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1.  Zaměstnaní cizinci v MS kraji v r. 2018: rychlá čísla  
 Zdroj: MPSV ČR Zdroj: ÚP Ostrava  Zdroj: ČSÚ 

Zaměstnaní cizinci 28 098 29 705  
Cizinci se živnostenským 
oprávněním 

4 247 

z toho:    z toho:  

země EU/EHP 23 718 (84,4%) 25 274 (85,1%)  země EU/EHP 2 561 (60,3%) 

mimo země EU/EHP 4 380 (15,6%) 4 431 (14,9%)  mimo země EU/EHP 1 686 (39,7%) 

Meziroční měna 2018-2017  4 570 (+19%) 3 782 (+15%)  Meziroční měna 2018-2017 129 (+3%) 

Podíl MSK / ČR  4,9%   Podíl MSK / ČR 4,7% 

* země EU/EHP = 28 členských zemí EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko  

Dále jen údaje ze zdroje MPSV ČR: 

Podíl zaměstnaných cizinců na celkové zaměstnanosti: 

v MS kraji: 5% v ČR: 11% v ČR bez Prahy: 8% 

 

Nejčetnější země původu zaměstnaných cizinců: 

Země Počet % Země Počet % Země Počet % 

Polsko 11 971 42,6% Bulharsko 550 2,0% Indie 196 0,7% 

Slovensko 9 920 35,3% Rumunsko 393 1,4% Srbsko 195 0,7% 

Ukrajina 2 028 7,2% Korea 347 1,2% Rusko 174 0,6% 

Vietnam 709 2,5% Maďarsko 291 1,0% Itálie 97 0,3% 

 

 

Zaměstnaní cizinci podle sekcí CZ-NACE: 

CZ-NACE Počet % CZ-NACE Počet % 

A Zemědělství, lesnictví, rybářství 116 0,4% L Činnosti v oblasti nemovitostí 162 0,6% 

B Těžba a dobývání 1 909 6,8% M Profesní, vědecké a technické čin. 506 1,8% 

C Zpracovatelský průmysl 9 046 32,2% N Administrativní a podpůrné činn. * 6 574 23,4% 

D Výr. a rozvod el., plynu, tepla a klim. vzduchu 64 0,2% O Veř. správa a obrana; povin. soc. zab. 37 0,1% 

E Zás. vodou; čin. souv. s odp. vod., odp. a sanac. 87 0,3% P Vzdělávání 666 2,4% 

F Stavebnictví 2 843 10,1% Q Zdravotní a sociální péče 1 349 4,8% 

G Velko a maloobchod; opravy a údr. mot. vozidel 1 662 5,9% R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 145 0,5% 

H Doprava a skladování 1 045 3,7% S Ostatní činnosti 181 0,6% 

I Ubytování, stravování a pohostinství 899 3,2% T Čin. domácností jako zaměstnavatelů 1 0,0% 

J Informační a komunikační činnosti 673 2,4% U Činnosti exteritoriálních organizací 7 0,0% 

K Peněžnictví a pojišťovnictví 81 0,3%    

 

* v případě sekce N se jedná převážně o zaměstnance pracovních agentur  

 

Zaměstnaní cizinci podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO: 

CZ-ISCO Počet % CZ-ISCO Počet % 

1 Zákonodárci a řídící pracovníci 641 2,3% 6 Kvalifikovaní prac. v zem., les. a ryb. 62 0,2% 

2 Specialisté 2 878 10,2% 7 Řemeslníci a opraváři  6 005 21,4% 

3 Techničtí a odborní pracovníci 1 897 6,8% 8 Obsluha strojů a zařízení, montéři 9 201 32,7% 

4 Úředníci 953 3,4% 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 5 007 17,8% 

5 Pracovníci ve službách a prodeji 1 454 5,2%    
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2.  Zaměstnaní cizinci v MS kraji v r. 2018: zdroje dat a jejich problematika 

Při zpracování informací o zaměstnaných cizincích v MS kraji byly v tomto dokumentu využity podklady MPSV ČR. Podle 

tohoto zdroje bylo v r. 2018 v MS kraji zaměstnáno 28.098 cizích státních příslušníků. 

Nicméně zpracování údajů o zaměstnaných cizincích v ČR není jednotné a je odrazem různých metodik a postupů při 
jejich evidenci a v případě cizinců mimo země EU/EHP také udělování povolení, které je v kompetenci různých institucí 
v závislosti na povaze těchto povolení. Lze to ilustrovat na údajích, které o zaměstnávání cizinců v MS kraji publikuje 

krajská pobočka ÚP v Ostravě, a podle kterých bylo v r. 2018 v MS kraji zaměstnáno 29.705 cizinců  

Tab 2.1 Rozdíly v počtu zaměstnaných cizinců v r. 2018 v MS kraji podle zdrojů dat 
  ÚP Ostrava MPSV ČR Rozdíl 
Cizinci celkem 29 705 28 098 1 607 

země EU/EHP * 25 274 23 718 1 556 

v tom:    

Polsko 12 391 11 971 420 

Slovensko 10 918 9 920 998 

země mimo EU/EHP (všechny typy dokladů) 4 431 4 380 51 

* země EU/EHP = 28 členských zemí EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko; toto členění platí dále pro celý 
dokument 

ÚP Ostrava – viz „Zpráva o situaci na trhu práce v Moravskoslezském kraji, o realizaci APZ v roce 2018a strategie APZ pro 

rok 2019“; vlastní zpracování informací uvedených na stranách 39 a 40 tohoto dokumentu; on-line 

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/analyzy/2018.pdf 

Kromě cizinců v pozici zaměstnanců bylo podle ČSÚ na území MS kraje v roce 2018 evidováno 4.247 cizinců s platným 
živnostenským oprávněním. Při kombinaci těchto zdrojů lze předpokládat, že v r. 2018 vykonávalo pracovní činnost na 
území MS kraje (ať již jako zaměstnanci nebo podnikatelé) okolo 32 tisíc cizinců. 

Vzhledem k potřebě detailnějšího rozboru zaměstnaných cizinců a porovnání se situací v ČR a dalších krajích jsou pro 
potřeby tohoto dokumentu dále použity jen zdroje MPSV ČR, které umožňují detailnější třídění a porovnání MS kraje 
s jinými regiony. 

Graf 2.1 Počet zaměstnaných cizinců v krajích v r. 2018 

 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že podíl cizinců na celkovém počtu zaměstnaných v jednotlivých krajích je v případě 
MS kraje spíše podprůměrný a představuje cca 5% celkové zaměstnanosti v MS kraji. Tento podíl je vypočítán jako podíl 
zaměstnaných cizinců v r. 2018 (zdroj: MSPV ČR) a zaměstnaných v kraji k 4.Q 2018 (zdroj: ČSÚ; počet zaměstnaných v MS 

kraji k 4.Q 2018 podle tohoto zdroje byl 590 tisíc; on-line https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-

objekt&z=T&f=TABULKA&skupId=446&katalog=30853&pvo=ZAM02-A&pvo=ZAM02-A&str=v274&c=v3~6__RP2018QP4 

Nižší podíl zaměstnaných cizinců na celkové zaměstnanosti je jen v Olomouckém (3%) a Zlínském kraji (4%). Naopak 
nadprůměrné hodnoty jsou v Praze (27%), Plzeňském (18%) a Středočeském kraji (13%). V případě celé ČR je podíl cizinců 
na celkové zaměstnanosti 11%; pokud odečteme extrémní příklad Prahy, tak potom v ČR bez Prahy je tento podíl 8%. 

 

 

  

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/analyzy/2018.pdf
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&z=T&f=TABULKA&skupId=446&katalog=30853&pvo=ZAM02-A&pvo=ZAM02-A&str=v274&c=v3~6__RP2018QP4
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&z=T&f=TABULKA&skupId=446&katalog=30853&pvo=ZAM02-A&pvo=ZAM02-A&str=v274&c=v3~6__RP2018QP4


 

 

5 

 

3.  Zaměstnaní cizinci v MS kraji a jeho okresech 

3.1  Moravskoslezský kraj 

Graf 3.1 Počet zaměstnaných cizinců v MS kraji 

 

Graf 3.2 Podíly zam. cizinců ze zemí EU/EHP a mimo EU/EHP v MS kraji 

 

Graf 3.3 Počet zaměstnaných cizinců v o okresech MS kraje v r. 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V r. 2018 bylo v MS kraji 

zaměstnáno 28.098 cizinců. 
Dynamika růstu jejich počtu je nižší 
než v celé ČR. 

Meziročně (2018–2017) narostl 

v MS kraji jejich počet o 4.570 
(+19%), v ČR byl nárůst o +20%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v MS kraji o 

13.706 (+95%), v ČR byl nárůst o 

+119%. 

Zaměstnaní ze zemí EU/EHP 

V r. 2018 bylo v MS kraji 

zaměstnáno 23.718 cizinců ze zemí 
EU/EHP a jejich podíl na celkovém 
počtu zaměstnaných cizinců byl 
84,4% (v ČR 64,5%). 

Meziročně (2018–2017) narostl 

v MS kraji jejich počet o 2.879 
(+14%), v ČR byl nárůst o +11%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v MS kraji o 

10.696 (+82%), v ČR byl nárůst o 
+87%. 

Zaměstnaní ze zemí mimo EU/EHP 

V r. 2018 bylo v MS kraji 

zaměstnáno 4.380 cizinců ze zemí 
mimo EU/EHP a jejich podíl na 
celkovém počtu zaměstnaných 
cizinců byl 15,6% (v ČR 35,5%). 

Meziročně (2018–2017) narostl 

v MS kraji jejich počet o 1.691 
(+63%), v ČR byl nárůst o +43%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v MS kraji o 

3.010 (+220%), v ČR byl nárůst o 
+219%. 
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Graf 3.4 Nejčetnější země zaměstnaných cizinců v MS kraji  

 

Graf 3.5 Země spadající pod speciální režimy MPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce zaměstnaných cizinců 
v MS kraji v r. 2018 pocházelo ze 

zemí:  

 Polsko (11.971; 42,6%) 

 Slovensko (9.920; 35,3%) 

 Ukrajina (2.028; 7,2%) 

 Vietnam (709; 2,5%) 

 Bulharsko (550; 2,0%) 

 Rumunsko (393; 1,4%) 

 Korea (347; 1,2%) 

Těchto 7 zemí představovalo 92% 

všech zaměstnaných cizinců v MS 

kraji. 

Podrobnější rozbor zaměstnanosti 
cizinců z vybraných zemí (s počtem 
více než 300 osob v MS kraji) je 

uveden v kapitole 4. 

V grafu 3.5 je popsána 
zaměstnanost cizinců ze zemí, pro 
které je ze strany MPO vytvořen 
speciální režim zaměstnávání. 
Údaje uvedené v tomto grafu 

nicméně nemusí nutně popisovat 
přímé dopady režimu na 

zaměstnanost cizinců z těchto 
zemí. 

Ukrajina (2.028 v r. 2018) 

V MS kraji meziroční nárůst o 150% 

(v ČR o 48%). Ukrajinci pracující 
v MS kraji v r. 2018 představovali 
1,7% jejich celkového počtu v ČR. 

Mongolsko (21 v r. 2018) 

V MS kraji meziroční nárůst o 31% 
(v ČR o 28%). Mongolové pracující 
v MS kraji v r. 2018 představovali 
0,4% jejich celkového počtu v ČR. 

Filipíny (34 v r. 2018) 

V MS kraji meziroční nárůst o 209% 
(v ČR o 73%). Filipínci pracující 
v MS kraji v r. 2018 představovali 
2,7% jejich celkového počtu v ČR. 

Srbsko (195 v r. 2018) 

V MS kraji meziroční nárůst o 195% 
(v ČR o 94%). Srbové pracující v MS 

kraji v r. 2018 představovali 6,1% 

jejich celkového počtu v ČR. 
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Zaměstnaní cizinci podle sekcí CZ-NACE – Moravskoslezský kraj 2018 

Graf 3.6 Počet zaměstnaných cizinců v MS kraji v sekcích CZ-NACE v r. 2018 

 

Dominantními sektory, ve kterých v r. 2018 pracovali cizinci v MS kraji jsou C Zpracovatelský průmysl (9.046; 32,2%), F 

Stavebnictví (2.843; 10,1%) a B Těžba a dobývání (1.909; 6,8%) 

V případě sekce N Administrativní a podpůrné činnosti, kde je zaměstnáno 23,4% všech cizinců v MS kraji, se jedná hlavně 
o zaměstnance pracovních agentur, které následně vysílají své pracovníky do jiných odvětví. Předpokládá se, že to bude 
převážně do průmyslu a stavebnictví, což v konečném důsledku zvyšuje zaměstnanost cizinců v těchto sektorech. 
Nicméně z datových zdrojů použitých pro tento dokument nelze blíže specifikovat, v jakých odvětvích jsou pracovníci 
pracovních agentur zaměstnáni. Nadprůměrně je agenturního zaměstnávání cizinců využíváno v okrese Nový Jičín, kde je 
v této sekci zaměstnáno téměř 46% všech zaměstnaných cizinců v okrese. 

Podrobnější rozbor zaměstnanosti cizinců ve vybraných sektorech (s počtem 500 a více osob) je uveden v kapitole 5. 

Zaměstnaní cizinci podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO – Moravskoslezský kraj 2018 

Graf 3.7 Počet zaměstnaných cizinců v MS kraji podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO v r. 2018 

 

Podrobnější rozbor zaměstnanosti cizinců podle klasifikace zaměstnání je uveden v kapitole 6. 
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3.2  Okres Bruntál 

Graf 3.8 Počet zaměstnaných cizinců v okrese Bruntál 

 

Graf 3.9 Podíly zam. cizinců ze zemí EU/EHP a mimo EU/EHP v okr. Bruntál 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V r. 2018 bylo v okrese Bruntál 
zaměstnáno 676 cizinců.  

Meziročně (2018–2017) narostl 

v okrese Bruntál jejich počet o 74 

(+12%), v MS kraji byl nárůst o 
+19%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v okrese Bruntál 
o 336 (+99%), v MS kraji byl nárůst 
o +95%. 

Zaměstnaní ze zemí EU/EHP 

V r. 2018 bylo v okrese Bruntál 
zaměstnáno 514 cizinců ze zemí 
EU/EHP a jejich podíl na celkovém 
počtu zaměstnaných cizinců byl 
76,0% (v MS kraji 84,4%). 

