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Migranti a migrantky v Praze 

Zdroj: Statistiky MV  
Pozn.: * údaje k 31. 10. 2013;  ** údaje k 31. 10. 2012; ***uvedené údaje jsou statistikou evidovaných cizinců – neregistrovaní 
cizinci nejsou započítáni 
 
 

rok ČR HMP Podíl cizinců 

evidovaných v HMP 

na celkovém počtu 

cizinců v ČR 

Podíl cizinců      na 

celkové populaci 

HMP 

2013*         

Cizinci celkem*** 435 719 158 725 36 % 13 % 

Z toho cizinci  ze třetích 

zemí 

263 006 109 639 42 % 10 % 

Z toho cizinci EU/EHP*** 171 907 48 839 28 % 4 % 

2012**         

Cizinci celkem*** 439 223 165 519 38 % 13 % 

Z toho cizinci  ze třetích 

zemí 

279 325 119 786 43 % 10 % 

Z toho cizinci EU/EHP*** 159 898 45 733 29 % 4 % 



Země původu ČR HMP Podíl na cizincích daného 

občanství žijících v ČR 

Podíl na 

obyvatelích HMP 

Ukrajina 104 720 44 935 42,92 % 3,53 % 

Slovensko* 89 817 24 255 27,01 % 1,91 % 

Rusko 32 514 19 649 60,43 % 1,55 % 

Vietnam  57 053 10 914 19,13 % 0,86 % 

Čína 5 425 3 822 70,45 % 0,30 % 

*údaje uvádějící počty cizinců EU/EHP nemusejí být úplné 

MČ Podíl cizinců na 
celkovém 
počtu obyvatel 

Praha 1 31,5% 

Praha 2 23,4% 

Praha 9 19,4% 



Migrace je přínosem! 

-   80% migrace tvoří v ČR migrace pracovní 
 
-   největší počet migrantů v produktivním věku, vzdělaní, 
ekonomicky aktivní 
 
-   odborníci, kterých je v ČR nedostatek 
 
-   Praha jako místo zahraničních investic   
 
-   turistika 
 
-   kulturní diverzita 
 

 
 



Státní x pražské bariéry 

Státní bariéry: 
- pobytová legislativa 
- dlouhá správní řízení 
- nedostatečná koordinovanost jednotlivých  resortů 
- komerční pojištění 
 
Pražské bariéry 
-     nevyužívání potenciálu migrace 
-     integrace není prioritou 
-     nedostatek finančních prostředků 
-     nedostatečné zapojení místní samosprávy 
-     volební právo pro migranty v komunálních volbách 
-     nekoordinovanost 

 
 



- do roku 2012 absence koncepční práce, roztříštěnost 
projektů, nízká míra spolupráce mezi subjekty 
 

- největší snaha ze strany NNO a od roku 2009 jednotlivých 
MČ 

 
- listopad 2011 – schválení vzniku Integračního centra Praha, 

o.p.s.  (vznik k 14.3.2012) – 11 ze 13 integračních center 
dle národní koncepce integrace cizinců 

 
- ICP jako koordinátor integračních aktivit  

 

Praha – metropole všech! 



Koncepce hl. m. Prahy pro oblast 
integrace cizinců  

-    zadavatel: hl. m. Praha 
- koordinátor vzniku: ICP, o.p.s. 
- dle vzoru západoevropských měst  (Londýn, Hamburk, 

Vídeň, Lisabon) a národní koncepce integrace cizinců 
- termín vzniku: září 2012 – leden 2014 
 
- 5 priorit – vychází z potřeb a praxe 
          - každá priorita definuje doporučení a odpovědné orgány 
 
Do 31.1. každého roku Radě hl. m. Praha předložit: 
- Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace 

cizinců 
- Zpráva o naplňování Koncepce hl. m. Prahy pro oblast 

integrace cizinců  



1. Proces přípravy (červen 2012 - prosinec 2013) 
                      Platforma migrantů                 Poradní platforma zástupců MČ a MHMP 
 

Regionální poradní platforma  (RPP)  
 

Pracovní skupiny         
 

Expertní skupina 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Proces připomínkování – schvalování (leden - únor 2014) 
Platforma migrantů          Poradní platforma zástupců MČ a MHMP          RPP 
 
                                            MČ Praha 1-22, Praha – Libuš 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Proces schvalování 

Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin a integrace cizinců 
 

Výbor pro kulturu památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy 
ZHMP 

 
Rada hl. m. Prahy 

 
Zastupitelstvo hl. m. Prahy  

 
 



Priority pražské koncepce 

 
1. Analýza postavení migrantů na území HMP 
    

2. Financování integrace cizinců  
  
3. Informovanost 

 
4. Vzdělávání  

 
5. Přístup migrantů k sociálním a návazným 

službám 
 



Bc. Pavla Jenková, DiS. 
metodik@icpraha.com 

+420 773 636 144  
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