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1. Základní údaje o Středočeském kraji (k březnu 2018)
Rozloha:

11 015 km2

Počet obyvatel:

1 352 795

Průměrná měsíční mzda:

29 917 Kč

Míra nezaměstnanosti v %:

2,94

2. Obecné údaje o cizincích žijících ve Středočeském kraji
Podle údajů Českého statistického úřadu dlouhodobě žilo ke konci roku 2016 ve Středočeském kraji
(“SČK”) přes 65 000 cizinců, což kraj v absolutních číslech řadí hned za Prahu na druhé místo
v zemi. Osoby s cizí státní příslušností představovaly ca. 4,9 % ze všech obyvatel, což odpovídá
celostátnímu průměru významně umocňovanému Hlavním městem Prahou. Po mírném poklesu
počtu usazených cizinců v kontextu ubývajících pracovních příležitostí v době hospodářské krize
po r. 2008 zaznamenáváme v posledních letech a v souvislosti s ekonomickou konjunkturou opět
rostoucí trend, který se navíc spíše zrychluje.

V samotném okrese Nymburk došlo za dvě dekády od roku 1996 ke zvýšení počtu usazených cizinců
o bezmála 3 000, což odpovídá nárůstu o 354 %. V celém Středočeském kraji pak bylo navýšení
přibližně trojnásobné, oproti celostátnímu průměru kolem 250 %. Specifikem okresu Nymburk je
vysoký podíl žen-migrantek, které zde představují 46,7 % ze všech usazených cizinců, o tři procenta
více než je krajský průměr.

Na rozdíl od celostátní úrovně ve Středočeském kraji převažují usazení občané Slovenska nad
občany Ukrajiny, obě tyto skupiny jsou nicméně zastoupeny nadproporčně. Naopak méně zde žije
občanů Vietnamu či Ruska. V okrese Nymburk je pak z celkového počtu 4027 registrovaných cizinců
bylo 1273 (31,6 %) držiteli ukrajinského, 1042 (25,9 %) slovenského, 322 (8 %) vietnamského a 275
(6,8 %) ruského občanství.

3. Cizinci na trhu práce
Na konci ledna 2018 došlo vzhledem k situaci na trhu práce ke zdvojnásobení roční kvóty pro
přijímání pracovníků v rámci Režimu Ukrajina na 20 000, a dále byl zaveden Režim ostatní státy,
v rámci kterého může přijít za prací až tisíc osob z Mongolska a dalších tisíc z Filipín. Ministerstvo
vnitra však zároveň zpřísnilo podmínky vůči zaměstnavatelům, kteří chtějí „režimové“ pracovníky
zaměstnat. Vedle registrace na krajském Centru pro integraci cizinců se v případě větších náborů
vyžaduje také souhlasné vyjádření města, ve kterém společnost sídlí, čímž má být zaručeno, že bude
zaměstnavatel s radnicí aktivně spolupracovat.
Koncem roku 2017 byl zároveň zrušen kritizovaný systém žádostí o víza v zahraničí Visapoint.
Dosud nedošlo k jeho nahrazení novým centrálním systémem, situace je tedy řešena tzv. živou
frontou na zastupitelských úřadech, respektive objednáváním termínů schůzek prostřednictvím emailů podle instrukcí jednotlivých ambasád.
Již k 31. 12. 2016 přesahoval počet zaměstnaných cizinců evidovaných úřady práce ve Středočeském
kraji počet oficiálně usazených cizinců. Příčinu tohoto rozporu lze pravděpodobně hledat
především v přítomnosti občanů členských států EU, kteří nejsou v České republice formálně
přihlášení k pobytu, avšak zároveň jsou řádně zaměstnáni.
Meziročně došlo ke konci roku 2017 k zásadnímu nárůstu zaměstnaných cizinců v SČK
v absolutních číslech o bezmála 19 000 (+29,2 %). O něco více než polovinu navýšení tvořili občané
EU, EHP a Švýcarska, zbylých ca. 8 000 pak představovali cizinci ze třetích zemí – ať už držitelé
trvalého pobytu, pracovního povolení nebo zaměstnanecké karty. Vzhledem k současné situaci na
trhu práce lze předvídat, že poptávka po zahraničních pracovnících bude i v následujících letech
značná, a že počet usazených cizinců v regionu bude dále narůstat.

Podle statistik živnostenského úřadu bylo dále ve SČK k 31. 3. 2018 registrováno 9660 cizincůpodnikatelů, především z Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu.
Konkrétně v okrese Nymburk bylo ke konci roku 2017 zaměstnáno 4873 cizích státních příslušníků,
z toho 1445 žen. Více než 3000 představovali občané EU, EHP či Švýcarska, dalších 1259 trvale
usazení tzv. třetizemci. Výrazný byl i počet cizinců-držitelů zaměstnaneckých karet, který dosáhl
čísla 423. Podle informací úřadu práce je většina cizinců zaměstnána ve stavebnictví, lesnictví,
zemědělství a strojírenství, ženy pak také v potravinářském průmyslu.
V roce 2017 bylo s 1536 občany především třetích zemí zahájeno řízení o správním vyhoštění
z důvodu nelegálního pobytu, což představuje meziroční nárůst o 340.

4. Integrace cizinců ve Středočeském kraji
Systémový přístup k integraci cizinců ve SČK je stále ve své rané fázi, což je v kontextu podstatného
navyšování počtu usazených a pracujících migrantů značná výzva. Středočeský kraj dosud nemá
schválenu vlastní Koncepci integrace cizinců. Zároveň je v současnosti jediným regionem ČR, ve
kterém není zřízeno Centrum na podporu integrace cizinců („CPIC“), což zákonitě omezuje
dostupnost služeb, jako jsou jazykové kurzy či sociální a právní poradenství. Tato situace by se měla
v blízké budoucnosti změnit, neboť v dubnu 2018 Ministerstvo vnitra vyhlásilo výzvu s uzávěrkou
23. května 2018 na vytvoření a provoz CPIC ve Středočeském kraji s pobočkami v pěti městech.
Přímo v několika městech Středočeského kraje nicméně už dnes pro občany třetích zemí nabízí
jazykové kurzy a poskytuje sociální služby nevládní organizace Centrum pro integraci cizinců
(neplést s CPIC), konkrétně v Kolíně, Kladně, Kutné Hoře, Mělníce, Mladé Boleslavi a Nymburce.
Poloha Středočeského kraje zároveň umožňuje řadě klientů využívat široké nabídky podpory a
služeb, které jsou k dispozici v hlavním městě Praha.
Lze konstatovat, že pro budoucí úspěšnou integraci cizinců ve Středočeském kraji je nezbytný jak
systémový přístup ze strany orgánů státní správy, tak i aktivnější zapojení krajské samosprávy a
zejména pak konkrétních měst. Dobrou praxí se stává tvorba lokálních koncepcí integrace cizinců
a konkrétní zahrnutí této agendy do práce městských úřadů. Nezastupitelnou roli budou
nepochybně hrát zaměstnavatelé, kteří cizince poptávají jako tolik žádanou pracovní sílu.
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