Meziročně (2018–2017) poklesl 

v okrese Bruntál jejich počet o 9 

osob (-2%), v MS kraji byl nárůst o 
+14%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v okrese Bruntál 
o 191 (+59%), v MS kraji byl nárůst 
o +82%. 

Zaměstnaní ze zemí mimo EU/EHP 

V r. 2018 bylo v okrese Bruntál 
zaměstnáno 162 cizinců ze zemí 
mimo EU/EHP a jejich podíl na 
celkovém počtu zaměstnaných 
cizinců byl 24,0% (v MS kraji 

15,6%). 

Meziročně (2018–2017) narostl 

v okrese Bruntál jejich počet o 83 

(+105%), v MS kraji byl nárůst o 
+63%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v okrese Bruntál 
o 145 (+853%), v MS kraji byl 

nárůst o +220%. 
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Graf 3.10 Nejčetnější země zaměstnaných cizinců v okrese Bruntál  

 

Graf 3.11 Země spadající pod speciální režimy MPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce zaměstnaných cizinců 
v okrese Bruntál v r. 2018 

pocházelo ze zemí:  

 Slovensko (252; 37,3%) 

 Polsko (191; 28,3%) 

 Ukrajina (121; 17,9%) 

 Rumunsko (20; 3,0%) 

 Bulharsko (13; 1,9%) 

 Vietnam (13; 1,9%) 

 Itálie (12; 1,8%) 

Těchto 7 zemí představovalo 92% 

všech zaměstnaných cizinců 
v okrese Bruntál. 

Podrobnější rozbor zaměstnanosti 
cizinců z vybraných zemí (s počtem 
více než 300 osob v MS kraji) je 

uveden v kapitole 4. 

V grafu 3.11 je popsána 
zaměstnanost cizinců ze zemí, pro 
které je ze strany MPO vytvořen 
speciální režim zaměstnávání. 
Údaje uvedené v tomto grafu 

nicméně nemusí nutně popisovat 
přímé dopady režimu na 

zaměstnanost cizinců z těchto 
zemí. 

Ukrajina (121 v r. 2018) 

V okrese Bruntál meziroční nárůst 
o 133% (v MSK o 150%). Ukrajinci 

pracující v okrese Bruntál v r. 2018 

představovali 6,0% jejich 

celkového počtu v MSK. 

Mongolsko (0 v r. 2018) 

V okrese Bruntál meziroční nárůst 
o 0% (v MSK o 31%). Mongolové 

pracující v okrese Bruntál v r. 2018 

představovali 0% jejich celkového 
počtu v MSK. 

Filipíny (0 v r. 2018) 

V okrese Bruntál meziroční nárůst 
o 0% (v MSK o 209%). Filipínci 
pracující v okrese Bruntál v r. 2018 

představovali 0% jejich celkového 
počtu v MSK. 

Srbsko (1 v r. 2018) 

V okrese Bruntál meziroční nárůst 
o 0% (v MSK o 195%). Srbové 
pracující v okrese Bruntál v r. 2018 

představovali 0,5% jejich 

celkového počtu v MSK. 
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Zaměstnaní cizinci podle sekcí CZ-NACE – okres Bruntál 2018 

Graf 3.12 Počet zaměstnaných cizinců v okrese Bruntál v sekcích CZ-NACE v r. 2018 

 

Dominantními sektory, ve kterých v r. 2018 pracovali cizinci v okrese Bruntál, jsou C Zpracovatelský průmysl (353; 52,2%), 

F Stavebnictví (102; 15,1%) a Q Zdravotní a sociální péče (56; 8,3%) 

V případě sekce N Administrativní a podpůrné činnosti, kde je zaměstnáno 6,1% všech cizinců v okrese Bruntál, se jedná 
hlavně o zaměstnance pracovních agentur, které následně vysílají své pracovníky do jiných odvětví. Předpokládá se, že to 
bude převážně do průmyslu a stavebnictví, což v konečném důsledku zvyšuje zaměstnanost cizinců v těchto sektorech. 
Nicméně z datových zdrojů použitých pro tento dokument nelze blíže specifikovat, v jakých odvětvích jsou pracovníci 
pracovních agentur zaměstnáni. 

Podrobnější rozbor zaměstnanosti cizinců ve vybraných sektorech (s počtem 500 a více osob v MS kraji) je uveden 

v kapitole 5. 

Zaměstnaní cizinci podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO – okres Bruntál 2018 

Graf 3.13 Počet zaměstnaných cizinců v okrese Bruntál podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO v r. 2018 

 

Podrobnější rozbor zaměstnanosti cizinců podle klasifikace zaměstnání je uveden v kapitole 6. 
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3.3  Okres Frýdek-Místek 

Graf 3.14 Počet zaměstnaných cizinců v okrese Frýdek-Místek 

 

Graf 3.15 Podíly zam. cizinců ze zemí EU/EHP a mimo EU/EHP v okrese Frýdek-

Místek 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V r. 2018 bylo v okrese Frýdek-

Místek zaměstnáno 4.060 cizinců.  

Meziročně (2018 – 2017) narostl 

v okrese Frýdek-Místek jejich 
počet o 556 (+16%), v MS kraji byl 

nárůst o +19%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v okrese Frýdek-

Místek o 1.119 (+38%), v MS kraji 

byl nárůst o +95%. 

Zaměstnaní ze zemí EU/EHP 

V r. 2018 bylo v okrese Frýdek-

Místek zaměstnáno 3.499 cizinců 

ze zemí EU/EHP a jejich podíl na 
celkovém počtu zaměstnaných 
cizinců byl 86,2% (v MS kraji 

84,4%). 

Meziročně (2018 – 2017) narostl 

v okrese Frýdek-Místek jejich 
počet o 419 osob (+14%), v MS 

kraji byl nárůst o +14%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v okrese Frýdek-

Místek o 847 (+32%), v MS kraji byl 

nárůst o +82%. 

Zaměstnaní ze zemí mimo EU/EHP 

V r. 2018 bylo v okrese Frýdek-

Místek zaměstnáno 561 cizinců ze 

zemí mimo EU/EHP a jejich podíl 
na celkovém počtu zaměstnaných 
cizinců byl 13,8% (v MS kraji 

15,6%). 

Meziročně (2018 – 2017) narostl 

v okrese Frýdek-Místek jejich 
počet o 137 (+32%), v MS kraji byl 

nárůst o +63%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v okrese Frýdek-

Místek o 272 (+94%), v MS kraji byl 

nárůst o +220%. 
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Graf 3.16 Nejčetnější země zaměstnaných cizinců v okrese Frýdek-Místek  

 

Graf 3.17 Země spadající pod speciální režimy MPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce zaměstnaných cizinců 
v okrese Frýdek-Místek v r. 2018 

pocházelo ze zemí:  

 Slovensko (1.955; 48,2%) 

 Polsko (1.380; 34,0%) 

 Korea (172; 4,2%) 

 Ukrajina (151; 3,7%) 

 Vietnam (56; 1,4%) 

 Rumunsko (47; 1,2%) 

 Bulharsko (40; 1,0%) 

Těchto 7 zemí představovalo 94% 

všech zaměstnaných cizinců 
v okrese Frýdek-Místek. 

Podrobnější rozbor zaměstnanosti 
cizinců z vybraných zemí (s počtem 
více než 300 osob v MS kraji) je 

uveden v kapitole 4. 

V grafu 3.17 je popsána 
zaměstnanost cizinců ze zemí, pro 
které je ze strany MPO vytvořen 
speciální režim zaměstnávání. 
Údaje uvedené v tomto grafu 

nemusí nutně popisovat přímé 
dopady režimu na zaměstnanost 
cizinců z těchto zemí. 

Ukrajina (151 v r. 2018) 

V okrese Frýdek-Místek meziroční 
nárůst o 82% (v MSK o 150%). 

Ukrajinci pracující v okrese Frýdek-

Místek v r. 2018 představovali 
7,4% jejich celkového počtu v MSK. 

Mongolsko (7 v r. 2018) 

V okrese Frýdek-Místek meziroční 
nárůst o 40% (v MSK o 31%). 

Mongolové pracující v okrese 

Frýdek-Místek v r. 2018 

představovali 33,3% jejich 

celkového počtu v MSK. 

Filipíny (6 v r. 2018) 

V okrese Frýdek-Místek meziroční 
nárůst o 100% (v MSK o 209%). 

Filipínci pracující v okrese Frýdek-

Místek v r. 2018 představovali 
17,6% jejich celkového počtu 
v MSK. 

Srbsko (32 v r. 2018) 

V okrese Frýdek-Místek meziroční 
nárůst o 357% (v MSK o 195%). 

Srbové pracující v okrese Frýdek-

Místek v r. 2018 představovali 
16,4% jejich celkového počtu 
v MSK. 
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Zaměstnaní cizinci podle sekcí CZ-NACE – okres Frýdek-Místek 2018 

Graf 3.18 Počet zaměstnaných cizinců v okrese Frýdek-Místek v sekcích CZ-NACE v r. 2018 

 

Dominantními sektory, ve kterých v r. 2018 pracovali cizinci v okrese Frýdek-Místek jsou C Zpracovatelský průmysl (1.660; 

40,9%), F Stavebnictví (587; 14,5%) a Q Zdravotní a sociální péče (287; 7,1%) 

V případě sekce N Administrativní a podpůrné činnosti, kde je zaměstnáno 16,5% všech cizinců v okrese Frýdek-Místek, 

se jedná hlavně o zaměstnance pracovních agentur, které následně vysílají své pracovníky do jiných odvětví. Předpokládá 
se, že to bude převážně do průmyslu a stavebnictví, což v konečném důsledku zvyšuje zaměstnanost cizinců v těchto 
sektorech. Nicméně z datových zdrojů použitých pro tento dokument nelze blíže specifikovat, v jakých odvětvích jsou 
pracovníci pracovních agentur zaměstnáni. 

Podrobnější rozbor zaměstnanosti cizinců ve vybraných sektorech (s počtem 500 a více osob v MS kraji) je uveden 

v kapitole 5. 

Zaměstnaní cizinci podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO – okres Frýdek-Místek 2018 

Graf 3.19 Počet zaměstnaných cizinců v okrese Frýdek-Místek podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO v r. 2018 

 

Podrobnější rozbor zaměstnanosti cizinců podle klasifikace zaměstnání je uveden v kapitole 6. 
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3.4  Okres Karviná 

Graf 3.20 Počet zaměstnaných cizinců v okrese Karviná 

 

Graf 3.21 Podíly zam. cizinců ze zemí EU/EHP a mimo EU/EHP v okrese Karviná 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V r. 2018 bylo v okrese Karviná 

zaměstnáno 5.637 cizinců.  

Meziročně (2018–2017) narostl 

v okrese Karviná jejich počet o 601 

(+12%), v MS kraji byl nárůst o 
+19%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v okrese Karviná 
o 1.553 (+38%), v MS kraji byl 

nárůst o +95%. 

Zaměstnaní ze zemí EU/EHP 

V r. 2018 bylo v okrese Karviná 

zaměstnáno 5.329 cizinců ze zemí 
EU/EHP a jejich podíl na celkovém 
počtu zaměstnaných cizinců byl 
94,5% (v MS kraji 84,4%). 

Meziročně (2018–2017) narostl 

v okrese Karviná jejich počet o 526 

osob (+11%), v MS kraji byl nárůst 
o +14%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v okrese Karviná 

o 1.370 (+35%), v MS kraji byl 

nárůst o +82%. 

Zaměstnaní ze zemí mimo EU/EHP 

V r. 2018 bylo v okrese Karviná 

zaměstnáno 308 cizinců ze zemí 
mimo EU/EHP a jejich podíl na 
celkovém počtu zaměstnaných 
cizinců byl 5,5% (v MS kraji 15,6%). 

Meziročně (2018–2017) narostl 

v okrese Karviná jejich počet o 75 

(+32%), v MS kraji byl nárůst o 
+63%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v okrese Karviná 
o 183 (+146%), v MS kraji byl 

nárůst o +220%. 
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Graf 3.22 Nejčetnější země zaměstnaných cizinců v okrese Karviná  

 

Graf 3.23 Země spadající pod speciální režimy MPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce zaměstnaných cizinců 
v okrese Karviná v r. 2018 

pocházelo ze zemí:  

 Polsko (3.848; 68,3%) 

 Slovensko (1.417; 25,1%) 

 Ukrajina (95; 1,7%) 

 Vietnam (92; 1,6%) 

 Korea (30; 0,5%) 

Těchto 5 zemí představovalo 97% 

všech zaměstnaných cizinců 
v okrese Karviná. 

Podrobnější rozbor zaměstnanosti 
cizinců z vybraných zemí (s počtem 
více než 300 osob v MS kraji) je 

uveden v kapitole 4. 

V grafu 3.23 je popsána 
zaměstnanost cizinců ze zemí, pro 
které je ze strany MPO vytvořen 
speciální režim zaměstnávání. 
Údaje uvedené v tomto grafu 

nicméně nemusí nutně popisovat 
přímé dopady režimu na 

zaměstnanost cizinců z těchto 
zemí. 

Ukrajina (95 v r. 2018) 

V okrese Karviná meziroční nárůst 
o 138% (v MSK o 150%). Ukrajinci 

pracující v okrese Karviná v r. 2018 

představovali 4,7% jejich 

celkového počtu v MSK. 

Mongolsko (5 v r. 2018) 

V okrese Karviná meziroční nárůst 
o 67% (v MSK o 31%). Mongolové 

pracující v okrese Karviná v r. 2018 

představovali 23,8% jejich 

celkového počtu v MSK. 

Filipíny (2 v r. 2018) 

V okrese Karviná meziroční nárůst 
o 0% (v MSK o 209%). Filipínci 
pracující v okrese Karviná v r. 2018 

představovali 5,9% jejich 

celkového počtu v MSK. 

Srbsko (3 v r. 2018) 

V okrese Karviná meziroční pokles 

o -40% (v MSK nárůst o 195%). 

Srbové pracující v okrese Karviná 
v r. 2018 představovali 1,5% jejich 

celkového počtu v MSK. 

