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Použité zkratky 
ČR Česká republika 

EU Evropská unie 
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1 Úvod 
V dnešním globalizovaném světě je migrace a zaměstnávání cizích státních příslušníků 
vysoce aktuální a celosvětové téma. Proto je nutné zabývat se touto problematikou a 
jejími dopady na pracovní trh v České republice podrobně. Cizinci a jejich zaměstnávání 
se řídí řadou právních předpisů a legislativních nařízení ze strany vlády ČR. Dopady 
migrace se neprojevují vždy jen pozitivně. Její negativní vlivy by však měly být 
monitorovány a následně minimalizovány. Tyto změny se týkají nejen zaměstnanosti, ale 
i prolínání různých kultur a jejich soužití. Téma migrace souvisí rovněž s demografickým 
vývojem a geopolitickou situací v Evropě a jinde ve světě.  

Vlivem nízké porodnosti ve vyspělých zemích Evropské unie, vč. České republiky dochází 
k pozvolnému, ale trvalému úbytku ekonomicky aktivního obyvatelstva, tzn., že dochází k 
nedostatku volné pracovní kapacity z vlastních, tedy národních zdrojů a tak postupem 
času dochází k poptávce po zahraničních pracovnících ze strany zaměstnavatelů, kteří 
potřebují tento výpadek pracovníků rychle nahradit. Tyto volné pozice na čím dál více 
globalizovaném pracovním trhu vznikají jak z důvodu chybějící domácí, tedy české 
pracovní síly, tak i z důvodu, že domácí pracovní síla na těchto pozicích pracovat nechce, 
nebo pro ni nejsou příliš atraktivní. Zahraniční pracovníky tak zaměstnavatelé poptávají 
čím dál více i pro pracovní profese strategických a vysoce náročných co se týká 
kvalifikace a dosažené praxe.  

Česká republika funguje buď jako tranzitní země ekonomické migrace, která míří dále na 
západ Evropské unie či Švýcarska, nebo jako finální země přijímající tuto pracovní sílu 
pro svůj pracovní trh.  

Migrace je komplexním jevem, který má na Českou republiku významné ekonomické 
dopady. Příchod a integrace cizinců na území České republiky jsou procesy s možnými 
ambivalentními důsledky pro celou naší společnost.  

Programy podpory jsou do značné míry závislé na proaktivním a flexibilním přístupu 
České republiky. Podpora legální migrace v České republice vede k posilování pozitivních 
aspektů migrace a k co nejúčelnějšímu potírání negativních jevů s ní spojených. 

Hlavní cíle migrační politiky v ČR jsou vymezeny následovně:  

• podpora legálních migrantů a usnadnění vstupních procesů se zřetelem na 
potřebu zachování konkurenceschopnosti v globálním ekonomickém prostředí, 

• omezení nelegální migrace, 

• zlepšení integrace cizinců trvale pobývajících na území České republiky,  

• aktivní přístup při zavádění migračních politik. 

Aby mohla být legální ekonomická migrace vysoce efektivní pro Českou republiku i v 
rámci kultury bezpečnosti práce, musí mít předem jasně stanovená pravidla. Tato 
pravidla by měla odrážet aktuální národní situaci v oblasti bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví a zároveň by měla být nastavena tak, aby reflektovala budoucí vývoj celé 
společnosti minimálně v evropském měřítku. Důležité pro zaměstnavatele i zaměstnance 
je nastavit fundamentální pravidla, podle kterých by byla ekonomická migrace správně 
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řízena a nedošlo ke zhoršení bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti s příchodem 
nových pracovních sil z ciziny. 

Výzkum, který je níže v práci představen, doplňuje a rozšiřuje určitým způsobem poznání 
na poli bezpečnosti práce a ochrany zdraví cizinců-migrantů v České republice. 
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2 Sběr dat 
 
Sběr dat slouží pro zjištění aktuální situace v oblasti zajišťování BOZP u zahraničních 
zaměstnanců. Jako nejvhodnější metoda získání dat byl zvolen dotazník a rozhovor. 

2.1 Metody sběru dat 

V rámci výzkumného projektu bylo ke sběru dat využito šetření: 

• dotazníkové šetření u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají cizince, 

• dotazníkové šetření u cizinců, kteří v Čechách pracují  

• rozhovory se zaměstnavateli cizinců. 
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3 Dotazníkové šetření 
Z hlediska výzkumné metody se jedná o kvantitativní přístup. Nové téma jednoznačně 
odkazuje k využití této výzkumné metody. 

Využita byla technika dotazníkového šetření, které bylo vedeno se zaměstnanci, kteří 
nemají české občanství a s jejich zaměstnavateli. Toto šetření se zaměřuje na detailnější 
porozumění problematiky zaměstnávání cizinců v celé šíři. Tato dotazníková šetření jsou 
sledována ze dvou perspektiv – BOZP z pohledu zaměstnaného cizince a zajištění BOZP 
pro tyto zaměstnance z pohledu zaměstnavatele. 

Z některých výzkumů totiž vyplývá, že se tyto dvě perspektivy často lišily. Otázkou je, jak 
tyto perspektivy dosahují v oblasti využívání pracovní síly ze zahraničí, tedy 
zaměstnávání osob, které mají jinou státní příslušnost než české občanství, ve vzájemné 
kooperaci vzájemné shody či neshody. S oslovenými aktéry se realizovalo dotazníkové 
šetření se zahraničními zaměstnanci a jejich zaměstnavatelem a z vyplněných dotazníků 
vznikly výsledky k tématu.  

