MĚSTA A INKLUZIVNÍ
STRATEGIE

www.migrace.com
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Počet zahraničních pracovníků
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15,4 %

Téměř
obyvatelstva v ekonomicky aktivním věku
tvořili v roce 2019 v Libereckém kraji zahraniční pracovníci.
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ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI
V LIBERECKÉM KRAJI

Zdroj: Interní data MPSV, 2019. ČSÚ, 2019. Počet a věkové složení obyvatel k 31. 12. – územní srovnání. Dostupné z: vdb.czso.cz/vdbvo2

POČET ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍKŮ V LIBERECKÉM KRAJI
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K 30. 6. 2019 bylo na krajské pobočce
Úřadu práce ČR v Liberci
evidováno 19 159 zahraničních zaměstnanců.
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Téměř dvě třetiny všech zahraničních zaměstnanců
pracovaly v okrese Liberec.
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Zdroj: Interní data MPSV, 2019

Ukrajina

Počty zahraničních zaměstnanců, jejich podíl vůči obyvatelstvu ve věku 15–64 let
a struktura podle občanství v okresech Libereckého kraje k 30. 6. 2019
Nejvíce zahraničních pracovníků (téměř 1/3)
pocházelo z Ukrajiny.
V okrese Česká Lípa tvořili
více než 1/3 zahraničních zaměstnanců
občané Mongolska.
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Zdroj: Interní data MPSV, 2019. ČSÚ, 2019. Počet a věkové složení obyvatel k 31. 12. – územní srovnání. Dostupné z: vdb.czso.cz/vdbvo2

PRACOVNÍ OPRÁVNĚNÍ
Vstup migrantů na území ČR i vstup na trh práce jsou regulovány právními předpisy, přičemž určitým skupinám migrantů je umožněn volný vstup do ČR a některým z nich i povolen volný vstup na trh práce (např. u občanů EU a jejich rodinných příslušníků). Regulace spočívá v rozhodování o udělení příslušného pobytového oprávnění a/nebo povolení
k zaměstnání příslušným správním orgánem.
Nejvíce zahraničních pracovníků k 30. 6. 2019 tvořili občané
Evropské unie (10 011), poté následovali občané třetích zemí
s volným vstupem na trh práce – držitelé informačních karet
(3 606) a dále držitelé povolení k zaměstnání (3 342),
zaměstnaneckých karet (2 183) a modrých karet (17).
732

Česká Lípa

646

Jablonec n. N.

1191

Liberec

6691

Semily

292

989

4

537

285

1852

1397

2331

571

0%

434

50 %

občané EU

informační karta
zaměstnanecká karta

146 5
888 8
160
100 %

povolení k zaměstnání
modrá karta

Zdroj: Interní data MPSV, 2019

Struktura zahraničních pracovníků v Libereckém kraji
podle kategorií CZ-ISCO k 30. 6. 2019

Nejčastější oblasti ekonomických činností CZ-NACE
obsazované migranty v jednotlivých okresech Libereckého
kraje k 30. 6. 2019

Největší podíly migrantů pracovaly v kategoriích
CZ-ISCO Obsluha strojů a zařízení, Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci a Řemeslníci a opraváři. Naopak jen
velmi málo jich pracovalo na pozicích Zákonodárců
a řídících pracovníků.

Celkově se migranti v Libereckém kraji nejčastěji uplatňovali ve výrobě, konkrétně ve výrobě motorových vozidel, pryžových a plastových výrobků a výrobě kovových
konstrukcí. Mezi jednotlivými okresy se ale struktura
ekonomických oblastí, ve kterých migranti pracovali,
lišila.

Obsluha strojů
a zařízení, montéři

Česká Lípa

Pomocní
a nekvalifikovaní
pracovníci

49 % migrantů pracovalo
ve Výrobě motorových vozidel.

Řemeslníci
a opraváři

Jablonec nad Nisou

Pracovníci ve službách
a prodeji

Nejvíce migrantů (20 %) se zabývalo Činnostmi souvisejícími se
zaměstnáváním (zahrnuje převážně
vyhledávání a umisťování uchazečů o zaměstnání).

Česká Lípa
Jablonec n. N.
Liberec

Specialisté

Semily
Techničtí
a odborní pracovníci

Liberec
Migranti se věnovali různým oblastem výroby:
Výrobě pryžových a plastových výrobků (18 %),
Výrobě strojů a zařízení (16 %), Výrobě motorových vozidel (16 %), Výrobě kovových konstrukcí
a kovodělných výrobků (12 %).

