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ČR Česká republika 

PČR Policie České republiky 

ÚP ČR Úřad práce České republiky 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 
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1 Cíle výzkumného úkolu 
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, cílené ovlivňování vzdělávacího systému 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. První dva způsoby jsou 
dlouhodobé, třetí je pak relativně rychlý. Vyžaduje „pouhý“ dovoz pracovní síly.  

Náš systém (kultury) bezpečnosti práce vychází z historické zkušenosti a zásad, které se 
tvořili v posledních cca sto letech. V popředí je zde člověk a ochrana jeho zdraví, která si 
zakládá na prevenci rizikových stavů.  

Cílem výzkumného úkolu je také 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, např. s ohledem na věk, pohlaví, náboženství, 
původ apod. 

V této souvislosti je potřeba upozornit, že na základě analýzy poptávky po zahraniční 
pracovní síle, je zájem o pomocné pracovníky v oblasti těžby, stavebnictví, výroby, 
dopravy a v příbuzných oborech (v roce 2018 17,1 % volných pracovních míst určených 
pro cizince), popřípadě o kovodělníky, strojírenské dělníky a pracovníky v příbuzných 
oborech (v roce 2018 13,3 % volných pracovních míst určených pro cizince). Na jedné 
straně se tak vládní programy snaží přivést kvalifikovanou pracovní sílu, na straně druhé 
je však zájem i o nekvalifikovanou pracovní sílu. Toto dokládají i vyobrazení dále 
uvedené níže. Vládní programy by tak měly reflektovat i tuto skutečnost. 

Na některá pracovní místa zaměstnavatelé přijímají méně kvalifikované zaměstnance, 
kde lze předpokládat zvýšenou koncentraci negativ spojených se zaměstnáváním cizinců. 
Jde především o vyšší riziko vzniku zranění či pracovního úrazu na pracovišti a příp. též 
kulturní odlišnosti a s tím související životní situace - např. v podobě problémů 
s (ne)uznáváním autorit a komplikovaného vztahu k ženám.  

V případě plnění cílů projektu je potřeba upozornit na zásadní bod, a tím je identifikace 
problematických oblastí spojených se zaměstnáváním cizinců. K těm nejdůležitějším 
problematickým oblastem v souvislosti se zajištěním BOZP řadíme především jazykovou 
bariéru cizinců. Bylo potvrzeno, že tento problém není vyřešen ani v případě hovorové 
znalosti českého jazyka, kdy problematika BOZP je pro cizince mnohdy složitá, a tím 
pádem hůře srozumitelná, tj. těžce pochopitelná. Zaměstnavatelé však tuto skutečnost 
příliš nereflektují a postačuje jim pouhé formální plnění jejich požadavků třeba v podobě 
podepsané prezenční listiny ze školení BOZP. Vlastním tématem je pak oblast BOZP 
v případě cizinců, kteří u nás pobývají do 90 dnů. V případě těchto cizinců není mnohdy 
zájem o BOZP jak ze strany zaměstnanců, tak ze strany zaměstnavatelů. 
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Obr. 1: Nabídka volných pracovních míst (Pomocní pracovníci v oblasti těžby, stavebnictví, 
výroby, dopravy a v příbuzných oborech, CZ-ISCO 93). (Zdroj: zpracováno dle dat Úřadu 
práce) 

Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v 

příbuzných oborech

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2015 2016 2017 2018

volná místa celkem volná místa pro cizince

 
Obr. 2: Nabídka volných pracovních míst (Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci 
v příbuzných oborech, CZ-ISCO 72). (Zdroj: zpracováno dle dat Úřadu práce) 
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2 Postup řešení výzkumného úkolu 
Výzkumný úkol byl na začátku rozdělen do sedmi aktivit. Plánovány byly následující 
aktivity: 

• sběr relevantních informací z domácích a zahraničních zdrojů se zaměřením na 
problematiku zaměstnávání cizinců a související možnosti nastavení BOZP;  

• práce s dostupnými daty, informacemi v dané problematice, konzultace 
s vybranými odborníky a provedení analýzy;  

• zpracování doporučení pro zaměstnavatele ohledně přístupů k prevenci možných 
pracovních rizik a nastavení úrovně BOZP při zaměstnávání cizinců;  

• příprava a realizace odborného workshopu k dané problematice;  

• příprava a publikování odborného článku k dané problematice; 

• příprava a publikování článku ve sborníku k dané problematice. 

V rámci původních představ se uvažovalo o tom, že projekt bude zaměřen především na 
zaměstnávání cizinců z neevropských zemí. Tato představa vycházela z možného 
prohloubení migrační krize, která měla svůj vrchol v roce 2015. V rámci řešení projektu 
však došlo ke změně. Problémem bylo především získávání potřebných dat zaměřených 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) při zaměstnávání migrantů. Postupně 
se také ukázalo, že evropská migrační krize se českého trhu práce nikterak významně 
nedotkne. V době řešení projektu se tato krize navíc začala uklidňovat. Po konzultaci 
s garantem projektu Mgr. Andreou Veselou (MPSV) bylo proto rozhodnuto, že se projekt 
zaměří na obecnou problematiku BOZP při zaměstnávání cizinců. 

V rámci sběru dat bylo využito volně dostupných elektronických zdrojů, knihovních 
systémů tuzemských i zahraničních, a také dotazníkového šetření, které směřovalo na 
vybrané zástupce zahraničních institucí. Dotazníkové šetření proběhlo také mezi zástupci 
zaměstnavatelů a zaměstnanců a bylo doplněno rozhovory s některými zaměstnavateli. 

Proveden byl také sociologický výzkum, který se zaměřil na problematiku zaměstnanců 
z Ukrajiny. Právě zaměstnanci z Ukrajiny jsou druhou nejpočetnější skupinou cizinců 
u nás (ČSÚ 2017, 2018, 2019). Podle posledních oficiálních dat (ČSÚ 2019) bylo v České 
republice zaměstnáno 658 519 cizinců. Z toho bylo nejvíce Slováků (209 529) a Ukrajinců 
(142 967). 

I přesto, že Slováků je v České republice zastoupeno nejvíce, není potřeba se jim 
z pohledu BOZP výrazněji věnovat. Pro tuto skupinu cizinců nebyly identifikovány žádné 
zásadní problémy. 

2.1 Globální přístup k problematice BOZP 

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je v každé zemi řešena jinak. Určitou 
podobnost je možné hledat u zemí, které spojuje ekonomický rozvoj, resp. úroveň jejich 
vyspělosti. Vyspělost charakterizuje každou zemi. Od vysoce rozvinutých (např. Norsko, 
Francie, Španělsko, Japonsko, Kanada), až po ty málo rozvinuté (např. Haiti, Jemen a 
Afghánistán). 
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Je pochopitelné, že málo rozvinuté země mají omezené zdroje pro zajištění BOZP. Jejich 
kapacita pro vzdělávání příslušných odborníků je nedostatečná, proto jich mají málo. Vliv 
na kvalitu BOZP pak mají i podvýživa, nedostatečná hygiena a nedostupnost lékařské 
péče. 

Celková ekonomika ovlivňuje úroveň BOZP, pracovní úrazovost, nemocnost, úmrtnost 
a také průměrnou délku života. 

BOZP a globalizace 

Spolu s postupující globalizací by měl být trend takový, že migrující pracovníci mají mít 
právo na bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky a obecně by měli mít 
zajištěny stejné podmínky jako domácí pracovníci. 

Jednotlivé státy se mezi sebou sice v systémech regulace BOZP liší, avšak dá se říci, že 
to, co je dobré například pro českého zaměstnance, může být stejně dobré pro 
kteréhokoliv zaměstnance v rozvojové africké či asijské zemi. Podstatné je, že se od sebe 
mohou jak podniky, tak státy učit. Pokud budou chtít podniky v rozvojových zemích 
konkurovat těm českým, budou potřebovat nastavit úroveň BOZP obdobně. Právě toto je 
jedním z (pozitivních) důsledků globalizace. 

S globalizací souvisí také přenos technologií. Vývoz technologií do rozvojových zemí vedl 
k importu nových rizik, na která dané státy nebyly připraveny (ILO, 1988). Méně rozvinuté 
země totiž mnohdy nejsou schopny zvládnout řízení dalších rizik. Důvodem může být 
nedostatek kvalifikovaného personálu, chybějící infrastruktura a nedostatek odborníků 
z oblasti BOZP. Problémem je i jazyková bariéra, kdy například návody výrobců nejsou 
k dispozici v národním jazyce, popřípadě jsou v jazyce, kterému pracovníci nerozumí (pro 
mnohé je i angličtina nesrozumitelná). Například v Bolívii jedna studie ukázala, jak byli 
místní farmáři vystaveni působení nadlimitního množství organofosfátových pesticidů, 
protože si nebyli vědomi nebezpečí expozice ani ochranných opatření (Jors, 2006). Toto 
by mělo být v rámci globalizace řešeno. 

Dalším problémem je mimo jiné i to, že osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) 
nemusí být dostupné v odpovídajících velikostech nebo pracovníci nemusí vědět, jak je 
efektivně používat. Stroje, nářadí a další pracovní nástroje a pomůcky navržené pro 
průměrného evropského muže nemusí ergonomicky vyhovovat pracovníkům z jiných 
oblastí světa. Povinné využívání nevyhovujících OOPP tak může být kontraproduktivní 
a může od zásad BOZP neznalé odrazovat. Problémy mohou nastat především 
v některých rozvojových zemích, kde je jen malé povědomí o významu BOZP, a tak je 
tomuto tématu věnována jen malá pozornost (Puplampu, 2012). Nedostatečné povědomí 
o BOZP se však projevuje i v českých podmínkách, především u pracovníků, kteří působí 
na méně kvalifikovaných pozicích, popř. u zahraničních pracovníků. 

V rámci transferu podniků v globálním měřítku je potřeba, aby si zaměstnavatelé 
uvědomili, že podniky, které zavádí do provozu nové technologie, by měly zvážit specifika 
lokality a místní pracovní síly. Umístění podniku by mělo respektovat geografii 
a navazovat na místní centra. Dále by se měly brát v úvahu další rozhodující faktory pro 
umístění nového podniku či provozu, jako např. reakce na mimořádné události (např. 
povodně). Bez ohledu na požadavky místních předpisů je rovněž vhodné zpracovat 
analýzy bezpečnosti lokality pro umístění nového podniku, a to takové, jaké se provádějí 
v rozvinutých zemích. Zároveň je nutné dodržet vysoké standardy bezpečnosti i v oblasti 
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BOZP, chemických látek, požární ochrany, odpadového hospodářství, a to bez ohledu na 
místní podmínky. 

V případě oblasti BOZP je možné hledat inspiraci v dokumentech Mezinárodní 
organizace práce (ILO). Jde například o dokument „Bezpečnost, zdraví a pracovní 
podmínky při transferu technologií do rozvojových zemí“ (ILO, 1988). Tento dokument 
uvádí kritéria nezbytná k zajištění provozu v místních podmínkách. V souvislosti s BOZP 
je potřeba upozornit i na oblast malých a středních podniků. Jejich počet neustále roste, 
a to nejen ve vyspělých zemích. Stejně jako v mnoha vyspělých zemích hrozí 
nedodržování BOZP v těchto podnicích i v zemích rozvojových. Správná praxe by tak 
měla cílit i na tyto podniky (ILO, 2003). 

Světová pracovní úrazovost 

Podle ILO zemře na světě následkem pracovních úrazů a nemocí souvisejících s prací 
každý den 6 300 osob (ILO, 2017). To představuje ročně celkem 2,3 milionu smrtelných 
pracovních úrazů. Tato čísla však nejsou celosvětově rozdělena rovnoměrně. Rozvojové 
země jsou na tom mnohem hůře než země vyspělé. Rozvojové země jsou na tom 
dokonce až dvakrát hůře než ty nejvyspělejší. Ročně dochází k následující pracovní 
úmrtnosti (přepočteno na 100 000 pracovníků): 18,6 pracovníků (Africký kontinent), 6,9 
pracovníků (Evropa) a 13,7 pracovníků (USA), (Hamalainen, 2009). Hlavní příčiny úmrtí 
jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 1: Hlavní příčiny smrtelných pracovních úrazů v globální úrovni (%). (Zdroj: Takala, 
2014, Hämäläinen, 2009) 

Hlavní příčina úmrtí 
Hämäläinen, 2009 Takala, 2014 

% % 
Rakovina 25 32 

Přenosné nemoci 21 23 
Nemoci oběhové soustavy 28 17 

Nehody - 18 

Nelson zároveň uvádí, že 37 % smrtelných pracovních úrazů bylo způsobeno plicními 
chorobami (Nelson, 2005). Globálně se odhaduje, že pracovní úrazy a nemoci z povolání 
mohou ročně představovat až 24 miliónů let ztraceného zdravého života.  

V rozvojových zemích jsou v souvislosti s prací zaznamenány nemoci v oblasti 
zemědělské a potravinářské výroby a zdravotnictví (Hämäläinen, 2011). V rozvinutých 
zemích, jako jsou státy EU, jsou pak nejběžnějšími pracovními úrazy maskuloskeletální 
poruchy (60 %), následované depresemi, stresem a úzkostí (14 %), (EC Eurostst, 2009). 

Bohužel celá řada států nemá nastavené mechanismy, které by sledovaly pracovní 
úrazovost (např. Mongolsko). Vzhledem k velkým rozdílům v systému BOZP a metodách 
sledování pracovní úrazovosti je obtížné jednotlivé země porovnávat. Např. v USA nejsou 
až statisíce státních zaměstnanců zahrnuty do celkových statistických analýz. I v rámci 
Evropy je obtížné jednotlivé státy porovnávat, i když je snaha možnost porovnávání 
zajistit. 

Protože se rozvojové země industrializují, lze předpokládat, že počet pracovních úrazů 
poroste (Purdue, 2015). I přesto lze očekávat, že se toto nemusí projevit v oficiálních 
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číslech. Mnoho pracovních úrazů totiž nakonec nebude zaznamenáno (Hämäläinen, 
2009). 

Budoucí problém se zvýšením pracovní úrazovosti v rozvojových zemích bude souviset i 
s tím, že obecně jsou tamní pracovníci méně vzdělaní/kvalifikovaní a mají menší 
povědomí o rizicích. Vyspělé země prodávají/používají zastaralé technologie (vybavení, 
postupy a chemikálie) na trzích méně rozvinutých zemí (Stellman, 1998). Tyto faktory 
vedou ke vzniku nebezpečných pracovních podmínek. 

Vnímání programů BOZP 

To, že moderní systémy BOZP, pokud jsou správně řízeny, mají pozitivní dopad na 
finanční situaci podniků, prokázalo již mnoho studií (Harms-Ringdahl, 1990; Lahiri, 2005; 
Amador-Rodenzo, 2005; Argiles-Bosh, 2014; Oxenburgh, 2005). Dokonce se vyvinuly 
účinné metody hodnocení BOZP z pohledu ekonomického přínosu pro podnik.  

Tyto metody mají pomáhat vedoucím pracovníkům a odborníkům z oblasti BOZP 
v rozhodování o změnách v podniku (Biddle, 2005; AIHA, 2011; Bergstrom, 2005; Tompa, 
2010). 

Studie dokonce ukázaly, že vedení podniků a rozhodující pracovníci vnímají programy 
BOZP pozitivně, pokud jsou dostatečně vyčísleny (Huang, 2007, 2011). Doposud však 
stále mnoho podniků, především malých a středních, nerozpoznalo obchodní hodnotu 
zavádění programů BOZP (DeArmond, 2010; Cagno, 2013). 

Bohužel však stále některé státy, popřípadě v nich fungující podniky tyto argumenty 
nepřijímají. To se pak projeuje i na kultruře BOZP migrantů, kteří z těchto států přicházejí. 

Ipřitom studie ukazují, že to, co je dobré na podnikové úrovni, může být dobré i na 
národní úrovni. Dobré programy BOZP vedou ke zlepšení produktivity a vyšší 
konkurenceschopnosti. Tomuto se věnovaly studie Světového ekonomického fóra a ILO. 
Výsledky provedených studií je pak možné shrnout v následujícím obrázku, kde je 
vyobrazena konkurenceschopnost podniku a počet smrtelných úrazů na pracovišti na 100 
tisíc pracovníků. 

 
Obr. 3: Konkurenceschopnost a bezpečnost na pracovišti (Zdroj: ILO, 2003) 

Z obrázku je patrné, že konkurenceschopné podniky vykazují nejnižší míry úmrtnosti. 
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Pohlíží-li se na BOZP pohledem produktivity a efektivity, má pro vedoucí pracovníky tato 
oblast význam. V této souvislosti publikovala například Mezinárodní organizace pro 
normalizaci (ISO) novou normu ISO 45 001 (Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), která poskytuje základy pro zajištění BOZP. Jiné podobné systémy pak zahrnují 
například normy OHSAS 18 001 (Systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
a další. 

Rozdíly v kultuře, ekonomice a vzdělávacích systémech 

Pochopit globální přístupy k pracovní hygieně není zcela jednoduché. Je potřeba 
zohledňovat kulturní odlišnosti jednotlivých zemí. V posuzování a přijímání rizika totiž 
kultura hraje obecně významnou roli.  

V rozvojových zemích pracují těžce ženy i děti. Zejména děti jsou vnímavější vůči rizikům 
na pracovišti. Ženy mají anatomické a fyziologické odlišnosti, které je činí citlivějšími. 
Bohužel se stává, že jim mnohdy nemusí podnikem používané prostředky ochrany na 
pracovišti, včetně OOPP, vyhovovat, protože jsou navrhované primárně pro muže. 

Spolu s nevhodně nastavenou ochranou pracovníků je podstatné také to, že pracovníci 
z rozvojových zemí bývají často podvyživení, dehydrovaní a přepracovaní, a tak jsou 
náchylnější na působení pracovních rizik. Mají tak vyšší pravděpodobnost toho, že utrpí 
pracovní úraz. 

Formální vzdělání BOZP 

Z globálního hlediska lze konstatovat, že přístup ke vzdělávání v oblasti BOZP se 
významně liší. Tyto odlišnosti odrážejí jednak kulturní přístup k riziku, jednak 
ekonomickou vyspělost zemí. Obecným trendem je, že v zemích, kde je zavedena 
správná praxe, je výukový systém rozvinutější, a to na všech stupních formálního 
i neformálního vzdělávání.  

V rozvinutých státech je běžné, že jsou pro oblast BOZP tvořeny i samostatné obory a to 
jak ve středním, tak vysokoškolském stupni vzdělávání, včetně doktorského. V našich 
podmínkách lze zmínit například maturitní obor Řízení bezpečnosti práce (39-08 -N/01), 
bakalářský obor Procesní inženýrství, magisterský obor Kvalita, spolehlivost 
a bezpečnost nebo doktorský obor Požární ochrana a bezpečnost. 

Ovšem ani ve vyspělých státech není situace vždy uspokojivá. Například na potřebu 
změny ve vzdělávání v oblasti BOZP v Kanadě upozorňuje práce Currana (Curran, 2013). 
Ve Spojených státech pak poptávka po kvalifikovaných odbornících BOZP historicky 
předstihla nabídku již na počátku 90. let (Ericson, 1991), proto se následně rozšířila 
nabídka příslušných studijních oborů. V Evropě se výukový systém BOZP liší mezi 
jednotlivými zeměmi, nejvíce kurzů BOZP se nabízí v rámci magisterského programu 
inženýrství, aplikované vědy nebo řízení lidských zdrojů (Arezes, 2012). 

Globálně lze předpokládat, že poptávka po odbornících na BOZP bude i nadále 
překonávat nabídku, a to nejen ve vyspělých státech (Harrison, 2016). Zatím co výukové 
programy středoškolské a bakalářské, popřípadě též magisterské produkují primárně 
odborníky do praxe, absolventi doktorských programů pak mohou pomoci oboru 
především na úrovni dalšího rozvoje a zavádění centrálních politik a přístupů k BOZP na 
úrovni celostátní či dokonce globální. Tito odborníci se navíc cíleně zaměřují například na 
oblasti hygieny práce a s tím související limity (Vincent, 2005). 
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Školení BOZP 

Nedostatek formálního vzdělávání je potřeba řešit v podnikových podmínkách. K tomuto 
slouží příslušná školení BOZP. Je potřeba, aby školení prováděli kompetentní pracovníci. 
V opačném případě hrozí, že školení pracovníci zůstanou i po absolvování příslušných 
kurzů v neznalosti, která vede k setrvání působení rizik, která se na pracovištích 
vyskytují. Ani po příslušném školení totiž nejsou rizika na pracovišti identifikována, 
hodnocena a následně řízena, resp. eliminována. 

Na tomto místě je potřeba ještě upozornit, že školení BOZP nemohou být za žádných 
okolností nahrazena sebelepším modelem vzdělávání formálního. Školení má totiž 
odrážet konkrétní podmínky na pracovišti. 

Odborníci dnes nabízejí školení BOZP v mnoha formátech, zahrnující nejen online kurzy, 
ale i praktické semináře. Pracovníci mohou získat informace o zdraví a bezpečnosti, nebo 
mohou dostat certifikáty v uznávaných akreditačních programech. 

Existuje například Asociace školení hygieny práce (OHTA). Jedná se o neziskovou 
organizaci, která byla vytvořena s cílem celosvětově propagovat lepší standardy hygieny 
práce. Tato asociace vytváří školicí materiály, které volně poskytuje studentům 
a poskytovatelům školení. Školení se věnují oblastem, jako jsou řízení rizik, ergonomie 
a toxikologie (OHTA, 2018). 

Využívání globálních nástrojů pomocí internetu má však svá úskalí. I přesto, že má 
internet schopnost oslovit milióny uživatelů, faktický dopad však zatím nebyl dosažen 
(Fuller, 2019). Pravděpodobně jednou z výjimek je kanadský materiál, který byl přeložen 
do celé řady jazyků. Jedná se o příručku, která je souborem odkazů na materiály pro 
školení pracovníků, jako jsou informační listy, kontrolní seznamy a další vzdělávací 
zdroje, které jsou k dispozici online a lze je vytisknout a distribuovat pracovníkům, kteří se 
účastní školení BOZP (CA, 2014). Uvedená příručka pracuje celkem s 23 jazyky, jako je 
například španělština, polština, arabština, řečtina, japonština, korejština, makedonština či 
somálština a svahilština. Nicméně, ideální je provádět školení osobně a s tím, že školitel 
zná podmínky konkrétního pracoviště. Například čeští zástupci odborových svazů jsou 
obecně proti využívání online školení BOZP (VÚBP, 2020). 

Systém celoživotního vzdělávání v BOZP 

Novým trendem je zavádění systémů celoživotního vzdělávání v BOZP. Jedná se o trend, 
kdy je problematika BOZP zapracována do všech stupňů vzdělávání a následně na ni 
navazuje BOZP na pracovišti. Oblasti BOZP se tak věnují již malé děti a dospívající, kdy 
předpokládáme, že pozitivní postoj k BOZP bude následně rozvíjen nejen v rámci 
pracovního, ale i osobního života.  

Některé státy Evropské unie již připravily příslušné základní vzdělávací programy 
a školící materiály (EASHW, 2018). Tomuto tématu se aktuálně věnuje též několik 
projektů, které jsou realizovány v rámci činnosti Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, 
v. v. i. Jedná se například o projekt TB03MPSV009 Model systému celoživotního 
vzdělávání v BOZP. Snahou projektů řešených Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, 
v. v. i. je zařadit bezpečnost a ochranu zdraví při práci do RVP respektive SVP. 

V evropském měřítku se pak jedná například o Evropskou síť pro vzdělávání a odbornou 
přípravu v oblasti BOZP, která nabízí první a doposud jedinou platformu pro 
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systematickou výměnu znalostí o otázkách vzdělávání a odborné přípravy v oblasti BOZP 
(ENETOSH, 2018). V současné době se projektu ENETOSH účastní více než 81 partnerů 
z 38 evropských zemí i zemí z dalších kontinentů - Amerika (USA, Kolumbie), Asie (Jižní 
Korea, Spojené arabské emiráty) a Afriky (Egypt, Nigérie). Síť koordinuje Institut práce 
a zdraví německého zákonného úrazového pojištění (VÚBP, 2020). 

Profesní průkazy (licence) a pověření 

Pro mnoho profesí je zapotřebí, aby byl pracovník držitelem profesního průkazu či 
licence. Aby pracovník tento dokument získal, může někdy dostačovat absolvování 
minimálního počtu školících hodin, jindy je však zapotřebí absolvovat speciální kurzy, 
které jsou zakončené zkouškou, resp. ověřením získaných znalostí a dovedností. 

V roce 2009 bylo odhadováno, že přibližně 38 % pracovníků potřebuje k výkonu své 
profese nějaký průkaz či licenci (Kleiner, 2009). Profesní průkazy (licence) by měly 
zaručovat minimální úroveň kvality (Bryson, 2010). Bohužel se však ukazuje, že v mnoha 
případech je vydávání těchto dokladů především zdrojem finančních prostředků pro jejich 
vydavatele, kdy není nestandardní, že si tímto způsobem vydělávají i státní organizace 
nebo se některé organizace snaží regulovat mzdy pracovníků, které jsou držiteli těchto 
oprávnění (Carpenter, 2015). 

Existují však i mezinárodní organizace, které významně přispívají ke zlepšení kvality 
práce jednotlivých odborníků. Jedná se například o Mezinárodní asociaci pracovní 
hygieny, která hodnotí systémy odborných pověření (IOHA, 2018). 

