje normy vytvářené členskými státy (např. Římské smlouvy, Maastrichtská 

smlouva o Evropské unii, apod.) 
4 Sekundární právo zahrnuje legislativní akty orgánů Společenství (např. nařízení, směrnice, rozhodnutí, 

doporučení, stanoviska, aj.) 
5 Část druhá Nařízení Rady č. 1612/68/EEC o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství změněna 

Nařízením Rady (ES) č. 2434/92 ze dne 27. července 1992. 
6 Rozhodnutí 93/569/EHS zrušeno Rozhodnutím Komise ze dne 23. prosince 2003, kterým se provádí 

nařízení Rady (EHS) č. 1612/68, pokud jde o vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o 

zaměstnání. 
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oficiálně zřízena síť EURES. „Komise, služby zaměstnanosti členských států a jejich 

případní vnitrostátní partneři vytvoří evropskou síť orgánů nazvanou EURES 

(European Employment Services), odpovídající za výměnu informací a spolupráci podle 

části druhé Nařízení (EHS) č. 1612/68.“ (Rozhodnutí Komise ze dne 22.října 1993). 

[20] 

V roce 2003 došlo k reformě EURES. Výsledkem této reformy bylo vytvoření 

základních programových dokumentů, kterými se nadále bude řídit fungování sítě 

EURES.  

Rozhodnutím Komise ze dne 23. prosince 2003 byly stanoveny cíle sítě EURES, 

členové a partneři. Byla ustanovena role Evropského koordinačního úřadu, strategické 

skupiny a pracovní skupiny. Dále byly vymezeny základní programové dokumenty - 

Charta a Směrnice EURES. Charta EURES je časově neomezený dokument, v němž 

jsou určeny jednotlivé oblasti vzájemné spolupráce v rámci EURES. Charta stanoví 

např. popis činností vykonávaných členy a partnery EURES, jejich povinnosti, 

praktické cíle systému či postupy pro zavedení jednotného systému pro výměnu 

informací. Jedná se především o sledování, pojmenování a řešení překážek pracovní 

mobility, dále o mezinárodní, meziooborovou a přeshraniční spolupráci a také o služby 

pro zprostředkování. Službami pro zprostředkování se rozumí zejména nabídka 

informací o volných pracovních místech, o možnostech vzdělávání v Evropské unii, 

asistence při organizování náborů pracovníků do jiných členských států, poskytování 

informací o životních a pracovních podmínkách a o pracovních trzích. Naopak 

Směrnice EURES mají časově omezenou platnost, a to na dobu tří let. Na toto období 

jsou vždy vymezeny priority, kterými se bude činnost jednotlivých složek EURES řídit 

a zároveň jsou podkladem pro čerpání finančních prostředků poskytnutých 

Společenstvím. [21] Návaznost uvedených dokumentů je schematicky znázorněna 

v příloze č. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Cíle sítě EURES 11 

2.2 Cíle systému jako celku 

Cíle sítě EURES jsou definovány ve všech výše uvedených dokumentech jak právních, 

tak programových. Jednotlivé cíle tedy můžeme definovat v teoretické rovině 

vycházející především z právních dokumentů, a dále též v aplikační rovině opírající se 

zejména o programové dokumenty.  

� Teoretické cíle jsou vymezeny komplexněji, především ve vztahu 

k Evropské strategii zaměstnanosti a ve vztahu k naplňování principů 

jednotného vnitřního trhu. Takový cíl je uveden v Rozhodnutí Komise z 

roku 2003: „EURES přispívá ke koordinovanému provádění části II 

Nařízení (EHS) č. 1612/68. Podporuje Evropskou strategii zaměstnanosti 

a přispívá k upevňování jednotného evropského trhu“. (Rozhodnutí 

Komise ze dne 23. prosince 2003). [21] 

Následuje definování dílčích směrů. Konkrétně v zájmu uchazečů o zaměstnání, 

pracovníků i zaměstnavatelů se EURES snaží prosazovat: 

� rozvoj evropských trhů práce, otevřených a přístupných pro všechny, 

� nadnárodní, meziregionální a přeshraniční výměny volných pracovních 

míst a žádostí o zaměstnání, 

� transparentnost a výměny informací o evropských pracovních trzích, 

včetně informací o životních podmínkách a možnostech získání odborné 

kvalifikace a příležitostech k osvojení si dovedností, 

� rozvoj metodiky a indikátorů pro tyto účely. [21] 

Aplikační cíle vycházejí ze Směrnic EURES7 a znamenají praktické operativní 

postupy, které mají být jednotlivými členskými státy dodrženy. Po dobu členství České 

republiky v Evropské unii jsou současné platné Směrnice již druhými v pořadí, kterými 

se národní síť EURES v České republice řídí. [23] Po vstupu České republiky do EU a 

zahájení fungování sítě EURES se vycházelo z operativních cílů stanovených ve 

Směrnicích na období 2004 – 2007. V tzv. „vstupním“ období byly pro Českou 

republiku vymezeny tyto klíčové priority: 

� integrace sítě EURES do systému veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ) 

všech členských států, 

� zajištění dostupnosti všech volných pracovních míst inzerovaných 

jednotlivými VSZ všem zájemcům ze zemí Unie, 
                                                 
7 V současné době jsou platné Směrnice EURES na období 2007 – 2010. 
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� zlepšit poskytování informací o všech aspektech mobility pracovního 

trhu, včetně práv spojených s volným pohybem, 

� dostupnost služeb EURES co nejširšímu spektru klientů, 

� aktivní přístup k zaměstnavatelům a podpora spolupráce s nimi, 

� přispívat ke zjišťování potřeb trhu práce, 

� poskytovat snadno dostupné a aktuální informace o právech volného 

pohybu pracovních sil uvnitř Společenství, 

� podporovat rozvoj přeshraničních pracovních trhů, 

� zajistit monitoring a evaluaci EURES aktivit, 

� poskytovat veřejnosti, sociálním partnerům a dalším zúčastněným 

stranám vhodné informace a komunikovat s nimi. [22] 

Společným jmenovatelem těchto priorit je řešení regionálních nerovností na trhu 

práce prostřednictvím zvyšování nabídky pracovních sil a výměny informací o 

životních a pracovních podmínkách. Výše uvedené cíle poukazují na to, kterým směrem 

se ubíraly cíle sítě EURES v uvedeném období. Na období 2007 – 2010 jsou jednotlivé 

úkoly a priority pro realizaci EURES aktivit následující: 

� nabízet efektivní informační a podpůrné služby a aktivně přispívat 

k dosažení politických cílů revidované Lisabonské strategie8, 

� pokračovat v integraci sítě EURES do VSZ v celém prostoru 

Společenství, 

� zlepšovat podporu spolupráce sítě EURES s ostatními poskytovateli 

informací (např. EUROPASS, PLOTEUS9) v oblasti trhu práce na 

národní i mezinárodní úrovni, 

� vyvinout intenzivnější komunikační strategii a zlepšit povědomí o 

nabízených službách sítě EURES, 

                                                 

8 Na summitu Evropské rady v Lisabonu v březnu 2000 byl v EU zahájen proces, jehož cílem je do roku 

2010 přeměnit EU v  nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomiku, schopnou 

udržitelného růstu s více a lepšími pracovními místy a s více posílenou sociální soudržností. V roce 2005 

došlo k přehodnocení stanovených cílů, prioritou se stává důraz na růst a zaměstnanost. [14] 

9 EUROPASS je soubor dokumentů, které usnadňují transparentnost kvalifikací a kompetencí a zlepšují 

tak profesní a studijní mobilitu na evropském trhu práce. 

PLOTEUS je informační systém o vzdělávacích příležitostech v Evropě. Je nástrojem usnadňujícím 

studentům a zájemcům o další vzdělávání, rodičům, poradenským pracovníkům a učitelům nalézt 

informace o studiu v Evropě. 
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� zlepšit sběr strategických dat (především statistických informací o 

mobilitě a úspěšných zprostředkování práce) a zajistit zhodnocení 

výsledků jednotlivých aktivit, 

� k obecnému poskytování informací navazovat systematičtější kontakty se 

specifickými zájmovými skupinami (zaměstnavatelé, osoby samostatně 

výdělečně činné, regionální úřady, aj.), 

� transparentněji utvářet nabídku informací uvnitř jednotlivých trhů práce, 

tzn. zajistit, aby bylo zprostředkování pracovních míst v souladu 

s platnými pracovními normami v příslušné zemi zaměstnání, 

� zlepšit kvalitu nabízených informací, především aktualizovat nabídky 

volných pracovních míst VSZ, 

� přispět k zjišťování nedostatku pracovních sil a nerovnováhy na trhu 

práce v jednotlivých sektorech, rozšiřovat nabídku pro pracovníky ze 

„t řetích zemí“10, 

� posílit rozvoj přeshraničních aktivit v oblasti zaměstnanosti a posílit 

rozvoj partnerství mezi starými a novými11 členskými státy EU.  

