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ČESKÁ REPUBLIKA

PŘIPOMEŇME SI
Nedávno ohlášené úsilí Paroubkova kabinetu přesvědčit „starou“ evropskou dvanáctku, aby otevřela Čechům svůj pracovní trh, přitáhlo pozornost i na jiná omezení, kterými Evropa před rozšířením
demonstrovala svůj strach z neznámého.
V Česku tyto obavy symbolizuje zákon
zakazující „cizincům“ z jiných zemí EU
nakupovat až do roku 2011 zdejší nemovitosti a zemědělskou půdu. S návrhem
přišel před čtyřmi lety ministr zahraničí
Jan Kavan a získal podporu představitelů
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Práce v Unii mizí v dáli

Stará Evropa bude opět rozhodovat o zákazech pro nové členy

Pusť mě dál
a ke mně
nelez
všech politických stran. Argumentace pro
výjimku byla především ekonomická – že
totiž bohatší zahraniční sousedé přeplatí
v nákupu zdejších domů české zájemce.
Ale padly taky ideové námitky: „Prodej
půdy Němcům znamená pro Čechy psychologický problém,“ prohlásil stínový šéf
diplomacie Jan Zahradil (ODS).
Od vstupu do Unie uplynul rok a půl a od
citovaných výroků nás dělí moře času. Mají
tedy české úřady k dispozici studii, která
by zdůvodňovala potřebu dál bránit „naši“
půdu před obrovským zájmem bohatých
cizáků? Odpověď zní ne. Ani finance, ani
zahraničí či zemědělství – svého času hlavní
aktéři ve hře o výjimku – problém už nijak
nesledují a neuvažují o něm. „Ale pořád si
myslíme, že by po vpuštění cizího kapitálu
nebylo možné jisté změny vrátit zpět,“ říká
Jiří Felčárek z odboru komunikace ministerstva zemědělství.
Stejnou, jenomže dvouletou výjimku
ohledně prodeje „svých“ chalup cizincům si
před vstupem do EU vyjednalo i Rakousko.
I tam se ozývaly emoce, hovořilo se o „vykoupení vlasti“, o „zatížení cizím vlivem“,
o „stoupajících cenách pozemků“. Obavy se
vztahovaly hlavně na bohaté Němce, jejichž
zájem o nákup relativně levných chalup v rakouských horách, ve stejné civilizační i jazykové oblasti, byl samozřejmě velký. Přesto
podle profesora Arthura Kanoniera z vídeňské Technické univerzity neměl přechodný
zákaz žádný smysl: „Lidé ho stejně všelijak
obcházeli, přičemž se kontrola a ověření
těchto jevů ukázaly jako značně problematické,“ říká Kanonier. Podobné je to ostatně u nás. K nákupu zdejší nemovitosti stačí evropskému cizinci založit si společnost
s ručením omezením a napsat ji na někoho
z tuzemska – přes ni pak nakoupí, co chce.
Přestože se výjimka dá snadno obejít
a nikdo nemá důkazy, že by byla potřebná, o její likvidaci se neuvažuje. Ani jako
o reklamním tahu v rámci lepší pozice
při oznámeném Paroubkově „pracovním“
vyjednávání. „Víte, ono se nezdá, že by
to našim partnerům vadilo,“ říká tiskový
mluvčí ministerstva zahraničních věcí Vít
Kolář. Je to tak – přinejmenším některým
partnerům to nevadí určitě. „Přechodná
období, na nichž se shodlo několik stran,
vnímáme jako uzavřená,“ vzkazuje přes
svou ambasádu rakouská strana se zřetelnou narážkou na výsledek budoucích rozhovorů o volné práci pro Čechy. „Není to
otázka, kterou bychom se zabývali.“
Jan Kout
Autor studuje na univerzitě
ve Frankfurtu nad Odrou.

Ich kaufe es und zwar sofort.
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Být tu česká obsluha, prokleli by prý Evropu. FOTO PROFIMEDIA CZ / CORBIS
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rostě se usadit kdekoli na kontinentu a sehnat si tam práci – to je jedna ze základních výsad Evropanů sdružených v Unii.
Unijním nováčkům je však zatím zapovězena ve dvanácti zemích staré „patnáctky“.
A spor o to, zda mají mít noví členové EU stejná
pracovní práva jako ti původní, má mnohem větší význam, než by se mohlo na první pohled zdát
– hýbe celou Unií, naposled způsobil krach ústavní
smlouvy ve Francii. Po roce a půl od rozšíření je tedy
čas na bilanci. Naplnily se obavy z bájného levného
polského instalatéra? A jak se rozhodne dvanáct
obrněných členů příští rok na jaře, kdy se budou rozhodovat, zda svůj trh otevřít, nebo ho nechat zavřený
na další tři roky či rovnou pět let?

