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Cizinci v ČR z neevropských zemí

 Mongolové (zájem hlavně v masokombinátech, jsou zvyklí pracovat s masem,

od přírody jsou pastevci a práce s nožem je jim blízká)

 Filipínci (pracovití, dobrá znalost angličtiny, ochota vykonávat manuální a

stereotypní práce, na které se těžko hledají čeští zaměstnanci, loajalita k

firmě, uplatnění v zemědělských podnicích, v sociálních službách,

pečovatelství, potravinářských, textilních a dřevařských podnicích)
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Program kvalifikovaný zaměstnanec (usnesení vlády ze dne 26. srpna 2019 č. 581)

Cílem Programu je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům, kteří do ČR potřebují přivést

kvalifikované zahraniční pracovníky. Program se vztahuje na zaměstnance z Ukrajiny,

Mongolska, Srbska, Filipín, Indie, Běloruska, Moldavska, Černé hory a Kazachstánu.

Chybí kvalifikovaní 

odborníci a 

řemeslníci

Cizinci BOZP



Celková pracovní úrazovost cizinců v ČR
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Cizinci z EU a mimo EU

Státní příslušnost 2016 2017 2018

SR 434 505 533

Ukrajina 210 258 343

Polsko 171 263 293

Cizinci z neevropských zemí

Státní příslušnost 2016 2017 2018

Mongolsko 26 39 50

Vietnam - 21 21

Indie - - 18



Příčiny pracovních úrazů v ČR

Příčiny PÚ 2015 2016 2017

Špatně nebo nedostatečně 

odhadnuté riziko 33 603 35 201 35 566

Nedostatky osobních předpokladů k 

řádnému pracovnímu výkonu 3 883 4 560 4 522

Používání nebezpečných postupů 

nebo způsobu práce 859 1 090 1 023

Vadný nebo nepříznivý stav zdroje 

úrazu 509 483 582
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smyslové 

nedostatky, 

nepříznivé 

osobní 

vlastnosti
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Cizinci

Školení a 
výcvik

Komunikace

Odborná 
způsobilost

Postoj k 
BOZP

Lidský 
faktor

Rizika na 
pracovištích 

HOP filozofie:

Lidé jsou náchylní k chybám

4 klíčové oblasti



Školení a výcvik

 Neznámá rizika na pracovišti

 Školení srozumitelné a jednoduché

 Nezapomínat na praktické zaškolení
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§ 103 odst. 2 ZP

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k

zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce,

které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít

zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně

vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování

Účinná kontrola 

odstraní 

neporozumění školení 

a výcviku 

Kultura, zvyklosti, 

gramotnost, 

schopnost rozpoznat 

a vnímat riziko  



Komunikace

 Jazyková bariéra

 Srozumitelná a efektivní komunikace

 Využití vizualizace

 Ujistěte se, že rozumějí tomu, co je od nich požadováno

 A vědí jak a koho se mají zeptat, v případě, že něčemu nerozumí

Výzkumný ústav 

bezpečnosti práce, v. v. i.

www.vubp.cz 

www.bozpinfo.cz

§ 106 odst. 1 ZP

Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na

informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich

působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná

Informace 

srozumitelná



Odborná způsobilost

 Může být pro danou práci nedostačující

 Kvalifikace, dovednosti a schopnosti na nižší úrovni, 
než je požadováno

 Před započetím práce kontrola, posouzení a ověření 
úrovně kompetence
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§ 103 odst. 1 písm. a) ZP

Zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec

vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by

neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti

Kompetence

Schopnosti

Znalosti

Dovednosti

Práce musí odpovídat 

schopnostem 

zaměstnance



Postoj k BOZP

 Kulturní postoje můžou ovlivňovat systém řízení BOZP

 Můžou mít různá očekávání ohledně odpovědnosti za 

zdraví a bezpečnost

 Jiná kultura, můžou předpokládat, že úraz je 

nevyhnutelný, což může ovlivnit řízení rizika

 Ujistěte se, že rozumějí důležitosti BOZP na pracovišti

 A jakým způsobem je BOZP na pracovišti řízena

Výzkumný ústav 

bezpečnosti práce, v. v. i.

www.vubp.cz 

www.bozpinfo.cz

Postoje jsou v hlavě, 

mohou být změněny 

změnou chování

Chování:

