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1 Úvod 

Slovo migrace je známé už mnoho staletí a samostatná migrace je 

neodmyslitelně spjata se vznikem  moderní společnosti. Lidé migrují už mnoho 

tisíciletí, avšak v posledních dvaceti letech nabrala migrace na obrátkách i rozmanitosti. 

Někteří vědci tomu říkají věk migrace, někteří tento jev nazývají jakýmsi novým 

fenoménem. 

Mezinárodní migrace má dnes mnoho forem a dopadů. Dopady migrace můžeme 

spatřovat ve všech oblastech společenského, hospodářského a politického života. 

Pozitivem je, že migrace řeší nepříznivý demografický vývoj společnosti. Negativem 

pak je, např. při ztrátě zaměstnání, zvyšující se počty ilegálních imigrantů a jejich 

následná trestná činnost.  

Cílem této bakalářské práce je zjistit důvody příchodu ukrajinského obyvatelstva 

do České republiky, charakter jejich pobyt a ekonomickou aktivitu. V souvislosti 

s hlavní cílem práce je pozornost věnována také remitencím, které posílají zpět  

na Ukrajinu. 

V první části této práce je vymezena mezinárodní migrace a její definice, 

klasifikace mezinárodních toků podle povahy a formy, popis teorií migrace, které se 

snaží objasnit příčiny migrace. Vzhledem k velké rozmanitosti migračních toků jsou 

také rozebrány dopady mezinárodní migrace, zejména demografické a ekonomické, dále 

také dopady na zdrojovou a cílovou zemi. A na závěr první části se krátce přiblíží 

historie migrace. 

V druhé části práce je popsáno statistické sledování mezinárodní migrace České 

republiky, dále vývoj imigrace a nelegální imigrace do České republiky po roce 1989  

a vývoj remitencí. 

V poslední části této práce je naplněn hlavní cíl této práce prostřednictvím 

analýzy faktorů migrace z Ukrajiny do České republiky. Údaje byly získány pomocí 

vyhodnocení dotazníkového pilotního šetření, které zachycuje některé charakteristiky 

ukrajinských imigrantů v České republice. 
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2 Teoretická východiska migrace 

Pro pochopení termínu mezinárodní migrace je zapotřebí vysvětlit základní 

termíny a vztahy týkající se mezinárodní migrace, jednotlivé přístupy k teorii migrace, 

dále nastínit historický vývoj a definovat a shrnout dopady migrace na jednotlivé země. 

2.1 Definice a vymezení mezinárodní migrace 

Mezinárodní migrace, dále jen „migrace“, se chápe jako pohyb osob přes státní 

hranice a jejich pobyt na území cizího státu po delší dobu, orientačně v délce nejméně 

tří měsíců (Drbohlav, 2008). Dle Adamcové a kol. (2009) je migrace spojena 

s překročením státních hranic a dlouhodobým pobytem v cizí zemi. King (2008) 

popisuje migraci jednoduše jako pohyb lidí z jednoho místa či země na druhé, kde se 

chtějí usadit. Castles (1998) uvádí, že migrace je komplexním procesem, kolektivního 

charakteru, vznikající z nějaké společenské změny zasahující celou společnost jak 

v krajině původu, tak v krajině cílové. Podle Šiškové (2001) jde o jednu z forem reakcí 

jednotlivců nebo rodin, případně skupin na společenské, hospodářské a kulturní 

podmínky, ve kterých žijí. Z demografického hlediska lze hovořit o změně místa 

bydliště na určitou dobu případně natrvalo, při kterém jsou překročené politické hranice 

státu (Kalibová, Pavlík a Vodáková, 2009; Roubíček, 1997). Mezinárodní organizace 

pro migraci (IOM, 2004) definuje migraci jako „pohyb osoby nebo skupiny osob, a to 

buď přes mezinárodní hranice, nebo v rámci státu. Je to pohyb obyvatelstva, zahrnující 

jakýkoliv druh pohybu osob, bez ohledu na jeho délku, složení a příčiny, který zahrnuje 

migraci uprchlíků, vysídlených osob, hospodářských migrantů a osob pohybujících se 

pro jiné účely, včetně sloučení rodiny“. 

Migrace probíhá ze země původu (zdrojové země), přes tranzitní (přechodnou) 

zemi do země cílové (hostitelské). Z pohledu země původu se proud odcházejících 

obyvatel jeví jako emigrace a z pohledu cílové země se tentýž proud jeví jako imigrace. 

Rozdíl mezi imigrujícími a emigrujícími osobami přes hranice státu za určité časové 

období (nejčastěji jeden rok) se označuje jako migrační saldo. To může být kladné 

v případě převažující imigrace nebo také záporné, kdy emigrace ze země je větší než 

imigrace (Adamcová, 2009).  

Migrantem je podle definice OSN (1998) „člověk, který změní zemi svého 

obvyklého bydliště. Za obvyklé bydliště se považuje místo, kde člověk žije a kde tráví 

denní odpočinek“. Za migraci se obvykle nepovažují pobyty kratší než tři měsíce  
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a pobyty, které mají jiný účel než změnu bydliště. Tím se myslí rekreace, návštěva 

příbuzných, cesty za obchodem nebo lékařským ošetřením. Dlouhodobým migrantem je 

osoba, která se do cílové země přistěhuje na dobu delší než jeden rok, a tato země  

se stává novým místem trvalého bydliště (Adamcová, 2009). Pro jednoznačnou definici 

migranta existuje podle Bilsborrowa (1997) pět základních kritérií, jako je státní 

příslušnost, bydliště, místo narození, doba a účel pobytu, ze kterých by měla vycházet 

klasifikace migračních toků. Pro další analýzy (demografické, ekonomické, 

sociologické) je zapotřebí znát i další údaje, jako je pohlaví, věk nebo úroveň 

dosaženého vzdělaní.  

Migraci jako společenský jev lze zkoumat v několika rovinách i z různých úhlů 

pohledu. Tím nejzákladnějším dělením je dělení z hlediska území na migraci vnitřní 

(interní) a vnější (externí). Pokud bereme jako územní jednotku stát, tak hovoříme  

o vnější migraci, jako o zahraniční migraci (King, 2008). 

Dále se dá migrace také rozdělit na dobrovolnou (chtěnou) a nedobrovolnou 

(vynucenou, násilnou). Dobrovolná migrace je takové stěhování, které vyplývá z vlastní 

iniciativy migranta (Roubíček, 1997). Také plyne z touhy zlepšit svou ekonomickou  

i jinou pozici. Zahrnuje případy, kdy lidé opouštějí svoji vlast za účelem zaměstnání, 

studia, sjednocení rodiny či z jiných důvodů osobního charakteru (King, 2008). 

Majerová a Nezval (2011) toto nazývají ekonomickými motivy. Nedobrovolná migrace 

představuje vyhnání migranta ze svého místa bydliště z důvodu, který nemůže sám 

ovlivnit, např. z politických důvodů, kvůli přírodním či jiným katastrofám, válečným 

konfliktům nebo jiným situacím, jež představují ohrožení života, svobody a živobytí 

jednotlivce (King, 2008). Tyto případy Majerová a Nezval (2011) nazývají 

neekonomickými motivy. V některých případech ovšem nelze stanovit, o který typ 

migrace se jedná. Zvlášť u migrace za prací, kdy člověk kvůli ekonomické situaci  

ve své zemi nedokáže najít práci, a tak nuceně – dobrovolně migruje za lepšími 

podmínkami (King, 2008). Demuth (2000) doplňuje, že každá forma migrace by se dala 

svým způsobem považovat za nedobrovolnou, protože je k ní tlačen přinejmenším 

okolnostmi, ve kterých žije. 

Podle délky pobytu lze rozlišovat dva druhy migrace. Keeley (2009), IOM 

(2004) rozlišují migraci dlouhodobou, případně trvalou a krátkodobou či dočasnou. 

Dlouhodobou migrací se rozumí stěhování osob do jiné země, než je jeho trvalé 
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(obvyklé) místo pobytu, po dobu nejméně jednoho roku, a nová cílová země se tak stane 

jeho obvyklým bydlištěm. Krátkodobou migrací se rozumí stěhování osob do jiné země, 

než je jeho obvyklé místo pobytu, po dobu nejméně tří měsíců, ale méně než jeden rok. 

Mimo případy, kdy se jedná o přechod za účelem rekreace, dovolené, návštěvy přátel a 

příbuzných, obchodu, léčby nebo náboženské pouti.  

2.2 Typy migrace 

V současnosti existuje mnoho způsobu, jak klasifikovat migraci. Migrační toky 

mohou být členěny z pohledu politiky zdrojové země, z pohledu přijímající země nebo 

podle individuálních motivů migranta. OSN (1998) rozděluje populační toky podle 

povahy a formy migračního proudu na tyto typy (viz také Adamcová a kol., 2009; 

Šimek, 2007): 

2.2.1 Migrace za vzděláním 

Tuto kategorii představují studenti, kteří mají za účelem studia vystavena 

povolení k pobytu (případně víza). Migrace zde je považována za dočasnou, a to  

na dobu trvání studia. 

2.2.2 Migrace za praxí nebo kvalifikací 

Tato přechodná migrace obvykle probíhá v rámci spolupráce mezi firmami, 

kde učni a kvalifikovaní pracovníci se seznamují s technologiemi a výrobními procesy, 

které zužitkují po svém návratu domů. Délka této migrace je obvykle omezena 

kontraktem na několik měsíců, ale i na několik let a je hlavně spojena s akumulací 

lidského kapitálu. 