  



 

 

16 

 

Zaměstnaní cizinci podle sekcí CZ-NACE – okres Karviná 2018 

Graf 3.24 Počet zaměstnaných cizinců v okrese Karviná v sekcích CZ-NACE v r. 2018 

 

Dominantními sektory, ve kterých v r. 2018 pracovali cizinci v okrese Karviná jsou B Těžba a dobývání (1.883; 33,4%), C 

Zpracovatelský průmysl (1.134; 20,1%), F Stavebnictví (573; 10,2%) a Q Zdravotní a sociální péče (242; 4,3%) 

V případě sekce N Administrativní a podpůrné činnosti, kde je zaměstnáno 12,4% všech cizinců v okrese Karviná, se jedná 
hlavně o zaměstnance pracovních agentur, které následně vysílají své pracovníky do jiných odvětví. Předpokládá se, že to 
bude převážně do těžby a dobývání, zpracovatelského průmyslu a stavebnictví, což v konečném důsledku zvyšuje 
zaměstnanost cizinců v těchto sektorech. Nicméně z datových zdrojů použitých pro tento dokument nelze blíže 
specifikovat, v jakých odvětvích jsou pracovníci pracovních agentur zaměstnáni. 

Podrobnější rozbor zaměstnanosti cizinců ve vybraných sektorech (s počtem 500 a více osob v MS kraji) je uveden 

v kapitole 5. 

Zaměstnaní cizinci podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO – okres Karviná 2018 

Graf 3.25 Počet zaměstnaných cizinců v okrese Karviná podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO v r. 2018 

 

Podrobnější rozbor zaměstnanosti cizinců podle klasifikace zaměstnání je uveden v kapitole 6. 
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3.5  Okres Nový Jičín 

Graf 3.26 Počet zaměstnaných cizinců v okrese Nový Jičín 

 

Graf 3.27 Podíly zam. cizinců ze zemí EU/EHP a mimo EU/EHP v okrese Nový 
Jičín 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V r. 2018 bylo v okrese Nový Jičín 

zaměstnáno 5.688 cizinců.  

Meziročně (2018–2017) narostl 

v okrese Nový Jičín jejich počet o 
1.556 (+38%), v MS kraji byl nárůst 
o +19%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v okrese Nový 
Jičín o 4.557 (+403%), v MS kraji 

byl nárůst o +95%. 

Zaměstnaní ze zemí EU/EHP 

V r. 2018 bylo v okrese Nový Jičín 

zaměstnáno 4.913 cizinců ze zemí 
EU/EHP a jejich podíl na celkovém 
počtu zaměstnaných cizinců byl 
86,4% (v MS kraji 84,4%). 

Meziročně (2018–2017) narostl 

v okrese Nový Jičín jejich počet o 
1.130 osob (+30%), v MS kraji byl 

nárůst o +14%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v okrese Nový 
Jičín o 3.913 (+391%), v MS kraji 

byl nárůst o +82%. 

Zaměstnaní ze zemí mimo EU/EHP 

V r. 2018 bylo v okrese Nový Jičín 

zaměstnáno 775 cizinců ze zemí 
mimo EU/EHP a jejich podíl na 
celkovém počtu zaměstnaných 
cizinců byl 13,6% (v MS kraji 

15,6%). 

Meziročně (2018-2017) narostl 

v okrese Nový Jičín jejich počet o 
426 (+122%), v MS kraji byl nárůst 
o +63%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v okrese Nový 
Jičín o 644 (+492%), v MS kraji byl 

nárůst o +220%. 
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Graf 3.28 Nejčetnější země zaměstnaných cizinců v okrese Nový Jičín  

 

Graf 3.29 Země spadající pod speciální režimy MPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce zaměstnaných cizinců 
v okrese Nový Jičín v r. 2018 

pocházelo ze zemí:  

 Polsko (3.101; 54,5%) 

 Slovensko (1.404; 24,7%) 

 Ukrajina (381; 6,7%) 

 Bulharsko (161; 2,8%) 

 Srbsko (130; 2,3%) 

 Rumunsko (127; 2,2%) 

 Vietnam (101; 1,8%) 

Těchto 7 zemí představovalo 95% 

všech zaměstnaných cizinců 
v okrese Nový Jičín. 

Podrobnější rozbor zaměstnanosti 
cizinců z vybraných zemí (s počtem 
více než 300 osob v MS kraji) je 

uveden v kapitole 4. 

V grafu 3.29 je popsána 
zaměstnanost cizinců ze zemí, pro 
které je ze strany MPO vytvořen 
speciální režim zaměstnávání. 
Údaje uvedené v tomto grafu 

nicméně nemusí nutně popisovat 
přímé dopady režimu na 

zaměstnanost cizinců z těchto 
zemí. 

Ukrajina (381 v r. 2018) 

V okrese Nový Jičín meziroční 
nárůst o 319% (v MSK o 150%). 

Ukrajinci pracující v okrese Nový 
Jičín v r. 2018 představovali 18,8% 

jejich celkového počtu v MSK. 

Mongolsko (1 v r. 2018) 

V okrese Nový Jičín meziroční 
nárůst o 0% (v MSK o 31%). 

Mongolové pracující v okrese Nový 
Jičín v r. 2018 představovali 4,8% 

jejich celkového počtu v MSK. 

Filipíny (0 v r. 2018) 

V okrese Nový Jičín meziroční 
nárůst o 0% (v MSK o 209%). 
Filipínci pracující v okrese Nový 
Jičín v r. 2018 představovali 0% 

jejich celkového počtu v MSK. 

Srbsko (130 v r. 2018) 

V okrese Nový Jičín meziroční 
nárůst o 195% (v MSK nárůst o 
195%). Srbové pracující v okrese 

Nový Jičín v r. 2018 představovali 
66,7% jejich celkového počtu 

v MSK. 
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Zaměstnaní cizinci podle sekcí CZ-NACE – okres Nový Jičín 2018 

Graf 3.30 Počet zaměstnaných cizinců v okrese Nový Jičín v sekcích CZ-NACE v r. 2018 

 

Dominantními sektory, ve kterých v r. 2018 pracovali cizinci v okrese Nový Jičín jsou C Zpracovatelský průmysl (2.394; 

42,1%) a H Doprava a skladování (237; 4,2%).  

V případě sekce N Administrativní a podpůrné činnosti, kde je zaměstnáno 45,7% všech cizinců v okrese Nový Jičín, se 

jedná hlavně o zaměstnance pracovních agentur, které následně vysílají své pracovníky do jiných odvětví. Předpokládá se, 
že to bude převážně do průmyslu a stavebnictví, což v konečném důsledku zvyšuje zaměstnanost cizinců v těchto 
sektorech. Nicméně z datových zdrojů použitých pro tento dokument nelze blíže specifikovat, v jakých odvětvích jsou 
pracovníci pracovních agentur zaměstnáni. Ve srovnání s jinými okresy je podíl počtu cizinců v okrese Nový Jičín v této 
sekci vysoce nadprůměrný, což znamená, že v okrese Nový Jičín je u cizinců ve velké míře využíváno agenturního 
zaměstnávání. 

Podrobnější rozbor zaměstnanosti cizinců ve vybraných sektorech (s počtem 500 a více osob v MS kraji) je uveden 

v kapitole 5. 

Zaměstnaní cizinci podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO – okres Nový Jičín 2018 

Graf 3.31 Počet zaměstnaných cizinců v okrese Nový Jičín podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO v r. 2018 

 

Podrobnější rozbor zaměstnanosti cizinců podle klasifikace zaměstnání je uveden v kapitole 6. 
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3.6  Okres Opava 

Graf 3.32 Počet zaměstnaných cizinců v okrese Opava 

 

Graf 3.33 Podíly zam. cizinců ze zemí EU/EHP a mimo EU/EHP v okrese Opava 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V r. 2018 bylo v okrese Opava 

zaměstnáno 1.842 cizinců.  

Meziročně (2018–2017) narostl 

v okrese Opava jejich počet o 89 

(+5%), v MS kraji byl nárůst o 
+19%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v okrese Opava o 

1.304 (+242%), v MS kraji byl 

nárůst o +95%. 

Zaměstnaní ze zemí EU/EHP 

V r. 2018 bylo v okrese Opava 

zaměstnáno 1.497 cizinců ze zemí 
EU/EHP a jejich podíl na celkovém 
počtu zaměstnaných cizinců byl 
81,3% (v MS kraji 84,4%). 

Meziročně (2018–2017) poklesl 

v okrese Opava jejich počet o 27 

osob (-2%), v MS kraji byl nárůst o 
+14%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v okrese Opava o 

1.071 (+251%), v MS kraji byl 

nárůst o +82%. 

Zaměstnaní ze zemí mimo EU/EHP 

V r. 2018 bylo v okrese Opava 

zaměstnáno 345 cizinců ze zemí 
mimo EU/EHP a jejich podíl na 
celkovém počtu zaměstnaných 
cizinců byl 18,7% (v MS kraji 

15,6%). 

Meziročně (2018–2017) narostl 

v okrese Opava jejich počet o 116 

(+51%), v MS kraji byl nárůst o 
+63%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v okrese Opava o 

233 (+208%), v MS kraji byl nárůst 
o +220%. 
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Graf 3.34 Nejčetnější země zaměstnaných cizinců v okrese Opava  

 

Graf 3.35 Země spadající pod speciální režimy MPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce zaměstnaných cizinců 
v okrese Opava v r. 2018 

pocházelo ze zemí:  

 Polsko (745; 40,4%) 

 Slovensko (421; 22,9%) 

 Ukrajina (222; 12,1%) 

 Maďarsko (145; 7,9%) 

 Rumunsko (75; 4,1%) 

 Bulharsko (66; 3,6%) 

 Vietnam (41; 2,2%) 

Těchto 7 zemí představovalo 95% 

všech zaměstnaných cizinců 
v okrese Opava. 

Podrobnější rozbor zaměstnanosti 
cizinců z vybraných zemí (s počtem 
více než 300 osob v MS kraji) je 

uveden v kapitole 4. 

V grafu 3.35 je popsána 
zaměstnanost cizinců ze zemí, pro 
které je ze strany MPO vytvořen 
speciální režim zaměstnávání. 
Údaje uvedené v tomto grafu 

nicméně nemusí nutně popisovat 
přímé dopady režimu na 

zaměstnanost cizinců z těchto 
zemí. 

Ukrajina (222 v r. 2018) 

V okrese Opava meziroční nárůst o 
88% (v MSK o 150%). Ukrajinci 

pracující v okrese Opava v r. 2018 

představovali 10,9% jejich 

celkového počtu v MSK. 

Mongolsko (0 v r. 2018) 

V okrese Opava meziroční nárůst o 
0% (v MSK o 31%). Mongolové 

pracující v okrese Opava v r. 2018 

představovali 0% jejich celkového 
počtu v MSK. 

Filipíny (1 v r. 2018) 

V okrese Opava meziroční nárůst o 
0% (v MSK o 209%). Filipínci 
pracující v okrese Opava v r. 2018 

představovali 2,9% jejich 

celkového počtu v MSK. 

Srbsko (14 v r. 2018) 

V okrese Opava meziroční nárůst o 
600% (v MSK nárůst o 195%). 
Srbové pracující v okrese Opava 

v r. 2018 představovali 7,2% jejich 

celkového počtu v MSK. 
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Zaměstnaní cizinci podle sekcí CZ-NACE – okres Opava 2018 

Graf 3.36 Počet zaměstnaných cizinců v okrese Opava v sekcích CZ-NACE v r. 2018 

 

Dominantními sektory, ve kterých v r. 2018 pracovali cizinci v okrese Opava jsou C Zpracovatelský průmysl (785; 42,6%) 

a F Stavebnictví (103; 5,6%).  

V případě sekce N Administrativní a podpůrné činnosti, kde je zaměstnáno 26,1% všech cizinců v okrese Opava, se jedná 
hlavně o zaměstnance pracovních agentur, které následně vysílají své pracovníky do jiných odvětví. Předpokládá se, že to 
bude převážně do průmyslu a stavebnictví, což v konečném důsledku zvyšuje zaměstnanost cizinců v těchto sektorech. 
Nicméně z datových zdrojů použitých pro tento dokument nelze blíže specifikovat, v jakých odvětvích jsou pracovníci 
pracovních agentur zaměstnáni. Ve srovnání s jinými okresy je podíl počtu cizinců v okrese Opava v této sekci 
nadprůměrný, což znamená, že v okrese Opava je u cizinců ve vyšší využíváno agenturního zaměstnávání. 

Podrobnější rozbor zaměstnanosti cizinců ve vybraných sektorech (s počtem 500 a více osob v MS kraji) je uveden 

v kapitole 5. 

Zaměstnaní cizinci podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO – okres Opava 2018 

Graf 3.37 Počet zaměstnaných cizinců v okrese Opava podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO v r. 2018 

 

Podrobnější rozbor zaměstnanosti cizinců podle klasifikace zaměstnání je uveden v kapitole 6. 
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3.7  Okres Ostrava-město 

Graf 3.38 Počet zaměstnaných cizinců v okrese Ostrava-město 

 

Graf 3.39 Podíly zam. cizinců ze zemí EU/EHP a mimo EU/EHP v okrese Ostrava-

město 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V r. 2018 bylo v okrese Ostrava-

město zaměstnáno 10.195 cizinců.  

Meziročně (2018–2017) narostl 

v okrese Ostrava-město jejich 
počet o 1.694 (+20%), v MS kraji 

byl nárůst o +19%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v okrese 

Ostrava-město o 4.837 (+90%), 

v MS kraji byl nárůst o +95%. 

Zaměstnaní ze zemí EU/EHP 

V r. 2018 bylo v okrese Ostrava-

město zaměstnáno 7.966 cizinců 

ze zemí EU/EHP a jejich podíl na 
celkovém počtu zaměstnaných 
cizinců byl 78,1% (v MS kraji 

84,4%). 

Meziročně (2018–2017) vzrostl 

v okrese Ostrava-město jejich 
počet o 840 osob (+12%), v MS 

kraji byl nárůst o +14%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v okrese 

Ostrava-město o 3.304 (+71%), 

v MS kraji byl nárůst o +82%. 

Zaměstnaní ze zemí mimo EU/EHP 

V r. 2018 bylo v okrese Ostrava-

město zaměstnáno 2.229 cizinců 

ze zemí mimo EU/EHP a jejich podíl 
na celkovém počtu zaměstnaných 
cizinců byl 21,9% (v MS kraji 

15,6%). 

