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a r T h U r  b r a U n
b P V  b r a U n  P a r T n e r S

Zatímco v devadesátých letech byla 
česká republika zemí, do níž přijíždělo 
pracovat množství zahraničních 
manažerů jako tzv. expati, nyní 
jsou stovky českých zaměstnanců 
na středních a vyšších pozicích vysílány 
na delší pracovní pobyty do zahraničí. 
Jak se má ale fi rma připravit na jejich 
návrat?

Lukrativní a prestižní práce v za‑
hraničí slibuje být přínosem kari‑
érnímu postupu. Vedoucí logistiky 
u turecké sesterské společnosti, 
nebo key account manager pro 
zákazníky v jihovýchodní Asii se 
sídlem v Singapuru jsou zajímavé 
pozice s nádechem romantiky. 
V některých případech, jako je 
tomu například u Bosch Diesel, ale 
i u jiných mezinárodních fi rem, je 
zahraniční pobyt považován za in‑
tegrální součást tzv. high poten‑
tials pro novou generaci, se kterou 
se počítá na manažerské pozice 
a je tak nutným předpokladem 
dalšího kariérního postupu. Pokud 
se podíváme například do před‑
stavenstva globálních německých 
fi rem, jako je Siemens nebo BMW, 
najdeme u většiny členů v životo‑
pise činnost v zahraničí. Například 
německá Volkswagen AG má sta‑
bilně delegováno cca 2000 zaměst‑
nanců v zahraničních dceřiných 
společnostech. Totéž lze očekávat 

od velkých českých fi rem, které už 
nehledají v zahraničí jen odbyt, ale 
také investice. 

na co při vÝJeZdu 
neZapoMenout
Radost z nové pozice často za‑
tlačí do pozadí organizaci věcí 
po návratu a dotyční se tak v prvé 
řadě starají převážně o stěhování, 
jazykové kurzy či poznání a pocho‑
pení kulturních odlišností. Zejména 
u středního managementu tak často 
zvítězí euforie z nové výzvy před ra‑
cionálním plánováním praktických 
aspektů. Ve velkých mezinárodních 
fi rmách, jako je Bosch, s vlastní Glo‑
bal Policy a zkušenostmi s desetiti‑
síci vyslaných zaměstnanců v rámci 
koncernu, je situace samozřejmě 
jiná než ve středně velké české fi r‑
mě, která poprvé posílá provozního 
ředitele do dceřiné fi rmy v Rumun‑
sku. Nicméně i tak je mnoho výkon‑
ných vedoucích pracovníků, kteří se 
v zahraniční osvědčili, po návratu 

frustrováno a opouštějí svého pů‑
vodního zaměstnavatele.

Jakých chyb je tedy třeba se před 
výjezdem do zahraničí vyvarovat:

1. Mělo by být jasné, kdo je 
nový zaměstnavatel a co se 

stane se stávajícím pracovním 
poměrem. V žádném případě by 
neměla pracovní smlouva zaniknout 
proto, že zaměstnanec jde pracovat 
k sesterské společnosti nebo 
zahraniční dceřiné společnosti. 
V dohodě o vyslání by také mělo být 
jasně formulováno, kdy se zaměstna‑
nec vrátí a na jakou pracovní pozici 
a za jakých fi nančních podmínek, 
a zaměstnanec by měl dostat 
neplacené volno.
Nikdy nezapomeňte na to, že ČR 
má v mezinárodním porovnání 

nízké zatížení vysokých pří-
jmů. Na druhou stranu jsou 

zde velmi vysoké odvody na sociální 
zabezpečení. Před vysláním je nutné 
vyjasnit, kde budou hrazeny odvody 
(v rámci EU pro to existují jasná 

Nástrahy při návratu 
ze zahraničního 
pracovního pobytu
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pravidla), a měl by být proveden 
vzorový daňový výpočet, který 
stanoví, co z vysokého zahraniční‑
ho výdělku zbude. Často se uzavírá 
i tzv. dohoda o čistém příjmu, v níž 
se sjednává, na jak vysoký čistý pří‑
jem má vyslaný zaměstnanec nárok. 
Do výpočtu by měly být samozřej‑
mě zahrnuty i měnové výkyvy.