2.2.3 Migrace za prací 

Do této kategorie se zařazuje více typů migrace, jejichž povaha a důsledky se 

významně liší: sezónní pracovníci, dočasní pracovníci, pracovníci na kontrakt, 

kvalifikovaní pracovníci či podnikatelé. Do migrace vysoce kvalifikovaných osob 

řadíme obvykle jedince s vysokým stupněm vzdělání a praxe, technických expertů, 

podnikatelů či investorů. Délka pobytu může být různá. Přechodná migrace je spojena 

s migrujícími pracovníky, kterým je povolena práce pro určité období, které je 

vymezeno na určitý projet (kontrakt), např. výstavba investičního celku.  Tato migrace 

je označována jako migrace nekvalifikované nebo středně kvalifikované pracovní síly 

s přechodným charakterem. Specifická forma migrace je migrace sezónní, kdy sezónní 
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pracovníci pracují během sezónních špiček, nejčastěji v odvětvích cestovního ruchu 

nebo v zemědělství. 

2.2.4 Migrace pro usídlení 

Tato migrace zahrnuje osoby, které se do země stěhují s motivem zůstat 

natrvalo. Tato kategorie také zahrnuje specifické etnické skupiny obyvatelstva vracející 

se domů z emigrace. 

2.2.5 Migrace za účelem sjednocení nebo vytvoření rodiny 

Svým charakterem je tato složka považována spíše za trvalou migraci. Její 

rozsah je ovlivněn vymezením či chápáním rodiny národní legislativou, které se liší 

v různých kulturách. Obvykle se vymezuje jako přímí příbuzní. 

2.2.6 Žadatelé o azyl a uprchlíci 

Jedná se nedobrovolnou (nucenou) migraci. Žadatel o azyl je člověk, který 

zažádá o status uprchlíka v cizí zemi. Člověku žádající o azyl, který má ve své zemi 

strach z pronásledování z důvodu rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité 

sociální skupině nebo pro politické přesvědčení, by měl být udělen status uprchlíka a 

s tím spojené udělení trvalého pobytu a všechny výhody z něj plynoucí (např. přístup  

na pracovní trh). 

2.2.7 Ilegální migrace 

Neregulovaná migrace, která zahrnuje ilegální (nepovolené) vstupy, pobyty nebo 

ekonomickou aktivitu. Někteří ilegální imigranti vstupují do cílové země legálně a 

teprve s postupem času se stávají ilegálními překročením doby pobytu a také obvykle 

pracovní činností. Pro tento typ se také používá označení neregulérní nebo neevidovaná 

migrace. 

2.3 Teorie migrace 

V rámci různých oborů byla vyvinuta nezávisle na sobě řada teorií. Každá z nich 

se snaží objasnit příčiny migrace. Některé teorie se zaměřují na faktory podmiňující 

migraci na makro úrovni, jiné naopak na mikro úrovni. Teorie se často liší především  

v tom, kterou příčinu považují za hlavní při vzniku mezinárodní migrace a na které 

otázky hledají vysvětlení.   
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2.3.1 „Push-pull“ teorie 

Tato teorie se zaměřuje na parametry, které ovlivňují rozhodování jedinců 

migrovat. Na jedné straně se jedná o soubor faktorů, které působí na jedince negativně, 

tzn., že jej vypuzují, vytlačují – push faktory. To může být například špatná životní 

úroveň, nedostatek pracovních příležitostí na domácím pracovním trhu apod. 

Zimmermann a Bauer (2002) uvádějí, že právě většina pracovní migrace je ovlivňována 

push faktory. To ale nemusí být dostatečný důvod migrovat. Pro daného jedince musí 

také existovat i pozitivní faktory, které jej budou přitahovat či lákat – pull faktory. Jedná 

se zejména o poptávku po práci, dále pak dostupnost bydlení a služeb, příznivé 

ekonomické příležitosti a politické svobody či náboženská stabilita (Henig, 2007). 

2.3.2 Neoklasická teorie 

„Migrace jako důsledek nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na trhu 

práce“ (Baršová a Barša, 2005). 

Tato teorie se zaměřuje na rozdíly ve mzdách a podmínkách zaměstnanosti 

v různých zemích a na migrační náklady. Migraci pojímá jako individuální rozhodnutí 

z důvodu maximalizace příjmu (Šimek, 2007). Neoklasický ekonomický přístup má dvě 

analytické roviny – makro a mikro úroveň (Drbohlav a Uherek, 2007). 

2.3.2.1 Makroekonomická teorie 

Podle této teorie jsou migrační proudy zapříčiněny rozdíly mezi nabídkou  

a poptávkou po práci resp. úrovní mezd mezi zeměmi. Rozdíl ve mzdách podněcuje 

pracovníky ze zemí s nízkou hladinou mezd migrovat do zemí s vysokou hladinou 

mezd. Tím postupně dochází k vyrovnávání mzdových hladin a úrovně kapitálu mezi 

zeměmi. Tím samovolně dochází k eliminaci migrace (Antošová, 2007; Drbohlav a 

Uherek, 2007; Šimek, 2007). 

2.3.2.2 Mikroekonomická teorie 

Tato teorie zaměřuje pozornost na individuální volbu jedince, který porovnává 

náklady a výnosy migrace. Mezi tyto náklady se mohou zahrnout výdaje na dopravu, 

náklady během pobytu a hledání nové práce, ale také psychologická zátěž spojenou 

s přetrháním starých a vytvoření nových společenských a sociálních vazeb.  

Mezi výnosy patří zvýšení kvalifikace a praxe a hlavně dosažení vyšší životní úrovně. 

Migrace opět probíhá, dokud nedojde k mezinárodní rovnováze mezi očekávanými 
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výdělky a migračními náklady (Antošová, 2007; Drbohlav a Uherek, 2007; Šimek, 

2007). 

2.3.3 Nová ekonomická teorie migrace 

„Migrace jako důsledek úsilí minimalizovat riziko a diverzifikovat zdroje 

příjmu“ (Baršová a Barša, 2005). 

Vychází z neoklasické teorie. Na rozdíl od neoklasické teorie nechápe migraci 

jako individuální rozhodnutí jedince (Henig, 2007). Zde je migrace chápána jako 

rozhodnutí celé domácnosti (kolektivní rozhodování) a souvisí se strategiemi chování, 

maximalizací výnosů a diverzifikací rizika celé rodiny. Proto někteří členové pracují 

v domácí ekonomice a jiní naopak odcházejí (migrují) za prací na zahraniční pracovní 

trhy, kde jsou odlišné podmínky a mzdy v zaměstnání než v domácí zemi. Zde je 

výhoda, zhorší-li se podmínky v domácí ekonomice a aktivity nepřinesou dostatečný 

zisk, rodina či domácnost se mohou spolehnout na migrantovu podporu ze zahraniční 

(Šimek, 2007). Tato teorie je zajímavá tím, že se snaží podrobněji rozkrývat, co migrace 

znamená pro migrantovo nejbližší společenské okolí (Drbohlav a Uherek, 2007). 

2.3.4 Teorie duálního trhu  

„Migrace jako důsledek náborových politiky a hierarchické segmentace 

pracovního trhu přijímajících zemí“ (Baršová a Barša, 2005). 

Vychází z neoklasické teorie. Tato teorie se orientuje v moderních 

průmyslových společnostech na skutečnou poptávku po práci, nikoliv na stranu nabídky 

práce. Tzn., že vyspělé západní ekonomiky jsou na pracovní síle migrantů de facto 

závislé. Poptávka po imigrantech vychází ze strukturálních potřeb ekonomiky a je 

realizovaná nábory než nabídkou mezd (Henig, 2007). Proto je ve vyspělých 

ekonomikách pracovní trh rozdělen na primární a sekundární pracovní sektor. Práce  

v primárním sektoru se vyznačuje relativně vysokými platy, jistotou pracovního místa a 

dobrými pracovní podmínkami. Zde nejčastěji pracuje domácí obyvatelstvo. Práce  

v sekundárním sektoru je nekvalifikovaná, fyzicky náročná, špatně placená, pracovníci 

mají špatné pracovní podmínky, jistota zaměstnání je nízká. Jelikož tuto práci domácí 

zaměstnanci odmítají, vykonávají ji imigranti (Drbohlav a Uherek, 2007; Šimek, 2007). 

Migrace v tomto modelu je v podstatě způsobena pouze pull faktory. 



12 
 

2.3.5 Teorie světových systémů  

„Migrace jako součást procesů kapitalistické akumulace, která těží z nerovností 

mezi rozvinutým jádrem a zaostalou periferií“ (Baršová a Barša, 2005). 

Tato teorie se na problematiku dívá více z makroekonomického pohledu. Kořeny 

mezinárodní migrace jsou dány historicky, strukturou světového tržního uspořádání 

(Šimek, 2007). Nerovnoměrné rozložení bohatství a příležitostí na Zemi je hlavním 

motorem migračních pohybů. Vztah jádro-periferie vyvolává obousměrný migrační tok, 

kdy periferie přitahuje nejrůznější druhy expertů a centra zase nekvalifikovanou 

pracovní sílu, ale též kvalifikované pracovníky do dynamicky se rozvíjejících profesí 

moderní ekonomiky. Migrace je tedy přirozeným důsledkem narušení, které je spjato  

s procesem kapitalistického rozvoje světa (Drbohlav a Uherek, 2007). 

2.3.6 Teorie sítí  

„Migrace jako projev vzájemné pomoci, závazků a informací, které permanentně 

propojují migranty v hostitelské zemi s jejich přáteli, příbuznými, krajany či etnickými 

soukmenovci ve vysílající zemi či dalších hostitelských zemích“ (Baršová a Barša, 

2005). 

Dalším z faktorů ovlivňujících ochotu jedince migrovat je existence tzv. sítě.  