Meziročně (2018–2017) narostl 

v okrese Ostrava-město jejich 
počet o 854 (+62%), v MS kraji byl 

nárůst o +63%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v okrese 

Ostrava-město o 1.533 (+220%), 

v MS kraji byl nárůst o +220%. 
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Graf 3.40 Nejčetnější země zaměstnaných cizinců v okrese Ostrava-město  

 

Graf 3.41 Země spadající pod speciální režimy MPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce zaměstnaných cizinců 
v okrese Ostrava-město v r. 2018 

pocházelo ze zemí:  

 Slovensko (4.471; 43,9%) 

 Polsko (2.706; 26,5%) 

 Ukrajina (1.058; 10,4%) 

 Vietnam (406; 4,0%) 

 Bulharsko (255; 2,5%) 

 Indie (160; 1,6%) 

 Rumunsko (120; 1,2%) 

Těchto 7 zemí představovalo 90% 

všech zaměstnaných cizinců 
v okrese Ostrava-město. 

Podrobnější rozbor zaměstnanosti 
cizinců z vybraných zemí (s počtem 
více než 300 osob v MS kraji) je 

uveden v kapitole 4. 

V grafu 3.41 je popsána 
zaměstnanost cizinců ze zemí, pro 
které je ze strany MPO vytvořen 
speciální režim zaměstnávání. 
Údaje uvedené v tomto grafu 

nemusí nutně popisovat přímé 
dopady režimu na zaměstnanost 
cizinců z těchto zemí. 

Ukrajina (1.058 v r. 2018) 

V okrese Ostrava-město meziroční 
nárůst o 148% (v MSK o 150%). 

Ukrajinci pracující v okrese 

Ostrava-město v r. 2018 

představovali 52,2% jejich 

celkového počtu v MSK. 

Mongolsko (8 v r. 2018) 

V okrese Ostrava-město meziroční 
nárůst o 14% (v MSK o 31%). 

Mongolové pracující v okrese 

Ostrava-město v r. 2018 

představovali 38,1% jejich 

celkového počtu v MSK. 

Filipíny (25 v r. 2018) 

V okrese Ostrava-město meziroční 
nárůst o 257% (v MSK o 209%). 

Filipínci pracující v okrese Ostrava-

město v r. 2018 představovali 
73,5% jejich celkového počtu 
v MSK. 

Srbsko (15 v r. 2018) 

V okrese Ostrava-město meziroční 
nárůst o 114% (v MSK nárůst o 
195%). Srbové pracující v okrese 

Ostrava-město v r. 2018 

představovali 7,7% jejich 

celkového počtu v MSK. 



 

 

25 

 

Zaměstnaní cizinci podle sekcí CZ-NACE – okres Ostrava-město 2018 

Graf 3.42 Počet zaměstnaných cizinců v okrese Ostrava-město v sekcích CZ-NACE v r. 2018 

 

Zaměstnanost cizinců v sektorech je v případě okresu Ostrava-město vyváženější a pestřejší, než je tomu v jiných okresech 
MS kraje. Hlavním sektorem pro zaměstnávání cizinců v okrese Ostrava-město v r. 2018 je C Zpracovatelský průmysl 
(2.720; 26,7%) a dále pak F Stavebnictví (1.373; 13,5%), G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových 
vozidel (930; 9,1%), J Informační a komunikační činnosti (618; 6,1%), Q Zdravotnictví a sociální péče (578; 5,7%), I 
Ubytování, stravování a pohostinství (454; 4,5%) a P Vzdělávání (440; 4,3%). 

V případě sekce N Administrativní a podpůrné činnosti, kde je zaměstnáno 20,5% všech cizinců v okrese Ostrava-město, 

se jedná hlavně o zaměstnance pracovních agentur, které následně vysílají své pracovníky do jiných odvětví. Předpokládá 
se, že to bude převážně do průmyslu a stavebnictví, což v konečném důsledku zvyšuje zaměstnanost cizinců v těchto 
sektorech. Nicméně z datových zdrojů použitých pro tento dokument nelze blíže specifikovat, v jakých odvětvích jsou 
pracovníci pracovních agentur zaměstnáni.  

Podrobnější rozbor zaměstnanosti cizinců ve vybraných sektorech (s počtem 500 a více osob v MS kraji) je uveden 

v kapitole 5. 

Zaměstnaní cizinci podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO – okres Ostrava-město 2018 

Graf 3.43 Počet zaměstnaných cizinců v okrese Ostrava-město podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO v r. 2018 

 

Podrobnější rozbor zaměstnanosti cizinců podle klasifikace zaměstnání je uveden v kapitole 6. 
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4.  Zaměstnaní cizinci v MS kraji a jeho okresech podle vybraných zemí 
4.1  Polsko 

Graf 4.1 Počet zaměstnaných z Polska – MS kraj 

 

Graf 4.2 Počet zaměstnaných z Polska – okresy MS kraje v r. 2018 

 
 

Graf 4.3 Podíl na celkovém počtu zaměstnaných cizinců v r. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V r. 2018 bylo v MS kraji 

zaměstnáno 11.971 pracovníků z 

Polska.  

V MS kraji v r. 2018 pracovalo 

26,7% všech Poláků zaměstnaných 
v ČR (v MS kraji pracuje 4,9% 

cizinců v ČR).  

Poláci představovali v r. 2018 

42,6% z celkového počtu 
zaměstnaných cizinců v MS kraji (v 

ČR je to 7,9%). Z tohoto pohledu je 

tedy jejich poměrné zastoupení 
v MS kraji ve srovnání s ČR vysoce 
nadprůměrné. 

Počet Poláků pracujících v MS kraji 

každým rokem významně narůstá 
(meziročním průměrným tempem 

cca 30% v posledních 5-ti letech).  

Meziročně (2018–2017) narostl 

v MS kraji jejich počet o 2.246 
(+23%), v ČR byl nárůst o +15%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v MS kraji o 

7.724 (+182%), v ČR byl nárůst o 
+129%. 

Mimo výše popsané zaměstnané z 
Polska bylo na konci r. 2018 v MS 

kraji ještě dalších 840 podnikajících 
Poláků s platným živnostenským 
oprávněním.   
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Graf 4.4 Počet zaměstnaných z Polska podle CZ-NACE – MS kraj 

 

Graf 4.5 Počet zaměstnaných z Polska podle CZ-ISCO – MS kraj 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce pracovníků z Polska v MS 

kraji bylo v r. 2018 zaměstnáno 
v sekcích CZ-NACE:  

 Sekce N (4.407; 37%) 

 Sekce C (3.882; 32%) 

 Sekce B (1.542; 13%) 

 Sekce G (505; 4%) 

 Sekce F (341; 3%) 

Těchto 5 sekcí CZ-NACE 

představovalo 89% všech 
pracovníků z Polska v MS kraji v. 

2018. 

V případě sekce N Administrativní 
a podpůrné činnosti, kde je 
zaměstnáno 37% všech Poláků 
v MS kraji, se jedná hlavně o 
zaměstnance pracovních agentur, 
které následně vysílají své 
pracovníky do jiných odvětví. 
Předpokládá se, že to bude 
převážně do sekcí B Těžba a 
dobývání a C Zpracovatelský 
průmysl, což v konečném důsledku 
zvyšuje jejich zaměstnanost 
v těchto sektorech. Nicméně 
z datových zdrojů použitých pro 
tento dokument nelze blíže 
specifikovat, v jakých odvětvích 
jsou pracovníci pracovních agentur 
zaměstnáni. Ve srovnání s jinými 
zeměmi je podíl počtu Poláků 

v této sekci vysoce nadprůměrný, 
což znamená, že v MS kraji je u 

Poláků ve velké míře využíváno 
agenturního zaměstnávání. 

Z pohledu klasifikace zaměstnání 
(CZ-ISCO) bylo v r. 2018 nejvíce 
pracovníků z Polska v MS kraji 

zaměstnáno v CZ-ISCO:  

 CZ-ISCO 8 (6.035; 50%) 

 CZ-ISCO 7 (2.186; 18%) 

 CZ-ISCO 9 (1.979; 17%) 

Tyto 3 klasifikace CZ-ISCO 

představovaly 85% všech 
pracovníků z Polska v MS kraji v. 

2018. 
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4.2  Slovensko 

Graf 4.6 Počet zaměstnaných ze Slovenska – MS kraj 

 

Graf 4.7 Počet zaměstnaných ze Slovenska – okresy MS kraje v r. 2018 

 
 

Graf 4.8 Podíl na celkovém počtu zaměstnaných cizinců v r. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V r. 2018 bylo v MS kraji 

zaměstnáno 9.920 pracovníků ze 

Slovenska.  

V MS kraji v r. 2018 pracovalo 5,2% 

všech Slováků zaměstnaných v ČR 
(v MS kraji pracuje 4,9% cizinců 
v ČR).  

Slováci představovali v r. 2018 

35,3% z celkového počtu 
zaměstnaných cizinců v MS kraji (v 

ČR je to 33,7%). Z tohoto pohledu 

je tedy jejich poměrné zastoupení 
v MS kraji ve srovnání s ČR 
průměrné. 

Počet Slováků pracujících v MS 

kraji každým rokem mírně narůstá 
(meziročním průměrným tempem 
cca 5% v posledních 5-ti letech).  

Meziročně (2018–2017) narostl 

v MS kraji jejich počet o 436 (+5%), 

v ČR byl nárůst o +8%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v MS kraji o 

1.953 (+25%), v ČR byl nárůst o 
+49%. 

Mimo výše popsané zaměstnané 
ze Slovenska bylo na konci r. 2018 

v MS kraji ještě dalších 1.304 

podnikajících Slováků s platným 
živnostenským oprávněním.   
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Graf 4.9 Počet zaměstnaných ze Slovenska podle CZ-NACE – MS kraj 

 

Graf 4.10 Počet zaměstnaných ze Slovenska podle CZ-ISCO – MS kraj 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce pracovníků ze Slovenska 

v MS kraji bylo v r. 2018 

zaměstnáno v sekcích CZ-NACE:  

 Sekce C (3.062; 31%) 

 Sekce F (2.011; 20%) 

 Sekce N (1.176; 12%) 

 Sekce Q (1.067; 11%) 

 Sekce G (566; 6%) 

Těchto 5 sekcí CZ-NACE 

představovalo 79% všech 
pracovníků ze Slovenska v MS kraji 

v. 2018. 

V případě sekce N Administrativní 
a podpůrné činnosti, kde je 
zaměstnáno 12% všech Slováků 

v MS kraji, se jedná hlavně o 
zaměstnance pracovních agentur, 
které následně vysílají své 
pracovníky do jiných odvětví. 
Předpokládá se, že to bude 
převážně do sekcí C Zpracovatelský 
průmysl a F Stavebnictví, což 
v konečném důsledku zvyšuje 
jejich zaměstnanost v těchto 
sektorech. Nicméně z datových 
zdrojů použitých pro tento 
dokument nelze blíže specifikovat, 
v jakých odvětvích jsou pracovníci 
pracovních agentur zaměstnáni.  

Z pohledu klasifikace zaměstnání 
(CZ-ISCO) bylo v r. 2018 nejvíce 
pracovníků ze Slovenska v MS kraji 

zaměstnáno v CZ-ISCO:  

 CZ-ISCO 7 (2.815; 28%) 

 CZ-ISCO 9 (1.741; 18%) 

 CZ-ISCO 8 (1.675; 17%) 

 CZ-ISCO 2 (1.635; 17%) 

Tyto 4 klasifikace CZ-ISCO 

představovaly 80% všech 
pracovníků ze Slovenska v MS kraji 

v. 2018. 
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4.3  Ukrajina 

Graf 4.11 Počet zaměstnaných z Ukrajiny – MS kraj 

 

Graf 4.12 Počet zaměstnaných z Ukrajiny – okresy MS kraje v r. 2018 

 
 

Graf 4.13 Podíl na celkovém počtu zaměstnaných cizinců v r. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V r. 2018 bylo v MS kraji 

zaměstnáno 2.028 pracovníků z 

Ukrajiny.  

V MS kraji v r. 2018 pracovalo 1,7% 

všech Ukrajinců zaměstnaných 
v ČR (v MS kraji pracuje 4,9% 
cizinců v ČR).  

Ukrajinci představovali v r. 2018 

7,2% z celkového počtu 
zaměstnaných cizinců v MS kraji (v 

ČR je to 21,3%). Z tohoto pohledu 

je tedy jejich poměrné zastoupení 
v MS kraji ve srovnání s ČR vysoce 

podprůměrné. 

Počet Ukrajinců pracujících v MS 

kraji každým rokem významně 
narůstá (meziročním průměrným 
tempem cca 62% v posledních 5-ti 

letech, což je ovlivněno skokovým 
nárůstem v r. 2018).  

Meziročně (2018–2017) narostl 

v MS kraji jejich počet o skokově 
1.218 (+150%), v ČR byl nárůst o 
+48%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v MS kraji o 

1.667 (+462%), v ČR byl nárůst o 
+246%. 

Mimo výše popsané zaměstnané z 
Ukrajiny bylo na konci r. 2018 v MS 

kraji ještě dalších 277 podnikajících 
Ukrajinců s platným živnostenským 
oprávněním.   
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Graf 4.14 Počet zaměstnaných z Ukrajiny podle CZ-NACE – MS kraj 

 

Graf 4.15 Počet zaměstnaných z Ukrajiny podle CZ-ISCO – MS kraj 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce pracovníků z Ukrajiny v MS 

kraji bylo v r. 2018 zaměstnáno 
v sekcích CZ-NACE:  

 Sekce C (563; 28%) 

 Sekce N (456; 22%) 

 Sekce G (304; 15%) 

 Sekce F (253; 14%) 

Tyto 4 sekce CZ-NACE 

představovaly 79% všech 
pracovníků z Ukrajiny v MS kraji v. 

2018. 

V případě sekce N Administrativní 
a podpůrné činnosti, kde je 
zaměstnáno 22% všech Ukrajinců 

v MS kraji, se jedná hlavně o 
zaměstnance pracovních agentur, 
které následně vysílají své 
pracovníky do jiných odvětví. 
Předpokládá se, že to bude 
převážně do sekcí C Zpracovatelský 
průmysl a F Stavebnictví, což 
v konečném důsledku zvyšuje 
jejich zaměstnanost v těchto 
sektorech. Nicméně z datových 
zdrojů použitých pro tento 
dokument nelze blíže specifikovat, 

v jakých odvětvích jsou pracovníci 
pracovních agentur zaměstnáni. 
Ve srovnání s jinými zeměmi je 
podíl počtu Ukrajinců v této sekci 
nadprůměrný, což znamená, že 
v MS kraji je u Ukrajinců ve velké 
míře využíváno agenturního 
zaměstnávání. 

