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1. ÚVOD 

Proces migrace významn  ovliv uje vývoj dnešní spole nosti. Tento fenomén pramení 

z objektivních i subjektivních d vod  na zm nu života. Podle n kterých teorií p ispívá 

migrace ke zvýšení ekonomické úrovn  tím, že p erozd luje lidské zdroje do oblastí, kde jsou 

pot eba. Ve v tšin  p ípad  se setkáváme s migrací, která zabezpe í migrant m lepší 

podmínky života. Objektivní d vody jsou dominantním prvkem pro p esun. M žeme se ale 

setkat se zcela subjektivními d vody, kdy migrant p ichází do zem  za ú elem uzav ení 

manželského svazku. Sv t, kterému vládne globalizace, kde se vše zm nilo díky rychlému 

rozvoji dopravy, se dnes jeví jako malé m sto, kde se jeho obyvatelé st hují z místa na místo 

b hem hodin. Globalizace a imigranti s sebou p inášejí do cílových zemí svého pobytu rodný 

jazyk, kulturu, náboženství a mentalitu. Ne vždy se dnešní spole nost setkává s pochopením 

pro jiné kultury. Jakoby reminiscence událostí 2. sv tové války rezonovala n kterými 

krajinami nového uspo ádání Evropy. V dnešní „vysp lé“ a vzd lané spole nosti není 

problémem migrace, ale integrace cizinc  v novém míst  pobytu. Samoz ejm  není možné se 

na vše dívat jen z jedné strany, nutná není jen tolerance ze strany hostitel , ale snaha 

imigrant  za lenit se do spole nosti alespo  do té míry, která bude vyhovovat ob ma stranám. 

V kontextu historických událostí ve 20. století, v Evrop  migrace zažila opravdový 

boom až po pádu železné opony a zintenzivn ní vztah  západu s bývalými státy východního 

bloku. Migra ní p esuny obyvatelstva po roce 1989 jsou spojeny nejen s pádem 

komunistického režimu, ale také transformací spole nosti a zvlášt  v eských a Slovenských 

zemích s rozd lením republik. Do roku 1993 dv  vzniklé republiky nep erušily intenzivní 

vztahy ekonomické i p átelské, nicmén  nastal problém, p ed kterým eskoslovensko nikdy 

nestálo. Migrace mezi republikami probíhá od té doby pom rn  velkými p esuny p es hranice. 

Repatriace Slovák  zp t do nov  vzniklé republiky kv li lepším vyhlídkám spojených se 

samostatností byla po roce 1993 velkým tahounem. V druhé polovin  devadesátých let tyto 

tendence pohasly a R si až do vstupu obou zemí do Evropské unie držela status zem , kam 

Slováci vycestovávali více než eši na Slovensko. Faktory pro  se takto d je, jsou d ležitým 

p edm tem zkoumání, který ukazuje, odkud jsme a kam sm ujeme. 

Cílem práce je p iblížit a analyzovat faktory, které jsou d vodem pro zm nu trvalého 

místa pobytu nebo krátkodobou dojíž ku na území eské republiky, za ú elem zm ny 

sou asného postavení na trhu práce. 
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Práce je rozd lena do ty  kapitol. V první kapitole, která se zabývá teoriemi migrací, 

si p iblížíme náhledy na migraci z hledisek ekonomických, sociologických i politických. 

Seznámíme se s obecnou problematikou sv tové migrace, vysv tlíme si n které základní 

pojmy a teorie, podle kterých fungují migra ní pochody. Osv tlíme si historii i sou asnost 

sv tové migrace. V kapitole jsou vymezeny p í iny, které mezinárodní migraci vyvolávají. 

Pochopíme tak, pro  lidé opoušt jí svou domovinu za p íslibem lepších sociálních a 

ekonomických podmínek pro život. 

Druhá kapitola, v novaná vnit ní migraci Slovák  na území spole ného státu p ed 

rokem 1993, popíšeme migra ní toky a pojmenujeme si jejich p í iny. Kapitola ukáže pozadí 

vztah  Slovenska a eska v oblasti pracovní migrace. 

Vztahy vzniklé p ed rokem 1993 nemohly zaniknout podepsáním jediné smlouvy, 

která doposud spole ný stát rozd lovala. V t etí kapitole zhodnotíme, zda se mezi 

samostatnými státy zm nilo více než jen jejich jméno. Na datech dokážeme, že státy stále 

pokra ují v intenzivní spolupráci v oblasti p esouvání lidských zdroj . 

Poslední kapitola se zam í na zkoumání faktor , které pracovní migraci do eska 

ovliv ují. Bude zkoumat rozdíly na trhu práce, vzniklé po rozd lení, a zda se podílí na 

p í inách emigrace Slovák . Kapitola nebude posuzovat pouze objektivní p í iny, které by 

mohly vyvolávat migraci, také prozkoumá faktory sociální.  
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2. TEORIE MIGRACE 

Minulé století, které bylo ur ující pro sou asné pohledy na migraci. Díky v tší mí e 

globalizace, integrace a zm nami v chování lidí, se stala migrace fenoménem ovliv ující 

chování sv tové ekonomiky. Podstatný impuls pro zrychlený rozvoj m žeme zaznamenat 

v oblastech, kam se lidé st hují p edevším za lepším uplatn ním na trhu práce (Severní 

Amerika a západní Evropa). Zvýšená imigrace do hostitelské zem  s sebou nese také 

problémy, které se týkají nejen ekonomické oblasti, ale také sociální. (Šimek, 2005) 

Existuje mnoho ekonomických i sociologických p ístup  k otázkám migrace. 

V následujících kapitolách si ukážeme ty hlavní a popíšeme také jejich hlavní myšlenky. 

2.1. Neoklasická teorie migrace 

Neoklasická ekonomie tvrdí, že mezinárodní migrace je zp sobena v geografických 

rozdílech v nabídce a poptávce po práci. Státy s velkým množstvím pracovní síly v porovnání 

s kapitálem mají nízké mzdy a státy s malým množstvím práce oproti kapitálu mají mzdy 

vyšší. Výsledný rozdíl ve mzdách zp sobuje migraci obyvatelstva ze stát  s nízkými mzdami 

do stát  s vysokými mzdami. Výsledný rozdíl ve mzdách z stane na úrovni transak ních 

náklad . P esun kapitálu probíhá v opa ném sm ru než p esun pracovní síly. To znamená, že 

mezinárodní migrace je zp sobena rozdíly ve mzdách mezi státy, a když se tento rozdíl 

dostane na úrove  transak ních náklad , tak se proces migrace ukon í. Mezinárodní p esun 

lidského kapitálu odpovídá v rozdílech v návratnosti lidského kapitálu, což m že být rozdílné 

od mzdy. Proto p esun vysoce kvalifikované pracovní síly m že sm ovat opa ným sm rem 

než p esun nízko kvalifikované pracovní síly. Trh práce je trh, který zp sobuje impuls na 

pracovní migraci. Ostatní trhy na ni nemají podstatný vliv. Tato teorie p edpokládá, že 

individuální pracovník rozhodne migrovat, protože o ekává pozitivní istý výnos, obvykle 

pen žní. Migrant zohled uje r zné aspekty. Zam uje se na p íjmy a náklady z migrace. Do 

p íjm  za azujeme p edpokládaný p íjem migranta podle jeho kvalifikace a pravd podobnost 

získat v nové zemi zam stnání. Od t chto o ekávaných p íjm  ode teme sou asné p íjmy v 

domovské zemi a pravd podobnost najít nebo udržet si zam stnání v domovské zemi. Dále od 

tohoto výnosu z migrace ode teme užite nost pen z vyd laných v sou asnosti od t ch 

vyd laných v budoucnosti, a také ode teme transak ní náklady. Mezinárodní p esun tedy 

vychází z mezinárodních diferenciál  v p íjmech a v mírách zam stnanosti, které ur ují 

o ekávané p íjmy z migrace. (Brettell, 2008) 
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Taylor (2003) shrnuje tento p ístup neoklasického modelu do vzorce: 

Mij = f (Wj, Wi, Cij)

kde 

Wj - mzda v oblasti j, 

Wi – mzda v oblasti i,  

Cij – náklady migrace.

Neoklasický p ístup bohužel zanedbává n které migra ní postupy, které p ímo 

nesouvisí s trhem práce. Iracionální migrace, tedy migrace kdy se nep esouvá pracovní síla 

z chudých region  do oblastí s vyšším množstvím práce (týká se jen vysoce kvalifikovaných 

pracovník ), je v neoklasickém neošet ena. Další faktory, které tento model zanedbávají, 

vidíme v p ehlížení netržních d vod  k migraci, jako je nap íklad lepší sociální zabezpe ení, 

ochrana v rámci státu nebo migrace rodinných p íslušník . I když neoklasický model neumí 

vysv tlit autonomní migraci, která probíhá v rámci specifického a uzav eného systému firem, 

m že neoklasický model dob e zd vodnit prostorovou mobilitu obyvatelstva a tak predikovat 

budoucí vývoj. M že tak lépe rozpoznat odv tví, které je do budoucna dobré podporovat. 

Öberg ve své práci z roku 1995 uvádí, že tzv. basic „law“ of migration (základní 

zákon migrace) m že snadno vysv tlit, pro  dochází k migraci pracovní síly ve vztahu ke 

kapitálu dané zem  (viz schéma 1).  
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Jestliže se tedy díváme na dv  svébytné ekonomiky, kde  jedna trpí dostatkem 

pracovní síly, ale nízkými mzdami, a druhá naopak p ebytkem kapitálu, ale za to jsou v této 

ekonomice vyšší mzdy, budeme pozorovat trend, p i kterém se z oblasti nízkých mezd bude 

p esouvat pracovní síla do oblasti s vyššími mzdami. Kapitál bude v závislosti na tomto 

trendu vyt s ován p ílivem pracovní síly a bude p esunován do oblasti s „nízkým tlakem“. 

Nejvýznamn jším p ínosem neoklasické makroekonomické teorie tedy je specifi nost 

pohledu na to, kdo migraci zp sobuje a jak na n j reaguje trh práce. Massey (1993) odvozuje 

záv ry neoklasické teorie relevantní pro tvorbu migra ních teorií do t chto p ti bod : 

1. Mezinárodní migrace pracovník  je zp sobena rozdílnou úrovní reálných mezd mezi 

zemí výchozí a cílovou. 

2. Eliminace mzdového diferenciálu ukon í migraci pracovní síly; jsou-li mzdy v obou 

zemích vyrovnány (diferenciál je nulový), migrace je též nulová. (tato podmínka je 

ist  teoretická) 

3. Mezinárodní pohyb lidského kapitálu (tj. vysoce kvalifikované pracovní síly) reaguje 

nikoliv na vyrovnávání mezd, ale na diferenciál v mí e návratnosti lidského kapitálu, 

který m že být jiný než diferenciál pr m rných mezd. V praxi to znamená, že více 

kvalifikovaní pracovníci mohou migrovat rámci trh  práce jinými sm ry, než je tomu 

tak u pracovník  s nižší kvalifikací. 

4. Pracovní trhy jsou primární prost edí, kde vzniká mezinárodní pohyb pracovník ; 

ostatní trhy mají zanedbatelný vliv na pohyblivost pracovní síly. 

5. Státy mohou kontrolovat migra ní toky regulací pracovního trhu, nap . platí jak ve 

výchozích, tak i v cílových zemích. 

Schéma 1: P elévání pracovní síly mezi regiony s jinými mzdami

Zdroj: Öberg, 1995
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Massey (1993) ve svých záv rech nezmi uje vliv pohybu kapitálu na pracovní sílu, který by 

mohl mít taky jistý vliv na migraci, p edevším v oblasti, kde se do tohoto procesu vloží vláda, 

která svými nástroji m že ovliv ovat velikost kapitálu v dané zemi. Nap íklad, když vláda 

podporuje investice do kapitálu své zem , m že podle neoklasického modelu zvýšit procento 

migrant  do své zem , nebo alespo  zamezit odliv své pracovní síly do zahrani í. Jestliže 

opa n  podporuje vývoz kapitálu do zahrani í, m že tak zamezit další migraci do své zem . 

Tyto neoklasické záv ry bohužel ne vždy platí v praxi, a to je možná d vod, pro  se o tom ve 

své práci Massey nezmi uje. 

Jiný, rozší ený pohled na neoklasický model migrace p inesl Todaro v roce 1969 

v americkém ekonomickém magazínu The American Economic Review (p vodn

spolupracoval s Johnem R. Harrisem na teorii, která ešila migraci jen mezi vnit ními regiony, 

a to tedy m stem a venkovem). Na rozdíl od p vodního modelu nepo ítá s reálnou mzdou ale 

se mzdou o ekávanou a také p idal k p vodnímu modelu další prom nné, a to konkrétn  dobu 

kdy si pracovník p icházející na nový trh práce hledá zam stnání a druhá fáze - dobu výkonu 

zam stnání. Práv  délka období, kdy migrant hledá pracovní místo, by m la být v p ímém 

vztahu s mírou nezam stnanosti v dané oblasti. Rozší ený model tedy nabývá rovnice, kterou 

op t definoval Taylor (2003): 

Mij = f (pjWj, piWi, Cij)
kde 

pj – zam stnanost v oblasti j, 

pi – zam stnanost v oblasti i, 

piWj – o ekávaná mzda v oblasti j, 

pjWi – o ekávaná mzda v oblasti i,  

Cij – náklady migrace. 

 V tomto rozší ení je snadné ur it vztah o ekávaného p íjmu k náklad m migrace Cij. 

Není zde tedy rozhodující výše reálné mzdy ale to, zda se migrantovi vyplatí m nit 

hostitelskou zemi. Objas uje, na rozdíl od klasického neoklasického modelu, pro  existuje 

migrace i p i nulovém mzdovém diferenciálu, ale ani jeho model nevysv tluje, pro  n kte í 

lidé migrují a jiní ne, a dokonce ne eší ani svou hlavní premisu a to o ekávané p íjmy a stav, 

kdy je diferenciál takovýchto mezd roven nule. 



11 

2.2. Nová teorie migrace 

Teorie migrace, kterou vysv tluje škola Nové ekonomie migrace, zpochyb uje ur ité 

dedukce neoklasické teorie. Za hlavního aktéra rozhodnutí migrace nepovažuje jednotlivce, 

ale ur itou skupinu jednotlivc , nap íklad rodinu nebo domácnost. N kte í lenové 

domácnosti mohou odejít za lepší prací do zahrani í, a v p ípad  špatné finan ní situace 

domácnosti poslat dom  remitence. Transnacionalismus, tedy jakási zodpov dnost daného 

jedince ve dvou zemích (hostitelské a i mate ské, kde se nachází jeho rodina), ovliv uje dále 

chování skupiny s vazbami na p vodního migranta. To platí hlavn  pro domácnosti v zemích 

kde je pojiš ovnictví nerozvinuté a stát nezabezpe uje nejistotu sociálními zárukami.  

Pojiš ovnictví hraje hlavní roli p edevším v oblastech (ekonomikách), kde je 

nejrozvinut jší první sektor ekonomiky a zárove  je tak ka nemožné se pojistit proti neúrod . 

Takto závislá skupina se snaží racionáln  diverzifikovat riziko spojené s malou úrodou a 

posílá tak ze svých ad jednotlivce do zahrani í, aby svými renitencemi chránili domov. 

Nová ekonomická teorie p edpokládá, že pokud jeden len domácnosti emigruje za 

prací do zahrani í, a za ním emigruje i druhý len, který ale kv li migraci práci ztratí, a 

protože v zahrani í práci nehledá, tak se m že jednat o racionáln  jednající jedince. Tato 

situace vzniká, když je spole ný p íjem v zahrani í vyšší než jejich spole ný p íjem doma. 