Tyto sítě migrantů jsou tvořeny mezilidskými vztahy (přátelství, příbuzenství), které 

migranty spojují. Sama existence migrační sítě v cílové oblasti razantně zvyšuje 

pravděpodobnost jedince k migraci, neboť redukuje jeho migrační náklady (Drbohlav a 

Uherek, 2007). Nejvyšší náklady spojené s migrací nesou první příchozí, s každým 

dalším imigrantem tato hodnota klesá. Jedinci, kteří setrvávají na daném území již delší 

dobu, mohou poskytnout nováčkům cenné informace kulturního, finančního, právního  

či administrativního charakteru. Tím se tedy snižují náklady a rizika pohybu a zvyšuje 

se očekávaný čistý zisk migrace (Šimek, 2007). 

2.3.7 Institucionální teorie 

Institucionální teorie klade důraz na vliv institucionálních subjektů. Snaží se 

vysvětlit vliv těchto rozličných subjektů (zejména státních a nestátních organizací  

či kvazi-organizací) na migrační proudy. Všímá si okolnosti, že migrační skupiny často 

potřebují k uskutečnění migrace zprostředkování. Instituce tento fakt zohledňují a 

spoluvytvářejí prostředí pro migraci, odstraňují překážky (nebo je vytvářejí) a vedle 
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toho, že migrantům pomáhají nebo naopak komplikují migraci, mají vliv na migrační 

toky, ze kterých mimo jiné taky samy mnohdy významně těží (Massey et al., 1993). 

2.3.8 Teorie kumulativních příčin 

Tato teorie je založena na tezi, že migrace je evolučním procesem, který přispívá 

k institucionálním a socioekonomickým změnám jak v zemi cílové, tak zdrojové, a to 

díky mechanismům různorodých zpětných vazeb. Migrace tak mění jak samotného 

migranta, tak i okolní prostředí, ve kterém působí. Výsledkem je nastolení klimatu, 

které vede k dalším migračním pohybům (Drbohlav a Uherek, 2007). 

2.4 Dopady mezinárodní migrace 

Vzhledem k velké rozmanitosti migračních toků je obtížné sestavit univerzální 

seznam možných dopadů a důsledků. Následující text obsahuje nejčastější uváděné 

dopady migrace – dopady na migranta, jeho chování, postavení a začlenění, dopady  

na zemi původu, dopady na zemi migrace, dopady na svět jako celek, na globální 

ekonomiku a společnost (Adamcová a kol., 2009).  

Jiný pohled na dopady migrace nabízejí i jiné disciplíny – dopady  

na demografickou strukturu, ekonomiku, společnost nebo politické prostředí. Dalším 

pohledem na dopad migrace je časový horizont, který ukazuje, za jak dlouho se 

důsledky projeví a jak dlouho působí. Některé efekty nastávají okamžitě, jiné až  

za určitou dobu. Některé dopady mají pouze dočasný charakter, jiné dlouhodobý nebo 

dokonce trvalý (Adamcová a kol., 2009). Dopady migrace z těchto hledisek jsou 

uvedeny v příloze č. 1. 

2.4.1 Demografické dopady migrace 

Evropa čelí řadě demografických změn, mezi které patří zpomalení populačního 

růstu, stárnutí populace, pokles růstu obyvatelstva v produktivním věku a přechod  

od přirozeného přírůstku k migraci jako určujícímu faktoru populačního růstu 

(Labounková, 2010). Demografické stárnutí je objektivní realitou celého vyspělého 

světa. V naprosté většině jde o stárnutí jak v důsledku nízké plodnosti žen (v posledních 

čtyřiceti letech), nezajišťující prostou reprodukci obyvatel, tak i v důsledku 

prodlužování naděje dožití (ČSÚ, 2013).  

Migrace se významně podílí na změnách ve složení obyvatel. Projevuje se 

především ve složení obyvatelstva podle věku, pohlaví a vzdělání. V cílových zemích 



14 
 

mladí přistěhovalci působí proti demografickému stárnutí, ke kterému dochází v řadě 

vyspělých zemí a imigrační oblast tak získává osoby v nejproduktivnějším věku a často 

v počtu, který převyšuje přirozený přírůstek (Roubíček, 1997). Naopak v některých 

oblastech, kde převažuje emigrace, dochází k opačnému jevu – zůstává zde 

obyvatelstvo vyššího věku nebo s nižším stupněm vzdělání. Taková oblast přestává být 

atraktivní pro podnikatele, pro investice do rozvoje. Tím začíná oblast zaostávat  

ve vývoji, což způsobuje další odliv mladší populace (Doležalová a Rumpel, 2006). 

Problematika stárnutí populace se v současné době dostává do popředí zájmu 

společnosti. Ještě nikdy za dobu existence lidstva nedocházelo k tak rychlému stárnutí 

populací vyspělých zemí. I Česká republika stárne a to nebývale rychle. Názor, že 

stárnutí obyvatel České republiky může zabránit imigrace však z dostupných dat  

a provedených analýz podpořit nelze. Podle názoru odborníků i značně vysoký počet 

imigrantů ve stávající věkové struktuře problém stárnutí obyvatelstva nejen České 

republiky nevyřeší, může pouze zpomalit jeho průběh (Arltová a Langhamrová, 2009). 

A to proto, že se cizinkám rodí velmi málo dětí (průměrně 0,6 dítěte na 1 ženu) 

z důvodů možných komplikací v cílové zemi (špatné chování úřadů i domácího 

obyvatelstva). 

2.4.2 Ekonomické dopady migrace 

Migrace má celou řadu dopadů, týkajících se především pracovního trhu. 

V obecné rovině přináší pozitivní efekt v podobě efektivnější alokace pracovních sil. 

Pracovní migrace přináší zdrojové i cílové zemi jak přínosy, tak i určité náklady, které 

jsou rozdílně rozloženy na jednotlivé skupiny obyvatelstva (Slaný, 2009).  

Kvalifikovaní imigranti jsou potřební pro trh práce a znamenají vyšší počet 

plátců daní, který bude potřebný k financování udržitelné životní úrovně nejenom 

seniorů. Migranti však nebudou jen přínosem, přinesou s sebou i řadu problémů, kterým 

se bude muset do budoucna čelit. K prvnímu a možná nejzávažnějšímu problému  

je dopad krize. Roste nezaměstnanost a zaměstnavatelé se prvotně zbavují především 

cizinců v méně kvalifikovaných pracovních pozicích. Státy se ocitají v situaci, kdy musí 

řešit jak pomoci těmto pracovníkům, aby zabránily jejich přechodu do ilegality  

a následnému nárůstu kriminality. V takovémto případě lze očekávat, že bude příliv 

nových pracovních imigrantů stagnovat nebo dokonce klesat. Ekonomická konjunktura 
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však přinese s oživením ekonomiky i potřebu nových pracovníků a s tím i novou vlnu 

pracovní imigrace (Arltová a Langhamrová, 2009). 

Vliv pohybu pracovních sil na ekonomiku dotčených zemí závisí zejména  

na objemu migrujících pracovníků, jejich kvalifikační struktuře, podmínkách na trhu 

práce a ekonomickém vývoji dané země (Slaný, 2009). Nezanedbatelné jsou však  

i délka migrace, její legálnost nebo demografická situace země. Pozici vysvětlovaných 

proměnných při zkoumání dopadů pracovní migrace nejčastěji zaujímají: ekonomický 

růst, vývoj pracovních míst a (ne)zaměstnanosti, úroveň mezd (Drbohlav, 2010). 

2.4.3 Dopady migrace na zdrojovou zemi 

Pokud emigrace znamená spíše odchod méně kvalifikované pracovní síly, 

znamená to v zemích s vysokým populačním růstem pozitivní dopad na snížení míry 

nezaměstnanosti a uvolnění sociálních tlaků. Závisí ovšem na kvalifikační struktuře 

emigrantů. Na úrovni podniků se může emigrace projevit nedostatkem pracovníků 

v některých profesích, což je nepřímo nutí k rostoucí poptávce po chybějících 

pracovnících a to může vést k růstu mezd (Adamcová, 2009). Odchod domácí pracovní 

síly a následný příliv remitencí v této zemi přispívá ke snížení chudoby a podporuje 

spotřebitelskou poptávku (Slaný, 2009). 

S emigrací je však také spojen mnohem komplikovanější efekt související  

s odchodem kvalifikované pracovní síly, tzv. fenomén brain drain (odliv, únik mozků), 

které země potřebují pro svůj ekonomický rozvoj (Vavrečková a Baštýř, 2009). 

Hodnocení zisků a ztrát, které generuje brain drain, prošlo v minulosti několika 

významnými zvraty. Tomuto fenoménu se ekonomické analýzy začaly věnovat v druhé 

polovině šedesátých let minulého století. V této době se brain drain vyzdvihoval jeho 

globální ekonomický přínos odvozovaný od výhod, které přinášel vyspělým 

ekonomikám, a též od významných toků remitencí do zdrojových zemí.  

V sedmdesátých letech došlo k obratu v posuzování vlivů, pozornost se obrátila  

k negativním efektům v podobě ochuzení pracovní trhu, a tím i růstového potenciálu 

zdrojové země. Jako významné byly označovány ztráty vynaložených prostředků  

na vzdělání, které se domácí zemi zcela či dostatečně nevracejí (Adamcová a kol., 2009; 

Vavrečková a Baštýř, 2009). Vavrečková a Baštýř (2009, s. 8-9) uvádějí zisky plynoucí 

ze „zvýšené intenzity obchodu, remitencí emigrantů, nového získání poznatků a 

dovedností, které přinášejí s sebou reemigranti, a také z přímých zahraničních investic 
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plynoucích do zdrojových zemí. Stejně tak se diskutuje efekt tzv. zpětné vazby, kdy 

úspěchy vzdělaných emigrantů v zahraničí mohou celkově posílit (stimulovat) význam 

faktoru vzdělání ve zdrojových zemích.“ V souvislosti s těmito pozitivními rysy se  

ve snaze eliminovat negativní vyznění výrazu brain drain objevuje nový termín, tzv. 

brain gain (příliv, přírůstek mozků) efekt. 