Z pohledu klasifikace zaměstnání 
(CZ-ISCO) bylo v r. 2018 nejvíce 
pracovníků z Ukrajiny v MS kraji 

zaměstnáno v CZ-ISCO:  

 CZ-ISCO 8 (687; 34%) 

 CZ-ISCO 9 (589; 29%) 

 CZ-ISCO 8 (415; 20%) 

Tyto 3 klasifikace CZ-ISCO 

představovaly 83% všech 
pracovníků z Ukrajiny v MS kraji v. 

2018. 
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4.4  Vietnam 

Graf 4.16 Počet zaměstnaných z Vietnamu – MS kraj 

 

Graf 4.17 Počet zaměstnaných z Vietnamu – okresy MS kraje v r. 2018 

 
 

Graf 4.18 Podíl na celkovém počtu zaměstnaných cizinců v r. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V r. 2018 bylo v MS kraji 

zaměstnáno 709 pracovníků z 
Vietnamu.  

V MS kraji v r. 2018 pracovalo 5,6% 

všech Vietnamců zaměstnaných 
v ČR (v MS kraji pracuje 4,9% 
cizinců v ČR).  

Vietnamci představovali v r. 2018 

2,5% z celkového počtu 
zaměstnaných cizinců v MS kraji (v 

ČR je to 2,2%). Z tohoto pohledu je 

tedy jejich poměrné zastoupení 
v MS kraji ve srovnání s ČR 
průměrné. 

Počet Vietnamců pracujících v MS 

kraji každým rokem narůstá 
(meziročním průměrným tempem 
cca 28% v posledních 5-ti letech).  

Meziročně (2018–2017) narostl 

v MS kraji jejich počet o 101 

(+17%), v ČR byl nárůst o +28%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v MS kraji o 435 

(+159%), v ČR byl nárůst o +217%. 

Mimo výše popsané zaměstnané z 
Vietnamu bylo na konci r. 2018 

v MS kraji ještě dalších 1.078 

podnikajících Vietnamců s platným 
živnostenským oprávněním.   
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Graf 4.19 Počet zaměstnaných z Vietnamu podle CZ-NACE – MS kraj 

 

Graf 4.20 Počet zaměstnaných z Vietnamu podle CZ-ISCO – MS kraj 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce pracovníků z Vietnamu 

v MS kraji bylo v r. 2018 

zaměstnáno v sekcích CZ-NACE:  

 Sekce I (396; 56%) 

 Sekce G (168; 24%) 

Tyto 2 sekce CZ-NACE 

představovaly 80% všech 
pracovníků z Vietnamu v MS kraji 

v. 2018. 

V případě sekce N Administrativní 
a podpůrné činnosti, kde je 
zaměstnáno 5% všech Vietnamců 

v MS kraji, se jedná hlavně o 
zaměstnance pracovních agentur, 
které následně vysílají své 
pracovníky do jiných odvětví.  

Z pohledu klasifikace zaměstnání 
(CZ-ISCO) bylo v r. 2018 nejvíce 
pracovníků z Vietnamu v MS kraji 

zaměstnáno v CZ-ISCO:  

 CZ-ISCO 5 (462; 65%) 

 CZ-ISCO 9 (142; 20%) 

Tyto 2 klasifikace CZ-ISCO 

představovaly 85% všech 
pracovníků z Vietnamu v MS kraji 

v. 2018. 
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4.5  Bulharsko 

Graf 4.21 Počet zaměstnaných z Bulharska – MS kraj 

 

Graf 4.22 Počet zaměstnaných z Bulharska – okresy MS kraje v r. 2018 

 
 

Graf 4.23 Podíl na celkovém počtu zaměstnaných cizinců v r. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V r. 2018 bylo v MS kraji 

zaměstnáno 550 pracovníků z 
Bulharska.  

V MS kraji v r. 2018 pracovalo 1,6% 

všech Bulharů zaměstnaných v ČR 
(v MS kraji pracuje 4,9% cizinců 
v ČR).  

Bulhaři představovali v r. 2018 

2,0% z celkového počtu 
zaměstnaných cizinců v MS kraji (v 

ČR je to 6,1%). Z tohoto pohledu je 

tedy jejich poměrné zastoupení 
v MS kraji ve srovnání s ČR vysoce 
podprůměrné. 

Počet Bulharů pracujících v MS 

kraji každým rokem narůstá 
(meziročním průměrným tempem 
cca 35% v posledních 5-ti letech).  

Meziročně (2018–2017) narostl 

v MS kraji jejich počet o 95 (+35%), 

v ČR byl nárůst o +27%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v MS kraji o 368 

(+202%), v ČR byl nárůst o +152%. 

Mimo výše popsané zaměstnané z 
Bulharska bylo na konci r. 2018 

v MS kraji ještě dalších 71 

podnikajících Bulharů s platným 
živnostenským oprávněním.   
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Graf 4.24 Počet zaměstnaných z Bulharska podle CZ-NACE – MS kraj 

 

Graf 4.25 Počet zaměstnaných z Bulharska podle CZ-ISCO – MS kraj 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce pracovníků z Bulharska 

v MS kraji bylo v r. 2018 

zaměstnáno v sekcích CZ-NACE:  

 Sekce C (273; 50%) 

 Sekce N (179; 33%) 

 Sekce H (30; 5%) 

Tyto 3 sekce CZ-NACE 

představovaly 88% všech 
pracovníků z Bulharska v MS kraji 

v. 2018. 

V případě sekce N Administrativní 
a podpůrné činnosti, kde je 
zaměstnáno 33% všech Bulharů 
v MS kraji, se jedná hlavně o 
zaměstnance pracovních agentur, 
které následně vysílají své 
pracovníky do jiných odvětví. 
Předpokládá se, že to bude 
převážně do sekce C 

Zpracovatelský průmysl, což 
v konečném důsledku zvyšuje 
jejich zaměstnanost v těchto 
sektorech. Nicméně z datových 
zdrojů použitých pro tento 
dokument nelze blíže specifikovat, 
v jakých odvětvích jsou pracovníci 
pracovních agentur zaměstnáni. 
Ve srovnání s jinými zeměmi je 
podíl počtu Bulharů v této sekci 
nadprůměrný, což znamená, že 
v MS kraji je u Bulharů ve velké 
míře využíváno agenturního 
zaměstnávání. 

Z pohledu klasifikace zaměstnání 
(CZ-ISCO) bylo v r. 2018 nejvíce 
pracovníků z Bulharska v MS kraji 

zaměstnáno v CZ-ISCO:  

 CZ-ISCO 9 (203; 37%) 

 CZ-ISCO 7 (194; 35%) 

 CZ-ISCO 8 (110; 20%) 

Tyto 3 klasifikace CZ-ISCO 

představovaly 92% všech 
pracovníků z Bulharska v MS kraji 

v. 2018. 

 

 

 

 

 

 



 

 

36 

 

4.6  Rumunsko 

Graf 4.26 Počet zaměstnaných z Rumunska – MS kraj 

 

Graf 4.27 Počet zaměstnaných z Rumunska – okresy MS kraje v r. 2018 

 
 

Graf 4.28 Podíl na celkovém počtu zaměstnaných cizinců v r. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V r. 2018 bylo v MS kraji 

zaměstnáno 393 pracovníků z 
Rumunska.  

V MS kraji v r. 2018 pracovalo 0,9% 

všech Rumunů zaměstnaných v ČR 
(v MS kraji pracuje 4,9% cizinců 
v ČR).  

Rumuni představovali v r. 2018 

1,4% z celkového počtu 
zaměstnaných cizinců v MS kraji (v 

ČR je to 7,8%). Z tohoto pohledu je 

tedy jejich poměrné zastoupení 
v MS kraji ve srovnání s ČR vysoce 
podprůměrné. 

Počet Rumunů pracujících v MS 

kraji se skokově navýšil v roce 2015 

a od té doby se je jejich počet 
zvyšuje jen velmi mírně 
(meziročním průměrným tempem 
cca 74% v posledních 5-ti letech, 

což je ale ovlivněno zmíněným 
skokovým nárůstem v r. 2015). 

Meziročně (2018–2017) narostl 

v MS kraji jejich počet o 2 (+1%), 
v ČR byl nárůst o +12%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v MS kraji o 304 

(+342%), v ČR byl nárůst o +221%. 

Mimo výše popsané zaměstnané z 
Rumunska bylo na konci r. 2018 

v MS kraji ještě dalších 15 

podnikajících Rumunů s platným 
živnostenským oprávněním.   
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Graf 4.29 Počet zaměstnaných z Rumunska podle CZ-NACE – MS kraj 

 

Graf 4.30 Počet zaměstnaných z Rumunska podle CZ-ISCO – MS kraj 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce pracovníků z Rumunska 

v MS kraji bylo v r. 2018 

zaměstnáno v sekcích CZ-NACE:  

 Sekce C (108; 27%) 

 Sekce N (96; 24%) 

 Sekce F (78; 20%) 

 Sekce H (78; 20%) 

Tyto 4 sekce CZ-NACE 

představovaly 92% všech 
pracovníků z Rumunska v MS kraji 

v. 2018. 

V případě sekce N Administrativní 
a podpůrné činnosti, kde je 
zaměstnáno 24% všech Rumunů 
v MS kraji, se jedná hlavně o 
zaměstnance pracovních agentur, 
které následně vysílají své 
pracovníky do jiných odvětví. 
Předpokládá se, že to bude 
převážně do sekce C 

Zpracovatelský průmysl a F 
Stavebnictví. Ve srovnání s jinými 
zeměmi je podíl počtu Rumunů 
v této sekci nadprůměrný, což 
znamená, že v MS kraji je u 

Rumunů ve velké míře využíváno 
agenturního zaměstnávání. 

Z pohledu klasifikace zaměstnání 
(CZ-ISCO) bylo v r. 2018 nejvíce 
pracovníků z Rumunska v MS kraji 

zaměstnáno v CZ-ISCO:  

 CZ-ISCO 8 (243; 62%) 

 CZ-ISCO 9 (67; 17%) 

 CZ-ISCO 7 (57; 15%) 

Tyto 3 klasifikace CZ-ISCO 

představovaly 93% všech 
pracovníků z Rumunska v MS kraji 

v. 2018. 
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4.7  Korea 

Graf 4.31 Počet zaměstnaných z Koreje – MS kraj 

 

Graf 4.32 Počet zaměstnaných z Koreje – okresy MS kraje v r. 2018 

 
 

Graf 4.33 Podíl na celkovém počtu zaměstnaných cizinců v r. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V r. 2018 bylo v MS kraji 

zaměstnáno 347 pracovníků z 
Koreje.  

V MS kraji v r. 2018 pracovalo 

35,9% všech Korejců 
zaměstnaných v ČR (v MS kraji 
pracuje 4,9% cizinců v ČR).  

Korejci představovali v r. 2018 

1,2% z celkového počtu 
zaměstnaných cizinců v MS kraji (v 

ČR je to 0,2%). Z tohoto pohledu je 

tedy jejich poměrné zastoupení 
v MS kraji ve srovnání s ČR vysoce 
nadprůměrné. 

Počet Korejců pracujících v MS je 

v posledních letech víceméně 
stabilní a roste jen velmi mírně 
(meziročním průměrným tempem 
cca 10% v posledních 5-ti letech, 

což je ale ovlivněno větším 
nárůstem v r. 2015). 

Meziročně (2018–2017) narostl 

v MS kraji jejich počet o 1 (+0,3%), 
v ČR byl nárůst o +26%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v MS kraji o 100 

(+41%), v ČR byl nárůst o +152%. 

Mimo výše popsané zaměstnané z 
Koreje bylo na konci r. 2018 v MS 

kraji ještě dalších 8 podnikajících 
Korejců s platným živnostenským 
oprávněním.   
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Graf 4.34 Počet zaměstnaných z Koreje podle CZ-NACE – MS kraj 

 

Graf 4.35 Počet zaměstnaných z Koreje podle CZ-ISCO – MS kraj 

 

 

Nejvíce pracovníků z Koreje v MS 

kraji bylo v r. 2018 zaměstnáno 
v sekcích CZ-NACE:  

 Sekce C (264; 77%) 

 Sekce H (21; 6%) 

 Sekce I (16; 5%) 

Tyto 3 sekce CZ-NACE 

představovaly 88% všech 
pracovníků z Koreje v MS kraji v. 

2018. 

Z pohledu klasifikace zaměstnání 
(CZ-ISCO) bylo v r. 2018 nejvíce 
pracovníků z Koreje v MS kraji 

zaměstnáno v CZ-ISCO:  

 CZ-ISCO 1 (203; 62%) 

 CZ-ISCO 2 (52; 17%) 

 CZ-ISCO 3 (47; 15%) 

Tyto 3 klasifikace CZ-ISCO 

představovaly 87% všech 
pracovníků z Koreje v MS kraji v. 

2018.
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5.  Zaměstnaní cizinci v MS kraji a jeho okresech podle vybraných sekcí CZ-NACE 

5.1  B Těžba a dobývání 

Graf 5.1 Počet zaměstnaných cizinců v sekci B – MS kraj 

 

Graf 5.2 Počet zaměstnaných cizinců v sekci B – okresy MS kraje v r. 2018 

 
 

Graf 5.3 Podíl na celkovém počtu zaměstnaných cizinců v r. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V r. 2018 bylo v MS kraji 

zaměstnáno 1.909 cizinců v sekci B 

Těžba a dobývání.  

V MS kraji v r. 2018 pracovalo 

73,2% všech cizinců zaměstnaných 
v ČR v sekci B Těžba a dobývání (v 

MS kraji pracuje 4,9% cizinců v ČR).  

Cizinci zaměstnaní v této sekci CZ-

NACE představovali v r. 2018 6,8% 

z celkového počtu zaměstnaných 
cizinců v MS kraji (v ČR je to 0,5%). 

Z tohoto pohledu je tedy jejich 

poměrné zastoupení v MS kraji ve 

srovnání s ČR vysoce 
nadprůměrné. 

Počet cizinců pracujících v MS kraji 

v sekci B Těžba a dobývání 
v posledních letech každoročně 

klesá (meziročním průměrným 
tempem cca -8% v posledních 5-ti 

letech). 

Meziročně (2018–2017) poklesl 

v MS kraji jejich počet o 150 (-7%), 

v ČR byl pokles o -3%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

snížil jejich počet v MS kraji o 767 

(-29%), v ČR byl pokles o -20%. 

