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DOPADY PANDEMIE NA PRACOVNÍ 

MIGRACI Z UKRAJINY DO ČR 
Roman Máca 

Shrnutí 

Hlavní body 

Česká ekonomika je do značné míry závislá na pracovnících ze zahraničí. Prim v tomto případě 

hraje Ukrajina. Text analyzuje dopady pandemie covid-19 na pracovní migraci z Ukrajiny do ČR 

i v kontextu toho, že začalo období sezónních prací, kdy české firmy potřebují vyšší počet 

pracovníků z třetích zemí. 

• České firmy musely čelit nejen ztrátě zakázek a omezování provozů, ale i ztrátě zahraničních 

pracovníků, na nichž jsou firmy často závislé. 

• I přes rozvolnění opatření a oživení ekonomiky byl návrat zahraničních pracovníků z Ukrajiny 

problematický a probíhal se zpožděním v porovnání s rozvolňováním. 

• Situace napomohla šedé ekonomice a způsobila problémy v oblasti legalizace práce Ukrajinců. 
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Pandemie nového typu koronaviru významně zasáhla českou ekonomiku. Celá odvětví, zejména 

v sektoru služeb, zůstala uzavřena či značně omezena po řadu měsíců. Škody zaznamenal i primární 

a sekundární sektor. Problémy nastaly i v oblasti dostupnosti pracovní síly – zejména té ze zahraničí. 

V důsledku pandemie totiž dochází k uzavírání hranic a komplikacím spojeným s jejich přechodem, 

což pro české zaměstnavatele využívající pracovní sílu z třetích zemí znamenalo další problém. 

Zaměstnavatelé si tak museli klást nejen otázku, zda budou mít pro koho vyrábět, ale zda budou rovněž 

mít k dispozici pracovní síly, aby už tak sníženou poptávku uspokojili. Ačkoliv pandemie způsobila 

značné ekonomické škody, v České republice nijak zásadně poptávku po pracovní síle nesnížila. 

Nejprve vyčkávání 

Během krátké doby od zaznamenání prvních případů nákazy a oznámení prvních omezení na jaře 2020 

k žádnému masivnímu odjezdu nedochází. Podle představitelů organizací zastupujících Ukrajince v ČR, 

se kterými autor tohoto textu hovořil, se lidé jednoduše přizpůsobili situaci a zvolili taktiku vyčkávání 

s vírou, že k „vypnutí“ ekonomiky dojde pouze na krátkou dobu a posléze se opět vrátí ke své práci. 

Významné přesuny pracovní síly se nekonaly ani v rámci vnitřního pracovního trhu České republiky, 

kdy by například docházelo k masivnímu odlivu ukrajinských pracovníků z uzavřených restaurací 

a hotelů do zemědělství či průmyslu. To dotazovaní odborníci vysvětlují v kontextu, že ukrajinští 

pracovníci jsou již svým způsobem „zhýčkáni“ a při podobném výpadku jednoduše nevezmou 

jakoukoliv práci, která se namane, ale vybírají si. Vyčkávání namísto urychleného odjezdu dozajista 

podpořila i skutečnost, že na ukrajinské zaměstnance se podobně jako na Čechy vztahovaly/vztahují 

státní programy pro podporu zaměstnanosti. Odliv Ukrajinců se tak týkal především agenturních 

pracovníků viz níže. 

Uzavřené hranice 

Hlavním faktorem, který znepříjemnil situaci nejen ukrajinským pracovníkům, ale i českým 

zaměstnavatelům, bylo uzavření hranic a omezení cestování. Obava z budoucího vývoje a otázka 

„jak bych se později dostal domů k rodině“ vedla k vycestování řady osob zpět na Ukrajinu. Roli také 

hrála ztráta práce v případě agenturních pracovníků zejména v sektoru služeb. 