V kontextu soudobého vývoje migrací kvalifikované pracovní síly, zejména  

v návaznosti na snadnost migračního přesunu a poklesu nákladů na transport, se začaly 

užívat také termíny brain exchange (výměna mozků) a brain circulation (cirkulace 

mozků). Brain exchange je charakterizován vzájemnou mezinárodní výměnou 

kvalifikovaných pracovníků reprezentovanou zejména zaměstnanci nadnárodních 

korporací. Brain circulation vyjadřuje opakovaný resp. zpětný pohyb terciárně 

vzdělaných pracovníků mezi zdrojovou a cílovou zemí (Adamcová, 2009; Vavrečková a 

Baštýř, 2009). 

2.4.4 Dopady migrace na cílovou zemi 

Projevy imigračních toků na ekonomiku hostitelské země jsou rámcově 

regulovány aplikovanou imigrační politikou. Její vhodné nastavení může zvýraznit 

pozitivní efekty imigrace a potlačit negativní. Ovšem příliš restriktivní imigrační 

politika s sebou nese riziko zvýšené intenzity ilegálních pracovních migrací (Horáková, 

2007). Ekonomické dopady lze rozdělit na fiskální (daně a transfery), dopady  

na makroekonomické indikátory (HDP, růst) a dopady na trh práce (mzdy, 

zaměstnanost, kvalifikační struktura, aj.). 

Pro fiskální dopady migrace v tomto ohledu tvoří nejrizikovější skupinu 

nekvalifikovaní migranti, jejichž příjmy, resp. daňové odvody jsou nízké a 

pravděpodobnost získání transferů vysoká. Z dlouhodobé perspektivy lze předpokládat 

spíše kladný efekt migrace na veřejné finance, neboť společnost nenese náklady spojené 

se získáním kvalifikace a vzdělání migrantů, a rovněž ne všichni migranti získají nárok 

na výplatu penzí a jiných případných sociálních transferů (Vavrejnová, 2011). 

2.4.5 Shrnutí dopadů migrace 

Vliv imigrace na vývoj ekonomického růstu bývá obecně považován  

za pozitivní. Tento závěr lze mj. vyvodit z růstu objemu produkce tvořeného zvýšením 

nabídky práce. Což umožňuje lepší využití kapitálu a v konečném důsledku celkové 

zvýšení produkční funkce. Jedná se tedy o hospodářský růst extenzivního charakteru. 
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Ovšem imigrace může ovlivňovat také intenzivní složku ekonomického růstu, pokud 

přispívá k rozvoji efektivnějších výrob s vyšší přidanou hodnotou, které mohou 

následně iniciovat příchod kvalifikovaných imigrantů. Obecně lze říct, že přínos 

migrantů na ekonomický růst závisí na jejich kvalifikaci (v absolutním i relativním 

měřítku) a schopnosti ekonomiky ji efektivně využít (Home Office & DWP, 2007). 

Z pohledu ekonomické teorie lze vysledovat celou řadu dopadů migrace  

na pracovní trh, které se v závislosti na charakteristikách migrantů a způsobu 

přizpůsobení pracovního trhu imigrantům mohou projevit na zaměstnanosti a mzdách, 

kdy imigranti z chudých zemí pracují za nižší mzdy, což je výhodné pro spotřebitele  

a firmy, ale nevýhodně pro zaměstnance. Imigrace tedy v řadě zemí doplňuje počty 

obyvatel a chybějící pracovníky v profesích, které nejsou ochotni vykonávat tuzemští 

pracovníci (Slaný, 2009). Demografický vývoj většiny evropských zemí vyžaduje řešení 

stárnutí obyvatelstva a klesajícího počtu jeho aktivní složky, která vytváří hmotné  

a finanční zdroje pro rozvoj společnosti.  

Imigrace doplňuje sezónní pracovní místa hlavně ve stavebnictví a zemědělství. 

To je výhodné pro obě strany. V rozvinutých zemích v těchto odvětvích v sezóně 

pracovníci chybějí, pro pracovníky z chudších zemí je zde výhodná příležitost 

k výdělku. S postupem globalizace ekonomik dochází ve větší míře ke vzájemné 

výměně a cirkulaci kvalifikované pracovní síly (zejména managementu) často formou 

organizování mezinárodních pracovních týmů. Pozitivní efekt migrace obyvatelstva je 

spatřován v rozvoji zahraničního obchodu. Imigranti totiž přinášejí informace o zemích 

původu, snižují tím obchodní náklady na získání právě těchto informací. To vede 

k rozšiřování nových obchodních vztahů k vytváření poptávky po určitých druzích 

zboží (Vavrejnová, 2011). Dalšími pozitivními dopady jsou dopady na státní finance 

placením daní legálními imigranty. A dále také na životní úroveň a ekonomický rozvoj 

chudších zemí díky remitencím, které posílají miliony migrantů do svých mateřských 

zemí. 

Imigrace zároveň komplikuje situaci na trhu práce, kde se imigranti stávají 

konkurenty domácích pracovníků, a to hlavně v období rostoucí nezaměstnanosti. Ztráta 

zaměstnání vede ke zvyšování počtu ilegálních imigrantů a vznikají tak podmínky  

pro trestnou činnost. Dále pak imigrace zatěžuje státní pokladnu vyplácením sociálních 

dávek. Záporný vliv migrace pociťují emigrační země, odkud odcházejí kvalifikovaní 
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pracovníci, kdy jejich odchod brzdí ekonomický rozvoj země, na jejichž vzdělání byly 

vynaloženy prostředky. 

2.5 Historie migrace 

Podle Bada (2005) Homo migrants existuje stejně dlouho jako Homo sapiens, 

protože pohyb z místa na místo patří k podmínkám lidského bytí stejně jako zrození, 

nemoci a smrt. Migrace jako sociální procesy jsou – pokud se odmyslí útěky a nucené 

migrace – odpovědí na více či méně komplexní ekonomické, ekologické, sociální  

a kulturní podmínky existence člověka. Dějiny migrací jsou proto součástí světových 

dějin a lze je chápat jen na pozadí a v souladu s historickými událostmi. 

Na počátku byla základní lidská potřeba – vůle přežit. Lidé se vydávali  

z původních osad, které byly již nevhodné pro život. S postupem času se tak dostali  

do všech koutů světa a začali tam žít nový život. Toto trvalo i tisíce let – celkově se lidé 

po Zemi pohybovali velmi pomalu (dnes už je to jinak). V rámci kontinentů  

se setkáváme s trvalými změnami lidských útočišť. Jako nejznámější příklad může 

sloužit období nazývané jako stěhování národů na přelomu starověku a středověku. 

Poměrně rychlé a opravdu silné migrační vlny byly bezesporu v roce 1492, který je 

počátkem novověku a rokem objevení Jižní a později Severní Ameriky. Éra zámořských 

plaveb, kde se objevovaly a poznávaly nové světy a kraje s rozdílnou kulturou  

a sociálními návyky. Evropané se tak začali rozšiřovat po celém světě a započali tak 

osidlování. Evropa na počátku novověku stála na vrcholu a mohla si dovolit obsazovat 

zámořská území a čerpat tak z jejich bohatství. S kontrolou těchto kolonií přicházela 

potřeba přemístit tam lidské zdroje. Větší množství kolonialistů přinášelo nejen nové 

obyvatele, ale také kulturu, náboženství a kapitál na další rozvoj (King, 2008). 

V Evropě raného středověku se na velké vzdálenosti přesouvaly po vodě  

i po souši nejrůznější skupiny dočasných migrantů, ale i těch, kdo byli na cestách trvale. 

Někteří se stěhovali za výdělkem, například umělci, architekti, kupci, sezónní 

pracovníci, kteří se ze svých cest vraceli zpět domů. Dále také putovali po světě vojáci, 

námořníci, zaměstnanci koloniální správy a řada dalších. Byli tu i uprchlíci a vyhnanci 

z náboženských důvodů, jejichž příliv chápala přijímající (cílová) země jako vítaný 

inovační transfer, jako zmnožení produktivního obyvatelstva a tím i objemu vybíraných 

daní (Bade, 2005). 
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Jak bylo již řečeno, migrace je součástí lidské historie od nepaměti. Objemově 

vždy rostla a statisticky významnou se stala po roce 1945 a zejména pak na začátku 

devadesátých let minulého století. Castles a Miller (1998) v roce 1993 předpověděli 

perspektivu migrace do budoucích let a na začátek nového století jako neustále rostoucí. 

Ve své vizi se nemýlili. Mezinárodní migrace je opravdu jedním z nejdůležitějších 

faktorů globální změny. 
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3 Vývoj imigrace do České republiky od 90. let 20. století 

3.1 Statistické sledování mezinárodní migrace 
Statistické informace o migraci pro toto období pocházejí hlavně ze dvou 

stěžejních zdrojů. Prvním je sčítání lidu, ale informace o migraci jsou z tohoto zdroje 

značně problematické. Sčítání lidu v roce 1991 zachycovalo pouze cizince s trvalým 

pobytem a další sčítání v roce 2001 již zahrnovalo i cizince s vízy nad 90 dní. Ovšem  

ve srovnání s registrem cizinců Ministerstva vnitra České republiky (MVČR) jich 

zachytilo pouze asi 60 % (Drbohlav a Lachmanova-Medová, 2009). K dalším menším 

úpravám došlo v roce 2004 v souvislosti se vstupem ČR do EU (Drbohlav, 2010). 