Celkový vývoj na trzích práce, který je důsledkem globalizace a hospodářské 

restrukturalizace, vyžaduje změnu postojů. Jednou z hlavních výzev na období 2007 – 

2010 je proto vštípit evropským aktérům na trhu práce skutečnou „kulturu mobility“.  

Rychlost, s jakou se evropské trhy práce mění, vyžaduje, aby se pracovníci 

systematičtěji přizpůsobovali novému pracovnímu prostředí, a to i s ohledem na 

rozšíření EU v roce 2004. V rámci celé EU vedle sebe existuje více regionů, z nichž 

jeden trpí nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil a nízkou mírou nezaměstnanosti, 

zatímco ten druhý naopak vykazuje přebytek kvalifikovaných pracovních sil a vysokou 

míru nezaměstnanosti. Jedním z nejdůležitějších poslání sítě EURES je tyto rozdíly 

zmenšit. [23] 

                                                 
10 Termín  „třetí země“ označuje stát, kterého se mohou týkat ustanovení nějaké mezinárodní smlouvy 

mezi státy, ale tato země sama není účastníkem této smlouvy. V tomto kontextu se třetími zeměmi rozumí 

území mimo území Evropského společenství.  
11 Pojmy užívané po největším rozšíření v historii EU v roce 2004 z 15 na 25 členských států. Staré státy: 

Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Spolková republika Německo, Dánsko, Irsko, Spojené 

království, Řecko, Španělsko a Portugalsko. Nové státy: Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, 

Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko a od roku 2007 též Bulharsko a Rumunsko. [18] 
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Dopad těchto hospodářských a společenských změn a současně i důsledky, které 

ovlivňují charakteristiku a trendy zaměstnanosti, vyžadují pravidelné přizpůsobování 

poslání a funkcí sítí, jako je právě EURES. V tomto kontextu byly proto na období 2007 

– 2010 navrženy výše uvedené hlavní směry. 

2.3 Poskytovatelé služeb sítě EURES 

V rámci organizační struktury v evropském měřítku je informační a poradenská síť 

EURES vytvořena ve spolupráci Evropské komise a veřejných služeb zaměstnanosti 

států EU/EHP a Švýcarska. Do sítě EURES jsou dále zapojeny regionální a národní 

instituce, jejichž činnosti se rovněž zabývají problematikou zaměstnanosti. Jedná se 

například o odborové svazy, zaměstnavatele a jejich organizace, krajské úřady a 

podobně.  

 Evropská komise je zastupována Evropským koordinačním úřadem 

(EURESCo), který byl pověřen Generálním ředitelstvím pro zaměstnanost a sociální 

věci, aby koordinoval praktická opatření nezbytná ke zprostředkování a vyrovnání 

nabídky a poptávky po zaměstnání na úrovni Společenství a analyzoval z toho 

vyplývající pohyb pracovníků. EURESCo má dále přispívat k dosažení stanovených 

cílů také prostřednictvím spolupráce na administrativní a technické úrovni. [21] 

 

Diagram č. 1: Organizační struktura EURES 

 

 

 

Zdroj: Interní manuál EURES v systému Správy služeb zaměstnanosti České republiky 

Evropská komise – Generální ředitelství         

pro zaměstnanost a sociální věci 

Koordinační úřad EURES (EURESCo) 

 

Služby zaměstnanosti států EU/EHP 

 

Partnerské organizace působící v oblasti 

EURES 
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Z hlediska poskytování informací cílovým skupinám jsou služby EURES 

poskytovány prostřednictvím veřejných služeb zaměstnanosti (úřadů práce), popřípadě 

partnerských organizací. Organizační strukturu zobrazuje diagram č. 1. Důležitým 

zdrojem informací jsou také internetové databáze, tzv. EURES portály. Jedná se o 

Evropský portál EURES a Národní portál EURES.  

 EURES má k dispozici síť poradců, kteří uchazečům o zaměstnání a 

zaměstnavatelům poskytují informace prostřednictvím osobního kontaktu. Momentálně 

po celé Evropě působí více než 700 EURES poradců a jejich počet neustále roste. 

Poradci EURES jsou speciálně vyškoleni k tomu, aby uchazečům o zaměstnání a 

zaměstnavatelům, kteří mají zájem o evropský pracovní trh, poskytovali tři základní 

služby EURES – informace, poradenství a pomoc v hledání pracovního místa. Mají 

odborné znalosti v praktických, právních a administrativních aspektech pracovní 

mobility na národní i přeshraniční úrovni. Pracují v rámci veřejných služeb 

zaměstnanosti dané země nebo v rámci partnerských organizací sítě EURES. 

 EURES portály12 tvoří informační databázi, prostřednictvím které nabízí přístup 

k stovkám tisíců volných pracovních míst, informacím o životních a pracovních 

podmínkách v evropských zemích a k odbornému poradenství schopnému zodpovědět 

pokud možno všechny dotazy týkající se pracovní mobility. Portály EURES umožňují 

zájemcům o práci hledat si zaměstnání či zveřejnit vlastní životopis, který si mohou 

prohlédnout zaregistrovaní zaměstnavatelé. Zájemci o práci se také mohou zaregistrovat 

a být pravidelně informováni o nabídkách volných pracovních míst. Na druhé straně zde 

mohou zaměstnavatelé inzerovat svá volná pracovní místa a hledat si vhodné kandidáty 

v registru zadaných životopisů. [26] 

                                                 
12 http://eures.europa.eu – Evropský portál pracovní mobility 

http://portal.mpsv.cz – Národní portál pracovní mobility 
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2.4 Příjemci služeb sítě EURES 

V souladu s vymezenými cíli na základě právních a programových dokumentů existují 

tři základní skupiny příjemců služeb, které síť EURES nabízí. Přehled skupin 

s podrobnou identifikací je uveden v tabulce č. 1. Jedná se o: 

� zájemce o práci v zahraničí, 

� zaměstnavatele, kteří poptávají zahraniční pracovní sílu, 

� další partnery a zájemce o poskytované služby. [21] 

Do skupiny zájemců o práci v zahraničí jsou zařazeni jednak uchazeči o zaměstnání 

z řad evidovaných uchazečů na úřadech práce, dále pak ostatní zájemci, které motivují 

jiné faktory, než je ztráta zaměstnání. S ohledem na naplnění priority odstraňovat 

nerovnováhu na trhu práce a snižovat nezaměstnanost v jednotlivých regionech by 

stěžejní cílovou skupinou zájemců o práci v zahraničí měli být především uchazeči o 

zaměstnání. Na základě vlastních poznatků získaných při poradenství je však potřeba 

zmínit, že uchazeči o zaměstnání, zejména ti obtížněji umístitelní, nemají dostatečné 

jazykové znalosti a nejsou tak vybaveni jednou z nejdůležitějších motivačních složek 

pro projevení zájmu o mobilitu. Stává se tak velmi častým problémem to, že dotyčný 

uchazeč sice odpovídá požadované kvalifikaci v profilu nabízeného volného pracovního 

místa, nicméně bývá velice často podprůměrně jazykově vybaven. Tento jev se stává 

bariérou migrace a týká se např. řemeslných profesí. Ve větší míře se pak tato 

skutečnost projevuje v případě poptávky po nekvalifikované pracovní síle. Dochází tedy 

k tomu, že v oblasti zprostředkování zaměstnání nelze služby sítě EURES „omezit“ 

pouze na uchazeče o zaměstnání, ale věnovat se i takové cílové skupině, která je 

schopna tuto bariéru překlenout. Poradenské služby jsou proto zaměřeny na širší okruh 

příjemců, tzv. zájemce o práci v zahraničí. Mezi ně patří kromě zmíněných uchazečů i 

absolventi škol, pracující se zájmem o změnu, studenti se zájmem o dočasný pracovní 

poměr (brigády), aj. 

