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Abstrakt 
 

Cílem této bakalářské práce je přiblíţit čtenáři problematiku migrace z ekonomického 

hlediska na datech pro Českou republiku. V této práci je analyzována pouze čistá imigrace, 

která je zde zastoupena změnou počtu cizinců legálně pracujících v ČR, jelikoţ pro imigrační 

toky neexistují dostupná srovnatelná data. 

V analýze je vyuţit lineární regresní model, kdy je metodou nejmenších čtverců odhadována 

závislost změny počtu cizinců pracujících v ČR na několika ekonomických proměnných. V 

analýze jsou vyuţita čtvrtletní data za roky 2001-2009. Výsledky ukazují, ţe největší vliv na 

růst počtu cizinců má růst míry nezaměstnanosti. Tento vliv je negativní, coţ je v souladu 

s ekonomickou teorií prezentovanou v teoretické části této práce. Mezi další proměnné, které 

jsou pro změnu počtu cizinců signifikantní, patří meziroční změna reálné mzdy a změna 

reálného hrubého domácího důchodu.  

 

Abstract 

The aim of my bachelor thesis is to introduce the issues of migration from the economic point 

of view based on data focused on the Czech Republic. There is only the net immigration 

analyzed in this thesis due to the lack of relevant data available for the emigration ones. The 

net immigration is represented by the difference of number of foreigners working in the CR 

legally. 

There is a linear regression model used in this analysis and dependence of difference of 

number of foreigners working in CR on several economic variables is estimated by the 

ordinary least squares method. There are quarterly data collected in 2001-2009 used in the 

analysis. The results show that the largest impact on the growth of number of working 

foreigners has the growth of unemployment rate. This impact is negative, which corresponds 

to the economic theory presented in the theoretical part of this thesis. Other variables 

significant for the difference of number of foreigners are year-to-year difference of real wage 

and difference of real gross domestic income. 
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Úvod 
 

Problematika migrace se dostávala do popředí zájmů vlád jednotlivých zemí zejména od 

velkých politických změn v Evropě v 90. letech 20. století. Globální migrační potenciál vůči 

rozvinutějším oblastem se tehdy odhadoval na 80 - 100 milionů lidí, přičemţ toto číslo se od 

90. let neustále zvětšuje (Zimmermann, 1992). Castles a Miller (1993) pak popisují čtyři 

obecné migrační tendence, které se začaly rozvíjet po velkých politických změnách v 90. 

letech:  

1) globalizaci migrace, kde je současně zasaţeno migrací stále více zemí;  

2) diferenciaci migrace, tedy fakt, ţe většina zemí má širokou škálu typů migrace, které 

se k ní vztahují, zdaleka se nejedná jen o pracovní migraci, 

3) akceleraci migrace, která má za následek zvyšování naléhavosti a obtíţnosti státní 

politiky,  

4) feminizaci migrace, kdy ţeny zastupují stále větší procento migrantů. 

 Ţádanou cílovou destinací migrantů se přitom staly takové státy jako USA, Kanada, 

Austrálie nebo Argentina, v evropském měřítku Francie a Německo (spolu s dalšími zeměmi, 

jako je Česká republika, které se touto oblíbenou destinací teprve stávají). Nelze se proto 

divit, ţe tyto státy se snaţí porozumět příčinám migrace, aby podle toho mohly odpovídajícím 

způsobem vést svou imigrační politiku.  

 

Proč právě tyto země tolik lákají imigranty? Splňují nezbytná kritéria pro to, aby se 

staly typickou imigrační zemí. Mezi těmito kritérii pak bývají uváděny zejména ekonomický 

růst, nízká míra nezaměstnanosti, nízká inflace, atraktivní systém sociálního zabezpečení a 

v neposlední řadě nízká míra porodnosti (Schmidt, Zimmermann, 1991). Ta má za následek 

potřebu společnosti kompenzovat úbytek populace buď zvýšením porodnosti, větší 

produktivitou práce, nebo aktivní imigrační politikou. 