Ekonomové obhajující novou ekonomickou teorii též tvrdí, že domácnosti posílají své leny 

do zahrani í nejen kv li tomu, aby zvýšili sv j absolutní p íjem, ale aby zvýšili sv j relativní 

p íjem v i ostatním domácnostem. Proto je d ležité vzít v úvahu i p íjmy domácnosti v 

jejich referen ní skupin . Z tohoto d vodu m žeme rovn ž pozorovat v tší podíl na migraci 

chudého obyvatelstva než bohatého. Chudé obyvatelstvo má totiž nižší pravd podobnost 

nár stu mezd oproti bohatšímu, a když mzdy bohatšího obyvatelstva porostou, tak chudšímu 

obyvatelstvu relativn  mzdy poklesnou. Tehdy mají tendenci n kte í lenové chudších 

domácností migrovat za prací do zahrani í. Rozdíl oproti neoklasické teorii je tedy v tom, že 

mzdový rozdíl není tak podstatný, protože domácnosti mají tendenci migrovat z d vodu 

diverzifikace rizika p i mezinárodních p esunech. Mezinárodní migrace neskon í ve stadiu, 

kdy se mzdový diferenciál dostane na úrove  transak ních náklad . Migrace pokra ovat m že 

tehdy, pokud n které jiné trhy ve výchozích zemích nefungují nebo mají ur ité nedostatky, 

nap íklad trh pojiš ovnictví. Pokud tyto trhy nefungují, risk z p íjmu domácnosti se zvyšuje. 

Týž o ekávaný nár st mzdy neznamená v domácnostech stejný p edpoklad migrace, protože 

r zné domácnosti se nacházejí ve spole nosti v r zných p íjmových skupinách.  
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A koli jsou ob  neoklasické teorie i nová ekonomická teorie rozdílné, vycházejí z 

mikroekonomického základu o racionalizaci volby jednotlivce nebo skupiny jednotlivc . 

Jak uvádí Massey (1993), nová ekonomie pracovní migrace poskytuje záv ry, které se 

dost odlišují od záv r  neoklasické ekonomie: 

1. Subjektem migra ního výzkumu jsou na rozdíl od neoklasického modelu rodiny, 

domácnosti a skupiny s podobnými spole enskými zájmy. 

2. Mzdový diferenciál není nutná podmínka mezinárodní migrace. D ležitým faktorem 

je nap íklad diverzifikace rizika. 

3. Mezinárodní migrace a lokální zam stnanost nejsou vzájemn  se vylu ující 

skute nosti; naopak, domácnosti mají silné d vody zapojit se do obou. V d sledku to 

znamená, že jakýkoli r st ekonomické situace ve výchozí oblasti nezmenšuje 

emigraci, protože vazby k migraci nejsou jen ekonomické.  

4. Migrace se nezastaví v okamžiku, kdy mizí mzdový diferenciál. D vody k migraci 

mohou p etrvat, pokud jiné trhy ve zdrojové ekonomice chyb jí, anebo jsou v 

nerovnováze. Viz 3. bod. 

5. Stejný p ír stek mzdy bude mít rozdílné dopady na pravd podobnost migrace u 

domácností v r zných p íjmových skupinách. 

6. Vlády mohou korigovat migraci nejen pomocí politik, které ovliv ují pracovní trhy, 

ale i regulací i zv tšením systému sociálního zabezpe ení, školství, zdravotnictví atd. 

7. P erozd lování d chod  v systému m že pozitivn  i negativn  ovliv ovat diference 

mezi chudými a bohatými a stejn  tak ovliv ovat pozitivn  i negativn  míru migrace. 

Vládní politiky mohou snížit migraci, pokud se relativn  bohatší domácnosti podílejí 

na nár stu pr m rného p íjmu relativn  mén  než chudší domácnosti. 

Fundamentální rozdíl tedy vidíme v jasné orientaci modelu na jednotlivce, model se 

snaží zkoumat sociologické postupy pracovní síly s preferencemi nejen v oblasti ekonomické, 

ale sociální a morální. Zajímavé je také dívat se na tento problém z hlediska ešení emigrace 

v takových ekonomikách, kde se nespokojeným a nezam stnaným nedostává zabezpe ení od 

státu v dobách krize. Jestliže bychom ale považovali za ešení takovéto situace jednoduché 

zavedení vládních opat ení v oblasti pojišt ní v nezam stnanosti, došli bychom rychle 

k záv ru, že takovýto postup je možný až po ur itém stupni vývoje ekonomicky 

nerozvinutých zemí. ešení tedy spo ívá v rozumném díl ím zavád ní jednotlivých 

pojiš ovacích, kapitálových, derivátových trh . To m že pozd ji do jisté míry omezit 
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emigraci v regionu. Prvním krokem v takto složité situaci, ve které se výchozí ekonomika 

nachází, jde nalézt jednodušší ešení v ošet ení snazšího p íjmu remitencí z migrantovy cílové 

zem . Nep ímo jsou tyto remitence považovány za investice do místní ekonomiky, kde se za 

tyto prost edky m že rozvíjet malý a st ední sektor podnikání. Pozd ji v takovéto ekonomice 

vznikne na trhu místo práv  pro rozvoj výše zmín ných trh . (Brettell, 2008) 

2.3. Teorie duálního trhu 

Podle teorie duálního trhu je migrace determinována poptávkou po migrantech v 

cílové zemi a hlavní p í ina migrace vychází ze strukturálních pot eb p ijímací ekonomiky, 

která eší nedostatek pracovní síly ve vybraných sektorech. Duální teorie trhu práce tvrdí, že 

migrace vychází ze skute ných zm n v poptávce po práci a ne ze strany nabídky, to platí v 

moderních industrializovaných spole nostech. Ekonomové obhajující tuto teorii tvrdí, že 

migrace není závislá na „push faktorech“, tedy jakýchsi faktorech, které migranta „vytlá ejí“ 

ze zemí p vodu, ale spíše na „pull faktorech“ – „vtahujících“ faktorech, p ijímajících zemí. 

Tyto „pull faktory“, které jsou základem duální teorie trhu práce, vznikají podle teorie ze ty

d vod . (Brettell, 2008) 

Prvním d vodem je tzv. strukturální inflace. Tento pojem p edpokládá, že mzdy 

v ur ité profesi odrážejí ur itý sociální status zam stnanc . Když zam stnavatelé zvednou 

mzdy ur ité profesi, která je v oboru sice více rozší ená, ale nedosahuje na mzdy nad ízených, 

budou se také nad ízení dožadovat zvýšení plat  proto, aby nedošlo k snížení jejich 

relativních p íjm . V p ípad , že zam stnavatelé pot ebují zvýšit po et pracovník  pracujících 

na úrovni minimální mzdy a v dané ekonomice jich není dostatek, p ichází na adu 

zam stnávání zahrani ních imigrant , kte í tyto pozice zaplní, aniž by zam stnavatelé museli 

mzdy zvýšit. Kdyby totiž zam stnavatel mzdy zvýšil, tak by musel zvýšit mzdy i ostatním 

pracovník m, od kterých by byl vedený tlak v d sledku zachování stejného sociálního 

statusu, jinak e eno stejnou relativní mzdu. Massey (1993) 

Druhým „pull faktorem“ jsou motiva ní problémy. Tato teorie p edpokládá, že 

pracovníci pracují nejen proto, aby získali ur itý p íjem, ale i proto aby si udrželi op t ur itý 

sociální status. V nízkop íjmových skupinách obyvatelstva dochází k problému, který 

zap í i uje nedostatek motivace k získání dodate ného p íjmu, a tím je neexistující 

spole enský status. Jelikož na trhu práce bude vždy n kdo, kdo bude na spodu et zce, tyto 

motiva ní problémy se nedají odstranit, a proto zam stnavatelé pot ebují obsadit tyto pozice 
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pracovníky, kte í pracují jen z d vodu získání p íjmu, a sociální status u nich nehraje roli. 

Tuto podmínku spl uje v tšina migrant , minimáln  na za átku jejich pobytu v nové zemi. 

Navíc se migranti necítí být leny spole enské komunity v nové zemi, ale cítí se být leny 

komunity své domovské zem . Ve své zemi jsou na vyšším stupni hierarchie, protože jejich 

nová mzda je vyšší než minimální mzda doma. Podobný princip transnacionalismu, se kterým 

jsme se již seznámili v nové teorii migrace, sice migrant nemá trvalé bydlišt  v domovské 

zemi, ale jeho remitence z cílové zem  pomáhají zvyšovat status doma. 

T etím d vodem migrace pro deskripci duální teorie trhu práce je tzv. ekonomický 

dualismus. Ekonomický dualismus p edstavuje rozdíl mezi kapitálovým trhem a trhem práce. 

Tyto trhy se liší v tom, že kapitál m že z stat ne inný, ale nem žeme ho z ekonomiky 

odstranit. Na druhé stran  trh práce m žeme odstranit z ekonomiky a dále už nezam stnávat. 

Proto se vlastníci kapitálu snaží sv j kapitál využít co nejvíce, jak se dá, a podle toho 

pracovníky zam stnávat. Pracovníci v sektorech náro ných na kapitál jsou nuceni rozši ovat 

sv j lidský kapitál množstvím dodate ných školení a jiného dalšího vzd lávání. Na trhu práce 

jsou tito pracovníci mén  náchylní na ztrátu zam stnání, a také mohou dostávat za svou 

provedenou práci v tší mzdu. Pracovníci v sektorech náro ných na práci a ne na kapitál jsou 

náchyln jší na ztrátu zam stnání, protože jsou snadno nahraditelní. Domácí pracovní síla se 

proto snaží zam stnat v sektorech s v tší perspektivou a sektory náchyln jší na ztrátu práce 

z stávají neobsazené. Mezinárodní migrace poskytuje zdroje, které tyto pozice obsadí. 

Lákavý je pro migranty proces industrializace, technologický pokrok a další kulturní zm ny, 

které vedou k lepším životním podmínkám. V kapitalistickém modelu vývoje je tendence 

soust edit investice v m stských centrech, které povzbuzují lidi k p esídlení do m stských 

oblastí v o ekávání lépe placených pracovních míst (Zimmermann, Bauer, 2002). 

Posledním „pull faktorem“, vysv tlujícím danou teorii, je zm na v demografii 

pracovní síly. V minulosti vykonávali mén  placené práce ženy a studenti. P i dnešních 

antidiskrimina ních zákonech, v tší emancipaci žen a zákazu d tské práce, se tyto obrazy ve 

spole nosti neobjevují. Také se zvýšil po et rozvod , což nep ímo vede ženy k zabezpe ení 

sama sebe. Snížení po tu narozených d tí a prodloužení formálního vzd lání, ze student  ve 

v ku 18 a více, již ned lá levnou pracovní sílu. Tyto práce mohou být tedy vykonávané 

migranty. Z výše uvedených d vod  vyplývá, že migranti obsazují zejména nízko placené 

pozice a pozice v sektorech, které domácí pracovní síla není ochotna obsadit. Domácí 

pracovní síla se soust e uje na práci v lépe placených pozicích a p i nár stu mzdy je 

zam stnavatel nucen zvýšit mzdy i pracovník m jiných povolání v rámci udržení stávajícího 
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sociálního statusu len  pracovní hierarchie. Migranti jsou motivovan jší pracovní síla p i 

dané nízké mzd . Migranti dopl ují pracovní sílu zem  v p ípad  demografických zm n 

obyvatelstva a s tím spojených problém . Jelikož poptávka po pracovní síle vzniká ze 

strukturálních zm n, tak mzdový diferenciál není d ležitý. Zam stnavatelé mají zám r 

zam stnat pracovníky p i udržení mezd na stejné úrovni. Massey (1993) 

Základy teorie duálního pracovního trhu jsou tak podle Masseyho (1993) založené na 

následujících hypotézách: 

1. Mezinárodní migrace je založena z v tší ásti na poptávce a je vyvolávána iniciativou 

ze strany zam stnavatel  nebo vlád v industrializovaných zemích. 

2. Nakolik je poptávka po imigrantech vyvolaná z d vodu strukturálních podmínek v 

národním hospodá ství, nehrají mzdové rozdíly nezbytnou podmínku pracovní 

migrace. 

3. Nízké mzdy zahrani ních pracovník  v cílových zemích nestoupají p i klesající 

nabídce pracovní síly, ale udržují se na nízké úrovni prost ednictvím institucionálních 

mechanism . 

4. Nízké mzdy mohou klesnout jako d sledek stoupající nabídky zahrani ní pracovní 

síly. 

5. Vlády nejsou schopny zabránit migraci regulací nebo zm nami mzdových pom r , 

nakolik migrace ve své podob  odpovídá požadavk m moderních industrializovaných 

ekonomik. 

2.4. World System Theory 

Teorie sv tového systému (World System Theory) nep ipisuje mezinárodní migraci 

rozmanitosti trh  práce jednotlivých stát , ale celkové struktu e sv tové trhu. Podle teorie 

sv tových systém  je migrace p irozenou sou ástí kapitalistického rozvoje spole ností, jako 

výsledek narušení netržního ádu. Jak se kapitalismus rozši oval v pr b hu 20. století ven ze 

svého jádra v západní Evrop  a Severní Americe, stále v tší ásti sv ta a rostoucí podíl lidské 

populace byly za len ny do sv tového tržního hospodá ství. Vlastníci kapitálu v bohatých 

industrializovaných zemích investují sv j kapitál do chudých zemí, kde je levná pracovní síla, 

p da, suroviny a otevírají tak nové trhy pro spot ebitele. Nahrazování lidské práce stroji v 

zem d lství vytvá í novou skupinu pracovní síly, která má sklony k migraci a stahování se za 

prací do zahrani í.  (Massey, 1993) 
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Nové pr mysly, jako t žba nerostných surovin vyžadují dostupnou pracovní sílu, která 

se získává ze zemí závislých na zem d lství. Nové továrny se staví v zahrani í, ve státech s 

nízkou mzdou, aby se využila levná pracovní síla. Investování a globalizace jsou doprovázeny 

výstavbou infrastruktury a komunika ních kanál . Tato infrastruktura a komunika ní kanály 

pak snižují náklady p esunu pracovní síly a umož ují snadn jší migraci, která proudí 

opa ným sm rem.  

Na migraci do ur itých zemí má vliv i minulost. Jsou to zejména ekonomické a 

kulturní vazby mezi státy, jako je tomu nap íklad v p ípad  bývalých kolonií nebo stát

Commonwealthu. Ob ané kolonizovaných zemí mají tendenci migrovat na území svých 

koloniálních mocností z jazykových, kulturních a ekonomických d vod . To snadno 

vypozorujeme z obrázk  p ist hovalc  ze severní Afriky do Francie, nebo Ind  do Velké 

Británie. Trend mezinárodní migraci v tomto p ípad  neovliv uje výška mzdy nebo 

(ne)zam stnanost, ale struktura trh  a mezinárodní ekonomiky. Vidíme tedy migra ní toky 

vedoucí od periferních stát  do jádrových ekonomik a jako mezistanice slouží semiperiferní 

státy (viz níže). 

Dnešní kapitalistický systém byl založen na mezinárodní d lb  práce, která ur uje 

vztahy mezi r znými regiony, jakož i kvalitou pracovních podmínek v každém regionu. V 

tomto modelu souvisí typ státního, politického uspo ádání s umíst ním státu ve sv tové 

ekonomice. Pro základní srovnání, ur uje ve svých dílech Emmanuel Wallerstein (1974) ty i 

r zné kategorie - jádrové, semiperiferní, periferní a vn jší ekonomiky. Každá sv tová 

ekonomika m že být za azena do t chto kategorií. Kategorie popisují relativní pozici každého 

regionu v rámci sv tové ekonomiky, jakožto i n které vnit ní politické a ekonomické 

charakteristiky. 