Na hranicích tak vznikaly podivuhodné situace. Jednou z nich byl případ 52 Ukrajinců, kteří při cestě 

autobusem zpět do vlasti uvízli na hraničním přechodu u Náchoda. Skupina se dostala do patové 

situace, když přes hranice přejet nemohli, ale současně se neměli kam vrátit. Provizorně tak několik 

dní žili na parkovišti u jednoho z obchodních domů. Náchodská radnice jim v rámci možností 

poskytovala teplé jídlo a místo na umytí.1 

I přes různé problémy tisíce Ukrajinců nakonec Česko opustily, a to repatriačními lety, speciálními vlaky 

či osobními auty přes Rakousko a Maďarsko. „O druhý repatriační vlak projevilo zájem přes 4 500 lidí, 

 
1 iROZHLAS (17. března 2020). Patová situace: 52 Ukrajinců uvízlo na hraničním přechodu u Náchoda. Nemůžou 

tam ani zpět. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cizinci-na-hranicich-ukrajinci-uzavrene-hranice-

koronavirus-v-cesku_2003172027_aur.  

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cizinci-na-hranicich-ukrajinci-uzavrene-hranice-koronavirus-v-cesku_2003172027_aur
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cizinci-na-hranicich-ukrajinci-uzavrene-hranice-koronavirus-v-cesku_2003172027_aur
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v neděli jsme proto z kapacitních důvodů zastavili registraci,“ uvedla pro Seznam Zprávy tisková mluvčí 

Velvyslanectví Ukrajiny v ČR Tetiana Okopna.2 

„Kdybyste se ptali před týdnem, tak to všichni chtěli pracovat. Teď se situace mění, u některých můžou 

převažovat emoce a obavy o blízké, kteří zůstali na Ukrajině,“ popsal pro Seznam Zprávy situaci 

prezident svazu stavbařů Jiří Nouza.3 

Nouza tak poukázal na změnu myšlení z taktiky vyčkávání k rozhodnutí pramenícího z obavy o návrat 

k rodině. Jeho tvrzení rovněž ilustruje situaci, že zatímco ve službách kvůli jejich uzavření pracovníci 

z Ukrajiny do značné míry nechyběli, stavebnictví tento odliv postihl značně. To přineslo problémy 

i z hlediska například dodržování smluvních termínů. 

Pozitivním momentem, který pomohl utlumit odliv ukrajinských pracovníků z ČR, byla prolongace 

pobytů. V případě držitelů zaměstnanecké karty a třeba i ztráty zaměstnání neztratili totiž ukrajinští 

migranti pobytové oprávnění. Jisté uklidnění do situace vnesl i postoj vlády prezentovaný ministrem 

vnitra Janem Hamáčkem: „My nikoho nevyháníme. My jsme řekli, že pokud někdo v době, kdy začal 

ten krizový stav, měl platné povolení k pobytu, a pokud by během toho krizového stavu mu uplynulo, 

tak z něj nelegála neuděláme. To znamená, že tady všichni můžou zůstat.“4 

Nicméně podle portálu Novinky.cz (květen 2020) s odkazem na deník Právo odjelo z Česka 50 až 70 

procent Ukrajinců pracujících přes agentury, v případě těch na kvalifikovaných pozicích ze speciálního 

programu to byla asi pětina.5 

Problematický návrat do ČR 

Zatímco i přes různé obtíže ukrajinští pracovníci odcestovali zpět do vlasti, jejich příjezd do ČR byl 

po zlepšení epidemiologické situace a s tím souvisejícím otevíráním ekonomiky mnohem složitější. 

Dochází totiž k pozastavení programů ekonomické migrace.6 Situaci doprovází i problémy na hranicích, 

v dopravě a ztížení administrativních procesů obecně. 

Komplikované cestování například vyúsťuje v hledání alternativních objízdných tras doprovázené 

poplatky „převozcům“ za překročení hranice. Podle dotazovaných představitelů organizací situace 

přinesla to, že osoby, které se skutečně rozhodly vydat do ČR, se do země nakonec dostaly. Nicméně 

se namísto standardní cesty a procesů uchýlily k službám různých „převozců“, kteří je za značnou 

částku převáželi různými směry. „Převozcům“ rovněž nahrálo zrušení linkových spojů. Vše se tak stalo 

otázkou peněz, které proudily do tzv. šedé ekonomiky. 