 

Ve své práci se budu zabývat tím, co ovlivňuje imigraci do České republiky. Pokud se 

podaří určit, podle jakých příčin se migranti rozhodují, zda za cílovou zemi svého stěhování 

zvolí právě Českou republiku, dané výsledky budou vypovídat i o jejím migračním 

potenciálu. Tyto informace mohou být uţitečné pro zavedení vhodné imigrační politiky a 

budoucího přístupu k cizincům v ČR vůbec. Jak v následujících kapitolách ukáţu, toto téma je 

vzhledem k dlouhodobě přibývajícímu počtu migrantů, mířících do České republiky, velmi 

aktuální. 
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Moje práce je členěna následovně. V první části práce popíšu příčiny migrace 

z teoretického hlediska. Těchto teorií existuje celá řada, já se však zaměřím převáţně na ty, 

které se zabývají problematikou migrace z ekonomického hlediska. Druhá kapitola je 

věnována popisu imigrační politiky, kterou Česká republika v různých obdobích uplatňovala. 

Uvedu hlavní rysy této politiky od počátku 90. let aţ do roku 2009. Ve třetí kapitole se pak 

zaměřím na vývoj imigračních toků a jejich charakteristiku v posledních dvaceti letech. 

 Následující kapitola se věnuje problematice nelegální migrace, která k migračním tokům 

neodmyslitelně patří. 

 

Závěrečná kapitola tvoří jádro práce a zkoumá hlavní faktory působící na imigraci do 

České republiky. V úvodu této části popíšu výsledky několika empirických studií, které se 

zabývají problematikou imigračních toků. Poté pouţiji lineární regresní model pro odhad 

vlivu jednotlivých proměnných na změnu počtu cizinců pracujících v ČR. Závěr práce shrnuje 

hlavní výsledky a diskutuje jejich význam pro imigrační politiku ČR. 
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1. Přehled migračních teorií zaměřených na příčiny migrace 
 

 Pro správné porozumění příčinám migrace se budu zabývat nejprve migračním 

procesem, který zahrnuje komplexní mnoţinu faktorů a interakcí, jeţ vedou k mezinárodní 

migraci. 

Při následujícím přehledu jednotlivých teorií zabývajících se příčinami migrace se 

zaměřím převáţně na mikroekonomické a makroekonomické faktory, které ovlivňují 

rozhodnutí jedince emigrovat, zmíním se ale i o teoriích, které vychází z čistě demografického 

přístupu. Nejprve ale popíšu metodiku, podle které jsou tyto teorie rozlišovány. 

 

1.1 Klasifikace migračních teorií 

 

Massey (1993) uvádí, ţe většinu teorií vysvětlujících příčiny migrace lze rozdělit do 

čtyř skupin podle čtyř základních aspektů lidského stěhování.  

 První skupina teorií migračních příčin je zaloţena na strukturálních silách, které 

podporují vystěhování z určitých oblastí, neboli tzv. push faktory.  Do této skupiny 

patří právě neoklasická teorie migrace. 

 Druhá skupina zahrnuje teorie kladoucí důraz na strukturální síly přitahující migranty 

do nových oblastí, tedy na pull faktory. Do této skupiny patří například teorie migrace 

z hlediska nové ekonomiky domácností (Rabušic, Burjánek 2003). Rozhodnutí o 

migraci nečiní jen jednotlivci, ale celé rodiny či komunity. Pokud v jejich státě dobře 

nefungují základní sociální jistoty a institucionální zajištění rodiny (např. zdravotní 

pojištění, moţnost půjček od bank apod.) a rodina pomocí nich nemá moţnost 

redukovat svá rizika, je výhodné vyslat členy rodiny na různé pracovní trhy a 

diverzifikovat tak riziko portfolia příjmů celé rodiny.  

 Ve třetí skupině se nachází teorie zkoumající motivace a cíle osob, které na předchozí 

dva typy strukturálních sil reagují a stanou se migranty. Zatímco předchozí dva 

aspekty se týkaly mikroekonomického pohledu na migraci, zde je migrace 

vysvětlována z makroekonomického pohledu. Do této skupiny patří například teorie 

segmentovaného pracovního trhu (Rabušic, Burjánek 2003), podle níţ je migrace 

neodmyslitelně zabudována v základech kaţdé moderní společnosti. Není vyvolána 

faktory vypuzování, ale faktory přitahování, tedy chronickou poptávkou po imigrační 

pracovní síle. 