3. Co bude s rodinou? Jakkoliv 
se může zdát pobyt v USA 

nebo Číně zajímavým, je nutné 
zohlednit i další náklady. Často to 
například znamená náklady 
na mezinárodní školy, letenky domů 
pro rodinné příslušníky či vyšší 
náklady na stěhování. Mnoho firem, 
zejména těch velkých, nabízí před 
vysláním informační cestu, aby se 
vysílaný mohl seznámit s těmito 
aspekty – běžné krátkodobé 
služební cesty do zahraničního 
podniku nejsou totiž pro tento účel 
dostatečné. 

Balíček s péčí pro 
rodinné příslušníky
Právě zapojení rodiny je pro úspěch 
rozhodující. Vyslaní zaměstnanci jsou 
pro firmu drazí, firmě se tedy musí 
revanšovat odpovídajícím pracovním 
nasazením. Pro partnera to často 
znamená, že manžela či manželku 
neuvidí 60 hodin týdně, k tomu je 
pak třeba připočítat jazykové kurzy 
a množství služebních cest, nezřídka 
i zpět do české centrály. 

A partner, který se s velkou prav‑
děpodobností vzdal svojí kariéry, 

je v cizím prostředí, sice na místní 
poměry bohatý, povětšinou však 
s nemnohými kontakty s místními 
a s jazykovými obtížemi. K tomu se 
často přidají problémy dětí ve škole, 
znečištěné životní prostředí nebo 
zhoršení zdravotních obtíží, které 
vypadaly zpočátku jako banální. 
Tehdy se poznenáhlu vkrade pocit, 
že rodina žijící v pěkném a hlída‑
ném domě, který ji chrání před 
okolní vysokou kriminalitou, je 
spíše zavřená v cizineckém ghettu. 

Právě tohle jsou nejčastější příčiny 
napětí, které mohou z dlouhé „dovo‑
lené snů“ ve sluncem zalité destinaci 
s komornou a zahradníkem udělat 
pro rodinu peklo. V tu chvíli sní 
často rodina o starém bytě v Praze 
a chalupě v Jizerských horách, což 
však většinou naráží na nepochope‑
ní na straně už tak přepracovaného 
manažera, jemuž však dodávají 
energie nově nabyté zkušenosti 
a kontakt s množstvím zajímavých 
a pro kariéru důležitých lidí.

Firmy, které mají s vysíláním 
množství zkušeností, nabízejí 
v „balíčku pro vyslání zaměstnan‑
ců“ součásti, jež nepodporují jen 
manažera, ale i jeho rodinu. Nejde 
jen o jazykové kurzy pro partnera, 
ale často i o letenky zpět domů či 
zapojení do místní expat communi‑
ty. Mnohdy se také snaží kariérně 
saturovat rodinného partnera, tak 
aby pro něj nezůstala doba zahra‑
ničního pobytu v délce 3–5 let jen 
bílým místem v životopise.

Firmy, které 
mají s vysí-
láním zkuše-
nosti, nabízejí 
v „balíčku 
pro vyslání 
zaměstnanců“ 
součásti, jež 
nepodporují 
jen manažera, 
ale i jeho ro-
dinu. Snaží se 
kariérně satu-
rovat i partne-
ra, aby pro něj 
nezůstala doba 
zahraničního 
pobytu jen 
bílým místem 
v životopise.