Počet cizinců zaměstnaných v této 
sekci je nicméně vyšší, neboť zde 
budou zaměstnáni i cizinci vedení 
v sekci N Administrativní a 
podpůrné činnosti, kde je 
zaměstnáno 6.574 (23,4%) všech 
cizinců v MS kraji. Jedná se hlavně 
o zaměstnance pracovních 
agentur, které pod sekci N spadají. 
Nicméně z datových zdrojů 
použitých pro tento dokument 

nelze blíže specifikovat, v jakých 
odvětvích jsou pracovníci 
pracovních agentur zaměstnáni.  
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Graf 5.4 Počet zaměstnaných cizinců v sekci B podle zemí – MS kraj v r. 2018 

 

 

Nejvíce zaměstnaných cizinců 
v sekci B Těžba a dobývání v MS 

kraji bylo v r. 2018 ze zemí:  

 Polsko (1.548; 81%) 

 Slovensko (323; 17%) 

Tyto 2 země představovaly 98% 

všech cizinců v sekci B Těžba a 
dobývání v MS kraji v. 2018. 
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5.2  C Zpracovatelský průmysl 

Graf 5.5 Počet zaměstnaných cizinců v sekci C – MS kraj 

 

Graf 5.6 Počet zaměstnaných cizinců v sekci C – okresy MS kraje v r. 2018 

 
 

Graf 5.7 Podíl na celkovém počtu zaměstnaných cizinců v r. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V r. 2018 bylo v MS kraji 

zaměstnáno 9.046 cizinců v sekci C 

Zpracovatelský průmysl.  

V MS kraji v r. 2018 pracovalo 5,4% 

všech cizinců zaměstnaných v ČR 
v sekci C Zpracovatelský průmysl (v 
MS kraji pracuje 4,9% cizinců v ČR). 

Cizinci zaměstnaní v této sekci CZ-

NACE představovali v r. 2018 

32,2% z celkového počtu 
zaměstnaných cizinců v MS kraji (v 

ČR je to 29,5%). Z tohoto pohledu 

je tedy jejich poměrné zastoupení 
v MS kraji ve srovnání s ČR 
průměrné. 

Počet cizinců pracujících v MS kraji 

v sekci C Zpracovatelský průmysl 
v posledních letech každoročně 
narůstá (meziročním průměrným 
tempem cca 22% v posledních 5-ti 

letech). 

Meziročně (2018–2017) narostl 

v MS kraji jejich počet o 1.927 
(+27%), v ČR byl nárůst o +19%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v MS kraji o 

4.955 (+121%), v ČR byl nárůst o 
+123%. 

Počet cizinců zaměstnaných v této 
sekci je nicméně vyšší, neboť zde 
budou zaměstnáni i cizinci vedení 
v sekci N Administrativní a 
podpůrné činnosti, kde je 
zaměstnáno 6.574 (23,4%) všech 
cizinců v MS kraji. Jedná se hlavně 
o zaměstnance pracovních 
agentur, které pod sekci N spadají. 
Nicméně z datových zdrojů 
použitých pro tento dokument 
nelze blíže specifikovat, v jakých 
odvětvích jsou pracovníci 
pracovních agentur zaměstnáni.  
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Graf 5.8 Počet zaměstnaných cizinců v sekci C podle zemí – MS kraj v r. 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce zaměstnaných cizinců 
v sekci C Zpracovatelský průmysl 
v MS kraji bylo v r. 2018 ze zemí:  

 Polsko (3.882; 43%) 

 Slovensko (3.062; 34%) 

 Ukrajina (563; 6%) 

 Bulharsko (273; 3%) 

 Korea (267; 3%) 

Těchto 5 zemí představovalo 89% 

všech cizinců v sekci C 

Zpracovatelský průmysl v MS kraji 

v. 2018. 
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5.3  F Stavebnictví 

Graf 5.9 Počet zaměstnaných cizinců v sekci F – MS kraj 

 

Graf 5.10 Počet zaměstnaných cizinců v sekci F – okresy MS kraje v r. 2018 

 
 

Graf 5.11 Podíl na celkovém počtu zaměstnaných cizinců v r. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V r. 2018 bylo v MS kraji 

zaměstnáno 2.843 cizinců v sekci F 

Stavebnictví.  

V MS kraji v r. 2018 pracovalo 5,5% 

všech cizinců zaměstnaných v ČR 
v sekci F Stavebnictví (v MS kraji 
pracuje 4,9% cizinců v ČR).  

Cizinci zaměstnaní v této sekci CZ-

NACE představovali v r. 2018 

10,1% z celkového počtu 
zaměstnaných cizinců v MS kraji (v 

ČR je to 9,1%). Z tohoto pohledu je 

tedy jejich poměrné zastoupení 
v MS kraji ve srovnání s ČR 
průměrné. 

Počet cizinců pracujících v MS kraji 

v sekci F Stavebnictví v posledních 
letech více méně stagnuje (roste 
meziročním průměrným tempem 
cca 1% v posledních 5-ti letech). 

Meziročně (2018–2017) narostl 

v MS kraji jejich počet o 106 (+4%), 
v ČR byl nárůst o +18%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v MS kraji o 149 

(+6%), v ČR byl nárůst o +66%. 

Počet cizinců zaměstnaných v této 
sekci je vyšší, neboť zde budou 
zaměstnáni i cizinci vedení v sekci 

N Administrativní a podpůrné 
činnosti, kde je zaměstnáno 6.574 

(23,4%) všech cizinců v MS kraji. 

Jedná se hlavně o zaměstnance 
pracovních agentur, které pod 
sekci N spadají. Nicméně 
z datových zdrojů použitých pro 
tento dokument nelze blíže 
specifikovat, v jakých odvětvích 
jsou pracovníci pracovních agentur 
zaměstnáni.  
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Graf 5.12 Počet zaměstnaných cizinců v sekci F podle zemí – MS kraj v r. 2018 

 

Nejvíce zaměstnaných cizinců 
v sekci F Stavebnictví v MS kraji 

bylo v r. 2018 ze zemí:  

 Slovensko (2.011; 71%) 

 Polsko (341; 12%) 

 Ukrajina (293; 10%) 

Tyto 3 země představovaly 93% 

všech cizinců v sekci F Stavebnictví 
v MS kraji v. 2018. 
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5.4  G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových 
vozidel 

Graf 5.13 Počet zaměstnaných cizinců v sekci G – MS kraj 

 

Graf 5.14 Počet zaměstnaných cizinců v sekci G – okresy MS kraje v r. 2018 

 
 

Graf 5.15 Podíl na celkovém počtu zaměstnaných cizinců v r. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V r. 2018 bylo v MS kraji 

zaměstnáno 1.662 cizinců v sekci G 

Velkoobchod a maloobchod; 

opravy a údržba motorových 
vozidel.  

V MS kraji v r. 2018 pracovalo 3,0% 

všech cizinců zaměstnaných v ČR 
v sekci G Velkoobchod a 

maloobchod; opravy a údržba 
motorových vozidel (v MS kraji 

pracuje 4,9% cizinců v ČR).  

Cizinci zaměstnaní v této sekci CZ-

NACE představovali v r. 2018 5,9% 

z celkového počtu zaměstnaných 
cizinců v MS kraji (v ČR je to 9,9%). 
Z tohoto pohledu je tedy jejich 

poměrné zastoupení v MS kraji ve 

srovnání s ČR podprůměrné. 

Počet cizinců pracujících v MS kraji 

v sekci G Velkoobchod a 

maloobchod; opravy a údržba 
motorových vozidel v posledních 
letech každoročně narůstá 
(meziročním průměrným tempem 
cca 24% v posledních 5-ti letech). 

Meziročně (2018–2017) narostl 

v MS kraji jejich počet o 441 
(+36%), v ČR byl nárůst o +18%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v MS kraji o 942 

(+131%), v ČR byl nárůst o +96%. 
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Graf 5.16 Počet zaměstnaných cizinců v sekci G podle zemí – MS kraj v r. 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce zaměstnaných cizinců 
v sekci G Velkoobchod a 

maloobchod; opravy a údržba 
motorových vozidel v MS kraji bylo 

v r. 2018 ze zemí:  

 Slovensko (566; 34%) 

 Polsko (505; 30%) 

 Ukrajina (304; 18%) 

 Vietnam (168; 10%) 

 

Tyto 4 země představovaly 93% 

všech cizinců v sekci G 

Velkoobchod a maloobchod; 

opravy a údržba motorových 
vozidel v MS kraji v. 2018. 
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5.5  H Doprava a skladování 

Graf 5.17 Počet zaměstnaných cizinců v sekci H – MS kraj 

 

Graf 5.18 Počet zaměstnaných cizinců v sekci H – okresy MS kraje v r. 2018 

 
 

Graf 5.19 Podíl na celkovém počtu zaměstnaných cizinců v r. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V r. 2018 bylo v MS kraji 

zaměstnáno 1.045 cizinců v sekci H 

Doprava a skladování.  

V MS kraji v r. 2018 pracovalo 2,6% 

všech cizinců zaměstnaných v ČR 
v sekci H Doprava a skladování (v 

MS kraji pracuje 4,9% cizinců v ČR).  

Cizinci zaměstnaní v této sekci CZ-

NACE představovali v r. 2018 3,7% 

z celkového počtu zaměstnaných 
cizinců v MS kraji (v ČR je to 5,1%). 
Z tohoto pohledu je tedy jejich 

poměrné zastoupení v MS kraji ve 

srovnání s ČR podprůměrné. 

Počet cizinců pracujících v MS kraji 

v sekci H Doprava a skladování 
v posledních letech každoročně 
narůstá (meziročním průměrným 
tempem cca 34% v posledních 5-ti 

letech). 

Meziročně (2018–2017) narostl 

v MS kraji jejich počet o 293 
(+39%), v ČR byl nárůst o +23%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v MS kraji o 716 

(+218%), v ČR byl nárůst o +173%. 
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Graf 5.20 Počet zaměstnaných cizinců v sekci H podle zemí – MS kraj v r. 2018 

 

 

Nejvíce zaměstnaných cizinců 
v sekci H Doprava a skladování 
v MS kraji bylo v r. 2018 ze zemí:  

 Slovensko (403; 39%) 

 Polsko (303; 30%) 

 Ukrajina (124; 12%) 

 Rumunsko (78; 7%) 

 

Tyto 4 země představovaly 87% 

všech cizinců v sekci H Doprava a 

skladování v MS kraji v. 2018. 
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5.6  I Ubytování, stravování a pohostinství 

Graf 5.21 Počet zaměstnaných cizinců v sekci I – MS kraj 

 

Graf 5.22 Počet zaměstnaných cizinců v sekci I – okresy MS kraje v r. 2018 

 
 

Graf 5.23 Podíl na celkovém počtu zaměstnaných cizinců v r. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V r. 2018 bylo v MS kraji 

zaměstnáno 899 cizinců v sekci I 

Ubytování, stravování a 
pohostinství.  

V MS kraji v r. 2018 pracovalo 3,3% 

všech cizinců zaměstnaných v ČR 
v sekci I Ubytování, stravování a 
pohostinství (v MS kraji pracuje 

4,9% cizinců v ČR).  

Cizinci zaměstnaní v této sekci CZ-

NACE představovali v r. 2018 3,2% 

z celkového počtu zaměstnaných 
cizinců v MS kraji (v ČR je to 4,9%). 
Z tohoto pohledu je tedy jejich 

poměrné zastoupení v MS kraji ve 

srovnání s ČR podprůměrné. 

Počet cizinců pracujících v MS kraji 

v sekci I Ubytování, stravování a 
pohostinství v posledních letech 
každoročně narůstá (meziročním 
průměrným tempem cca 26% 
v posledních 5-ti letech). 

Meziročně (2018–2017) narostl 

v MS kraji jejich počet o 138 
(+18%), v ČR byl nárůst o +24%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v MS kraji o 543 

(+153%), v ČR byl nárůst o +156%. 
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Graf 5.24 Počet zaměstnaných cizinců v sekci I podle zemí – MS kraj v r. 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce zaměstnaných cizinců 
v sekci I Ubytování, stravování a 
pohostinství v MS kraji bylo v r. 

2018 ze zemí:  

 Vietnam (396; 44%) 

 Slovensko (176; 20%) 

 Polsko (63; 7%) 

 Čína (30; 3%) 
 Ukrajina (27; 3%) 

 

Těchto 5 zemí představovalo 77% 

všech cizinců v sekci I Ubytování, 
stravování a pohostinství v MS kraji 

v. 2018. 
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5.7  J Informační a komunikační činnosti 

Graf 5.25 Počet zaměstnaných cizinců v sekci J – MS kraj 

 

Graf 5.26 Počet zaměstnaných cizinců v sekci J – okresy MS kraje v r. 2018 

 
 

Graf 5.27 Podíl na celkovém počtu zaměstnaných cizinců v r. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V r. 2018 bylo v MS kraji 

zaměstnáno 673 cizinců v sekci J 

Informační a komunikační činnosti.  

V MS kraji v r. 2018 pracovalo 2,8% 

všech cizinců zaměstnaných v ČR 
v sekci J Informační a komunikační 
činnosti (v MS kraji pracuje 4,9% 

cizinců v ČR).  

Cizinci zaměstnaní v této sekci CZ-

NACE představovali v r. 2018 2,4% 

z celkového počtu zaměstnaných 
cizinců v MS kraji (v ČR je to 4,3%). 
Z tohoto pohledu je tedy jejich 

poměrné zastoupení v MS kraji ve 

srovnání s ČR podprůměrné. 

Počet cizinců pracujících v MS kraji 

v sekci J Informační a komunikační 
činnosti v posledních letech 
každoročně mírně narůstá 
(meziročním průměrným tempem 
cca 21% v posledních 5-ti letech). 

Meziročně (2018–2017) narostl 

v MS kraji jejich počet o 7 (+1%), 
v ČR byl nárůst o +17%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v MS kraji o 329 

(+96%), v ČR byl nárůst o +112%. 
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Graf 5.28 Počet zaměstnaných cizinců v sekci J podle zemí – MS kraj v r. 2018 

 

 

Nejvíce zaměstnaných cizinců 
v sekci J Informační a komunikační 
činnosti v MS kraji bylo v r. 2018 ze 

zemí:  

 Slovensko (279; 41%) 

 Polsko (218; 32%) 

 Itálie (22; 7%) 

 Ukrajina (14; 3%) 

 Portugalsko (10; 2%) 

 Finsko (8; 1%) 

 Indie (8; 1%) 

 

Těchto 7 zemí představovalo 83% 

všech cizinců v sekci J Informační a 
komunikační činnosti v MS kraji v. 