Zaměstnavatele representoval majitel (jednatel), vedoucí pracovník (přímý nadřízený), 
popř. odborně způsobilá osoba v prevenci rizik. Vždy byla dominantní perspektivou 
problematika zaměstnávání osob s cizí státní příslušností (bez českého občanství) a 
zajištění jejich BOZP během pracovního procesu. 

Cílem bylo postihnout celé široké spektrum otázek souvisejících se zajištěním BOZP 
zahraničního zaměstnance na pracovištích zaměstnavatelů. Šlo zejména o ilustraci 
přístupu k této problematice a poukázání na překážky, s nimiž se zaměstnavatelé a 
zahraniční zaměstnanci mohou potýkat. A rovněž o prezentaci dvou pohledů 
zainteresovaných stran. 

Vyplněné dotazníky, které byly anonymní, nám poskytli zaměstnavatelé a zahraniční 
zaměstnanci z Prahy a Středočeského kraje. Osloveni byli elektronicky. V rámci 
kvantitativní části výzkumu bylo shromážděno celkem 151 dotazníků vyplněných cizinci a 
20 dotazníků vyplněných zaměstnavateli. 

Pro sběr dat byly stanoveny tyto podmínky výběru: cizinec z kterékoliv země původu, 
zastoupení různých oborů činností, pracovní postavení – zaměstnanec. 

Daná forma výběru respondentů neumožňuje zobecňování výsledků jak na úrovni 
celkových počtů, tak samozřejmě v užším třídění podle zkoumaných vybraných 
charakteristik. Neznamená to však, že získané výsledky nejsou informačně cenné. 
Naopak, ve výzkumném světě se takovéto formy výběru souboru respondentů a následné 
navazující analýzy zcela standardně provádějí, dotazníkový výzkum není výjimkou. 
Získané výsledky nesporně mají svojí hodnotu – mohou naznačovat důležité vztahy či 
trendy zvláště tehdy, objevují-li se ve výzkumu opakovaně, a to v různých konotacích. 

3.1 Soubory otázek pro zaměstnavatele 

1. Jaká je velikost podniku příp. počet zaměstnanců? 

• Mikropodnik (méně než 10 zaměstnanců) 
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• Malý podnik (10–50 zaměstnanců) 

• Střední podnik (51–250 zaměstnanců) 

• Velký podnik (více jak 250 zaměstnanců  

2. Jaké je zařazení dle kvalifikace ekonomických činností dle CZ-NACE? 

• A Zemědělství, lesnictví, rybářství 

• B Těžba a dobývání 

• C Zpracovatelský průmysl 

• D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 

• E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi 

• F Stavebnictví 

• G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 

• H Doprava a skladování 

• I Ubytování, stravování, pohostinství 

• J Informační a komunikační činnosti 

• K Peněžnictví a pojišťovnictví 

• L Činnosti v oblasti nemovitostí 

• M Profesní, vědecké a technické činnosti 

• N Administrativní a podpůrné činnosti 

• O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 

• P Vzdělávání 

• Q Zdravotní a sociální péče 

• R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 

• S Ostatní činnosti 

• T Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; Činnosti domácností produkujících 
blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu 

• U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů 

3. Z jakých zemí pochází vaši zahraniční pracovníci? 

4. Sledujete dlouhodobě, pravidelně úrazovost a nemocnost zahraničních pracovníků 
ve vašem podniku?  

Pokud ANO 

• Zaznamenali jste nějaký trend, příp. odlišnosti od českých zaměstnanců?  

• Je vám znám pravděpodobný důvod?  

• Snažili jste se zavést nějaká opatření ke zlepšení situace na pracovišti? 
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5. Vnímáte fluktuaci vámi zaměstnávaných zahraničních pracovníků jako problém? 

6. Sledujete pravidelně fluktuaci vašich zahraničních pracovníků? 

Pokud ANO 

• Zvýšila se v poslední době?  

• Analyzovali jste pravděpodobné příčiny (způsob výběru nových pracovníků, 
adekvátní zaškolování, pomoc novým pracovníkům, jiné důvody možné 
nespokojenosti, apod.)? 

7. Sledujete pravidelně úroveň BOZP u vámi zaměstnávaných cizinců?  

Pokud ANO 

• Využíváte praktické tréninky, školení, testy, dotazníky ke sledování názorů a 
potřeb zaměstnanců ze zahraničí při všech důležitých opatřeních v BOZP?  

• Máte schránky pro zprávy a dopisy zahraničních pracovníků adresované 
pracovníkovi BOZP, vedení?  

• Mají zaměstnanci ze zahraničí volný přístup ke kompetentním osobám s dotazy a 
žádostmi k BOZP?  

8. Zaměstnáváte zaměstnance ze zahraničí: 

• z vlastní iniciativy, příp. je to politika koncernu? 

• na základě spolupráce s pracovními agenturami? 

• na základě dobré zkušenosti s pracovníky ze zahraničí? 

• jiná odpověď. 

9. Kdybyste mohli, zaměstnávali byste více pracovníků ze zahraničí? 

ANO  NE 

10. Přináší vám zaměstnávání zahraničních pracovníků nějaký benefit? 

11. Zabýváte se v rámci BOZP jazykovou bariérou cizinců, příp. jak ji minimalizujete? 

12. Jaký jazyk používáte v potřebných materiálech a při školeních BOZP pro 
zahraniční pracovníky? 

13. Vyžadujete po pracovnících ze zahraničí znalost češtiny? 

14. Zahraniční pracovníci jsou vašimi kmenovými zaměstnanci nebo zaměstnáváte 
agenturní pracovníky? 

15. V jakém kvalifikačním stupni (pracovník s vysokou, střední, nízkou kvalifikací) a z 
jaké země s touto kvalifikací zaměstnáváte pracovníky ze zahraničí? 