 
2 FRIEDMANNOVÁ, S. (24. března 2020). Tisíce Ukrajinců chtějí domů, ambasáda musela zastavit registrace. 

Seznam Zprávy. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tisice-ukrajincu-chteji-domu-ambasada-musela-zastavit-

registrace-95243.  
3 Tamtéž. 
4 Vláda České republiky (19. března 2020). Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 19. března 2020. 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-po-mimoradnem-jednani-

vlady--19--brezna-2020-180472/.  
5 VOLF, T. (14. května 2020). Ukrajinci potřebují víza, volají firmy. Novinky.cz. 

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/ukrajinci-potrebuji-viza-volaji-firmy-40323863.  
6 Svaz průmyslu a dopravy České republiky (13. března 2020). Vláda pozastavila žádosti do programů ekonomické 

migrace. https://www.spcr.cz/280-zamestnavatelske-vztahy/13409-vlada-pozastavila-zadosti-do-programu-

ekonomicke-migrace.  

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tisice-ukrajincu-chteji-domu-ambasada-musela-zastavit-registrace-95243
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tisice-ukrajincu-chteji-domu-ambasada-musela-zastavit-registrace-95243
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-po-mimoradnem-jednani-vlady--19--brezna-2020-180472/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-po-mimoradnem-jednani-vlady--19--brezna-2020-180472/
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/ukrajinci-potrebuji-viza-volaji-firmy-40323863
https://www.spcr.cz/280-zamestnavatelske-vztahy/13409-vlada-pozastavila-zadosti-do-programu-ekonomicke-migrace
https://www.spcr.cz/280-zamestnavatelske-vztahy/13409-vlada-pozastavila-zadosti-do-programu-ekonomicke-migrace
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Pozastavení programů a příjmu vízových žádostí podávaných s cílem cestovat do ČR za prací legální 

formou hrál ve prospěch nestandardních a problematických způsobů, ve prospěch různých „agentur“. 

Ty prostřednictvím pochybných praktik zaplnily vzniklé místo na trhu. Od poloviny května 2020 

se restrikce vzhledem k příznivější epidemiologické situaci začaly postupně uvolňovat a opětovně 

se spouštěly i programy ekonomické migrace. 

Pracovní migraci z Ukrajiny do ČR nepřály ani kroky ukrajinské vlády, která v polovině března 2020 

vyzvala občany, aby se domů vrátili dříve, než se hranice zavřou.7 Odhadem dva miliony migrantů, 

kteří se vrátili na Ukrajinu, zůstali doma bez práce. Kvůli přísným pravidlům pro vycestování mnozí 

ve své domovině v podstatě uvízli.  

Problém nastal i s povinným testováním potřebným pro překročení hranice. Zatímco lidé se symptomy 

byli na Ukrajině testováni bezplatně, zájemci o vycestování si test museli za nemalé peníze zaplatit. 

Začíná se tak kupčit s falešnými potvrzeními o výsledku testu. „Soukromé laboratoře provádějící PCR 

testy nabízí cenu od 700 do 3 500 hřiven8, zatímco podvodníci nabízejí falešná potvrzení o poznání 

levněji za 400 – 600 hřiven,“ uvádí deník Kyiv Post.9 

„S trvajícími restrikcemi souvisejícími s epidemií koronaviru se v Česku množí případy falšovaných 

testů. Lživé potvrzení o negativních výsledcích podle informací Radiožurnálu předložili zahraniční 

dělníci hned v několika krajích,“ zmiňuje portál iRozhlas.10 

Remitence 

Návrat Ukrajinců pracujících v zahraničí do své domoviny spojený s absencí příjmů mohl způsobit 

i značný sociální problém. Řada ukrajinských rodin je existenčně závislá na svých členech pracujících 

v zahraničí. Běžné je, že děti v podstatě vyrůstají s prarodiči, jelikož rodiče pracují v zahraničí. V případě 

Ukrajiny objem remitencí (peněz zasílaných domů) dokonce převyšuje výši přímých zahraničních 

investic. 