Rakousko a Německo: zavřeno
To téma znovu oživila nedávná společná výzva
rakouských a českých intelektuálů. Téměř tři stovky osobností z obou stran hranice v ní žádají obě
vlády, aby zlepšily vztahy obou zemí. Ta vídeňská
by tomu podle signatářů mohla pomoci tím, kdyby
bez omezení otevřela rakouský trh. „Vláda nemá
žádné studie, které by říkaly, že zrušení omezení uškodí trhu práce, pouze populisticky naslouchá náladám ve společnosti,“ říká Přemysl Janýr,
předseda Fóra pro česko-rakouské vztahy, které
za výzvou stojí. Sám kancléř Wolfgang Schüssel
opravdu nedokáže dát na stůl jasné důkazy, že
otevření trhu uškodí tamní příznivě nízké nezaměstnanosti. „Ale proč bych měl tuhle příznivou
situaci svévolně ohrožovat? Proč bych měl lákat
do země další pracovníky? Nemáme důvod přechodné období rušit,“ vytrvale opakuje Schüssel
a sklízí za to potlesk od rakouských odborů. Jsou
to právě odbory, které na vládu tlačí, aby v přechodném období pokračovala, naopak Federace rakouského průmyslu, Hospodářská komora
Rakouska či jednotlivé podniky lobbují – marně
– za zrušení omezení.
Zdrženlivost rakouských úřadů se projevuje i na dohodě o tzv. pendlerech, tedy pracovnících dojíždějících za prací každý den přes hranice.
Smlouva začala na papíře platit letos v červenci
a umožňuje, aby takoví pracovníci získali snadněji pracovní povolení. V praxi ale zatím smlouva neplatí. „Čekáme, až rakouská strana stanoví
kvóty pro počty pracovníků, a to se stane v lednu,“
říká Irena Dlesková z ministerstva práce a sociálních věcí.
Ruku v ruce s Rakouskem jde Německo. „Reálná šance na zkrácení přechodných období je velmi malá, protože postoj německé vlády i opozice
reflektuje mimořádně napjatou situaci na pracovním trhu,“ říká zástupce českého velvyslance
v Berlíně Jan Sechter. Pevný postoj potvrdil i nový
německý velvyslanec v Praze Helmut Elfenkamper, který tvrdí, že jiné rozhodnutí by změnilo
dosud pozitivní názor Němců na Evropu.
Ani německá strana nedisponuje – kromě údajů
o vysoké nezaměstnanosti – čísly, která by dokazovala, že se Češi za prací hrnou. Podle údajů minis-

terstva práce a sociálních věcí pracovalo v Německu
k poslednímu srpnu letošního roku 1505 Čechů na
sezónní smlouvu a 192 na smlouvu roční.

Domino efekt
V dalších zemích sice nejsou obavy z občanů nové
desítky tak zřetelné (s výjimkou Francie, kde tento strach smetl ze stolu evropskou ústavu), ale
jasný slib otevřít svůj pracovní trh příští rok na
jaře žádná nedala a stejně mlhavě také odpovídají
diplomaté na velvyslanectvích jednotlivých zemí.
Výjimku zatím představuje Španělsko – alespoň
v podání španělského ministra zahraničí Miguela Moratinose, který to slíbil na nedávné návštěvě
v Praze. „Předběžně to slíbilo také Finsko,“ dodává předseda sněmovního evropského výboru Pavel
Svoboda (US-DEU). „Můžeme čekat domino efekt.
Kdyby to například potvrdilo Španělsko, zcela jistě
se přidá Portugalsko.“
„Naděje na zrušení omezení záleží na jediném
– na odvaze lokálních politiků bojovat s oním klišé
o levných pracovních silách,“ konstatuje lakonicky náměstek ministra zahraničí pro dvoustranné
vztahy Petr Kolář. I když česká vláda sama na svém
písečku tuto odvahu příliš neprojevuje (viz sousední
text Pusť mě dál), snahu o pád „cizích“ bariér zařadila na přední místo svých zahraničněpolitických
priorit. Premiér Jiří Paroubek chce přesvědčit co
nejvíce zemí z původní patnáctky, aby na jaře 2006
neprodlužovaly přechodná opatření. Podle premiéra by zbraní v ruce diplomatů měly být statistiky,
které potvrzují, že pracovní mobilita Čechů je velmi
nízká, a nepředstavují proto nebezpečí. K takovým