Druhým zdrojem jsou informace z průběžné evidence obyvatelstva. V současné 

době se jedná především o Informační systém evidence obyvatelstva (ISEO), obsahující 

informace o cizincích přebírané z Cizineckého informačního systému (CIS), (Holá, 

2007). Tyto informace z registrů jsou publikovány zejména v různorodých publikacích 

ČSÚ (např. Cizinci v ČR) nebo publikacích MVČR. 

Další a důležitou součástí informaci o počtu pobývajících cizích státních 

příslušníků jsou údaje o jejich ekonomické aktivitě. Evidenci o zaměstnaných cizincích 

vede Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) a data o vydaných 

živnostenských oprávněních vede Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Údaje  

za obě skupiny informací jsou k dispozici od roku 1993 (se vznikem samostatné České 

republiky), resp. od roku 1994. I zde rovněž došlo k různým změnám, což omezuje 

přesnou časovou srovnatelnost. K největším změnám došlo v roce 2004 v souvislosti  

se vstupem ČR do EU (Drbohlav, 2010). 

3.2 Vývoj imigrace do České republiky po roce 1989 

Po roce 1989, kdy politické změny zásadním způsobem ovlivnily další vývoj 

migrace v Česku, se naše země setkala se spontánní imigrací. Tato imigrace již nebyla 

řízená mezinárodními smlouvami (např. s Polskem a Vietnamskou socialistickou 

republikou), jak tomu tak bylo v minulých letech (Boušková, 2005). Mezi nejdůležitější 

faktory, které migraci ovlivňovaly, patřil pád komunismu a rozpad tzv. železné opony, 

dále pak politická a ekonomická transformace země. Dalšími významnými mezníky 

v tomto období bylo rozdělení Československa a vznik samostatné České republiky  

1. 1. 1993 a vstup naší země do Evropské unie 1. 5. 2004. Uvedené události vedly 
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k nesrovnatelně vyšším hodnotám mezinárodní migrace, zejména tedy k velkému 

nárůstu imigrace, viz obr. 3.1 (Drbohlav, 2010). 

Obr. 3.1 Vývoj mezinárodní migrace (tok 1995–2010) a změny reálného HDP 
(1995–2010) 

 
Zdroj: ČSÚ (2012c, 2013c), vlastní zpracování 

Během první poloviny 90. let se Česká republika stala tranzitní (přechodnou) 

zemí, s postupem času zemí cílovou (Drbohlav, 2010). Zatímco na začátku nové 

migrační éry v roce 1990 představovaly cizinci asi 0,3 % populace tehdejšího 

Československa, v roce 2011 dosáhl tento podíl cizinců na české populaci v ČR 

necelých 4 %, viz obr. č. 3.2 (ČSÚ, 2012a), absolutně k 31. 12. 2011 v ČR žilo 417 424 

cizích státních příslušníků, viz příloha č. 2 (ČSÚ, 2012b). Přestože je tento podíl stále 

nižší než v řadě zemí EU, je srovnatelný např. s podílem přistěhovalců v Portugalsku, 

Slovinsku nebo Nizozemsku (ČSÚ, 2012a). 
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Obr. 3.2 Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR a na celkové pracovní síle  
(stav 1993–2011) 

 
Zdroj: Horáková (2009, 2011); vlastní zpracování  

Poznámka: roky 1993–2010 uveden stav k 31. 12., rok 2011 uveden stav k 30. 6. 

 

Ve sledovaném období docházelo k dlouhodobému nárůstu počtu cizinců, a to  

ze 77 668 osob v roce 1993 na 417 424 v roce 2011 (viz obr. 3.3 a příloha č. 2). 

Výjimku tvoří rok 2000, kdy došlo k výraznému poklesu imigrace, který souvisí 

s legislativními změnami zapříčiněny mimo jiné ekonomickou krizí v Česku. V tomto 

roce se významně zpřísnily podmínky pro získávání povolení k pobytu a pracovních 

povolení (zákon č. 326/1999 Sb. (o pobytu cizinců na území Česka) a zákon  

č. 325/1999 Sb. (o azylu)), (Horáková, 2011). 
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Obr. 3.3 Vývoj počtu cizinců s povolením k pobytu, 1993-2011 (stav k 31. 12.) 

 

Zdroj: Horáková (2011), vlastní zpracování 

Ve složení imigrantů pobývajících v Česku podle státního občanství  

ve sledovaném období nedocházelo k dramatickým změnám, viz obr. č. 3.4. Skupina 

pěti nejpočetnějších má od roku 1997 stejné složení – tvoří ji občané Ukrajiny, 

Slovenska, Vietnamu, Ruska a Polska, viz příloha č. 3 (Horáková, 2002; 2006; 2011). 

Zatímco počet Slováků a Poláků se od poloviny 90. let příliš nezměnil, u občanů 

Ukrajiny, Vietnamu a Ruska došlo oproti polovině 90. let k více než dvojnásobnému 

nárůstu. 
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Obr. 3.4 Cizinci v ČR podle státního občanství, vybrané roky (stav k 31. 12.) 

 

Zdroj: Horáková (2002; 2006; 2011), vlastní zpracování 

Počet ekonomicky aktivních cizinců rostl v Česku nejrychleji v první polovině 

90. let – z počtu necelých 52 tisíc osob v roce 1993 (0,98 % podíl na domácí pracovní 

síle) na téměř 200 tisíc osob v roce 1997, viz příloha č. 4 (Horáková, 2009; 2011).  

Roky 1998 a 1999 představovaly značný propad způsobený jak vývojem ekonomické 

situace, tak legislativními změnami. Mírný vzestup a následná stabilizace počtu 

ekonomicky aktivních cizinců jsou charakteristické pro období 2000–2003. Po roce 

2004 opět došlo k prudkému nárůstu a na konci roku 2008 bylo v Česku evidováno  

přes 360 tisíc ekonomicky aktivních cizinců (6,43 % podíl na domácí pracovní síle, viz 

výše obr. 3.2). Po roce 2008 tato hodnota opět klesá z důvodu ekonomické situace. 

Určité rozdíly se můžou sledovat ve vývoji počtu zaměstnanců a počtu podnikatelů  

s živnostenským oprávněním (viz obr. 3.5). Počet cizinců s živnostenským oprávněním 

se v období 1997–2007 příliš radikálně neměnil. Od roku 2003 se ovšem sleduje 

pozvolný nárůst. Počet cizinců v postavení zaměstnanců má podobný trend, avšak  

po roce 2004 je nárůst daleko výraznější.  
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Obr. 3.5 Vývoj počtu imigrantů s povolením k zaměstnání a s živnostenským 
oprávněním, 1994–2011 

 
Zdroj: Horáková (2009, 2011); vlastní zpracování 

Mezi nejpočetnější skupiny ekonomicky aktivních cizinců patří dlouhodobě 

občané čtyř států: Slovenska, Ukrajiny, Vietnamu a Polska. Jejich podíl na celkovém 

ekonomicky aktivních cizinců je od druhé poloviny 90. let víceméně stabilní a pohybuje 

se okolo 80 %. Dominantní pozici mají občané Slovenska (kvůli rozdělení 

Československa), kdy se jejich podíl na celkových počtech ve sledovaném období 

postupně snižoval ze 41 % (v roce 1995) na 30 % (v roce 2008). Občané Slovenska  

na našem trhu práce nejčastěji působí jako zaměstnanci. Jejich struktura zaměstnání 

podle odvětví je asi nejvíc podobná struktuře českých občanů. Občané Ukrajiny 

reprezentují spíše typ orientovaný na krátkodobější migraci se zaměřením na méně 

kvalifikované profese. Na konci roku 2008 asi 80% z nich působilo v Česku na pozici 

zaměstnanců, s vysokým podílem zaměstnaných ve stavebnictví (kolem 60 %) a 

s nadprůměrným zastoupením v kategorii pomocní a nekvalifikovaná pracovníci (cca 55 

%), (Drbohlav, 2010). Pokud jde o migraci kvalifikovaných pracovníků, tzv. odliv 

mozků, tak počet ukrajinských emigrantů s vysokoškolským diplomem představoval 

kolem 6 % (odešlo například kolem 1,1 % lékařů vyškolených na lékařských fakultách 

ukrajinských univerzit), (Docqueir a Marfouk, 2004). 
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3.3 Vývoj nelegální imigrace do České republiky 
„Jako nelegální migraci je třeba vnímat nejen neoprávněný vstup na území státu 

či jeho neoprávněné opuštění, ale také neoprávněný pobyt na území nebo pobyt v 

rozporu s účelem, pro který bylo vydáno pobytové oprávnění“ (MVČR, 2010). 

Imigrační země mají vedle legálně pobývajících a pracujících migrantů také 

významné počty migrantů v neoprávněném postavení neboli nelegální migranty. Tito 

nelegální migranti v určitém směru porušují platnou legislativu v oblasti pobytového 

a/nebo pracovního režimu. Tato situace je také významně rozšířena i v České republice 

(Drbohlav, 2008). Vzhledem k charakteru tohoto procesu je velmi obtížné jej zachytit  

a systematičtěji analyzovat. Základní zdrojem informací je databáze cizinecké policie, 

která obsahuje údaje o osobách zadržených při nelegálním přechodu hranice a při tzv. 

nelegálním pobytu uvnitř území (Drbohlav, 2010). 