Stránka | 7  

 

 V poslední skupině jsou teorie zabývající se sociálními a ekonomickými strukturami, 

které vznikají, aby spojily oblasti vystěhování a přistěhování. Tento úhel pohledu 

naplňuje například migrace z hlediska teorie světových systémů, která vzniká jako 

následek promítání kapitalistických vztahů z tzv. jádrových zemí do periferních oblastí 

(Rabušic, Burjánek 2003). 

 

1.2 Neoklasický přístup 

 

Z neoklasického pohledu je migrace (pracovní) chápána jako důsledek geografické 

nerovnováhy mezi poptávkou a nabídkou práce. Občané zemí s vysokou ekonomickou 

výkonností a nedostatkem pracovní síly mají v průměru vyšší výdělky neţ občané zemí s niţší 

výkonností a dostatečnou pracovní silou. Tento fakt přiměje občany málo výkonné země 

k migraci. Migrační tok ustane, aţ dojde k vyrovnání relativních příjmů obyvatel země 

původu i cílové země (Rabušic, Burjánek 2003). 

Celkový neoklasický přístup k migraci lze shrnout slovy George Borjase: 

„Neoklasická ekonomická teorie předpokládá, že jedinci maximalizují užitek: migranti 

‘hledají‘ zemi, která by maximalizovala jejich blahobyt. Toto hledání je omezeno finančními 

zdroji migranta, imigračními směrnicemi v konkurenčních hostitelských zemích a 

emigračními omezeními v zemi původu. Na ‚trhu imigrace‘ jsou směňovány a porovnávány 

různé informace a možnosti. V jistém smyslu vytváří konkurenční hostitelské země ‚migrační 

nabídky‘, které mezi sebou migranti porovnávají a vybírají tu nejpříhodnější. Informace 

shromážděné na tomto ‚tržišti‘ vedou mnoho jedinců k závěru, že ‚výnosné‘ bude zůstat ve své 

domovské zemi, jelikož možnost emigrace se jim jeví jako příliš drahá. Naopak, jiní jedinci 

dojdou k závěru, že jim bude lépe v jiné zemi. Imigrační trh nenáhodně třídí tyto osoby do 

hostujících zemí. Důležitým přínosem ekonomické teorie je popsat způsob rovnovážného 

třídění, které se na tomto trhu uskutečňuje.“ (Borjas, 1989, str. 460-461, překlad DT) 

Dnes jsou takové názory kritizovány jako zjednodušující a neschopné vysvětlit 

aktuální migrační pohyby nebo předvídat ty budoucí, protoţe pokud by se chudí stěhovali do 

bohatých oblastí, existence ekonomických rozdílností by stačila ke generování migračních 

toků (Simon et al., 1993). V dlouhém období by takové toky pomohly k vyrovnání mezd a 

podmínek mezi více a méně rozvinutými regiony, coţ by vedlo k mezinárodnímu 

ekonomickému ekvilibriu. Ve skutečnosti ale empirické studie prokázaly, ţe jen zřídka jsou to 

ti nejchudší lidé, kteří se stěhují do nejbohatších zemí. ( Castles, Miller, 1993). 
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Dalším argumentem proti této teorii je fakt, ţe dnes jsou to hlavně vlády, kdo svým 

přístupem k imigrační politice ovlivňují migrační toky, a nejde jiţ tolik o individuální 

rozhodnutí jednotlivce, jak uvádí Borjas (Castles, Miller, 1993). 

Protoţe neoklasická teorie pracuje se silně zjednodušujícím předpokladem dokonalé 

informovanosti, vydělily se časem teorie, které tento předpoklad opouští, jako v následujícím 

modelu Berninghause a Seiferta-Vogta. 