2.4.1. Jádrové ekonomiky (The Core) 

Pro jádrové regiony je typické, že z kapitalistického uspo ádání sv ta t ží nejvíce. 

Klasicky se ozna ují za jádrové ekonomiky, které vznikly mnohem d íve, než jak je známe 

dnes, státy západní Evropy, jako je Holandsko, Francie a Anglie (bývalé nejv tší koloniální 

zem ).  V t chto ástech Evropy se rychleji než kdekoli jinde vyvinul vysp lý politický 

systém, fungující byrokracie a vybudovaly se silné armády, které zabra ovaly nep átel m 

ohrozit jejich postavení. Buržoazii to umožnilo rychleji vyd lávat na mezinárodním obchodu, 

ze kterého schopn  extrahovali prost edky pro vlastní pot ebu. Jádrové oblasti jsou vnit n  i 

navenek silné, mají rozvinutou národní ekonomiku s kapitálov  náro nou produkcí. Je zde 
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nejv tší koncentrace soukromého sektoru, který pokrývá finan nictví, výrobu i zem d lství, 

to vše je dáno historickým vývojem. Jsou zde nejefektivn ji p esouvány hlavní zdroje tvorby 

zisku. Jádrová oblast je tedy hlavním centrem sm ny ve sv tové ekonomice. (Halsall, 1997)

2.4.2. Periferní ekonomiky 

Na druhém konci spektra se nachází okrajové, periferní zóny. V t chto oblastech chybí 

pevná a silná úst ední síla dohlížející na fungování regionu. Jedná se p edevším o zem

t etího sv ta, ale také zem , jako je Ukrajina, Haiti, Thajsko nebo Afghánistán. Tyto zem

jsou typicky závislé na jádrových ekonomikách. Díky tomu, že poskytují zdroje nejen 

materiální, ale lidské, jsou zde více patrné migra ní jevy z domovských ekonomik. Zde je 

jádro všech hlavních migra ních tok , které zásobují pracovní silou vysp lejší regiony. Díky 

tomu, že se nemohou obyvatelé opírat o tak silný vládní, ú ednický aparát, dochází zde 

k jakémusi vyko is ování regionu díky levn jší pracovní síle a menším náklad m na založení 

nového podnikání. Tyto státy jsou vydány na milost i nemilost pln  tržnímu, 

kapitalistickému mechanismu. Z t chto rolí se v tšinou špatn  vyma ují, a tak setrvávají 

v závislosti na ostatních, a to i když se zm ní politický systém. (Halsall, 1997) 

2.4.3. Semiperiferní ekonomiky 

Mezi t mito dv ma extrémy se nachází tzv. ekonomiky semiperiferní. Tyto oblasti 

kdysi bývaly jádrovými ekonomikami, avšak se postupem asu dostaly do úpadku, nebo se 

jedná o ist  periferní oblasti, které se snaží vymanit z tohoto ozna ení. Mezi tyto státy se 

m že za azovat i eská republika. Ekonomiky semiperiferie slouží jako jakýsi „polštá “ mezi 

dv ma extrémy. Nez ídka se setkáváme s tím, že jsou st edn  rozvinutá území se st edn

silnými vládními aparáty, nep ímo delegována od jádrových ekonomik, starat se o fungování 

periferních stát . asto jsou tyto ekonomiky p irovnávány ke Špan lsku i Portugalsku za 

dob kolonizace Jižní Ameriky, kdy ob  zem  sloužily jako prost edník mezi jádrovými 

ekonomikami Anglie a Nizozemí a periferií stát  latinské Ameriky. (Halsall, 1997) 
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Následující obrázek ukazuje rozd lení sv ta na tyto p i oblasti. Mapa stát  je 

vytvo ena na základ lánku vydaného v roce 2000 v asopise American Sociological Review 

autory Dunnem, Kawanou, Brewerem. Jak vidíme, eská republika se podle nich nachází 

v oblasti periferie. My se ovšem domníváme, že je dnes již možné eskou republiku za adit 

na seznam semiperiferních ekonomik, protože již vykazuje všechny vlastnosti t chto oblastí. 

Všimn me si také toho, že již v roce 2000 za azovali auto i na seznam semiperiferií dnes silné 

ekonomiky, jako je ína i Indie. 

2.4.4. Externí oblasti 

 Jsou to takové oblasti ekonomik, které nezasahují do fungování celosv tového 

ekonomického systému. Tvo í ji tak nap íklad státy, na které je uvaleno mezinárodní embargo 

nebo, kde nefunguje mezinárodní obchod. Mohou to být také oblasti velkých zemí pat ících 

do jedné z výše uvedených kategorií, ale nezasahují svými vnit ními procesy do fungování 

státu navenek. 

2.5. Teorie sítí 

Migra ní sít  jsou soubory mezilidských vazeb, které spojují sou asné migranty, 

bývalé migranty a nemigranty v oblastech p vodu a v cílových oblastech prost ednictvím 

p íbuzenských a p átelských vazeb nebo vazeb souvisejících s p vodem (nap . komunity 

Vietnamc  v R). Zvyšují pravd podobnost snadn jšího mezinárodního pohybu, jelikož se 

snižují náklady a rizika pobytu v cílové zemi, závisle na tom se také zvyšuje o ekávaná míra 

Obrázek 1: Grafické znázorn ní t í hlavních region  podle World SystemTheory

Zdroj: Dunn, Kawano, Brewer (2000), vlastní zpracování
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istých výnos  z migrace. Aby se tyto náklady snižovaly, musí po et migrant  v cílové zemi 

dosáhnout ur ité kritické hranice, to zabezpe í další výrazn jší p íliv navázané pracovní síly. 

Propojení sítí p edstavuje jistou formu sociálního kapitálu, ze které mohou lidé erpat, a tak 

získat p ístup k nabídkám na trhu práce v zahrani í. (Brettell, 2008) 

2.5.1. Snižující se náklady 

První migranti, kte í opoušt jí domovskou ekonomiku, nemají základní vazby v cílové 

destinaci, a proto jsou jejich náklady na migraci nejvyšší. P íbuzní a jinak na n  navázaní 

jedinci tyto náklady snižují. Odpadají náklady s nutností vy izování pat i ných doklad . 

eská legislativa toto zašti uje jako migraci za ú elem slou ení rodiny. Z výzkum

provedených d íve na populaci migrant  z Vietnamu do R, pozorujeme, že více než 34,5% 

p išlo práv  z d vod  slou ení rodiny. Vietnamci v R jsou také specifickou skupinou 

migrant , zapojenou do teorie sítí. Náklady prvních migrant , kte í zde zakládali prvotní sí

vazeb, totiž byly výrazn  zredukovány díky tomu, že sem byli vysíláni na základ

pr myslového vzd lávání v rámci RVHP. (Polzer, 2012) Práv  proto, zde existuje takováto 

po etná enkláva Vietnamc . Specifickou skupinu také tvo í ob ané Slovenské republiky v 

R, kte í p ed rokem 1993 migrovali v rámci vnit ního trhu, a sí  vazeb tak pro n  byla snazší 

k vybudování, p isp la k tomu neexistence jazykové bariéry. Podrobn jší deskripce tohoto 

tématu prob hne v následujících kapitolách.  

Poté, co po et sí ových propojení v oblasti p vodu dosáhne kritické prahu, migrace 

za íná opakovat stejné postupy pro každého dalšího migranta. Každý jeden migrant totiž 

vytvá í násobn  vazby s domovem a nutí tak další pracovní sílu k emigraci. Toto neustále se 

opakující jednání snižuje postupn  náklady na nejmenší možnou hodnotu. Massey (1993) 

2.5.2. Snižující se rizika  

 Sí ová migrace je také extrémn  atraktivní vzhledem k zna né diverzifikaci rizika. 

Jestliže je v cílové zemi dob e rozvinutá sí , mohou tak bez velkých rizik emigrovat. Je jim 

zajišt na domovina v cizí zemi a je usnadn na nap íklad domluva s místními ú ady i 

legislativou. U mnohých se totiž díky v tším svobodám, než které m li v domovské 

ekonomice, setkáváme s trendem založení vlastního podnikání. Pro prvotní imigranty se toto 

jeví jako problém, ale s nar stajícím po tem lidí, kte í si p isvojují místní jazyk a zakládají 

rodiny, kde narozená generace pln  pobírá výhody vzd lání cílové spole nosti, mohou rizika 

spojená s migrací úpln  zanikat. Massey (1993) 
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Tato teorie p ijímá názor, že mezinárodní migrace je rozhodnutí jednotlivce nebo 

domácnosti, ale také tvrdí, že iny migrace jedné domácnosti v sou asnosti m ní budoucí 

kontext st hování dalších domácností, které budou považovat za mén  rizikové se 

k takovémuto inu rozhodnout. Teorie sítí popisuje migraci jako sob sta ný proces kauzalit 

jinak, než doposud v této práci uvedené teorie. Massey (1993) 

1. Jestliže je cílová zem  natolik pokryta vazbami na domov, že již není tém

žádné riziko spojené s mezinárodním pohybem, tehdy migrace ustává. 

2. Velikost migra ních tok  mezi dv ma zem mi není tak siln  korelována se 

mzdovými rozdíly a mírou zam stnanosti výchozí ekonomiky, protože bez 

ohledu na ú inky t chto prom nných se postupn  snižují náklady a rizika 

spojené s migrací.  

3. Jakmile se mezinárodní migrace stává více závislá na institucích vzniklých 

p sobením a formováním sítí, získává naopak nezávislost na p vodních 

strukturálních nebo individuálních faktorech, které ji zap í inily. 

4. P i rozši ování sít  a poklesu rizik a náklad , migranti p estávají vykazovat 

p íslušnost jen k jedné socioekonomické skupin , ale nahrazuje je p esný 

representativní vzorek obyvatelstva domovské zem . Nejsou to jen lidé 

p icházející s nutností najít si práci, ale také lidé, kte í cht jí uspokojit jiné než 

ekonomické pot eby. 

5. Vláda o ekává, že s takovýmto systémem p ichází o možnost dob e 

kontrolovat migra ní toky, protože sí ové uspo ádání není snadné regulovat 

žádnou státní politikou. 

6. V n kterých p ípadech mohou ovliv ovat migra ní tok tak, že ud lují povolení 

pro imigraci jen len m rodinných sítí. 

2.6. Institucionální teorie 

Poté, co mezinárodní migrace za ne, se na trhu za ínají objevovat soukromé ziskové 

instituce. Vznikají proto, aby uspokojily poptávku vytvo enou nerovnováhou mezi velkým 

po tem lidí, kte í usilují o vstup do kapitálov  bohatých zemí, a omezeným po et 

p ist hovaleckých víz, které tyto zem  v tšinou nabízejí. Tato nerovnováha a p ekážky, které 

jádrové zem  vytvo í, dávají možnost neoficiálním podnikatel m najít v této situaci prostor na 

erném trhu. V tomto prostoru vyd lávají na za izování nelegálních p evoz  migrant  do 
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jádrových ekonomik, sjednávání nelegálních pracovních míst, pad lání pas  a jiných 

dokument  nebo s atky migrant  s osobami s trvalým bydlišt m na území státu. 

V poslední dob  se objevují zprávy z oblastí st edozemního mo e o migrantech, kte í 

se dostávají do Evropy v tzv. Lodích duch . Následující citace z webu Euractiv.cz popisuje 

tento trend: 

„Pašování lidí do Evropy musí ustat. Evropská komise to hodlá zahrnout jako svou 

nejvyšší prioritu do p ipravovaného plánu, jak se na evropském kontinent  vypo ádat s 

migrací ze t etích zemí. Noviná m to krátce po Novém roce sd lil eurokomisa  pro migraci, 

vnit ní v ci a ob anství Dimitris Avramopoulos.  

Reagoval tak na n kolik p ípad  z poslední doby, kdy se ke b eh m Evropy dostala na 

první pohled opušt ná nákladní lo . Pob ežní stráž následn  zjistila, že se na její palub

nacházejí stovky uprchlík  nej ast ji ze Sýrie. Ti ve vidin  záchrany života zaplatili za cestu 

tisíce eur.  

Naposledy se tak stalo za átkem ledna, kdy se v blízkosti italského pob eží ocitla 

neovladatelná lo  Ezadeen. Do p ístavu Corigliano Calabro ji odtáhla lo  z unijní mise 

Triton za asistence italského vojenského námo nictva, které zjistilo, že plavidlo p eváží tém

400 uprchlík .“ (Bednárová, 2015) 

Jakkoli tyto nelegální organizace prohlubují a podmi ují vyko is ování a viktimizaci 

zoufalých migrant , jsou na druhé stran  spektra neziskové organizace zajiš ující zlepšování 

podmínek migrant  bez náležitých dokument i dostate né léka ské pé e. Humanitární 

skupiny pomáhají imigrant m tím, že poskytují poradenství, sociální služby, p íst eší, právní 

poradenství o tom, jak získat legitimní doklady a dokonce zajiš ují ochranu p ed vyhošt ním 

ze zem . Paralela s p edchozí teorie sítí, se zde m že jevit také to, že po ase tyto organizace 

vstoupí do podv domí migrant , a ty je stejn  jako v teorii sítí využívají jako formu 

sociálního kapitálu pro snazší za len ní na trh práce. Massey (1993) 

Pozorujeme-li toto postupné budování institucí, organizací a podnikatel , kte í se 

v nují, legáln i nelegáln , vstupu p ist hovalc  na trh práce cílové ekonomiky, m níme také 

hypotézy, které jsou obvyklé u klasických model  migrace. 
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1. Jak se organizace vyvíjejí a rozši ují své pravomoci, podporu a organizování 

mezinárodních tok  migrant  p es hranice, stávají se tito lidé více závislí na 

organizacích a tím mén  závislí na p vodních faktorech jejich migrace. 

2. Vlády mají potíže s regulací migra ních tok  poté, co za aly, protože proces 

institucionalizace jde obtížn  regulovat. Jedinou možností, jak toto regulovat, je do 

jisté míry potírat snahy nelegálních pašerák . To ovšem vede jen k prohloubení 

erného trhu. Na stran  neziskových, legálních organizací zase tato násilná restrikce 

vyvolává nesouhlasné názory, které jsou v tšinou vyslyšeny, protože za nimi stojí 

velké lobby mezinárodních lidskoprávních organizací. 

2.7. Teorie kumulativních p í inností 

Krom  r stu sítí a vývoje podp rných institucí se mezinárodní migrace rozvíjí i jinými 

zp soby, takovými, které progresivn  zvyšují svou d ležitost v rozhodování o migraci v ase, 

takovéto faktory nazýváme kumulativními kauzalitami. Kauzality jsou v této teorii 

kumulativní v tom, že každý akt migrace m ní sociální kontext, v n mž jsou následná 

rozhodnutí migrace snazší, obvykle tento pohyb op t kumuluje zájmy jiných a op t jim 

usnad uje rozhodnutí a tímto zp sobem dále. Doposud bylo determinováno šest 

socioekonomických faktor , které ovliv ují migraci kumulativním zp sobem: p erozd lování 

p íjm , p erozd lování pozemk , organizace v zem d lství, migra ní kultura, regionální 

rozložení lidského kapitálu a sociální význam práce v regionu. Jiné p í iny prost ednictvím 

jiných prom nných jsou také možné, ale nebyly systematicky zkoumány. Massey (1993) 

P erozd lováním p íjm  se rozumí to, že lenové spole nosti mají vytvo enou ur itou 

spole enskou hierarchii podle výšky p íjm  p ed obdobím migrace. Když se naskytne 

možnost emigrovat za prací do zahrani í, v tšinou tak u iní nejd íve lenové, kte í pat í na 

st ední nebo vyšší p í ky hierarchie ve spole nosti. Je to z toho d vodu, že p i rozhodování 

migrovat hraje d ležitou roli faktor risku spojený s migrací. Když tito lenové emigrují a 

za nou posílat dom  remitence, sociální a životní úrove len  domácnosti se zvýší. Takto se 

vytvo í ješt  v tší propast mezi spodní a vrchní vrstvou hierarchie ve spole nosti. Tato situace 

nutí leny nižších vrstev ve spole nosti též emigrovat, protože jsou te  relativn  chudší než 

domácnosti vyst hovaných jedinc . Emigrace se prací zvyšuje, dokud všichni lenové 

spole nosti neparticipují na mezinárodní migraci. Podobn  je to i u druhého faktoru, který se 

váže k p erozd lování p dy. Jestliže lidé migrují a pronajímají si p du v zahrani í, získávají 
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z této p dy v tší zisk než ze své domácí, prohlubují rozdíly v p íjmech a nutí, kumulují 

migranty, kte í také cht jí tento dodate ný p íjem.  