Příběh manažera 
Manažer Petr Veselý, pracující šest let v me-
zinárodní společnosti v oblasti finančních 
služeb, dostal před časem nabídku na zahra-
niční pozici v Itálii na dobu čtyř let. Oproti 
stávajícímu platu nabídka znamenala velké 
navýšení, a to nejen z důvodů adekvátní výše 
zahraniční pozice (která znamenala povýše-
ní), ale právě i zohlednění vyšších daňových 
odvodů a vyšších cen v Itálii oproti České 
republice. Nabídka rovněž obsahovala finanční 
příspěvek na bydlení ve výši adekvátní tržním 
cenám nájemného na měsíc v daném městě, 
příspěvek na školku a školu dětí, jazykové 
kurzy pro manažera i manželku a hrazení 
ročně minimálně dvou zpátečních letenek 
pro celou rodinu. Na úplném začátku celého 

stěhovacího procesu rodina manažera rovněž 
velice ocenila možnost využít stěhovací firmy 
na náklady společnosti. 

Nabídka celého „balíčku“ byla natolik 
zajímavá, že ji manažer přijal i přes fakt, že 
ze strany stávající pobočky bylo požadováno 
ukončení stávajícího pracovního poměru. 
S bývalými nadřízenými i ostatními českými 
kolegy udržuje pravidelně kontakt v rámci pra-
covních vztahů a je jimi ujištěn, že po skon-
čení zahraničního pobytu mu bude nabídnuto 
adekvátní místo opět v české pobočce. Je 
však otázkou, jestli manažer o místo v české 
pobočce po této zajímavé zahraniční zkuše-
nosti s vyššími kompetencemi bude po svém 
návratu vůbec stát.

Právě firmám, které zaměstnance 
na zahraniční pozice vysílají často 
a na velký počet pozic v různých 
zemích, se standardizace pravidel 
a podmínek pro tyto pobyty velmi 
osvědčila. Tuto zkušenost potvr‑
zuje i zástupce HR firmy Bosch, 
Oldřich Židlík: „V naší společnosti 
máme propracovaný systém, který 
je shrnutý do směrnice. Nazýváme 
jej Global Policy a zahrnuje všechny 
aspekty související s vysíláním ma‑
nažerů do zahraničí, tj. od možnosti 
vycestovat a prozkoumat lokalitu 
daného místa ještě před samotným 
vysláním přes nároky související se 
stěhováním až po návrat manažera 
nazpět do vlasti.“

udržování kontaktu 
s centrálou
Letět během zahraničního pobytu 
zpátky do centrály v ČR je samozřej‑
mě fyzicky velmi náročné a mohlo by 
se zdát, že v době elektronické komu‑
nikace není vlastně nutné. Navíc čas 
strávený cestou je třeba v zahraniční 
pobočce napracovat. Zkušené firmy 
však vědí, že lidský potenciál není 
spotřební zboží a samotná osobní 
konzultace zhusta prozradí o poznání 
víc než běžná telekonference ke kaž‑
dodenním problémům. 

A ani sám vyslaný manažer by 
neměl podceňovat kontakt s cent‑
rálou, jakkoliv je zahraniční pozice 
se svým 60hodinovým pracovním 
týdnem zajímavá. Nejde jen o velké 
porady a prezentaci výsledků za‑
hraniční pobočky, ale i o udržování 
vazeb a sociálních kontaktů s kolegy 
ve firmě. Společný oběd či večerní 
přátelské posezení u piva dokáže ale‑
spoň zčásti obnovit vazby zpřetrha‑
né zahraničním pobytem. Občasný 
přátelský e‑mailový kontakt ohledně 
dění v centrále pak udržuje povědo‑
mí o tom, co se v Čechách děje, jak 
se mění firemní politika, na co se 
v centrále klade důraz a v neposled‑
ní řadě i o tom, kdo do firmy nově 
přišel či z ní odešel.