 

1.3 Mikroekonomický model migrace 

 

Autoři tohoto modelu (Berninghaus, Seifert-Vogt, 1992) vyzdvihují jako jednu 

z hlavních charakteristik migrace rozhodování se při nedokonalých informacích. Migranti 

nikdy nedokáţou dopředu přesně odhadnout, jaké náklady doopravdy jejich rozhodnutí 

přesídlit do jiné země obnáší – posoudit ekonomickou racionalitu tohoto rozhodnutí lze 

zpravidla aţ zpětně po několika letech ţivota v zahraničí, jedná se tedy o tzv. zpoţděnou 

informaci. Analýzu těchto nákladů nedokonalých informací lze přirovnat k podobenství o 

mnohorukém banditovi (tzv. Multi – armed bandit), kde se ekonomický agent, v tomto 

případě migrant, snaţí najít rovnováhu mezi snahou získat co nejvíc nových informací a 

snahou optimalizovat své rozhodnutí na základě jiţ dostupných informací. 

Model uvaţuje potenciálního migranta, který má moţnost přestěhovat se právě do 

jednoho z N imigračních regionů s indexem j. Dále existují čtyři proměnné, které jsou 

relevantní pro migrační rozhodnutí: 

1) mzda   , která můţe být vydělána v regionu  , 

2) náklady    na přestěhování se do regionu   , 

3) náklady na hledání   , které jsou spojeny s hledáním pracovního místa v regionu  , 

4)  kvalita ţivota v regionu  , zjednodušeně kvantifikovatelná jako reálné číslo   .
1
 

Dále předpokládáme, ţe migrant je dokonale informován o    a     , ale nedokonale o    a      

Kvalita ţivota    zde ovšem opět představuje zpoţděnou informaci – migrant ji uţ na konci 2. 

období svého pobytu bude umět přesně odhadnout, protoţe získal nové zkušenosti. 

Předpokládejme, ţe    lze měřit – tedy výnos/náklad migrace po 2 obdobích je známý a daný 

součtem      . Od 2. období je tedy migrant dobře informován o všech aspektech a bude 

vydělávat       v kaţdém dalším období. 

                                                 
1
 Kvalitou ţivota jsou myšleny všechny faktory, které ovlivňují blahobyt jedince po přestěhování do regionu, 

např. vzdělávací systém. 
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Autoři pomocí mikroekonomického modelu hledají migrační politiku, která bude předpisem, 

jenţ poskytne migrantovi informaci, který region si pro kaţdé období zvolit, aby očekávané 

diskontované výnosy byly maximalizované. 

 

 

1.4 Teorie push – n – pull faktorů 

 

Tato teorie zastupuje opět mikroekonomický pohled na migraci. Jak plyne z názvu, 

push faktory neboli faktory „vypuzování“ (Rabušic, Burjanek 2003) jsou takové, které 

povzbuzují migranty k opuštění země původu. Mezi ně se řadí například nízký ţivotní 

standard, nedostatek ekonomických příleţitostí nebo politická represe.  

Pull faktory neboli faktory „přitahování“ naopak lákají migranty do jiné země, jako 

příklad můţeme uvést poptávku po práci, dostupnost půdy nebo politické svobody. 

Slabinou push – pull modelu je nedostatečné vysvětlení toho, proč se lidé stěhují do 

jedné konkrétní země, a ne do jiné (např. Alţířané do Francie nebo Turci do Německa). 

Určitým vysvětlením by mohla být existence jakýchsi „přednostních linek“ (prior links) 

zaloţených na kolonizaci, politickém vlivu, obchodu nebo kulturních tradicích, jako příklad 

se uvádí linka Mexiko – USA (Portes a Rumbaut, 1990). 

                                                                 

Obrázek 1: Push a pull migrace 

 

Zdroj: Zimmermann, Bauer (1999) 

V obrázku 1 je pak znázorněna pull migrace a push migrace spolu s  agregátními křivkami 

nabídky a poptávky ekonomiky cílové země. Pokud agregátní poptávka vzroste, vzroste také 
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agregátní výstup a ceny. S rostoucími cenami je výhodné zavést liberálnější imigrační 

politiku, coţ má za následek omezení inflace a dosaţení dalšího růstu výstupu. Proto se 

nabídková křivka posune doprava dolů a vzdálenost AB tak znázorňuje pull migraci. 