V p ípadech, že ást domácnosti emigruje do regionu, kde držení p dy p ináší v tší 

zisk, jsou takovéto domácnosti schopny využívat intenzivn ji kapitálové metody pro 

hospoda ení na t chto pozemcích. Tito migranti posílají do svého výchozího regionu více 

kapitálu a postupem asu se nahrazuje lidská práce na pozemcích doma, prací kapitálu, to vše 

vede ke zvyšování tlaku migrace na pracovní sílu doma. ím více je nahrazována lidská práce 

stroji, tím v tší je pak migrace (op t kumulace). 

Jestliže se lov k rozhodne pro jednorázový pobyt v zahrani í za ú elem získání 

prost edk  pro další život, je více pravd podobné, že se k takovéto cest  odhodlá znovu 

(kultura migrace). ím více takovýchto cest podnikne, pravd podobnost se zvyšuje. Podle 

n kterých interpretací a v n kterých regionech se setkáváme s tím, že mnoho mladých lidí, 

kte í takovouto cestu do zahrani í nepodniknou, jsou pro budoucí zam stnavatele 

neatraktivní. Massey (1993) 

2.8. Teorie migra ních systém

P edchozí teorie (teorie sítí, institucionální a kumulativních kauzalit) shrnují migraci 

jako proces, který asem získává stabilitu a zázemí pro další rozvoj migra ních tok . Tyto 

teorie zakládají migraci na intenzivní vým n  zboží, služeb, kapitálu a p edevším osob mezi 

zapojenými státy a daleko menší vým n  se státy nezahrnutými do t chto systém . Teorie 

migra ních systém  upírá zrak p edevším na státy nebo skupiny stát  ozna ené za jádrové, 

které jsou obvykle p íjemci neobvykle velkých skupin p ist hovalc . Neohlíží se ovšem na 

jiné toky než práv  lidských zdroj . Massey (1993) vystihuje charakteristiky této teorii ve 

ty ech následujících bodech.

1. Zem  v systému nemusí být geograficky blízko, protože toky odrážejí politické a 

ekonomické vztahy mezi zem mi více než ty fyzické. I když samoz ejm  blízkost 

usnad uje tvorbu vým nných vztah .  

2. Systémy, které propojují více zemí nebo region , jsou možné v p ípad  že skupina 

zemí jádra p ijímá migranty ze skupiny zemí, které se prolínají a pro n které 

jádrové ekonomiky jsou stejné.  

3. Více asté multilaterální vztahy jsou pro výchozí zem  než pro ty, které migranty 

p ijímají. 
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4. Z t chto zab hlých systém  mohou lenské zem  odejít, i když jsou systémy 

stabilní a dlouhodobé. P í innou této situace m že být zm na politických a 

sociálních stav  a vztah  jednotlivých zemí. Jako p íklad m že sloužit Kuba p ed 

socialistickou revolucí a po ní. Massey (1993)
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3. VNIT NÍ MIGRACE SLOVÁK  NA ÚZEMÍ ESKÉ REPUBLIKY 

P ED ROKEM 1993 

St hování mezi eskem a Slovenskem je specifické tím, že existence spole ného státu 

vytvo ila vazby a vztahy, ve kterém je R po rozd lení eskoslovenska zemí, s níž má 

Slovensko nejv tší migra ní obrat. Samoz ejm  migrace mezi R a SR v letech 1950-1992 

byla v té dob  migrací vnit ní. Migrace mezi eskem a Slovenskem je dlouhodob  intenzivní, 

a proto je zajímavé podívat se na zm ny v dlouhodobém asovém horizontu. Zejména zm ny 

z hlediska migra ního obratu a migra ního salda, ale i zm ny struktury migrant i p ípadn

migra ních region . 

Migrace obyvatelstva pat í mezi demografické jevy, které jsou projevem reakce 

obyvatel na územní rozdíly v sociálních a ekonomických podmínkách života lidí. Jde o 

mechanický pohyb spojený se zm nou trvalého bydlišt  mimo územní jednotku, za kterou je 

v našich podmínkách zpravidla považována obec. (Halás, 2005) 

Historie p ítomnosti slovenských ob an  na území R sahá ješt  do doby p ed 

vznikem spole ného eskoslovenského státu. Spojení obou republik vytvo ilo kvalitativn

odlišné podmínky pro pracovní migraci, p i emž skute né po ty, vzhledem k dobové 

statistice, prakticky zjistit nejde. Migra ní proudy obyvatel Slovenska do eských zemí 

provázely rozdílné politické, hospodá ské i sociální podmínky. (Lukšíková, 2005) 

Už p ed rokem 1918 p icházeli do eských zemí slovenští d lníci, p edevším na 

sezónní zem d lské práce i do pr myslových podnik . Rokem 1918 se vytvo ily nové 

podmínky pro život a rozvoj vzájemných vztah eského i slovenského národa. Vznikem 

SR, Slovensko díky eské pomoci zaznamenalo obrovský kulturní vzestup (vybudovalo se 

školství, rozvinula se v da, literatura) a pokra ovala i migrace do obou zemí, která však m la 

odlišný charakter. Na Slovensko sm ovala eská inteligence, naopak do ech migrovali 

p íslušníci nižších spole enských vrstev, z nichž v tšina se v eských vesnicích usazovala už 

natrvalo. Zvláštní skupinu pr myslových d lník  tvo ili ti (n kte í i kvalifikovaní), kte í 

pracovali v odv tví t žkého pr myslu na Ostravsku, v severo eské pr myslové oblasti a v 

dalších pr myslových oblastech, kte í zde z stávali jen do asn  kv li práci a vraceli se zp t 

na Slovensko. D ležitou roli v rozvoji eskoslovenských vztah  sehrála slovenská 

inteligence, p sobící na ú adech, která svým zájmem o spolkovou innost a kulturní život 

p isp la ke vzniku n kolika spolk  a klub . V tšina slovenské inteligence však chápala 
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p ijímání eské kultury a za le ování do eské spole nosti ne jako odnárod ování Slovák , 

ale jako obohacování eské kultury. Jak tuto situaci chápali naopak Slováci, m žeme jen 

odhadovat, avšak podle historických fakt  m žeme usuzovat, že se situace v pr b hu let 

zm nila. 

Zm nila se po vyhlášení autonomie Slovenska a následn  se zhoršila po vzniku 

samostatného Slovenského státu a protektorátu v roce 1938. Byl omezen pohyb mezi ob ma 

státy, došlo k propoušt ní slovenských d lník  (hlavn  na Morav ) a slovenští ob ané, kte í 

z stali na území protektorátu, m li status cizince. (Brabcová, Kunzová, 2009) 

Od za átku ekonomické krize v t icátých letech byl rozsah migrace ze Slovenska do 

zahrani í jen minimální. Postupn  se stával významným migra ní pohyb do eské ásti 

SSR. Pomineme-li násilné p esuny obyvatel v širším období druhé sv tové války, i po roce 

1948 rostl relativní význam vnitro- eskoslovenské migrace. V povále ném období, kdy 

docházelo k obnovování republiky, se Slováci v letech 1945 - 1947 podíleli na osídlování 

pohrani í, které bylo vylidn né po odsunu N mc . Tento fakt je ozna ován jako první 

migra ní proud p ílivu Slovák  do eského prost edí. Jejich snahou bylo sjednocení a rozvoj 

kulturního života, což vedlo k výstavb  knihoven, ší ení tisku, po ádání ochotnických 

divadelních p edstavení i k hodinovému rozhlasovému vysílání. Postupn  vše však kv li 

ztrát  zájmu v pr b hu 50. let zaniklo. (Brabcová, Kunzová, 2009) 

Nejv tší nár st zaznamenáváme práv  v období, kdy docházelo k odsunu N mc  z 

pohrani í kolem roku 1950, kdy se po et Slovák  zvýšil až na 250 000. Výsledky s ítání lidu 

vypovídají o tom, že zastoupení slovenských ob an  v R b hem následujících let se nadále 

zvyšovalo. Odchodem slovenských pracovník  do ech m lo snížit p elidn ní slovenských 

vesnic a pracovní migrace ze západního Slovenska m la p isp t k industrializaci samotného 

Slovenska. Nemalou skupinu tvo ili ti, kte í p icházeli do eských podnik  na zaškolení, na 

získání kvalifikace a pot ebných pracovních návyk . Následn  se vraceli zp t na Slovensko, 

aby spolu s eskými odborníky rozjeli výrobu ve slovenských pr myslových podnicích. 

(Halás, 2005) 

V šedesátých letech dosáhl po et st hujících se ze Slovenska do eska 20 tisíc ro n . 

Od roku 1975 do konce existence eskoslovenska neklesl po et lidí st hujících se ze 

Slovenska do eska pod 10 tisíc. Krom  trvalého st hování existovalo dojížd ní za prací - v 

roce 1961 více než 82 tisíc lidí ze Slovenska dojížd lo za prací do eské ásti republiky.  
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Poslední a celostátn  preferovaný migra ní proud sm oval do nejvíce rozvíjených 

pr myslových region , tedy na Ostravsko a do severo eské uhelné oblasti. (Lukšíková, 2005) 

Masové st hování do ostravského regionu podpo ilo také schválení výstavby nových sídliš  a 

m st. P icházeli mladí svobodní muži, ale i rodiny, které si zde zlepšily sv j sociální status, a 

také zde z staly žít natrvalo. (Brabcová, Kunzová, 2009) Zna ný charakter m la i migrace na 

moravsko-slovenském pomezí a mezi Ostravskem a severozápadním Slovenskem, kde však 

skute ný p íliv Slovák  do eských zemí byl ješt  v tší, protože zahrnoval denní docházku za 

prací. Typickými oblastmi pracovní vycházky ze Slovenska byly Kysuce, Orava a slovenské 

kopanice v Bílých Karpatech. (Lukšíková, 2005) 

V 70. letech se do pop edí dostávaly jiné d vody než nap . svatba i rodina. Nicmén

migrace klesala, protože Slovensko už dokázalo poskytnout díky svému postupnému rozvoji 

dostate né množství pracovních p íležitostí. Zárove  probíhal proces federalizace, který 

umož oval r st kvalifikovaných pracovních míst - nap . ve federální politice, ve vládních 

orgánech, což p ivád lo stále více Slovák  do Prahy. Tento faktor však zp sobil vzdalování 

obou národ , protože migranti ze Slovenska asto získávali p ednost p ed domácími echy i 

na vyšších pracovních postech.  

Specifickým obdobím pro migraci ze Slovenska bylo období Pražského jara. Po srpnu 

1968 do konce roku 1969 uteklo z SSR tém  104 tisíc lidí. (Ratica, 2006) Jestliže se 

podíváme na údaje z archiv  StB, uvádí se, že v roce 1970 bylo z 68 tisíc eskoslovenských 

ob an , nacházejících se v zahrani í, pouze 17.5% ze Slovenska. (Bumová, 2006) Z toho byly 

tém  dv  t etiny lidí ze Západoslovenského kraje. Na vysv tlení takového regionálního 

rozložení migrace, ekonomická teorie migrace nesta í. Je z ejmé, že pro rozhodnutí o 

emigraci nebyly rozhodující jen ekonomické d vody, ale do hry vstupovaly krom

politických d vod  i faktory, jako sociální kapitál, ve form  kontakt  a informací o "západ ," 

který p irozen  nebyl na Slovensku distribuován rovnom rn , viz teorie migrací 

v p edchozích kapitolách. 

Po et migrant  postupn  klesal, ale ješt  po átkem osmdesátých let inil podle 

historické statistické ro enky SSR více než 30 tisíc osob. Za aly také r st protislovenské 

nálady a po et Slovák  v R za al v 80. letech klesat. Období politického oteplení na konci 

šedesátých let v n em p ipomínalo období krátce po pádu komunismu v roce 1989, o tom 

dále až v následujících kapitolách. 
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Dlouhodobý vývoj migrace mezi slovenským a eským územím byl trvale 

jednosm rný, p evládají po ty migrant  ze Slovenské do eské republiky. Zintenzivn ní 

migra ního pohybu po druhé sv tové válce se považovalo za p irozenou sou ást 

vnitrostátních p em n, které vyvolala nová politická situace a zásadní zm ny v orientaci 

národního hospodá ství státu. (Halás, 2005) Výsledkem dlouhodobého vývoje migrace mezi 

Slovenskou a eskou republikou je zastoupení obyvatelstva eské národnosti na Slovensku a 

slovenské národnosti v esku, kterou si m žeme doložit v následujících dvou tabulkách, zde 

jsou zachyceny po ty jednotlivých národností ve s ítáních lidu. V poslední tabulce je vid t 

objem migrant  a jejich saldo, tyto údaje jsou ze statistických ro enek za jednotlivé roky. 