V roce 2010 pak například vznikla také Evropská síť zdravotních profesních organizací. 
Cílem této organizace je podílet se na tvorbě právních předpisů, umožňovat výměnu 
informací a uplatňování dobré praxe. Vytvořena byla také certifikace pro dvě různé 
úrovně praxe, která je založena na zkušenostech a vzdělání (ENSHPO, 2017). 

Na tomto místě je potřeba upozornit, že v celosvětovém měřítku neexistuje žádný 
přenositelný průkaz či licence, které by mezi jednotlivými státy zaměstnavatelé museli 
uznávat. Výjimkou jsou například některé doklady vydávané v rámci Evropské unie, pro 
které je platný systém uznávání kvalifikací (Směrnice evropského parlamentu a rady 
2005/36/ES). Jen pro doplnění, bohužel mezi tyto kvalifikace nepatří například odborná 
způsobilost v prevenci rizik, která není přenositelná ani mezi Českou a Slovenskou 
republikou 

2.2 Kultura v oblasti BOZP v globálním měřítku 

Spolu s globalizací se prohloubila migrace pracovníků. Pravidelná přeshraniční migrace 
pracovníků je dnes již zcela běžná. Tito migrující pracovníci se tak setkávají novými 
kulturami, což se projevuje i v oblasti BOZP. Tyto faktory musí zohledňovat též vedoucí 
pracovníci. Ti by měli být připraveni na to, že migranti mohou být zvyklí na jinou kulturu 
bezpečnosti, což by měli zohlednit v rámci řízení BOZP na pracovišti. 

Definice kultury bezpečnosti 

Kultura může být definována jako podobné způsoby myšlení a chování členy konkrétní 
sociální skupiny (Rousseau, 1988). Podniková kultura je pak ztělesněním určitých hodnot, 
přesvědčení a základních předpokladů o fungování podniku (Fahlbruch, 1999). Zahrnuje 
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širokou škálu jevů, které zahrnují chování, hodnoty, vzorce chování, postoje 
a přesvědčení (Davies, 2000; Cox, 1998; Mearns, 1998). 

Kultura bezpečnosti podniku je pak propojení charakteristik a postojů, které stanovují 
význam bezpečnosti sdílené jednotlivci i celými pracovními kolektivy, které působí 
v jednom podniku (Cooper, 2000). Je to široký koncept, jak vedení podniku ovlivňuje 
chování pracovníků (Guldenmund, 2000). Kultura bezpečnosti je trvalá charakteristika, 
která se důsledně odráží v tom, že řeší dlouhodobě otázky bezpečnosti, a to nezávisle na 
aktuálních problémech (Wiegmann, 2004). 

Špatná firemní kultura bezpečnosti přispívá k vzniku průmyslových nehod. Podniky se 
silnou a pozitivní kulturou bezpečnostní jsou mnohem efektivnější v prevenci pracovních 
úrazů (Shiney, 2014). Podniková kultura bezpečnosti může být ovlivněna mnoha faktory, 
jako je společenská odpovědnost podniku, úroveň školení, způsob řízení apod. (IAEA, 
1991). Dalšími faktory kultury bezpečnosti jsou styl vedení a úroveň komunikace. Kultura 
bezpečnosti je ovlivněna také úrovní zapojení vedení společnosti do řízení BOZP či 
systém odměňování, které by mělo podporovat bezpečné chování pracovníků 
a v neposlední řadě také systémy řešení konfliktů a dalších nežádoucích událostí na 
pracovišti (Wiegmann, 2004). 

V této souvislosti je možné doplnit, že je prokázáno, že podniky, jejichž vedení je v oblasti 
BOZP dostatečně zapojeno, mají mnohem méně neinformovaných pracovníků než 
podniky, kde se vedení oblastem BOZP příliš nevěnuje (Mearns, 2003).  

Definice bezpečnostního klimatu 

Klima v podniku odráží vnímání podnikové atmosféry pracovníky v čase (Fahlbruch, 
1999). Na rozdíl od kultury bezpečnosti, která je obecně chápána jako relativně trvalá 
charakteristika podniku, která se odráží v konzistentním způsobu zacházení s kritickými 
záležitostmi, je klima bezpečnosti chápáno jako dočasný stav podniku, které se mění 
v závislosti na charakteru specifických operačních či ekonomických okolností. Je 
poměrně nestálé. Týká se vnímaného stavu bezpečnosti na určitém místě a v určité 
době. Klima bezpečnosti je vlastně charakteristická atmosféra v rámci organizace 
v daném časovém okamžiku, která se odráží na způsobu, jak její členové vnímají, 
zakoušejí a reagují na své okolí. (Gonzalez-Roma, 1999; Mearns, 2001; Michalík, 2010). 
Bezpečnostní klima se skládá z postojů a přesvědčení pracovníků (Bentley, 2010; Zohar, 
1980). Chování se může projevovat v ochotě používání OOPP. Toto klima lze měřit 
prostřednictvím průzkumů, které si kladou otázky typu „Domníváte se, že váš nadřízený 
považuje bezpečnost za důležitou?“ 

Vysoká úroveň BOZP úzce souvisí s úrovní bezpečnostního klimatu v podniku 
(Srinivasan, 2016). Programy řízení bezpečnosti mohou být také strukturovány tak, aby 
se zaměřovaly na zvýšení bezpečnostního klimatu podniku (Cheyne, 1998). 

Bezpečnostní klima lze použít jako prediktivní nástroj pro identifikaci potenciálních 
problémů (Clarke, 2006). Sledováním bezpečnostního klimatu může podnik docílit snížení 
celkové míry úrazovosti (Rodrigues, 2015). Bezpečnostní klima je v podstatě projevem 
kultury bezpečnosti v konkrétním čase (Cheyne, 2002). 

Bezpečnostní klima může být negativně ovlivněno organizačními nebo environmentálními 
faktory. Pracoviště s obecně dobrým bezpečnostním klimatem a chováním pracovníků 
může vyvolat špatné bezpečnostní klima při práci v negativním prostředí pod vysokým 
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tlakem nebo stresem (Amponsah -Tawaih, 2016). Vhodně nastavené systémy řízení 
mohou dopomoci ke zlepšení bezpečnostního klimatu. K tomuto lze využít například 
vhodná školení, popřípadě dobře nastavenou rovnováhou mezi bezpečnostními a 
výrobními cíli (Kvalheim, 2016). 

Hodnocení kultury bezpečnosti 

Výše uvedené je tedy možné shrnout tak, že rozdíl mezi kulturou bezpečnosti a klimatem 
bezpečnosti je v tom, že klima bezpečnosti je psychologický fenomén, kdy jde o vnímání 
stavu bezpečnosti v konkrétním čase a prostoru. Klima bezpečnosti se zabývá neurčitými, 
nehmotnými otázkami (problémy), jako např. situačními činiteli faktory prostředí. Klima 
bezpečnosti je dočasný (přechodný) jev, „momentka“ kultury bezpečnosti, relativně 
nestálá a podléhající změně. Kultura bezpečnosti je pak naopak měřitelná a prokazatelná 
(například podnikovými předpisy). 

A jak tedy kulturu bezpečnosti hodnotit a k čemu je to dobré? Hodnocení je možné 
pomocí konkrétních parametrů, které následně slouží k identifikaci problémových oblastí, 
které vyžadují další pozornost ke snížení pracovní úrazovosti (Carroll, 1998; Fuller, 
2001). Kromě toho se použití hodnocení kultury bezpečnosti může orientovat na 
nápravná opatření zaměřená na konkrétní problémové oblasti.(Mearns, 2013; Lee, 2000). 

Je důležité, aby podniky měly jasnou představu o stavu své kultury bezpečnosti. Mnoho 
podniků začalo používat nástroje hodnocení kultury bezpečnosti, kdy získané poznatky 
uplatňují při práci se všemi pracovníky, tedy i migranty. To platí zejména ve vysoce 
rizikových odvětvích, jako je jaderná energie, letectví a petrochemický průmysl (Reader, 
2015; Taylor, 2010). Tato hodnocení nabývají na důležitosti především s narůstajícím 
vědomím toho, že multinárodní a tedy multikulturní prostředí může mít vliv na BOZP 
(Hofstede, 2010). 

Studie ukázaly, že podniky, které zhodnotily úroveň kultury bezpečnosti a následně přijaly 
opatření k jejímu zlepšení, dosáhly snížení pracovní úrazovosti. (ILO, 2009). Sociální 
prostředí na pracovišti totiž hraje významnou roli v oblasti BOZP (Brown, 2000). Ukázalo 
se také, že implementace programů zvyšování kultury bezpečnosti významně zlepšuje 
výhody technického pokroku a systémů řízení (Yau, 2014). 

Kulturní rozdíly a adaptace 

Národní povaha či národní kultura má vliv na chování pracovníků na pracovišti, a tedy vliv 
na úroveň BOZP (Lee, 2013; Helmreich, 1999). Jak se ukázalo, to se projevuje 
především v tom, že různé kultury mají různou citlivost ke vnímání rizika, a tedy k jeho 
řízení a chování se v rizikových situacích (Weber, 1998). Studie také identifikovaly 
kulturní rozdíly v pružnosti při řešení mimořádných událostí a potřebě přerozdělování 
potřebných prostředků (Weiner, 2005). Tyto národní kulturní tendence pak ovlivňují 
celkovou bezpečnost na pracovišti, a to nejen prostřednictvím vedoucích pracovníků, ale i 
pracovníků řadových (Gharpurea, 2018). Tyto rozdíly mají vliv na počty a typy pracovních 
úrazů, ke kterým v podnicích dochází. To se týká především složitých průmyslových 
provozů (Strauch, 2010). 

Vliv národní kultury na stav kultury bezpečnosti podniku jsou v popředí zájmu teprve 
v posledních letech. Napříkald studie Readera (Readre, 2015) zjistila, že měřená kulturu 
podnikové bezpečnosti úzce souvisela s národními kulturními charakteristikami. Použitím 
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známých národních charakteristik lze identifikovat, jaký má povaha národa vliv na řízení 
bezpečnostní rizika na pracovišti. 

Základem dobré kultury bezpečnosti je prostředí, ve kterém pracovníci důvěřují svým 
nadřízeným a podniku jako celku. Tato kultura důvěry je založena na otevřené 
komunikaci a volném toku informací (Reason, 1997). Z toho vyplývá, že v podnicích, 
které potlačují komunikaci a neumožňují jednoduché předávání informací, je kultura 
bezpečnosti snížena. 

Toto zjištění je z hlediska zaměstnávání cizinců podstatné právě kvůli potřebě 
komunikace a předávání informací, pro které je potřeba volit vhodné nástroje, tedy mimo 
jiné též jazyk, kterému zainteresované strany rozumí. V globálním obchodním prostředí je 
třeba přihlížet k národním kulturním tendencím a konfrontovat je se systémy řízení tak, 
aby bylo možné řešit kulturní a komunikační rozdíly mezi pracovníky různých původů 
a kultur (Manzey, 2009). 

To může předejít mnoha problémům. Byla například zaznamenána situace přímo 
související s národní povahou. Při této události došlo k poranění pracovnice tak, že 
používala poškozené rukavice, které nezabránily styku s chemickou látkou. Pracovnice 
se domnívala, že tento problém vyřeší očistou rukou a následnou výměnou rukavic, ale 
až po konci směny. Když se jí vyšetřující lékař ptal, proč neřešila situaci okamžitě, 
odpověděla, že si ženy své problémy mají řešit sami a neobtěžovat s nimi nadřízené (zde 
byl nadřízený muž). Zároveň však uvedla, že pokud by byla nadřízenou žena, tak by 
neměla žádný problém s tím, situaci řešit okamžitě. 

Kultura bezpečnosti v celosvětově působících podnicích se liší podle místních kulturních 
zvyklostí (Kirkman, 2006; Schwartz, 1999). Národní povaha může ovlivňovat chování 
pracovníků a může se tak projevit v kultuře bezpečnosti na jednotlivých pobočkách. 
I přesto, že je tedy podnik řízen centrálně a standardy BOZP jsou nastavené stejně, 
neznamená to, že kultura bezpečnosti bude ve všech pobočkách stejná. 

V rámci národního srovnávání je možné pracovat s tzv. indexem vyhýbání se nejistotám 
(Uncertainty Avoidance Index - UAI). Jde o jeden z pěti indexů, který pro potřeby 
porovnávání národních rozdílů kultur vyvinul Hofsted (Hofstede, 1983). Tento index 
v rámci interkulturní psychologie popisuje reakci jednotlivců i společnosti na neurčitost, 
nejistotu a nebezpečí. Někteří autoři jej využívají i v rámci problematiky BOZP (Noort, 
2016). Bylo tak zjištěno, že v zemích, které dosahují vysokých hodnot UAI, je kultura 
bezpečnosti na horší úrovni než v zemích, které dosahují nízkých hodnot UAI. Faktory, 
které se pro potřeby výpočtu hodnoty UAI uvažují, jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 2: Některá kritéria pro hodnocení indexu obavy z nejistoty (UAI). (Zdroj: Adapted from 
Clearly Cultural, 2018) 

Sledované kritérium 
kultury bezpečnosti Vysoké hodnoty UAI Nízké hodnoty UAI 

Vedení podniku 
podporuje participaci 
pracovníků na BOZP 

Vedení podniku nepodporuje 
iniciativu pracovníků a není 
otevřené diskusi. 

Vedení podniku podporuje 
iniciativu pracovníků a je otevřené 
diskusi a novým nápadům. 

Spolupráce na 
zajištění a vývoji 
BOZP 

Pracovníci se až bezmyšlenkovitě 
řídí předpisy zaměstnavatele a 
případné návrhy na zlepšení nebo 

Pracovníci jsou otevřeni novým 
nápadům, inovacím a spolupracují 
na řešení problémů. 
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Sledované kritérium 
kultury bezpečnosti Vysoké hodnoty UAI Nízké hodnoty UAI 

hlášení chyb je neobvyklé. 

Hlášení nehod 

Pracovníci mají tendenci vyhýbat 
se hlášení nehod, pracovních 
úrazů a jiných odchylek od 
standardů. 

Pracovníci nemají problém hlásit 
nehody a chyby systému. 

Komunikace 
Komunikace je +/- pouze 
jednosměrná a rigidní, tj. shora 
dolů. 

Komunikace je obousměrná a 
minimálně řízena vnitřními 
předpisy. Informace se tak stávají 
snadno dostupnými. 

Vztah kolegů k 
bezpečnosti 

Pracovníci nemají pocit, že jejich 
spolupracovníci dodržují zásady 
BOZP. 

BOZP je na pracovištích 
dodržována a pracovníci se 
zároveň spoléhají jeden na 
druhého. Bezpečné jednání je zde 
přirozené. 

Podpora programů 
BOZP 

Vedení podniku vnímá programy 
BOZP jako nutné zlo. 

Programy BOZP jsou vedením 
podniků zodpovědně přijímány a 
široce podporovány. 

Hodnoty indexu UA vybraných zemí uvádí následující tabulka. 

Tab. 3: Hodnoty UAI u vybraných zemí. (Zdroj: Adapted from Clearly Cultural, 2018) 

Země UAI 
Řecko 112 
Polsko 93 
Japonsko 92 
Francie 86 
Mexiko 82 
Brazílie 76 
Egypt 68 
Německo 65 
Nigerie 54 
Austrálie 51 
Spojené státy Americké 46 
Čína 40 
Indie 40 
Irsko 35 
Dánsko 23 

Přestože je k dispozici jen málo výzkumů o tom, jak lze tyto ukazatele využít k posouzení 
kultury bezpečnosti, mohou být užitečnými nástroji, které lze zohledňovat při navrhování 
mezinárodních bezpečnostních programů a politik (Gharpurea, 2018). Obdobně to bude 
platit i v případě nastavování systémů BOZP na pracovištích, kde působí pracovníci 
z různých států. 

Jedna ze studií se v této souvislosti věnovala tomu, jak může kultura ovlivnit fungování 
pracovních systémů. Například Strauch (Strauch, 2010) určil, že kulturní faktory v rámci 
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pracovních skupin mohou ovlivnit chybovost lidského činitele. Kulturní rozdíly mohou 
spolu s jazykovými bariérami vést k chování, které je spojeno se zvýšeným počtem 
a zvýšenou závažností nehod v námořním a leteckém průmyslu. 

Globální rozdíly v kultuře bezpečnosti 

V roce 1986 došlo ke dvěma závažným průmyslovým nehodám, které byly později 
přičítány špatné kultuře BOZP. Vesmírný raketoplán Challenger explodoval těsně po 
startu. Při této události došlo k úmrtí sedmi astronautů a havárie jaderné elektrárny 
Černobyl vedla k úmrtí stovek lidí a radioaktivitou zamořila velkou část ukrajinského 
venkova. Každá z těchto nehod byla prokázána jako následek nedodržování BOZP, což 
vedlo k hromadění chyb, které nakonec vedly k fatálním nehodám. Právě tyto nehody 
vedly ke studiu a rozvoji studie kultury BOZP (IAEA, 1986). 

Obě uvedené události měly několik společných rysů. Jmenovat lze například: 

• Jednotlivá pracoviště si vzájemně konkurovala, což mělo vliv na předávání 
informací. 

• Nedostatečná reakce na identifikované chyby. 

• Programové škrty v oblasti BOZP. 

• Pracovníci nebyli podporováni v návrhu změn, resp. vedení společnosti se snažilo 
v oblasti bezpečnosti udržet status quo. 

• Pracovníci neměli jistotu svého zaměstnání a hojně byli využíváni námezdní 
(dočasní) pracovníci. 

• Systém řízení bezpečnosti byl vysoce byrokratický. 

• Důraz na výkon, založený na produkci bez ohledu na bezpečnost (ICSI, 2018). 

Barbaranelli (Barbaranelli, 2015) se ve své studii zaměřil na porovnání vnímání 
bezpečnostního klimatu pracovníků v USA a v Itálii. Z výsledků plyne, že američtí 
respondenti vnímali, že mají na svých pracovištích lepší pracovní klima než pracovníci 
italští. Tyto výsledky by mohly být přínosné pro podniky, které působí v obou zemích, 
popřípadě pro podniky, které si v rámci těchto zemí pracovníky předávají. Pro dosažení 
stejné úrovně kultury bezpečnosti by bylo potřeba, aby podnik působící v Itálii i v USA 
zacílil pozornost vedení na zlepšení klimatu přednostně na pracoviště v Itálii. Provedená 
studie sice není zcela vyčerpávající, lze vyvodit závěr, že bezpečnostní klima se bude 
mezi pracovníky z jednotlivých zemí lišit. 

Již od osmdesátých let (Michaels, 1985; Perrow, 1984) je stále platné, že je v rozvojových 
zemích potřeba neustále podporovat rozvoj předpisů týkajících se BOZP. Bohužel, 
mnoha vládami je uplatňován nepravdivý předpoklad, že regulace bezpečnosti a tvorba 
bezpečnostních programů zvyšují provozní náklady. Přes neustálý pokrok ve vývoji řízení 
BOZP ve vyspělých zemích zůstává oblast BOZP v zemích méně vyspělých stále 
popelkou. 

Podniky i vlády rozvinutých zemí si obecně uvědomují hodnotu programů a politik 
v oblasti BOZP, existuje však jen málo politických doporučení pro zdůvodnění a vytvoření 
regulace BOZP v ekonomicky se rozvíjejících zemích (Jilcha, 2016). V mnoha 
rozvojových zemích jsou rizika pracovních úrazů a nemocí podstatně vyšší než rizika ve 



Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 

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

 STRANA 23 (CELKEM 91)  

vyspělých zemích, a to zejména proto, že existuje jen málo požadavků nebo standardů 
na BOZP (Tadesse, 2007; LaDou, 2003). 

Národní produkce rozvojových zemích pochází často z šedé ekonomiky. Tyto státy tak 
mají méně přímých zisků, které by bylo možné investovat do oblasti BOZP a na boj proti 
nelegálnímu zaměstnávání (Swuste, 2002; Joubert, 2002). Bohužel je náročně předložit 
politikům pro ně dostatečně přijatelné důkazy, které by je přesvědčily o významu BOZP 
pro celou ekonomiku těchto zemí. Prosazení případných změn je tak obtížné (Jilcha, 
2016; O'Neill, 2000). 

Vyspělé země mají nastaveny své systémy a dostatek finančních zdrojů na podporu 
vědeckého výzkumu oblasti BOZP. Tento výzkum pak může ovlivnit vývoj politik 
a programů na podporu technických změn (Verma, 2002). Bohužel, navzdory důkazům, 
že zdraví pracovníci a tedy zdraví občané jsou úzce spojeni se zdravou ekonomikou, mají 
rozvojové země se špatným kreditem blízkým k hranici chudoby jen málo možností, jak 
zlepšit BOZP na pracovišti. Vysoký počet pracovních úrazů tak ještě více snižuje 
ekonomické zdroje země a vytváří spirálovitý pokles (ILO, 2012). 

2.3 Globální pohled na BOZP v souvislsoti s migrující pracovní silou 

Jak se svět stále více globalizuje, stávají se lidé, podniky, vlády, ale i finanční systémy 
stále více propojené a na sobě závislé. Od devadesátých let dvacátého století došlo k 
dramatickému propojení světa, a to jak pomocí dopravy, globálního obchodu a internetu. 
Spolu s narůstajícím politickým propojením si lidé stále více uvědomují příležitosti, které 
na ně čekají i v jiných regionech a státech. Narůstá tak migrace, a to především 
ekonomická, kdy hnací silou je odchod za lepšími životními, politickými i sociálními 
podmínkami. Migrace však nemusí být přínosem pouze pro migranty. Může přinášet 
přínosy i pro místní vlády, podniky i komunity. V mnoha případech spolu spolupracují jak 
země, které jsou původci migrantů, tak země, které tyto migranty přijímají. Tato 
spolupráce cílí na tvorbu příležitostí pro migraci. 

Migrace se stala globálním fenoménem obrovského významu, který do určité míry 
ovlivňuje všechny aspekty společnosti. Ačkoliv k většině migrací dochází legálně, v 
posledních letech se začala projevovat také migrace nelegální. Důvodem nelegální 
migrace je chudoba, hladomory, potlačování občanských svobod, pronásledování a 
ekologické katastrofy. Výsledkem této migrace je, že migranti končí v regionech, které 
nemají potřebné politické, sociální či ekonomické schopnosti, aby dokázaly nápor 
migrantů absorbovat a přizpůsobovali se jim. Tento zvýšený počet migrantů, mnohdy pro 
potřeby dotčeného regionu nevhodně kvalifikovaných či dokonce nepotřebných migrantů, 
představuje ekonomickou a sociální zátěž, což vede k regionální nestabilitě a krizím. 
Migranti, kteří vstupují do těchto regionů nebo zemí, které je nechtějí nebo nemají 
dostatečně připravenou infrastrukturu, která by se o příchozí mohla postarat, žijí následně 
v relativně nejistých a nevyhovujících podmínkách, které velmi často neposkytují ani 
běžné normy v oblasti veřejného zdraví. 

Navzdory tomu, že v daném regionu žili lidé i po několik desítek generací, může neřízená 
migrace přinést významné problémy a následně se setkat s kulturním a politickým 
nepřijetím. Je proto potřeba, aby odborníci pochopili, jak migrace může ovlivnit jejich 
snažení a jaký může mít dopad na celou společnost. Toto platí i v případě oblasti BOZP. 
V případě BOZP je potřeba, aby odborníci pochopili, jak se migranti přizpůsobují 
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pracovnímu prostředí a jak je nejlépe chránit před zraněním, nemocemi nebo úmrtím. 
Migranti totiž tvoří zvláštní skupinu pracovníků, kteří potřebují větší pozornost. Proto je 
potřeba, aby se s touto skupinou pracovníků naučili pracovat i odborníci z oblasti BOZP. 

Populace migrantů 

V roce 2017 bylo ve světě v pohybu 258 miliónů mezinárodních migrantů, což 
představuje 3,4 % světové populace (UN DESA, 2017c). Podle mezinárodní organizace 
práce se migrace v následujících letech pravděpodobně zintenzivní kvůli rostoucím 
pracovním deficitům ve velkých geografických regionech (ILO, 2017). Lidé, kteří hledají 
práci, budou stále více migrovat, zejména z Afriky a Latinské Ameriky. Bude se jednat 
především o mladší jedince ve věku 15 – 24 let. Celosvětové počty migrantů za poslední 
roky jsou uvedené v tabulce dále. 

Tab. 4: Počet migrantů jako procento světové populace. (Zdroj: UN DESA, 2015 a 2019) 

Rok Počet migrantů 
(mil. osob) 

Podíl migrantů na 
světové populaci (%) 

1970 85 2,3 
1975 90 2,2 
1980 102 2,3 
1985 113 2,3 
1990 153 2,9 
1995 161 2,8 
2000 173 2,8 
2005 191 2,9 
2010 222 3,2 
2015 244 3,3 
2019 272 3,5 

Bez ohledu na počty migrantů, které představují celkem ustálené pohyby, bylo v roce 
2016 více než 40 miliónů místně vysídlených osob a 22,5 miliónů uprchlíků (IDMC, 2017; 
UNHCR, 2017). Očekává se, že s pokračujícím politickým konfliktem na Blízkém východě 
a v dalších regionech po celém světě, se počet migrantů ještě navýší. Přesun migrantů 
mezi regiony je vyobrazen na obrázku dále. 

Hlavním důvodem migrace je však stále práce. Migrující pracovníci tvoří asi 70 % všech 
migrantů a přibližně 75 % z nich míří do zemí s vysokými příjmy, 23 % pak míří do zemí 
se středními příjmy (IOM, 2017 zpráva o migraci). Přibližně 56 % migrantů jsou muži a 
ženy pak tvoří přibližně 44 % migrantů. Nejčastější odvětví práce migrantů jsou uvedená 
v tabulce dále. 