Analogicky, příliv migrantů bez změny v poptávce posune nabídkovou křivku dolů, ceny 

padají, zatímco výstup roste. Vzdálenost AC pak udává push migraci (Zimmermann, Bauer, 

1999). 

 

1.5 Teorie očekávaného užitku 

 

Tento model (Fouarge a Ester, 2009) bere v úvahu mikroekonomický pojem 

očekávaného uţitku, který popisuje migrantův zisk z přestěhování se/setrvání v zemi původu 

jako nejisté vyhlídky a očekávaný uţitek je pak střední hodnota uţitků ze vzniku těchto 

jednotlivých vyhlídek, a tedy různých úrovní bohatství. 

Podle této teorie se jedinec přestěhuje ze země A do země B právě tehdy, kdyţ jeho 

očekávaný uţitek z přestěhování bude vyšší neţ očekávaný uţitek ze setrvání minus migrační 

náklady, ceteris paribus: tedy kdyţ  

 

UiA (E iA, DiA,S iA, M A ) < UiB (EiB,DiB,SiB,MB) - CiA→B (f, di, ci).             (1), 

 

kde E i představuje úroveň lidského kapitálu, tedy socioekonomické atributy, 

Di  jsou demografické atributy, například skladba domácností, věk nebo počet dětí,
2
 

S i  představuje sociální a kulturní atributy, jako je jazyk, 

M jsou makroekonomické a společenské charakteristiky, např. ekonomická situace, 

C jsou pak náklady migrace; f náklady „out of pocket“, stejné pro všechny, 

d představuje náklady podle vzdálenosti stěhování a c psychokulturní náklady, které má kaţdý 

jedinec jiné.  

 Migrační rozhodnutí je zde pozitivní funkcí očekávaného uţitku v cílové zemi a 

negativní funkcí migračních nákladů. Zde je na místě také upřesnit, ţe toto rozhodnutí 

emigrovat nebývá nikdy jen rozhodnutím jednotlivce, ale v potaz jsou brány potřeby celé 

rodiny – například rodina se rozhodne emigrovat, pouze kdyţ celkový uţitek z migrace 

některých členů rodiny převýší celkové ztráty jiných členů. Stejně tak můţe být migrace 

viděna jako sdílení rizika – status „majitele domu“ představuje velmi prestiţní cíl a hlavní 

faktor nákladů migrace. 

                                                 
2
 Jak uvádí Fouarge a Ester (2009), pořízení potomků samozřejmě ovlivňuje migraci negativně – čím více dětí 

rodina má, tím obtíţnější bude přesídlit do nového prostředí a posléze se asimilovat. 
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1.6 Alternativní migrační příčiny 

 

Kromě ekonomických teorií příčin migrace existuje i mnoho teorií demografických, 

sociologických apod.  Uvedeme zde jen některé vztahující se k předmětu této práce. 

 Nejprve uveďme teorii, která uvádí souvislost mezi minulou a budoucí mobilitou 

neboli ochotou migrovat – Vandenbrade, poté i Liebig a Sousa-Poza (Vandenbrade et al. 

2006, Liebig and Sousa-Poza 2004) tvrdí, ţe lidé, kteří se v minulosti často stěhovali, v tom 

budou s nejvyšší pravděpodobností nadále pokračovat, tedy ţe „permanentní“ migranti mají 

sklon zůstat jimi po celý ţivot. Je to dáno především tím, ţe tito migranti si uţ vyvinuli 

několik paralelních sociálních sítí v různých státech nebo geografických oblastech (parametry 

S iA a SiB v modelu očekávaného uţitku) a ví, jak tyto sítě úspěšně budovat, proto pro ně není 

takový problém přizpůsobit se novému prostředí. 

Také psycho-sociální náklady migrace, v modelu očekávaného uţitku označené 

parametrem ci, budou při kaţdém dalším stěhování pro daného jedince niţší, stejně jako 

celkové náklady migrace, které díky lepší informovanosti bude umět odhadnout přesněji. 