Zaměstnavatele, kterým jsou nabízeny služby EURES, je možné rozdělit na domácí 

a zahraniční. Oběma skupinám zaměstnavatelů jsou nabízeny různé formy náboru 

pracovní síly. Jedná se o možnost šíření pracovních nabídek (volných pracovních míst) 

do vybraných evropských zemí, asistence při organizaci výběrových řízení či zajištění 

účasti na mezinárodních veletrzích pracovních příležitostí. Jakékoli šíření volného 

pracovního místa domácích či zahraničních zaměstnavatelů do ostatních států, je 

podmíněno řádným nahlášením těchto volných pracovních míst v rámci národních 
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služeb zaměstnanosti příslušné země (zpravidla na úřadech práce). Díky informačním 

technologiím je možné tyto národní databáze propojit a prostřednictvím jednotného 

informačního portálu, kterého síť EURES využívá, tato volná místa jednotlivě 

prověřovat. V praxi to znamená, že jakýkoli zaměstnavatel, který má zájem o pracovní 

sílu ze zahraničí, vždy musí nahlásit volné pracovní místo na úřadě práce ve své zemi 

(kde má zaměstnavatel sídlo) a označit ho jako volné místo s šiřitelností EURES. Toto 

místo je poté distribuováno do jednotné evropské databáze. Zaměstnavatel musí 

následně kontaktovat EURES poradce své země a ten prostřednictvím spolupráce mezi 

EURES poradci dále distribuuje volné místo do země, odkud chce zaměstnavatel 

získávat pracovní sílu. Tento postup odpovídá tzv. Standardům kvality volných 

pracovních míst13 s cílem eliminovat riziko šíření pracovní nabídky problémových nebo 

dokonce neexistujících zaměstnavatelů. [24] I s touto cílovou skupinou je spojeno 

několik rizik či nedostatků celého systému. Velice často totiž dochází k situaci, kdy 

zaměstnavatelé hledají pracovní sílu pouze v určitých vybraných zemích za účelem 

snížení nákladů při následném odměňování pracovníků. S tímto rizikem pak také 

souvisí odliv kvalifikované pracovní síly z určitých zemí či regionů a zaměstnávání 

zahraničních pracovníků v zemích či regionech, které přitom vykazují vysokou míru 

nezaměstnanosti. 

Úkolem sítě EURES v jednotlivých zemích by tedy měla být podrobná identifikace 

potřeb trhu práce a na základě získaných poznatků potom účelně stanovit plány činností 

dané národní sítě. V případě České republiky byl např. díky těmto souvislostem 

zamítnut rozsáhlý projekt německé kliniky na zprostředkování českých lékařů do 

Německa. 

 

Tabulka č. 1: Příjemci služeb EURES 

- občan příslušného členského státu EU zájemci o práci 
- občan jiného členského státu 

- nezaměst./zaměstnaný 

- student 

zaměstnavatelé - domácí zaměstnavatel členského státu 

- zaměstnavatel jiného členského státu 

Ostatní - odbory, hospodářské komory, zaměstnav. svazy, univerzity, agentury práce, apod. 

Zdroj: Interní manuál EURES v systému Správy služeb zaměstnanosti České republiky

                                                 
13 Standardy kvality volných pracovních míst vydalo Generální ředitelství pro zaměstnanost a sociální 

věci za účelem stanovení jasných kritérií pro hlášení a šíření volných pracovních míst v rámci EURES.  
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3 EURES v České republice 

Implementace sítě EURES byla v České republice oficiálně zahájena již před vstupem 

České republiky do Evropské unie, a to v roce 2004. V rámci veřejných služeb 

zaměstnanosti byla započata integrace sítě nejdříve na vybraných, později na všech 

úřadech práce. V této kapitole přiblížím systém veřejných služeb zaměstnanosti České 

republiky, neboť stabilní institucionální zázemí tvoří základ pro úspěšný proces 

implementace celé sítě. 

3.1 Systém veřejných služeb zaměstnanosti v České republice 

Systém veřejných služeb zaměstnanosti v České republice je tvořen Správou služeb 

zaměstnanosti (SSZ) a jednotlivými úřady práce. Správa služeb zaměstnanosti je jedním 

ze sedmi úseků Ministerstva práce a sociálních věcí. Organizačně je členěna na odbor 

trhu páce, odbor poradenství a zprostředkování, odbor metodiky a správního řízení a 

odbor implementace programů Evropského sociálního fondu. EURES je v rámci SSZ 

součástí oddělení zahraniční zaměstnanosti, které spadá pod odbor trhu práce. 

Činnost Ministerstva práce a sociálních věcí spolu s činností úřadů práce tvoří 

výkon státní správy v oblasti státní politiky zaměstnanosti. Státní politika zaměstnanosti 

zahrnuje zejména zabezpečení práva na zaměstnání, sledování a vyhodnocování situace 

na trhu práce, zpracování prognóz a koncepcí, koordinaci opatření v oblasti 

zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů, tvorbu a koordinaci jednotlivých programů a 

opatření k zajištění priorit v oblasti zaměstnanosti, uplatňování aktivní politiky 

zaměstnanosti, tvorbu a zapojení do mezinárodních programů, poskytování 

informačních a poradenských služeb, poskytování podpory v nezaměstnanosti a  

podpory při rekvalifikaci, opatření pro zaměstnávání fyzických osob se zdravotním 

postižením, usměrňování zaměstnávání pracovních sil ze zahraničí na území ČR a 

z území ČR do zahraničí, aj. 

Cíle politiky zaměstnanosti jsou vymezeny v Národních akčních plánech 

zaměstnanosti. Tyto Národní akční plány a v nich uvedené cíle musí vždy splňovat 

záměry Evropské strategie zaměstnanosti. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí především řídí a kontroluje výkon státní 

správy a dodržování zákonnosti, zpracovává celostátní koncepce a programy, rozvíjí 

mezinárodní spolupráci, vede některé centrální evidence, povoluje činnost agenturám 

práce, řídí úřady práce a je odvolacím orgánem proti rozhodnutí úřadů práce. Úřady 
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práce jsou pak orgány státní správy, které vykonávají státní správu v oblasti  politiky 

zaměstnanosti na regionální úrovni. Úřady práce jsou sice orgánem podřízeným, avšak 

orgánem s vlastní právní subjektivitou a organizační autonomií. Ředitelé úřadů práce 

jsou odpovědni za realizaci státní politiky zaměstnanosti ve svých regionech. [5, 17] 

V oblasti řízení je specifickým rysem fungování EURES v České republice jeho 

„duální“ řízení. V praxi to představuje situaci, kdy je pracovník úřadu práce (EURES 

poradce) metodicky řízen manažerem, který se fyzicky nachází na Správě služeb 

zaměstnanosti, ale zároveň je řízen svým vlastním přímým nadřízeným na úrovni úřadu 

práce. Z této situace vyplývá výrazná nutnost vzájemné komunikace mezi Správou 

služeb zaměstnanosti a úřady práce. Jedině tak lze totiž zajistit správné fungování 

celého systému. 

3.2 Začlenění sítě EURES do veřejných služeb zaměstnanosti 

Implementace EURES byla v České republice zahájena prostřednictvím twinningového 

projektu PHARE CZ03.06.0214. Vybraným partnerem pro Českou republiku bylo 

Německo. Hlavním cílem bylo připravit funkční organizační a procesní struktury na 

zahájení činnosti sítě EURES v České republice.  

Realizace twinningového projektu byla uskutečněna s pomocí zástupce, který 

během svého pobytu v České republice pomáhal předávat své zkušenosti, připravoval 

lidské zdroje a informační systémy. 

Samotný proces implementace během twinningového projektu se skládal 

z následujících částí: 

� získání přehledu o situaci k počátku implementace sítě EURES v ČR a 

doporučení v této oblasti, 

� posílení kapacit VSZ, zakládání struktur EURES, příprava popisu 

pracovních pozic, doporučení pro nábor, školení managementu EURES  

a VSZ, školení pracovníků VSZ, poradenství k budoucí tvorbě projektů, 

získání podkladů k příručce určené pro cílové skupiny, poradenství 

k tvorbě materiálů o životních a pracovních podmínkách a situaci na trhu 

práce v ČR, 

                                                 
14 Program Phare byl založen v roce 1990 s cílem podporovat proces ekonomických a politických reforem 

v bývalých komunistických zemích střední Evropy. Původním cílem bylo poskytovat poradenství při 

přechodu na tržní hospodářství. Později plnil důležitou úlohu v rámci příprav na členství v EU. [1] 
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� příprava EURES poradců, kontaktních osob a dalších pracovníků VSZ a 

poskytnutí informací těmto pracovníkům o problematice EURES a 

volného pohybu pracovníků, 

� realizace školení vybraných EURES poradců v oblasti komunikačních 

dovedností, prezentačních schopností, projektového managementu, 

koordinace systému sociálního zabezpečení, uznávání kvalifikace, 

anglické terminologii, aj., 

� poradenství k implementaci a rozvoji informačního systému EURES a 

organizaci získávání, zpracování a využívání dat potřebných pro 

naplňování cílů v rámci sítě EURES, 

� závěr projektu a jeho vyhodnocení. 