Navzdory krizi remitence od Ukrajinců v zahraničí v loňském roce neklesly, pouze nerostly tak 

výrazným tempem jako v uplynulých letech. Rodiny od svých příbuzných podle portálu E15 s odkazem 

na ukrajinskou centrální banku dostaly 12,1 miliardy dolarů, což odpovídá zhruba osmi procentům 

ukrajinského HDP.11 Zde ale může docházet ke zkreslení, jelikož vlivem pandemie došlo k omezení 

dopravního spojení. Jinými slovy: pracovníci z Ukrajiny nemohli tak často jako dříve využít oblíbené 

posílání zásilek po řidičích autobusů a museli zvolit bezhotovostní finanční převody. 

 
7 KUBÁTOVÁ, E. (2. června 2020). Kvůli viru se vrátili domů, teď nemohou zpět. Cesta do Evropy je pro pracovníky 

z Ukrajiny složitější než dřív. iROZHLAS. https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/ukrajina-pracovnici-cesko-polsko-

evropa-koronavirus-volodymyr-zelenskyj_2006020700_eku.  
8 Kurz je přibližně 75 CZK za 100 UAH. 
9 LAPATINA, A. (4. února 2021). Fake negative COVID-19 test results sell openly in Ukraine. Kyiv Post. 

https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/fake-negative-covid-19-test-results-sell-openly-in-ukraine.html.  
10 JANOUŠEK, A. (21. ledna 2021). Útěk z domova i klička pro cizince. Falešná potvrzení o negativních testech 

na covid jsou stále častější. iROZHLAS. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/covid-test-potvrzeni-falsovani-

cizinci-home-office_2101210600_tzr.  
11 PALAŠČÁKOVÁ, P. (22. února 2021). Pracující migranti posílají do vlasti méně peněz. Pro některé země 

je to fatální. E15. https://www.e15.cz/zahranicni/pracujici-migranti-posilaji-do-vlasti-mene-penez-pro-nektere-

zeme-je-to-fatalni-1378056.  

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/ukrajina-pracovnici-cesko-polsko-evropa-koronavirus-volodymyr-zelenskyj_2006020700_eku
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/ukrajina-pracovnici-cesko-polsko-evropa-koronavirus-volodymyr-zelenskyj_2006020700_eku
https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/fake-negative-covid-19-test-results-sell-openly-in-ukraine.html
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/covid-test-potvrzeni-falsovani-cizinci-home-office_2101210600_tzr
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/covid-test-potvrzeni-falsovani-cizinci-home-office_2101210600_tzr
https://www.e15.cz/zahranicni/pracujici-migranti-posilaji-do-vlasti-mene-penez-pro-nektere-zeme-je-to-fatalni-1378056
https://www.e15.cz/zahranicni/pracujici-migranti-posilaji-do-vlasti-mene-penez-pro-nektere-zeme-je-to-fatalni-1378056
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Chybějící zaměstnanci a zvýšení ceny práce 

Výpadek zahraničních pracovníků související s následnou zvýšenou poptávkou po nich logicky zvedl 

i cenu práce. To české firmy zatížilo ještě více. „Česko hlásí tisíce neobsazených pracovních míst, 

na nichž chybí Ukrajinci, kteří v době nouzového stavu narychlo odjížděli do vlasti. Cena práce kvůli 

tomu roste,“ uvádí Seznam Zprávy v srpnu 2020.12 

„Vyřizování dlouhodobých víz, tzn. zaměstnaneckých karet až na dva roky a mimořádných pracovních 

víz na jeden rok, se velmi zpozdilo a zaměstnavatelé tak musí dlouho čekat na to, až jim domluvený 

zaměstnanec vůbec přijede,“ popsala pro Seznam zprávy zkušenosti Lenka Šímová za Zemědělský svaz 

České republiky. Podle ní zaměstnavatelé na jaře narychlo povolávali například bývalé zaměstnance. 

Řada firem ale nebyla schopná zajistit sklizeň zeleniny a docházelo ke ztrátám.13 

Pozvolný optimismus 

Po opadnutí prvotního šoku z pandemie a opětovného návratu směrem k normálu se vracejí i ukrajinští 

pracovníci do ČR. Dochází tak k rychlému nárůstu žádostí o víza s cílem vycestovat co nejdříve. České 

firmy si tak mohly i přes obavy z nejisté budoucnosti částečně oddechnout. Situace se stabilizuje 

a pohyb osob se přizpůsobuje pandemickým specifikům. 