Jakákoliv přímo měřitelná věc,

kterou osoba dělá, včetně mluvení,

jednání a výkonu fyzických funkcí

Chování je 

pozorovatelné a 

měřitelné a může být 

řízeno



Nelegální zaměstnávání cizinců v ČR 

Státní

příslušnost
2016 2017 2018

Ukrajina 997 1 563 2 873

Moldavsko 143 145 197

Vietnam 73 119 285

Srbsko 37 13 59

Albánie 12 - -

Uzbekistán 10 - 34

Rusko 9 9 21

Bělorusko 8 5 23

Mongolsko 8 - -
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Pozn.: V roce 2017 oproti roku 2016 přibyla Bangladéš (4) a Makedonie (4) a

v roce 2018 oproti roku 2016 přibyla Gruzie (16), Indie (10) a Nepál (8).



Závěr

Predikce:

 Počet pracujících cizinců v ČR z neevropských zemí se bude zvyšovat

 Růst počtu pracovních úrazů u této skupiny zaměstnanců

 Růst počtu nelegálního zaměstnání u této skupiny zaměstnanců

Prevence:

 Závislá na kvalitě školení a výcviku, způsobu komunikace, zohlednění odborné

způsobilosti a postojích u této skupiny zaměstnanců

 Kontrolní činnost orgánů státní správy
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Tato práce byla vypracována v rámci výzkumného úkolu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. č.

VUS4_07_VÚBP Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci, v rámci institucionální podpory MPSV, doba řešení 2018-2019.
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Pracovní síla

 Ekonomický růst neomezuje pouze rychlost technologického rozvoje, 

ale také demografická situace u nás, resp. v EU jako celku.

 Na poli pracovního trhu je obecným problémem nedostatek lidí a 

konkrétních profesí.

 Existují tři možná řešení: podpora demografického růstu, cíleně 

ovlivňovat vzdělávací systém a podpora přílivu pracovní síly ze 

zahraničí. V posledním případě lze reálně uvažovat především 

pracovní sílu ze zemí mimo EU, popř. z ekonomicky chudších 

oblastí Unie.



Cíl
 Náš systém (kultury) bezpečnosti práce vychází z historické zkušenosti a 

zásad, které se tvořili v posledních cca sto letech.

 V popředí člověk a ochrana jeho zdraví, která si zakládá na prevenci 

rizikových stavů.

 V případě pracovníků, kteří pocházejí z neevropského prostředí, tak nemusí 

být problematická pouze jazyková bariéra, ale také uznávání autorit a 

dodržování pravidel, jejichž potřebnost nemusí být dostatečně 

nezainteresovanému člověku zcela pochopitelná.

 Cílem výzkumného úkolu je proto zmapovat současnou situaci na trhu práce 

a definovat oblasti, kde lze řešit nedostatek pracovní síly přísunem 

zaměstnanců ze zahraničí. Zde je pak potřeba analyzovat možnosti nabídky 

zahraniční pracovní síly a hledat problematické oblasti vztahující se k těmto 

pracovníkům a možným problémům v oblasti kultury a zvyklostí. Dle potřeby 

se také pokusit definovat rizika, možnosti prevence a příslušná opatření pro 

specifické skupiny cizinců například s ohledem na věk, pohlaví, náboženství, 

původ apod.



Zájem o cizince?

 O cizince je obecně zájem

 Problémem je přijímání ve společnsoti

 Jak se bude postupovat v době recese?



Zaměstnanost cizinců podle státního 

občanství v letech 2009 až 2011 a 2015 až 

2017 (stav k 31. 12.)
Země 2009 2010 2011 20151) 20161) 20171)

Vietnam 39 260 36 296 32 145 28 026 28 980 31 578 

Mongolsko 4 493 3 865 3 116 2 673 3 389 4 611 

Moldavsko 7 265 5 257 4 228 3 230 3 705 4 451 

Spojené státy 2 310 2 453 2 480 2 763 2 988 3 326 

Čína 1 566 1 311 1 509 2 157 2 416 3 107 

Kazachstán 844 830 954 1 747 2 146 2 856 

Indie 724 732 726 1 144 1 483 2 040 

Srbsko 710 805 874 1 089 1 335 1 856 

Uzbekistán 2 117 1 168 1 269 1 012 1 090 1 400 

Arménie 834 776 760 804 882 1 013 

Thajsko 542 669 638 594 695 846 

Tunisko 225 275 316 516 642 824 

Korejská republika 456 532 482 539 632 820 

Filipíny 430 348 331 343 437 759 

Japonsko 739 696 679 649 656 721 

Egypt 187 227 252 438 501 670 

Nepál 93 107 113 164 248 523 



Zaměstnanost cizinců podle státního 

občanství v letech 2009 až 2011 a 2015 až 

2017 (stav k 31. 12.)
Země 2009 2010 2011 20151) 20161) 20171)

