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TISKOVÁ ZPRÁVA
Dne 3. listopadu se uskutečnila první výběrová procedura v rámci pilotního
projektu „Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků“. Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR jej odstartovalo 28. července 2003. Zahraniční část
projektu v cílových zemích - Bulharsku, Chorvatsku a Kazachstánu – začala 1.
září 2003. Dnes bylo vybráno prvních 75 zájemců, z toho 56 z Bulharska, 15
z Kazachstánu a 4 z Chorvatska. Co do pohlaví bylo vybráno 41 žen a 34 mužů.
Z hlediska vybraných profesí tvoří největší počet profese technické (22) a
odborníci v managementu (9) a zdravotnictví (8). Mezi vybranými uchazeči je
také 6 umělců a 3 vědečtí pracovníci.
Specializované administrativní pracoviště MPSV a české ambasády v cílových
zemích od té doby informují zájemce o vstup do projektu o jeho podmínkách a
přijímají přihlášky žadatelů splňujících podmínky k zařazení do výběrové procedury.
V jejím rámci může být v prvním kole vybráno celkem 150 zahraničních
odborníků, kteří postoupí do druhé etapy projektu – dvou a půlletého zkušebního
období, po jehož skončení budou moci požádat o trvalý pobyt v České republice, což
představuje výrazné zkrácení oproti dosavadní úpravě, která předpokládá desetileté
období.
Výběrová procedura se vždy bude uskutečňovat ve dvou kategoriích. V první
může být vybráno nanejvýš 75 osob, které se přihlásily na území ČR, tedy v den
zahájení projektu již pracovaly v ČR na základě povolení k zaměstnání a víza
k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání. Dalších 75 osob má šanci požádat o
zařazení do projektu z území cílových států.
Administrativní pracoviště MPSV v Praze přijalo od zahájení projektu celkem
88 přihlášek, z nichž 65 podali občané Bulharska, 19 Kazachstánu a 4 Chorvatska. To
v podstatě odráží počet cizinců z těchto zemí, kteří v ČR pracovali k 30.6. 2003 na
základě povolení k zaměstnání (1183 respektive 54 respektive 60). Mezi zájemci
převažují technické profese, manažerské a zdravotnické.

V zahraničí české zastupitelské úřady přijaly jednu přihlášku svobodné
vysokoškolačky v Kazachstánu s titulem inženýr, která žádost podala souběžně se
žádostí o udělení víza nad 90 dnů za účelem zaměstnání. Do projektu bude zařazena,
pokud jí toto vízum bude uděleno.
Neznamená to však, že by o projekt nebyl zájem. Právě naopak, například
v Kazachstánu pracovníci ambasády v rekordním dni odpověděli na více než 500
dotazů zájemců o projekt. Také v Bulharsku a Chorvatsku vyřizují pověření
konzulární úředníci desítky dotazů ať již telefonicky, písemně či při osobních
návštěvách zájemců na ambasádách.
Ukazuje se však, že podmínky projektu, zejména skutečnost, že zájemci o vstup
do něj si sami musejí sehnat v ČR práci a obstarat povolení k zaměstnání, jsou velice
limitující. Nicméně vzhledem k tomu, že při zaměstnávání cizinců je třeba vždy
přihlížet k ochraně domácích občanů na trhu práce, by případná změna v nastavení
projektu mohla být přijata pouze po zevrubné diskusi všech zúčastněných institucí.
Pokud jde o profese, v nichž přihlášení zájemci v ČR pracují, převládají
technické. Na dalších místech v pořadí jsou pracovníci managementu a poté
zdravotnických povolání jakož i uměleckých oborů.
Do zkušebního období mohou postoupit jen žadatelé, kterým se z možných 66
bodů podaří získat nejméně 25. Pokud se na posledním místě umístí více přihlášených
zájemců se stejným bodovým ziskem, postupují všichni s tím, že o jejich počet bude
omezena kvóta připadající na další dva měsíce.
MPSV bude vybrané kandidáty o jejich postupu do zkušebního období oficiálně
informovat dopisem zhruba v polovině prosince, pro prošetření jejich dokumentů
v zemích původu. Zkušební lhůta se jim nicméně započítává již ode dne výběrové
procedury. Ti, u nichž čeští konzulární úředníci v Sofii, Záhřebu a Almaty zjistí
v předložených dokladech nesrovnalosti či nepravdy, budou z projektu vyloučeni a již
se do něj během jeho trvání, tj. po dobu pěti let, nebudou moci vrátit.
Po uplynutí zkušebního období provede MPSV tzv.sociální prověrky účastníků
projektu, v jejichž rámci se bude dotazovat zaměstnavatelů, představitelů obcí a
případně i dalších institucí v místě jejich bydliště, zda skutečně splnili cíle projektu, tj.
v co největší míře se dokázali integrovat do české společnosti. Pokud dospěje ke
kladnému rozhodnutí, doporučí Ministerstvu vnitra ČR – Cizinecké a pohraniční
policii, aby uvedenému účastníku projektu udělila trvalý pobyt ve zkrácené lhůtě.
Další výběrová procedura se uskuteční začátkem ledna 2004.
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