Tab. 5: Odvětví, kde se migranti uplatňují. (Fuller, 2019) 

Odvětví Procentní zastoupení (%) 
Služby, krom níže uvedených 64,1 

Práce v domácnosti 7,0 
Výroba a stavenictví 17,8 

Zemědělství 11,1 
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Obr. 4: Hlavní proudy mezinárodní migrace (Zdroj: UN, 2017) 

Geografické regiony a migrační směry 

Hlavní cílovou oblastí mezinárodní migrace jsou Spojené státy Americké, následované 
Německem, Saudskou Arábií a Ruskem (UN DESA 2019). V Saudské Arábii tvoří 
migranti dokonce 88 % většinové populace (UN DESA, 2017a, 2017b). Hlavními zeměmi 
původu jsou Indie, Mexiko, Čína a Rusko (UN DESA 2019). TOP 10 zemí původu a 
hostitelských zemí je uvedeno v následující tabulce. 

Tab. 6: TOP 10 zemí původu a hostitelských zemí. (Zdroj: UN DESA 2019) 

Země původu 
Počet migrantů 

(mil) Hostitelské země 
Počet migrantů 

(mil) 
1990 2019 1990 2019 

Indie 6,6 17,5 USA 23,3 50,7 
Mexiko 4,4 11,8 Německo 5,9 13,1 
Čína 4,2 10,7 Rusko 11,5 11,6 

Rusko 12,7 10,5 Velká Británie 3,7 9,6 
Sýrie 0,6 8,2 Spojené arabské emiráty 1,3 8,6 

Bangladéž 5,5 7,8 Francie 5,9 8,3 
Pákistán 3,3 6,3 Kanada 4,3 8,0 
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Země původu 
Počet migrantů 

(mil) Hostitelské země 
Počet migrantů 

(mil) 
1990 2019 1990 2019 

Ukrajina 5,5 5,9 Austrálie 4 7,5 
Filipíny 2 5,4 Itálie 1,4 6,3 

Afghánistán 6,8 5,1 Španělsko 0,8 6,1 

Podle Světové banky pobývají dvě třetiny mezinárodních migrantů ve vyspělých 
ekonomikách, resp. v zemích s vysokými příjmy (např. USA, Kanada, Austrálie, západní 
Evropa). Jen méně než jedna třetina pak žije v zemích se středním příjmem, zbytek pak 
připadá na země s nižšími příjmy (Word Bank, 2018; Docquier, 2011). 

Tyto odhady je však velice těžké doložit a zdokumentovat, mimo jiné i proto, že imigrační 
proudy jsou plynulé a případně nekontrolovatelné. Tomu přispívají též individuální 
imigrační povolení v podobě víz (dočasné pobyty). Dočasné pobyty se mohou měnit na 
nepovolené dlouhodobé pobyty. Tyto nelegální migrační pohyby se stávají jen těžko 
měřitelné. I přesto se jednotlivé státy snaží využívat své vnitřní nástroje, aby nelegální 
migraci alespoň z části sledovaly (Gordon, 2009). Pro odlišení legální a nelegální migrace 
je obtížné také to, že uznávání statusu migranta je často zatíženo velkou byrokracií a 
sami migranti pak nejdou cestou legální migrace (Koser, 2010). Sběr dat a následné 
hodnocení migračních pohybů je tak velmi obtížné a vyžaduje velké úsilí a celou řadu 
informačních zdrojů, infrastrukturu a spolupráci jednotlivých států. 

Výhody migrace 

I přes mnohdy velkou negativní politickou rétoriku týkající se migrace, existuje celá řada 
výhod spojených s migrací. Jde jak o výhody ekonomické, tak o výhody sociální či 
kulturní, a to jak pro země původu, tak pro země hostitelské. OECD například zjistila, že 
migranti přinášejí více pozitiv než negativ (OECD, 2013). Jde například o výhody spojené 
se zvýšením produktivity práce a zvyšujícím se HDP. Pozitivní vliv se může projevit také 
na trhu práce, a to zejména na trzích, kde je nedostatek konkrétních pracovníků. Jedna 
norská studie například ukazuje, že 10% nárůst zaměstnanosti migrantů ve stavebnictví 
vedla k 0,6% snížení mezd stavebních dělníků, ale že zároveň toto snížení mezd a 
nákladů bylo přeneseno na spotřebitele (Bratsberg, 2012). 

Migrace může mít zároveň pozitivní vliv na země původu. Může zde snížit 
nezaměstnanost a chudobu. Může také snížit sociální zátěž a ulehčit tak mnohdy slabým 
sociálním systémům zemí původu. Peníze zasílané migranty zpět do zemí původu 
rodinám těchto migrantů, mohou mít vysoce pozitivní dopad na ekonomiku těchto zemí. 
Tento model může představovat relativně stabilní a dlouhodobý zdroj příjmů. V roce 2016 
se odhaduje, že migranti poslali svým rodinám do zemí původu 429 miliónů dolarů (World 
Bank, 2017). 

Migranti, ale i jejich rodiny tak mohou na práci v zahraničí velice profitovat. Mzdy migrantů 
jsou za stejnou práci mnohdy násobně vyšší v zahraničí než v zemi původu (Clemens, 
2009). K nejvyšším relativním příjmům dochází u nejméně kvalifikovaných migrantů 
(Gibson, 2011). Mezi další výhody migrace patří lepší zdravotní péče než v zemích 
původu, vyšší míra vzdělanosti jejich dětí a významné snížení úmrtnosti (World Bank, 
2016). 
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Řízená migrace 

Mezinárodní řízená migrace vychází především z dohod členských států OSN o 
spolupráci při řešení migrace, včetně související tvorby zákonů a norem a nastavování 
mechanismů pro řízení migrace a také zřizování příslušných institucí. 

Výhodou globálního řízení migrace je lepší kontrola a povědomí o pohybech osob, lepší 
využívání zdrojů pro monitorování migrace prostřednictvím koordinovaných tranzitních 
bodů a kontrola nezákonných činností, včetně pašování, obchodování s lidmi, 
organizovaného zločinu a teroristických aktivit. Lepší kontrola a koordinace migrace také 
zlepšuje povědomí o finančních převodech a toku peněz přes hranice. 

Mezinárodní kontrola a dohody o migrační politice však bohužel zaostávají za těmi, které 
byly vyvinuty pro jiné sociální oblasti, jako jsou lidská práva, obchod, ochrana životního 
prostředí a jiné. Účinně řízená globální migrace by mohla pro zúčastněné státy vytvořit 
pozitivní příležitosti. Hlavní principy, pravidla a normy, ať už závažné či nezávažné, 
mohou vytvářet měřítka chování států a vedení těchto států pro rozvoj programů a politik, 
řešících řízenou migraci. 

Přestože byla úmluva OSN o uprchlících (migraci) široce ratifikována a byla dokonce 
vytvořena zvláštní agentura OSN pro uprchlíky, není situace uspokojivě řešena. Zřízena 
byla dokonce pozice hlavního komisaře pro uprchlíky. Prozatím jsou tvořeny nástroje v 
podobě mezinárodních smluv, které se týkají obchodování s lidmi a pašování lidí. 
Pozitivní faktický dopad se však zatím nedostavil. 

Je potřeba upozornit, že existuje celá řada důvodů, proč je mezinárodní migraci zatěžko 
řešit. Migrace zahrnuje tak širokou škálu technických témat, které přesahují jednotlivé 
hranice států, jejichž složitosti je obtížné porozumět. Je potřeba zohledňovat ekonomiku, 
demografii, náboženství, kulturní hodnoty a politickou stabilitu. To vše má vliv na migraci, 
a to vše je migrací také ovlivněno. Svrchovanost zemí a právo států na sebeurčení často 
převažují nad obecným dobrem mezinárodního společenství. 

Vzhledem ke komplexnosti migrace, je migrace veřejností často špatně pochopena a 
stává se politickým tématem v debatách o migraci. Nedostatek informací o migraci, jakým 
způsobem ovlivňuje ekonomiky zemí, kulturu a sociální systém, způsobuje, že je těžké 
tyto otázky debatovat a přijmout konsenzus. Toto bohužel platí i v případě, kdy jsou 
k dispozici potřebná data. 

Příkladem pozitivního dopadu na ekonomiku státu lze hledat například v Dánsku. Zde 
ukázala jedna ze studií (Foged, 2016), že migranti mají tendenci přijímat hůře placená 
místa a domácí pracovníci se tak posouvají na lépe placená místa v regionu. Celková 
zaměstnanost v oblasti se tak zvyšuje. 

Jedna z hlavních příčin obtížnosti vývoje mezinárodní migrační politiky je dána nerovností 
mezi zemí původu a cílovou zemí. Migranti nemají sílu k vyjednávání, když přijedou do 
cílové země. Musí přijímat to, co je jim dáno a mohou velmi málo namítat ohledně jejich 
podmínek. 

Mezinárodní organizace pro migraci 

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) byla založena v roce 1951, jako nezávislá 
regionální organizace. V průběhu let se stala organizací s celosvětovou působností. Od 
roku 2016 je součástí Spojených národů (UN). Mezinárodní dialog ohledně migrace vede 



Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 

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

 STRANA 28 (CELKEM 91)  

pravidelně již od roku 2001. Vládní rámec z roku 2015 obhajuje tři základní principy pro 
migraci:  

• dodržování mezinárodních standardů a plnění práv migrantů,  

• vývoj obsáhlých a koordinovaných státních politik,  

• mezinárodní spolupráci a koordinaci. 

Vládní politiky pro řízení pracovní migrace 

Ačkoli byl vývoj v mezinárodní kooperaci o takových otázkách jako perzekuce uprchlíků 
a obchodování s lidmi, méně bylo implementováno ohledně práv migrantů. ILO udělalo 
hodně k řešení pracovních podmínek migrantů. Na globální úrovni je zde Úmluva 
o migraci z důvodu zaměstnání, Úmluva z roku 1975 týkající se migrace za ponižujících 
podmínek a podpora rovnosti příležitosti a zacházení s migrujícími pracovníky a v roce 
1990 Úmluva o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodiny. 

Témata, která řeší ILO Úmluvy, zahrnují politiky ohledně migrantů, najímání, odměnu, 
pracovní věk, zaměstnanecké odvody, školení zaměstnanců a členství v odborových 
organizacích. Úmluva 143 rozšiřuje odpovědnosti pro monitorování a kontrolu migrace 
státy a poskytuje lidská práva migrantů a rozšiřuje rovnost příležitostí a zacházení 
v hostitelských zemích. 

Pracovní podmínky jsou diskutovány v článku 12, Úmluvy 143. Požaduje od členů, aby 
garantovali kvalitu zacházení, co se týče pracovních podmínek všech migrujících 
zaměstnanců, kteří vykonávají stejnou činnost, nehledě na podmínkách jejich 
zaměstnání. Povšimněte si, že to nezahrnuje stejné pracovní podmínky s domácími 
pracovníky v hostitelské zemi. Vlastně, kromě tohoto článku, řídící návody nebo 
standardy pro pracovní podmínky v řízení mezinárodní migrace téměř neexistují. Hledání 
slova „pracovní“ ze zprávě o mezinárodní migraci z roku 2018 nenalezneme. Otázky 
BOZP nebyly ani zmíněny ve zprávě mající 347 stránek. 

EU vypracovala nová pravidla, která vyžadují od zaměstnavatelů, aby poskytovali stejné 
pracovní podmínky pro legální EU zaměstnance z jiných zemí. Politika v zásadě je 
pokračování směrnice 96/71/EC z roku 1996, která požaduje stejné pracovní podmínky, 
včetně BOZP. Nicméně, stále tato revize nechrání pracovní podmínky migrantů 
pocházející mimo EU. 

Strategický rámec EU BOZP 2014-2020(EU, 2014) popisuje budoucí závazky v oblasti 
práv zaměstnanců. Dokument se zabývá nově vznikajícími riziky a stárnutím 
zaměstnanců, ale nezmiňuje práva imigrantů. Ani nejsou zmíněny US OSHA regulace, 
které hovoří o migrantech, ačkoli jsou zmiňovány v OSHA upozorněních a jiných 
informačních materiálech. Nedostatečnost jazyka je zahrnuta v Globálním 
harmonizovaném standardu pro nebezpečné látky a jejich označování. V kanadské BOZP 
legislativě byly identifikovány mezery v BOZP aplikovaných na farmách a u pracovníků 
v zemědělství (Otero, 2010, Mc Laughlin, 2014). 

Ekonomické a sociální rozdíly mezi migranty 

Migranti jsou postiženi různými faktory, které ovlivňují jejich ekonomickou situaci. Ukázalo 
se, že při porovnávaní mezd ve stejných podnicích jsou mzdy migrantů až o 13 % nižší 
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než mzdy domácích pracovníků (Bartolucci, 2014). Je také známo, že migrace mezi 
vyspělými státy má vliv na hodnotu lidského kapitálu. 

Absolventi zahraničních vzdělávacích institucí jsou v rámci pracovní migrace vnímáni jako 
méně kvalifikovaní. Často se tak stává, že migranti zastávají v hostitelské zemi pozice, 
které neodpovídají jejich vzdělání a dalším schopnostem. To dokresluje i následující 
tabulka. 

Tab. 7: Empirické šetření – zaměstnávání cizinců v ČR – dosažené vzdělání a požadavky na 
konkrétní pracoviště. (VÚBP, 2010) 

P
o

ža
d

o
va

n
é 

vz
d
ě
lá

n
í 

Nejvyšší dosažené vzdělání (procentní zastoupení) 
 základní vyučen v oboru maturita vysokoškolské 

základní 36,0 35,4 22,4 6,2 
vyučen v oboru 4,9 61,4 25,9 7,8 

maturita 3,4 10,2 69,5 16,9 
vysokoškolské 0,0 0,0 2,3 97,7 

Celkem 15,6 46,0 26,3 12,1 

Míra negativního vnímání dosaženého vzdělání je výrazně ovlivněna kulturními rozdíly 
a vztahy mezi zemí původu a hostitelskou zemí. Hodnota lidského kapitálu je výrazně 
vyšší v případě migrantů ze zemí z vysoce rozvinutých zemí s podobnými jazykovými 
a kulturními hodnotami než u migrantů, kteří přicházejí z ekonomicky se rozvíjejících zemí 
s různými jazyky a kulturními odlišnostmi. (Sanroma, 2015). Čím větší jsou rozdíly mezi 
hostitelskou zemí a zemí původu, tím vyšší je ztráta lidského kapitálu. (Cheswick, 1979; 
Carnciro, 2012). 

Vzhledem k tomu se migranti v hostitelské zemi nacházejí v situaci, kdy jim není zcela 
uznána jejich kvalifikace, dochází k tomu, že začínají přijímat nabídky na méně 
kvalifikované a hůře placené pozice (VÚBP, 2010). Významný vliv na výši odměny pak 
má především jazyková schopnost migrantů (Cheswick, 2002). 

V hostitelských zemích se projevuje také nedostatek vedoucích pracovníků, kteří by se 
rekrutovali z řad migrantů. Například Aslund (Aslund, 2014) uvádí, že vedoucí pracovníci 
z řad migrantů tvoří pouze 1,5 % všech vedoucích pracovníků. Zaměstnavatelé 
v hostitelských zemích tak odměňují migranty až o dvě třetiny hůře než domácí 
pracovníky (Carneiro, 2012; Kampelmann, 2016; Chan, 2014). Z obavy o uplatnění na 
trhu práce v hostitelské zemi navíc migranti mnohdy neuvádějí svou nejvyšší kvalifikaci. 
Obávají se, že by si je vedoucí pracovníci nevybrali, a to z obavy o svá místa. Uznávání 
kvalifikací a zvyšování mezd se projevuje až po delším pobytu migrantů v hostitelské 
zemi (Weiss, 2003; Carneiro, 2012; Aydemir, 2008; Cohen, 2002). 

Vzdělání a jazykové schopnosti migrantů 

V případě Ameriky naznačují některé studie, že migranti s nižším stupněm vzdělání 
a špatnými jazykovými znalostmi mohou (i nevědomky) přijmout rizikovější práce, protože 
plně nerozumí rizikům. Studie Orreniuse (Ormenlus, 2009) ukázala, že pracovníci, kteří 
nemluvili anglicky, čelili větším pracovní úrazovosti a úmrtnosti, než ostatní pracovníci. 
Předpokládá se, že středoškolské vzdělání nemá přibližně 39 % cizinců. V domácí 
populaci pak středoškolské vzdělání nemá pouze 11 % pracovníků. V další studii (Orices, 
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2003) se uvádí, že 35 % imigrantů mluvilo anglicky špatně, 12 % pak nemluvilo anglicky 
vůbec. Výsledky šetření pracovních úrazů pak ukázaly, že například úmrtí hispánských 
pracovníků souviselo s nedostatečnou jazykovou vybaveností. Problémem bylo jak 
porozumnění příkazům, tak porozumění příslušným předpisům a školení BOZP (CDC, 
2008). 

Nižší úroveň odborné přípravy a nedostatečná jazyková vybavenost souvisí s tím, že jsou 
migranti často najímáni přes agentury, popřípadě jiné zprostředkovatele, a to i přes 
zprostředkovatele či agentury, které působí v zemích původu a pracoviště migranta tak 
neznají. Zaměstnavatel se tak často mylně domnívá, že agentury či zprostředkovatelé 
nových zaměstnanců zajistí potřebná školení a budoucí pracovní sílu obeznámí s riziky 
na pracovišti. Agentury však neznají konkrétní podmínky na pracovišti. Sami migranti jsou 
pak na pracoviště přiděleni pouze dočasně a žádná ze zainteresovaných stran nemá 
zájem věnovat čas a peníze pro konkrétní školení (Belin, 2011). Nedostačující zkušenosti 
migrantů se pak projevují v rámci zácviku na pracovišti (HSE, 2010) 

Migranti a zdravotní rizika 

O sociálních a ekonomicích důsledcích migrace toho bylo uvedeno mnoho. Je však stále 
málo známo o problematice migrantů a BOZP při porovnání s domácími pracovníky. 
Jedna čínská studie uvádí, že migranti byli oproti domácím pracovníkům neúměrně 
zatíženi pracovní úrazovostí, včetně smrtelné (Fitzgerald. 2013). Další studie také 
ukázaly, že migrující pracovníci mají tendenci mít vyšší míru úrazovosti a jsou 
zaměstnáni ve více rizikových odvětvích v porovnání s domácími pracovníky (Schonker, 
2010; Ahonen, 2007; Reid, 2010). 

Studie Orreniuse z roku 2009 ukázala, že v období let 1992 – 2005, zatímco celková míra 
úmrtnosti amerických zaměstnanců klesla, procento úmrtí pracujících migrantů 
vystoupalo z 3,5 % na 18 % (Orrenius, 2009). Tato stejná studie dospěla k závěru, že 
přistěhovalci mají tendenci pracovat v odvážnějších odvětvích a povoláních. 

Migranti přijímají rizikové práce z mnoha důvodů. I přesto, že jsou rizikové práce mnohdy 
hůře placené, popřípadě jsou sami migranti placeni hůře, zvyšuje se dobrovolným 
přístupem na nižší mzdu jejich šance na pracovní uplatnění. Přijímaní rizikových prací 
může souviset také s kulturou. V mnoha zemích s nižší úrovní kultury BOZP má lidský 
život výrazně menší hodnotu, resp. vnímání rizika je zde na jiné úrovni. Migranti tak 
mohou být zvyklí na náročnější pracovní podmínky, které mohou být v zemích jejich 
původu běžné. Nemusí tak vnímat rizikové práce jako nebezpečné. Migranti mají také 
tendenci pracovat v přesčasech a ve zvýšeném pracovním tempu. I toto má za následek 
zvýšení rizika poranění (HSE, 2010; Otero 2010; Hennebry, 2015). 

Bylo také zjištěno, že dobrovolně podstupují další rizika, aby pro své nadřízené splnili 
více úkolů (Vartia-Väänänen, 2007). Zaměstnavatelé zároveň přiznávají, že migranty 
zaměstnávají právě pro jejich ochotu pracovat přesčas a vykonávat rizikovější práce, 
popřípadě práce, které nechtějí vykonávat domácí pracovníci (Basok, 2002). 

Migranti také bývají mladší než většina místních obyvatel (EC, 2010). Mladší pracovníci 
jsou obecně náchylnější k pracovní úrazovosti než pracovníci ve středním věku s větším 
množstvím zkušeností. Ukázalo se také, že nadřízení přidělovali migrantům 
nebezpečnější práce než domácím pracovníkům, a to i přesto, že se jednalo o stejná či 
obdobná pracoviště (Eurofound, 2007). 
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Sociální a ekonomická nejistota práce migrantů hraje pravděpodobně roli při vnímání 
rizikových faktorů na pracovišti. Ukázalo se, že migranti pracující v nejistých pozicích, 
jsou náchylnější k nemocnosti, tedy nejen k pracovní úrazovosti (Puig I Barrachina, 2013; 
Probst, 2001). Důvodem bude pravděpodobně i to, že jsou tito pracovníci málo 
motivováni k dodržování bezpečnostních pravidel. Sami pak pravděpodobně přijímají více 
fyzických výzev a vystavují se tak dobrovolně rizikům. 

Výchova ke zdraví 

Jedna ze studií (Chan, 2006) uvádí roční statistiku smrtelné úrazovosti na staveništi ve 
státě New York. Konkrétně uvádí, že 21 z 29 smrtelných pracovních úrazů na staveništi 
připadá na migranty. Obdobně popisuje jiná studie nárůst smrtelných pracovních úrazů, 
a to mezi lety 1992 – 2005. V tomto období zaznamenal u migrantů americký statistický 
úřad významný nárůst smrtelných pracovních úrazů (Orrenius, 2009). To dokresluje 
i následující obrázek. 

 

Obr. 5: Celková míra úmrtnosti na 100 tis. pracovníků a % úmrtnost zahraničních 
pracovníků. (Zdroj: Orrenius, 2009) 

Design pracoviště a typ práce, kterou migrant vykonává, může mít dopad na počet 
a úroveň pracovních úrazů. Barling uvedl, že pracovní charakteristiky spojené s vysoce 
výkonnými a kvalitními systémy práce vedly k menšímu počtu pracovních úrazů (Barling, 
2003). Když pracovníci mají vysoký index vnímání nejistoty v zaměstnání (UAI), mají 
tendenci vykazovat menší motivaci k dodržování bezpečnostních pravidel, což má za 
následek vyšší počet úrazů a zranění (Probst, 2001). 
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Podniky z rozvinutých zemí, které disponují dobře proškolenými pracovníky s velmi 
dobrými znalostmi a dovednostmi v oblasti BOZP, mají u svých zaměstnanců mnohem 
nižší počet pracovních úrazů. Zaměstnanci se podílejí na rozhodování, včetně oblasti 
BOZP a mají tak tendenci se aktivně zapojit, což přináší pozitivní výsledky. Simard uvádí, 
že zaměstnanci, kteří měli možnost spolurozhodování, se více aktivně podíleli na vlastní 
bezpečnosti než ti, kteří brali BOZP jako pouhé dodržování předepsaných předpisů 
(Simard, 1997). 

Státy a sektory práce s pracovníky, kteří mají méně sofistikovanou práci, se daleko méně 
podílejí na designu a kontrole svého pracovního místa, a také se méně zapojují do BOZP. 
Krom toho, v zemích, kde zaměstnanci nejsou zapojeni do rozhodování, budou mít 
pravděpodobně i menší zájem o bezpečnost (Berg, 1999). 

Rovněž míra fluktuace je nižší u pracovníků s vyšší kvalifikací (Guthrie, 2001). Oba tyto 
faktory mohou hrát důležitou roli v účasti na školení o bezpečnosti a pravděpodobnosti 
uplatnění získaných informací na pracovišti. Vysoká fluktuace zaměstnanců přináší 
zvýšené náklady na školení a efektivita školení bezpečnosti práce se snižuje. Toto je 
konkrétně problém u migrantů, kteří se často přesouvají a mění zaměstnání. 

Řada faktorů ovlivňuje BOZP na pracovišti. Barrachina (2013) hovoří o ženách, speciálně 
v nebezpečných povoláních z východní a střední Evropy, které častěji trpí nespokojeností 
s prací a špatným zdravotním stavem. U některých typů smluv je pravděpodobné, že 
neoznamují nebezpečné pracovní podmínky, a poté musí čelit následkům z hlediska 
úrazů a nemocí (Van Aerden, 2015). 

Studie ukázaly, že smluvní zaměstnanci trpí častějšími a závažnějšími zraněními než stálí 
zaměstnanci s plným úvazkem (Blank, 1995; Quinlan, 1999). Tito zaměstnanci mají často 
menší zkušenosti nebo méně kvalitní zaškolení v oblasti BOZP, pracují více hodin 
a v rizikovějších podmínkách (Wright, 1998). 

Negativní zdravotní stav migrantů je často spojen s odvětvím a typem práce, kterou 
vykonávají (Vartia-Väänänen, 2007). Migranti pracuji nejčastěji ve fyzicky náročných 
sektorech jako například zemědělství, rybářský průmysl, kde jsou daleko častější 
pracovní úrazy a nemoci z povolání (Eurofound, 2007). Migranti jsou také vystaveni 
expozici vibrací, hluku, horka, toxických látek a dalších kontaminantů. Přistěhovalci ve 
Spojených státech, kteří pocházejí z Mexika, mají daleko vyšší úmrtnost, respektive 
úmrtnost v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci ve spojitosti s jejich prací (Loh, 
2004). Tato vyšší úmrtí souvisí se zaměstnáním v rizikových oborech, jako je stavebnictví 
a zemědělství (Richardson, 2003). 