2018. 
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5.8  M Profesní, vědecké a technické činnosti 

Graf 5.29 Počet zaměstnaných cizinců v sekci M – MS kraj 

 

Graf 5.30 Počet zaměstnaných cizinců v sekci M – okresy MS kraje v r. 2018 

 
 

Graf 5.31 Podíl na celkovém počtu zaměstnaných cizinců v r. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V r. 2018 bylo v MS kraji 

zaměstnáno 506 cizinců v sekci M 

Profesní, vědecké a technické 
činnosti.  

V MS kraji v r. 2018 pracovalo 1,5% 

všech cizinců zaměstnaných v ČR 
v sekci M Profesní, vědecké a 
technické činnosti (v MS kraji 

pracuje 4,9% cizinců v ČR).  

Cizinci zaměstnaní v této sekci CZ-

NACE představovali v r. 2018 1,8% 

z celkového počtu zaměstnaných 
cizinců v MS kraji (v ČR je to 5,8%). 

Z tohoto pohledu je tedy jejich 

poměrné zastoupení v MS kraji ve 

srovnání s ČR vysoce 
podprůměrné. 

Počet cizinců pracujících v MS kraji 

v sekci M Profesní, vědecké a 
technické činnosti v posledních 
letech klesá (meziroční průměrné 
tempo růstu je cca 7% v posledních 
5-ti letech, nicméně je ovlivněno 
nárůstem v letech 2014-2016). 

Meziročně (2018–2017) poklesl 

v MS kraji jejich počet o 25 (-5%), 

v ČR byl nárůst o +16%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v MS kraji o 100 

(+25%), v ČR byl nárůst o +93%. 
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Graf 5.32 Počet zaměstnaných cizinců v sekci M podle zemí – MS kraj v r. 2018 

 
 

 

 

 

Nejvíce zaměstnaných cizinců 
v sekci M Profesní, vědecké a 
technické činnosti v MS kraji bylo 

v r. 2018 ze zemí:  

 Polsko (238; 47%) 

 Slovensko (195; 39%) 

 Ukrajina (17; 3%) 

 

Tyto 3 země představovaly 89% 

všech cizinců v sekci M Profesní, 
vědecké a technické činnosti v MS 

kraji v. 2018. 
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5.9 N Administrativní a podpůrné činnosti 

Graf 5.33 Počet zaměstnaných cizinců v sekci N – MS kraj 

 

Graf 5.34 Počet zaměstnaných cizinců v sekci N – okresy MS kraje v r. 2018 

 

Graf 5.35 Podíl na celkovém počtu zaměstnaných cizinců v r. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V r. 2018 bylo v MS kraji 

zaměstnáno 6.574 cizinců v sekci N 

Administrativní a podpůrné 
činnosti. Jedná se převážně o 
zaměstnance pracovních agentur. 

V MS kraji v r. 2018 pracovalo 6,6% 

všech cizinců zaměstnaných v ČR 
v sekci N Administrativní a 
podpůrné činnosti (v MS kraji 

pracuje 4,9% cizinců v ČR).  

Cizinci zaměstnaní v této sekci CZ-

NACE představovali v r. 2018 

23,4% z celkového počtu 
zaměstnaných cizinců v MS kraji (v 

ČR je to 17,6%). Z tohoto pohledu 

je tedy jejich poměrné zastoupení 
v MS kraji ve srovnání s ČR 
nadprůměrné. 

Počet cizinců pracujících v MS kraji 

v sekci N Administrativní a 
podpůrné činnosti v posledních 
letech každoročně narůstá 
(meziročním průměrným tempem 
cca 74% v posledních 5-ti letech). 

Meziročně (2018–2017) narostl 

v MS kraji jejich počet o 1.495 

(+29%), v ČR byl nárůst o +26%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v MS kraji o 

5.775 (+723%), v ČR byl nárůst o 
+225%. 

Zaměstnaní cizinci v sekci N 

Administrativní a podpůrné 
činnosti budou pravděpodobně 
zaměstnání zejména v sekcích B 
Těžba a dobývání, C 

Zpracovatelský průmysl a F 
Stavebnictví. 
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Graf 5.36 Počet zaměstnaných cizinců v sekci N podle zemí – MS kraj v r. 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce zaměstnaných cizinců 
v sekci N Administrativní a 
podpůrné činnosti v MS kraji bylo 

v r. 2018 ze zemí:  

 Polsko (4.407; 67%) 

 Slovensko (1.176; 18%) 

 Ukrajina (456; 7%) 

 Bulharsko (179; 3%) 

 Rumunsko (96; 1%) 

Těchto 5 zemí představovalo 96% 

všech cizinců v sekci N 

Administrativní a podpůrné 
činnosti v MS kraji v. 2018. 
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5.10 P Vzdělávání 

Graf 5.37 Počet zaměstnaných cizinců v sekci P – MS kraj 

 

Graf 5.38 Počet zaměstnaných cizinců v sekci P – okresy MS kraje v r. 2018 

 
 

Graf 5.39 Podíl na celkovém počtu zaměstnaných cizinců v r. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V r. 2018 bylo v MS kraji 

zaměstnáno 666 cizinců v sekci P 

Vzdělávání.  

V MS kraji v r. 2018 pracovalo 5,7% 

všech cizinců zaměstnaných v ČR 
v sekci P Vzdělávání (v MS kraji 

pracuje 4,9% cizinců v ČR).  

Cizinci zaměstnaní v této sekci CZ-

NACE představovali v r. 2018 2,4% 

z celkového počtu zaměstnaných 
cizinců v MS kraji (v ČR je to 2,0%). 
Z tohoto pohledu je tedy jejich 

poměrné zastoupení v MS kraji ve 

srovnání s ČR průměrné. 

Počet cizinců pracujících v MS kraji 

v sekci P Vzdělávání v posledních 
letech každoročně narůstá 
(meziroční průměrné tempo růstu 
je cca 9% v posledních 5-ti letech). 

Meziročně (2018–2017) narostl 

v MS kraji jejich počet o 100 
(+18%), v ČR byl nárůst o +17%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v MS kraji o 198 

(+42%), v ČR byl nárůst o +52%. 
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Graf 5.40 Počet zaměstnaných cizinců v sekci P podle zemí – MS kraj v r. 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce zaměstnaných cizinců 
v sekci P Vzdělávání v MS kraji bylo 

v r. 2018 ze zemí:  

 Slovensko (272; 41%) 

 Polsko (110; 17%) 

 Velká Británie (38; 6%) 

 USA (31; 5%) 

 Německo (19; 3%) 

Těchto 5 zemí představovalo 71% 

všech cizinců v sekci P Vzdělávání 
v MS kraji v. 2018. 
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5.11 Q Zdravotní a sociální péče 

Graf 5.41 Počet zaměstnaných cizinců v sekci Q – MS kraj 

 

Graf 5.42 Počet zaměstnaných cizinců v sekci Q – okresy MS kraje v r. 2018 

 
 

Graf 5.43 Podíl na celkovém počtu zaměstnaných cizinců v r. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V r. 2018 bylo v MS kraji 

zaměstnáno 1.349 cizinců v sekci Q 

Zdravotní a sociální péče.  

V MS kraji v r. 2018 pracovalo 

10,2% všech cizinců zaměstnaných 
v ČR v sekci Q Zdravotní a sociální 
péče (v MS kraji pracuje 4,9% 

cizinců v ČR).  

Cizinci zaměstnaní v této sekci CZ-

NACE představovali v r. 2018 4,8% 

z celkového počtu zaměstnaných 
cizinců v MS kraji (v ČR je to 2,3%). 
Z tohoto pohledu je tedy jejich 

poměrné zastoupení v MS kraji ve 

srovnání s ČR nadprůměrné. 

Počet cizinců pracujících v MS kraji 

v sekci Q Zdravotní a sociální péče 

v posledních letech každoročně 
narůstá (meziroční průměrné 
tempo růstu je cca 12% 
v posledních 5-ti letech). 

Meziročně (2018–2017) narostl 

v MS kraji jejich počet o 162 
(+14%), v ČR byl nárůst o +14%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v MS kraji o 499 

(+56%), v ČR byl nárůst o +71%. 
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Graf 5.44 Počet zaměstnaných cizinců v sekci Q podle zemí – MS kraj v r. 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce zaměstnaných cizinců 
v sekci Q Zdravotní a sociální péče 

v MS kraji bylo v r. 2018 ze zemí:  

 Slovensko (1.067; 79%) 

 Polsko (124; 9%) 

 Ukrajina (106; 8%) 

Tyto 3 země představovaly 96% 

všech cizinců v sekci Q Zdravotní a 
sociální péče v MS kraji v. 2018. 
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6.  Zaměstnaní cizinci v MS kraji a jeho okresech podle CZ-ISCO 

6.1  1 Zákonodárci a řídící pracovníci 

Graf 6.1 Počet zaměstnaných cizinců v CZ-ISCO 1 – MS kraj 

 

Graf 6.2 Počet zaměstnaných cizinců v CZ-ISCO 1 – okresy MS kraje v r. 2018 

 
 

Graf 6.3 Podíl na celkovém počtu zaměstnaných cizinců v r. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V r. 2018 bylo v MS kraji 

zaměstnáno 641 cizinců v CZ-ISCO 

1 Zákonodárci a řídící pracovníci.  

V MS kraji v r. 2018 pracovalo 3,9% 

všech cizinců zaměstnaných v ČR 
v CZ-ISCO 1 Zákonodárci a řídící 
pracovníci (v MS kraji pracuje 4,9% 

cizinců v ČR).  

Cizinci zaměstnaní v tomto CZ-

ISCO představovali v r. 2018 2,3% 

z celkového počtu zaměstnaných 
cizinců v MS kraji (v ČR je to 2,9%). 

Z tohoto pohledu je tedy jejich 

poměrné zastoupení v MS kraji ve 

srovnání s ČR průměrné. 

Počet cizinců pracujících v MS kraji 

v CZ-ISCO 1 Zákonodárci a řídící 
pracovníci v posledních letech 
každoročně mírně narůstá 
(meziroční průměrné tempo růstu 
je cca 7% v posledních 5-ti letech). 

Meziročně (2018–2017) narostl 

v MS kraji jejich počet o 36 (+6%), 
v ČR byl nárůst o +12%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v MS kraji o 148 

(+30%), v ČR byl nárůst o +64%. 
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Graf 6.4 Počet zaměstnaných cizinců v CZ-ISCO 1 podle zemí – MS kraj v r. 

2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce zaměstnaných cizinců 
v CZ-ISCO 1 Zákonodárci a řídící 
pracovníci v MS kraji bylo v r. 2018 

ze zemí:  

 Korea (203; 32%) 

 Slovensko (187; 29%) 

 Polsko (110; 17%) 

 

Tyto 3 země představovaly 78% 

všech cizinců v CZ-ISCO 1 

Zákonodárci a řídící pracovníci 
v MS kraji v. 2018. 
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6.2  2 Specialisté 

Graf 6.5 Počet zaměstnaných cizinců v CZ-ISCO 2 – MS kraj 

 

Graf 6.6 Počet zaměstnaných cizinců v CZ-ISCO 2 – okresy MS kraje v r. 2018 

 
 

Graf 6.7 Podíl na celkovém počtu zaměstnaných cizinců v r. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V r. 2018 bylo v MS kraji 

zaměstnáno 2.878 cizinců v CZ-

ISCO 2 Specialisté.  

V MS kraji v r. 2018 pracovalo 4,8% 

všech cizinců zaměstnaných v ČR 
v CZ-ISCO 2 Specialisté (v MS kraji 

pracuje 4,9% cizinců v ČR).  

Cizinci zaměstnaní v tomto CZ-

ISCO představovali v r. 2018 10,2% 

z celkového počtu zaměstnaných 
cizinců v MS kraji (v ČR je to 
10,5%). Z tohoto pohledu je tedy 

jejich poměrné zastoupení v MS 

kraji ve srovnání s ČR průměrné. 

Počet cizinců pracujících v MS kraji 

v CZ-ISCO 2 Specialisté 
v posledních letech každoročně 
narůstá (meziroční průměrné 
tempo růstu je cca 13% 
v posledních 5-ti letech). 

Meziročně (2018–2017) narostl 

v MS kraji jejich počet o 340 
(+13%), v ČR byl nárůst o +18%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v MS kraji o 

1.077 (+60%), v ČR byl nárůst o 
+87%. 
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Graf 6.8 Počet zaměstnaných cizinců v CZ-ISCO 2 podle zemí – MS kraj v r. 

2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce zaměstnaných cizinců 
v CZ-ISCO 2 Specialisté v MS kraji 

bylo v r. 2018 ze zemí:  

 Slovensko (1.638; 57%) 

 Polsko (513; 18%) 

 Ukrajina (134; 5%) 

 Velká Británie (55; 2%) 
 Korea (52; 2%) 

 

Těchto 5 zemí představovalo 83% 

všech cizinců v CZ-ISCO 2 

Specialisté v MS kraji v. 2018. 

 

  



 

 

66 

 

6.3  3 Techničtí a odborní pracovníci 

Graf 6.9 Počet zaměstnaných cizinců v CZ-ISCO 3 – MS kraj 

 

Graf 6.10 Počet zaměstnaných cizinců v CZ-ISCO 3 – okresy MS kraje v r. 2018 

 
 

Graf 6.11 Podíl na celkovém počtu zaměstnaných cizinců v r. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V r. 2018 bylo v MS kraji 

zaměstnáno 1.897 cizinců v CZ-

ISCO 3 Techničtí a odborní 
pracovníci.  

V MS kraji v r. 2018 pracovalo 5,0% 

všech cizinců zaměstnaných v ČR 
v CZ-ISCO 3 Techničtí a odborní 
pracovníci (v MS kraji pracuje 4,9% 

cizinců v ČR).  

Cizinci zaměstnaní v tomto CZ-

ISCO představovali v r. 2018 6,8% 

z celkového počtu zaměstnaných 
cizinců v MS kraji (v ČR je to 6,6%). 
Z tohoto pohledu je tedy jejich 

poměrné zastoupení v MS kraji ve 

srovnání s ČR průměrné. 

Počet cizinců pracujících v MS kraji 

v CZ-ISCO 3 Techničtí a odborní 
pracovníci v posledních letech 

každoročně narůstá (meziroční 
průměrné tempo růstu je cca 8% 
v posledních 5-ti letech). 

Meziročně (2018–2017) narostl 

v MS kraji jejich počet o 149 (+9%), 
v ČR byl nárůst o +17%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v MS kraji o 493 

(+35%), v ČR byl nárůst o +73%. 