 

 

 



Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 

JERUZALÉMSKÁ 1283/9 
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 
ČESKÁ REPUBLIKA  

 STRANA 12 (CELKEM 35)  

3.2 Soubory otázek pro zaměstnance 

1. Jakého jste pohlaví? 

2. Do jaké věkové skupiny patříte? 

• 18 – 29 let věku 

• 30 – 49 let věku 

• 50 – 64 let věku 

• nad 65 let věku 

3. Z jaké země pocházíte? 

4. Vaše vykonávaná práce je: 

• vysoce kvalifikovaná duševní práce   

• duševní práce s nižší kvalifikací 

• kvalifikovaná manuální práce 

• pomocná práce 

5. Využíváte při práci svou kvalifikaci? 

6. Máte možnost využít při práci své schopnosti? 

7.  Můžete se samostatně rozhodovat o způsobu provádění své práce z pohledu 
BOZP? 

8. Vede vaše práce k dalšímu zdokonalování, příp. vzdělávání v oblasti BOZP? 

9. Je váš pracovní výkon spravedlivě hodnocen? 

10. Máte dobré vztahy se svými spolupracovníky? 

11. Můžete přijít za svým nadřízeným i s mimopracovním problémem? 

12. Domníváte se, že jsou vaše bezpečnost a zdraví na pracovišti dostatečně 
chráněné? 

13. Jste členem odborové organizace v ČR? 

14. Celkově jste s úrovní BOZP na pracovišti spokojen/a? 
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4 Rozhovory se zaměstnavateli  
Kvalitativní studie je založena na provedení a analýze 17 (semi-strukturovaných) 
interview s vybranými zaměstnavateli cizinců. Tazatelé byli členové výzkumného týmu 
Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. (VÚBP) z Oddělení prevence rizik a 
ergonomie (OPRE). Respondenti byli vybráni ve dvou krajích – Praze a Středočeském 
kraji různými způsoby, resp. také pomocí vlastních kontaktů.  

Výzkumníci provedli interview většinou po telefonu. Některé rozhovory byly po souhlasu s 
respondentem nahrávány, jiné nikoliv a byl naopak činěn detailní zápis. Délka rozhovorů 
kolísala od cca 30 do 70 minut. 
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5 Vyhodnocení jednotlivých otázek dotazníkového šetření 

5.1 Zaměstnavatelé zahraničních pracovníků 

Otázka 1: Jaká je velikost podniku příp. počet zaměstnanců? 

Zaměstnavatelé uvádí, že velikost jejich podniku zaměstnávajícího zaměstnance ze 
zahraničí je následující: 

• Mikropodnik (méně než 10 zaměstnanců) - 0 odpovědí. 

• Malý podnik (10–50 zaměstnanců) - 25 % odpovědí. 

• Střední podnik (51–250 zaměstnanců) - 25 % odpovědí. 

• Velký podnik (více jak 250 zaměstnanců) - 50 % odpovědí. 

Převažují tedy velké podniky nad středními a malými podniky. 

 

Otázka 2: Jaké je zařazení dle kvalifikace ekonomických činností dle CZ-NACE? 

Své podniky zaměstnavatelé řadí do kategorie dle kvalifikace ekonomických činností dle 
CZ-NACE takto: 

• C Zpracovatelský průmysl - 35 % odpovědí. 

• F Stavebnictví - 10 % odpovědí. 

• G Velkoobchod a maloobchod - 15 % odpovědí. 

• H Doprava a skladování - 10 % odpovědí. 

• I Ubytování, stravování, pohostinství - 5 % odpovědí. 

• J Informační a komunikační činnosti - 20 % odpovědí. 

• N Administrativní a podpůrné činnosti - 5 % odpovědí. 

 
Obr. 1: Kvalifikace podniků dle ekonomických činností (CZ-NACE) 
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Otázka 3: Z jakých zemí pochází vaši zahraniční pracovníci? 

1. Slovensko - 100 % odpovědí. 

2. Ukrajina - 80 % odpovědí. 

3. Bulharsko - 50 % odpovědí. 

4. Velká Británie - 40 % odpovědí. 

5. USA - 40 % odpovědí. 

6. Rumunsko - 30 % odpovědí. 

7. Korea - 30 % odpovědí. 

8. Polsko - 25 % odpovědí. 

9. Německo - 25 % odpovědí. 

10. Francie - 25 % odpovědí. 

11. Moldávie - 20 % odpovědí. 

12. Itálie - 20 % odpovědí. 

13. Maďarsko - 20 % odpovědí. 

14. Čína - 20 % odpovědí. 

15. Japonsko - 20 % odpovědí. 

16. Rusko - 15 % odpovědí. 

17. Řecko - 15 % odpovědí. 

18. Mongolsko - 10 % odpovědí. 

Z odpovědí zaměstnavatelů zahraničních pracovníků vyplývá, že všechny podniky 
nejčastěji zaměstnávají osoby ze Slovenska, 4/5 zaměstnávají pracovníky z Ukrajiny a 
polovina Bulhary. Následují pracovníci z Velké Británie a USA (40 % odpovědí), 
Rumunska a Koreje (30 % odpovědí). Následuje různorodá skupina zaměstnanců z 
Polska, Německa, Francie, Moldávie, Itálie, Maďarska, Číny a Japonska (všichni po 20 % 
odpovědí). Daleko méně je zaměstnanců z Ruska a Řecka (15 % odpovědí). Podniky 
nejméně zaměstnávají občany Mongolska, dle odpovědí je zaměstnává desetina podniků. 