Dalším klíčovým bodem je důleţitost lidského kapitálu jako silného determinantu 

migrace (Fouarge a Ester, 2009). Ti, kdo očekávají vysoké výnosy z migrace (zpravidla 

vysoce vzdělaní lidé), budou migrovat s větší pravděpodobností neţ ostatní, stejně jako ti, u 

kterých lze očekávat ještě dlouhou dobu ţivota, a tedy dostatek času na splácení dluhů 

vytvořených migrací (tedy mladí lidé). 

Mezi neméně důleţité faktory, které mají vliv na stěhování, patří také důvod, z jakého 

se lidé rozhodnou emigrovat. Migranty lze z tohoto hlediska rozdělit do dvou skupin: lidé, 

kteří se stěhují z důvodů demografického charakteru (např. sňatek), investovali svůj sociální 

kapitál do dlouhotrvajících vztahů v místě nové rezidence. Takoví se budou v budoucnu 

stěhovat jen málo pravděpodobně (parametr S i). Naopak lidé, kteří se stěhují za prací, 

neinvestují do vztahů – jejich cílem je najít dobře placenou práci a optimalizovat svůj příjem. 

Proto, kdyţ se naskytne lepší pracovní příleţitost, nic jim nebrání v tom, se přestěhovat. 

 Také způsob plánování migrace má vliv na jednotlivá migrační rozhodnutí. Z tohoto 

pohledu dělíme migraci jednak na plánovanou a připravovanou uţ v zemi původu, kdy mají 

migranti všechny potřebné dokumenty zajištěné předem, často díky zprostředkovatelské 

agentuře nebo budoucímu zaměstnavateli. Tento způsob má však značnou nevýhodu – 

migrant se na zprostředkovateli stává závislým, pravděpodobnost kariérního růstu nebo 

nalezení zaměstnání u jiného zaměstnavatele je velmi nízká. Naproti tomu existuje trvalá 

migrace, která vyplynula z krátkodobé migrace. Důvody, proč se migranti zastaví a posléze 
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natrvalo zůstanou v České republice, přestoţe původně směřovali do západních zemí, mohou 

být různé – mají v ČR příbuzné, uţ zemi několikrát navštívili v rámci sezónních zaměstnání, 

v případě imigrantů z rusky mluvících zemí můţe hrát roli i určitá jazyková příbuznost. 

(Grygar, Čaněk, Černík, 2006). 

 

V této kapitole jsem tedy představila nejdůleţitější teorie zabývající se příčinami migrace. 

Ukázala jsem, ţe mezi důleţité faktory patří jak charakteristiky země původu, tak cílové 

země. Faktory, mající vliv na migrační rozhodnutí, jsou značně různorodé a nepokrývají jen 

ekonomické proměnné. V analýze popsané v kapitole 5 se ale soustředím zejména 

ekonomickou stránku migračních rozhodnutí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Stránka | 13  

 

2. Imigrační politika v České republice 

Jak jsem ukázala v předchozí kapitole zabývající se migrační teorií, imigrační politika 

můţe být významným faktorem, který ovlivňuje rozhodnutí migrantů o stěhování do cílové 

země. V této kapitole proto představím základní rysy české imigrační politiky. Některé se 

v různých obdobích měnily a jiné zůstaly stejné napříč jednotlivými vládami. Představím tedy 

postupně jednotlivá období a uvedu jejich základní charakteristiky. Přestoţe Drbohlav (2003) 

rozděluje imigrační politiku ČR na čtyři období, Horáková (2008) se zabývá i dalšími roky – 

vývoj této politiky budu tedy popisovat v šesti obdobích.
3
 

Nejprve ale vyjasním některé základní právní aspekty migrace, abych poskytla určitý 

obraz vládního přístupu k migraci. Podle českého práva je cizinec definován jako kaţdá 

fyzická osoba, která není občanem České republiky. Pro účely zákona o pobytu cizinců, tzv. 

cizineckého zákona
4
, se cizincem rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České 

republiky, včetně občana Evropské unie. Cizinecký zákon zavedl dva druhy pobytu – trvalý a 

přechodný. Povolení k trvalému pobytu získají cizinci obvykle za účelem společného souţití 

s naším státním příslušníkem, případně z humanitárních důvodů. Naproti tomu povolení 

k přechodnému pobytu se uděluje na dobu delší neţ 90 dnů prostřednictvím víza, pro jeho 

získání musí cizinec uvést účel pobytu na našem území (Rabušic, Burjánek 2003).  