3.3 Řízení sítě EURES v České republice a podmínky pro její rozvoj 

Zdařilá implementace a následné účelné řízení sítě EURES vytváří pevný základ pro její 

další rozvoj, neboť případné trhliny v organizaci mají zásadní vliv na rozvoj funkcí 

EURES. 

 Vrcholovým článkem v organizaci a metodickém vedení EURES je EURES 

manažer, který působí na Správě služeb zaměstnanosti České republiky. Manažer je 

představitelem centrálního řízení a odpovídá za realizaci cílů sítě EURES. Tato 

realizace vychází především z funkčního plánování EURES aktivit, které jsou 

manažerem průběžně kontrolovány. 

 Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.1, specifickým rysem fungování EURES 

v České republice je jeho duální řízení. Toto je dáno tím, že právě realizace 

jednotlivých EURES aktivit je v kompetenci EURES poradců. EURES poradci jsou 

pracovníci vybraných úřadů práce a zodpovídají za plnění stanovených cílů na krajské a 

regionální úrovni. Každý EURES poradce organizačně spadá pod konkrétního přímého 

nadřízeného příslušného oddělení úřadu práce. V rámci standardizace činností, která se 

týká organizačního členění, byly doporučeny dvě alternativy pro „umístění“ EURES 

poradců na úřadech práce, a to odbor poradenství či odbor trhu práce. [26] 

V současné době působí v České republice 14 EURES poradců na úřadech práce 

pověřených krajskou koordinací.15 a jeden EURES poradce, který působí v příhraničním 

                                                 
15 Vybrané úřady práce zabezpečují kromě běžných činností také další činnosti, např. zpracování 

koncepce a strategie zaměstnanosti, koordinaci činnosti úřadů práce při provádění aktivní politiky 
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partnerství EURES-T Beskydy.16 Pro zajištění optimálního toku informací směrem od 

EURES manažera směrem k EURES poradcům a naopak, byli příslušní přímí nadřízení 

EURES poradců označeni za liniové manažery. Ti mají tvořit jakýsi organizační 

mezičlánek.  

Z hlediska osobní zkušenosti hodnotím vytvoření tohoto organizačního 

mezičlánku jako nezbytný krok, nicméně prakticky není vytvořen efektní systém a není 

vynaložena dostatečná aktivita pro zajištění komunikace mezi EURES manažerem a 

liniovými manažery. Jednotlivé aktivity národní sítě EURES, které se opírají o cíle 

stanovené ve Směrnicích EURES, sice kompetencí spadají pod konkrétního EURES 

poradce, nicméně zahrnují činnosti, které se dotýkají i aktivit ostatních odborů úřadů 

práce. V takovém případě je role liniového manažera velice důležitá, neboť tento 

liniový manažer z titulu své pozice může účelněji zapojit ostatní útvary úřadu práce, 

přimět je ke spolupráci a pomoci tak naplnit stanovené priority sítě EURES. Jedině tak 

mohou linioví manažeři spolu s EURES poradci vytvářet významné kroky v procesu 

integrace sítě EURES do systému veřejných služeb zaměstnanosti. 

Poslední článek organizační struktury tvoří EURES kontaktní osoby. Jsou to 

pracovníci, kteří působí na všech regionálních úřadech práce. Hlavním účelem 

vytvoření těchto pozic bylo zajistit dostupnost služeb sítě EURES nejen na pověřených 

úřadech práce, ale i na ostatních tak, aby bylo možné služby sítě EURES nabízet co 

nejblíže potenciálním zájemcům o práci v zahraničí. Pozice kontaktních osob nebyla 

nově vytvořena, ale u vytipovaných poradců na úřadech práce bylo vymezeno 25 % 

pracovní náplně pro poskytování informační a poradenské činnosti EURES týkající se 

mezinárodní mobility. Za distribuci informací směrem ke kontaktním osobám na 

úřadech práce v příslušném kraji odpovídá daný EURES poradce. [26]

                                                                                                                                               

zaměstnanosti, činnost Evropských služeb zaměstnanosti, atd. Tyto úřady práce spolu s vymezením jejich 

územních obvodů jsou uvedeny v příloze č.2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.[5, 17] 
16 Příhraniční partnerství EURES-T je specifickým druhem partnerství v rámci sítě EURES. Zaměřuje se 

na příhraniční aktivity, plní cíle a priority stanovené Evropským koordinačním úřadem EURESCo. Každé 

partnerství musí být schváleno Evropskou komisí a podléhá přísným kritériím. Hlavní výhodou je 

rozšířená možnost financování naplánovaných aktivit. [26] 
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4 Nástroje a překážky mobility pracovních sil 

Hlavním cílem EURES je podpora mobility pracovních sil v evropských zemích.  Pro 

zhodnocení významu a poslání celé sítě je potřeba vymezit činitele, které 

mobilitu/migraci podporují a naopak bariéry, které ji brzdí. Působení takových činitelů 

totiž významně ovlivňuje vznik migračních záměrů a následnou realizaci migrace. 

Tento proces hraje významnou roli při posouzení úspěšnosti a úlohy sítě EURES. 

4.1 Vztah mobilita – migrace 

V souvislosti s vymezením základních cílů EURES bylo doposud často užíváno pojmu 

podpora mobility pracovních sil. Mobilita představuje obecný pojem, označovaný jako 

schopnost a ochota k migraci. Některé prameny potom uvádějí, že migrace je 

důsledkem mobility.  Podrobněji pojem mobilita zahrnuje všechny druhy prostorových 

pohybů za různým účelem,  různým časovým rozsahem, v různých směrech  a na různé 

vzdálenosti. Migrace je ve své podstatě procesem totožným, ale je specifikována svým 

konečným důsledkem, jímž je změna bydliště.  

V literatuře se jednotlivé definice odlišují v tom, zda se jedná o změnu trvalou či 

dočasnou. „Pojem mobilita je nejobecnějším pojmem při studiu prostorových pohybů. 

Zahrnuje všechny druhy prostorových pohybů, včetně přechodných, pohybů s různou 

periodicitou, za různým účelem, v různých směrech a na různé vzdálenosti. Migrace je 

pojem mnohem užší a týká se trvalé změny pobytu, tj. změnu (stálého, obvyklého) 

bydliště.“ (Roubíček, 1997). „Migrace, též mobilita prostorová, je pohyb osob, skupin 

nebo větších celků obyvatel v geografickém a sociálním prostoru spojený s přechodnou 

nebo trvalou změnou místa pobytu.“ (Jandourek, 2001). Mobilita je tedy nadřazenějším 

pojmem, přičemž jedná-li se o prostorový pohyb za účelem stěhování, hovoříme o 

migraci. [3, 9] 

 Migraci rozlišujme na imigraci (přistěhování) a emigraci (vystěhování) a dále na 

migraci interní a externí. Interní migrace znamená prostorové přemisťování osob 

v rámci jednoho státu nebo územního útvaru. Externí migrace je pohyb osob přes 

administrativní hranice státních útvarů, jedná se o tzv. zahraniční migraci. Vzhledem 

k současnému fenoménu integrace státních útvarů do různých celků a společenství a tím 

i pomyslnému „rušení“ jejich administrativních hranic, je zřejmé, že tuto definici lze 

chápat z různých hledisek. [6, 9] V kontextu Evropských služeb zaměstnanosti chápeme 
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interní migraci jako migraci mezi jednotlivými členskými státy a externí migraci jako 

migraci mezi evropskými zeměmi a tzv. třetími zeměmi.  

  Abychom lépe pochopili význam fungování sítě EURES, není zásadní problém 

v rozlišení pojmu mobilita a migrace v pravém slova smyslu, neboť vzhledem k výše 

uvedeným definicím není v rámci pohybu pracovních sil podstatou zjištění, zda jde o 

stěhování či nikoli, ale o výkon pracovní činnosti17. Ve spojení s volným pohybem 

pracovních sil v evropských zemích často hovoříme o mezinárodní pracovní mobilitě. 

Jedná se o prostorové přemísťování osob přes administrativní hranice států. Je-li účelem 

takovéto mobility výkon pracovní činnosti, můžeme použít pojmu migrace.  

4.2 Teorie migrace 

Teorií vysvětlujících příčiny mezinárodní migrace je v současném globalizovaném světě 

celá řada. Ani jedna z nich však není úplná, neboť každá z nich nabízí jiné vysvětlení 

příčin a vždy vychází z toho, jaké rysy migrace jsou pro tu či onu teorii podstatné. 