 

Otázka 4: Sledujete dlouhodobě, pravidelně úrazovost a nemocnost zahraničních 
pracovníků ve vašem podniku?  

Pokud ANO 

• Všimli jste si nějakého trendu, příp. odlišnosti od českých zaměstnanců?  

• Je vám znám pravděpodobný důvod?  

• Snažili jste se zavést nějaká opatření ke zlepšení situace na pracovišti? 

Zaměstnavatelé sledují úrazovost a nemocnost zaměstnanců ze zahraničí (100 % 
odpovědí), ale ne příliš pečlivě (70 % dál neodpovědělo nebo nechtělo odpovědět).  
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Ti, co sledují pracovní úrazy a nemocnost podrobně (30 % odpovědí), si nevšimli 
nějakého trendu ve vývoji pracovních úrazů a onemocnění cizinců zaměstnaných v 
podniku. Ale ¼ podniků uvedla, že má problémy se zdravotním stavem zaměstnanců, 
kteří přichází ze zahraničí.  

Desetina podniků se domnívá, že příčinou mohou být odlišné standardy ekonomické, 
kulturní a hygienické zemí/oblastí, ze kterých zahraniční pracovníci pochází.  

Na podotázku týkající se opatření pro zlepšení situace nikdo ze zaměstnavatelů 
neodpověděl. 

 

Otázka 5: Vnímáte fluktuaci vámi zaměstnávaných zahraničních pracovníků jako 
problém? 

Polovina zaměstnavatelů fluktuaci zahraničních pracovníků vnímá jako problém pro svůj 
podnik, druhá polovina si to nemyslí. 

 

Otázka 6: Sledujete pravidelně fluktuaci vašich zahraničních pracovníků? 

Pokud ANO 

• Zvýšila se v poslední době?  

• Analyzovali jste pravděpodobné příčiny (způsob výběru nových pracovníků, 
adekvátní zaškolování v BOZP, pomoc novým pracovníkům, jiné důvody možné 
nespokojenosti,..)? 

Fluktuaci zaměstnaných cizinců sledují všichni zaměstnavatelé (100 % odpovědí).  

Čtvrtina podniků zaznamenala vysokou míru fluktuace u nových zaměstnanců především 
z Rumunska, kteří odcházejí asi po 3 měsících nejčastěji do Německa a agenturních 
zaměstnanců, kteří odcházejí ještě mnohem dříve, kdy je zhruba po 14 dnech agentura 
pošle jinam. Naopak 15 % dotázaných zaměstnavatelů upozorňuje na fakt, že u 
zahraničních zaměstnanců, se kterými mají dlouhodobý vztah, je fluktuace na obdobné 
úrovni jako u českých zaměstnanců.  

Jako možnou příčinu problémů s fluktuací zaměstnaných cizinců 15 % zaměstnavatelů 
uvádí nezkušenost příchozích cizinců a ¼ rotaci pracovníků z ciziny mezi jednotlivými 
agenturami práce a s tím související nemožnost/nechuť zajistit adekvátní proškolení 
cizinců v BOZP (25 % odpovědí). 

 

Otázka 7: Sledujete pravidelně úroveň BOZP u vámi zaměstnávaných cizinců?  

Pokud ANO 

• Využíváte praktické tréninky, školení, testy, dotazníky ke sledování názorů a 
potřeb zaměstnanců ze zahraničí při všech důležitých opatřeních v BOZP?  

• Máte schránky pro zprávy a dopisy zahraničních pracovníků adresované 
pracovníkovi BOZP, vedení?  
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• Mají zaměstnanci ze zahraničí volný přístup ke kompetentním osobám s dotazy a 
žádostmi k BOZP? 

Zaměstnavatelé si pravidelně ověřují úroveň BOZP mezi zaměstnanými cizinci ve svém 
podniku (100 % odpovědí).  

Většinou zaměstnanci mají volný přístup ke kompetentním osobám s dotazem k BOZP 
(60 % odpovědí), přičemž v 15 % případů mají možnost využít k překladu tlumočníka.  

 

Otázka 8: Zaměstnáváte zaměstnance ze zahraničí: 

• z vlastní iniciativy, příp. je to politika koncernu? 

• na základě spolupráce s pracovními agenturami? 

• na základě dobré zkušenosti s pracovníky ze zahraničí? 

• jiná odpověď. 

Zaměstnavatelé zaměstnávají zaměstnance ze zahraničí z těchto důvodů: 

• z vlastní iniciativy/ politika koncernu (25 % odpovědí) 

• na základě spolupráce s pracovními agenturami (40 % odpovědí) 

• na základě dobré zkušenosti s pracovníky ze zahraničí (20 % odpovědí) 

• jiná odpověď (15 % odpovědí). 

 
Obr. 2: Důvody zaměstnávání cizinců 

Otázka 9: Kdybyste mohli, zaměstnávali byste více pracovníků ze zahraničí? 