Tabulka 1: : Vývoj po tu obyvatel hlásící se k eské národnost na slovenském území 

ROK Po et Podíl (v %) 

1950 40 365 1,17 

1961 45 721 1,10 

1970 47 402 1,04 

1980 57 197 1,15 

Zdroj: Halás, 2005, vlastní zpracování 

Tabulka 2: Vývoj po tu obyvatel hlásící se ke slovenské národnosti na eském území 

ROK Po et Podíl (v %) 

1950 258 025 2,90 

1961 275 997 2,88 

1970 320 998 3,27 

1980 359 370 3,49 

Zdroj:  Halás, 2005, vlastní zpracování 
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Tabulka 3: Vývoj emigrace a imigrace na území 
Slovenska do roku 1990 

Rok Emigrace Imigrace Saldo

1950 30 096 15 246 -14 850

 1951 36 804 24 398 -12 406

1952 40 072 19 476 -20 596

1953 30 151 19 009 -11 142

1954 26 781 28 272 1 491

1955 24 087 19 380 -4 707

1956 22 626 15 386 -7 240

1957 19 096 11 865 -7 231

1958 19 101 12 370 -6 731

1959 21 251 12 356 -8 895

1960 18 868 11 098 -7 770

1961 17 404 11 686 -5 718

1962 18 085 11 094 -6 991

1963 19 543 11 196 -8 347

1964 18 867 11 084 -7 783

1965 17 937 10 899 -7 038

1966 18 494 10 926 -7 568

1967 17 922 10 180 -7 742

1968 14 589 9 611 -4 978

1969 13 405 9 903 -3 502

1970 14 138 9 570 -4 568

1971 13 245 8 427 -4 818

1972 11 094 7 550 -3 544

1973 10 772 7 630 -3 142

1974 10 365 7 362 -3 003

1975 10 398 7 083 -3 315

1976 10 290 7 426 -2 864

1977 9 339 6 783 -2 556

1978 9 912 6 468 -3 444

1979 9 844 6 084 -3 760

1980 10 065 6 933 -3 132

1981 9 943 6 066 -3 877

1982 9 900 6 275 -3 625

1983 9 595 5 591 -4 004

Rok Emigrace Imigrace Saldo

1984 9 610 5 631 -3 979

1985 8 930 5 753 -3 177

1986 9 906 5 828 -4 078

1987 9 047 5 549 -3 498

1988 9 132 5 768 -3 364

1989 8 671 5 926 -2 745
Zdroj: ief, 2007, vlastní zpracování
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Jestliže se zam íme na strukturu migrant  z hlediska oblastí, kam nejvíce emigrovali 

a naopak imigrovali, dojdeme podle Rastislava iefa k tomu, že v období let 1950-1955 

nejvíce Slováci emigrovali do Ostravského kraje, dnes Moravskoslezský kraj (35196 

vyst hovaných), do Prahy (26697 vyst hovaných), Karlovarského kraje (23891 

vyst hovaných) a nejmén  do Jihlavského kraje (2324 vyst hovaných), Pardubického kraje 

(5353 vyst hovaných), Gottwaldovského (Zlínského) kraje (6754 vyst hovaných). Emigrant

bylo ve stejném období nejvíce z Bratislavského kraje (41 116 vyst hovaných), Prešovského 

kraje (38463 vyst hovaných), Nitrianského kraje (31815 vyst hovaných) a nejmén  z 

Banskobystrického kraje (20910 vyst hovaných), Žilinského kraje (27792 vyst hovaných), 

Košického kraje (27895 vyst hovaných). ( ief, 2007) 

 Jestliže se zam íme nejen na oblasti, ze kterých se za prací vyjížd lo, ale také na 

odv tvovou strukturu, dozvíme se, že nejintenzivn jší v tomto byly vyjíž ky z okres  severní 

ásti Slovenska, jmenovit  nejvíce z okres adca, Senica, Žilina a Poprad, do ostravské 

aglomerace, p evážn  do hutnických podnik  a pro t žbu erného uhlí. Na Ostravsku tehdy 

pracovalo 35% ekonomicky aktivních Slovák . Více než p tina pracujících dojížd jících osob 

ze Slovenska byla zam stnána v Praze, a to hlavn  v odv tví stavebnictví a ve federálních 

orgánech.  

Po rozd lení stát  se stále více ozývaly hlasy, které p isuzovaly krátkodobé, ale i 

dlouhodobé docházce za prací zna nou ást oslabování popula ního i ekonomického 

potenciálu Slovenské republiky.  

4. SLOVENSKÁ PRACOVNÍ MIGRACE DO ESKÉ REPUBLIKY PO 

ROCE 1993 

Po roce 1990 se mnoho nezm nilo, Slovenská republika má s eskou republikou 

nadále záporné migra ní saldo a celkový charakter migrace se však podstatn  zm nil. Zatímco 

v pr b hu 80. let m la migrace mezi ob ma státy pravidelný pr b h, mezi lety 1989 - 1993 

byla migrace zcela nepravidelná. Nejv tší úbytek zaznamenává Slovensko v roce 1992, což je 

vysv tleno skute ností, že ob ané, kte í m li možnost, (pod vlivem blížícího se rozd lení 

spole ného státu a možné obavy z prohlubování rozdíl  ekonomické situace v obou nov

vzniklých státech) se rozhodli emigrovat do eské republiky. Výrazné záporné migra ní saldo 

v i esku m li okresy slovenské ásti v moravsko-slovenském pohrani í a i hlavní m sto 
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Bratislava. Po roce 1993 m žeme pozorovat pravidelný pokles intenzity migrace mezi R a 

SR. Po rozd lení federace si oba státy vym ovaly statistické údaje, což zp sobilo 

nesrovnalosti v evidenci migrací mezi republikami a v statistikách jsou pozorovatelné 

podstatné rozdíly. Ob ané st hující se ze Slovenské do eské republiky nem li odhlašovací 

povinnost a z tohoto d vodu zaevidoval Slovenský statistický ú ad jen mizivé procento 

emigrant  do R nebo ostatních stát . Podobná situace byla i v eské republice p i migraci 

opa ným sm rem. V praxi to znamená, že pokud chceme získat údaje o migraci ze Slovenska 

do eska, musíme použít eské statistické údaje a p i migraci z eska na Slovensko 

slovenské statistické údaje. (Halás, 2005) 

Jediným podpisem nelze smazat dlouhodobé vztahy natolik si blízkých stát  a tak bylo 

jasné, že po rozd lení SFR nezaniknou ani vztahy na trhu práce. Proto byla dne 29. 10. 1992 

uzav ena Smlouva mezi eskou a Slovenskou republikou o vzájemném zam stnávání ob an

na dobu neur itou.  

„Vzájemné zam stnávání podle této smlouvy nevyžaduje ud lení povolení k 

zam stnání. Zam stnavatel má povinnost registrovat ob any druhého smluvního státu u 

územního orgánu práce p íslušného podle sídla zam stnavatele.“(Smlouva mezi eskou 

republikou a Slovenskou republikou o vzájemném zam stnávání ob an , 1992) 

Dále tedy ech ani Slovák pracující na území druhého státu nepot eboval pracovní 

povolení k zam stnání tak, jak tomu bylo u ostatních pracujících cizinc , posta ovala pouze 

registrace na p íslušném ú adu práce v dané oblasti. Migra ní pracovní toky mezi ob ma státy 

nebyly regulovány, což zp sobovalo obzvlášt  v dobách recese hospodá ství výrazné pnutí na 

trhu práce mezi nezam stnanými a pracujícími Slováky. T sn  p ed rozd lením stát  bylo 

u nás zam stnáno zhruba 20 tisíc Slovák . Rok 1993 probíhal ve znamení výrazných 

migra ních tok  mezi ob ma státy a zvýšil se také po et žádostí o zm nu státního ob anství. 

Po et ekonomicky aktivních Slovák  poté strm  nar stal, a to p edevším v d sledku 

odlišného vývoje hospodá ství v obou zemích. 

V hospodá ské a kulturní studii z roku 2009 (Brabcová, Kunzová) se uvádí, že až 70% 

Slovák  uzavíralo smíšená manželství, což vedlo k asimilaci jednoho z partner  a jejich d tí. 

Po rozd lení eskoslovenska 1. 1. 1993 se významn  zm nily motivy st hování, vzrostla 

migrace vysokoškolsky vzd laných lidí, politik , um lc  a noviná , kte í opoušt li 

Slovensko z politických d vod  v dob  „Me iarova režimu“. (Lukšíková, 2005) Slováci se v 

sousedním stát  setkávali se stále závažn jšími problémy, které jim zt žovaly každodenní 
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život (nap . prodlužování doklad , získání eského ob anství, zdravotní pojišt ní, získání 

ubytování a jiné). Tyto faktory zp sobily, že mnoho slovenských ob an  za alo hodnotit 

rozd lení spole ného eskoslovenského státu negativn . (Brabcová, Kunzová, 2009) 

Tabulka 4: Vývoj emigrace a imigrace na území Slovenska po roce 1990 

Rok Emigrace Imigrace Saldo 

1990 10073 7674 -2399 

1991 8334 7324 -1010 

1992 11740 6823 -4917 

1993 7276 7232 -44 

1994 95 3144 3049 

1995 108 1497 1389 

1996 89 993 904 

1997 212 867 655 

1998 251 777 526 

1999 208 856 648 

2000 310 1268 958 

2001 398 990 592 

2002 449 749 300 

2003 448 650 202 

2004 662 987 325 

2005 734 1144 410 

2006 706 1164 458 

2007 81 1239 1158 

2008 225 1400 1175 

2009 156 1633 1477 

2010 196 1214 1018 

Zdroj: ief 2007, vlastní zpracování 

V tabulce vidíme, že v letech 1990 - 1993 bylo migra ní saldo záporné, tedy po et 

vyst hovaných osob eské národnosti ze Slovenska byl vyšší než po et p ist hovalých. Tento 
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dlouhodobý stav záporného migra ního salda se zm nil po rozd lení federace a od roku 1994 

zaznamenáváme kladné hodnoty migra ního salda, z ehož vyplývá, že po et p ist hovalých 

eských ob an  na Slovensko p esahuje po et vyst hovaných. Nicmén  celkov  se migra ní 

obrat neustále snižoval, dokonce v období 1996 - 2000 dosahoval jen zhruba 20 - 25% obratu 

z roku 1990. Po et imigrant  z R na Slovensko po roce 2000 p esahuje po et emigrant . 

Migra ní saldo je tém  stabilní od roku 2006 až do roku 2010, na emž se z ejm  podepsal i 

vstup Slovenska do EU. Nezaznamenáváme v tomto období výrazné výkyvy v po tu 

p ist hovalých, nebo vyst hovaných osob z eské republiky. Významn jší migrace probíhají 

v opa ném sm ru, tedy ze Slovenské do eské republiky.  

Výše uvedená tabulka je zpracována do roku 1993 spole ným statistickým ú adem, ale 

od rozd lení SFR tyto údaje zpracovával každý ú ad zvláš  (tabulka d íve uvádí statistiky 

slovenských ú ad ). Je tedy dobré si uvést také údaje z eské strany v následující tabulce.  

Tabulka 5: Vývoj emigrace a imigrace na území 
eské republiky se Slovenskem po roce 1990 

Rok Emigrace Imigrace Saldo 

1990 10 073 7674 -2 399 

1991 8334 7324 -1 010 

1992 11 740 6823 -4 917 

1993 7276 7232 -44 

1994 4076 56 -4 020 

1995 3845 140 -3 705 

1996 3450 213 -3 237 

1997 3088 260 -2 828 

1998 2887 356 -2 531 

1999 3235 336 -2 899 

Rok Emigrace Imigrace Saldo 

2000 2826 413 -2 413 

2001 3078 8711 5 633 

2002 13 326 14 455 1 129 

2003 18 162 23 735 5 573 

2004 21 033 14 955 -6 078 

2005 1946 10 107 8 161 

2006 629 6781 6 152 

2007 802 13 931 13 129 

2008 585 7592 7 007 

2009 4167 5609 1 442 

2010 6424 5086 -1 338 

Zdroj: SÚ-cizinci 2015, vlastní zpracování 

Mezi lety 1994 - 2000 je nadále hodnota migra ního salda záporná, ili po et 

p ist hovalých ob an  ze Slovenské republiky do eské republiky je nižší než po et 

vyst hovaných osob. Na Slovensku probíhala v období let 1996 až 2000 transformace 

jednotlivých sektor  ekonomiky a tak je možné, že se do t chto údaj  tato skute nost 

odrazila. 
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Od roku 2001 se migrace v eské republice sleduje podle upravené metodiky, která se 

p izp sobila mezinárodním standard m a byla rozší ena o cizince s tzv. dlouhodobým 

pobytem (na základ  víza nad 90 dn ). Po zp ísn ní kritérií pro poskytování víz k pobytu nad 

90 dn  se museli n kte í cizinci vyst hovat, ímž po et emigrant  narostl. Evidence je 

komplikovaná i tím, že imigrant je za azen do databáze až k datu, kdy jeho délka pobytu v R 

p esáhne jeden rok (vzniká tak asový posun v evidenci emigranti vs. imigranti) Z t chto 

d vod  jsou statistické údaje R za roky 2001, 2002 zkreslené a vykazují kladné migra ní 

saldo ve prosp ch R. (Halás, 2005) 

Na po átku nového milénia se u nás po et ekonomicky aktivních Slovák  pohyboval 

okolo 60 tisíc.  

Po vstupu R a SR do Evropské Unie v roce 2004 se hodnota migra ního salda 

dostala op t do záporných ísel, tedy po et p ist hovalých Slovák  do R byl nižší než po et 

vyst hovaných. Jen na chvíli, aby se v roce poté, tedy 2005, zaznamenal op t strmý nár st 

jejich po tu (a to hlavn  v kategorii zam stnanc ). V období 2005 - 2007 bylo migra ní saldo 

op t kladné, avšak v roce 2008 je patrný pokles v po tu p ist hovalých osob ze Slovenska 

oproti roku 2007 o více než 6000 osob. Slovensko tvo ilo v roce 2007 14% z celkového po tu 

cizinc  p ist hovalých do R. V roce 2008 tento podíl ob an  Slovenska p ist hovalých do 

R na celkovém po tu cizinc  klesl na 10%. Výrazný pokles vykazují eské statistiky v roce 

2009, kdy op t po et ob an  Slovenska p ist hovalých do R klesl oproti roku 2008 ze 7592 

osob na 5609 osob. Prudce se zvýšil i po et vyst hovaných Slovák  z R, oproti roku 2008 to 

byl nár st o 3582 osob. Za hlavní d vod takových výrazných nár st  v po tu vyst hovaných 

a pokles  v po tu p ist hovaných Slovák  ob an  z R a do R m že v daném období 2008 

- 2009 hospodá ská krize, která se projevila masovým propoušt ním v mnoha pr myslových 

závodech, krachem mnoha firem, snížením poptávky a nabídky v zahrani ním obchodu a 

celou adou negativních ukazatel .  

4.1. Statistiky po tu Slovenských ob an  na území R po roce 1993 

Podíváme-li se na vývoj po tu cizinc  v eské republice od roku 1994 do roku 2013, 

sledujeme ur ité milníky, které ovliv ovaly po ty cizinc . Roky 2000, 2004 a 2008, jak již 

bylo d íve uvedeno, hrály tyto roky i ur itý význam v oblasti migrace Slovák  na naše území. 

V následujícím grafu je ve sv tlé ásti sloupce uveden po et Slovák  pobývajících na území 

R v tisících. Podotýkáme, že slovenská menšina pat í u nás k dlouhodob  nejv tším. Pokles 
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po uvedených rocích je vždy viditelný jak na celkovém po tu cizinc , tak na minorit

Slovák . 

Graf 1:Vývoj celkového po tu cizinc  v R, vývoj podílu ob an  SR, v tis. 

