
 

     

Výroční konference Programu EÚS Rakousko-Česká republika 2007-2013 
konaná 31. března 2011 ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise ve 
Vídni 

Otevření rakouského trhu práce pro občany 8 „nových“ členských zemí EU (Česká republika, Estonsko, 
Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko) k 1. květnu 2011 bylo hlavním tématem 
letošní Výroční konference. Názor na naplňování jedné ze čtyř základních svobod Evropské unie – 
volného pohybu pracovních sil – byl prezentován jak z českého, tak i rakouského úhlu pohledu. 
Specifické výzvy na rakouském a českém pracovním trhu (hlavně v příhraničních oblastech), jakož i 
přínos projektů EÚS k řešení budoucích problémů na trhu práce, byly předmětem diskuze ze strany 
politiků, zástupců veřejné správy i z řad projektových partnerů. Všechny strany se shodly na tom, že 
není žádný důvod k panice, naopak otevření pracovního trhu znamená šanci, a to především pro 
příhraniční regiony. 

Zástupci projektových partnerů během pódiové diskuze 

 

 Podle vyjádření paní Ingrid Nowotny ze Spolkového ministerstva práce, sociálních 
věcí a ochrany spotřebitelů (BMASK) musí Rakousko s jistým příchodem nových 
pracovních sil sice počítat, ale o zaplavení trhu levnou pracovní silou však nelze vůbec hovořit. 
Opatření či nařízení na kolektivní i individuální úrovni, stejně jako např. dohoda o 
zaměstnávání „pendlerů“ z obou zemí by měly obavy z nadměrné imigrace eliminovat. 
„BMASK bude v následujících týdnech dělat vše pro to, aby veřejnost byla dostatečně 
informována a upozorňována na realitu. Lidé, kteří k nám přijdou vykonávat svoji práci, si 
z naší strany zaslouží přijetí a podporu“. Zákon proti mzdovému a sociálnímu dumpingu 
(platný od května 2011) má mimo jiné přispět také k ochraně pracovníků ze sousedních zemí 



 

     

před nerovným zacházením a garantovat rakouským firmám spravedlivou hospodářskou 
soutěž. 
 

 Náměstek ministra práce a sociálních věcí, Petr Šimerka, označil otevření pracovního 
trhu za „milník v rakousko-českých vztazích“. Otevření pracovního trhu má pro české občany 
především psychologický význam, je příležitostí pro další rozvoj sousedských vztahů. Datum  
1. května 2011 samo o sobě nepředstavuje nějaký zásadní přelom, ti pracovníci, kteří jsou 
ochotni za prací vycestovat mimo Českou republiku, ať už do Rakouska nebo jiných zemí EU, 
tak již většinou dávno učinili. 

  

 Wolfgang Streitenberger z Evropské komise upozornil na význam programů EÚS, 
jako jednoho ze tří pilířů kohezní politiky, který má napomoci strukturálně znevýhodněným 
regionům přiblížit se těm bohatším. Dosavadní úspěšné fungování programů EÚS bude i 
nadále důležitou součástí podpory ze strany EU. Streitenberger zároveň však vybízí k tomu, 
aby se projekty přeshraniční spolupráce staly viditelnějšími pro veřejnost. Náměstek 
ministra pro místní rozvoj, Michal Janeba, vyzdvihl pozitivní výsledky v oblasti trhu 
práce, životního prostředí, dopravy a cestovního ruchu v česko-rakouském příhraničí.  

 

 Martin Pospischill z Magistrátu města Vídně poukázal na silné stránky rakouské 
metropole v souvislosti s otevřením pracovního trhu: „Šance měst se otevírá především 
v oblasti vzdělávání a zvyšování kvalifikace. Ve větších aglomeracích se koncentrují různé 
výzkumné a vzdělávací instituce a sídla velkých mezinárodních firem,“ dodává Pospischill. 
Příkladem může být třeba kooperace Vysoké školy polytechnické v Jihlavě s obdobně 
zaměřenou školou ve Vídni nebo spolupráce univerzit v Brně a Vídni.  

 

 V odpolední části konference přiblížili zástupci projektů ZUWINS, EXP:AK, 15+/50+ a  
SOP účastníkům své projektové aktivity. Aktuální výzvy na trhu práce, jako nedostatek 
kvalifikovaných pracovníků, demografické změny zejména v odlehlých venkovských oblastech, 
vytváření marginalizovaných skupin na pracovním trhu a účelově zaměřené zvyšování 
kvalifikace jako nezbytný předpoklad pro alespoň částečné vyřešení těchto problémů byli 
hlavním předmětem diskuze, do které svými názory přispěli taktéž náměstek ministra práce a 
sociálních věcí, pan Šimerka, a paní Simona Pohlová z Evropské komise.  

 

V zásadě panovala mezi zástupci projektů shoda také na tom, že programy přeshraniční 
spolupráce plní důležitou funkci při spolupráci politicky činných aktérů na pracovním trhu mezi 
Rakouskem a jeho sousedy a umožňují realizovat aktivity, které lze jen s obtížemi financovat 
z jiných dotačních titulů. 

 