ANO  NE 

Na otázku „Kdybyste mohli, zaměstnávali byste více pracovníků ze zahraničí?“ 
odpověděli zástupci zaměstnavatelů následujícím způsobem: 

• ANO (55 % odpovědí) 
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• NE (10 % odpovědí) 

• Neodpovědělo (35 % odpovědí) 

 
Obr. 3: Ochota zaměstnávat pracovníky ze zahraničí 

Otázka 10: Přináší vám zaměstnávání zahraničních pracovníků nějaký benefit? 

Většině zaměstnavatelů kompenzuje zaměstnávání cizinců nedostatek či nezájem 
pracovní síly z domácích zdrojů, tzn., že jim přináší ekonomický přínos (90 % odpovědí). 

Necelá polovina zaměstnavatelů zapojujete zahraniční zaměstnance do práce i z důvodů 
jejich vyšší kvalifikační adaptability a vyšší pracovní flexibility (45 % odpovědí). Někteří 
zaměstnavatelé uvedli, že mají (identifikovány) profese (35 % odpovědí) ve kterých lépe 
uplatňují zahraniční pracovníky. Desetina podniků vnímá pozitivní vliv cizinců na 
produktivitu práce v podniku.  

 

Otázka 11: Zabýváte se v rámci BOZP jazykovou bariérou cizinců, příp. jak ji 
minimalizujete? 

Většina podniků vnímá jazykovou bariéru při BOZP jako překážku (70 % odpovědí) a 
snaží se jí eliminovat různými způsoby. Buď vyžadují znalost češtiny na takové úrovni, 
aby cizinci pochopili, co se po nich vyžaduje nejen v oblasti BOZP (15 % odpovědí), nebo 
používají celosvětový jazyk – angličtinu (45 % odpovědí), někdy mají 
tlumočníka/předáka/mistra, který ovládá češtinu i jazyk cizinců (12,5 % odpovědí). 

 

Otázka 12: Jaký jazyk používáte v potřebných materiálech a při školeních BOZP pro 
zahraniční pracovníky? 

Zaměstnavatelé poskytují materiály a školení BOZP pro zahraniční pracovníky nejčastěji 
v češtině nebo v mateřském jazyce zemí, ze kterých zaměstnanci pochází.  

• Čeština – 65 % odpovědí. 
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• Mateřský jazyk cizince – 50 % odpovědí. 

• Angličtina – 35% odpovědí. 

 
Obr. 4: Jazyk používaný zaměstnavateli pro školení a materiály BOZP u zaměstnaných 
cizinců 

 

Otázka 13: Vyžadujete po pracovnících ze zahraničí znalost češtiny? 

ANO  NE 

Na otázku „Vyžadujete po pracovnících ze zahraničí znalost češtiny?“ odpověděli 
zástupci zaměstnavatelů následujícím způsobem: 

• ANO (15 % odpovědí) 

• NE (60 % odpovědí) 

• Neodpovědělo (25 % odpovědí) 

 
Obr. 5: Požadavek zaměstnavatelů na znalost češtiny u zaměstnaných cizinců 
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Otázka 14: Zahraniční pracovníci jsou vašimi kmenovými zaměstnanci nebo 
zaměstnáváte agenturní pracovníky? 

U necelé poloviny zaměstnavatelů pracují zaměstnanci pracovních agentur (45 % 
odpovědí), ostatní cizinci pracují pro svého zaměstnavatele v postavení kmenových 
zaměstnanců podniku (35 % odpovědí). Pětina zaměstnavatelů na tuto otázku 
neodpověděla.  

 
Obr. 6: : V jakém postavení cizinci v podniku pracují 

 

Otázka 15: V jakém kvalifikačním stupni (pracovník s vysokou, střední, nízkou kvalifikací) 
a z jaké země s touto kvalifikací zaměstnáváte pracovníky ze zahraničí? 

Z odpovědí zaměstnavatelů vyplývá, že většinu profesí se střední a nízkou kvalifikací 
obsazují zaměstnanci z rozvíjejících se slovanských postkomunistických zemí. Přičemž 
výsadní postavení mají Slováci, kteří byli součástí společného státu Československa. 
Pozice vysoce kvalifikované duševní práce zastávají pracovníci, kteří pochází z 
rozvinutých zemí. 

 
Obr. 7: Kvalifikačního stupně a národnosti zaměstnaných cizinců 
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5.2 Zahraniční zaměstnanci 

Otázka 1: Jakého jste pohlaví? 

Rozdělení pracujících respondentů/ zaměstnanců je ve prospěch cizinců (62 %) na úkor 
cizinek (38 %). 

 
Obr. 8: Rozdělení pracujících respondentů/ zaměstnanců dle pohlaví 

 

Otázka 2: Do jaké věkové skupiny patříte? 

• 18 – 29 let věku 

• 30 – 49 let věku 

• 50 – 64 let věku 

• nad 65 let věku 

Největší část respondentů/ zaměstnanců je ve věkové skupině 30-49 let (69 %), 
následovaná respondenty/ zaměstnanci ve věkové skupině 18-29 let (22 %) a nejméně 
respondentů/ zaměstnanců je ve věkové skupině 50-64 let (9 %). 

 
Obr. 9: Rozdělení pracujících respondentů/ zaměstnanců dle věkové skupiny 
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Otázka 3: Z jaké země pocházíte? 

Největší počet respondentů/zaměstnanců pochází ze Slovenska (18 %), Ukrajiny (14 %), 
Bulharska (13 %), Rumunska (6 %), Moldávie, Polska a Velké Británie (po 5 %). 
Následuje Rusko, Řecko, Korea (po 4 %) a Německo s Francií (po 3 %). Po nich jsou 
respondenti/zaměstnanci z USA, Japonska, Číny, Maďarska a Itálie (po 3 %). Nejméně je 
respondentů/zaměstnanců z Mongolska (1 %). 