Počet cizinců zadržených při nelegální migraci se od roku 1993 dramaticky 

snížil (viz obr. 3.6), a to především v důsledku výrazného snížení počtu zadržených 

osob při nelegálním překročení hranic (viz příloha č. 5). Další snížení počtu zadržených 

při nelegálním přechodu hranic nastalo logicky po roce 2007, kdy se Česká republika 

stala součástí schengenského prostoru, a nemá tudíž žádné vnější hranice EU (kromě 

prostoru mezinárodních letišť). Je třeba zdůraznit, že dlouhodobý pokles počtu osob 

zadržených osob pro nelegální migraci nemusí vypovídat o skutečném snížení počtu 

nelegálních migrantů na území Česka, protože neznáme dobře počty a strategii kontrol 

cizinecké policie a stejně tak strategii chování migrantů v neoprávněném postavení 

(Drbohlav, 2010; blíže viz Jandl, 2007). Proto oficiální data o nelegální migraci nelze 

považovat za spolehlivé. Z daného procesu (nelegality, statistické nepodchytitelnosti) 

plyne, že nelze přesně určit kolik nelegálních cizinců působí v Česku. Odhady tohoto 

počtu se velmi liší – od 17 tisíc po více než 300 tisíc (viz např. Drbohlav, 2008; 

Horáková, 2005). 
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Obr. 3.6 Vývoj nelegální migrace celkem (stav 1993-2011) 

 
Zdroj: ČSÚ (2013b); vlastní zpracování 

Většina nelegálních migrantů, kteří v Česku zůstávají, přicházejí 

z ekonomických důvodů. Nejdůležitější zdrojovou zemí, z níž migranti přicházejí  

do České republiky, je Ukrajina1, následována Ruskem, Vietnamem, Slovenskem  

a Mongolskem, viz příloha č. 6 (ČSÚ, 2013b). Tito migranti vstupují na území převážně 

legální cestou (prostřednictvím krátkodobých, turistických víz), avšak začínají pracovat 

bez potřebných povolení. Mnoho z nich zde zůstává i po vypršení pobytového víza, bez 

pobytového oprávnění (Drbohlav, 2008). 

3.4 Remitence 
Stále větší pozornost v migračních a rozvojových studiích je věnována významu 

remitencí jako významnému nástroji ekonomického i sociálního rozvoje. Problematikou 

se zabývá celá řada odborných studií a většina z nich považuje remitence jako nedílnou 

součást mezinárodních migračních pohybů, za účinný nástroj pro rozvoj ekonomicky 

chudých zemí (země se středními a nízkými příjmy, podle klasifikace Světové banky), 

(Stojanov, Strielkowski a Drbohlav, 2011). Remitence, resp. běžné a kapitálové přes-

hraniční transfery mezi domácnostmi, mají nejčastěji podobu náhrad zaměstnancům, 

dovozu či vývozu služeb, ostatních běžných transferů a ostatních kapitálových transferů 

(ČSÚ, 2013a). 

                                                           
1 V roce 2010 tvořili Ukrajinci 42 % cizinců zadržených při porušování pobytového režimu v ČR. V roce 
2011 už to bylo jen 34 % (viz příloha č. 6; ČSÚ, 2013b). 
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O vývoji remitencí v ČR není mnoho studií nebo zdrojů. Zdrojem dat pro odhad 

peněžního odlivu je hlavně Česká národní platební bilance. Tato data pramení z nákladů 

zaměstnavatele (vyplácené platy a platby na sociální zabezpečení). V roce 2005 celkové 

náklady představovaly 51,2 miliardy Kč, což představuje nárůst o 36 % oproti 

předchozímu roku 2004. Po odečtení 19 % daně a předpokládaných nákladů na bydlení 

(cca 30 %), můžeme odhadnout, že pravděpodobné množství, které migranti posílají 

domů je asi kolem 25 miliard Kč (Janská a Drbohlav, 2008). 

Skutečnost, že zjišťování informací o příjmech cizinců a převodech remitencí je 

náročný úkol, se odrazila i v poměrně výrazných rozdílech ve zjištěných datech mezi 

ČSÚ a Světovou bankou. Například za rok 2009 ČSÚ odhadoval, že množství 

finančních prostředků odeslaných z ČR dosáhlo 1,7 miliardy USD, zatímco odhad 

Světové banky předpokládal částku 3,8 miliardy USD. Podle Světové banky tyto částky 

řadily ČR mezi prvních dvacet zemí světa, ze kterých migranti odesílají do svých 

domovských zemí nejvíce finančních prostředků (Tollarová, Rozumek a Valentová, 

2010). 

Příčinou tohoto rozdílu mezi zjištěnými hodnotami je zapříčiněno odlišnými 

výpočty jednotlivých zemí. Metodikou ČSÚ zjišťování výše remitencí byl prováděn 

pomocí kvalifikovaných odhadů. Na podzim roku 2010 proběhl celorepublikový 

výzkum zaměřený na pracovní migraci, příjmy, výdaje a úspory cizinců v ČR. Výsledky 

byly využity pro odhad naturálních i peněžních remitencí cizinců do zemí jejich 

původu2.  

Odhad remitencí je založen na počtech cizinců. Cizinci jsou rozlišováni podle 

délky pobytu (rezidenti nad 1 rok/ nerezidenti do 1 roku), podle ekonomické aktivity 

(zaměstnanec, podnikatel, student, ekonomicky neaktivní) a podle zemí. Výše remitencí 

u cizinců – rezidentů jsou odhadovány přímo s využitím výzkumného projektu (viz 

výše). Výše remitencí u cizinců – nerezidentů je rovna celkové úspoře. Tzn., že 

remitence se rovnají mzdě snížené o daně a příspěvky zaměstnance a zaměstnavatele 

(sociální a zdravotní pojištění) a také o jejich spotřebu na území Česka (ČSÚ, 2013a). 

Migranti (a jejich remitence) znamenají určitou zátěž pro ekonomiku cílové 

země a řada lidí (především politiků) v tom vidí zásadní problém. Jejich časté 

                                                           
2 Průzkum byl zaměřen na několik nejpočetnějších národností: Ukrajina, Vietnam, Rusko, Moldávie a 
státy bývalé Jugoslávie. Výsledky za tyto vybrané státy byly aproximovány i na další země (ČSÚ, 2013a). 
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argumenty jsou, že migranti zabírají pracovní místa původně určená domácím 

pracovníkům, a že peníze vydělané v dané zemi putují do zahraničí (právě ve formě 

remitencí), namísto toho, aby zůstaly doma. Stojanov, Strielkowski a Drbohlav (2011) 

se domnívají, že tyto názory jsou mylné, jelikož pracovní migrace většinou přináší 

veskrze pozitivní efekty pro ekonomiku hostitelské země. Toto tvrzení se dá prokázat, 

použije-li se metodologie, nastíněná Borjasem (1994, 1995). Autoři zde vyčíslili 

imigrační přebytek pro českou ekonomiku pro roky 1995 a 2010, který se rovná 0,03 % 

HDP, tj. cca 405 milionů Kč ročně pro ekonomiku s hodnotou 1 464 miliard Kč v roce 

1995 a 0,05 % HDP, tj. cca 1,8 miliardy Kč ročně pro ekonomiku s hodnotou 3 670 

miliard Kč v roce 2010. Domácí pracovníci v Česku ztratili kolem 1,3 % HDP (cca 19,4 

miliard Kč neboli 0,73 miliardy USD) v roce 1995, ale zároveň díky pracovní migraci 

získali ve stejném roce cca 1,35 % HDP (cca 19,8 miliard Kč neboli 0,7 miliardy USD), 

(více viz Stojanov, Strielkowski a Drbohlav (2011), str. 391-394). 

Podle statistik je od roku 2006 více remitencí z ČR odváděno, než do ní přichází. 

Podle zprávy Světové banky v roce 2007 představovaly odesílané remitence z ČR 

kolem 55 mld. Kč, což se rovná 2,0–2,4 % HDP. Z toho 37 % remitencí bylo odesláno 

na Slovensko, 28% na Ukrajinu, 11 % do Vietnamu a zbývajících 24 % do Polska, 

Moldávie, Číny, Mongolska a ostatních zemí. Na druhé straně od roku 2004 do roku 

2008 narostl o 60 % (na 25 mld. Kč) příliv remitencí ze zemí EU (Šolcová, 2009). 

Statistiky ukázaly významný vliv finanční krize v roce 2009 na výši odesílaných 

remitencí, přičemž se dopady lišily podle druhu pobytu cizinců (viz obr. 3.7). U cizinců 

s pobytem do jednoho roku klesla částka z více než 4,5 miliard Kč (cca 237 milionů 

USD) ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008 na 3,5 miliard Kč (cca 186 milionů USD) ve třetím 

čtvrtletí roku 2009. Na druhou stranu se finanční prostředky odeslané migranty  

s pobytem delším než jeden rok stále zvyšovaly. ČSÚ odhaduje, že migranti  

s dlouhodobým pobytem odeslali ve třetím čtvrtletí roku 2009 do svých domovských 

zemí až 5,7 miliardy Kč (cca 303 milionů USD), (Tollarová, Rozumek a Valentová, 

2010).  



 

Obr. 3.7 Vývoj odlivu remitencí z
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4 Analýza faktoru migrace z Ukrajiny do České republiky 

V rámci této bakalářské práce byl proveden pilotní průzkum mezi ukrajinskou 

komunitou, který odhalí některé z hlavních příčin migrace Ukrajinců do ČR. Empirický 

výzkum, který operuje s konkrétními údaji o jevech a procesech, se většinou člení  

do čtyř základních kategorií: pozorování, experiment, analýza věcných skutečností 

(studium dokumentů) a dotazování. Dalším zdrojem informací může být rozhovor – 

interview (Reichel, 2009; Pecáková, 2008).  