Polsky v Bank of
Ireland
Jen tři země staré patnáctky – Velká Británie,
Irsko a Švédsko – představa bájného „polského
instalatéra“ nevyděsila a trh otevřely hned v květnu 2004. Po roce a půl nehlásí pohromu, naopak.
Ve Velké Británii v současné době pracuje 232
tisíc občanů nových členských států, z toho třicet
procent z nich tam pracovalo už před rozšířením
(nejvíce je Poláků – 130 000, Čechů zhruba 15
tisíc). V těchto číslech nejsou zahrnuty au-pair
a osoby samostatně výdělečně činné. Britské
ministerstvo vnitra tvrdí, že z jejich práce profituje
tamní ekonomika – občané nové desítky vyprodukovali za posledních 12 měsíců půl miliardy
liber. „A zároveň projevují velice nízké požadavky
vůči systému sociálních výhod a veřejných služeb,“
doplňuje mluvčí britské ambasády Ingrid Ludvíková. Podle ostrovních statistik se lidé z „desítky“
uplatňují v administrativě, obchodě, managementu, pohostinství, zemědělství a potravinářství,
zaplňují prázdná místa v řadách místních kvalifi-

závěrům došel i průzkum, který si u CVVM nechalo zpracovat ministerstvo práce a sociálních věcí.
Podle průzkumu pouze 12 procent dotázaných
uvažuje o tom, že by odešli za prací do ciziny. Spolu
se Slovinskem je také Česko jedinou zemí střední
a východní Evropy, do níž přesídlilo v devadesátých
letech více Západoevropanů, než bylo domácích
mířících opačným směrem. Zatím ale tato argumentace příliš nefunguje. Například podle české ambasády ve Vídni Rakušané české argumenty v „zásadě
uznávají“, ale dodávají, že nebudou dělat rozdíly
mezi jednotlivými státy.
Problém pohybu pracovních sil se stal v Unii
hromosvodem pro vyjádření jiných problémů. Pro
kritiky Unie jsou státy ochromené panikou z levné
pracovní síly důkazem o krizi „evropské myšlenky“,
střízlivější hlasy ale upozorňují na to, že přechodná
období si „vytrpěla“ většina nových států, které se
připojily k zakladatelům – nejpodobnější situace
nejspíš byla po vstupu Španělska a Portugalska v roce 1986. Francie tehdy vyděšeně očekávala zástupy chudých pracantů z Pyrenejského poloostrova.
Nikdo se nikam nehrnul a navíc Unie záhy „vytáhla“ španělskou a portugalskou ekonomiku nahoru,
takže se domů začali vracet jejich občané, kteří ještě
před vstupem do Unie odešli za prací do ciziny.
Silvie Blechová
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Měli by Češi jako vstřícný krok zrušit svůj
zákaz prodeje chalup cizincům? Debatujte
s námi na www.respekt.cz.

kovaných dělníků, polští zubaři zase kompenzují
nedostatek dentistů.
V druhé zemi s otevřeným trhem, v Irsku, od
rozšíření přibylo k padesáti tisícům cizozemců, kteří
tam již pracovali, dalších pětaosmdesát tisíc. Ve
čtyřmilionové zemi to znamená téměř čtyři procenta
všech pracovních sil (v Británii 0,4 %), přesto nikdo
nemluví o nezvladatelném přílivu, irská ekonomika
roste nejrychlejším tempem v Unii a nižším číslem
nezaměstnanosti než Irové se nemůže pochlubit
nikdo. Bank of Ireland dokonce plánuje zavést své
služby v polštině, protože se jí to díky zvyšujícímu se
počtu polských klientů vyplatí. Švédsko hlásí stejně
pozitivní zkušenost, a to přesto, že jako jediná země
z trojky umožňuje pracovníkům z ostatních členských
zemí plně využívat místní sociální systém.
Státy, které se „zavřely“, mohou svá přechodná
období držet v režimu 2+3+2 – to znamená, že dva
roky po rozšíření (v dubnu 2006) musejí přehodnotit
svůj postoj, pokud se rozhodnou pokračovat v přechodném období, tak na další tři roky. Po uplynutí
této doby už musejí Evropské komisi přesvědčivě
zdůvodnit, proč chtějí v přechodném období setrvat
na další dva roky. Rok 2011 je konečným rokem,
kdy se pro nás definitivně otevře celý pracovní trh.