 
Obr. 10: Země původu zaměstnance 

 

Otázka 4: Vaše vykonávaná práce je: 

• vysoce kvalifikovaná duševní práce 

• duševní práce s nižší kvalifikací 

• kvalifikovaná manuální práce 

• pomocná práce 

Vysoce kvalifikované práce vykonává 14 % zaměstnanců z ciziny a jsou to občané 
Německa, Francie, Velké Británie, USA, Koreje a Slovenska. Duševní práce s nižší 
kvalifikací vykonává ¼ respondentů/zaměstnanců a je charakteristická pro zaměstnance 
ze Slovenska, Ukrajiny, Bulharska, Rumunska, Ruska, Řecka. Kvalifikovanou manuální 
práci vykonává 39 % respondentů/zaměstnanců, nejčastěji tak pracují Slováci, Ukrajinci, 
Bulhaři, Rumuni, Rusové a Řekové. Pomocnými pracemi se živí víc než pětina 
respondentů/zaměstnanců z ciziny. Tito lidé jsou ze Slovenska, Ukrajiny, Bulharska, 
Rumunska, Polska, Číny a Mongolska. 
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Obr. 11: Vykonávaná práce dle kvalifikace 

 

Otázka 5: Využíváte při práci svou kvalifikaci? 

ANO  NE 

Na otázku „Využíváte při práci svou kvalifikaci?“ odpověděli zaměstnanci následujícím 
způsobem: 

• ANO (42 % odpovědí) 

• NE (27 % odpovědí) 

• Neodpovědělo (31 % odpovědí) 

 
Obr. 12: Využití kvalifikace cizinců v práci 
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Otázka 6: Máte možnost využít při práci své schopnosti? 

Většina zaměstnaných cizinců využívá svých schopností v práci (45 %). Své schopnosti v 
zaměstnání nevyužívá 27 % cizinců. Na otázku neodpovědělo 28 % 
respondentů/zaměstnanců. 

 
Obr. 13: Využití schopností cizinců v práci 

 

Otázka 7: Můžete se samostatně rozhodovat o způsobu provádění své práce z pohledu 
BOZP? 

O způsobu provádění své práce z pohledu BOZP se cizinci mohou rozhodovat 
samostatně (17 %). Většinou však uvedli, že ne (41 %), řada jiných neodpověděla vůbec 
(42%). 

 
Obr. 14: Rozhodování o způsobu provádění práce z pohledu BOZP u cizinců 
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Otázka 8: Vede vaše práce k dalšímu zdokonalování příp. vzdělávání v oblasti BOZP? 

Většinu respondentů/zaměstnanců nevede práce k dalšímu zdokonalování/vzdělávání v 
oblasti BOZP (63 %), ale 15 % respondentů/zaměstnanců uvedlo, že naopak vede k 
dalšímu zdokonalování/vzdělávání v BOZP. 

 
Obr. 15: Další zdokonalování/vzdělávání v oblasti BOZP 

 

Otázka 9: Je váš pracovní výkon spravedlivě hodnocen? 

Podle většiny, více jak dvou třetin, je pracovní výkon respondentů/zaměstnanců 
spravedlivě hodnocen. Podle některých respondentů/zaměstnanců tomu tak není (6 %). 
Čtvrtina respondentů/zaměstnanců z ciziny na otázku vůbec neodpověděla. 

 
Obr. 16: Spravedlivé hodnocení pracovního výkonu 
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Otázka 10: Máte dobré vztahy se svými spolupracovníky? 

Většina cizinců má dobré vztahy na pracovišti se svými spolupracovníky (78 %), jen malá 
část nemá dobré vztahy se svými spolupracovníky ve své práci (6 %). Na otázku 
neodpovědělo 16 % respondentů/zaměstnanců. 

 
Obr. 17: Dobré vztahy cizinců se spolupracovníky na pracovišti 

Otázka 11: Můžete přijít za svým nadřízeným i s mimopracovním problémem? 

Respondenti/zaměstnanci většinou mohou přijít za svým nadřízeným i s mimopracovními 
problémy (81 %). Jen malá část zaměstnaných cizinců takovou možnost nemá (3 %). Na 
otázku neodpovědělo 16 % respondentů/zaměstnanců. 

 
Obr. 18: Možnost řešení mimopracovních problémů s nadřízeným 
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Otázka 12: Domníváte se, že jsou vaše bezpečnost a zdraví na pracovišti dostatečně 
chráněné? 

Nadpoloviční skupina zaměstnaných cizinců (59 %) se domnívá, že je jejich bezpečnost a 
ochrana zdraví na pracovišti dostatečně zajištěna. Zhruba desetina se nedomnívá, že by 
byla jejich bezpečnost a zdraví na pracovišti dostatečně chráněná. Zbytek respondentů/ 
zaměstnanců neodpověděl. 

 
Obr. 19: Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti dle cizinců 

Otázka 13: Jste členem odborové organizace v ČR? 

Nikdo z cizinců, kteří odpověděli, nebyl členem žádné odborové organizace v ČR. 

Otázka 14: Celkově jste s úrovní BOZP na pracovišti spokojen/a? 

Velká většina zaměstnaných cizinců je s úrovní BOZP na svém pracovišti spokojena (91 
%). Naopak nespokojenost s úrovní BOZP na pracovišti vyjádřila dvacetina cizinců. Malá 
část respondentů/zaměstnanců neodpověděla na otázku vůbec. 