ale co po návratu
Velké mezinárodní společnosti jako 
Bosch a Siemens mají skutečné 
reintegrační programy pro vyslané 
zaměstnance. Tyto firmy samozřejmě 
počítají s tím, že zaměstnanci získané 
zkušenosti ze zahraničí po návratu 
využijí na nové pozici. Oldřich Židlík 
z firmy Bosch dodává: „Dost často se 
i stává, že zaměstnanci vyjíždí na po‑
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byty opakovaně. Běžnější je to zvláště 
v zemích, kde není možné získat pro 
danou funkci dostatečně kvalitního 
manažera z místních zdrojů.“

Komplexní reintegrační programy 
pro vyslané zaměstnance má však 
jen velmi málo společností, zejména 
pouze velké mezinárodní korpora‑
ce. Zpravidla je po návratu situace 
navrátivšího se manažera taková, že 
fakticky konkuruje místním mana‑
žerům v boji o nemnoho pozic (je‑
jichž počet se navíc často snižoval 
během vysílání). Místní konkurenti 
mají navíc intaktní síť ve firmě, 
o kterou se každodenně starají, což 
jde ze zahraničí o poznání hůře – 
sejde z očí, sejde z mysli. A právě 
třeba při výměně společníků se 
může z české společnosti lehce 
vytratit původní kontaktní osoba, 
ta, která dávala, byť ústně, všechny 
přísliby pro dobu po návratu.

Samozřejmě že i navrátilci mají 
své vlastní problémy s reintegrací. 
V zahraničí byli úspěšnými jednateli, 
vybudovali výrobu, měli množství 
svobody, autoritu a mohli rychle re‑

alizovat svá rozhodnutí, po návratu 
do české kotliny sedí často za svým 
starým psacím stolem a zjišťují, že 
vězí ve firemní byrokratické struk‑
tuře, často se změněnými pravidly 
a s lépe či hůře skrývanou záští ko‑
legů. Statistiky západních firem uka‑
zují, že pravděpodobnost výpovědi je 
vyšší u zaměstnanců, kteří se vrátili 
ze zahraniční cesty, než u těch, kteří 
zůstali celou dobu v tuzemsku. 

I v tomto případě mají velké firmy 
jako Bosch Diesel konkurenční 
výhodu: mají množství zkušeností 
s reintegrací po návratu a navrátilce 
směřují na takové pozice, kde za‑
městnanci mohou využít zkušenosti 
získané v zahraničí v co největší 
míře. Rozhodující je ale vždy osobní 
přístup a péče zaměstnavatele. 

Pokud pracujete v malé firmě, 
která takové projekty nenabízí, 
můžete vyhledat po návratu do ČR 
jiné navrátilce a podělit se s nimi 
o zkušenosti. Už jen samotné infor‑
mace o tom, jak zmírnit těžkosti, 
jimž jsou vystaveny děti po třech 
letech v zahraniční škole, mohou 

velmi pomoci. A i když děti možná 
tápou ve shodě přísudku s podmě‑
tem, s největší pravděpodobností 
načerpaly množství jiných, pro 
život neméně důležitých zkušenos‑
tí, jakkoli na to může mít školní 
systém poněkud jiný náhled. Navíc 
je návrat do školní třídy po třech 
letech v zahraniční škole často o po‑
znání těžší, než je pro rodiče nástup 
do nového zaměstnání.

Obecně platí, že člověk by se 
otázkou, zda se chce vrátit zpět 
domů, měl zabývat nejpozději 
po třech až pěti letech. Zahraniční 
pracovní pobyt může znamenat 
obrovský kariérní postup, napomoci 
osobnostnímu rozvoji, rozvinout 
manažerské a jazykové dovednosti. 
Jistě je značným přínosem i pro 
zaměstnavatele, kterému dává 
možnost obstát v globalizovaném 
světě. Zahraniční pracovní pobyt 
však může, pokud se zaměstnanec 
či zaměstnavatel dopustí výše uve‑
dených chyb, být i slepou uličkou, 
jež vyústí jen ve frustraci na obou 
stranách. ◾
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