Mnoho přistěhovalců pracuje ve službách, v obchodech nebo taxikaří. Mnoho z nich 
provozuje také vlastní podnikání. Práce ve službách může znamenat riziko pro zdraví. 
Mezi roky 1992 až 2005 bylo více než 3 000 cizinců v USA zavražděno v práci, čímž se 
vražda stala nejčastější příčinou úmrtí imigrantů na pracovišti (Franklin, 2006, Sincavage, 
2005). 

Úrazovost cizinců – důvody předpokládaného podhodnocení situace 

Bohužel se dá předpokládat, že úrazovost migrantů bude obecně podhodnocena. 
Migranti mají často menší motivaci hlásit své pracovní úrazy. Důvodem je, mimo jiné, 
obava z odvetných opatření zaměstnavatele, popřípadě kontrolních orgánů. Obava je 
spojena také se strachem o práci. Migranti tak při těchto situacích pociťují handicap 
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spojený s jazykovou bariérou, a také s nedostatečným zapojením se do místních 
sociálních programů (Rust, 1990). 

U dočasných pracovníků je vyšší pravděpodobnost toho, že v případě úrazu nahlásí 
pracovní úraz a následně vyhledají lékařskou pomoc, a to hlavně kvůli obavám 
z propuštěním z práce. V malých a středních podnicích se tito pracovníci obávají, že 
případné přivolání lékaře, popřípadě kontrolního orgánu následně postihne jejich 
zaměstnavatele. Obávají se pak také reakce zaměstnavatele, kdy se domnívají, že by po 
nich vyžadoval případné náhrady za udělené pokuty. Následně mají obavu ze ztráty 
zaměstnaní, a to nejen u konkrétního zaměstnavatele, ale i z toho, že je nebude chtít 
přijmout žádný jiný zaměstnavatel (Underhill, 2011). 

Migranti vyhledávají často lékařskou pomoc až v případě, kdy jsou ve vysokém stádiu 
nemocnosti (Vartia-Väänänen, 2007). Migranti mají tendenci pracovat v nejnáročnějších 
profesích a vykonávat sezónní a neatraktivní práce (Gravel, 2014). Tyto práce jim pak 
často poskytují malí zaměstnavatelé, u kterých není oblast BOZP dostatečně řešena. 
Nezřídka se také stává, že drobní zaměstnavatelé se snaží nehlásit i těžké a smrtelné 
pracovní úrazy, a to z obavy možných kontrol a následných sankcí. Migranti tak často 
nevědí, jak získat přístup ke zdravotnickým službám nebo dokonce k základní lékařské 
léčbě. A pokud by se nejednalo o lékařskou pomoc nebo o náhradu škody pro 
pracovníky, pak migranti pociťují jen málo výhod, pokud jde o hlášení jejich zranění nebo 
nemocí. Výsledkem je, že míra zranění, nemocí a úmrtí přistěhovalců je pravděpodobně 
ještě vyšší, než se uvádí (Orrenius, 2009). 

2.4 Vybrané poznatky z terénních šetření 

V rámci sběru dat byla provedena analýza, která zahrnovala údaje získané od vybraných 
zaměstnavatelů o jejich zaměstnancích ze zahraničí. Mezi zástupci zaměstnavatelů byly 
manažeři, jednak vedoucí zaměstnanci, popřípadě odborně způsobilé osoby v prevenci 
rizik. 

Nad rámec plánovaného sběru dat byly získány také základní poznatky od zástupců 
odborových organizací a externího poskytovatele služeb v oblasti BOZP. 

Z doposud zjištěného je možné uvést, že podniky s vysokou přidanou hodnotou (např. 
farmaceutický průmysl) zaměstnávají cizince na vysoce kvalifikovaných pozicích. 
V případě osloveného podniku se jednalo o cizince z Německa, Francie a Slovenska. 
U tohoto podniku bylo zjištěno, že školení a potřebné materiály jsou zpracovány 
v českém a anglickém jazyce. Jak zaměstnavatel, tak zaměstnanci toto považují 
za dostatečné. Komunikační problém je eliminován ze strany zaměstnavatele tak, že 
všichni komunikují anglicky. 

V případě dat získaných od zaměstnavatelů v maloobchodě bylo zjištěno, že jsou cizinci 
zaměstnáváni na kvalifikovaných či méně kvalifikovaných pracovních pozicích. Jednalo 
se o skladníky, prodavače, řidiče, uklízečky a údržbáře. Cizinci pocházeli z Ukrajiny, 
Bulharska, Moldávie, Slovenska, Ruska, Bulharska, Řecka a Rumunska. Cizinci byli 
zaměstnáni jednak jako kmenový zaměstnanci, jednak jako zaměstnanci pracovních 
agentur. V případě kmenových zaměstnanců – cizinců nebyl zaznamenán výrazný 
problém. V případě agenturních zaměstnanců – cizinců byly zaznamenány připomínky na 
rozdílný přístup v systému odměňování v porovnání s kmenovými zaměstnanci. 
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Významné problémy na úseku BOZP v podobě nedodržování vhodných podmínek na 
pracovišti nebyly zaznamenány. 

Důvodem bylo pravděpodobně to, že na jednom pracovišti působili zaměstnanci čeští 
i zahraniční. Za velký problém však můžeme považovat to, že veškeré materiály týkající 
se BOZP, popřípadě školení byly zpracovány pouze v českém jazyce, a to u všech 
oslovených podniků. Na pracovišti bylo využíváno výrazně piktogramů, avšak např. ve 
skladech je toto nedostatečné. Ve skladu byly uloženy také nebezpečné chemické látky. 
V rámci školení BOZP bylo zaměstnavateli doporučeno, aby využíval např. systému tzv. 
bezpečnostních karet (viz Tilhon, 2019). 

V rámci školení bylo doporučeno, aby bylo využíváno např. příběhů NAPO. Zároveň bylo 
doporučeno, aby byly přeloženy základní informace týkající se BOZP na konkrétním 
pracovišti do rodného jazyka zde se vyskytujících zaměstnanců. Zároveň bylo zjištěno, že 
v případě dlouhodobější spolupráce jsou pracovní morálka i pracovní výkony srovnatelné 
s občany ČR. U nových zaměstnanců – cizinců je zaznamenána vysoká míra fluktuace, 
zejména občané Rumunska po cca 3 měsících bez jakéhokoli upozornění přestanou 
docházet do zaměstnání. Následně je zjištěno, že odcestovali do Německa. U nových 
zaměstnanců na začátku spolupráce také bývají problémy s hygienickými návyky. 
Podstatné je, že cizinci většinou nemají potřebné pracovní zkušenosti a problémy tvoří 
komunikační bariéra, kterou se zaměstnavatelé snaží minimalizovat případnou 
přítomností předáka, který zajišťuje předávání informací (zejména logistika, na 
prodejnách toto většinou nefunguje). Problém tvoří rotace cizinců mezi jednotlivými 
agenturami práce. 

S tím souvisí také problém v dostatečném zajištění školení BOZP, kdy zaměstnavatel 
ztrácí motivaci neustále zaškolovat nové zaměstnance – cizince. Pracovní agentury 
zároveň své zaměstnance – cizince příliš v oblasti BOZP neškolí. V této souvislosti je 
možné upozornit na projekt, který se věnuje agenturnímu zaměstnávání a školení 
v oblasti BOZP i v případě zaměstnanců – cizinců. Z provedených rozhovorů také 
vyplynulo, že žádný ze zahraničních zaměstnanců nebyl v odborech. 

Data byla získávána též z podniků, které se věnují potravinářské výrobě. Jednalo se jak 
o velké podniky (pivovar, výroba mražených potravin), tak o malé podniky (cukrárenská 
výroba, italská kuchyně – výroba + restaurační provozy). V uvedených podnicích byli 
zaměstnáni cizinci z Ukrajiny, Slovenska, Itálie, Japonska, USA, Velké Británie, 
Maďarska, Koreje a Číny. 

Ve zde sledovaných podnicích byly veškeré materiály z oblasti BOZP zpracovány 
v mateřských jazycích zaměstnanců. Ve sledovaných podnicích nebyly zaznamenány 
významné problémy. Tuto situaci však nelze očekávat obecně všude. Především 
v případě menších restauračních provozů, popřípadě velkoprovozů lze očekávat tlak na 
zaměstnance a zhoršení pracovních podmínek, avšak obdobná situace bude i u českých 
zaměstnanců. Tato úvaha vychází z terénních šetření, která byla provedena pro jiné 
účely. 

Šetření probíhalo také v podnicích, které se věnují přepravě zásilek, logistice 
a skladování. Zahraniční zaměstnanci jsou zde zaměstnáni na pozici řidičů a skladníků. 
Zaměstnáváni jsou zaměstnanci z Ukrajiny, Bulharska, popřípadě ze Slovenska. 
V případě zaměstnanců ze Slovenska se jednalo o kmenové zaměstnance, v případě 
zaměstnanců z Ukrajiny a Bulharska se jednalo o agenturní zaměstnance. Veškeré 
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materiály související s BOZP byly poskytovány v českém jazyce. Jeden z podniků 
zároveň poskytoval materiály v ukrajinštině. 

Pro potřeby eliminace jazykové bariéry bylo zjištěno, že někteří zaměstnavatelé mají na 
pracovišti tlumočníky. Jiní zaměstnavatelé pak zaměstnávají pouze cizince, kteří ovládají 
alespoň základy českého jazyka. 

Nejvíce oslovených podniků se věnovalo službám. Jednalo se o firmy poskytující úklidové 
služby, poradenské služby v oblasti komunikace a propagace a IT služby. V případě 
zaměstnanců na méně kvalifikovaných pozicích se jednalo o zaměstnance z Ukrajiny, 
Slovenska a Moldávie. V tomto případě byly zajištěny materiály a školení v oblasti BOZP 
v českém jazyce, popřípadě v angličtině. Bohužel zaměstnavatel odmítal přistoupit na 
jakékoliv změny. 

V případě ostatních podniků se jednalo o zaměstnance působící na pozicích vysoce 
kvalifikovaných. Jednalo se o zaměstnance z Německa, Velké Británie, Francie a USA, 
popřípadě i dalších zemí. I přesto, že zaměstnanci rozuměli poměrně dobře anglicky, byly 
materiály zpracovány v českém a anglickém jazyce a dle potřeb také v dalších jazycích 
tak, aby bylo BOZP dostatečně zajištěno. Tyto podniky si na vysoké úrovni BOZP 
zakládají své renomé a vysokou úroveň BOZP kladou na první místa ve svých 
hodnotových žebříčcích. 

Osloveny byly také stavební společnosti. Zde byli zaměstnáni cizinci z Polska, u jednoho 
z podniků byl na Poláky požadavek na to, aby ovládali češtinu. Dále byli zaměstnáváni 
cizinci z Ukrajiny, Slovenska a Bulharska. V těchto případech se jednalo především o 
agenturní zaměstnance. Setrvání těchto zaměstnanců na pracovišti se pohybuje v řádu 
od prvních dnů do dvou až tří měsíců. V průměru bylo zaznamenáno, že se zaměstnanci 
zdrželi dva až tři týdny a pak byli agenturami obměněni. S ohledem na BOZP je toto velmi 
nešťastné řešení. 

S tímto přístupem mají problém také zaměstnavatelé, nikoliv však z pohledu BOZP, ale 
z pohledu zaučení těchto zaměstnanců, aby byli schopni plnit zadané úkoly. Obecně je 
potřeba podotknout, že v oblasti stavebnictví je BOZP ještě stále popelkou, především na 
úrovni nekvalifikovaných pracovních pozic. Řemeslné pracovní pozice však taktéž nejsou 
výjimkou. Ze zjištěného plyne, že poptávka po dodržování BOZP není ani ze strany 
zaměstnanců – cizinců, kteří zásady BOZP považují za překážku v tom si vydělat. Jak 
bylo zjištěno, tento názor zastávají především nejméně kvalifikovaní zaměstnanci – 
cizinci a pak ti, kteří mají umožněn pouze krátkodobý pobyt (do 90 dnů). 

Osloveny byly také strojírenské závody. V těchto podnicích byli zaměstnáni cizinci 
z Polska, Slovenska, Koreje, Rumunska, Bulharska a Mongolska. Jednalo se o podniky 
věnující se hutní výrobě, automobilovému průmyslu a papírenské výrobě. Jeden 
z podniků vyžaduje, aby najatí zaměstnanci – cizinci ovládali alespoň základy češtiny 
a byli schopni pochopit požadované. Jeden z podniků zajišťuje potřebné informace pouze 
v češtině. Ostatní povinnosti ponechává na pracovní agentuře, která dodává 
zaměstnance ze Slovenska, Polska, Rumunska a Bulharska. 

Uvedený zaměstnavatel si vůbec nepřipouští, že se jedná o chybný přístup a na 
upozornění nikterak nechtěl reagovat. Z dalších poznatků je možné doplnit poznatky 
jednoho ze zástupců zřízené odborové organizace. Tento zástupce uvedl, že je na 
pracovišti potřeba přizpůsobit pracovní postupy rozdílným potřebám cizinců. U každého 
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zaměstnance sladit požadavky na úkoly s individuálními schopnostmi a dovednostmi 
cizince. Důležitá je správná identifikace nebezpečí a posouzení rizik na pracovišti 
vzhledem k jejich kulturním odlišnostem. 

Odbory vnímají jako problém též vnímání odlišností v právních a bezpečnostních 
standardech cizinců při porovnání našeho systému a systému, který je nastaven v zemích 
původu. Stále je však hlavním problémem jazyk. Ze strany zaměstnavatelů bylo 
upozorněno, že někteří zaměstnanci – cizinci mají problém s uznáváním autorit, 
především žen. Je proto důležitá komunikace s cizincem před jeho umístěním na 
pracoviště, monitorování a přezkum praktik na pracovišti a sledování zdravotního stavu. 

Zaměstnavatelé vnímají také problémy s gramotností, fyzickými vlastnostmi, zdravotním 
stavem a pracovními zkušenostmi. Ze strany zaměstnanců je zájem o využívání 
jednoduchých schémat a obrázků. 

Obecně k šetření můžeme doplnit, že i přes to, že nebyla u těchto podniků úroveň BOZP 
nastavena ideálně, nezaznamenal žádný ze zaměstnavatelů markantní rozdíl mezi 
úrazovostí českých a zahraničních zaměstnanců. 

Pro potřeby projektu byla zpracována též samostatná kvantitativní analýza. Její výsledky 
lze shrnout následovně: 

• 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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2.5 Vybrané poznatky ze sociologického šetření (zaměstnanci z Ukrajiny) 

V rámci sociologického průzkumu bylo zjištěno, že legálně pracující zaměstnanci 
z Ukrajiny upřednostňují práci pro velké firmy, které jim garantují stabilní zaměstnání 
a určité sociální zázemí. Ukrajinci např. velice oceňují stravenky, které získají u velkých 
zaměstnavatelů. 

Naši respondenti nám sdělili, že na český trh práce přichází stále více obyvatel 
z ukrajinského venkova (hlavně z Centrální Ukrajiny, oblastí Vinička, Žitomirsko 
a Chmelnycké oblasti), i když primárně na českém trhu práce prozatím převažují migranti 
ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny. 

Tito vesničané jsou maximálně šetrní, je pro ně nepředstavitelné, jak nám uváděli naši 
respondenti, aby měsíčně utratili za jídlo 7 tisíc korun, a tak se nekvalitně stravují, ale při 
tom pracují měsíčně 250 - 270 hodin a systém benefitů v podobě stravenek je tak udržuje 
v určité únosné zdravotní a pracovní kondici. 

Pro migranty, kteří přijíždějí do Česka nelegálně pracovat a vydělat si peníze, eventuálně 
pro cizince, kteří jsou v Česku 2 až 3 roky, je práce jednoznačně dominujícím projektem 
života. Jednoznačně to vyplynulo z našeho strukturovaného rozhovoru. Jejich pracovní 
nasazení je enormní – někteří migranti nám sdělili, že za posledního půl roku měli šest 
volných dnů. Pracovali ve svém hlavním zaměstnání eventuálně v rámci různých dalších 
přivýdělků, které migranti rádi vyhledávají. 

Dominance práce modifikuje každodenní život cizince, který lze definovat rytmy a rutinou 
dané pracovní existence. 

Práci, dominující v životě cizince, se podřizují i všechny ostatní aspekty jeho 
každodenního života, jako je stravování, oblékání, spánek, hygiena, dodávání věcí, 
cestování, setkávání s přáteli, péče o děti (Bennet, Watson, 2002; Velký sociologický 
slovník, 1996). 

Ukrajinští pracovníci též upozorňovali, že takový extrémní pracovní režim s maximálním 
fyzickým nasazením a neustálou psychickou koncentrací, kterou vyžaduje jejich práce 
i pobyt v cizí zemi, v cizím prostředí, je dlouhodobě neudržitelný. 

Proto by přivítali, kdyby se maximálně zjednodušilo slučování rodin, aby se jejich 
manželky, děti a příbuzní, kteří žijí na Ukrajině, mohli s nimi bez velkých byrokratických 
průtahů usadit v ČR. 

V této souvislosti se odvolávali na polskou praxi, kde tamní vláda koná mnohá opatření, 
aby do Polska za ukrajinskými pracovníky (muži) mohly přicestovat i jejich manželky 
a děti. 

Zároveň naši ukrajinští respondenti uvedli, že by nechtěli žít v Polsku, nejen proto, že 
v ČR jsou vyšší mzdy a kvalitnější sociální standardy, ale také proto, že polská 
společnost je zatížena mnoha protiukrajinskými stereotypy, které mají své historické 
pozadí. Mnohdy jsou tyto vztahy výrazně negativní. 

V Česku v roce 2018 přibylo smrtelných pracovních úrazů. O život v práci přišlo 123 lidí. 
Třetina z toho byli cizinci. V roce 2017 při tom počet smrtelných úrazů klesl pod sto 
případů. Na celkovém počtu 123 smrtelných pracovních úrazů se 38 případy podílely 
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pracovní úrazy cizinců, kteří pracovali v Česku. Tak vysoký počet smrtelných pracovních 
úrazů mezi cizinci nabyl dosud v ČR zaznamenán (Davidová, 2019). 

Z hlediska úrazovosti občanů zemí Evropské unie a cizinců s tzv. třetích zemí, ukrajinští 
občané utrpěli v roce 2018 celkem 343 úrazů, z toho byly dva smrtelné, 26 závažných 
a 315 ostatních úrazů. Z hlediska celkového počtu úrazů jsou ukrajinští občané na třetím 
místě po občanech Slovenska a Česka (Zpráva SÚIP, VÚBP, 2019). 

V kontextu dodržování norem BOZP jsme se zajímali nakolik zaměstnavatelé, pro které 
pracují i samotní Ukrajinci, věnují pozornost této problematice. 

Všichni shodně konstatovali, že těmto otázkám jejich zaměstnavatelé věnují jenom 
okrajovou pozornost. Ukrajinci si stěžovali (pouze nám) na to, že poučení o BOZP 
mnohdy nerozumí, i když si mylně myslí, že hovorová čeština, kterou vůbec neovládají, 
neboť nemají v tomto směru žádné vzdělání, by jim mohla zajistit práci v Čechách, i když 
v příručkách a dalších pokynech se používá odborná česká terminologie, kterou neumí. 
O tom, že neumí číst ani psát (v latince) se raději nezmiňují. 

Ve svých odpovědích také uvedli, že v rámci ukrajinské migrační komunity či církevních 
obcí se často konají svépomocné sbírky pro Ukrajince, kteří utrpěli pracovní úrazy v ČR 
(často nejsou zaměstnavateli vykazovány). Postižení nemají dostatek peněz, a tak se 
pomocí těchto sbírek (vybraných peněz) odjíždějí léčit na Ukrajinu. Tuto informaci se nám 
nepodařilo ověřit. 

2.6 Terénní šetření mezi zástupci neziskových organizací 

V rámci provedených prací proběhla též šetření mezi zástupci neziskových (krajských) 
organizací. V rámci tohoto šetření byla získána data z devatenácti institucí. Oslovené 
instituce poskytly informace k jednotlivým skupinám cizincům. 

Uvedeným organizacím byly zaslány dvě otázky: 

• Jaké jsou největší problémy při zaměstnávání cizinců (např. jazyk, nedostatečná 
vzdělanost, kulturní a sociální rozdíly, atd..)? 

o Kdo jsou nejčastější zaměstnavatelé těchto zahraničních pracovníků (např. 
obor průmyslu, druh práce, atd.)? 

Ukrajinci (v roce 2018 bylo v ČR 142 967 zaměstnaných Ukrajinců) 

• slabá jazyková bariéra: neumí česky ani anglicky, ale umí ukrajinsky/rusky 

• diskriminační přístupy ze strany zaměstnavatelů i spolupracovníků: ano, častěji 
diskriminují spolupracovníky 

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

• kulturní odlišnosti: neexistence podpůrné komunity/spolku, která by pomáhala 
seznámit se nově příchozím s českou kulturou a prostředím 

• důsledkem jsou: častá změna zaměstnavatele, hledání práce v okolních státech 
(ekonomická motivace i psychická deprivace) 
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• zaměstnavatelé vidí jen ekonomické cíle, vznik sporů – předsudky a subjektivní 
hodnocení pracovníků ze zahraničí (nespolehlivost, nechodí do práce kvůli svým 
svátkům, agresivita, jsou nevzdělaní, protože se nedokážou vyjádřit/domluvit – vliv 
jazykové bariéry) 

• diskriminace v kolektivu (přednost volby dovolené mají čeští pracovníci, cizinci jsou 
nevzdělaní, jen levná pracovní síla) 

• diskriminace ekonomická – nízká mzda/plat 

• vykořisťování ze strany zprostředkovatelů a pracovních agentur 

• neznalost právních předpisů (především pracovně-právních) 

• dlouhá doba získání zaměstnanecké karty 

• problematické ubytování 

• uznání kvalifikace 

o personál pro obsluhu strojů, řidiče, montážní dělníky, svářeče 

o průmysl, nízko kvalifikované dělnické pozice 

o řidiči MHD, kamionová a nákladní doprava 

o stavební firmy, výrobní firmy v automobilovém průmyslu, ale i firmy 
v potravinářském průmyslu 

o automobilový průmysl, chemický průmysl, výroba součástek (elektronika, 
automobily), logistické firmy (řidiči), dopravci (řidiči) 

o v průmyslových zónách (automobilový průmysl - ruční prošívání volantů, šití 
autopotahů, zámky do aut), zdravotnictví (zdravotní sestry, ošetřovatelky, 
lékaři) a pohostinství a lázeňství (kuchaři, číšnici, servírky, pokojské, 
uklízeči a uklízečky) 

o častěji „oběťmi“ pracovních úrazů 

Vietnamci (v roce 2018 bylo v ČR 33 730 zaměstnaných Vietnamců) 

• nedostatek informací o životě a systému v ČR 

• jazyková bariéra: neumí česky, umí vietnamsky - jsou absolutně závislí na firmě 
nebo na osobě, které jim práci zprostředkovala 

• kulturní a sociální rozdíly vadí jen v menší míře: evropské kulturní prostředí 
považují za vyspělejší, vnímají život v ČR/Evropě jako pokrok a příležitost, aby se 
naučili novým věcem  

• neznalost právních předpisů (především pracovně-právních) 

• dlouhá doba získání zaměstnanecké karty 

• problematické ubytování 

• uznání kvalifikace 
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o v továrně, manuální práce u pásu, svářeči, pěstování hub, třídění odpadu, 
automobilky 

o průmysl, nízko kvalifikované dělnické pozice 

o stavební firmy, výrobní firmy v automobilovém průmyslu, ale i firmy 
v potravinářském průmyslu 

Mongolové (v roce 2018 5 876 v ČR zaměstnaných Mongolů) 

• 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, která by pomáhala 
seznámit se nově příchozím s českou kulturou a prostředím 

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

• zaměstnavatelé vidí jen ekonomické cíle, vznik sporů – předsudky a subjektivní 
hodnocení pracovníků ze zahraničí (nespolehlivost, nechodí do práce kvůli svým 
svátkům, agresivita, jsou nevzdělaní, protože se nedokážou vyjádřit/domluvit – vliv 
jazykové bariéry) 

• diskriminace v kolektivu (přednost volby dovolené mají čeští pracovníci, cizinci jsou 
nevzdělaní, jen levná pracovní síla) 

• vykořisťování ze strany zprostředkovatelů a pracovních agentur 

• neznalost právních předpisů (především pracovně-právních) 

• dlouhá doba získání zaměstnanecké karty 

• problematické ubytování 

• uznání kvalifikace 

o továrny, výrobní podniky - strojírenský/elektrotechnický průmysl (šití, 
montáže, práce ve skladu, balení produktů, práce na směny, obsluha 
strojů), potravinářský průmysl (mléčný průmysl, masný průmysl, bourání 
a zpracování masa, činnosti jsou tytéž), textilní průmysl (šití) 

o průmysl, nízko kvalifikované dělnické pozice 

o stavební firmy, výrobní firmy v automobilovém průmyslu, ale i firmy 
v potravinářském průmyslu 

Moldavané (v roce 2018 bylo v ČR 5 281 zaměstnaných Moldavanů) 

• slabá jazyková bariéra: neumí česky ani anglicky, ale umí moldavsky/rusky 

• diskriminační přístupy ze strany zaměstnavatelů i spolupracovníků: ano, častěji 
diskriminují spolupracovníky 
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• špatné pracovní podmínky, nedodržení pracovně-právních vztahů ze strany 
zaměstnavatele (nárok na dovolenou, přesčasy apod.) 