 

Obr. 20: Spokojenost s úrovní BOZP na pracovišti 
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6 Shrnutí výsledků kvantitativní analýzy  
Ve výběru převažují zaměstnavatelé, u nichž převažují cizinci zaměstnaní ve velkých 
podnicích nad cizinci zaměstnanými ve středních a malých podnicích. Cizinci pracují ve 
zpracovatelském průmyslu, velkoobchodu a maloobchodu, informační a komunikačních 
činnostech, stavebnictví, dopravě a skladování, ubytování, stravování, pohostinství, 
administrativních a podpůrných činnostech. 

V Praze a ve Středočeském kraji pracují cizinci z celé řady zemí. Výsadní postavení mezi 
všemi cizinci pracujícími v České republice mají Slováci, kteří do roku 1993 tvořili 
společný stát Československo. I když tvoří nejpočetnější skupinu cizinců nelze 
předpokládat, že by v rámci celé skupiny zaměstnanců ze zahraničí tvořili „problémovou“ 
skupinu. Pomáhá jim v tom jazyková, kulturní a historická blízkost. 

Zaměstnavatelé zahraničních pracovníků nejčastěji zaměstnávají osoby ze Slovenska, z 
Ukrajiny a z Bulharska. Následuje různorodá skupina zaměstnanců z Velké Británie, 
USA, Rumunska, Koreje, Polska, Německa, Francie, Moldávie, Itálie, Maďarska, Číny a 
Japonska. Daleko méně je zaměstnanců z Ruska a Řecka. Podniky nejméně 
zaměstnávají občany Mongolska. 

Zaměstnavatelé krom jiného sledují úrazovost a nemocnost zaměstnanců ze zahraničí, i 
když přiznávají, že ne příliš pečlivě.  

Přesto zaměstnavatelé, co sledují pracovní úrazy a nemocnost podrobně, si nevšimli 
nějakého trendu ve vývoji pracovních úrazů a onemocnění cizinců zaměstnaných v 
podniku. Ale někteří upozorňují, že mají problémy se zdravotním stavem zaměstnanců, 
kteří přichází ze zahraničí. To může být do budoucna rizikové, protože to může souviset s 
odlišnými standardy v oblasti ekonomické, kulturní a hygienické situace zemí/oblastí, ze 
kterých zahraniční pracovníci pochází, což si někteří již uvědomují. 

Podniky zaznamenaly vysokou míru fluktuace u některých nových zaměstnanců 
především z Rumunska, kteří odcházejí z cizinců nejčastěji a agenturních zaměstnanců, 
kteří odcházejí ještě mnohem dříve bez ohledu, z jaké země jsou. Naopak 
zaměstnavatelé uvedli, že u zahraničních zaměstnanců, se kterými mají dlouhodobý 
vztah, je fluktuace na obdobné úrovni jako u českých zaměstnanců.  

Možnou příčinu problémů s fluktuací zaměstnaných cizinců spatřují v nezkušenosti 
příchozích cizinců a rotaci pracovníků z ciziny mezi jednotlivými agenturami práce a s tím 
související riziko nemožnosti/nechuti opakovaně zajišťovat adekvátní proškolení nově 
příchozích cizinců v BOZP. 

Zaměstnavatelé se staví k BOZP cizinců zodpovědně a pravidelně ověřují jejich úroveň 
mezi zaměstnanými cizinci. Pokud mají nějaký dotaz k BOZP mají většinou volný přístup 
ke kompetentním osobám.  

Důvodem, proč zaměstnavatelé zaměstnávají cizince je buď vlastní iniciativa, nebo 
strategie koncernu, spolupráce s pracovními agenturami a předchozí dobré zkušenosti s 
pracovníky ze zahraničí. 
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Pokud by zaměstnavatelé mohli, zaměstnávali by více pracovníků ze zahraničí, aby jimi 
mohli kompenzovat nedostatek či nezájem pracovní síly z domácích zdrojů, tzn., aby jim 
pomohli udržet výrobu a ekonomický profit. 

Zaměstnavatelé zapojují zahraniční zaměstnance do práce nejen z ekonomických 
důvodů, ale i z důvodů vyšší kvalifikační adaptability a vyšší pracovní flexibility cizinců. 
Cizinci jsou vhodní zvlášť pro některé profese, kde je nedostatek domácích zaměstnanců. 
Kromě uvedeného mají cizinci pozitivní vliv i na produktivitu práce v podniku, čímž opět 
pomáhají ekonomicky a zlepšují postavení podniku v konkurenčním boji.  

Při zajišťování BOZP u zaměstnaných cizinců je největším problémem jejich jazyková 
bariéra. Zaměstnavatelé to řeší buď tak, že vyžadují znalost češtiny na takové úrovni, aby 
cizinci pochopili, co se po nich vyžaduje nejen v oblasti BOZP, nebo používají univerzální 
jazyk – angličtinu, příp. poskytují tlumočníka/předáka/mistra, který ovládá češtinu i jazyk 
cizinců. 

Materiály a školení BOZP mají zaměstnavatelé zpracovány pro potřeby zahraničních 
pracovníků nejčastěji v českém jazyce nebo v mateřském jazyce zemí, ze kterých 
zaměstnanci pochází. 