4.1 Pilotní studie 
Pilotní průzkum, který byl proveden v této práci, je studií, která na relativně 

malém vzorku osob a v omezeném časovém úseku ověřuje proveditelnost plánované 

studie ještě před její realizací. Pilotní studie může zachytit řadu problémů, které by bylo 

obtížné později odstraňovat. V pilotní studii se získávají informace o rozdělení 

proměnných a tím může dojít k zpřesnění odhadu potřebného rozsahu výběru. Zároveň 

identifikujeme proměnné, které mají u naprosté většiny jedinců stejnou hodnotu či které 

u většiny jedinců nelze zjistit. Vyhodnocování těchto proměnných je pak třeba zvážit. 

Na pilotní studii se ověřují i postupy navržené ke zpracování dat. Pilotní studie může 

naznačit potřebu změnit soubor zaznamenávaných proměnných či jejich strukturu 

(EuroMISE, 2006). 

Nejčastější formou sběru informací v terénních průzkumech je dotazování, kdy 

údaje jsou získávány prostřednictvím záměrně cílených otázek, nejčastěji formou 

vyplňováním papírového nebo elektronického dotazníku. Údaje jsou získávány 

zprostředkovaně, obsah a forma dotazníku tedy může zásadně ovlivnit kvalitu získaných 

informací a možnosti jejího dalšího zpracování a využití (Pecáková, 2008). Tato 

nejběžnější využívaná metoda byla využita i v této práci. 

Dotazníkové šetření probíhalo ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012 a v prvním čtvrtletí 

roku 2013 po celé České republice. A to jak formou elektronického, tak i papírového 

dotazníku. Tento dotazník byl také přeložen do ukrajinštiny pro případ neznalosti 

českého jazyka (viz příloha č. 8). Celkem má dotazník 23 otázek, z nichž je 5 

otevřených, 14 uzavřených a 4 polouzavřené. Šetření se zúčastnilo celkem 30 

respondentů. Dotazníky byly vyplňovány individuálně bez pomoci tazatele jen  

s vysvětlením celého výzkumu. 



32 
 

Výběr souboru dat jsou postupy vedoucí k získání takových zkoumaných osob 

(výběrového souboru) pro výzkum, aby tyto osoby v potřebné míře reprezentovaly 

celek. Rozlišuje se tzv. cílová populace a základní populace. Cílovou populací je zde 

ukrajinská komunita jako celek, a základní populací jsou ti, kteří jsou tímto 

dotazníkovým šetřením zachyceni (Reichel, 2009).  

Základním rozčleněním výběru může být výběr pravděpodobnostní (náhodný) 

nebo výběr nepravděpodobnostní (záměrný). Podstatou náhodných, 

pravděpodobnostních výběrů je, že každý prvek, každá jednotka základního souboru má 

stejnou šanci, stejnou pravděpodobnost stát se prvkem výběrového souboru. Tento 

výběr tedy vylučuje možnosti subjektivního zásahu při výběru respondentů. Jde  

o výběry, které vytvářejí základní soubory s vysokým stupněm jeho reprezentativnosti. 

Jednotlivé typy náhodných výběrů se pokoušejí různě řešit praktickou stránku 

výběrového postupu a případně i zvyšovat přesnost prováděného výběru.  V literatuře je 

asi nejčastěji zmiňován náhodný výběr prostý, stratifikovaný, skupinový a vícestupňový 

(Reichel, 2009). 

U záměrného, nepravděpodobnostního výběru nemá každý z prvků základního 

souboru stejnou možnost – pravděpodobnost stát se součástí výběrového vzorku 

(Reichel, 2009). V průběhu výběru vzorku je tedy uplatňován osobní úsudek, 

nevycházejí tudíž z teorie pravděpodobnosti. Někdy je výběr vzorku ovlivněn úsudkem 

samotného výzkumníka, jindy se spoléhá na úsudek tazatele (Řezanková, Marek, 

Vrabec, 2001). K takovýmto výběrům řadíme kvótní, systematický, výběr úsudkem 

nebo nabalováním (Reichel, 2009; Pecáková, 2008).  

Výběr vzorku v této pilotní studii byl ovlivněn úsudkem tazatele (autora), tudíž 

se jedná o záměrný, nepravděpodobnostní výběr. Jelikož nebyl zjištěn dostatek dat  

o struktuře ukrajinské populace v ČR, nemohl být využit tzv. kvótní výběr (hojně 

využívaný v sociologických průzkumech). 

4.2 Analýza dotazníkového šetření 
V této části práce se přiblíží skupina respondentů, která se zúčastnila 

dotazníkového šetření. Zejména rozložení podle pohlaví a věku. Ovšem v dotazníku, 

z psychologického hlediska, jsou položky pohlaví a věk uvedeny až v poslední 

části dotazníku, pro větší pravdivost údajů a návratnost. 
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Podle údajů z Českého statistického úřadu bylo k 31. 12. 2011 z celkového počtu 

Ukrajinců u nás 43,73 % žen a 56,27 % mužů. V této práci je to přesně naopak, ale tato 

situace je způsobena malým vzorkem výběru. V absolutních číslech se tedy v tomto 

případě jedná o 17 žen a 13 mužů z celkem 30 dotázaných osob. 

Věk je dalším zjišťovaným údajem. Podle ČSÚ, průměrný věk cizinců v ČR  

je 36,33 let. Věková struktura cizinců vykazuje oproti věkové struktuře majoritní 

populace určité odlišnosti, které lze vysvětlit převažujícími ekonomickými motivy 

migrace cizinců do ČR. Silně jsou zastoupeny zejména kategorie mladšího 

produktivního věku, tj. 25–39 let. V tomto věkovém rozmezí se v roce 2011 nacházelo 

40,5 % všech legálně pobývajících cizinců. Naopak velmi nízký podíl v porovnání se 

strukturou populace ČR připadá na osoby v poproduktivním věku. V kategorii nad 65 

let se v roce 2011 nacházela pouhá 3,5 % cizinecké populace.  

Co se týče zaměření na Ukrajince, podle oficiálních informací se tyto hodnoty 

shodují. Z celkového počtu ekonomicky aktivních Ukrajinců v ČR je právě nejvíc 

zastoupena kategorie mladšího produktivního věku (25–39), v relativních hodnotách je 

to 49,61 %. 

V dotazníkové šetření této práce je nejvíce zastoupena kategorie produktivního 

věku 40–54 let (8 žen a 5 mužů), v relativních hodnotách je to celkem 44 %. Kategorie 

mladšího produktivního věku (25–39) je v zápětí druhou nejpočetnější skupinou (5 žen 

a 4 muži), relativně celkem 30 %. A kategorie poproduktivního věku 65+ není 

zobrazena, protože nikdo z dotazovaných respondentů takovýto věk neuvedl. 



 

Obr. 4.1 Věkové rozložení dotazovaných

Zdroj: vlastní zpracování, 2013.

Obr. 4.2 Věkové rozložení dotazovaných podle pohlaví

Zdroj: vlastní zpracování, 2013.
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Obr. 4.14 Průměrný čistý m

Zdroj: vlastní zpracování, 2013.

Obr. 4.15 Průměrný čistý m

Zdroj: vlastní zpracování, 2013.
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Většina z imigrujících Ukrajinců přijela do ČR za zaměstnáním. Ovšem 

vydělané peníze nepotřebují jen pro svou potřebu, ale také pro rodinu, která vydělané 

peníze, ať už víc nebo míň, potřebují. 

Podle odhadů světové banky činily za rok 2010 remitence přicházející  

na Ukrajinu 5,6 miliardy dolarů, což jí řadilo na 13. místo na světě3 (World Bank, 

2011). Odhad výše remitencí odcházejících z ČR na Ukrajinu není jednoduchý. Z 

celkového vzorku 359 dotazovaných v rámci projektu GAČR4 (Grantová agentura ČR) 

výši remitencí posílaných z ČR na Ukrajinu v roce 2010 uvedlo pouhých 22 % 

respondentů a v roce 2011 ještě o 5% méně. Výše vykázaných remitencí, uvedených 

respondenty,  

se pohybovala od 100 USD do 5 000 USD v roce 2010 a od 50 USD do 4 000 USD v 

roce 2011. Patrné je snížení průměrné hodnoty remitencí posílaných z ČR do Ukrajiny  

v čase: z průměrných 2 500 USD v roce 2010 na 2 000 USD v roce 2011. Tento pokles 

můžeme přičíst důsledkům ekonomické krize. Na základě zjištěných zkušeností (i když 

z nereprezentativního vzorku respondentů) vzhledem k výše uvedenému počtu oficiálně 

cizineckou policií registrovaných Ukrajinců pobývajících v ČR by se dalo velmi zhruba 

odhadnout, že výše remitencí, posílaných z ČR na Ukrajinu se může pohybovat mezi 

200 – 250 mil. USD ročně (Brázová a kol., 2011). 

Tímto dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že 37 % respondentů posílá část 

svého výdělku své rodině na Ukrajinu a zbývajících 63 % jej neposílá. V absolutním 

vyjádření, 11 respondentů z 30 posílá remitence svým rodinám. Nutno podotknout, že 

v tomto šetření remitence posílají ekonomicky aktivní, ne studenti. 