 

 

 

  



 

 

67 

 

Graf 6.12 Počet zaměstnaných cizinců v CZ-ISCO 3 podle zemí – MS kraj v r. 

2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce zaměstnaných cizinců 
v CZ-ISCO 3 Techničtí a odborní 
pracovníci v MS kraji bylo v r. 2018 

ze zemí:  

 Slovensko (933; 49%) 

 Polsko (609; 32%) 

 Ukrajina (84; 4%) 

 Korea (47; 2%) 

 Rusko (45; 2%) 

 

Těchto 5 zemí představovalo 91% 

všech cizinců v CZ-ISCO 3 Techničtí 
a odborní pracovníci v MS kraji v. 

2018. 
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6.4  4 Úředníci 

Graf 6.13 Počet zaměstnaných cizinců v CZ-ISCO 4 – MS kraj 

 

Graf 6.14 Počet zaměstnaných cizinců v CZ-ISCO 4 – okresy MS kraje v r. 2018 

 
 

Graf 6.15 Podíl na celkovém počtu zaměstnaných cizinců v r. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V r. 2018 bylo v MS kraji 

zaměstnáno 953 cizinců v CZ-ISCO 

4 Úředníci.  

V MS kraji v r. 2018 pracovalo 3,0% 

všech cizinců zaměstnaných v ČR 
v CZ-ISCO 4 Úředníci (v MS kraji 

pracuje 4,9% cizinců v ČR).  

Cizinci zaměstnaní v tomto CZ-

ISCO představovali v r. 2018 3,4% 

z celkového počtu zaměstnaných 
cizinců v MS kraji (v ČR je to 5,6%). 
Z tohoto pohledu je tedy jejich 

poměrné zastoupení v MS kraji ve 

srovnání s ČR podprůměrné. 

Počet cizinců pracujících v MS kraji 

v CZ-ISCO 4 Úředníci v posledních 
letech každoročně narůstá, s 
výjimkou roku 2018 (meziroční 
průměrné tempo růstu je cca 18% 
v posledních 5-ti letech). 

Meziročně (2018–2017) poklesl 

v MS kraji jejich počet o 31 (-3%), 

v ČR byl nárůst o +26%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v MS kraji o 435 

(+84%), v ČR byl nárůst o +136%. 
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Graf 6.16 Počet zaměstnaných cizinců v CZ-ISCO 4 podle zemí – MS kraj v r. 

2018 

 

 

Nejvíce zaměstnaných cizinců 
v CZ-ISCO 4 Úředníci v MS kraji 

bylo v r. 2018 ze zemí:  

 Slovensko (401; 42%) 

 Polsko (365; 38%) 

 Ukrajina (46; 5%) 

Tyto 3 země představovaly 85% 

všech cizinců v CZ-ISCO 4 Úředníci 
v MS kraji v. 2018. 
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6.5  5 Pracovníci ve službách a prodeji 

Graf 6.17 Počet zaměstnaných cizinců v CZ-ISCO 5 – MS kraj 

 

Graf 6.18 Počet zaměstnaných cizinců v CZ-ISCO 5 – okresy MS kraje v r. 2018 

 
 

Graf 6.19 Podíl na celkovém počtu zaměstnaných cizinců v r. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V r. 2018 bylo v MS kraji 

zaměstnáno 1.454 cizinců v CZ-

ISCO 5 Pracovníci ve službách a 
prodeji.  

V MS kraji v r. 2018 pracovalo 2,5% 

všech cizinců zaměstnaných v ČR 
v CZ-ISCO 5 Pracovníci ve službách 
a prodeji (v MS kraji pracuje 4,9% 

cizinců v ČR).  

Cizinci zaměstnaní v tomto CZ-

ISCO představovali v r. 2018 5,2% 

z celkového počtu zaměstnaných 
cizinců v MS kraji (v ČR je to 
10,1%). Z tohoto pohledu je tedy 

jejich poměrné zastoupení v MS 

kraji ve srovnání s ČR vysoce 
podprůměrné. 

Počet cizinců pracujících v MS kraji 

v CZ-ISCO 5 Pracovníci ve službách 
a prodeji v posledních letech 
každoročně narůstá (meziroční 
průměrné tempo růstu je cca 21% 
v posledních 5-ti letech). 

Meziročně (2018–2017) narostl 

v MS kraji jejich počet o 181 
(+14%), v ČR byl nárůst o +22%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v MS kraji o 765 

(+111%), v ČR byl nárůst o +123%. 
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Graf 6.20 Počet zaměstnaných cizinců v CZ-ISCO 5 podle zemí – MS kraj v r. 

2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce zaměstnaných cizinců 
v CZ-ISCO 5 Pracovníci ve službách 
a prodeji v MS kraji bylo v r. 2018 

ze zemí:  

 Slovensko (487; 33%) 

 Vietnam (462; 32%) 

 Polsko (166; 11%) 

 Ukrajina (53; 4%) 

Tyto 4 země představovaly 80% 

všech cizinců v CZ-ISCO 5 

Pracovníci ve službách a prodeji 
v MS kraji v. 2018. 
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6.6  6 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 

Graf 6.21 Počet zaměstnaných cizinců v CZ-ISCO 6 – MS kraj 

 

Graf 6.22 Počet zaměstnaných cizinců v CZ-ISCO 6 – okresy MS kraje v r. 2018 

 
 

Graf 6.23 Podíl na celkovém počtu zaměstnaných cizinců v r. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V r. 2018 bylo v MS kraji 

zaměstnáno 62 cizinců v CZ-ISCO 6 

Kvalifikovaní pracovníci v 
zemědělství, lesnictví a rybářství.  

V MS kraji v r. 2018 pracovalo 2,5% 

všech cizinců zaměstnaných v ČR 
v CZ-ISCO 6 Kvalifikovaní 
pracovníci v zemědělství, lesnictví 
a rybářství (v MS kraji pracuje 4,9% 

cizinců v ČR).  

Cizinci zaměstnaní v tomto CZ-

ISCO představovali v r. 2018 0,2% 

z celkového počtu zaměstnaných 
cizinců v MS kraji (v ČR je to 0,4%). 
Z tohoto pohledu je tedy jejich 

poměrné zastoupení v MS kraji ve 

srovnání s ČR podprůměrné. 

Počet cizinců pracujících v MS kraji 

v CZ-ISCO 6 Kvalifikovaní 
pracovníci v zemědělství, lesnictví 
a rybářství v posledních letech 
každoročně kolísá (meziroční 
průměrné tempo růstu je cca 16% 
v posledních 5-ti letech). 

Meziročně (2018–2017) narostl 

v MS kraji jejich počet o 25 (+67%), 
v ČR byl nárůst o +14%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v MS kraji o 15 

(+32%), v ČR byl nárůst o +63%. 
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Graf 6.24 Počet zaměstnaných cizinců v CZ-ISCO 6 podle zemí – MS kraj v r. 

2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce zaměstnaných cizinců 
v CZ-ISCO 6 Kvalifikovaní 
pracovníci v zemědělství, lesnictví 
a rybářství v MS kraji bylo v r. 2018 

ze zemí:  

 Slovensko (39; 63%) 

 Ukrajina (11; 18%) 

 Polsko (8; 13%) 

Tyto 4 země představovaly 94% 

všech cizinců v CZ-ISCO 6 

Kvalifikovaní pracovníci v 
zemědělství, lesnictví a rybářství 
v MS kraji v. 2018. 
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6.7  7 Řemeslníci a opraváři 

Graf 6.25 Počet zaměstnaných cizinců v CZ-ISCO 7 – MS kraj 

 

Graf 6.26 Počet zaměstnaných cizinců v CZ-ISCO 7 – okresy MS kraje v r. 2018 

 
 

Graf 6.27 Podíl na celkovém počtu zaměstnaných cizinců v r. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V r. 2018 bylo v MS kraji 

zaměstnáno 6.005 cizinců v CZ-

ISCO 7 Řemeslníci a opraváři.  

V MS kraji v r. 2018 pracovalo 9,2% 

všech cizinců zaměstnaných v ČR 
v CZ-ISCO 7 Řemeslníci a opraváři 
(v MS kraji pracuje 4,9% cizinců 
v ČR).  

Cizinci zaměstnaní v tomto CZ-

ISCO představovali v r. 2018 21,4% 

z celkového počtu zaměstnaných 
cizinců v MS kraji (v ČR je to 
11,5%). Z tohoto pohledu je tedy 

jejich poměrné zastoupení v MS 

kraji ve srovnání s ČR vysoce 
nadprůměrné. 

Počet cizinců pracujících v MS kraji 

v CZ-ISCO 7 Řemeslníci a opraváři 
v posledních letech každoročně 
narůstá (meziroční průměrné 
tempo růstu je cca 11% 
v posledních 5-ti letech). 

Meziročně (2018–2017) narostl 

v MS kraji jejich počet o 404 (+7%), 
v ČR byl nárůst o +15%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v MS kraji o 

1.970 (+49%), v ČR byl nárůst o 
+66%. 
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Graf 6.28 Počet zaměstnaných cizinců v CZ-ISCO 7 podle zemí – MS kraj v r. 

2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce zaměstnaných cizinců 
v CZ-ISCO 7 Řemeslníci a opraváři 
v MS kraji bylo v r. 2018 ze zemí:  

 Slovensko (2.819; 47%) 

 Polsko (2.186; 36%) 

 Ukrajina (415; 7%) 

 Bulharsko (194; 3%) 

 Indie (116; 2%) 

Těchto 5 zemí představovalo 95% 

všech cizinců v CZ-ISCO 7 

Řemeslníci a opraváři v MS kraji v. 

2018. 
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6.8  8 Obsluha strojů a zařízení, montéři 

Graf 6.29 Počet zaměstnaných cizinců v CZ-ISCO 8 – MS kraj 

 

Graf 6.30 Počet zaměstnaných cizinců v CZ-ISCO 8 – okresy MS kraje v r. 2018 

 
 

Graf 6.31 Podíl na celkovém počtu zaměstnaných cizinců v r. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V r. 2018 bylo v MS kraji 

zaměstnáno 9.201 cizinců v CZ-

ISCO 8 Obsluha strojů a zařízení, 
montéři.  

V MS kraji v r. 2018 pracovalo 7,3% 

všech cizinců zaměstnaných v ČR 
v CZ-ISCO 8 Obsluha strojů a 
zařízení, montéři (v MS kraji 
pracuje 4,9% cizinců v ČR).  

Cizinci zaměstnaní v tomto CZ-

ISCO představovali v r. 2018 32,7% 

z celkového počtu zaměstnaných 
cizinců v MS kraji (v ČR je to 
22,1%). Z tohoto pohledu je tedy 

jejich poměrné zastoupení v MS 

kraji ve srovnání s ČR vysoce 
nadprůměrné. 

Počet cizinců pracujících v MS kraji 

v CZ-ISCO 8 Obsluha strojů a 
zařízení, montéři v posledních 
letech každoročně narůstá 
(meziroční průměrné tempo růstu 
je cca 26% v posledních 5-ti 

letech). 

Meziročně (2018–2017) narostl 

v MS kraji jejich počet o 2.269 
(+33%), v ČR byl nárůst o +29%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v MS kraji o 

5.487 (+148%), v ČR byl nárůst o 
+195%. 

 

 

 

  



 

 

77 

 

Graf 6.32 Počet zaměstnaných cizinců v CZ-ISCO 8 podle zemí – MS kraj v r. 

2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce zaměstnaných cizinců 
v CZ-ISCO 8 Obsluha strojů a 
zařízení, montéři v MS kraji bylo 

v r. 2018 ze zemí:  

 Polsko (6.035; 66%) 

 Slovensko (1.675; 18%) 

 Ukrajina (687; 7%) 

 Rumunsko (243; 3%) 

 Srbsko (172; 2%) 

Těchto 5 zemí představovalo 96% 

všech cizinců v CZ-ISCO 8 Obsluha 

strojů a zařízení, montéři v MS kraji 

v. 2018. 
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6.9  9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 

Graf 6.33 Počet zaměstnaných cizinců v CZ-ISCO 9 – MS kraj 

 

Graf 6.34 Počet zaměstnaných cizinců v CZ-ISCO 9 – okresy MS kraje v r. 2018 

 
 

Graf 6.35 Podíl na celkovém počtu zaměstnaných cizinců v r. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V r. 2018 bylo v MS kraji 

zaměstnáno 5.007 cizinců v CZ-

ISCO 9 Pomocní a nekvalifikovaní 
pracovníci.  

V MS kraji v r. 2018 pracovalo 2,9% 

všech cizinců zaměstnaných v ČR 

v CZ-ISCO 9 Pomocní a 
nekvalifikovaní pracovníci (v MS 

kraji pracuje 4,9% cizinců v ČR).  

Cizinci zaměstnaní v tomto CZ-

ISCO představovali v r. 2018 17,8% 

z celkového počtu zaměstnaných 
cizinců v MS kraji (v ČR je to 
30,3%). Z tohoto pohledu je tedy 

jejich poměrné zastoupení v MS 

kraji ve srovnání s ČR 
podprůměrné. 

Počet cizinců pracujících v MS kraji 

v CZ-ISCO 9 Pomocní a 
nekvalifikovaní pracovníci 
v posledních letech každoročně 
narůstá (meziroční průměrné 

tempo růstu je cca 31% 

v posledních 5-ti letech). 

Meziročně (2018–2017) narostl 

v MS kraji jejich počet o 1.197 

(+31%), v ČR byl nárůst o +18%. 

Za posledních 5 let (2014-2018) se 

zvýšil jejich počet v MS kraji o 

3.316 (+196%), v ČR byl nárůst o 
+136%. 
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Graf 6.36 Počet zaměstnaných cizinců v CZ-ISCO 9 podle zemí – MS kraj v r. 

2018 

 

 

Nejvíce zaměstnaných cizinců 
v CZ-ISCO 9 Pomocní a 
nekvalifikovaní pracovníci v MS 

kraji bylo v r. 2018 ze zemí:  

 Polsko (1.979; 40%) 

 Slovensko (1.741; 35%) 

 Ukrajina (589; 12%) 

 Bulharsko (203; 4%) 

 Vietnam (142; 3%) 

 Maďarsko (122; 2%) 

Těchto 6 zemí představovalo 95% 

všech cizinců v CZ-ISCO 9 Pomocní 
a nekvalifikovaní pracovníci v MS 

kraji v. 2018. 

 