Zdroj: SÚ-cizinci 2015, vlastní zpracování 

4.2. Statistiky podle doby strávené na eském území 

P edchozí graf uvádí celkový po et cizinc  v R, je tedy do tohoto celkového po tu 

zahrnuto také to, že n kte í cizinci dojíždí za prací jen krátkodob  a nemají tudíž požádáno o 

trvalý pobyt, nebo jejich doba pobytu v R není delší než 90 dn . Následující tabulka 

ukazuje, jak se m nil po et Slovák  u nás v závislosti na délce pobytu. Domníváme se, že 

zajímavou hodnotou je skok z hodnoty roku 2003 na hodnotu roku 2004. Tento prudký pád 

po tu dlouhodob  pobývajících Slovák  v R byl nejspíše zp soben jakousi iluzí, zm ny 

stávajícího stavu se vstupem do ad EU. Slovenská minorita v R vycítila, že vstupem do 

Schengenského prostoru p ijdou i rovné p íležitosti a zahrani ní investice probudí slovenskou 

ekonomiku. Tato naše úvaha se zakládá také na faktu, že krátkodobé pobyty Slovák

nezaznamenaly žádný pokles v absolutní hodnot , ale naopak prudký nár st. 
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Tabulka 6: Po et ob an  SR s trvalým pobytem nebo pobytem nad 90 dn  a po et ob an  SR s pobytem do 90 dn

Rok SK celkem SK nad 90 dní a 
trvalý pobyt

SK do 90 
dní

1994 16 778 13 818 2 960 

1995 39 725 33 185 6 540 

1996 50 255 40 334 9 921 

1997 52 178 39 489 12 689 

1998 49 621 35 494 14 127 

1999 40 362 27 344 13 018 

2000 44 265 33 136 11 129 

2001 53 294 42 444 10 850 

2002 61 102 50 106 10 996 

2003 64 879 53 380 11 499 

2004 47 352 30 376 16 976 

2005 49 446 29 219 20 227 

2006 58 384 35 912 22 472 

2007 67 889 43 454 24 435 

2008 76 034 50 626 25 408 

2009 73 446 46 712 26 734 

2010 71 780 42 707 29 073 

2011 81 253 50 182 31 071 

2012 85 807 52 445 33 362 

2013 90 948 54 669 36 279 
Zdroj: SÚ-cizinci 2015, vlastní zpracování 

4.3. Statistiky podle místa pobytu na eském území  

Z hlediska územního rozložení v 90. letech relativn  klesal význam pohrani ních 

okres , a to ve prosp ch velkých eských m st (Praha, Ostrava, Brno). Zm nila se také cílová 

destinace pracujících Slovák  v pohrani í, kdy za aly více dominovat moravské okresy – 

Hodonín, B eclav. Ve sledovaném období p evládaly d lnické profese (ve stavebnictví 

a v pr myslu), nicmén  i s ohledem na politický vývoj na Slovensku byl v esku zaznamenán 

p íliv kvalifikovaných vysokoškolsky vzd laných osob, a to p edevším do oblasti kultury, 

v dy i zdravotnictví. Na po et, rozložení i kvalifika ní strukturu m lo v tomto období vliv 

také ud lování eského ob anství Slovák m. Proto se v oblastech, kde došlo k poklesu jejich 

po tu i ke zm n  jejich struktury, nemuselo nutn  jednat o zp tný návrat Slovák  do vlasti. 

(Bártová, 2011) 
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Tabulka ukazuje po ty Slovák  v jednotlivých krajích, erven  jsou zazna eni 

dlouhodobí líd i, v tom, kde Slováci pobývají v nejv tších po tech. Hlavní m sto Praha a 

St edo eský kraj jsou vždy tahounem pobytu cizinc  všeobecn , je zde dostatek pracovních 

p íležitostí (podle údaj  z roku 2011 se na zam stnanosti v Praze ob ané SR podílí tém  p ti 

procenty). Další dva kraje využívají minulosti a toho, že se nachází v blízkosti Slovenských 

hranic. 

Tabulka 7: Po et ob an  SR v jednotlivých krajích R (2006-2013) 

Oblast  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

eská republika 58 384 67 889 76 034 73 446 71 780 81 253 85 807 90 948 

Praha 16 300 18 003 19 754 17 967 17 570 22 408 23 420 24 819 

St edo eský kraj 9 884 11 980 13 703 13 322 12 814 14 569 15 338 16 343 

Jiho eský kraj 2 061 2 443 2 664 2 610 2 588 2 747 2 898 3 133 

Plze ský kraj  2 755 3 911 4 842 5 053 4 996 5 361 5 590 6 117 

Karlovarský 1 185 1 387 1 527 1 520 1 495 1 650 1 709 1 793 

Ústecký kraj  2 744 3 063 3 350 3 283 3 340 3 667 3 751 3 993 

Liberecký kraj  2 637 3 106 3 475 3 442 3 296 3 484 3 671 3 867 

Královéhradecký 1 970 2 305 2 542 2 376 2 282 2 334 2 417 2 562 

Pardubický kraj  1 644 2 091 2 473 2 491 2 522 2 669 2 869 3 127 

Kraj Vyso ina 1 126 1 407 1 624 1 622 1 613 1 742 1 820 1 939 

Jihomoravský 5 203 6 027 6 889 7 191 7 204 7 821 8 387 9 166 

Olomoucký kraj  2 201 2 534 2 763 2 739 2 677 2 826 2 881 2 988 

Zlínský kraj 2 761 3 160 3 426 3 274 3 202 3 355 3 479 3 585 

Moravskoslezský 5 905 6 446 7 002 6 556 6 181 6 620 6 919 7 516 
Zdroj: SÚ-cizinci 2015, vlastní zpracování 

Jak jsme již v p edchozím odstavci zmínili v zam stnanosti ob an  SR na území R, 

jsme odkázáni v tomto ohledu na statistiky Ministerstva práce a sociálních v cí, které ale 

kv li integraci svých systém  nezve ej uje od roku 2012 statistiky. V následující tabulce se 

tedy m žeme podívat na to, jakou m rou se podílí Slováci na zam stnanosti v deseti okresech, 

kde je po et Slovák  nejv tší. Op t se podíváme na n které hodnoty v t chto okresech. Prahu, 

Ostravu, Brno, jakožto nejv tší t i m sta v R, vynecháme, zde jsou p í iny zjevné. Co už tak 

zjevné není, je to, pro  se v tabulce objevují malé okresy jako Mladá Boleslav nebo Frýdek-

Místek. Toto je zap í in no silnou vazbou t chto region  na automobilový pr mysl, který zde 

hraje dominantní roli. V Mladé Boleslavi je zastoupení automobilky Škoda Auto na lokálním 

trhu práce tak zna né, že v procentu zam stnaných Slovák  p evyšuje i Prahu. 
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Tabulka 8: Deset okres R s nejvyšším po tem ob an  SR a jejich podílem na pracovní síle za rok 2012 

Okres po et ob an  SR podíl na pracovní 
síle (%) 

Praha 37 326 4,8

Brno-m sto 8 344 3,8

Plze -m sto 5 030 4,5

Mladá Boleslav 4 469 6,0

Praha-Východ 4 400 5,2

Ostrava-m sto 3 290 1,9

Frýdek-Místek 2 179 2,0

Pardubice 2 092 2,3

Zlín 1 661 1,6

Liberec 1 595 1,7
Zdroj: MPSV R 2015, vlastní zpracování 

V období let 2001-2006 se nejvíce vyst hovávají do R ob ané z Bratislavského kraje 

(655 vyst hovaných), z Banskobystrického kraje (453 vyst hovaných) a z Tren ínského kraje 

(442 vyst hovaných). Nejmén  naopak z Trnavského kraje (279 vyst hovaných), 

z Nitrianského kraje (343 vyst hovaných) a z Košického kraje (378 vyst hovaných). Nejvíce 

imigrant  se p est hovalo z R do Bratislavského kraje (1149 p ist hovalých), Žilinského 

kraje (744 p ist hovalých) a do Tren ínského kraje (726 p ist hovalých), nejmén  do 

Banskobystrického kraje (534 p ist hovalých), Košického kraje (578 p ist hovalých) a do 

Nitranského kraje (629 p ist hovalých). ( ief, 2007) 

Nejv tším specifikem sou asných migra ních trend  Slovák  do R je jejich profesní 

vzd lanostní struktura, p evažuje tedy migrace kvalifikované pracovní síly a inteligence. V 

souvislosti s migrací ze Slovenska na západ a hlavn  do R n kte í odborníci varují p ed 

vznikem fenoménu tzv. „Brain drain“ = „odtok mozk “, který se za íná projevovat zejména 

ve zdravotnictví a ve v d . Tuto strukturální zm nu reflektují také oficiální statistiky, které 

vykazují úbytek Slovák  v oblastech s p evažujícím d lnickým obyvatelstvem (nap . Severní 

a západní echy) a po etný nár st vykazují m sta, jako nap . Praha a Brno. (Lukšíková, 

2005) 
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5. FAKTORY OVLIV UJÍCÍ MIGRACI SLOVÁK  NA ESKÝ TRH 

PRÁCE 

 P estože v historických událostech stáli vždy Slováci a eši vedle sebe jako bratrské 

státy, vždy existovaly mezi eskými a slovenskými zem mi rozdíly. Slovensko bylo spíše 

orientované na zem d lství, zato eská republika, svou polohou více na západ, dotahovala 

vysp lejší regiony v oblastech náro n jší na kapitál. Na eském území bylo ve spojeném stát

situováno více pr myslových podnik , které táhly eskoslovenskou ekonomiku. Po rozd lení 

na dv  samostatné republiky sice vazby nepovolily, ale jednotlivé rozdíly se jen prohloubily. 

Zmi ovaná poloha hrála jist  roli pro celkovou ekonomickou situaci, ale i pro obyvatele 

samotné. Zvyšování nezam stnanosti, nedostate né zvyšování mezd a nevelké zahrani ní 

investice do regionu, to vše prohloubilo rozdíly mezi zem mi. Tyto faktory jsou ty, které nutí 

obyvatele Slovenska p emýšlet o pracovní emigraci do region  s lepšími podmínkami, hlavní 

oblastí kam sm uje nejvíce krok  takto uvažujících Slovák , je dlouhodob R. 

V následujících kapitolách si popíšeme jednotlivé objektivní d vody, pro  tomu tak je. 

  

5.1. Míra nezam stnanosti a diference mezd ve vybraných regionech jako 

faktor emigrace Slováku do R 

V následující ásti textu se zam íme na analýzu oblastí R a SR, které spolu úzce 

spolupracují, jsou rozd leny pouze hranicí vzniklou po roce 1993. Jedná se o eské kraje – 

Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský a na stran  Slovenské republiky to budou kraje 

Bratislavský, Trnavský, Tren ínský a Žilinský. 

Za neme na slovenské stran , kde m žeme základním makroekonomickým 

ukazatelem, mírou nezam stnanosti, jednoduše ur it, že dlouhodob  je na tom SR h e. 

Následující graf ukazuje vývoj míry nezam stnanosti od roku 2005, kdy došlo ke zm n

metodiky výpo tu a hodnoty tak mohou být lépe porovnávány. 



40 

Graf 2: Míra nezam stnanosti v R a v SR, období 2005-2014 

Zdroj: EUROSTAT 2015, vlastní zpracování 

 Všimnout si m žeme výrazného nár stu nezam stnanosti po hospodá ské krizi 2008. 

Vývoj nezam stnanosti, tedy její meziro ní zm ny, jsou procentuáln  tém  totožné v obou 

krajinách. 

Jestliže se zam íme na konkrétní kraje Slovenské republiky, m žeme i zde, jako i u 

nás, pozorovat výrazné rozdíly mezi progresivními kraji a kraji, které jsou na opa ném konci 

výkonnostních tabulek.  

5.1.1. Bratislavský kraj 

Bratislavský kraj je lídrem, co se tý e hlavních ukazatel  výkonnosti. Úrove  vzd lání 

v Bratislavském kraji je nejvyšší na Slovensku. Podíl vysokoškolsky vzd laného a 

ekonomicky aktivního obyvatelstva dlouhodob  roste a v roce 2013 dosáhl 36,7%. Podíl 

obyvatelstva se základním a p edevším nižším st edním vzd láním je výrazn  pod pr m rem 

SR, ale co je d ležit jší, tak výrazn  pod pr m rem je i nezam stnanost t chto skupin. 

Slovensko se vyzna uje mimo ádn  vysokou úrovní nezam stnanosti lidí s maximáln

dosaženým základním vzd láním. V roce 2013 byla tato hodnota na úrovni 42,3%, v 

Bratislavském kraji 16,3%. Co se tý e zam stnanosti v Bratislavském kraji podle 

hospodá ských sektor , tak nejvíce zam stnaných, více než polovina obyvatelstva, je 

v sektoru služeb. Zam stnanost v tomto odv tví si, až na období krize, udržuje stabiln

rostoucí trend. I v mí e evidované nezam stnanosti je na tom Bratislavský kraj výrazn  lepší 

než zbytek zem . Od roku 2001 se nezam stnanost v Bratislavském kraji pohybovala pod 
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republikovým pr m rem o 8,8%. V roce 2013 zaznamenala 6,17% oproti celoslovenským 

13,5%. (Štatistický úrad SR, 2015) 

5.1.2. Trnavský kraj 

V Trnavském kraji je podíl obyvatelstva s maximáln  základním vzd láním okolo 

pr m ru, ale i v tomto kraji m žeme sledovat vysokou nezam stnanost této skupiny obyvatel, 

která dosahuje 36,5%. Oproti pr m ru je vyšší podíl obyvatelstva se st edním vzd láním, což 

je d ležité z hlediska struktury hospodá ství v kraji. Podpr m rná je úrove  vysokoškolského 

vzd lání, která ješt  výrazn ji klesla za poslední dva roky. Kladem jsou nadpr m rné hodnoty 

míry ekonomické aktivity, která je po Bratislavském kraji druhá nejvyšší (62,2% v 2013). 

Trnavský kraj rovn ž potvrzuje p itažlivost západního Slovenska s druhým nejvyšším saldem 

stahování. Z hlediska hospodá ských odv tví jsou, co se týká zam stnávání, nejvýznamn jší 

služby a pr mysl. Trnavský kraj pat í mezi nejproduktivn jší oblasti v zem d lství, podíl 

zam stnanosti v n m však dlouhodob  klesá. Zastoupení široké škály pr myslových odv tví a 

hlavn  p íchod významných zahrani ních investor  se podepsalo pod p ibližn  30% 

zam stnanosti v tomto sektoru. Trnavský kraj zaznamenal mimo ádn  p íznivý vývoj v 

období 2001 - 2008, když se míra nezam stnanosti snížila z 15,51% na 4,29%. V krizovém 

roce 2009 zaznamenala tém  dvojnásobný nár st na 8,37% a do roku 2013 se zvýšila o 0,79. 

V kraji s p evisem 26630 uchaze  o zam stnání na 843 volných pracovních míst v roce 

2013, ili p i 31,6 uchaze  na 1 pracovní místo, není nalezení práce jednoduché. (Štatistický 

úrad SR, 2015) 

5.1.3. Tren ínský kraj 

V Tren ínském kraji se da í udržovat podpr m rné hodnoty obyvatelstva s maximáln

základním vzd láním, ale ani zde se neda í bojovat s vysokou nezam stnaností této skupiny, 

která je v sou asnosti na úrovni 33,9%. Podíl vysokoškolsky vzd laných se ve sledovaném 

období držel t sn  pod celoslovenským pr m rem, ale v roce 2013 se na n j dotáhl. Od roku 

2011 dokonce kraj zaznamenává nejnižší ekonomickou aktivitu ze všech kraj . Jednou z 

p í in je i druhý nejv tší podíl d chodc  na obyvatelstvo ze všech kraj , který dosahuje 21%. 

Saldo st hování vykazuje p evážn  mírn  záporné hodnoty, p esto je v tomto ohledu kraj 

ziskový v rámci vztahu s kraji východního Slovenska, Prešovským a Košickým. Tren ínský 

kraj je specifický tím, že je jediným krajem, ve kterém v po tu zam stnaných lidí nedominuje 

sektor služeb, ale sektor pr myslu. Potvrzuje tedy pov st pr myslového regionu a p esto, že 



42 

zam stnanost v pr myslu od krize poklesla o 4 procentní body na 34,77%, stále zam stnává o 

8% více lidí než služby, respektive o 9% více než sektor obchodu. Sektory stavebnictví a 

zem d lství, které ješt  v roce 2001 zam stnávaly p ibližn  stejný po et lidí v rozmezí 5 - 

6%, se vydaly rozdílným sm rem. Po et zam stnaných ve stavebnictví stabiln  roste v 

pr m ru o 0,2% ro n  a tento trend dokonce ani nebyl poznamenán krizí, naopak, jak je pro 

zem d lství na Slovensku typické, zam stnanost v n m spolehliv  klesá. Rozdíl v 

zam stnanosti v t chto dvou sektorech se za dekádu zvýšil o 5%. Tren ínský kraj potvrzuje 

statistiky západního Slovenska a míra nezam stnanosti se dlouhodob  pohybuje pod 

celostátním pr m rem. V roce 2009 zaznamenal po Prešovském kraji nejvyšší meziro ní 

nár st nezam stnanosti (5,18%). Po et uchaze  o zam stnání se v roce 2013 oproti 

minulému roku snížil o 2,9, ale stále mluvíme o 42,8 zájemcích na 1 volné pracovní místo. 