Respondentům, posílajícím remitence, byly položeny další otázky. Jak často  

je posílají a kolik tato částka činní. Nejčastěji jsou remitence posílány měsíčně nebo 

čtvrtletně. Zbylé odpovědi (ročně a jen když mají něco navíc) nebyly ani jednou 

vybrány, tudíž nejsou zobrazeny (viz obr. 4.16). Zasílané částky jsou v rozmezí  

od 1 000 do 30 000 Kč. V průměru ženy měsíčně posílají 6 555,56 Kč, muži pouze 

4 966,67 Kč (viz obr. 4.17). Celková (měsíční) průměrná částka za obě pohlaví činní 

5 833,33 Kč. 

                                                           
3 Nebyly zahrnuty rozvinuté země (s vysokými příjmy). 
4 Nezávislá instituce podporující základní vědecký výzkum. 



 

Obr. 4.16 Posílání remitencí podle pohlaví a 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013.

Obr. 4.17 Průměrná částka remitencí podle pohlaví

Zdroj: vlastní zpracování, 2013.
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Posílání remitencí podle pohlaví a pravidelnosti 

vlastní zpracování, 2013. 

ě částka remitencí podle pohlaví (měsíčně) 

vlastní zpracování, 2013. 
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A objevili se i takoví, kteří do ČR 

 

měsíčně
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4 966,67



 

Obr. 4.18 Důležitost zasílaných remitencí

Zdroj: vlastní zpracování, 2013.
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nájemníky a necelá polovina bydlí v rodinném dom

bydlí více než 10 let a ani neposílají remitence na Ukrajinu.

Obr. 4.19 Aktuální bydlení

Zdroj: vlastní zpracování, 2013.
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příjezdu nebo ve srovnání s
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na ubytovně i s více nájemník

dříve bydleli (viz obr. 4.20 a 4.21)

Obr. 4.20 Současné bytové podmínky

Zdroj: vlastní zpracování, 2013.
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Obr. 4.21 Současné bytové podmínky podle místa bydlení

Zdroj: vlastní zpracování, 2013.
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Zdroj: vlastní zpracování, 2013.
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Mezi ukrajinskými pracovníky

(ženatí) muži, kteří mají na Ukrajin

Ve svazku manželském je

rozveden, tudíž tato možnost

Obr. 4.23 Rodinný stav

Zdroj: vlastní zpracování, 2013.

Obr. 4.24 Počet dětí podle pohlaví a rodinného stavu

Zdroj: vlastní zpracování, 2013.
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Obr. 4.25 Děti imigrantů

Zdroj: vlastní zpracování, 2013.

 

Obr. 4.26 Počet dětí podle pohlaví a místa pobytu

Zdroj: vlastní zpracování, 2013.

47%

0

1

2

3

na Ukrajině u 
příbuzných

se mnou v ČR

1

Č
e

tn
o

st

47 

řečeno, většina ukrajinských pracovníků jezdí do 

tšinou své rodiny nechávají na Ukrajině. Tak je tomu i v tomto šet

polovina dotázaných uvedla, že jejich děti žijí na Ukrajině, ať už doma se svou matkou 

íbuzných, pokud jsou v ČR oba rodiče. Jeden z respondentů

ČR, ani u příbuzných na Ukrajině), ale neuvedl kde (viz obr. 4.25)

ti imigrantů a jejich pobyt 

vlastní zpracování, 2013. 

ětí podle pohlaví a místa pobytu 

vlastní zpracování, 2013. 

47%

6%

se mnou v

na Ukrajině u příbuzných

jinde: 

se mnou v ČR na Ukrajině u 
příbuzných

se mnou v ČR se mnou v ČR

2 3 6

Počet dětí

ů jezdí do ČR za prací  

tomto šetření. Necelá 

už doma se svou matkou 

respondentů uvedl, že jeho dítě 

(viz obr. 4.25). 

 

 

se mnou v ČR

na Ukrajině u příbuzných

se mnou v ČR

žena

muž



 

Úroveň vzdělanosti na Ukrajin
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Obr. 4.27 Dosažené vzdě

Zdroj: vlastní zpracování, 2013.
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5 Závěr 

Hlavní cílem této bakalářské práce bylo zjistit důvody příchodu ukrajinského 

obyvatelstva do České republiky, jejich pobyt a ekonomickou aktivitu a zjistit, zda 

posílají část svého výdělku (remitence) zpět na Ukrajinu. 

V první části této práce byla vymezena a definována mezinárodní migrace, 

klasifikace mezinárodních toků podle povahy a formy, popis migračních teorií, které  

se snaží objasnit příčiny migrace. Vzhledem k velké rozmanitosti migračních toků jsou 

také rozebrány dopady mezinárodní migrace, zejména demografické a ekonomické. 

Demografické dopady migrace se projevují především ve složení obyvatelstva podle 

věku, pohlaví a vzdělání ovlivňující přirozený přírůstek. Ekonomické dopady migrace 

lze rozdělit na fiskální (daně a transfery), dopady na makroekonomické indikátory 

(HDP, růst) a dopady na trh práce (mzdy, zaměstnanost, kvalifikační struktura, aj.). 

S dopady migrace na zdrojovou zemi je spojen mnohem komplikovanější efekt 

související s odchodem kvalifikované pracovní síly, tzv. fenomén brain drain (odliv, 

únik mozků), které země potřebují pro svůj ekonomický rozvoj. Pro cílovou zemi jsou 

dopady migrace z dlouhodobé perspektivy spíše kladné, zejména na veřejné finance, 

neboť společnost nenese náklady spojené se získáním kvalifikace a vzdělání migrantů. 

A na závěr první části se krátce přiblížila historie migrace. 

Druhá část byla hlavně zaměřena na vývoj imigrace, nelegální imigrace  

do České republiky po roce 1989 a vývoj remitencí. Mezi nejdůležitější faktory, které 

migraci ovlivňovaly a vedly k nesrovnatelně vyšším hodnotám mezinárodní migrace, 

patřil pád komunismu a rozpad tzv. železné opony, dále pak politická a ekonomická 

transformace země. Dalšími významnými mezníky bylo rozdělení Československa  

a vstup České republiky do Evropské unie. Během první poloviny 90. let se Česká 

republika stala tranzitní zemí, s postupem času zemí cílovou. Ve sledovaném období 

(1993–2011) docházelo k dlouhodobému nárůstu počtu cizinců na našem území. 

Výjimku tvořil rok 2000, kdy došlo k výraznému poklesu imigrace, který souvisel 

s legislativními změnami zapříčiněny mimo jiné ekonomickou krizí v České republice. 

V roce 2004 došlo k prudkému nárůstu a následná ekonomická situace v roce 2008 

hodnotu imigrace opět snížila. 
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V nejdůležitější, třetí části práce, byly analyzovány faktory migrace z Ukrajiny 

do České republiky. K analýze bylo použito pilotní dotazníkové šetření, které probíhalo 

po celé České republice. Tento výzkum pomohl poodhalit některé údaje, např.  

o spokojenosti s životem v ČR a soužití s českými občany, s důvodem příjezdu do ČR, 

délku a povolení k pobytu, aktuální ekonomickou aktivitu, jejich průměrnou pracovní 

dobu a výdělek, a zda posílají část tohoto výdělku na Ukrajinu a jaká tato částka 

popřípadě činní. Dále byl zjišťován jejich rodinný stav, počet dětí a kde dětí žijí, a jejich 

vzdělání.  

Tímto pilotním průzkumem bylo zjištěno, že průměrná žena Ukrajinka má 35,7 

let, je vdaná, má 1,24 děti a středoškolské vzdělání s maturitou. V ČR bydlí většinou 

více než 10 let, v rodinném domě, na základě povolení k trvalému pobytu kvůli 

zaměstnání. Nejčastěji je zaměstnána jako uklizečka s průměrnou pracovní dobou do 40 

hodin za týden a s výdělkem mezi 16 000–20 000 Kč měsíčně. Ženy Ukrajinky jsou 

s životem v ČR spíše spokojeny a výborně vycházejí s českými občany. Ty Ukrajinky, 

které posílají remitence, je posílají spíše čtvrtletně s průměrnou částkou 11 600 Kč.  

Průměrný muž Ukrajinec má 36,4 let, je ženatý, má 1,54 děti a středoškolské 

vzdělání s maturitou. V ČR bydlí více než 10 let, většinou v rodinném domě, na základě 

povolení k trvalému pobytu kvůli zaměstnání. Nejčastěji je zaměstnán jako dělník 

s průměrnou pracovní dobou 46–60 hodin týdně s výdělkem mezi 16 000–20 000 Kč 

měsíčně. Muži Ukrajinci jsou s životem v ČR spíše spokojeni a občas se setkávají  

s neporozuměním českých občanů. Ti, kteří posílají remitence, je posílají spíše měsíčně 

s průměrnou částkou 7 166,67 Kč. 

Podle výsledků tohoto výzkumu, i když pouze pilotního bez reprezentativního 

vzorku, a hlavně po rozhovoru se zaměstnavateli, lze očekávat zmírnění přílivu 

Ukrajinců do ČR kvůli ekonomické recesi zejména ve stavebnictví a také proto, že 

ukrajinská pracovní síla se už zdá být drahá pro české zaměstnavatele. Místo nich jsou 

zde více najímáni Rumuni a Bulhaři. 

Výsledky tohoto pilotního šetření mohou posloužit jako doporučení pro 

regulérní (reprezentativní) průzkum. Aby bylo zajištěno potřebných dat, bylo by 

vhodnější zvolit osobní setkání – rozhovor (interview) pro větší pravdivost a zejména 

pro větší návratnost informací (dotazníků). Pro lepší vypovídající schopnost remitencí 
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by se do základního vzorku měli zařadit pouze ekonomicky aktivní jedinci, nikoliv 

studenti jak bylo uvedeno v tomto pilotním šetření. 
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Seznam zkratek 
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EU  – Evropská unie 

GAČR  – Grantová agentura České republiky 
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