• kulturní odlišnosti: neexistence podpůrné komunity/spolku, která by pomáhala 
seznámit se nově příchozím s českou kulturou a prostředím 

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

• zaměstnavatelé vidí jen ekonomické cíle, vznik sporů – předsudky a subjektivní 
hodnocení pracovníků ze zahraničí (nespolehlivost, nechodí do práce kvůli svým 
svátkům, agresivita, jsou nevzdělaní, protože se nedokážou vyjádřit/domluvit – vliv 
jazykové bariéry) 

• diskriminace v kolektivu (přednost volby dovolené mají čeští pracovníci, cizinci jsou 
nevzdělaní, jen levná pracovní síla) 

• neznalost právních předpisů (především pracovně-právních) 

• dlouhá doba získání zaměstnanecké karty 

• problematické ubytování 

• uznání kvalifikace 

o personál pro obsluhu strojů, řidiče, montážní dělníky, svářeče 

o průmysl, nízko kvalifikované dělnické pozice 

o stavební firmy, výrobní firmy v automobilovém průmyslu, ale i firmy 
v potravinářském průmyslu 

Indové (v roce 2018 bylo v ČR 2 926 zaměstnaných Indů) 

• 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, která by pomáhala 
seznámit se nově příchozím s českou kulturou a prostředím 

• neznalost právních předpisů (především pracovně-právních) 

• dlouhá doba získání zaměstnanecké karty 

• problematické ubytování 

• uznání kvalifikace 

o manažerské pozice 

Filipínci (v roce 2018 bylo v ČR 1 282 zaměstnaných Filipínců) 

• 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 
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• kulturní odlišnosti: neexistence podpůrné komunity/spolku, která by pomáhala 
seznámit se nově příchozím s českou kulturou a prostředím 

• neznalost právních předpisů (především pracovně-právních) 

• dlouhá doba získání zaměstnanecké karty 

• problematické ubytování 

• uznání kvalifikace 

o personál pro obsluhu strojů, řidiče, montážní dělníky, svářeče 

o průmysl, nízko kvalifikované dělnické pozice 

o v průmyslových zónách (automobilový průmysl - ruční prošívání volantů, šití 
autopotahů, zámky do aut), zdravotnictví (zdravotní sestry, ošetřovatelky, 
lékaři) a pohostinství a lázeňství (kuchaři, číšnici, servírky, pokojské, 
uklízeči a uklízečky) 

Korejci (v roce 2018 bylo v ČR 1 041 zaměstnaných Korejců) 

• nedostatek informaci o životě a systému v ČR 

• jazyková bariéra: neumí česky, umí korejsky/anglicky - jsou absolutně závislí na 
firmě nebo na osobě, která jim práci zprostředkovala 

• kulturní odlišnosti: neexistence podpůrné komunity/spolku, která by pomáhala 
seznámit se nově příchozím s českou kulturou a prostředím 

• neznalost právních předpisů (především pracovně-právních) 

• dlouhá doba získání zaměstnanecké karty 

• problematické ubytování 

• uznání kvalifikace 

o manažerské pozice 

2.7 Souhrn terénních šetření 

Ze zjištěného je možné zmínit, že hlavním problémem je: 

• jazyk; 

• postavení cizince – i přesto, že je problém, tak na sebe nechce upozornit – také 
jeden z důvodů, proč se cizincům nechce moc do odborů; 

• motiv - cizinci si chtějí především vydělat – nemají zájem o omezování ze strany 
plnění požadavků na BOZP. 

Právě krátkodobý pobyt je velký problém. Zaměstnavatelé nemají zájem do těchto 
zaměstnanců vkládat prostředky a zaměstnanci nemají zájem BOZP dodržovat. BOZP 
vnímají jako překážku v tom, aby si mohli vydělat. 

Obecně lze říci, že zásadní rozdíl mezi přístupem k BOZP v případě našich zaměstnanců 
a v případě zaměstnanců – cizinců je v předávání informací, komunikaci a v přístupu 
k riziku. 
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K řešení tohoto problému existují tři základní cesty. Jedna z cest je založena na základě 
kvalitního provedení analýzy rizik a následně provedeného školení (informování), což 
úzce souvisí se zvyšováním kultury BOZP. Druhá z cest je založena na základě změny 
přístupu ke vzdělávání odborně způsobilých osob v prevenci rizik. Třetí cestou je pak 
informování zaměstnanců – cizinců o jejich právech a povinnostech na úseku BOZP ještě 
před vstupem na náš pracovní trh. 

Ze studie Zaměstnávání cizinců v ČR, kterou v roce 2019 zpracovala společnost Trexima, 
spol. s r. o. (Trexima, 2019) plynou obdobné závěry. V rámci této studie se uvádějí 
výsledky dotazníkového šetření mezi zástupci zaměstnavatelů. Zaměstnavatelé zmiňují 
nejčastěji následující nevýhody spojené se zaměstnáváním cizinců: 

• Indie 

o složitá administrativa spojená s náborem 

o rozdělení rodiny 

o jazyková bariéra 

o kulturní překážky (jiné mravní hodnoty) 

• Mongolsko 

o jazyková bariéra 

o složitá administrativa spojená s náborem 

o výskyt projevů xenofobie a rasismu ze strany českých zaměstnanců 

o rozdělení rodiny 

o posuzování zdravotní způsobilosti 

o zhoršení vztahů na pracovišti 

• Filipíny 

o složitá administrativa spojená s náborem 

• Turecko 

o jazyková bariéra 

• Vietnam 

o jazyková bariéra 

o náročnost adaptačního procesu 

o složitá administrativa spojená s náborem 

o rozdělení rodiny 

o kulturní překážky (odlišné stravovací návyky, jiné mravní hodnoty a odlišné 
hygienické zvyklosti) 

• Kazachstán 

o složitá administrativa spojená s náborem 
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o rozdělení rodiny 

o jazyková bariéra 

o náročnost adaptačního procesu 

• Rusko 

o složitá administrativa spojená s náborem 

o náročnost adaptačního procesu 

o jazyková bariéra 

o rozdělení rodiny 

o kulturní překážky (odlišné zvyklosti, které nejsou v souladu s etiketou v ČR 
– např. respekt k ženám a jiné mravní hodnoty) 

• Ukrajina 

o složitá administrativa spojená s náborem 

o jazyková bariéra 

o rozdělení rodiny 

o náročnost adaptačního procesu 

o posuzování zdravotní způsobilosti 

o zhoršení vztahů na pracovišti 

o xenofobie a rasismus ze strany českých zaměstnanců 

o kulturní překážky (odlišné zvyklosti, které nejsou v souladu s etiketou v ČR 
– např. neúcta k ženám a jiné mravní hodnoty, jiná pravidla oblékání, 
odlišné hygienické zvyklosti) 

• Bělorusko 

o jazyková bariéra 

o rozdělení rodiny 

• Bosna a Hercegovina 

o složitá administrativa spojená s náborem 

• Moldavsko 

o složitá administrativa spojená s náborem 

o rozdělení rodiny 

o jazyková bariéra 

• Srbsko 

o složitá administrativa spojená s náborem 

o rozdělení rodiny 

o jazyková bariéra 
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• Bulharsko 

o jazyková bariéra 

o posuzování zdravotní způsobilosti 

o rozdělení rodiny 

o zhoršení vztahů na pracovišti 

o náročnost adaptačního procesu 

o složitá administrativa spojená s náborem 

o kulturní překážky (odlišné zvyklosti, které nejsou v souladu s etiketou v ČR 
– např. neúcta k ženám) 

o výskyt projevů xenofobie a rasismu ze strany českých zaměstnanců 

• Maďarsko 

o jazyková bariéra 

o náročnost adaptačního procesu 

o složitá administrativa spojená s náborem 

o zhoršení vztahů na pracovišti 

o rozdělení rodiny 

o kulturní překážky 

o výskyt projevů xenofobie a rasismu ze strany českých zaměstnanců 

o posuzování zdravotní způsobilosti 

• Polsko 

o složitá administrativa spojená s náborem 

o jazyková bariéra 

o posuzování zdravotní způsobilosti 

o rozdělení rodiny 

o kulturní překážky 

o zhoršení vztahů na pracovišti 

o náročnost adaptačního procesu 

S Poláky je spojeno nejméně výtek ze strany zaměstnavatelů (33 % respondentů) 

• Rumunsko 

o jazyková bariéra 

o složitá administrativa spojená s náborem 

o zhoršení vztahů na pracovišti 



Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 

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

 STRANA 46 (CELKEM 91)  

o kulturní překážky (jiné mravní hodnoty, odlišné hygienické návyky, odlišné 
zvyklosti, které nejsou v souladu s etiketou v ČR – např. neúcta k ženám) 

• Německo 

o jazyková bariéra 

o kulturní překážky 

o složitá administrativa spojená s náborem 

o rozdělení rodiny 

o náročnost adaptačního procesu 

• Francie 

o jazyková bariéra 

o složitá administrativa spojená s náborem 

• Itálie 

o jazyková bariéra 

o složitá administrativa spojená s náborem 

• Velká Británie 

o jazyková bariéra 

o složitá administrativa spojená s náborem 

• Španělsko 

Ze strany respondentů nebyly identifikovány žádné nevýhody. 

• USA 

o složitá administrativa spojená s náborem 

o rozdělení rodiny 

o jazyková bariéra 

o kulturní překážky 

o náročnost adaptačního procesu 

Řešení problémů pomocí analýz rizik 

Na kvalitě analýz rizik se již v současnosti pracuje a většina zaměstnavatelů se tento 
problém snaží řešit tak, že využívá služeb odborně způsobilých osob v prevenci rizik (buď 
jako kmenových zaměstnanců, popřípadě jako externích dodavatelů). I když i zde jsou 
stále velké rezervy. Jak plyne z analýz pracovních úrazů, je jedním z podstatných důvodů 
vniku pracovních úrazů právě špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko (v roce 2017 to 
bylo cca 36 000 pracovních úrazů). I přesto lze říci, že princip školení a informování, který 
se zakládá na analýze rizik, se dnes již uplatňuje a v případě zaměstnanců - cizinců 
zadrhává především na jazykové bariéře. 
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Řešení problému s pomocí OZO v BOZP 

V případě odborně způsobilých osob v prevenci rizik je prostor především v možném 
tlaku na držitele akreditace dle zákona č. 309/2006 Sb. Problematika analýz rizik je 
držiteli akreditace v jejich projektech poměrně dobře ošetřena. Pokulhává však oblast 
komunikace a předávání informací. I přesto, že je +/- právně možné tlačit na držitele 
akreditace především v oblasti zkušebních otázek a průběhu zkoušek, je zde i další 
prostor. MPSV může tuto problematiku prosadit skrze kulaté stoly, které s držiteli 
akreditací pravidelně pořádá. 

Řešení problémů cílenou osvětou 

V rámci osvěty je zároveň vhodné podpořit pravidelné pořádání odborných seminářů, 
které se zaměří i na problematiku BOZP v souvislosti se zaměstnáváním cizinců. Může 
se jednat o podporu nových akcí, popřípadě začlenit tuto problematiku do akcí, jež MPSV 
podporuje. Jde např. o konference pořádané VÚBP, v. v. i., VŠB-TUO Ostrava či odborné 
nakladatelství VERLAG DASHÖFER. 

V roce 2019 proběhly již akce pořádané VÚBP, v. v. i. a VŠB-TUO Ostrava. V obou 
případech byl tomuto tématu věnován prostor. Tématu BOZP a cizinci byl věnován 
prostor také na konferenci BOZP v roce 2020, kterou pořádalo odborné nakladatelství 
VERLAG DASHÖFER. Tato konference se konala v listopadu 2019. 

Výše zmíněné platí především v případě zaměstnavatelů, kteří se primárně nepokouší 
BOZP nerespektovat, a je řešením hlavně v případě dlouhodobého zaměstnávání cizinců 
a u zaměstnavatelů, kde působí odborně způsobilé osoby v prevenci rizik. V případě, kdy 
je zaměstnavatel nepoctivý, tak je pravděpodobně jediným řešením zintenzivnění kontrol 
inspektorátů a informovanost zaměstnanců – cizinců o jejich právech na úseku BOZP. 

Základní informace na úseku BOZP pro zaměstnance by měly obsahovat následující 
body: 

• Zaměstnanec má: 

o právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

o právo na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na 
ochranu před jejich působením; 

o právo odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně 
a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život 
nebo zdraví jiných fyzických osob; 

o právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí; 

o povinnost dbát o svou bezpečnost a zdraví a bezpečnost a zdraví ostatních 
osob; 

o povinnost účastnit se školení; 

o povinnost podrobit se lékařským prohlídkám; 

o povinnost dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele; 

o povinnost dodržovat při práci stanovené pracovní postupy; 
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o povinnost používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, 
osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně je 
neměnit a nevyřazovat z provozu; 

o povinnost nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky; 

o povinnost oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci 
nedostatky a závady na pracovišti; 

o povinnost bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu 
zaměstnanci svůj pracovní úraz, a pracovní úraz jiného zaměstnance, 
popřípadě úraz jiné fyzické osoby; 

o povinnost podrobit se zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných 
návykových látek 

Všichni zaměstnanci mají právo pracovat na místech, kde jsou rizika pro jejich zdraví a 
bezpečnost řádně řízena. Zdraví a bezpečnost je o tom, jak zabránit tomu, aby se vám při 
práci nestal úraz, nebo jste neonemocněl. 

• Co pro vás musí zaměstnavatel udělat: 

o Určit, co by vám během práce mohlo poškodit zdraví a přijmout opatření 
k vyloučení nebo omezení tohoto nebezpečí.  

o Srozumitelným způsobem vám vysvětlit, jakým způsobem budou tato rizika 
řízena, a sdělit vám, kdo je za to zodpovědný. 

o Zajistit vám zdarma školení BOZP, které potřebujete k výkonu vaší práce. 

o Poskytnout vám zdarma osobní ochranné pracovní prostředky. 

o Poskytnout vám záchody a pitnou vodu a dále příp., s ohledem na povahu 
práce, další sanitární zařízení (šatna, umývárna, sprcha). 

o Zajistit poskytnutí první pomoci. 

o Pojistit vás pro případ pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.  

o Spolupracovat s ostatními zaměstnavateli nebo smluvními poskytovateli 
zaměstnanců (např. agentury), kteří sdílejí pracoviště tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost a ochrana zdraví každého zaměstnance. 

Pozitivní dopad lze očekávat především v případě zahraničních pracovníků, kteří v České 
republice plánují setrvat delší dobu. V případě těch, kteří nemají zájem (popřípadě 
nemohou) dlouhodobě v České republice setrvat, je problém v tom, že tyto osoby mnohdy 
dobrovolně přistupují na zhoršené pracovní podmínky, což dokládají i průzkumy ze světa. 
Na zhoršené pracovní podmínky jsou ochotni přistoupit i nelegální zahraniční pracovníci, 
což potvrdili kolegové z neziskových organizací (viz dotazníkové šetření provedené se 
zástupci neziskových organizací). 

Minimalizovat vliv nepoctivých zaměstnavatelů lze pomocí vhodného informování 
zahraničních pracovníků o jejich právech a povinnostech na úseku BOZP. Nedostatečnou 
informovanost o svých právech zmiňují např. zástupci OIP, a to v souvislosti s menším 
množstvím podaných podmětů na OIP. Pro mnohé zahraniční pracovníky může být 
překážkou k podání podnětu neznalost této pravomoci nebo také strach z případné ztráty 
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zaměstnání či různých sankcí ze strany zaměstnavatele. Řešením je zde zvýšená 
spolupráce s neziskovými organizacemi, ve které mají zahraniční pracovníci důvěru. 

V ideálním případě by toto mělo probíhat již v rámci řízení, na jehož základě je 
zaměstnanci – cizinci umožněno u nás pracovat. Toto je vhodné začlenit do vládních 
programů na podporu ekonomické migrace, viz programy „Program klíčový a vědecký 
personál“, „Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec“ a „Program kvalifikovaný 
zaměstnanec“, popřípadě také projekt „Zácvik“. 

Problematika BOZP by měla být zmíněna také v rámci pohovorů na zastupitelských 
úřadech České republiky v rámci vyřizování povolení k zaměstnání a krátkodobého víza 
za účelem zaměstnání. V ideálním případě by se mělo jednat o součást pohovoru. Jako 
dostačující se však jeví i předání informací o systému BOZP a o právech a povinnostech 
na tomto úseku u nás, a to v mateřském jazyce zájemce o zaměstnání. 

V případě nejpočetnějších skupin cizinců by v tomto neměl být zásadní problém. 
V případě Slovenska je situace obdobná jako u nás. V případě zaměstnanců z Ukrajiny 
lze navázat na podobnost systémů, především pak v pozici naší odborně způsobilé osoby 
v prevenci rizik (OZO BOZP), kdy na Ukrajině existuje obdobná pozice v podobě 
odborníka práce/profesionála BOZP/specialisty služeb bezpečnosti práce. Na Ukrajině 
má zaměstnavatel povinnost vytvořit vhodné podmínky a jmenovat osoby, které budou 
zajišťovat BOZP. Ukrajinský zaměstnavatel je rovněž odpovědný za organizaci 
a poskytování školení, školení a testování znalostí pro pracovníky v otázkách bezpečnosti 
práce. 

Komunikační bariéra 

V souvislosti s jazykovou bariérou je potřeba doplnit, že pouhé formální plnění povinností 
ze strany zaměstnavatele prostřednictvím podepsané prezenční listiny, popřípadě 
vyplněného testu není dostatečné. Vhodná je podpora kombinace klasického školení a 
školení vizuálního, např. za pomoci krátkých videí NAPO. Pro vlastní školení by mohlo 
stačit přeložení nikoliv celé dokumentace, ale alespoň informačních karet BOZP (Tilhon, 
2019). 

2.8 Poptávka po zaměstnancích z ciziny a vládní programy 

Pozornost byla věnována také vládním programům, které mají usnadnit přísun zahraniční 
pracovní síly. Vládní programy mají za cíl moderovat migrační politiku ČR. Tyto programy 
řídí oblasti jako je: 

• 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. 

Specifické národní projekty v oblasti legální migrace 2018/2019 (Legální migrace, MZV 
ČR, 2018) 

• Projekt Fast Track 
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o Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované 
zaměstnance a statutární orgány zahraničních investorů. 

o Přínosem je rychlejší převod vysoce kvalifikovaných a vedoucích 
pracovníků (specialistů a manažerů) ze třetích zemí, kteří jsou dočasně 
vysláni v rámci společnosti do jednotky umístěné v ČR. 

• Projekt Welcome Package pro investory 

o Cílem projektu je zefektivnit proceduru vstupu a zaměstnávání klíčových 
cizinců ze třetích zemí, kteří v rámci umístění investice do České republiky 
potřebují získat potřebná pobytová a pracovní povolení na území České 
republiky. 

• Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny 

o Projekt umožňuje získat až 500 specialistům ročně rychlejší zacházení při 
přijímání a vyřizování jejich žádostí o zaměstnanecké nebo modré karty, 
a to tak, že je žadatel aktivně osloven ze strany samotného zastupitelského 
úřadu v zahraničí, pokud je jeho budoucí zaměstnavatel zařazen do 
projektu. 

• Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny 

o „Režim Ukrajina" je určen jen přímým zaměstnavatelům působícím v ČR 
v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru, kteří zaměstnávají 
alespoň 10 zaměstnanců a nemohou dlouhodobě obsadit volné pracovní 
místo z českých zdrojů trhu práce (tj. musí jít o volné pracovní místo 
obsaditelné držitelem zaměstnanecké karty ve smyslu § 37a zákona 
č. 435/2005 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). Pracovní 
pozice, na které má být uchazeč nahlášený zaměstnavatelem do Režimu 
Ukrajina zaměstnán, musí korespondovat s předmětem činnosti 
zaměstnavatele. 

• Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství a potravinářství z Ukrajiny 

o Cílem projektu je dosáhnout časových úspor při přijímání žádostí pro 
pracovníky v oblasti zemědělské a potravinářské výroby a lesnictví, kteří 
budou na území ČR vykonávat práce na základě víza k pobytu nad 90 dnů 
za účelem sezónního zaměstnání (do 6 měsíců) nebo zaměstnanecké karty 
(6 měsíců až 1 rok). 

• Režim Ostatní státy (Mongolsko a Filipíny, od 1. 9. 2018 také Srbsko) 

o Režim slouží k cílenému a výběrovému přijímání a vyřizování žádostí 
o zaměstnanecké karty pro státní občany Mongolska a Filipín (od 1. 9. 2018 
také Srbska), kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou pracovní 
činnost. Režim je určen jen přímým zaměstnavatelům působícím v ČR 
alespoň 2 roky v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru, kteří 
zaměstnávají alespoň 10 zaměstnanců, nemají žádné závazky vůči státu 
a nemohou dlouhodobě obsadit volné pracovní místo z českých zdrojů trhu 
práce. Pracovní pozice, na které má být uchazeč nahlášený 
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zaměstnavatelem do Režimu zaměstnán, musí korespondovat s předmětem 
činnosti zaměstnavatele. 

Programy schválené vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro ČR a kvóty 
pro ekonomickou migraci 2019/2020 

Programy schválené vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou 
republiku od 1. září 2019 nahradily všechny migrační projekty a režimy zvláštního 
zacházení, které v té době byly realizovány. Zaměstnavatelé zařazení k tomuto dni do 
některého z dosavadních projektů či režimů se automaticky stali účastníky odpovídajícího 
nového programu (Kvóty pro ekonomickou migraci, 2019): 

Tab. 8: Vládní programy a režimy podporující ekonomickou migraci. 

Předchozí projekt nebo režim Nový program 
Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance 

z Ukrajiny a Indie 
Program vysoce 

kvalifikovaný zaměstnanec 
Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance 

z Ukrajiny (tzv. Režim Ukrajina) 
Program kvalifikovaný 

zaměstnanec Režim Ostatní státy 
Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, 

potravinářství a lesnictví z Ukrajiny 
Fast Track Program klíčový a vědecký 

personál Welcome Package pro investory 

• Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec 

o Cílem programu je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům, kteří do 
ČR potřebují přivést vysoce kvalifikované zahraniční pracovníky. Za tímto 
účelem je jejich zahraničním pracovníkům, kteří splní stanovená kritéria, 
garantována možnost podání žádosti o pobytové oprávnění na 
zastupitelském úřadu ČR v zahraničí, a to i s jejich nejbližšími rodinnými 
příslušníky, a poskytnuta možnost zjednodušit administrativu spojenou 
s podáním žádosti o pobytové oprávnění.   

• Program kvalifikovaný zaměstnanec 

o Cílem programu je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům, kteří do 
ČR potřebují přivést kvalifikované zahraniční pracovníky. Za tímto účelem je 
jejich zahraničním pracovníkům, kteří splní stanovená kritéria, garantována 
možnost podání žádosti o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu ČR 
v zahraničí. 

• Program klíčový a vědecký personál 

o Cílem programu je poskytnout podporu významným českým a zahraničním 
investorům, výzkumným organizacím, technologickým společnostem 
a společnostem typu start-up, které do ČR potřebují přivést cizince 
v postavení statutárních orgánů, manažery či specialisty. Za tímto účelem je 
cizincům, kteří splní stanovená kritéria:  
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 garantována možnost podání žádosti o pobytové oprávnění na 
zastupitelském úřadu ČR v zahraničí, a to i s jejich nejbližšími 
rodinnými příslušníky,   

 poskytnuta možnost zjednodušit administrativu spojenou s podáním 
žádosti o pobytové oprávnění,  

 zajištěno vyřízení žádosti o pobytové oprávnění do 30 dnů od jejího 
podání.   

Z uvedeného je zřejmé, že je podporován především přísun kvalifikované zahraniční 
pracovní síly. Problémem však zůstává, že je na trhu práce vysoká poptávka také po 
méně kvalifikované pracovní síle. To dokládá též následující obrázek. 

Volná pracovní místa červen změna mezi roky 2015 až 2018
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Uklízeči a pomocníci
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Zpracovatelé potravin, dřeva, textilu a pracovníci v příbuzných oborech

Ostatní

 
Obr. 6: Poptávka po zahraniční pracovní síle mezi lety 2015 až 2018. (Zdroj: zpracováno dle 
dat Úřadu práce) 

Toto dokresluje vývoj zaměstnávání cizinců podle typu práce, viz následující obrázek. 
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Obr. 7: Vývoj zaměstnávání cizinců podle typu práce v ČR. (Zdroj: ČSÚ, 2019) 

Následující tabulky znázorňují zastoupení jednotlivých cizinců v jednotlivých odvětvích 
podle CZ-NACE s odhadem faktického zastoupení v tisících zaměstnanců těchto cizinců. 