Tento zákon byl v roce 2010 podstatným způsobem novelizován
5
. Mezi hlavní změny 

patří například převedení velké části pravomocí Policie ČR na Ministerstvo vnitra, zavedení 

tzv. modrých karet, změny týkající se dlouhodobých i krátkodobých víz a povolení k pobytu 

(např. zkrácení doby platnosti dlouhodobého víza na 6 měsíců) nebo zavedení průkazů o 

povolení k pobytu s biometrickými údaji. Neméně podstatnou změnou je také zavedení 

nezávislé komise, která cizincům umoţňuje domáhat se přezkoumání rozhodnutí v jejich věci. 

Celkově bych tuto novelizaci charakterizovala jako krok ke vstřícnější imigrační politice 

spolu s usnadněním procesů potřebných k pobytu v ČR. 

Dále je vstup a pobyt cizinců na našem území také regulován zákonem o azylu
6
. 

Občané Slovenské republiky mají, co se týče dlouhodobých víz, jiný reţim: nemusí ţádat o 

vízum k pobytu nad 90 dnů, stačí potvrzení o přechodném pobytu, které jim na jejich ţádost a 

po potvrzení účelu pobytu vystaví cizinecká policie. 

                                                 
3
 V příloze uvádím vývoj imigrační politiky v ČR před rokem 1990. 

4
 Zákon č. 326/1999 Sb.  

5
 Novela byla publikována ve sbírce zákonů č.427/2010 částka 148, nabyla účinnosti 1. 1. 2011 (některá 

ustanovení nabývají účinnosti 1. 5. 2011 resp. 1. 1. 2013). 
6
 Zákon č. 325/1999 Sb. 
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Pokud jde o migraci za účelem práce, jestliţe má cizinec trvalý pobyt mimo území 

ČR, pro získání zaměstnání musí mít povolení k dlouhodobému pobytu a povolení 

k zaměstnání. Pokud je cizinec občanem Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru 

nebo Švýcarska, povolení k zaměstnání nepotřebuje. (Pavel, Turková, 2007).  

 

2.1 První období – 1990-1992  

 

Po otevření hranic po roce 1990 přirozeně začalo docházet k výraznějším migračním 

pohybům neţ za dob komunistického reţimu. Přestoţe se vláda obávala rozsáhlé emigrace, 

tyto obavy se nenaplnily. Naopak došlo ke zvýšení imigračního toku (Franc, 2006). 

V průběhu následujících 10 let se výrazné výkyvy postupně stabilizovaly a intenzita 

migračních pohybů se začala znovu zesilovat aţ od roku 2001. 

V tomto období docházelo k utváření základních kroků ekonomických a politických reforem a 

vytváření základních migračních mechanismů. 

 

2.2 Druhé období – 1993-1996 

 

Pro roky 1993-1996 je charakteristický úspěšný ekonomický rozvoj a liberální 

migrační politika, v jejímţ důsledku docházelo k přílivu imigrantů (Drbohlav, 2003). 

Barša a Baršová (2005) k tomuto období uvádí, ţe ze strany české vlády se jednalo převáţně o 

politiku laissez – faire, účelem zákona z roku 1992 nebylo ani tak migraci omezovat, jako 

spíše ji sledovat a evidovat. Podstatným rysem tehdejší migrační politiky byl fakt, ţe ţádost o 

povolení k pobytu si cizinci mohli podat aţ na území ČR – docházelo tak k případům, kdy 

cizinec oficiálně přijíţdějící za účelem turismu nakonec v zemi zůstal natrvalo. 