 Nejznámější teorie vychází z poznatků ekonomie a dělí příčiny migrace podle 

jednotlivých přístupů k migraci. 

 Teorie neoklasické ekonomie chápe migraci jako individuální rozhodnutí 

jedince, který se snaží maximalizovat své příjmy. Při rozhodování, zda migrovat či 

zůstat v zemi původu, se jedinec rozhoduje na základě analýzy nákladů na přesídlení a 

potenciálních příjmů, které z migrace plynou. Důležitou roli tak hrají především 

rozdílná výše mezd a míra nezaměstnanosti mezi různými zeměmi. Rozdílná výše mezd 

podněcuje pracovníky k cestě za prací do zemí, kde za ni mohou dostat více. Pakliže 

jsou tito pracovníci navíc ochotni pracovat za méně peněz než domácí pracovníci, jsou 

také vyhledáváni zaměstnavateli. Tato teorie tedy vysvětluje migraci jako důsledek 

nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na trzích práce. 

 Naopak teorie nová ekonomika migrace bere v potaz podmínky na různých 

trzích, ne jenom na trhu práce. Z tohoto pohledu se migrace jeví jako rozhodnutí 

domácnosti (rodiny) minimalizovat rizika v rámci rodinných příjmů nebo získat nový 

kapitál či status pro rodinné hospodářské aktivity. Ve skutečnosti si tyto teorie nemusí a 

priori odporovat, naopak se mohou v jednotlivých případech doplňovat. Je vysoce 

                                                 
17 Příkladem jevu, kdy stěhování a výkon pracovní činnosti spolu nemusí nutně souviset, je např. 

pendlerství. Pendler je osoba, která vykonává své povolání na území jednoho členského státu a bydlí na 

území jiného členského státu, do kterého se vrací zpravidla každý den nebo alespoň jednou za týden. [8] 
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pravděpodobné, že individuální rozhodnutí maximalizovat své příjmy může napomoci 

rodině ve zvýšení jejího kapitálu ve formě remitencí, tj. finančních prostředků 

zasílaných migranty z „bohaté“ cílové země do „chudé“ mateřské země. 

Teorie duálního pracovního trhu ignoruje rozhodování na mikroúrovni a vnímá 

migraci jako přirozený důsledek ekonomické globalizace. Tato teorie považuje za 

hlavní faktor migrace segmentaci domácího trhu pracovních míst a náborové politiky 

zaměstnavatelů. Představitelé této teorie zdůrazňují význam tzv. pull faktorů, 

spouštěcích mechanismů, které lákají přistěhovalce. Typickým příkladem je chronická 

poptávka po flexibilní a levné pracovní síle na trhu, který nabízí nestabilní, špatně 

placené práce s omezenou možností postupu. Domácí pracovní síla se těmto pracím 

vyhýbá. Tato poptávka se vyskytuje i při vysoké míře nezaměstnanosti. Existuje názor, 

že i nekvalifikovaní přistěhovalci, kteří přijímají tato pracovní místa, pomáhají 

ekonomice. Na druhé straně mnozí odborníci tvrdí, že stálý přísun levné pracovní síly 

umožňuje udržet pracovní podmínky na nízké úrovni a brání růstu mezd v určitých 

hospodářských odvětvích. [2, 11, 15] 

Podle okruhu potencionálních migrantů lze identifikovat tzv. migraci 

nabídkovou a poptávkovou.  

Nabídková migrace je charakterizována odchodem odborníků z domácí 

ekonomiky do cílové země s vyšším životním standardem. Má převážně povahu 

„kariérní“, relativně dlouhodobé, popř. celoživotní migrace. Podstatné jsou rovněž 

motivy spojené s rozvojem osobnosti, možností práce v mezinárodním týmu, práce 

s nejnovějšími technologiemi apod. V praxi se důsledky této teorie projevují např. 

v podobě určitého jevu, kterému se říká „odliv mozků“. Ten právě hrozí zejména 

„chudším“ oblastem, kdy odchází vysoce kvalifikovaná pracovní síla za lepšími 

pracovními podmínkami. Podle této teorie jsou migrační toky lidského kapitálu pro 

přijímací zemi pozitivní externalitou a má pozitivní  předpoklad k dalšímu rozvoji. To 

ovšem zákonitě vede k tomu, že na druhé straně existují oblasti, ze kterých se odlivem 

investic a lidských zdrojů stávají zaostávající regiony. [5, 8]  

Poptávková migrace je charakteristická odchodem pracovníků běžné kvalifikace 

a profesního zaměření na základě informací o situaci na trhu práce v cílové zemi, 

podmínkách získání zaměstnání a úrovni příjmů z výdělečné činnosti. [8]  

Důležitou roli hrají i podmínky, za kterých k mezinárodní migraci dochází. 

Jedná se zejména o sociální a institucionální mechanismy ovlivňující migraci. 

Sociálními mechanismy jsou míněny sociální sítě, vazby na rodinu a přátele. Realizaci 
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migrace potom ovlivňuje zejména místo, kde se tyto sociální vazby vyskytují (země 

původu či cílová země) a jejich intenzita. [6] Institucionální mechanismy fungují jako 

podpora migrace. Týká se různých organizací, případně hnutí zabývajících se problémy 

souvisejícími s migrací (např. právní či humanitární pomoc). [16] 

Mezi takové mechanismy, které migraci podporují, patří bezesporu i síť 

Evropských služeb zaměstnanosti. Prostřednictvím celé řady informačních a 

poradenských služeb rozhodně nelze zajistit reálný migrační záměr. Ten vždy musí 

realizovat dotyčný jedinec, ale je také možné v procesu rozhodování výrazně pomoci a 

zajistit tak u potenciálních migrantů alespoň migrační záměr pravděpodobný. 

4.3 Pracovní migrace - „pull“ a „push“ faktory 

Na vznik a realizaci migračních záměrů má vliv celá řada faktorů. Můžeme je rozdělit 

do dvou skupin podle toho, odkud tyto faktory působí. Jedná se o tzv. „pull“ a „push“ 

faktory.  

 Pull faktory podněcují jedince k rozhodnutí migrovat, „vypuzují“ obyvatelstvo 

ven z jejich mateřské země a působí na straně cílové země. Zjednodušeně je chápeme 

jako faktory, které lákají k odchodu do zahraničí. Naopak push faktory působí na 

jedince v zemi původu a „přitahují“ je do nové země. Faktory v obou skupinách se 

nemusí od sebe odlišovat, naopak určitý faktor můžeme označit jako pull v cílové zemi 

a zároveň jak push faktor v zemi původu. [11] Konkrétní příklady podněcujících 

okolností uvádí následující tabulka. 

  

Tabulka č. 2: Pull a push faktory 

Skupina faktorů Příklady 

Pull  

– působí v cílové zemi 

- možnost vyššího výdělku 

- lákavá pracovní nabídka (lepší postavení, možnost profesního 

růstu, zajištění péče pro rodinu, možnost ubytování, školení, apod.) 

- vyšší životní úroveň 

- získání  nových poznatků a dovedností (zdokonalení v cizím 

jazyce) 

- potřeba poznávat nové, dobývat nepoznané 

Push 

- působí v zemi původu 

- nízká mzda 

- nezaměstnanost (nedostatek volných pracovních míst) 

- absence pracovního postupu  

- syndrom vyhoření, touha po změně 

Zdroj: Magdalena Kotýnková, Otakar Němec – Lidské zdroje na trhu práce 
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 Tyto uvedené příklady pull a push faktorů se také shodují s nejčastějšími 

okolnostmi, které uvádějí klienti služeb EURES jako důvody zájmu o práci v zahraničí.  

4.4 Bariéry migrace 

V předchozí kapitole byly uvedeny faktory, které lákají a podněcují odchod do 

zahraničí. Na druhé straně existují také jisté překážky, které migračním záměrům brání. 

Jedná se o okolnosti, které migraci znesnadňují či dokonce znemožňují.  

 Existuje celá řada bariér, které se na trhu práce objevují. V literatuře jsou 

uváděny různé příklady bariér souvisejících s pracovní migrací. Dušan Drbohlav např. 

uvádí jako významnou bariéru migrační politiky cílových zemí. Ty se různými způsoby 

snaží regulovat či významně omezovat příliv imigrantů na svá území. [11] 

Na základě praktických zkušeností v EURES v oblasti poradenství je možné 

vymezit nejčastější bariéry, které ovlivňují potenciální migranty na evropském trhu 

práce. Přehled je uveden v tabulce č. 3. Jedná se především o restriktivní opatření18, 

které zavedly některé státy, dále o nedostatečnou jazykovou vybavenost zájemců o práci 

v zahraničí, neúplné informace o nabízených volných pracovních místech, proces 

uznávání odborné kvalifikace, neznalost problematiky zdravotního a sociálního 

zabezpečení, nutnost nalézt práci i pro partnera, nedostatečné finanční rezervy. 