Tab. 9: Odhad počtu zaměstnaných cizinců v jednotlivých odvětví podle CZ-NACE I. 
Zvýrazněny jsou hodnoty s více než 1 000 zaměstnanci. (Zdroj ISPV – procentní údaje 
a ČSÚ k 31. 12. 2018) 

Země původu CZ-NACE 
Počet zaměstnanců  A B C D E F G H I 

SLO % 1,4 0,5 33,0 0,4 0,4 6,2 11,6 5,8 2,5 
191,82 tis 2,69 0,96 63,30 0,77 0,77 11,89 22,25 11,13 4,80 
UKR % 1,9 0,1 38,1 0 0,4 11,1 10,7 7 5,1 

121,09 tis 2,30 0,12 46,13 0,00 0,48 13,44 12,96 8,48 6,18 
POL % 0 1,7 49 0 0,1 1,7 3,6 2,1 1,2 
44,90 tis 0,00 0,76 22,00 0,00 0,04 0,76 1,62 0,94 0,54 
RUS % 2,9 0 17,8 0,1 0 0,2 17,3 4,7 5,9 
14,60 tis 0,42 0,00 2,60 0,01 0,00 0,03 2,53 0,69 0,86 
BUL % 0 0,1 29,4 0 0,2 4,1 4 5,7 0,9 
34,54 tis 0,00 0,03 10,16 0,00 0,07 1,42 1,38 1,97 0,31 
MON % 0 0 79,6 0 0 0,3 2,6 1,9 0,3 
5,64 tis 0,00 0,00 4,49 0,00 0,00 0,02 0,15 0,11 0,02 
VIE % 0,2 0 46,7 0 0 0 24,7 0,7 6,6 
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Země původu CZ-NACE 
Počet zaměstnanců  A B C D E F G H I 

12,56 tis 0,03 0,00 5,86 0,00 0,00 0,00 3,10 0,09 0,83 
ITA % 0 0 9,8 0,1 0 0 6,6 3,4 4 
4,24 tis 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,28 0,14 0,17 
VB % 0 0 8,3 0 0 0,2 2 1,5 2,8 

4,20 tis 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,01 0,08 0,06 0,12 
BĚL % 3,7 0 37,3 0 0 0,8 6,7 25,1 0,7 
4,01 tis 0,15 0,00 1,50 0,00 0,00 0,03 0,27 1,01 0,03 
MOL % 4,2 1,2 45 0,3 0,5 6,5 6,8 6,7 1,7 
4,56 tis 0,19 0,05 2,05 0,01 0,02 0,30 0,31 0,31 0,08 
MAĎ % 0 0,1 25,8 0,1 0,1 1,1 9,2 9 5 
18,05 tis 0,00 0,02 4,66 0,02 0,02 0,20 1,66 1,62 0,90 
FRA % 0 0 16,3 0,2 0 0,3 1,8 1,8 2 
3,74 tis 0,00 0,00 0,61 0,01 0,00 0,01 0,07 0,07 0,07 
NĚM % 0,7 0 39,6 0,2 0,2 0,4 6,9 3,7 0,8 
4,93 tis 0,03 0,00 1,95 0,01 0,01 0,02 0,34 0,18 0,04 
ŠPA % 0 0 13,4 0 0,1 1,1 2,9 4,9 0,8 
2,47 tis 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,02 
IND % 0 0 24,9 0 0 0,1 2,3 1,9 0,9 
2,81 tis 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,06 0,05 0,03 
USA % 0 0 8,1 0,1 0 1 2,9 5,4 4,3 
2,18 tis 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,02 0,06 0,12 0,09 

Tab. 10: Odhad počtu zaměstnaných cizinců v jednotlivých odvětví podle CZ-NACE II. 
(Zdroj TREXIMA 2019 – procentní údaje a ČSÚ k 31. 12. 2018) 

Země původu CZ-NACE 
Počet zaměstnanců  J K L M N P Q R S 

SLO % 9,5 2,8 1,2 5,7 10,8 2,2 4,2 0,5 1,3 
191,82 tis 18,22 5,37 2,30 10,93 20,72 4,22 8,06 0,96 2,49 
UKR % 1,5 0,4 0,9 2,7 15,6 0,5 2,9 0,3 0,9 

121,09 tis 1,82 0,48 1,09 3,27 18,89 0,61 3,51 0,36 1,09 
POL % 2,7 0,7 0 1,6 32,8 0,4 1 0,1 1,3 
44,90 tis 1,21 0,31 0,00 0,72 14,73 0,18 0,45 0,04 0,58 
RUS % 12,3 2 2,2 13,1 11,4 1,9 3,7 0,4 4,1 
14,60 tis 1,80 0,29 0,32 1,91 1,66 0,28 0,54 0,06 0,60 
BUL % 5,7 0,3 0,3 1,6 43,9 2,3 0,8 0,2 0,3 
34,54 tis 1,97 0,10 0,10 0,55 15,16 0,79 0,28 0,07 0,10 
MON % 1,2 0,1 0 2,5 10,6 0,1 0,2 0,1 0,5 
5,64 tis 0,07 0,01 0,00 0,14 0,60 0,01 0,01 0,01 0,03 
VIE % 1,6 0,2 7,6 0,4 7,5 0,5 0 0 3,2 

12,56 tis 0,20 0,03 0,95 0,05 0,94 0,06 0,00 0,00 0,40 
ITA % 27 0,6 0 23,1 19,9 4,7 0,2 0,2 0,5 
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Země původu CZ-NACE 
Počet zaměstnanců  J K L M N P Q R S 

4,24 tis 1,14 0,03 0,00 0,98 0,84 0,20 0,01 0,01 0,02 
VB % 22,7 0,7 0,3 11,3 10,3 37,5 0,1 0,2 2 

4,20 tis 0,95 0,03 0,01 0,48 0,43 1,58 0,00 0,01 0,08 
BĚL % 8,4 1,4 0,1 5,1 4,9 1,3 3,7 0,5 0,2 
4,01 tis 0,34 0,06 0,00 0,20 0,20 0,05 0,15 0,02 0,01 
MOL % 2,2 0,3 0,1 1,4 20,1 0,3 1,9 0,5 0,2 
4,56 tis 0,10 0,01 0,00 0,06 0,92 0,01 0,09 0,02 0,01 
MAĎ % 9,8 1 0 5,4 31,4 1,4 0,5 0,1 0,1 
18,05 tis 1,77 0,18 0,00 0,97 5,67 0,25 0,09 0,02 0,02 
FRA % 29,3 2,6 0 18,9 20,2 6,3 0,3 0,1 0,1 
3,74 tis 1,09 0,10 0,00 0,71 0,75 0,24 0,01 0,00 0,00 
NĚM % 14 1,7 0 15,3 5,9 8,4 1,4 0,2 0,8 
4,93 tis 0,69 0,08 0,00 0,75 0,29 0,41 0,07 0,01 0,04 
ŠPA % 27,5 0,5 0 24,1 16,4 7,6 0,3 0,3 0,1 
2,47 tis 0,68 0,01 0,00 0,60 0,41 0,19 0,01 0,01 0,00 
IND % 34,1 0,4 0 20,7 3,1 9,1 0,4 0 2,1 
2,81 tis 0,96 0,01 0,00 0,58 0,09 0,26 0,01 0,00 0,06 
USA % 19,8 0,9 0 15,4 7,1 33,4 1,3 0 0,3 
2,18 tis 0,43 0,02 0,00 0,34 0,15 0,73 0,03 0,00 0,01 

Následující tabulka pak dokresluje situaci v roce 2006. 
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Tab. 11: Struktura zaměstnávání cizinců dle KZAM v % podle státní příslušnosti k 31. 12. 
2006. (Zdroj MPSV) 

 
V tabulce jsou patrné značné rozdíly v kvalifikačním zařazení podle jednotlivých zemí. Ne 
vždy se však bez výjimky potvrzuje obecně panující povědomí o tom, že z EU do ČR 
přicházejí za prací spíše osoby na výše kvalifikovanou práci a vyšší posty v průmyslu i 
ostatních odvětvích a ze zemí bývalého východního bloku či asijských spíše manuální 
pracovníci. 

2.9 Seznam vybraných zemí, ze kterých pocházejí zahraniční zaměstnanci 

Seznam vychází z dokumentu Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na 
území České republiky v roce 2017 (zaměstnanecká karta (pobyt nad 3 měsíce pro mimo 
EU osoby). 

• 1. Vietnam (59 808 osob), nejčastěji CZ-NACE C - Zpracovatelský průmysl 

 z toho zaměstnanců 9 805 osob 

 z toho zaměstnaneckých karet 1 536 osob 

 z toho s povolením k zaměstnání 86 osob 

 z toho podnikatelů (21 773) a OSVČ (35 441) 

• 2. Spojené státy americké (9 556 osob) 

 z toho zaměstnanců 1 892 osob 

 z toho zaměstnaneckých karet 308 osob 

 z toho s povolením k zaměstnání 254 osob 

 z toho podnikatelů (1 434) a OSVČ (1 494) 
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• 3. Mongolsko (7 900 osob), nejčastěji CZ-NACE C - Zpracovatelský průmysl 

 z toho zaměstnanců 4 395 osob 

 z toho zaměstnaneckých karet 1 859 osob 

 z toho s povolením k zaměstnání 7 osob 

 z toho podnikatelů (216) a OSVČ (255) 

• 4. Indie (1 056 osob), nejčastěji CZ-NACE J - Informační a komunikační činnosti 

 z toho zaměstnanců 1 928 osob 

 z toho zaměstnaneckých karet 855 osob 

 z toho s povolením k zaměstnání 215 osob 

 z toho podnikatelů (112) a OSVČ (140) 

2.10 Další poznatky zainteresovaných stran v oblasti zaměstnávání cizinců 

Odborová organizace 

Odbory se zabývají zaměstnáváním cizinců dlouhodobě. Odbory nejsou v zásadě proti 
řízené pracovní migraci. Odbory jsou pro zaměstnávání kvalifikovaných zahraničních 
zaměstnanců. Jsou proti praktikám sociálního dumpingu, kdy se zneužívá slabšího 
postavení cizinců na českém trhu práce. 

Sociální dumping vede ke snižování pracovněprávních požadavků. 

Odbory jsou: 

• proti zneužívání levné pracovní síly ze zahraničí; 

• pro rovné zacházení se všemi zaměstnanci bez ohledu na jejich národnost; 

• proti jakékoliv diskriminaci. 

V Listině základních práv a svobod je uvedeno, že základní práva a svobody se zaručují 
všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či 
jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo 
etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Pracovní a mzdové podmínky 
práce v České republice pro cizince musí být proto stejné jako u občana České republiky 
ve stejném pracovním zařazení a dle platných právních předpisů. 

Zaměstnavatelé často hledají levnou a flexibilní pracovní sílu, kterou nalézají především 
v zahraničí, např. u zaměstnanců z Ukrajiny nebo Mongolska. V případě zaměstnávání 
cizinců je potřebné řešit situaci komplexně, např. v oblasti dostupnosti a kapacity služeb, 
jako je bydlení, zdravotní péče, školství, a to nejenom pro samotné zahraniční 
zaměstnance, ale i pro jejich rodinné příslušníky. S tím jsou spojeny integrační programy. 

Zahraniční pracovníci většinou nevědí, že u jejich zaměstnavatele vůbec nějaká odborová 
organizace působí. Problémem pro ně je nejen izolovanost, neznalost jejich práv 
a povinností v pracovněprávních vztazích, ale i skutečnost, že na sebe, vzhledem ke své 
situaci, nechtějí upozorňovat. Cizinci jsou často na takových pracovních pozicích, které 
neumožňují jejich zlepšení a kariérní postup, jsou málo placené a smlouvy mají na těchto 
pracovištích uzavřené pouze na dobu určitou. 
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Pracovní postupy se musí přizpůsobit rozdílným potřebám cizinců, a to vzhledem ke 
kulturním a jazykovým bariérám. U každého zahraničního pracovníka je potřebné sladit 
požadavky na úkoly s individuálními schopnostmi a dovednostmi cizince. Důležitá je 
správná identifikace nebezpečí a posouzení rizik na pracovišti, vzhledem k jejich 
kulturním odlišnostem. Vhodná je spolupráce se zástupci zaměstnanců pro BOZP a 
odborovými organizacemi. Zahraniční pracovníci mají omezenou znalost příslušné 
legislativy a bezpečnostních standardů. Jazyk je jejich hlavní překážkou. 

Samozřejmě je zde i jiný úhel pohledu, kdy odbory vidí v zaměstnávání zahraničních 
pracovníků pokus o nasycení tuzemského pracovního trhu, což může vést ke zpomalení 
růstu mezd všech zaměstnanců v ČR. Zahraniční pracovníky považují za levnou pracovní 
sílu, která akceptuje i minimální mzdu, která se uplatní na nízko kvalifikovaných pozicích 
v továrnách a na stavbách, a která tak podporuje udržení levné práce v ČR. 

Odbory trvají rovněž na tom, že cizinci nesmí pracovat za horších podmínek a nižší mzdu 
než ostatní zaměstnanci. Pokud by podle vedení odborové konfederace podniky víc 
zvedaly výdělky, nemusely by hledat síly jen v chudších zemích. Mohly by je (bez 
pracovních povolení a víz) přivážet z jiných zemí EU. 

Zaměstnavatelé 

Tyto poznatky získal jeden člen řešitelského týmu v rámci rozhovorů se zástupci 
zaměstnavatelů, kteří působí v Moravskoslezském kraji. 

Hlavním důvodem, proč zaměstnavatelé přijímají na práci zahraniční pracovníky, je 
nedostatek tuzemských zaměstnanců pro manuální a monotónní práce. 
V Moravskoslezském kraji panuje nedostatek pracovní síly zejména v manuálních a 
nekvalifikovaných profesích. Zaměstnavatelům chybí spolehliví pracovníci pracující 
nárazově v době, kdy mají zakázky. Potřebují flexibilní pracovní sílu. Zahraniční 
pracovníci jsou zaměstnáváni především v době sezónních prací buď v zemědělství (sběr 
ovoce, zeleniny, chmele) nebo v průmyslu - na dočasné práce (výrobní zakázky). 
Zaměstnavatelé tyto pracovníky hodnotí pozitivně i proto, že zahraniční pracovníci jsou 
značně flexibilní. Na druhé straně zaměstnávání zahraničních pracovníků je nákladnější, 
delší a administrativně náročnější, než zaměstnávání českých pracovníků. 

Celý proces náboru pracovníků ze zahraničí je nejen zdlouhavý, ale také finančně 
nákladný. Podniky často musí najít vhodné zahraniční pracovníky sami (např. Ukrajince) 
nebo přes agenturu, zajistit většinu administrativní práce s tím spojenou, uhradit poplatky, 
často i dopravu (např. cestu z Ukrajiny do ČR) vč. dalších nákladů spojených s pobytem 
zahraničních pracovníků na území ČR. 

Zaměstnavatelé však zahraniční pracovníky oceňují pro jejich pracovní výkon a ochotu 
vykonávat i práce, o které nemají čeští pracovníci zájem. V některých případech, 
vzhledem ke kultuře, se u nich projevuje neochota jednat s autoritami. Důležitá je 
komunikace se zahraničním pracovníkem před jeho vlastním umístěním na pracoviště. 
Monitorování a přezkum praktik na pracovišti a sledování zdravotního stavu jsou 
preventivním nástrojem. Základními překážkami na pracovišti i při zajištění BOZP jsou 
neznalost češtiny a izolovanost. Další bariéru tvoří kulturní a náboženské rozdíly (oblast 
náboženství však v rámci terénních šetření nebyla jako problém identifikována). A 
v neposlední řadě při zaměstnávání zahraničních pracovníků tvoří problémy gramotnost, 
fyzický a zdravotní stav a pracovní zkušenosti. 
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Zaměstnavatelé považují zahraniční pracovníky za výkonné, snaživé zaměstnance 
s dobrými pracovními návyky, kteří si málokdy stěžují na své pracovní podmínky. 
Zejména Ukrajinci si vysloužili označení „makačenka“, nebo „dříči“. 

Zmiňován byl také fakt, že o práce vykonávané zahraničními pracovníky často čeští 
pracovníci nejeví příliš zájem. Češi podle nich nemají takovou motivaci pracovat 
v profesích, které charakterizuje fyzicky náročná práce, určitý pracovní režim – práce na 
více směn, časné vstávání nebo nutnost dojíždět do práce. České pracovníky také příliš 
nelákají nízké příjmy na úrovni minimálních mezd, volí raději sociální podporu a závislost 
na sociálních dávkách. 

Podniky v regionu začínají více zaměstnávat kromě Ukrajinců také Bulhary a Rumuny, a 
to často přes agentury práce nebo zprostředkovatele. Zaměstnavatelé přiznávali, že tato 
forma je pro ně výhodná, neboť jim odpadá administrativní práce, ale i odpovědnost za 
cizince. Nejsou tak nuceni vyplácet jim benefity. Výhodu pro ně může představovat i fakt, 
že se cizinci neorganizují v odborech. Podniky pouze uzavřou smlouvu s agenturou a ta 
se pak o dodání i zaplacení cizinců postará, často dodá pracovníky velmi rychle. 

Zaměstnavatelé preferují určité národnostní skupiny cizinců pro konkrétní typy práce. 
V moravskoslezském regionu převažuje poptávka po ukrajinských mužích (práce na 
stavbách) a po Bulharech a Rumunech (mužích i ženách) pro sezónní práce v rostlinné 
výrobě (sběr ovoce a zeleniny) a práce v průmyslu (pásová výroba). 

Níže je uveden vývoj počtu cizinců, kterých je na úřadech práce evidováno více než 
10 000. 

 
Obr. 8: Vývoj počtu cizinců evidovaných na úřadech práce mezi lety 2004 až 2018. (Zdroj: 
ČSÚ, 2019) 

Následující tabulka znázorňuje trendy změn v počtu pracovních úrazů u cizinců 
z vybraných zemí. 
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Tab. 12: Trendy změn v počtu pracovních úrazů a počtu pracovních úrazů přepočtených na 
100 cizinců evidovaných na úřadech práce. (Upraveno podle dat SUIP, VUBP a ČSÚ) 

Státní 
příslušnost 

Počet pracovních úrazů 
(rok 2004 = 100 %) 

Procentní zastoupení pracovních 
úrazů u cizinců evidovaných na úřadu 

práce 
2004 2010 2015 2018 2004 2010 2015 2018 

Ukrajina 228 115 % 79 % 150 % 1,02 % 0,47 % 0,43 % 0,28 % 
Polsko 130 78 % 138 % 212 % 1,46 % 0,88 % 0,72 % 0,62 % 
Bulharsko 32 68 % 259 % 331 % 1,94 % 0,83 % 0,42 % 0,31 % 
Rusko 15 115 % 93 % 87 % 1,39 % 0,27 % 0,21 % 0,10 % 

Zaměstnanci 

Tyto poznatky získal jeden člen řešitelského týmu v rámci rozhovorů se zaměstnanci, 
kteří pracují v několika podnicích na území Moravskoslezského kraje. 

Pracovníci jsou s pracovními podmínkami u nás spíš nespokojeni. Chtěli by stejné 
podmínky jako všichni. Cítí hořkost ze zneužívání (agenturami a zaměstnavateli). Mají 
spíš negativní zkušenosti se zaměstnavateli a vztahy na pracovišti jim nevyhovují. Špatně 
se s nimi zachází, mají strach z propuštění i za drobné prohřešky. Většinou na ně 
v podniku čeká náročná a nebezpečná práce. Pokud se při práci zraní, nikoho nic 
nezajímá. 

Za jejich silnou pracovní morálkou se často skrývá fakt, že cizinci akceptují horší pracovní 
podmínky a nižší mzdy také proto, že neznají svá práva. Zaměstnavatelé je tak mohou 
mnohem lépe ovládat a vnucovat jim horší podmínky (fyzická práce a nezdravé pracovní 
podmínky v kombinaci s nízkými příjmy). 

Zahraniční pracovníci s nižším sociální statusem jsou od většinové společnosti často 
izolováni. Tolerují neúnosné pracovní podmínky, nedobré vztahy na pracovišti i problém 
s hygienickými podmínkami. Bohužel nerozumí poskytnuté bezpečnostně-kritické 
informaci (i když částečně rozumí česky), neumí rozpoznat hrozící rizika a nebezpečí, 
nerozumí návodům a pokynům pro používání zařízení v práci (protože neumí číst ani psát 
česky). Nejsou seznámeni s dispozicí pracoviště, zvláště v případech, kdy se nebezpečí 
mění ze dne na den (staveniště, úklid). Z toho vyplývá, že neporozuměli školením 
a výcviku v BOZP. Proto je vhodné využit při školení BOZP jednoduchých schémat a 
obrázků. 

Zaměstnanci ze zahraničí jsou v práci trvale přetěžováni, unavení a nepozorní. Hrozí jim 
tak pracovní úraz. Zároveň mají malou zkušenost s vykonáváním příslušné práce a 
používají nedostatečné nebo staré pracovní vybavení. 

Zkušenosti se školením BOZP pro cizince jsou většinou pozitivní. Školení proběhlo za 
přítomnosti tlumočníka. Nicméně někteří neměli školení žádné a podepsali jen „nějaké 
papíry“. Ve stavebních a menších podnicích je to se školením horší.  

Práce zahraničních pracovníků je v regionu náročná (fyzicky i psychicky), s vynuceným 
tempem a zpravidla monotónní. 
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OZO v prevenci rizik 

Tyto poznatky získal jeden člen řešitelského týmu v rámci rozhovorů se zástupci OZO v 
prevenci rizik působících u zaměstnavatelů v Moravskoslezském, Olomouckém a 
Jihomoravském kraji. 

V některých případech zahraniční pracovníci na území kraje vytvářejí uzavřené komunity. 
Obracejí se s problémy spíše na člověka z jejich jazykového prostředí, což je v práci i pro 
školení BOZP neakceptovatelné, i když jsou jinak snaživí a pracovití. 

U zaměstnavatelů zahraničních pracovníků by měly probíhat hloubkové kontroly, které by 
se soustředily zejména na:  

• kvalitu mezilidských vztahů, tj. vztah nadřízený versus podřízený,  

• diskriminaci cizinců (finanční, sexuální, psychickou - včetně xenofobie a rasismu), 

• psychosociální rizika (stres, přetěžování).  

Velmi často problémy v těchto oblastech zůstávají při standardních kontrolách skryté, 
nicméně mnohde fakticky existují a rozšiřují se. 

Je nutné k existujícím integračním mechanismům nově přiřadit ty, jež se budou cíleně 
zabývat cizinci ze zemí EU. Velmi důležité je zvýšit u všech zahraničních pracovníků 
informovanost o charakteru kulturního, sociálního a administrativního prostředí v ČR. 

Z hlediska školení BOZP na pracovištích se ukázalo, že ne vždy jsou v rodném jazyce 
pracujících cizinců. Pak je nutné zajistit jiným způsobem, aby každý zahraniční pracovník 
školení rozuměl. 

Co se týče informací o BOZP na pracovištích, bylo by velmi vhodné využít získaných 
poznatků informujících o tom, že zahraniční pracovníci upřednostňují jejich zveřejňování 
na pracovišti vedoucím zaměstnancem, na podnikové nástěnce nebo formou odborného 
školení. Za důležité považují OZO publikování těchto informací na internetu. 

Především malé podniky (do 10 zaměstnanců) by měly své zahraniční pracovníky 
informovat např. formou letáčků o správném vedení školení a dalších specificích v 
souvislosti s bezpečností práce na pracovištích. Tyto podniky většinou nemají potenciál si 
informace pro specifickou potřebu cizinců shánět. 

Ukazuje se, že je třeba velkou pozornost věnovat informovanosti a kontrole v oblasti 
zajištění kvalitního pracovního prostředí pro zahraniční pracovníky, jejich vybavení 
vhodnými OOPP k příslušnému pracovnímu úkonu (riziku), pracovní zátěže během 
směny, vazby zkušeností pracovníka s vykonávanou prací. 

2.11 Odměňování zahraničních pracovníků 

Z poradenské i kontrolní činnosti orgánů inspekce práce je zřejmé, že znalosti 
zahraničních pracovníků týkající se českých pracovněprávních předpisů, zejména v 
oblasti odměňování jsou nedostačující, čehož bývá ze strany zaměstnavatelů nezřídka 
zneužíváno. V mnohých případech tak dochází k porušování povinnosti rovného 
zacházení se všemi zaměstnanci, a to právě v oblasti odměňování - mzdových podmínek, 
příplatků za práci přesčas, za noční práci a za práci o víkendu či ve ztíženém pracovním 
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prostředí. Zaměstnavatelé se tak často uchylují k rozdílnému odměňování zaměstnanců 
na srovnatelných pracovních pozicích v případě cizinců a občanů ČR. 

Volná pracovní místa, na kterých zaměstnavatel zamýšlí zaměstnávat zahraniční 
pracovníky na základě povolení k zaměstnání, zaměstnanecké či modré karty, je povinen 
oznámit krajské pobočce ÚP ČR, a to včetně základní charakteristiky tohoto pracovního 
místa, tj. včetně informací o mzdových podmínkách. Ze zkušeností ÚP ČR však vyplývá, 
že často nejsou deklarované mzdové podmínky dodržovány. 

Inspektoráty bylo v roce 2017 provedeno celkem 213 kontrol v rámci hlavního úkolu 
„Kontroly dodržování rovného zacházení se zaměřením na odměňování cizinců“, z toho 
204 kontrol bylo dokončeno v průběhu roku 2017, zbývajících 9 kontrol bylo dokončeno 
v roce 2018. Níže uvedené shrnuje poznatky uvedené v Roční souhrnné zprávě 
o výsledcích kontrolních akcí za rok 2017 (SUIP, 2018). Kontrolováno bylo 218 subjektů, 
z toho se ve 205 případech jednalo o právnické osoby a ve 13 případech o podnikající 
fyzické osoby. 

Kontrolní činnost byla prováděna na základě místních znalostí, zkušeností z předchozí 
kontrolní činnosti a také na základě cíleného monitoringu před zahájením samotné 
kontroly. Vzhledem k nízkému povědomí a znalostí zahraničních pracovníků týkajících se 
českých pracovněprávních předpisů se zde inspektoři nesetkávali s podněty 
poukazujícími na porušování pracovněprávních předpisů. 