Egypt 187 227 252 438 501 670 

Nepál 93 107 113 164 248 523 

Alžírsko 275 278 302 409 440 521 

Sýrie 185 205 230 345 460 511 

Kanada 302 325 346 413 407 483 

Kyrgyzstán 202 178 208 285 326 463 

Brazílie 159 155 144 216 285 434 

Gruzie 222 204 208 265 323 426 

Ázerbájdžán 113 135 136 210 270 401 

Nigérie 178 199 232 302 311 383 

Mexiko 136 144 149 237 282 381 

Izrael 203 203 224 244 304 356 

Ghana 71 65 76 159 248 350 

Pákistán 182 197 207 232 248 289 

Austrálie 188 198 206 219 224 258 

Bangladéš 81 84 76 94 110 248 

Kuba 127 127 139 182 207 238 



Zaměstnanost cizinců podle státního 

občanství v letech 2009 až 2011 a 2015 až 

2017 (stav k 31. 12.)

Země 2009 2010 2011 20151) 20161) 20171)

Bangladéš 81 84 76 94 110 248 

Kuba 127 127 139 182 207 238 

Irák 92 119 120 157 185 214 

Maroko 80 95 105 151 176 214 

Írán 90 104 100 145 174 199 

Kolumbie 71 87 89 136 149 194 

Jižní Afrika 92 94 85 135 148 191 

Afghánistán 93 112 109 128 138 155 

Libanon 88 94 97 113 136 154 

Peru 79 88 75 110 119 141 

Indonésie 89 88 84 59 99 122 

Jordánsko 57 74 80 92 103 117 

Venezuela 43 50 55 68 86 113 

Argentina 32 36 49 64 77 112 

Angola 83 85 85 92 111 106 

Nový Zéland 72 69 65 81 99 106 

Tchaj-wan 28 25 36 58 66 101 



Nestátní neziskové organizace působící 

v oblasti integrace cizinců

 Cizincům významně pomáhají

 Zdroj informací

 Mongolové

 silná jazyková bariéra: neumí česky ani anglicky, někteří umí rusky,

 diskriminační přístupy ze strany zaměstnavatelů i spolupracovníků: ano, jsou 
častěji diskriminováni

 špatné pracovní podmínky, nedodržení pracovně-právních vztahů ze strany 
zaměstnavatele (nárok na dovolenou, přesčasy apod.)

 kulturní odlišnosti: neexistence podpůrné komunity / spolku, kde by pomáhali 
seznámit se nově příchozí s českou kulturou

 důsledkem jsou: častá změna zaměstnavatele, hledání práce v okolních státech 
(ekonomická motivace i psychická)



Nestátní neziskové organizace působící 

v oblasti integrace cizinců

 Indové

 nedostatek informaci o životě a systému v ČR

 jazyková bariéra: neumí česky, umí anglicky - jsou závislí na firmě nebo na osobě, 

které jim práci zprostředkovala

 kulturní odlišnosti: neexistence podpůrné komunity / spolku, kde by pomáhali 

seznámit se nově příchozí s českou kulturou

 neznalost právních předpisů (především pracovně-právních)

 dlouhá doba získání zaměstnanecké karty

 problematické ubytování



Nestátní neziskové organizace působící 

v oblasti integrace cizinců

 Filipínci

 nedostatek informaci o životě a systému v ČR

 jazyková bariéra: neumí česky, umí anglicky - jsou závislí na firmě nebo na osobě, 

které jim práci zprostředkovala

 kulturní odlišnosti: neexistence podpůrné komunity / spolku, kde by pomáhali 

seznámit se nově příchozí s českou kulturou

 neznalost právních předpisů (především pracovně-právních)

 dlouhá doba získání zaměstnanecké karty

 problematické ubytování



Děkuji Vám za pozornost.
sencik@vubp-praha.cz
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