Zahraniční pracovníci pracují o něco častěji jako zaměstnanci agentur práce než kmenoví 
zaměstnanci, což ovlivňuje také jejich profese. Větší podíl zaměstnaných cizinců pracuje 
na pozicích kvalifikovaných manuálních pracovníků a pomocných pracovníků. Většinu 
těchto profesí se střední a nízkou kvalifikací obsazují zaměstnanci z rozvíjejících se 
slovanských postkomunistických zemí. Výsadní postavení přitom mají Slováci, kteří byli 
součástí společného státu Československa a mají tak podobnou tradici a kulturu jako 
Češi, tzn., že nemají jazykovou bariéru a mj. i proto je nejdeme ve všech možných 
profesích v různých kvalifikačních stupních. Pozice vysoce kvalifikované duševní práce 
zastávají většinou pracovníci - cizinci, kteří pochází z rozvinutých zemí. 

Mezi pracujícími respondenty/ zaměstnanci převažují muži nad ženami. Největší část z 
nich spadá do věkové skupiny 30-49 let, následovaná respondenty/ zaměstnanci ve 
věkové skupině 18-29 let a nejméně cizinců je ve věkové skupině 50-64 let. 

Největší počet zaměstnaných cizinců pochází ze sousedního Slovenska, Ukrajiny, 
Bulharska, Rumunska, Moldávie, Polska a Velké Británie. Následují cizinci z Ruska, 
Řecka, Koreje a Německa s Francií. Méně je cizinců z USA, Japonska, Číny, Maďarska a 
Itálie. Nejméně je Mongolů. 

Občané Německa, Francie, Velké Británie, USA nejčastěji zastávají vysoce kvalifikované 
práce, dále pracují v profesích s vysokou kvalifikací Korejci a také Slováci. Duševní práce 
s nižší kvalifikací vykonává ¼ respondentů/zaměstnanců a je charakteristická pro 
zaměstnance ze Slovenska, Ukrajiny, Bulharska, Rumunska, Ruska, Řecka. 
Kvalifikovanou manuální práci vykonává největší část cizinců (39 % 
respondentů/zaměstnanců), nejčastěji tak pracují Slováci, Ukrajinci, Bulhaři, Rumuni, 
Rusové a Řekové. Pomocnými pracemi se živí víc než pětina respondentů/zaměstnanců 
z ciziny. Jsou to především Slováci, Ukrajinci, Bulhaři, Rumuni, Poláci, Číňané a 
Mongolové. Ve své práci většina z nich využívá kromě své kvalifikace i svých schopností. 

O způsobu provádění své práce z pohledu BOZP se cizinci sice mohou rozhodovat 
samostatně, ale většina však uvedla, že ne. 
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Větší část zaměstnanců – cizinců uvedla, že jejich práce je nevede k dalšímu 
zdokonalování/vzdělávání v oblasti BOZP. 

Cizinci se za svůj pracovní výkon cítí být spravedlivě hodnoceni svým zaměstnavatelem a 
zároveň mají i dobré vztahy na pracovišti se svými spolupracovníky, což je pro jejich 
bezpečnost a integraci důležité. Zajímavé je, že cizinci většinou mohou přijít za svým 
nadřízeným i s mimopracovními problémy, se kterými se právě potýkají. 

Významné je, že cítí, že je jejich bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti dostatečně 
zajištěna a proto jsou s úrovní BOZP na svém pracovišti spokojeni. 

Do odborových organizací se u nás nezapojují. 

 





Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 

JERUZALÉMSKÁ 1283/9 
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 
ČESKÁ REPUBLIKA  

 STRANA 33 (CELKEM 35)  

7 Shrnutí nejpodstatnějších výsledků kvalitativní analýzy 
Na základě provedeného terénního šetření byly zjištěny následující poznatky: 

• Zaměstnavatelé zaměstnávají zahraniční zaměstnance nejenom z ekonomických 
důvodů, ale i z důvodů vyšší pracovní flexibility cizinců. 

• Cizinci mají pozitivní vliv na produktivitu práce v podniku. 

• Zaměstnavatelé upozorňují na „nedobrý“ zdravotní stav těchto zaměstnanců. 
Uvedené může souviset s odlišnými standardy v oblasti ekonomické, kulturní a 
hygienické situace zemí/oblastí, ze kterých zahraniční pracovníci pochází. 

• Podniky zaznamenaly vysokou míru fluktuace u některých nových zaměstnanců, a 
to především z Rumunska. 

• Naopak, někteří zaměstnavatelé uvedli, že u zahraničních zaměstnanců, se 
kterými mají dlouhodobý vztah, je fluktuace srovnatelná s českými zaměstnanci. 

• Při zajišťování BOZP u zaměstnaných cizinců je největším problémem jejich 
jazyková bariéra.  

• Zaměstnavatelé, v některých případech, vyžadují od cizinců znalost češtiny na 
takové úrovni, aby cizinci pochopili, co se po nich vyžaduje, nebo používají 
angličtinu, příp. poskytují tlumočníka/předáka/mistra, který ovládá češtinu i jazyk 
cizinců. 

• Materiály a školení BOZP, u analyzovaného vzorku respondentů, mají 
zaměstnavatelé zpracovány pro potřeby zahraničních pracovníků nejčastěji v 
českém jazyce nebo v mateřském jazyce zemí, ze kterých zaměstnanci pochází. 

• Většinu profesí se střední a nízkou kvalifikací obsazují zaměstnanci z rozvíjejících 
se postkomunistických zemí. 

• Vysoce kvalifikované profese zastávají většinou pracovníci - cizinci, kteří pochází 
z rozvinutých zemí. 
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