Úředníci

Zákonodárci
a řídící pracovníci

Semily

Kvalifikovaní pracovníci
v zemědělství,
lesnictví a rybářství

0%

Vysvětlení k druhům oprávnění:
Povolení k zaměstnání: týká se zahraničních zaměstnanců ze
zemí mimo EU/EHP a Švýcarska (dále "EU"), nejčastěji s vízem
do 90 dnů. Jedná se o krátkodobé zaměstnání, často nestabilní.
Někteří zahraniční pracovníci takto přijíždějí opakovaně, tráví
tedy 90 dnů v ČR a následně 90 dnů mimo EU. Jedná se o nejohroženější skupinu zahraničních zaměstnanců v případě propouštění, zároveň nemají na území ČR vytvořeny dlouhodobé vazby.
Informační karta: týká se především rodinných příslušníků
občanů EU/ČR, migrantů s trvalým pobytem, migrantů s dlouhodobým pobytem za účelem sloučení rodiny (a dalších méně
zastoupených skupin). Ve většině případů se jedná o dlouhodobě
usazené migranty, kteří mají vytvořené sociální vazby, jsou do
společnosti integrováni a směřují k trvalému usazení.
Zaměstnanecká karta: týká se migrantů ze všech států světa,
kromě občanů EU a jejich rodinných příslušníků z řad občanů
ostatních států, kteří jsou držiteli pobytové karty. Jedná se
o povolení k pobytu a zaměstnání v jednom, účelem pobytu je
zaměstnání na dobu delší než 90 dnů. Po 5 letech pobytu je
možné žádat o trvalý pobyt. Při ztrátě zaměstnání po 60 dnech
zaniká oprávnění k pobytu, pokud si nenajdou nové zaměstnání.
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Zdroj: Interní data MPSV, 2019

Hlavní část migrantů pracovala v oblasti
Rostlinné a živočišné výroby (17 %).

ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ MEZI MIGRANTY V LIBERECKÉM KRAJI
Dle Ministerstva průmyslu a obchodu činil k 30. 6. 2019
celkový počet zahraničních podnikatelů v Libereckém kraji

2,9 %

2 640 osob.

2,5 %

Nejvíc migrantů podnikajících na území Libereckého
kraje pocházelo z Ukrajiny, Vietnamu a Slovenska.
Vietnam
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Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2019
Dostupné na: www.mpo.cz/cz/
podnikani/zivnostenske-podnikani/statisticke-udaje-o-podnikatelich/
pocty-podnikatelu-dle-obcanstvi-podnikajicich-v-ceske-republice-151024

Podíl migrantů-podnikatelů na celkovém počtu
ekonomicky aktivních migrantů
(podnikatelů a zaměstnanců)
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• 2,5 % všech podnikatelů

Nejvíce migrantů-podnikatelů bylo v okrese Liberec.
Zajímavé také je, že žen podnikatelek bylo pouze 28 %
(tedy necelá 1/3 ze všech zahraničních podnikatelů).

Ukrajina
Slovensko

Tento počet představuje:
• 2,9 % z celkového počtu
zahraničních podnikatelů v ČR,
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Zdroj: ČSÚ, 2019.
Cizinci s živnostenským oprávněním podle regionu soudružnosti,
kraje a okresu k 30. 6. 2019
www.czso.cz/csu/cizinci/cizinci-s-zivnostenskym-opravnenim
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Zdroj: ČSÚ, 2019.
Cizinci s živnostenským oprávněním podle regionu soudružnosti,
kraje a okresu k 30. 6. 2019,
www.czso.cz/csu/cizinci/cizinci-s-zivnostenskym-opravnenim;
Interní data MPSV, 2019

V České republice mnoho
migrantů podniká v gastronomii,
protože dokáží často dobře
zúročit znalost své domácí kuchyně. I na Liberecku se
nachází mnoho rodinných restaurací, které vlastní
a provozují migranti. Právě takovéto restaurace jsou
místem, kde migranti mohou předávat Čechům něco
málo ze své kultury.

