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V Praze žije 37 procent všech cizinců ČR

Podle studie sociální situace cizinců žijících v Praze, v Praze sídlí 37 procent všech cizinců České
republiky. Tři největší skupiny cizinců jsou Ukrajinci, Vietnamci a Rusové.
Mezi hlavní problémy, kterým čelí cizinci, zahrnují zejména hledání bydlení, zaměstnání, jazyková
bariéra. Cizinci v Praze mají pracovat 12-16 hodin denně aby dostávat stejný plat jako Češi.
V České republice v loňském roce sídlilo 441.500 cizinců. Více než polovina z nich měla povolení k
trvalému pobytu. Většina lidí pocházela z členských států EU a Ruska, ve stejné době snížil se počet
Ukrajinců. Většina migrantů je soustředěna v Praze, kde tvoří 13 procent populace.
Mnoho migrantů žije v České republice během posledních pět let, a tak mohou získat povolení k
trvalému pobytu. Podle ministerstva vnitra České republiky na konci loňského roku takových lidí žilo
asi 238.900, zatímco ostatní cizincici žili v České republice dočasně. Od roku 2011 do České
republiky přicestují většinou občané EU. Cizinci z jiných zemí přicházejí méně. Tři pětiny cizinců na
území České republiky jsou Ukrajinci, Slováci a Vietnamci.
Od roku 2008, klesl o 15 procent počet Ukrajinců, Vietnamců o 5 procent. Naopak neustále se
vzrůstá počet rusů.
Jak již bylo zmíněno, většina cizinců žije a pracuje v Praze. Hlavní město jako svůj dočasný nebo nový
dům vybralo 37 procent migrantů pobývajících v České republice. Metropole a Středočeský kráj je
domovem dvou třetin Ukrajinců, 45 procent Slováků a pětina Vietnamců. Tři čtvrtiny rusů také
rozhodla o pobýtu v Praze, do Karlovarského kraje výdalo se 7 procent ruských občanů.
Podíl cizinců v České republice je 4,1 procent populace - je mnohem nižší než v ostatních zemích EU.
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