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Cele mai răspândite 
minorități

• Minoritatea Romani

• Minoritatea Vietnameză

• Minoritatea Slovacă

• Minoritatea Poloneză

• Minoritatea Ucraineană



Minoritatea Romani

• 2,2% din populația Cehă (262 000)

• Au venit pe teritoriul nostru la sfârțitul sec. 
14

• Aproximativ 57% din populația romă cu 
vârsta intre 20-60 de ani nu lucrează. 

• Aproximativ 30% din populația acestei 
minorități este analfabetă și doar 4% au 
făcut liceul.

• Minoritatea este una dintre cele mai 
problematice din Republica Cehă.



Personalități Romani:

Lucie bílá, cântăreț
Zdeněk Godla, actor
Duo Aramis, formație muzicală



Minoritatea 
Vietnameză

• Max. 1% din populația Cehă (60 000- 100 000)

• Au venit pe teritoriu ceh la mijlocul sec. 20

• Vietnamezii dețin mii de mici magazine cu 
prețuri scăzute, ce sunt deschise până la ore 
târzii.

• Unii dintre ei sunt aici ilegal.

• Grupurile criminale vietnameze controlează 
mare parte din productia de metanfetamină și 
marijuana din Rep. Cehă. 



Vietnamezi cunoscuți:

Filip Nguyen, fotbalist
Monika leová, Miss Univers din Cehia
Do Thu Trang, blogger
Raego Kšandykid, cântăreț actor
Thai Dai Van Nguyen, jucător de șah



Minoritatea Slovacă

• 1,5% din populația Cehă (193 200)

• Ei nu au venit pe teritoriul nostru dar 
unii dintre ei s-au așezat aici după ce 
Cehoslovacia s-a destrămat. 

• Acesta este motivul pentru care ei 
vorbesc o limbă foarte asemănătoare cu 
a noastră.

• Ei arată la fel ca noi și nu au nici o 
caracteristică. 



Slovaci cunoscuți:

Andrej Babiš, fost premier
Maroš Kramár, actor
David Hansko, fotbalist



Minoritatea 
Poloneză

• 1,2% din populația Cehă

• După minoritatea slovacă ei sunt a 
doua cea mai mare minoritate din Rep. 
Cehă.

• Mare parte din ei trăiesc în Silesia 
(80%)

• Sunt școli în Silesia pentru copii 
polonezi.



Polonezi cunoscuți:

Ewa Farna, cântăreț
Alojzy Martynek, vocalist într-un grup folk



Minoritatea 
ucraineană

Aproximativ 1,4% din populatia Cehă

(152 699)

Ei sunt a 4 cea mai mare minoritate din 
Rep. Cehă.

Numărul lor a început să crească în anii 90 
datorită muncii. 

Muncesc în construcții de exemplu. 

O treime din ei trăiesc în Praga.





Angajații străini în funcție de naționalitate la data 30.6. 2019

•Slovak minority •Ukrainian minority •Polish minority •Romanian minority

•Bulgarian minority •Hungarian minority •Russian minority •Vietnamese minority

•Mongolian minority •German minority •Moldovan minority •others



SFÂRȘIT
Mulțumim!