(Štatistický úrad SR, 2015) 

5.1.4. Žilinský kraj 

V Žilinském kraji má ekonomická aktivita obyvatelstva klesající tendenci a od roku 

2003 se pohybuje pod pr m rem Slovenska. Struktura a pohyb obyvatelstva Žilinského kraje 

dokonale odráží trendy v rámci celého státu a ve v tšin  sledovaných ukazatel  dosahuje 

pr m rné hodnoty. Po Tren ínském kraji je i Žilinský ozna ován jako pr myslový. Na 

zam stnanosti se ale ve v tší mí e podílí sektor služeb (33,27%), až potom pr mysl (27,69%) 

a obchod (26,24%). I v tomto p ípad  m žeme sledovat rozdílný vývoj v sektoru pr myslu a 

služeb po vypuknutí krize. P evážn  hornatý charakter kraje je d vodem nízké angažovanosti 

v zem d lství, a tedy i zam stnanosti v n m. Ve srovnání s dalšími kraji má silné postavení i 

stavebnictví, které se na zam stnanosti podílí z 10%. I co se tý e míry nezam stnanosti, tak 

Žilinský kraj p edstavuje pr m r mezi vysokou nezam stnaností na Východ  a nízkou na 

Západ . Stejn  jako u ostatních kraj  své minimum dosáhla v roce 2007 na hodnot  5,55%. 

Po krizi za ala r st na sou asných 12,51%. Dlouhodob  se udržuje p ibližn  2% pod 

celoslovenskou úrovní. Po výrazn jším nár stu uchaze  a poklesu volných míst v roce 2009 

se jejich po ty vyvíjejí mírným tempem. (Štatistický úrad SR, 2015) 
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Na následujícím obrázku se m žeme podívat na výraznou nepom rnost 

nezam stnanosti v jednotlivých krajích, resp. v okresech Slovenska. Klasicky se v oblasti 

východního Slovenska objevuje vysoká nezam stnanost. ím blíže má region k R, tím 

menší je míra nezam stnanosti. Domníváme se, že tento jev m že být spojen s p íhrani ní, 

krátkodobou, pracovní migrací do kraj  na druhé stran  hranice. Samoz ejm  je do jisté míry 

také ovlivn n blízkostí Bratislavského kraje, který má dlouhodob  nízkou míru 

nezam stnanosti, a také vyšší pr m rné mzdy než eské p íhrani ní kraje. 

5.1.5. Jihomoravský kraj 

Jihomoravský kraj pat í mezi regiony, které jsou dlouhodob  ekonomicky 

nejrozvinut jší v rámci R. Podíl vysokoškolsky vzd laných obyvatel je na úrovni 21%, pat í 

mezi nejvyšší míry ve stát . Je zde také jeden s nejmenších podíl  nezam stnaných 

vysokoškolák  v R (2,6%). Celková míra nezam stnanosti (6,8%) je podpr m rná. Nižší je 

také po et obyvatel se základním vzd láním (14%). I když je Jihomoravský kraj považován 

za zem d lský region, nezam stnává výrazn  více populace než je republikový pr m r 

(2,5%). Nejv tší množství pracujících je zam stnáno ve zpracovatelském pr myslu (26%), 

dále následuje sektor velkoobchodu a maloobchodu. Vysoká jsou také ísla, týkající se po tu 

volných pracovních míst na uchaze e. Na jedno volné pracovní místo v Jihomoravském kraji 

Obrázek 2: Míra nezam stnanosti v jednotlivých okresech SR, v druhé polovin  roku 2014

Zdroj: NÚP, 2014
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p ipadne 32 uchaze  (v absolutních íslech je to tém  90 tis. uchaze  ke 2262 míst m). 

( SÚ, 2015) 

5.1.6. Zlínský kraj 

Zlínský kraj je pom rn  malý kraj, který je historicky definován jako místo, kde je 

rozvinutý zpracovatelský pr mysl. V sou asné dob  je zde zam stnáno 40% obyvatel. Díky 

t mto ísl m je pochopitelné, že na vzd lání je ve Zlínském kraji pohlíženo jako na nutné 

plus, jestliže chce uchaze  pracovat na odborné pozici. Ve skupin  lidí se základním 

vzd láním je také vysoká nezam stnanost a to až 25%, p itom zde není po et t chto lidí nijak 

nadpr m rný. Oblast se vyzna uje malou nezam stnaností vyu ených pracovník , ale i 

pracovník  s maturitou a vysokoškolským diplomem. Ve Zlínském kraji je obecná míra 

nezam stnanosti na úrovní 6,8%. Na jedno pracovní místo p ipadá celorepublikov

podpr m rný po et uchaze , a to 15 (34tis. uchaze  na 2217 pracovních míst). ( SÚ, 2015) 

5.1.7. Moravskoslezský kraj 

Moravskoslezský kraj je dlouhodob  krajem, který se potýká s problémem strukturální 

nezam stnanosti v odv tví, které rok od roku slábne. Neda í se tento úpadek zmír ovat ani 

velkými p ímými zahrani ními investicemi do odv tví zpracovatelského pr myslu. 

V sou asné dob  je v n které z fází tohoto odv tví zam stnáno 30% ekonomicky aktivních 

obyvatel. Dlouhodob  se region potýká s velkou nezam stnaností na úrovni tém  10%, na 

jedno pracovní místo p ipadá 39 uchaze . Nezam stnanost tu trápí nejen st edoškoláky, ale 

také absolventy vysokých škol (4,8%). V regionu je mnoho vysokých škol, které v sou asné 

dob  chrlí na trh práce mnoho vzd laných lidí, nicmén  ani technické obory, zde nenacházejí 

takové uplatn ní, jako tomu bylo v minulosti. ( SÚ, 2015) 

Soust edit se na tento region je opodstatn né, jelikož podle eského statistického 

ú adu je podíl slovenských ob an  v t chto oblastech nejvyšší k celkovému po tu cizinc . Ve 

Zlínském kraji je to 43%, v Moravskoslezském 31% a v Jihomoravském 24%. ( SÚ-cizinci, 

2015) 

Podle všech t chto fakt , m žeme tvrdit, že faktorem, který m že ovliv ovat míru 

emigrace Slovák  na území eské republiky, je míra nezam stnanosti. Celkov  je na tom lépe 

R, ale i v jednotlivých sousedících krajích se setkáváme s dostate nými rozdíly v úrovni 

míry nezam stnanosti, a tak i krátkodobá vyjíž ka za prací m že p edstavovat rozdíl mezi 
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tím mít práci, nebo být nezam stnaný. Nem žeme si být jisti regionem Bratislavským, kde je 

míra nezam stnanosti menší než v dalších sledovaných krajích a také nikoho nenutí docházet 

z regionu, který je na tom mnohem lépe také, z pohledu co se tý e pr m rné mzdy. Tabulka . 

9 ukazuje mzdové rozdíly na stran eských kraj  a t ch slovenských. Vidíme, že je rozdíl 

mezi hlavním m stem Slovenska a sousedícími kraji v pr m rné mzd  propastný. 

Tabulka 9: Pr m rná nominální mzda ve sledovaných regionech za rok 2014, p epo et do EUR p es jednotný kurz 
NB 

 EUR

Bratislavský kraj 1205

Tren ínský kraj 821

Trnavský kraj 860

Žilinský kraj 839

EUR CZK

Zlínský kraj 902 23728

Jihomoravský kraj 965 25370

Moravskoslezský kraj 954 25079
Zdroj: Integrovaný portál MPSV, Štatistický úrad SR, 2015, vlastní zpracování 

Podíváme-li se dále na problematiku mzdových rozdíl  mezi republikami, docházíme 

k záv ru, že tyto rozdíly mohou být dostate ným d vodem k pracovní emigraci ze SR. 

V následující tabulce . 10 a grafu . 3 m žeme vid t, že p i p epo tu na spole nou m nu 

Euro (s pomocí jednotného kurzu vydávaného NB), je trvale úrove  pr m rných 

nominálních mezd vyšší v esku než na Slovensku. 

Tabulka 10: Srovnání pr m rných nominálních mezd v R a v SR, období 2005-2014, p epo et do EUR podle 
jednotného kurzu NB 

Rok Pr m rná 
nominální 

mzda v R

Jednotný 
kurz  

CZK/EUR

P epo et 
pr m rné nom. 
mzdy v R na 

EUR

Pr m rná 
nominální mzda v 

SK v EUR 

2005 18 344 29,80 616 573

2006 19 546 28,27 691 623

2007 20 957 27,74 755 669

2008 22 592 25,05 902 723

2009 23 344 26,50 881 745

2010 23 864 25,27 944 769

2011 24 455 24,60 994 786

2012 25 067 25,12 998 805
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Rok Pr m rná 
nominální 

mzda v R

Jednotný 
kurz  

CZK/EUR

P epo et 
pr m rné nom. 
mzdy v R na 

EUR

Pr m rná 
nominální mzda v 

SK v EUR 

2013 25 078 26,03 963 824

2014 25 686 27,55 932 858
Zdroj: SÚ, Štatistický úrad SR, 2015, vlastní zpravcování 

Relativní pokles mezd v grafu . 3 není zp soben reálným poklesem nominálních 

mezd v R, ale je zp soben nep íznivým p epo tem na Euro. Jak vidíme v p edcházející 

tabulce, nominální pr m rná mzda v R rostla ve všech letech od roku 2011, ale p epo et 

tuto skute nost odstranil. 

Graf 3: Vývoj pr m rných nominálních mezd v R a v SR, období 2005-2014, p epo et do EUR podle jednotného 
kurzu NB 

Zdroj: SÚ, Štatistický úrad SR, 2015, vlastní zpracování 

 V zemích, kde vznikají propastné rozdíly mezi minimálními mzdami, m žeme 

pozorovat trend, kdy po et emigrant  ze zemí s nižšími min. mzdami prudce nar stá do 

sousedících zemí s vyšší min. mzdou. eská republika byla vždy zemí s lepšími možnostmi 

práce, a tak je pochopitelné, že i minimální mzda, jako jakási sociální kotva, byla vyšší. 

Z historické zkušenosti, ale nebyl p íliv slovenských pracovník  kv li hodnot  minimální 

mzdy až tak zna ný, nebo  se v R Slováci asto nezam stnávají na pozicích, kde se reálná 

mzda pohybuje na úrovni mzdy minimální. Op t, stejn  jako u pr m rné nominální mzdy, se 

setkáváme s klesajícím vývojem od roku 2011, kdy se dokonce úrove  min. mzdy na 

Slovensku dostala nad úrove  té v R, tento rozdíl je op t zp soben nep íznivým p epo tem 

na Euro. Rozdíly mezi úrovní minimální mzdy nem žeme považovat za dostate ný faktor 
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pracovní migrace z SR do R. Nicmén  jestliže se zam íme na situaci na východním 

Slovensku, kde nezam stnanost v Prešovském kraji dosahuje úrovn  20% a podíl 

obyvatelstva se základním nebo žádným vzd láním dosahuje druhou nejvyšší úrove  na 

Slovensku (7,71%), m žeme v tomto regionu faktor st hování se za vyšší minimální mzdou 

považovat za relevantní. Velkým problémem je úrove  nezam stnanosti této skupiny, která 

byla v roce 2013 na úrovni 52,3%. Pod pr m rnými hodnotami Slovenska se nachází i podíl 

vysokoškolák  (16,56%) a s Košickým krajem jsou jediné, v nichž míra nezam stnanosti této 

skupiny p esahuje 10%. M žeme o ekávat, že nedostatek volných pracovních míst (46 

uchaze  na jedno pracovní místo) m že zp sobovat emigraci i z d vod  hledání v tší 

minimální mzdy ve skupin  nedostate n  vzd laných pracovník , stejn  tak i lepší uplatn ní 

vysokoškolák  na pracovním trhu v R. (Štatistický úrad SR, 2015) 

Graf 4: Vývoj minimální mzdy v R a v SR, období 1999-2014 

Zdroj: Eurostat, 2015; vlastní zpracování 

5.2. Dopravní spojení – usnad ující faktor p i migraci obyvatelstva 

D ležitou otázkou je, nap íklad ve zmi ovaném regionu východního Slovenska, 

jakým zp sobem je usnadn na migrace ve sm ru do eské republiky. Z historicky 

zako en ných vazeb mezi ob ma státy se v jejich po átcích spole né spolupráce ve velké mí e 

rozvíjela veškerá doprava, p edevším ta železni ní. Nejvzdálen jší kouty východu našich 

soused  jsou tak už dlouho obslouženy pom rn  hustou, kvalitní a dále se rozvíjející 

železni ní sítí. Páte ní linky vedoucí z Košic p es sever Slovenska až do Ostravy (a dále pak 

do Prahy) jsou dnes denn  využity n kolika denními i no ními linkami a z region  tak 

eská republika Slovensko 
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pom rn  levn  dopravují pracovní sílu, která v R krátkodob  pracuje, v tšinou na nižších 

pozicích, nap íklad ve stavebnictví. Pom rn  dobré spojení také zajiš uje koridor, který se 

nachází na jihu Slovenska u Bratislavy, kde vede železni ní spojení mezi Varšavou a 

Budapeští. Tyto dv  m sta spojuje vytížená doprava protínající Moravu od severu na jih a 

dále pak p es hlavní m sto Slovenska dále do Ma arska. T etí cestou, která není tak vytížená, 

je cesta st edem ze Vsetína do Martina a dále do Bánské Bystrice. 

5.3. Studium na vysoké škole v R a následné uplatn ní absolvent  na eském 

trhu práce  

V roce 2013 studovalo vysokou školu v eské republice 41 tisíc osob s jinou než 

eskou státní p íslušností a jejich podíl na celkovém po tu student  v tomto roce p esáhl 11%. 

Od roku 2001 m žeme zaznamenat velký nár st zahrani ních student , kdy v tomto roce na 

tuzemských univerzitách studovalo v pom ru k eským student m pouze 4% cizinc . Mezi 

zahrani ními studenty dlouhodob  p evažují studenti Slovenské republiky, kterých bylo v 

roce 2013 6 % všech student  vysokých škol, a mezi studujícími cizinci tvo ili nadpolovi ní 

v tšinu 56%. Studující je definován jako osoba navšt vující n kterou z univerzit, avšak není 

vždy také absolventem. V roce 2001 byl po et cizinc , kte í na univerzitách zakon ili úsp šn

vzd lání 1,9%, avšak na konci roku 2013 toto procento výrazn  vrostlo na 9%. Tento nár st 

Obrázek 3: Vlakové spojení mezi R a SR, 2015

Zdroj: eské dráhy 2015, vlastní zpracování
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zastoupení absolvent  s cizí státní p íslušností je samoz ejm  zp soben stále vyšším po tem 

cizinc , obzvlášt  již zmi ovaných Slovák , kte í do eské republiky p icházejí studovat. 

Slovenská menšina student  je v tomto zvýhodn na zákonem, který zabezpe uje Slovák m 

bezplatné studium i ve svém rodném jazyce, ostatní studenti z EU musí za studium platit, 

pokud tedy neovládají eský jazyk. K tomuto ale došlo teprve v roce 1999, kdy mezi ministry 

školství byla uzav ena dohoda a slovenských vysokoškolák  v R za aly rapidn  p ibývat. V 

této mezinárodní domluv  se ob  zem  zavázaly, že b hem platnosti tohoto protokolu umožní 

ob an m státu druhé smluvní strany p ijetí ke studiu všech druh  vysokoškolského studia na 

státních vysokých školách za stejných podmínek. Slovenští studenti mohou p i provád ní 

p ijímacích zkoušek, stejn  jako b hem studia, používat eštinu, s výjimkou p ípad , kdy je 

eština ov ovanou podmínkou p ijetí na VŠ nebo u studijních povinností, které s výukou 

eského jazyka souvisí. Stejné podmínky platí pro eské studenty studující na Slovensku. 