Další vlna obav přichází s ohledem na jarní a letní sezónu 2021, kdy je vzhledem k sezónním pracím 

(např. v zemědělství) potřeba mnohem vyššího počtu pracovníků. Obavy se týkají nejen toho, 

zda pracovníci vůbec přijedou, ale rovněž kdy a kdy se budou moci (vzhledem k testování, karanténě) 

zapojit do práce.  

V návaznosti na tuto situaci byl zaveden speciální režim pro ukrajinské pracovníky v zemědělství 

a potravinářství v podobě mimořádného pracovního víza. „V době sklizně jsme na zahraničních 

pracovnících závislí, bez nich nedokážeme úrodu sklidit,“ řekl pro portál E15 předseda Ovocnářské unie 

Martin Ludvík. Podle něj by už vláda neměla zavírat hranice. „Pomohlo by nám také, 

kdyby se zjednodušil a zrychlil proces udělování víz ze třetích zemí. To je ale dlouhodobý problém, 

který nesouvisí s pandemií,“ dodal pro E15 Ludvík.14 

Závěr 

České firmy postihla pandemie covid-19 nejen ve smyslu omezování produkce, poklesu zakázek apod. 

Firmy musely čelit i odjezdu zahraničních pracovníků do svých domovských zemí. To způsobilo i ztrátu 

pracovní síly, které je v ČR dlouhodobě nedostatek. 

Úbytek pracovní síly zvýšil i cenu práce, což přineslo další zátěž pro pandemií postižené 

zaměstnavatele. Během pandemie poptávka po pracovní síle zejména ve výrobních sektorech neklesla. 

Myšlenka, že zahraniční pracovníky nahradí domácí obyvatelstvo, se nepotvrdila. Stejně tak vize, 

 
12 FRIEDMANNOVÁ, S. (26. srpna 2020). Doba se změnila. Šéfe, za 150 korun na hodinu už nedělám. 

Seznam Zprávy. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/hledate-ukrajinske-pracovniky-zapomente-stale-tu-

nejsou-117174.  
13 Tamtéž. 
14 NGUYEN, T. L. (27. dubna 2021). Pandemie ztěžuje najímání cizinců, zemědělci se obávají o sklizeň. E15. 

https://www.e15.cz/domaci/pandemie-ztezuje-najimani-cizincu-zemedelci-se-obavaji-o-sklizen-1379951.  

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/hledate-ukrajinske-pracovniky-zapomente-stale-tu-nejsou-117174
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/hledate-ukrajinske-pracovniky-zapomente-stale-tu-nejsou-117174
https://www.e15.cz/domaci/pandemie-ztezuje-najimani-cizincu-zemedelci-se-obavaji-o-sklizen-1379951
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že zahraniční pracovníci ve velké míře např. z utlumeného sektoru služeb přejdou do sektorů průmyslu 

nebo zemědělství. 

Zatímco tisíce ukrajinských pracovníků i přes různé peripetie opustily Česko, jejich návrat byl 

i po rozvolnění opatření a oživování ekonomiky mnohem složitější. To způsobilo obavy řady českých 

firem. Ty musely čelit situaci, že v době, kdy budou mít práci, nebudou mít pracovníky, či tito pracovníci 

přijedou později a není jasné, kdy do práce nastoupí. 

Překážku v návratu způsobily i problémy spojené s cestováním a překračováním hranic. To umožnilo 

rozvoj tzv. šedé ekonomiky.  

Legalizace práce Ukrajinců je dlouhodobým problémem, který pandemie a s ní související omezení 

ještě zvětšil. Na pandemii doplatili hlavně agenturní zahraniční pracovníci, kteří budou mít nestabilní 

situaci i nadále. 

Jistota, že při možných protiepidemickým opatřeních a uzávěrách v budoucnu, budou mít české firmy 

dostatek zahraničních pracovníků, kteří přijedou a do práce nastoupí včas, by tuzemské firmy 

podpořila. 

Současně by systém měl být nastaven tak, aby se zamezilo nekalým praktikám (zejména v případě 

tzv. agentur) a byly dodržovány striktní hygienické a protiepidemické podmínky včetně lehce 

dostupného testování.  
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