Specifickou skupinou jsou potom bariéry, jejichž společným jmenovatelem jsou jisté 

psychologicko-sociální vazby. Ty se velice často objevují u českých potenciálních 

zájemců jako výsledný důvod pro neuskutečnění odchodu do zahraničí. Podrobněji je 

tato problematika rozebrána v následující kapitole. Obecně lze rozdělit všechny 

jmenované příklady bariér do tří skupin: administrativní, sociální a individuální.  

 Právě služby sítě EURES přispívají k odstraňování těch bariér, které se týkají 

především nedostatku informací. Například informace o volných pracovních místech 

jsou centralizovány do jednotné evropské databáze a jsou také standardizovány postupy 

pro jejich zveřejňování a šíření mezi jednotlivými evropskými zeměmi. Kromě toho 

jsou prostřednictvím poradenských služeb klientům předávány informace o životních a 

                                                 
18 Restriktivní opatření je administrativní překážkou mobility, neboť některé „staré“ členské státy dosud 

aplikují vůči „novým“ členským státům tzv. „přechodná období“, během nichž je pro výkon práce v dané 

zemi nutné pracovní povolení. Vydání takového pracovního povolení vždy záleží na posouzení situace na 

trhu práce příslušných úřadů. V praxi to, i přes zavedení svobody volného pohybu pracovních sil, 

znamená přednost domácích nezaměstnaných před zájemci z jiných členských států (tzv. pravidlo 

preference). 
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pracovních podmínkách  a specifické informace o potřebách vybraných trhů práce tak, 

aby volba konkrétní země dokázala uspokojit požadavky případného zájemce. Služby 

EURES tak zajišťují především kvalitní přísun aktuálních informací. 

 

Tabulka č. 3: Bariéry migrace 

Skupiny bariér Příklady 

Administrativní - přechodná období pro volný pohyb pracovních sil 

- zavedení kvót (určení max. počtu osob, které mohou v daném státě 

pracovat) 

- uznávání kvalifikace a nostrifikace 

- odlišné systémy v oblasti zdravotního a sociálního zabezpečení a 

s tím spojená koordinace těchto systémů 

- nedostatek informací týkajících se volných pracovních míst, 

životních a pracovních podmínek, požadavků na trzích práce 

- odlišné daňové systémy 

Sociální - vazba na rodinu a přátele 

- vzdálenost zdrojové a cílové země 

- neznalost různých kultur a zvyklostí v jednotlivých zemích 

- obtížný přístup k čerpání sociálního zabezpečení pro zbytek rodiny 

(např. nutné odpracovat určitou dobu pro čerpání dávek) 

- neznalost možností a tudíž i nejistota v oblasti vzdělání pro děti 

Individuální - neznalost cizích jazyků 

- absence práce pro partnera 

- nesamostatnost při vyřizování 

- neodpovídající kvalifikace 

Zdroj: vlastní zpracování  

  

Administrativní bariéry velice často úzce souvisí s legislativními podmínkami a 

opatřeními, které vychází z rozhodnutí jednotlivých států. Evropská unie se snaží 

některé legislativní úpravy zjednodušit tak, aby co nejméně omezovaly volný pohyb 

pracovních sil. Přesto však existuje možnost uplatnit národní zájmy, pakliže takový 

zájem nespadá pod tzv. „acquis communautaire“.19 Pokud se administrativní bariéry 

                                                 
19 Acquis communautaire je soubor právních předpisů, procedur a opatření, která mají být souhrnně 

přijata jednotlivými členskými předpisy v různých oblastech. Např. volný pohyb zboží, osob, služeb, 

kapitálu. V praxi to znamená, že volný pohyb osob spadá do provádění acquis, nicméně lze přesto 



Nástroje a překážky mobility pracovních sil 28 

netýkají legislativních úprav, ale „pouze“ nedostatku informací, lze je úspěšně řešit sítí 

služeb EURES.  

 Sociální bariéry odráží také kulturní prostředí, mezi které patří například zázemí 

zvyky, pouta a kořeny. Sociální bariéry je mnohem obtížnější odstraňovat, neboť se váží 

zároveň na individuální postoje, a to zejména ve fázi před rozhodnutím migrovat. Do 

určité míry mohou pomoci skupiny, spolky či organizace, které se zaměřují na podporu 

integrace cizinců. Svou činností napomáhají překonávat problémy, které jsou spojené 

s počáteční adaptací na život v odlišném prostředí. [8] 

 Poslední skupinu bariér tvoří osobní postoje, osobní možnosti a potřeby, které 

každý zájemce musí zvážit při rozhodování o práci v zahraničí. Jsou to především 

individuální bariéry, které jsou v konečném důsledku v rozhodování zásadní. Je na 

posouzení každého jedince zda a do jaké míry se bude věnovat zvyšování vlastních 

znalostí a dovedností, aby tak získal konkurenční výhodu v boji o uplatnění na trhu 

práce.  

4.5 Migra ční potenciál v České republice 

Informační, poradenská a zprostředkovatelská činnost v rámci sítě EURES velmi dobře 

umožňuje sledovat migrační připravenost zájemců o práci v zahraničí a zároveň zájem 

zahraničních zaměstnavatelů po české pracovní síle či českých zaměstnavatelů po 

zahraniční pracovní síle. Sledováním těchto skupin, které se na migraci podílejí 

(zájemců a zaměstnavatelů) lze vymezit potenciální pracovní migraci českého 

obyvatelstva, ověřit migrační trendy a zároveň hypotézy vycházející z teorie pull/push 

faktorů a bariér migrace. 

4.5.1 Zájem o službu EURES v České republice 

Dosavadní fungování sítě EURES v České republice lze kvantitativně vyjádřit 

prostřednictvím dat, které vypovídají o zájmu klientů o informační, poradenské a 

zprostředkovatelské služby EURES. 

 Zájem klientů o služby EURES je pravidelně monitorován a ve formě měsíčních 

statistik je zasílán Evropskému koordinačnímu úřadu EURESCo. Z pohledu míry 

reálnosti migračních záměrů jsou tato data velice důležitá, neboť stanovují tzv. migrační 

                                                                                                                                               

uplatnit národní zájem v podobě tzv. přechodného období a tudíž do jisté míry omezit např. přístup 

pracovníků do příslušné země. [13] 
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záměr s jistou mírou pravděpodobnosti. To znamená, že zájemce již podnikl určité 

kroky, které vedou k migraci reálné. Jak uvádí Vavrečková ve svých terénních 

šetřeních, vyplynulo z průzkumu migračních tendencí, že existuje značný rozdíl mezi 

tzv. všeobecnou migrační tendencí, tj. i nezávazným, teoretickým uvažováním o 

odchodu  za prací do zahraničí a migračním rozhodnutím podloženým konkrétními 

kroky k realizaci daného záměru. Migrační záměr s jistou mírou pravděpodobnosti 

představuje takový charakter migrace, která by se s jistou mírou pravděpodobnosti 

mohla realizovat. [25] 

 Je téměř nemožné stanovit reálný migrační záměr klientů EURES, neboť 

neexistuje povinnost registrovat zájemce o služby sítě EURES, kteří nakonec svůj 

záměr zrealizovali. Z terénního šetření provedeného ve  IV. čtvrtletí r. 2005, tedy po 

vstupu České republiky do Evropské unie, kdy bylo osloveno 1 078 osob, vyplynulo, že 

22,7 % potenciálních migrantů si obstaralo informace o možnostech zaměstnání 

v zahraničí a 17 % vyhledalo pomoc příbuzných, kolegů či známých. Tyto podíly 

představují charakter migrace s jistou mírou pravděpodobnosti. Skutečnou míru migrace 

pak dle stejného šetření znázorňuje podíl těch, kteří si hledají zaměstnání v zahraničí 

prostřednictvím specializované agentury (5 % potenciálních migrantů), postarali se o 

bydlení v cizině a další náležitosti (4,7 %), přímo již oslovili potenciálního 

zaměstnavatele (4,3 %), získali zahraniční příslib pracovního místa (3,7 %) nebo 

požádali o pracovní povolení nebo povolení k pobytu (2,2 %). Jedná se zhruba o pětinu 

migrantů z výběrového vzorku. [25] 

Kromě kvantifikovatelných dat je potřeba také uvést charakteristiku 

potenciálních migrantů a zejména faktory, které podporují či limitují migraci. 