Osmačtyřicetiletý Andrej Sanočkin s pětadvacetiletou
lékařskou praxí byl v Rusku primářem s titulem
docent. Tento gastroenterolog prošel stážemi ve Spojených státech amerických nebo v Číně. České pacienty léčí spolu se svojí ženou sedmým rokem. Letos se
osamostatnil. V dubnu převzal ordinaci praktického
lékaře na středisku v Liberci-Vratislavicích. Mluví
velmi dobře česky, jen s lehkým přízvukem.
Je přesvědčen o tom, že jej čeští pacienti přijali dobře.
„Nikdy jsem se nesetkal s tím, že by ke mně měli nedůvěru. Moje manželka také ne. Jsem tu spokojený.
Máme tři děti a Českou republiku jsme si vybrali
hlavně kvůli podobné mentalitě lidí, bezpečí a krásné
přírodě.“
V Krajské nemocnici Liberec pracuje dnes šedesát
zahraničních lékařů. Jsou z celkem šesti zemí.
Zdroj: www.idnes.cz/liberec/zpravy/
zahranici-lekari-doktori-libercky-kraj-chybi.
A190902_161133_liberec-zpravy_jape

Ariuna Togokhu je mladá Mongolka, která přišla
do Česka v roce 2013. V Mongolsku vystudovala
vysokou školu a byla marketingovou manažerkou.
Začátek v Česku pro ni nebyl lehký, především
kvůli neznalosti českého jazyka. Začala pracovat
jako šička potahů do automobilů ve firmě v České
Lípě. „Bylo to těžké, nikoho jsem v České Lípě
neznala a neměla jsem zde přátele. Práce nebyla
těžká, ale bylo náročné osm hodin stát na nohou,

protože ten stroj je vysoko.“ Poté začalo do České
Lípy přijíždět více Mongolů, a to pro paní Ariunu
znamenalo i více sociálních kontaktů. Její čeština
se časem také postupně zlepšovala. Nyní je na
mateřské dovolené, její manžel se rovněž živí šitím
autopotahů. Pracuje na směny, a i když má málo
volného času, na práci si nestěžuje. Svůj záměr
usadit se v České Lípě nyní potvrdili koupí bytu.
Příběh z pořadu My a oni, Český rozhlas Region, 2019–2020.

NEZAMĚSTNANOST MEZI MIGRANTY V LIBERECKÉM KRAJI
K 30. 6. 2019 bylo na krajské pobočce Úřadu práce ČR
v Liberci evidováno 431 uchazečů o zaměstnání z řad
migrantů. Tvořili tak 5 % z celkového počtu uchazečů
o zaměstnání v Libereckém kraji.

Počty migrantů-uchazečů o zaměstnání
podle státního občanství
114

57

%

43

Mezi uchazeči o zaměstnání jsou častěji ženy než muži.
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Zdroj obou grafů: MPSV, 2019. Uchazeči z třetích zemí podle občanství k 30. 6. 2019 a Uchazeči z EU/EHP podle občanství k 30. 6. 2019
www.mpsv.cz/web/cz/uchazeci-z-eu-ehp-a-tretich-zemi

K dosažení lépe placeného zaměstnání migrantům
často brání jejich nedostatečná znalost jazyka.
Své o tom ví i interkulturní pracovnice Aldana
Vlasáková: „Když se žena obrátí na zaměstnavatele a neumí dost dobře česky, tak ji nezaměstnají.
A to i přesto, že má zkušenosti v daném oboru.
Znám Mongolky, které jsou zdravotní sestry, nebo
mají vystudovanou vysokou školu, přesto musí
pracovat v Lidlu či v Makru, protože nikam jinam
je nevezmou.“

Nevládní organizace Centrum pro integraci
cizinců (CIC), která působí i v Libereckém kraji,
má za sebou deset let zkušeností s realizací
projektů zaměřených na podporu nezaměstnaných migrantů při vstupu na trh práce, jejichž
součástí bylo i zajišťování rekvalifikačních kurzů.
Těchto projektů bylo (díky podpoře z Evropského
sociálního fondu) realizováno celkem 8 a prošlo
jimi celkem 470 migrantů a migrantek.

Příběh z pořadu My a oni, Český rozhlas Region, 2019–2020

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ
Centrum pro integraci cizinců Liberec (CIC)

Centrum na podporu integrace cizinců (CPIC)

Evropská unie
Evropský sociální fond
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Projekt Města a inkluzivní strategie č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006483 je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