K roku 2013, studuje nejvíce cizinc  obory spojené se spole enskými v dami, obchodem a 

právem – 36% všech cizinc . Nejvíce student  s cizí státní p íslušností studuje v Praze, Brn , 

Ostrav  a Olomouci, celkov  v t chto ty ech m stech studuje tém  90% všech cizinc .  

( SÚ, 2014) 

D vod , které vedou mladé Slováky k tomu, aby si za zemi svého vysokoškolského 

studia zvolili práv  sousední eskou republiku, je n kolik. Mezi ty hlavní pat í: dobré jméno 

a tradice, což je spojeno s možností získání kvalitního vzd lání a následn  lepších vyhlídek do 

budoucna. Dalším je nepochybn  blízkost jazyka, p i emž mnohé z univerzit tolerují 

používání eštiny nejen co se tý e slovního projevu - zkoušky a prezentace, ale i písemného - 

seminární a zejména záv re né práce. Následujícím d vodem, je legislativa eské republiky 

umož ující stále bezplatné vysokoškolské vzd lání, nebo sou asná situace vysokého školství 

na Slovensku, která mnoha ambiciózních lidí odradí a p im je je zamýšlet se nad odchodem 

do eské republiky. Novým trendem je, že samotné univerzity lákají Slováky, aby k nim 

p išli studovat. Budoucí absolveny gymnázií i st edních škol oslovují p ímo vysíláním svých 

student , aby jim p iblížili chod jejich školy. Objevují se i plakáty a letáky ve slovenských 

prost edcích m stské hromadné dopravy. Jinou metodou získávání a p iblížení se k Slovenské 

student m je i možnost provád t p ijímací zkoušky ve slovenských m stech, konkrétn  v 

Bratislav , Žilin  a Košicích. (Hlavo ová, 2009) 

Podle výzkumu, provedeného v roce 2013, více jak 30% student  plánuje z stat 

nadále v eské republice a pokusit se o za len ní na trh práce práv  tady. Nej ast ji uvád ný 
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d vod, ve více než 55% p ípadech, souvisí s lepším uplatn ním na trhu práce v eské 

republice než na Slovensku. (Slotíková, 2013) 

Je jasné, že studium na vysoké škole mnoho Slovák  považuje za sch dnou cestu, jak 

dosáhnout na dobré vzd lání a p edevším pozd jší lepší uplan ní vystudovaného oboru 

s možností lepšího mzdového ohodnocení, jak již bylo zmín no výše. Absolventi VŠ výrazn

zvyšují procento emigrant  Slovenska do R a také lepší platové podmníky vysokoškolák

jsou faktorem pracovní migrace. Jsou jakýmsi pull faktorem, který p itahuje mladé lidi do 

R. 

5.4. Sociální aspekt pracovní migrace – slou ení rodin a uzavíraní manželství 

s ob any R 

V p edchozích kapitolách jsme mohli narazit na teorie, které potvrují, že rodinní 

p íslušníci, kte í zjistí, že podmínky pro život jsou v p ijímající zemi lepší než v domovin , 

navážou na sebe zbytek rodiny, ti jsou ochotn jší k migraci než by tomu bylo, kdyby se 

v p ijímající zemi nenacházel nikdo, koho znají. V minulosti, rozum jme p ed slou ením 

republik, jsem se mohli setkávat s astým p esunem voják  do jiných posádek. Profesionální 

vojáci se slovenskou státní p íslušností a rodinami, nemohli v mnohých p ípadech p est hovat 

jen sebe, ale museli s sebou vzít i manželky a d ti. V oblastech, kde fungovaly velké vojenské 

posádky s profesionály, m žeme dodnes zaznamenat v tší procento p vodn  slovenských 

rodin. V dnešní dob  je tento pohyb nulový, ale mnohdy se setkáme se smýšeným párem, ve 

kterém je jeden z manžel  slovenské národnosti. eský statistický ú ad si o takovýchto 

manželstvícch vede záznamy. V následující tabulce pozorujeme vývoj takovýchto manželství 

od roku 2005 do roku 2010. V mnohých p ípadech se jedná o završení emigra ního procesu 

Slováka nebo Slovenky, kdy se po uzav ení svazku rozhodnou oba manželé z stat na území 

R. 
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Tabulka 11: Po et sezdaných pár  v R, kde je alespo  jeden z manžel  slovenské národnosti 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

žena cizinka - 
muž R       

Slovensko 422 537 629 639 677 772 843 787 787 733 

muž cizinec - 
žena R       

Slovensko 448 483 506 523 574 612 745 728 616 643 

CELKEM 870 1 020 1 135 1 162 1 251 1 384 1 588 1 515 1 403 1 376 

Celková migrace 
ze Slovenska 8711 14455 23735 14955 10107 6781 13931 7592 5609 5086 

Podíl manželství 
na celkové 
imigraci ze 
Slovenska 10,0 7,1 4,8 7,8 12,4 20,4 11,4 20,0 25,0 27,1 

Zdroj: SÚ-cizinci 2015, vlastní zpracování 

Nem žeme jasn  ur it, že všichni slováci, kte í se za daný rok s ob anem eské 

republiky sezdali, se podílí na celkové imigraci v daném roce. Tito Slováci mohou na území 

pobývat již n kolik let, ale až nyní se rozhodli vstoupit do manželství, nicmén  po et 

uzav ených manžesltví není nijak malý, a tak si dovolíme tvrdit, že uzav ená manželství, kde 

je alespo  jeden státní p íslušnosti slovenské m žou mít velký vliv na po et imigrant  ze 

Slovenska. Podle údaj  z roku 2005, tvo il celkový podíl slovenských imigrant , kte í 

p icházeli do R za ú elem slou ení rodiny, 27%. ( SÚ, 2007)  Také m žeme íci, že v tšina 

t chto muž  a žen dále hledá, nebo již má zajišt nou pracovní pozici v R, a tak je jist  toto 

považováno za jeden z faktor  pracovní migrace Slovák  na území eské republiky. 

5.5. P ímé zahrani ní investice - nástroj zvyšování konkurenceschopnosti a 

výkonnosti daného regionu 

K p ímým zahrani ním investicím lze p istupovat z r zných hledisek. Pro podniky 

p edstavují jednu z forem vstupu na zahrani ní trh. Jsou složkou mezinárodního podnikání, 

pro ekonomiku jako celek jsou faktorem, který m že p isp t k ekonomickému r stu, k tvorb

nových pracovních míst. Podle definice Mezinárodního m nového fondu, p ímá zahrani ní 

investice p edstavuje kategorii mezinárodních investic, která vyjad uje zám r subjektu, který 

je rezidentem jedné ekonomiky (p ímý investor), získat trvalý podíl v podniku se sídlem v 

jiné ekonomice (podnik p ímé investice). Trvalý podíl vyjad uje existenci dlouhodobého 

vztahu mezi p ímým investorem, podnikyp ímé investice a významný stupe  vlivu na ízení 

podniku. P i ur ování existence vztahu p ímé investice v souladu s mezinárodními standardy, 
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se používá kritérium 10% podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech podniku. 

PZI jsou významným akcelerátorem ekonomického r stu, regionálního rozvoje a 

konkurenceschopnosti. Na druhé stran  sami o sob  jsou nositelem vzniku regionálních 

rozdílností, avšak vhodnou regionální politikou a cílenou alokací zahrani ních investic do 

mén  rozvinutých region , což vyžaduje p ipravenost a absorp ní schopnost konkrétního 

regionu, je možné výrazným zp sobem eliminovat tento negativní efekt (Slaninová, Bobeni , 

Šenov, 2008).  

PZI zahrnují v sob  celou adu pozitiv. N které z nich mají více mén  pouze 

regionální charakter, jako nap . zvyšování zam stnanosti, n které mají význam pro zemi jako 

celek, jako nap . podpora hospodá ského r stu. Vstup zahrani ního kapitálu do ekonomiky 

hostitelské zem  má z makroekonomického hlediska význam v oblasti vytvá ení pracovních 

míst, zvýšení kapitálové zásoby a zvýšení exportní výkonnosti zem . Zahrani ní investor 

p ispívá k tvorb  národního d chodu. Obecn  považujeme za samoz ejmost, že investující 

firmy využívají lépe technologie než firmy v hostitelské zemi. Proto dochází ke zvyšování 

kvality výrobk  a služeb, které mohou být produkovány za nižší ceny nebo ve v tším objemu, 

což v kone ném d sledku vede ke zvyšování blahobytu spot ebitel . (Lipsey, Sjöholm, 2004) 

Zam íme-li se na regiony, které již byly v textu zmín ny, tedy regiony sousedící na 

hranici R a SR, dojdeme k tomu, že celkové p ímé zahrani ní investice v krajích eska 

p ijímaly ve sledovaném období více finan ních prost edk  než tomu bylo u našich 

východních soused . Tímto zvyšovaly svou konkurenceschopnost nejen na tuzemském trhu, 

ale také na globálním trhu práce (rozum jme zvyšovaly po et pracovních míst i pro 

zahrani ní pracovní sílu). Konkurenceschopnost regionu je definovatelná jednak indikátory, 

které ur ují schopnost regionu konkurovat jiným region m a také výsledky, které regionální 

konkurenceschopnost p inesla resp. vytvo ila. M že docházet k zatraktivn ní regionu pro 

další, navazující podnikatelské aktivity. V následujícím grafu vidíme, že po et živnostník

s ob anstvím SR stoupá, a stejn  tak roste i p íliv zahrani ních investic do region . Souvislost 

nevzniká v objemu investic a po tem živnostník  ve spojitosti, že každý živnotník p ivádí 

velké zahrani ní investice, ale tak, že velké zahrani ní investice nadnárodních podnik  lákají 

menší podnikatele do naší zem . 
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Graf 5: Vývoj po tu živnostník  se slovenskou státní p íslušností, období 1999-2011 

Zdroj: Horáková 2012, vlastní zpracování 

V dalším grafu vidíme vývoj PZI, a to konkrétn  investic do základního kapitálu 

v daných regionech. Zatímco t sn  po vstupu R do EU se zahrani ní investice na Morav

nebyly velké, v pozd jších letech rostly p edevším v Moravskoslezském kraji na tém  100 

miliard korun a v Jihomoravském kraji na 80 miliard korun v roce 2013. ( NB, 2015) 

Poslední definitivní údaje ve ty ech sledovaných slovenských krajích jsou z roku 2012. 

Bratislavský kraj, v p epo tu na koruny, s tém  600 miliardami PZI do srovnání nezapadá, 

nicmén  zbylé t i ve srovnání zaostávají. Nejv tší p ísun zahrani ních investic v roce 2012 

p ipadá na kraj Žilinský, kde je významným hrá em v investicích automobilka KIA. Ve 

srovnání s krajem Moravskoslezským, ale v celkovém objemu zaostává tém  o 30 miliard 

korun s celkovými PZI v objemu 62,8 miliard korun. (NBS, 2015) 
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Graf 6: P ímé zahrani ní investice do region R, které sousedí se Slovenskem, období 2005-2013, v miliardách K

Zdroj: NB-PZI 2015, vlastní zpracování 
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6. ZÁV R 

Hlavním cílem diplomové práce bylo odhalit n které z mnohých faktor  pracovní 

migrace Slovák  na území R. Na za átku práce byly popsány teorie a systémy celosv tové 

migrace. Ty nás uvedly do obecné problematiky migrace, která v globální ekonomice hraje 

významnou roli.  

V druhé kapitole jsme nahlédli do historického vývoje vnit ní migrace od po átku 

republik, až po jejich rozd lení. V kapitole jsme se dozv d li, že Slováci p icházeli do ech a 

na Moravu z d vod , které ve v tšin  p ípad ídila centráln  plánovaná ekonomika. Kde 

bylo pot eba kvalifikované síly, tam se p esunula ada obyvatel i ze vzdálených kraj

Slovenska. astým migra ním tokem bylo pokrývání chyb jících pracovník  na Ostravsku, 

nebo tam, kde byl umíst n t žký pr mysl jako takový. V dobách normalizace migra ní toky 

ustaly a pln  se projevily až v období zm ny politických nálad v letech p ed sametovou 

revolucí. 

Další kapitola pokrývá období po revoluci a hlavn  po roce 1993, kdy se ani rozd lení 

státu neprojevilo na dobrých vztazích i v oblasti pracovní migrace i vzd lávání Slovák  na 

vysokých školách. Do platnosti p išla smlouva, podle které nemusel Slovák pracující v esku 

žádat o ud lení povolení k zam stnání. Pro ob  republiky byl dalším významným datem rok, 

kdy jsme vstoupili do Evropské unie. Slováci vycítili možnost toho, že se se sociální politikou 

EU zm ní stávající období, a tak za ali ve v tší po tu reemigrovat zp t do své domoviny. 

V událostech hospodá ské krize, která zasáhla celosv tovou ekonomiku v roce 2008, se op t 

pomalu objevily p etrvávající rozdíly mezi ekonomikou sm ovanou více na západ a 

Slovenskem, kterému není v tomto ohledu, až tak p áno.  

V poslední kapitole jsme hodnotili objektivní i subjektivní faktory sou asné migrace 

ze Slovenska. Nejd ležit jším faktorem pracovní migrace je dlouhodobý vývoj trhu práce na 

Slovensku. Dlouhodob  se potýká s vysokou nezam stnaností a nerovností mezd v n kterých 

regionech. Celkov  jsou v obou t chto ukazatelích Slováci horší než my. V kapitole jsme se 

zam ili na relevantní oblast pohrani í, která vykazuje ísla, která potvrzují vysokou míru 

imigrace ze Slovenska. Historicky se na území eskoslovenska rozvíjela železni ní doprava, 

a tak není p ekvapením, že mezi faktory usnad ující migraci jsme za adili i ji. Mezi další 

faktory m žeme za adit množství sezdaných pár , kde se alespo  jeden z novomanžel  hlásí 

ke slovenské státní p íslušnosti. Zahrani ní investice dnes více než kdykoli p edtím, zvyšují 
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ekonomickou situaci region  a jejich konkurenceschopnost na globálním trhu. Proto je objem 

p ímých zahrani ních investic v našem textu za azen jako jeden z nep ímých faktor . Tyto 

investice totiž dávají za vznik nových pracovních míst a také p inášejí v tší mzdové 

ohodnocení. V oblasti vysokoškolského vzd lání jsme v kapitole zmínili, že R p ijímá 

Slováky na VŠ bez zvláštních podmínek a jsou osvobozeni od platby školného, i když studují 

ve slovenštin . Mnoho vysokoškolských student  poté zvažuje po absolvování, z stat v R a 

dále se zde uplatnit na trhu práce, který je, jak jsme již zmínili, v lepší kondici než je tomu 

v SR. 
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Seznam zkratek 

CZK  eská koruna 

D  eské dráhy 

NB  eská národní banka 

SFR  eskoslovenská federativní republika 

SSR  eskoslovenská socialistická republika 

SÚ  eský statistický ú ad 

R  eská republika 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních v cí 

NBS  Národní banka Slovenska 

NÚP  Národný úrad práce 

PZI  p ímé zahrani ní invetice 

RVHP  Rada vzájemné hospodá ské pomoci 

SR  Slovenská republika 

StB  Státní bezpe nost 