Nejčastějším push faktorem zájemců o práci v zahraničí je v souvislosti s vysokou 

mírou nezaměstnanosti především nedostatek volných pracovních míst a nízká úroveň 

mezd. V příloze č. 2 jsou uvedeny míry nezaměstnanosti v jednotlivých státech 

EU/EHP a ve Švýcarsku za rok 2006 a 2007.  

Důležitým faktorem brzdícím migrační tendence je silná vazba k domovu a 

preference života a práce v Česku. V souvislosti s tímto jevem dochází častěji 

k realizaci migrace dočasné (přechodné) před migrací trvalou. Výrazně brzdícím 

individuálním faktorem je nedostatečná znalost cizích jazyků. Tato bariéra bývá často 

tím, co odlišuje potenciální migranty od migrantů reálných. Existuje tak značný rozdíl 

mezi nezávazným zájmem o práci v zahraničí a reálným usilováním o získání práce 

v zahraničí. 
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Následující tabulka znázorňuje počty zájemců o práci v zahraničí, kteří využili 

informačních a poradenských služeb EURES během tří rozpočtových období, a 

charakter poskytovaných informací.20 V příloze č. 3 je struktura klientských požadavků 

znázorněna graficky. 

 

Tabulka č. 4: Počty zájemců o službu EURES 

Rozpočtové 

období 

Celkem 

kontaktů 

Obecné 

informace 

Volná 

místa 

Právní 

poradenství 

Ostatní 

V/04-III/05 22 730 13 811  6 333    909  1 677 

IV/05-III/06 20 500   8 815 8 610 2 050 1 025 

IV/06-III/07 18 687   6 700 6 844 3 276 1 867 

Zdroj: MPSV (národní portál EURES) 

 

Mezi klienty EURES však nepatří pouze zájemci o práci v zahraničí, čili 

nabídková strana trhu práce, ale i poptávka pro pracovní síle. Tou jsou v tomto případě 

čeští či zahraniční zaměstnavatelé, kteří využívají informačních a poradenských služeb 

EURES formou zveřejňování nabídek volných pracovních míst a formou jejich 

distribuce do ostatních členských států EU/EHP a Švýcarska. Velmi často spočívá 

spolupráce se zaměstnavateli také v organizování náboru pracovních sil, což je velmi 

efektní nástroj k vyrovnání nabídky a poptávky na trhu práce. Zájem zaměstnavatelů je 

však podstatně nižší v porovnání se zájemci o práci v zahraničí, kteří tak tvoří stěžejní 

cílovou skupinu, na kterou je poradenství EURES zaměřeno. 

Počty zprostředkovaných pracovních míst pro české zájemce prostřednictvím 

náborů jsou také jediným údajem, který lze spolehlivě kvantifikovat. Individuální 

kontakty se zaměstnavateli, které byly zrealizovány „pouze“ za přispění poradenských 

služeb EURES již dále monitorovány nejsou, neexistuje totiž žádná oznamovací 

povinnost ze strany českých zájemců a tudíž rovněž neexistuje zpětná vazba pro 

                                                 
20 Od počátku vstupu České republiky do Evropské unie je nutné respektovat jednotný rozpočtový rok, 

který platí v Evropské unii vždy od března příslušného roku do dubna roku následujícího. Toto období je 

rozhodné pro plánování aktivit a činností či čerpání finančních prostředků. Rovněž všechny statistické 

údaje jsou monitorovány za toto stanovené období. První rozpočtové období začalo pro Českou republiku 

nikoli v březnu, ale až po vstupu ČR do EU, tedy v květnu 2004. 
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zajištění statistických údajů. Přehled zrealizovaných náborových akcí a počet 

zprostředkovaných pracovních míst je uveden v tabulce č. 5. 

 

Tabulka č. 5: Počty náborů a zprostředkovaných pracovních míst 

Rozpočtové 

období 

Počet  Země Profese Přihlášeno Vybráno 

V/04-III/05 7 Spoj. král., 

Irsko, Německo, 

Slovinsko 

pracovníci do 

výroby, svářeči, 

obráběči 

200 53 

IV/05-III/06 13 Spojené král., 

Itálie, Německo, 

Irsko, 

Španělsko, 

Slovinsko, Kypr 

animátoři, chemici-

analytici, řidiči, 

ostraha, 

pečovatelky, 

pracovníci do 

výroby, technici 

337 76 

IV/06-III/07 10 Spoj. král., 

Irsko, Dánsko, 

Itálie, Norsko, 

Španělsko 

pracovníci 

v leteckém prům., 

animátoři, 

hotelnictví 

284 63 

Zdroj: MPSV (národní portál EURES) 

4.5.2 Poptávka českých zaměstnavatelů po zahraniční pracovní síle 

Potenciál z hlediska spolupráce s českými zaměstnavateli vychází z počtu občanů 

EU/EHP a  Švýcarska, kteří pracují v České republice. Konkrétní údaje za rok 2007 

jsou zobrazeny v grafu č. 1. 

Z grafu je zřejmé, že spolupráce týkající se distribuce volných pracovních míst 

či organizování náborů je zaměřena především na Slovensko, Polsko, Bulharsko a 

Rumunsko. Mezi hlavní důvody mobility občanů uvedených států patří absence 

jazykové bariéry, mzdové podmínky, které jsou výrazným pull faktorem, případně nízká 

geografická vzdálenost. 

 Existuje celá řada důvodů, které podněcují české zaměstnavatele k využití služeb 

EURES, často korespondujících s důvody migrujících občanů. Jedná se zejména o 

nedostatek pracovníků s požadovanou kvalifikací na českém trhu práce, problém nalézt 

vhodné pracovníky, kteří by byli ochotni pracovat za nabízenou mzdu či záměrné 
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hledání levné pracovní síly. Z hlediska profesí se jedná nejčastěji o tyto pracovní 

pozice: svářeči, instalatéři, klempíři, lešenáři, montéři-potrubáři, šičky a montážní 

pracovníci, výrobní operátoři, nástrojáři, CNC operátoři, strojní inženýři. 

 

Graf č. 1: Počet občanů EU/EHP a Švýcarska pracujících v ČR k 31.12.2007 
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Zdroj: MPSV  

 

 Z hlediska vyrovnání nabídky  a poptávky zde hraje síť EURES významnou roli, 

neboť prostřednictvím spolupráce mezi EURES poradci v celé Evropě dochází k rychlé 

distribuci volných pracovních míst a prostřednictvím náborů či veletrhů pracovních míst 

ke zprostředkování přímého kontaktu mezi zájemci o zaměstnání a zaměstnavateli. 

4.5.3 Poptávka zahraničních zaměstnavatelů po české pracovní síle 

Zahraniční poptávka po české pracovní síle rovněž tvoří nástroj vyrovnání nabídky a 

poptávky, tentokrát se týká především neuspokojené poptávky v ostatních evropských 
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státech. Tato neuspokojená poptávka umožňuje rozšířit možnosti pracovní migrace 

českým občanům.  

 Zahraniční poptávka je prakticky realizována formou distribuce nabídek volných 

pracovních míst prostřednictvím EURES poradců na úřadech práce a portálu EURES. 

Distribuci volných pracovních míst vždy předchází jejich ověření v zemi, odkud má být 

volné místo distribuováno do ostatních členských států. Celý proces musí být v souladu 

se Standardy kvality volných pracovních míst. [24] 

 V tabulce č. 6 jsou uvedeny země, které nejčastěji kontaktují služby EURES 

v České republice a nejčastěji nabízené profese. 