Kontroly dodržování rovného zacházení se zaměřením na odměňování zahraničních 
pracovníků byly prováděny napříč různými obory ekonomické činnosti (nejvíce v oblasti 
zpracovatelského průmyslu) a zejména ve středních a velkých podnicích z pohledu počtu 
zaměstnanců kontrolovaného subjektu. Z výsledků kontrol vyplývá, což do značné míry 
koresponduje se současným ekonomickým růstem, že největší počet zahraničních 
pracovníků je zaměstnán na nekvalifikovaných či méně kvalifikovaných pozicích. 

V rámci 204 kontrol bylo u 60 kontrolovaných subjektů zjištěno celkem 102 porušení 
pracovněprávních předpisů a 13 porušení pracovněprávních předpisů v oblasti 
nedodržení podmínek rovného zacházení v odměňování pracovníků (tedy nejen cizinců). 
Také byly zjištěny 4 nelegálně zaměstnávané osoby – cizinci ze zemí mimo EU. 
Nejčastěji se inspektoři setkávali s porušením povinností zaměstnavatele či právnické 
nebo fyzické osoby, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž 
základě byli cizinci ze zemí mimo EU vyslání na území ČR k plnění úkolů vyplývajících 
z této smlouvy, informovat o nástupu, změně či ukončení zaměstnání či vyslání 
příslušnou krajskou pobočku ÚP ČR. Toto porušení bylo v rámci kontrol zjištěno v 52 
případech. 

Dále bylo zjištěno 22 porušení pracovněprávních předpisů v oblasti odměňování za práci. 
Nejčastěji se jednalo o porušení spočívající v nedodržování nejnižší úrovně zaručené 
mzdy (18 porušení). 

Při výkonu kontrol zaměřených na dodržování rovného zacházení se zaměřením na 
odměňování zahraničních pracovníků se inspektoři nejčastěji setkávali s komplikací při 
určení výkonu stejné práce, práce stejné hodnoty nebo srovnatelné složitosti, 
odpovědnosti a namáhavosti. Pro správný výkon kontroly bylo nezbytné vyhodnotit, aby 
práce tzv. srovnatelného pracovníka vykazovala shodu ve všech srovnávacích kritériích. 
V této souvislosti se inspektoři setkávali s nedostatečně popsanými pracovními místy, 
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nedostatečně stanoveným druhem vykonávané práce, nedostatečně zpracovanými 
mzdovými směrnicemi. Zpracované pracovní náplně byly často zavádějící nebo ne zcela 
vypovídající pro objektivní posouzení věci. V některých případech byly vytvářeny náplně 
práce dodatečně, teprve v době kontroly. Těžko srovnatelné nebo nesrovnatelné náplně 
práce pak umožňují odlišné odměňování zaměstnanců. 

Kontrolní činností bylo zjištěno porušení dodržování rovného zacházení při odměňování 
zahraničních pracovníků u pěti kontrolovaných subjektů. V těchto případech se jednalo 
jak o stanovení nižší mzdy v případě zahraničních pracovníků v porovnání s tuzemskými, 
tak např. také o nevyplácení odměn zahraničních pracovníků v případech, kdy českým 
pracovníkům byly tyto odměny vypláceny. 

Zajímavostí je, že inspektoři narazili také na dva případy nerovného zacházení z pozice 
zaměstnaných občanů ČR, kterým byla za srovnatelnou práci vyplácena nižší mzda než 
pracovníkům ze zahraničí. Zaměstnavatelé v jednom případě argumentovali, že takto 
cizincům kompenzují dopravu do zaměstnání. 

Se zaměstnáváním cizinců, a tedy i s jejich odměňováním, se inspektoři NLZ setkávají 
často, nejen z výsledků kontrolní činnosti, ale také z výpovědí cizinců a poradenské 
činnosti je patrné, že se s nerovným zacházením v oblasti odměňování cizinci při své 
práci často setkávají. 

Primárním důvodem pro zaměstnávání cizinců v současné době není získání levné 
pracovní síly, ale potřeba zajistit provoz a neomezovat nedostatkem pracovníků výrobu a 
dostát tak nasmlouvaným zakázkám. S rostoucí poptávkou po pracovní síle, kterou není 
snadné uspokojit, vzrůstá i tlak na zvyšování mezd, a to nejen tuzemských, ale také 
zahraničních pracovníků. 

2.12 Nelegální zaměstnávání zahraničních pracovníků v ČR 

Nelegální práci definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, jako výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, resp. 
cizincem bez povolení (nebo v rozporu s povolením) k zaměstnání nebo k pobytu 
(v případech, kdy je povolení příslušnými právními předpisy vyžadováno). 

Závislou práci pak definuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, jako práci, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele 
a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele 
a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. Závislá práce musí být 
vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost 
zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném 
dohodnutém místě. 

Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, 
přičemž základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr (založený pracovní 
smlouvou) a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr 
(těmi jsou dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). 

Dále jsou uvedené poznatky zveřejněné v Roční souhrnné zprávě o výsledcích 
kontrolních akcí za roky 2016 – 2018 (SUIP, 2018). Do oblasti nelegálního zaměstnání 
směřuje řada podnětů, ať již ze strany veřejnosti, tak ze strany jiných správních orgánů. 
V roce 2018 orgány inspekce práce obdržely celkem 1 777 takových podnětů, z nichž 
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1 372 podnětů směřovalo do oblasti nelegální práce občanů ČR, 295 podnětů do oblasti 
nelegální práce občanů jiných členských zemí EU a 599 podnětů do oblasti výkonu 
nelegální práce cizinců ze zemí mimo EU. 

V rámci provedených kontrol bylo OIP zjištěno celkem 4 583 osob vykonávajících 
nelegální práci. Z tohoto celkového počtu se v 763 případech jednalo o občany ČR, ve 
225 případech o občany jiných členských států EU a v 3 595 případech o cizince ze zemí 
mimo EU. Nelegální práce byla zjištěna celkem u 1 048 subjektů. 

V roce 2018 obdržely orgány inspekce práce 599 podnětů směřujících do oblasti 
nelegální práce cizinců mimo EU.  V roce 2018 bylo provedeno 1 407 kontrol na základě 
podnětů směřujících do oblasti zaměstnanosti a NLZ. Z toho, u 482 kontrol bylo zjištěno 
porušení právních předpisů. Celkem bylo zjištěno 973 porušení. 

365 porušení spočívalo v umožnění výkonu závislé práce fyzických osob mimo 
pracovněprávní vztah ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) bod 1 zákona o zaměstnanosti, 
a to jak občanů ČR, občanů EU, tak i cizinců ze třetích zemí, 322 porušení ustanovení 
§ 5 písm. e) bod 2 zákona o zaměstnanosti, kdy cizinci vykonávali práci bez povolení 
k zaměstnání, zaměstnanecké karty či modré karty, ale na území ČR pobývali legálně 
a 141 porušení se týkalo ostatních povinností vyplývajících zaměstnavatelům ze zákona 
o zaměstnanosti, např. porušení povinností souvisejících se zaměstnáváním zahraničních 
pracovníků, se zprostředkováním zaměstnání, s plněním povinného podílu zaměstnávání 
OZP a v neposlední řadě i s porušením zákazu diskriminace a rovného zacházení při 
uplatňování práva na zaměstnání. 

Při kontrolách na základě podnětů upozorňujících na možný výkon nelegální práce bylo 
zjištěno celkem 912 nelegálně zaměstnaných osob (v roce 2017 zjištěno 468 nelegálně 
zaměstnávaných osob), přičemž se jednalo o 299 občanů ČR, 29 občanů jiných zemí EU 
a 584 cizinců. 

V roce 2018 byl zaznamenán výrazný nárůst zjištění výkonu nelegální práce zahraničních 
pracovníků proti roku 2017. Stále častěji se pak setkávají také s padělanými doklady 
totožnosti, které jsou předkládány cizinci ze zemí mimo EU a na jejichž základě by jim 
měl být, jakožto občanům členských zemí EU, umožněn volný přístup na český trh práce. 

Mezi nejčastěji zjištěné nelegálně zaměstnané cizince ze států mimo Evropskou unii 
patřili v roce 2016, s ohledem na státní příslušnost, občané Ukrajiny (997 osob), 
Moldavska (143 osob) a Vietnamu (73 osob). V roce 2017 byli nejčastěji zjištěnými 
„cizinci“ občané Ukrajiny (1 563 osob), Moldavska (145 osob) a Vietnamu (119 osob). A 
mezi nejčastěji zjištěné nelegálně zaměstnané „cizince“ patřili v roce 2018, a to shodně s 
rokem 2017, občané Ukrajiny, Vietnamu a Moldavska. (viz následující tabulka). 

V letech 2016 až 2018 lze sledovat nárůst v počtu nelegálně pracujících zahraničních 
pracovníků ze zemí mimo EU. Jedná se o trend, který započal již v roce 2016, a který 
zřejmě souvisí se situací na trhu práce a vysokou poptávkou po pracovní síle. 

Tab. 13: Nelegálně zaměstnaní cizinci ze zemí mimo Evropskou unii. 

Státní příslušnost 
Počet osob 
2016 2017 2018 

Ukrajina 997 1 563 2 873 
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Státní příslušnost 
Počet osob 
2016 2017 2018 

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 - - 
Tádžikistán 5 - - 
Thajsko 4 4 - 

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). 

V tabulce 7 jsou trendy změn v počtu nelegálních zaměstnanců a cizinců evidovaných na 
úřadech práce: 

Tab. 14: Trendy změn v počtu nelegálních zaměstnanců a cizinců evidovaných na úřadech 
práce (rok 2016 = 100 %). (Upraveno podle dat ČSÚ a SUIP) 

Státní 
příslušnost 

Nelegální zaměstnanci Cizinci evidovaní na úřadech práce 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Ukrajina 997 157 % 288 % 54 571 150 % 222 % 
Moldavsko 143 101 % 138 % 3 051 122 % 149 % 
Vietnam 73 163 % 390 % 6 565 149 % 191 % 
Srbsko 37 35 % 159 % 1 143 145 % 280 % 
Rusko 9 100 % 233 % 8 290 134 % 176 % 
Bělorusko 8 63 % 288 % 1 934 139 % 207 % 

Značné množství kontrol nelegálního zaměstnávání cizinců je pak realizováno ve 
spolupráci s Policií České republiky – Službou cizinecké policie.  

Několik takových zajímavých situací lze samozřejmě uvést. Příkladem může být kontrola 
provedená ve spolupráci s Policií České republiky na rekonstruovaném úseku blíže 
nespecifikované české dálnice. Pomocné stavební práce zde prováděla skupinka 
pracovníků z Ukrajiny. Tyto osoby byly vybaveny reflexními vestami, na kterých bylo 
uvedeno logo společnosti, pro kterou pracují, včetně jejího názvu. Vzhledem ke 
skutečnosti, že tyto osoby neměly vydaná povolení k zaměstnání ani platná pobytová 
pracovní víza, byly zadrženy ze strany PČR a bylo s nimi zahájeno správní řízení. 
Společnost, která tyto osoby na dotčené pracoviště vyslala za účelem práce, pak tvrdila, 
že tyto osoby na kontrolovaném pracovišti fakticky nepracovaly, ale byly zde pouze na 
exkurzi, aby zjistily, jak se staví silnice v západní Evropě. 

Při jiné kontrolní akci došlo k podobné situaci. Kontrolovaný areál se nacházel za vesnicí 
a těsně sousedil s přilehlým lesem. V areálu pak bylo ze strany PČR zajištěno větší 
množství nelegálně pracujících cizinců, zajištěna byla dokonce i evidence pracovní doby, 
která jasně dokládala, kolik osob se mělo nacházet na pracovišti. 
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Následným porovnáním této evidence a zadržených osob bylo zjištěno, že dvě osoby 
chybí. Za pomoci služebního psa pak bylo provedeno pátrání v nejbližším okolí, přičemž 
v blízkém lese byli zadrženi dva cizinci. Měli pracovní oděvy s logem a názvem 
zaměstnavatele, byli znatelně ušpinění od barev a ředidel, se kterými přišli do styku při 
výkonu práce, na obličejích rovněž měli respirátory, avšak vehementně tvrdili, že žádnou 
práci nikde nevykonávali a jsou pouze v lese na procházce na houbách. 

Jako poslední příklad lze uvést kontrolu provedenou v součinnosti s Policií České 
republiky na jedné z mnoha staveb bytových domů v okrese Praha-západ. Při této 
kontrolní akci byl kontrolován pracovník – cizinec, který při kontrole předložil k ověření 
totožnosti rumunský občanský průkaz. Současně s prokázáním totožnosti však tento muž 
sdělil, že doklad mu obstaral za nespecifikovanou finanční částku kamarád v Praze, a že 
doklad je padělek. Dále uvedl, že je občanem Kazachstánu, avšak svůj oficiální doklad 
totožnosti ztratil a kazašský pas mu v Praze nikdo vyrobit nechtěl, proto se spokojil s tím 
rumunským. 

S nelegálním zaměstnáváním souvisí do určité míry také nelegální migrace (pobyt). 
Tabulka 8 ukazuje změny v počtu nelegálních pobytů v letech 2017 a 2018. Obrázek 6 
pak znázorňuje vývoj nelegální migrace v České republice mezi lety 2008 až 2018. 

Tab. 15: Celkové počty nelegálních pobytů na území ČR v letech 2017 a 2018 (ČSÚ, 2019). 

Státní 
příslušnost 

Počet osob 
2017 2018 

Ukrajina 1 510 1 470 
Rusko 312 273 
Vietnam 291 312 
Uzbekistán 263 157 
Moldavsko 262 567 
Čína 171 126 
Mongolsko 58 74 
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Obr. 9: Vývoj nelegální migrace v České republice. (Zdroj: Ředitelství služeb cizinecké 
policie, 2019) 

2.13 Úrazovost cizinců 

V rámci řešení projektu byla sledována úrazovost vybraných skupin cizinců. Úrazovost 
byla sledována v obecné rovině, bez vazby na jednotlivé profese či oblasti ekonomických 
činností. 

Hlavním záměrem provedeného šetření bylo zmapovat trendy v oblasti pracovní 
úrazovosti vybraných cizinců pracujících v České republice v letech 2008 až 2017 
a trendy v oblasti pracovní úrazovosti v zemích původu vybraných cizinců. Získané údaje 
následně porovnat a stanovit priority v oblasti zaměření se na jednotlivé skupiny cizinců. 

Metodika a materiál 

Předmětem výzkumu byla analýza pracovní úrazovosti pojištěnců pracujících v České 
republice se zaměřením na vybrané skupiny cizinců pracujících v letech 2008 až 2017. 
Do analýzy byly zahrnuty pracovní úrazy ostatní, smrtelné a závažné. Jednalo se 
o cizince pocházející z Běloruska, Bulharska, Moldavské republiky, Mongolska, 
Německa, Polska, Ruské federace, Slovenské republiky a Ukrajiny. Právě k těmto 
cizincům byla k dispozici potřebná data. 

Zároveň byla provedena analýza pracovní úrazovosti v zemích původu vybraných cizinců. 
Do analýzy byly zahrnuty hodnoty popisující procentní změnu pracovní úrazovosti ve 
vybraném období (vztažena k roku 2008, popřípadě 2009) a to v daných zemích bez 
přihlédnutí ke smrtelným pracovním úrazům. 

Základní soubor tvoří jednak zaměstnanci (pojištěnci) pracující v České republice jako 
celek, jednak zaměstnanci pocházející ze zahraničí, u kterých byla v letech 2008 až 2017 
sledována úrazovost. Zaměstnanci pocházející z uvedených zemí tvořili ve sledovaném 
období 75 až 92 % pracujících cizinců v České republice. Cizinci tvořili zároveň 4 až 8 % 
pracujících (pojištěnců) v České republice. V případě ostatních cizinců pracujících 
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v České republice nebyla u jejich pracovních úrazů uvedena státní příslušnosti. Popis 
základního souboru je uveden v následující tabulce. 

Tab. 16: Počty pracujících (pojištěnců) za rok v České republice. 

Státní příslušnost 
Počty pracujících (pojištěnců) za rok 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Česká republika 4 527 4 253 4 311 4 212 4 472 4 440 4 464 4 507 4 571 4 672 

Bělorusko 14 12 11 11 ---3 ---3 ---3 16 19 27 
Bulharsko 51 46 57 70 ---3 ---3 ---3 198 258 315 

Moldavská republika 86 57 35 26 ---3 ---3 ---3 25 30 37 
Mongolsko 130 42 35 28 ---3 ---3 ---3 25 32 44 
Německo 28 30 31 32 ---3 ---3 ---3 37 40 44 

Polsko 207 203 190 197 ---3 ---3 ---3 250 314 391 
Ruská federace 33 36 37 39 ---3 ---3 ---3 67 83 111 

Slovenská republika 1 002 982 1 007 1 064 ---3 ---3 ---3 1 503 1 616 1 771 
Ukrajina 811 575 421 353 ---3 ---3 ---3 418 546 817 

Pozn.: 1Údaje v tisících pracujících pojištěnců. 2Údaje ve stovkách pracujících cizinců. 3Pro tyto roky 
nejsou údaje k dispozici. 

 
Obr. 10: Trendy pracovní úrazovosti u vybraných skupin cizinců pracujících v České 
republice. Samostatné body představují procentní rozdíl změny úrazovosti. Čáry 
představují trendy změny úrazovosti. (Barvy bodů a trendy jsou vyobrazeny dle 
následujícího klíče: 1 – Mongolové, 2 – Moldavané, 3 – Ukrajinci, 4 – Bělorusové, 5 – Česká 
republika, 6 – Němci, 7 – Poláci, 8 – Slováci, 9 – Rusové, 10 - Bulhaři) 

Výsledky 

Na obrázku 7 jsou prezentovány výsledky provedeného šetření v grafické podobě. 
Vybrané konkrétní hodnoty jsou prezentovány v textu nebo v popisku jednotlivých 
obrázků. Na základě zjištěného je možné prohlásit, že obecný trend v úrazovosti v rámci 
České republiky je klesající. Toto platí i pro většinu pracujících cizinců. Výjimkou jsou 
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Mongolové a Moldavané. Stagnující trend je pozorována u Ukrajinců. V případě Bělorusů 
dochází sice k poklesu pracovní úrazovosti, avšak její procentní změna je vyšší než tomu 
bylo v roce 2008. 

2.14 Kritické fáze zajištění BOZP pro zahraniční pracovníky 

Profese/pracovní zařazení - zahraniční pracovníci jsou z hlediska zajištění BOZP na 
pracovištích skupinou, která je ve zvýšené míře ohrožena pracovním úrazem nebo 
poškozením zdraví, protože častěji pracují v profesích s vyšším rizikem zranění nebo 
poškození zdraví. Rizikem tedy není to, že by se jednalo o pracovníky z ciziny (mimo jiné 
jeden z důvodů, proč není potřebná zvláštní právní úprava). 

Nezkušenost - zahraniční pracovníci jsou často v nové práci nezkušení, a proto je nutné 
k nim tak přistupovat. 

Posouzení rizik - je základním kamenem BOZP, které pomáhá zjistit, zda na pracovišti 
jsou přijata dostatečná opatření, nebo zda je potřebné přijmout další opatření k ochraně 
zdraví a životů zahraničních pracovníků. Posouzení rizik může výrazně snížit 
pravděpodobnost a závažnost případného poškození zdraví a životů zahraničních 
pracovníků. Při posouzení rizik zvažujeme lidský faktor, jeho možnosti a omezení. Právě 
u zahraničních pracovníků jsou tyto možnosti a omezení poměrně pravděpodobné. 
Zapojení zahraničních pracovníků do procesu posouzení rizik je předpokladem pro 
zlepšení jejich ochrany na pracovišti. 

Další problémové oblasti při zaměstnávání zahraničních pracovníků: 

• komunikace (nerozumí, včetně nepochopení významu), 

• neznalost prostředí (nedostatek zkušeností s prováděnou prací nebo neznalost 
místa), 

• kompetence - odborná způsobilost (vzhledem k dané práci může být 
nedostatečná), 

• kulturní postoje a očekávání (můžou negativně ovlivňovat řízení BOZP). 

Pochopení zadaných úkolů - zahraniční pracovník musí pochopit, co se po něm chce, 
teprve pak bude dobrým zaměstnancem. 

Pracovní rizika  - zahraniční pracovník se musí naučit nepodceňovat rizika v BOZP. 

Pravidla - agentury a zaměstnavatelé, využívající dočasné zaměstnance, musí mít 
stanovena jasná pravidla a koordinovaná opatření pro sdílení zdraví a bezpečnostní 
informace před začátkem dočasného/krátkodobého umístění zaměstnanců na pracoviště. 
Poskytnutí kvalitních informací v jednoduchém a srozumitelném provedení je nutnou 
podmínkou. 

Kontrola - zásadním prvkem v boji proti úrazům a poškození zdraví zaměstnanců na 
pracovištích je provádění dohledu vedoucími zaměstnanci nad zahraničními pracovníky a 
netolerování odchýlení se od stanovených pravidel v oblasti BOZP. Kontroly dodržování 
všech pravidel BOZP musí být důsledné a pravidelné. 

Sebevědomí - zahraniční pracovník musí svému zaměstnavateli důvěřovat. Nesmí se bát, 
že bude obviněn, propuštěn, šikanován, odmítnut. 
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Pracovní nehody/úrazy - je nutné zahraničním pracovníkům zdůraznit důležitost hlášení 
nehod a pracovních úrazů. Důkladné vyšetření nehod, zejména za účelem zajištění 
kořenových příčin. Zahraničním pracovníkům v průběhu školení jednoznačně objasnit a 
vysvětlit odpovědnost zaměstnavatele za hodnocení rizik a odpovědnost zaměstnanců za 
jejich vlastní zdraví a bezpečnost. Vysvětlit zahraniční pracovníkům, že jsou vyšetřovány 
nehody z preventivních důvodů. Cílem je zlepšit podmínky pro všechny. 

Komunikace - je klíčovým faktorem v oblasti BOZP. Hlavní je rozvinout efektivní 
komunikaci a konzultaci. Mechanismy komunikace musí být kulturně vhodné a pro 
zahraniční pracovníky dostupné. Komunikační strategie musí zahrnovat všechny 
pracovníky. Zahraniční pracovníky je nutné zapojit do diskuzí ohledně BOZP na 
pracovišti. Zahraniční pracovníci musí vědět, jak a koho kontaktovat s jakýmkoliv 
bezpečnostním nebo zdravotním problémem. Zaměstnavatelé musí poskytovat školení 
založené na kompetencích, které poskytuje zahraničním pracovníkům dlouhodobé 
a přesné informace. Okamžitá zpětná vazba a reakce na připomínky nebo náměty 
zahraničních pracovníků je žádoucí. 

Výcvik - zaměstnavatel by měl mít nastavené výcvikové plány tak, aby reflektovaly 
potřeby zahraničních pracovníků. Ty zahrnují, jakým způsobem je BOZP na pracovišti 
řízeno, všechna kritická a nebezpečná pracovní rizika a opatření, mechanismy pro 
komunikaci a konzultaci, zásady první pomoci a chování a postup v případě mimořádné 
události, používání a údržba OOPP a zařízení, způsoby řešení stížností a problémů. 

Prevenci pracovních úrazů a poškození zdraví zahraničních pracovníků je nutné zaměřit 
na dodržování pravidel a povinností. Informační tok nemá tvořit pouze textová část, ale i 
obrazová, aby informovanost zahraničních pracovníků o systému BOZP v ČR byla 
solidní.  

2.15 Zajištění práv a povinností (Informační materiál pro zaměstnavatele) 

Pro zaměstnavatele je zároveň vhodné zpracovat informační materiál. Ten by měl 
obsahovat následující. 

Český trh práce, kterému v současnosti dominuje nízká nezaměstnanost (okolo 2 %) 
a vysoká poptávka po pracovní síle, se bez práce cizinců neobejde. Je to průvodním 
jevem všech rozvíjejících se společností, který můžeme sledovat i v ostatních členských 
státech Evropské unie. Zaměstnávání zahraničních pracovníků, a to včetně cizinců z 
neevropských zemí, jako jsou Vietnamci, Mongolové, Indové a Filipínci, může vyplnit tuto 
současnou mezeru na trhu práce. 

Při zaměstnávání zahraničních pracovníků je potřebné, aby si zaměstnavatelé uvědomili, 
že tato skupina zaměstnanců je více ohrožena pracovními úrazy a poškozením zdraví, a 
to především vzhledem k jejich jazykové bariéře, kulturní odlišnosti a hlavně tím, že tato 
pracovní síla je převážně využívána při rizikových činnostech, které podstatně můžou 
ohrozit jejich bezpečnost a zdraví. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví je tak nutné 
těmto skutečnostem přizpůsobit jejich vzdělávací programy. 

Při zaměstnávání zahraničních pracovníků musí zaměstnavatelé prioritně zvážit 
následující 4 oblasti: 

• školení a výcvik zahraničních pracovníků, 
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• způsob komunikace se zahraničními pracovníky, 

• odborná způsobilost zahraničních pracovníků (jejich kompetence),  

• postoje zahraničních pracovníků k bezpečnosti a ochraně jejich zdraví. 