 

Tabulka č. 6: Nejčastěji nabízené profese 

Země Profese 

Belgie systémoví inženýři, svářeči MIG/MAG, truhláři 

Irsko farmaceuti, číšníci/servírky, řidiči 

Itálie hotelnictví/gastronomie, animátoři, pečovatelky, kadeřnice/kadeřníci, 

svářeči, mechanici 

Kypr hotelnictví/gastronomie, animátoři, chemici/farmaceuti, zdravotní 

sestry, elektrikáři, zámečníci, tesaři, truhláři, soustružníci 

Německo lékaři, pomocnice do domácnosti, seřizovači, svářeči, brusiči, 

lakýrníci, frézaři, svářeči, zámečníci, elektromontéři, řidiči, zedníci, 

řezníci 

Nizozemsko izolatéři, lešenáři, průmysloví malíři, svářeči, zámečníci, tesaři, 

instalatéři, operátoři strojů 

Norsko elektroinženýři, programátoři, kuchaři, pracovníci do výroby 

(zpracování ryb) 

Rakousko číšníci, kuchaři, svářeči, instalatéři, tesaři, truhláři, řidiči 

Slovinsko lékaři, řidiči, elektrikáři, tesaři, lesníci, číšníci/servírky, kuchaři 

Spojené 

království 

hotelnictví/gastronomie, zdravotní sestry, pečovatelky, řidiči, CNC 

operátoři, frézaři, pracovníci do výroby  

Španělsko animátoři 

Zdroj: MPSV (národní portál EURES) 
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  Nejčastěji se českým občanům nabízí volná pracovní místa ze zemí, které vůči 

České republice neaplikují tzv. přechodná období. Českým zájemcům o práci 

v zahraničí tak odpadá mnohdy komplikovaný proces týkající se posouzení a 

případného vydání pracovního povolení. Zaměstnavatelé jsou si dobře vědomi této 

administrativní i časové náročnosti, kdy je nutné důsledně uplatnit tzv. pravidla 

preference, proto v případě zavedeného přechodného období raději upřednostňují 

distribuci volných míst do zemí, které tato přechodná období recipročně neaplikují. 

Přehled zemí a nutnost pracovního povolení k výkonu zaměstnání pro české občany je 

uveden v tabulce č. 7. 

 

Tabulka č. 7: Nutnost vyřízení pracovního povolení 

Belgie Ano 

Dánsko Ano 

Francie Ano 

Lichtenštejnsko Ano 

Malta Ano 

Německo Ano 

Norsko Ano 

Rakousko Ano 

Švýcarsko  Ano 

Bulharsko Ne 

Estonsko Ne 

Finsko Ne 

Irsko Ne 

Island  Ne 

Itálie Ne 

Kypr Ne 

Litva Ne 

Lotyšsko Ne 

Lucembursko Ne 

Maďarsko Ne 

Nizozemí Ne 

Polsko Ne 

Portugalsko Ne 

Rumunsko Ne 

Řecko Ne 

Slovensko Ne 

Slovinsko Ne 

Spojené království Ne 

Španělsko Ne 

Švédsko Ne 

Zdroj: MPSV (národní portál EURES) 

 

 Dalším důvodem je, tak jako u českých zaměstnavatelů, hledání pracovníků, 

kteří budou ochotni pracovat za nabízenou mzdu, tzn., hledání levnější pracovní síly. 

Hledání českých pracovníků z důvodu malé jazykové bariéry je důvodem pouze pro 

slovinské zaměstnavatele. To zároveň podněcuje ty české zájemce o práci v zahraničí, 

kteří nedisponují dostatečnými jazykovými schopnostmi. Hypoteticky by byl tento 
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důvod možný i pro slovenské zaměstnavatele, nicméně zde není úroveň mezd pro české 

občany dostatečným pull faktorem. 

 Podstatně omezenější nabídka volných pracovních míst přichází především ze 

zemí, které uplatňují přísné restrikce z hlediska přístupu na trh práce. Jedná se 

především o Německo a Rakousko. Nabízená volná místa vypovídají především o 

nedostatku nabízených profesí v těchto zemích. I přes zavedená restriktivní opatření 

v podobě přechodných období však pro české občany existuje reálná šance se o taková 

volná místa ucházet. Při posouzení situace na trhu práce se totiž z důvodu nedostatku 

vhodných pracovníků na tamějším trhu práce (neuplatněním pravidla preference), může 

vydat pro české občany, kteří svou kvalifikací volnému místu odpovídají, nutné 

pracovní povolení.  

 Spolupráce se zaměstnavateli v rámci sítě EURES přináší českým občanům širší 

možnosti uplatnění. I přes stávající bariéry umožňují služby EURES poradců výrazně 

zjednodušit přístup na trhy práce ostatních evropských zemí, zejména poskytováním 

kvalitních, aktuálních a snadno dostupných informací. 
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5 Závěr 

Proces implementace sítě EURES znamená především vybudování nového systému a 

jeho efektivní začlenění do veřejných služeb zaměstnanosti České republiky. Personální 

zajištění v podobě týmu erudovaných EURES poradců dokázal vybudovat podmínky 

pro řádné fungování sítě. Výsledkem je poskytování aktuálních, kvalitních a užitečných 

informací, které umožňují potenciálním zájemcům kvalifikovaně se rozhodnout a 

následně se dobře uplatnit na evropském trhu práce. Zhodnocení spolupráce 

jednotlivých článků v organizační struktuře sítě EURES však svědčí o tom, že přesto 

není plně využíván její potenciál. Za jednu z hlavních příčin je možné považovat určité 

nedostatky v integraci sítě do systému veřejných služeb zaměstnanosti. Vzhledem 

k tomu, že se proces implementace nachází v poměrně ranné fázi svého vývoje, je stále 

možné jisté bariéry rozvoje funkcí sítě EURES odstranit.  

 Poznatky z teorie migrace, zjištěné nástroje a překážky mobility pracovních sil 

byly ověřeny na konkrétní cílové skupině, kterou tvoří čeští potenciální migranti a čeští 

zaměstnavatelé. Identifikace činitelů působících na migrační záměry ukázala, že síť 

EURES je dnes již fungující institucí, která bezesporu mobilitu pracovních sil 

podporuje. Vzhledem k neustálému rozšiřování Evropské unie a k postupnému rušení 

přechodných období je možné očekávat, že význam sítě EURES v budoucnu poroste. 

Její neustálý rozvoj s přispěním evropských institucí bude ziskem především pro občany 

Evropské unie, neboť i přes všechny změny lidské společnosti je pohyb obyvatelstva 

jednou z jeho hlavních činností a uznávanou hodnotou, která je fyzickým 

zpředmětněním někdy jen tušených práv a svobod.  
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Příloha č. 1: Přehled dokumentů, které tvoří právní a programovou základnu 

 

Zdroj: Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2003 

Smlouva o Evropském 

společenství čl. 3 odst. 1 písm. c) 

Nařízení Rady č. 1612/68/EEC o 

volném pohybu pracovníků uvnitř 

Společenství 

Rozhodnutí Komise (2003/8/ES), 

kterým se provádí Nařízení Rady 

(EHS) č. 1612/68 

Směrnice EURES                   

na tříleté období 

Charta EURES 

Národní plány aktivit              

na tříleté období 

Roční plány činností, dílčí projekty 

financované z rozpočtu EU 



  

Příloha č. 2: Míry nezaměstnanosti v jednotlivých státech EU/EHP a ve Švýcarsku 

Stát  Míra nezaměstnanosti (%), r. 2006        Míra nezaměstnanosti (%), r. 2007        

Belgie 8,2 7,5 

Bulharsko 9,01 6,9 

Česká republika 7,1 5,3 

Dánsko 3,9 3,7 

Estonsko 5,9 4,9 

Finsko 7,7 6,9 

Francie 9,2 8,3 

Irsko 4,4 4,5 

Island : : 

Itálie 6,8 : 

Kypr 4,6 3,9 

Lichtenštejnsko : : 

Litva 5,6 4,3 

Lotyšsko 6,8 5,9 

Lucembursko 4,7 4,7 

Maďarsko 7,5 7,2 

Malta 7,3 6,3 

Německo 9,8 8,4 

Nizozemsko 3,9 3,2 

Norsko 3,5 2,6 

Polsko 13,8 9,6 

Portugalsko 7,7 8,0 

Rakousko 4,7 4,4 

Rumunsko 7,31 : 

Řecko 8,9 : 

Slovinsko 6,0 4,7 

Slovensko 13,4 11,3 

Spojené království 5,3 : 

Španělsko 8,5 8,3 

Švédsko 7,1 6,1 

Švýcarsko : : 
1 v r. 2006 jako nečlen EU, údaj uveden pouze pro srovnání 

(:) údaj není k dispozici  

Zdroj: EUROSTAT 



  

Příloha č. 3: Struktura klientských požadavků 

Rozpočtové období V/04-III/05

6333; 28%

909; 4% 1677; 7%

13811; 61%

Obecné informace Volná
místa

Právní poradenství Ostatní

 

 

Rozpočtové období IV/05-III/06 8815; 43%

1025; 5%2050; 10%

8610; 42%

Obecné informace Volná
místa

Právní poradenství Ostatní

 

  

Rozpočtové období IV/06-III/07

5974; 38%

2515; 16% 786; 5%
6445; 41%

Obecné informace Volná
místa

Právní poradenství Ostatní

 

Zdroj: MPSV (národní portál EURES) 