Výše uvedené oblasti je potřebné řešit ve vztahu rizika na pracovišti a lidský faktor, tzn. 
identifikovat veškerá nebezpečí a posoudit všechna rizika na pracovišti, a to vzhledem 
k odlišnostem zahraničních pracovníků. Tady je však potřebné zdůraznit, že zahraniční 
pracovníci nejsou odlišní, ale jako každý pracovník (jednotlivec) mají svá specifika, která 
je potřebné zvážit. Je důležité zahraniční pracovníky zapojit do otázek bezpečnosti a 
ochrany zdraví, a to formou diskuzí před jejich umístěním na pracoviště, jejich průběžnou 
konzultací a komunikací a vzájemnou spoluprací se zástupci zaměstnanců pro oblast 
bezpečnosti a ochrany zdraví. Důležité je rovněž monitorování a přezkum praktik 
zahraničních pracovníků na pracovišti (dohled) a sledování jejich zdravotního stavu. 

V rámci hodnocení rizik je potřebné zvážit jazykovou bariéru, kulturní nebo náboženské 
rozdíly, problémy s gramotností, fyzické vlastnosti, zdravotní stav, pracovní zkušenosti, 
omezenou znalost příslušné legislativy a bezpečnostních standardů a neochotu jednat 
s autoritami. 

V rámci této oblasti je zároveň vhodné pracovat i s českými zaměstnanci, především 
s ohledem na možné xenofobní stavy z jejich strany. Toto se týká především pracovních 
kolektivů s vyšším zastoupením osob s nízkým dosaženým vzděláním (nedokončené 
základní vzdělání, základní vzdělání, popřípadě střední vzdělání bez maturity). S tímto 
stupněm vzdělání jsou nejvíce zastoupeni zahraniční pracovníci z Mongolska, Vietnamu, 
Ukrajiny, Běloruska, Moldavska, Polska, Bulharska a Rumunska (Trexima, 2019). 

Školení a výcvik 

V souladu s § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006, zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů je zaměstnavatel 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. 

Pro zajištění uvedeného ustanovení je potřebné, aby si zaměstnavatelé uvědomili, že pro 
zahraniční pracovníky jsou to někdy rizika, se kterými se doposud ještě nesetkali. Dále je 
potřebné, aby školení bylo pro ně jednoduché a srozumitelné. Samozřejmě se nesmí 
zapomínat na praktický výcvik na pracovišti a soustavný dohled. 

Komunikace 

V souladu s § 106 odst. 1 zákoníku práce má zaměstnanec 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. 

Pro zajištění uvedeného ustanovení je potřebné, aby zaměstnavatelé vzali v úvahu 
jazykovou bariéru zahraničních pracovníků, nastavili srozumitelnou a efektivní 
komunikaci, v rámci školení využívali vizualizaci, ujistili se, že cizinci rozumějí tomu, co je 
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od nich požadováno a vědí jakým způsobem, koho a v jakých případech se mají zeptat, 
v případě, že něčemu nerozumí nebo mají pochybnosti. 

Odborná způsobilost 

V souladu s § 103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce je zaměstnavatel povinen nepřipustit, 
aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala 
jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. 

Pro zajištění uvedeného ustanovení je potřebné, aby zvážili, zda odborná způsobilost 
zahraničních pracovníků pro danou práci je dostačující, zda kvalifikace, dovednosti a 
schopnosti nejsou na nižší úrovni, než je požadováno a před započetím práce vždy 
provést kontrolu, posouzení a ověření jejich kompetence. 

Postoj k bezpečnosti a ochraně zdraví 

Kulturní postoje zahraničních pracovníků mohou ovlivňovat systém řízení bezpečnosti a 
ochrany zdraví. Zahraniční pracovníci můžou mít různá očekávání ohledně odpovědnosti 
za jejich zdraví a bezpečnost. Jelikož mohou pocházet z jiné kultury, můžou pak 
předpokládat, že úraz je nevyhnutelný, což může negativně ovlivnit řízení rizika na 
pracovišti. Zaměstnavatelé by se měli ujistit, že cizinci rozumějí důležitosti bezpečnosti a 
ochrany zdraví na pracovišti a vědí, jakým způsobem je bezpečnost a ochrana zdraví na 
pracovišti řízena. V této souvislosti je potřeba upozornit, že někteří zahraniční pracovníci 
mají problém s uznáváním autorit žen. Jde především o cizince z Ukrajiny, Ruska, 
Bulharska a Rumunska. 

Výše jsou uvedené 4 základní pilíře zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zahraničních 
pracovníků na pracovištích, při jejichž naplnění zaměstnavatelé minimalizují 
pravděpodobnost pracovního úrazu nebo poškození zdraví cizince.  

2.16 Zásady správné praxe  

• Efektivní komunikaci se zahraničními pracovníky se zohledněním případné 
komunikační bariéry. Komunikace se zahraničními pracovníky by měla být 
otevřená, jasná a srozumitelná. Je potřebné, aby se vedoucí zaměstnanci ujistili, 
že zahraniční pracovníci dané problematice rozumí a vědí, co je od nich 
požadováno. Rovněž je důležité, aby zahraniční pracovníci věděli, koho se mají 
zeptat, v případě, že něčemu neporozuměli nebo mají náměty či podněty 
v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví. Pouhé formální potvrzení podpisem 
prezenční listiny školení je nedostatečné. 

• Komunikace se zahraničními pracovníky o otázkách BOZP a jakým způsobem 
vnímají rizika na pracovištích, jelikož mohou pocházet z odlišných kultur, kde jsou 
tato rizika vnímána odlišně a úraz může být považován jako součást pracovní 
činnosti.  

• Zapojení zahraničních pracovníků do řešení otázek BOZP na pracovišti. Jestliže 
zapojíme zahraničního pracovníka do hodnocení rizik na pracovišti, pak tento 
pracovník bude v této oblasti lépe spolupracovat se zaměstnavatelem a bude si 
více vědom rizik na pracovišti. 

• Vytvoření přátelského prostředí pro zahraniční pracovníky bez známek xenofobie. 
Zapojení všech pracovníků, včetně cizinců, do otázek bezpečnosti a ochrany 
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zdraví a vytvoření prostředí spolupráce všech zaměstnanců na pracovišti, 
s pozitivním vnímáním a chápáním odlišných kultur. V této souvislosti je potřeba 
pracovat rovněž s českými pracovníky. 

• Ověření toho, že zahraniční pracovníci jsou kompetentní, mají požadovanou 
odbornou způsobilost, tj. příslušnou kvalifikaci, dovednosti a schopnosti pro 
vykonávání dané práce, jelikož odborná způsobilost může být pro danou práci 
nedostačující a kvalifikace, dovednosti a schopnosti na nižší úrovni než je 
požadováno. 

• Zvažování lidského faktoru zahraničních pracovníků v rámci hodnocení rizik. 
Cizinec je jako každý jiný zaměstnanec, tj. má své individuální charakteristiky a je 
tak rozumné, v rámci hodnocení rizik, tyto charakteristiky zvážit. 

• Analýza postojů zahraničních pracovníků k BOZP a snaha o jejich změnu, a to 
prostřednictvím změny jejich chování. Je potřebné, aby zahraniční pracovníci 
porozuměli důležitosti bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Zahraniční 
pracovníci mohou mít různá očekávání ohledně odpovědnosti za jejich zdraví a 
bezpečnost. Kulturní postoje můžou negativně ovlivňovat zavedený systém řízení 
bezpečnosti a ochrany zdraví. 

• Školení a výcvik zahraničních pracovníků, které by mělo být jednoduché a 
srozumitelné. Je potřebné si uvědomit, že pro cizince můžou být některá rizika 
neznámá. Součástí by měl být i výcvik zahraničních pracovníků přímo na 
pracovišti. Při školení by měla být využívána vizualizace. V rámci školení a výcviku 
je potřebné zvážit jejich kulturu, zvyklosti, gramotnost, schopnost rozpoznat a 
vnímat riziko.   

• Dohled a kontrola dodržování požadavků BOZP ze strany zahraničních 
pracovníků, tj. omezení porušování předpisů. Účinná kontrola zabrání případnému 
neporozumění školení a výcviku a dojde k vytvoření prostředí, kdy vedoucí 
zaměstnanec je považován za autoritu, jelikož zahraniční pracovníci mají tendence 
je neuznávat/podceňovat. 

2.17 Souhrn dalších poznatků podrobněji rozvedených v přílohách 

• Na základě dostupných podkladů lze usoudit, že růst zahraniční zaměstnanosti má 
spíše cyklický charakter a zahraniční pracovníci obsazují převážně místa 
specializovaná a nevyužitá naší pracovní silou, jejíž adaptabilita a mobilita je trvale 
nízká. 

• Vyspělé ekonomiky jsou charakterizovány poměrně vysokým zastoupením 
zahraničních pracovníků na trhu práce. 

• Česká republika se s pokračujícím rychlým ekonomickým růstem začíná řadit mezi 
země, kde se počet zahraničních zaměstnanců rapidně zvyšuje. Zejména od roku 
2005 lze identifikovat zřetelnou dynamiku jejich přílivu. Tento proces však s sebou 
přináší řadu otázek, např.: 

o Je současný rychlý růst počtu zahraničních pracovníků cyklického 
charakteru? 
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o Jaká odvětví zaměstnávají zahraniční pracovníky? 

o Jak jsou zahraniční zaměstnanci placeni – nedeformují či neohrožují 
mzdový vývoj? 

o Vytlačují zahraniční zaměstnanci domácí pracovníky? 

o Jak je zahraniční zaměstnanost regionálně rozložena? 

• Vývoj počtu zahraničních zaměstnanců v letech 1997 až 2006 jednoznačně 
koreluje s ekonomickým cyklem. V období silného růstu můžeme identifikovat 
razantní nárůst počtu zahraničních pracovníků, zatímco v případě recese dochází 
k jejich odlivu. Tento závěr je zřetelný i při porovnání meziroční změny počtu 
zahraničních pracovníků a indexu růstu HDP. Z vývoje obou těchto veličin 
jednoznačně vyplývá po zohlednění časového zpoždění silná korelace. Současný 
příliv zahraničních pracovníků tak lze jednoznačně připsat silnému hospodářskému 
růstu. V případě jeho zpomalení lze zřejmě očekávat omezování přírůstku 
zahraničních pracovníků nebo i jejich odliv. 

• Nejvíce zahraničních pracovníků pracuje v průmyslu a vzhledem k poptávce a 
situaci na trhu práce lze očekávat i jejich další přírůstek. Jejich pracovní 
zastoupení nejen v automobilkách, ale i v dalších provozech lehkého i těžkého 
průmyslu je vysoké. Obsazují místa, pro něž domácí pracovníci nemají kvalifikaci, 
nebo o ně nemají zájem z důvodu výše mezd, komplikované dopravy či jiných 
překážek. Vyskytují se i případy, kdy cizinci tvoří nadpoloviční většinu 
zaměstnanců v nově budovaných provozech (např. Panasonic Plzeň). 

• Zaměstnanost – dostupné podklady umožňují konstatovat, že nelze identifikovat 
vytlačování domácích pracovníků pracovníky ze zahraničí neboť: 

o regiony s nejvyšším počtem zahraničních pracovníků vykazují obvykle 
vysoce podprůměrnou úroveň nezaměstnanosti; 

o u pracovníků z bývalé EU-15 se jedná především o řídící pracovníky 
v nadnárodních organizacích a podnicích se zahraniční účastí; rovněž 
zahraniční učitelé a lektoři jsou z tohoto pohledu přinejmenším neutrální, 
obdobně lze hodnotit i další vyspělé státy OECD; 

o zaměstnanost ze sousedních států bývalého východního bloku je 
diverzifikovaná, i zde se však na základě analýzy volných míst častěji jedná 
o vyplnění mezer na domácím pracovním trhu; 

o země asijské a balkánské zatím svou váhou na pracovním trhu představují 
minimální riziko a i v tomto případě se jedná převážně o vyplnění mezer 
a využití příležitostí na regionálním trhu práce. 

• Pracovní migrace je v majoritní společnosti vnímána převážně jako pouhý přísun 
levné pracovní síly, kterou importují zahraniční podniky. Např. na Slovensku je 
migrace vnímána jako negativní jev. Obdobně vnímají migraci i čeští pracovníci 
především s nižší kvalifikací. 

• Pro integraci zahraničních pracovníků je potřeba udělat taková opatření, aby byla 
eliminována jejich komunikační bariéra. Nutností je předávat zahraničním 
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pracovníkům potřebné informace v jejich rodném jazyce. Překlady do angličtiny 
problém neřeší. Především s ohledem na složitost terminologie. 

• V rámci integrace zahraničních pracovníků je potřeba řešit oblast jazykové 
vybavenosti vzdělávání a uznávání kvalifikací. 

• Je třeba si uvědomit, že znalost jazyka a uznávání kvalifikací má v procesu 
integrace důležitou úlohu, nejsou však zcela dostačující. Problémy v integraci 
pramení také z dalších okolností a socioekonomického postavení. Proto je potřeba 
podporovat také aktivity, které cílí na dobré spolužití. Podpora aktivit, které 
poukazují na rovnocennost všech obyvatel, je toho součástí. 

• Empirické šetření – zaměstnávání cizinců v ČR – dosažené vzdělání a požadavky 
na konkrétní pracoviště: 

 
Jedním z palčivých průvodních jevů současných vyspělých ekonomik je nedostatek 
kvalifikované pracovní síly. Tento nedostatek řeší zaměstnáváním zahraničních 
pracovníků. Pokud se jedná o cizince z obdobných kulturních podmínek, pak v našich 
podmínkách většinou nebývá s takovým zaměstnáváním větší problém. 

Poněkud odlišná situace nastává v případě zaměstnávání zahraničních pracovníků z tzv. 
třetích zemí, kteří mnohdy pocházejí z jazykově a kulturně odlišného prostředí. Vyvstává 
tedy otázka, zda cizince z těchto zemí zaměstnávat, popřípadě za jakých podmínek. 
Nalezení odpovědi není jednoduché. Protože kvantifikovat ekonomické a jiné přínosy dost 
dobře nejde. 

Zvláštní pozornost by měla být věnována nejen otázce zajištění bezpečnosti na 
pracovišti, ale také otázce vzájemného soužití, respektive jejich integrace a boje 
s extrémismem (xenofobií). Většině zemí se to dosud nepodařilo. 

V České republice je, podobně jako i v jiných vyspělých zemích, zásadní odkud kdo 
pochází. Je rozdíl, pokud jde o občana EU nebo občana ze třetí země. Rozdíl tkví v tom, 
že občan EU má právo volného pohybu osob a k pobytu v ČR/zaměstnání nepotřebuje 
zvláštní povolení. Státní příslušník třetí země musí mít k legálnímu výkonu zaměstnání 
povolení a zároveň musí mít oprávnění k pobytu na našem území (platné). To komplikuje 
jeho vstup.  Zahraniční pracovníci z třetích zemí jsou tak navázáni na svého 
zaměstnavatele/pracovní pozici pro které má pracovní povolení. Občané EU oceňují 
možnosti našeho pracovního trhu a množství volných pracovních pozic, nekomplikovaný 
proces vstupu do zaměstnání a hlavně rovnocenných podmínek jako u nich doma. 
Zahraniční pracovníci ze třetích zemí se cítí diskriminováni komplikovaností procesů 
(pracovní povolení, vízum atd.). Nejvíc je zaráží jejich délka. 

Praxe odhaluje, že pracovníci ze třetích zemí pracují v horších pracovních podmínkách a 
za nižší mzdu, protože se snaží získat alespoň nějakou práci, případně si ji snaží za 
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každou cenu udržet, aby měli stálý příjem a nepřišli tak o legální pobytový status v naší 
zemi. 

Oblasti cizineckého práva, především oblast zaměstnávání cizinců, včetně agenturního 
zaměstnávání je velmi složitou oblastí. Cestou k jejímu zlepšení je efektivní regulace 
agentur práce a kontrola migrace, která se mj. projevuje např. konkretizací kvalifikačních 
a pracovních požadavků a zjednodušením celého procesu.  

Pracovní migrace ze třetích zemí v produktivním věku přispívá ke zvyšování počtu 
obyvatel ČR ve věku od 15 do 64 let a mění tak demografii. Udržení optimálního poměru 
mezi občany v produktivním a důchodovém věku je pro náš stát do budoucna prioritou. 
Jeho snížení by vedlo k problémům v sociální oblasti (důchodový systém) a zvýšení 
výdajů na zdravotnictví. Cizinci tu zakládají rodiny (zvyšují porodnost) a mají tu i trvalý 
pobyt.  

Zahraničních pracovníků je na našem pracovním trhu relativně málo (v porovnání se 
západními zeměmi. ČR pro přistěhovalce stále není atraktivní jako země západní Evropy 
či Spojených států, ale od počátku devadesátých let se toto číslo neustále zvyšuje. Část 
tvoří ilegální imigranti, jejichž počet je možné pouze odhadovat. 

Pozice jednotlivých skupin cizinců v ČR se liší (s vyloučením migrantů z členských zemí 
EU). Pravděpodobně nejlepší pozici mají přistěhovalci z Vietnamu, i když zdaleka nejsou 
skupinou nejpočetnější. V tomto ohledu se nachází poměrně daleko za vedoucí 
Ukrajinou. Pozice vietnamských imigrantů je dána historií migrace do ČR a výběrem 
povolání, která zde vykonávají, čímž se liší od dalších zahraničních pracovníků, kteří na 
našem trhu vykonávají především nekvalifikované, špatně placené práce. Mj. k posilování 
jejich pozice přispívá i důraz na vzdělání svých potomků. Vietnamci narození u nás se 
lépe integrují do společnosti. 

Menší úspěch ukrajinské menšiny je dán zejména ochotou pracovat za nízké mzdy, dělat 
podřadné práce a malou schopností využít svého (vyššího) vzdělání. Ostatní menšiny 
pocházející z třetích zemí, kromě Moldavska a Ruska, zatím do celkových statistik vč. 
statistik pracovních úrazů příliš nepromlouvají, neboť je jich zatím méně. 

Z pohledu BOZP a rizika vzniku pracovního úrazu (jeho pravděpodobnosti) jsou migranti 
zřejmě ohroženější skupinou, protože velká část z nich v ČR vykonává práce, které 
většinová společnost odmítá. Jedná se totiž o práce nekvalifikované, rizikové, namáhavé 
nebo jinak náročné. 

V řadě vyspělých zemí je podíl migrantů vyšší než u nás a nedá se říci, že je to pro BOZP 
neřešitelný problém. Na tomto principu funguje ekonomika a pracovní trh všech vyspělých 
zemí, které se snaží naučit nově příchozí cizince zásadám BOZP v praxi a rovněž 
kontrolovaně podpořit migraci, potažmo integraci cizinců v nových pracovních 
podmínkách. 
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3 Popis dosažených výsledků 
V rámci řešení výzkumného úkolu mělo být dosaženo těchto výsledků: 

• Souhrnná výzkumná zpráva s přílohou k dané problematice, kód: Vsouhrn, termín 
dosažení: 12/2019 

• Uspořádání workshopu k dané problematice, kód: W, termín dosažení: 10/2019 

• Recenzovaný odborný článek k dané problematice, kód: J, termín dosažení: 
12/2019 

• Článek ve sborníku k dané problematice, kód: D, termín dosažení: 12/2019 

3.1 Souhrnná výzkumná zpráva s přílohou k dané problematice 

Zde předložený dokument je souhrnnou výzkumnou zprávou. Součástí této zprávy jsou 
též odborné přílohy. 

3.2 Workshop k dané problematice 

Workshop proběhl 16. 10. 2019 v rámci konference „Nové trendy v BOZP a kvalita života 
2019“. 

Akce se účastnili zástupci: 

• MPSV; 

• ČMKOS; 

• Svazoví inspektoři odborových svazů; 

• Federace strojvedoucích; 

• Poskytovatelů PLS; 

• Neziskových organizací; 

• Zaměstnavatelů; 

• Zaměstnanců. 

V rámci workshopu a následně probíhala odborná diskuse (shrnutí): 

• Z provedené diskuse plyne, že zásadním problémem je skutečná neznalost jazyka. 

• Ideální řešení na úseku BOZP vidí všechny zúčastněné osoby v používání 
piktogramů, které je však obtížné vytvořit v obecné rovině. 

• Pozornost má směřovat především na cizince podléhající řízené migraci, tedy: 

o občany EU; 

o občany třetích států (především pak organizovaný nábor v rámci Programů 
MPO). 



Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 

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

 STRANA 78 (CELKEM 91)  

• Velký problém – krátkodobá víza – nedostatek času na zaškolení nejen v oblasti 
BOZP; demotivující jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance, kteří se chtějí 
věnovat práci a nemají chuť „ztrácet“ čas školením. 

• Školení online? Tento způsob předávání informací není optimální. Lze jej přijmout 
snad pouze v obecné úrovni. 

• Potřeba aktualizovat a rozšiřovat jazykové mutace materiálů věnující se BOZP. 

• Obchodování s lidmi – novodobé formy otroctví, k tomuto se vyjádřili především 
zástupci neziskových organizací a to i později v rámci další komunikace s řešiteli. 

Oblast BOZP je stále vnímána zaměstnanci, a to nejen těmi ze zahraničí, jako něco za 
trest. Zde je tak prostor pro podporu BOZP a zvyšování kultury společnosti. 

3.3 Recenzovaný odborný článek k dané problematice 

V rámci řešení projektu byly publikovány následující recenzované články: 

SENČÍK, Josef; NECHVÁTAL, Marek, SEDLÁČKOVÁ, Pavlína, BLÁHA, Jiří. 
Occupational Health and Safety of Employees in the Czech Republic - Occupational 
Accident Statistics of Employees in the Czech Republic Based on Their Nationality. In: 
Kosice security revue. Vol. 9, No. 1 (2019), p. 47 – 59. ISSN 1338-4880. 

VALA, Jiří; SENČÍK, Josef; ČTNÁCTÝ, Libor. Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí 
z pohledu BOZP. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2019, 
roč. 12, speciální č. Nové trendy v BOZP 2019. Dostupný 
z: https://www.bozpinfo.cz/josra/zamestnavani-cizincu-z-neevropskych-zemi-z-pohledu-
bozp. ISSN 1803-3687. 

3.4 Článek ve sborníku k dané problematice 

V rámci řešení projektu byly publikovány tyto články: 

SENČÍK, Josef; NECHVÁTAL, Marek, SEDLÁČKOVÁ, Pavlína, BLÁHA, Jiří. Pracovní 
úrazovost zaměstnanců v České republice s přihlédnutím ke státní příslušnosti. Zborník 
prednášok: XXIX. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie AKTUÁLNE OTÁZKY 
BEZPEČNOSTI PRÁCE. Štrbské Pleso, 12. – 14. 11. 2018. ISBN 978-80-553-2784-6. 

SENČÍK, Josef; NECHVÁTAL, Marek; SEDLÁČKOVÁ, Pavlína. Zaměstnávání cizinců z 
neevropských zemí. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2019: recenzovaný sborník 
abstraktů XIX. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a 
bezpečnostního inženýrství, 2019. S. 39-41. ISBN 978-80-7385-215-3. 

VALA, Jiří; SENČÍK, Josef; ČTRNÁCTÝ, Libor. Zaměstnávání cizinců z neevropských 
zemí z pohledu BOZP. In: Nové trendy v BOZP kvalita pracovního života 2019, 
recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní odborné konference konané u příležitosti 65 
let VÚBP a 50 let SÚIP, s. 13 – 26. ISBN 978-80-87676-31-8. 

3.5 Další 

V rámci realizace projektu probíhala také osvěta a informování veřejnosti. V této 
souvislosti byl publikován článek v odborném časopise Bezpečnost a hygiena práce, 
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který je periodikem určeným pro odborně způsobilé osoby v prevenci rizik, 
zaměstnavatele a manažery. 

Zároveň byly prezentovány příspěvky na konferencích. Jednalo se jednak o prezentaci 
získaných dat v rámci konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2019. 
Realizována byla též přednáška v rámci konference Nové trendy v BOZP a kvalita života 
2019 a konference Aktuálně otázky bezpečnosti práce 2019, Štrbské pleso. 

V rámci realizace projektu byly krom výše uvedených příspěvků publikovány následující 
odborné texty: 

SENČÍK, Josef; SEDLÁČKOVÁ, Pavlína, NECHVÁTAL, Marek, VALA, Jiří, ČTRNÁCTÝ, 
Libor; BLÁHA, Jiří; SYRNÝ, Petr. Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců. 
Bezpečnost a hygiena práce. 2020, roč. 70, č. 2, s. 20-30. ISSN 0006-0453. 

SENČÍK, Josef; NECHVÁTAL, Marek. Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí. 
Bezpečnost a hygiena práce, 2018, roč. 68, č. 7 - 8, s. 37-39. ISSN 0006-0453. 
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4 Zhodnocení sledovaného období, přehled výstupů, výhled 
V souladu s harmonogramem prací byly provedeny všechny plánované aktivity. 
Realizovány byly tyto výsledky: 

• přehled doporučení pro zaměstnavatele v dané problematice; 

• souhrnná výzkumná zpráva k dané problematice; 

• workshop k dané problematice; 

• odborný článek k dané problematice; 

• článek do sborníku k dané problematice; 

• další publikované články. 

V rámci implementace projektu budou následující dva texty zároveň uveřejněny na 
portále BOZPinfo: 

• doporučení pro zaměstnavatele zahraničních pracovníků z pohledu BOZP; 

• přehled základních informací o BOZP pro cizince. Tento text bude publikován 
v následujících jazycích: 

o ukrajinština; 

o polština; 

o rumunština; 

o bulharština; 

o maďarština; 

o ruština; 

o vietnamština. 

Jazykové mutace byly voleny podle zastoupení zaměstnaných cizinců, kterých bylo 
v roce 2018 více než 10 000. Výjimkou je nepotřebnost slovenské mutace. 
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