 

2.3 Třetí období – 1997-1999 

 

Od roku 1997 docházelo ke stagnaci ekonomického vývoje a prudkému nárůstu 

nezaměstnanosti. Česká vláda si začala uvědomovat moţnost dlouhodobých dopadů nelegální 

migrace.  Současně ale v té době vynakládala snahu na vyhovění poţadavkům Evropské unie 

při jednání o budoucím moţném přistoupení – tento bod zabíral vládě mnoho času i energie, 

tvorba ucelené migrační strategie se proto poněkud odsouvala do pozadí (Barša, Baršová, 

2005). Všechny tyto faktory měly za následek restrikci imigrační politiky – zpřísňování 
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cizineckých předpisů i praxe, které vyvrcholily jiţ výše zmiňovanými dvěma zákony z roku 

1999 – tzv. azylovým a cizineckým
7
. 

Horáková (2008) k tomu uvádí, ţe v druhé polovině 90. let převládaly dočasné migrace a 

reţim zaměstnaných cizinců byl uzpůsoben tak, aby bylo moţné je snadno vypovědět.  

 

2.4 Čtvrté období – 2000-2003 

 

Po roce 2000 konečně dochází ke konceptualizaci a formulaci migračních politik, převládá 

právní hledisko (obzvláště evropské) nad politickým, tedy politická opatření se podřizují 

zákonům a předpisům Evropské unie ve snaze připravit ČR na členství (Barša, Baršová, 

2005). 

Dalším charakteristickým rysem tohoto období je opětovné oţivení ekonomiky a stálé 

udrţování spíše restriktivní migrační politiky (Drbohlav, 2003). 

V roce 2003 byly vydány Zásady politiky v oblasti migrace cizinců
8
 (MVČR, 2010), které 

zdůrazňují řídící roli státu a snahu o spolupráci s obcemi, kraji a krajskými samosprávami, 

pokračuje tedy odklon od politiky laissez-faire. Zásady vytyčují 3 hlavní cíle, a to odstranit 

nelegální migraci, podporovat ty formy migrace, které jsou přínosné, a řešit důsledky 

humanitárních krizí společně s odstraňováním jejich příčin. Není zde však dostatečně 

specifikováno, jací migranti jsou ti přínosní a jak dosáhnout toho, aby se právě tito u nás 

usazovali (Barša, Baršová 2005). 

 

2.5 Páté období – 2003-2008 

 

Významným milníkem bylo v červenci 2003 zavedení Pilotního projektu aktivního 

výběru cizí kvalifikované pracovní síly. Tento projekt vznikl jako reakce na ambice vlády 

přivést do ČR zahraniční vysoce kvalifikované odborníky, kteří by se zde chtěli usadit i 

s rodinou. Migranti, kteří splňují tyto poţadavky, mají výrazně ulehčený postup při získání 

trvalého občanství – mohou o něj poţádat uţ po dvou a půl letech práce a pobytu v ČR místo 

obvyklých deseti let v případě standardních kvalifikovaných pracovníků nebo dokonce ve 

zkrácené lhůtě po roce a půl v případě vysoce kvalifikovaných pracovníků. Po úspěšném 

pětiletém období skončila pilotní fáze v roce 2008 a česká vláda v říjnu 2008 schválila 

                                                 
7
 Před zavedením cizineckého zákona existovaly v ČR dva druhy pobytu – dlouhodobý, který se musel po roce 

obnovovat, a trvalý.  Trvale přistěhovat se přitom cizinec směl, pokud jiţ měl v ČR příbuzné. Dlouhodobý pobyt 

byl udělován na základě pracovního povolení nebo povolení k podnikání, nemohl vést k trvalému usídlení. 

Cizinecký zákon přinesl změnu v tom, ţe bylo umoţněno všem cizincům, aby zaţádali o trvalý pobyt, ale aţ po 

10 letech dlouhodobého pobytu.  
8
 Publikovány jako příloha usnesení vlády České republiky č. 55 z 13. ledna 2003 
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pokračování projektu. Celkově se nyní do projektu mohou zapojit občané 51 zemí. Účastníci 

projektu pobírají i další výhody jako šedesátidenní ochrannou lhůtu na nalezení nového místa, 

pokud během prvního roku své účasti v projektu neztratili místo vlastní vinou (Projekt Výběr 

kvalifikovaných zahraničních pracovníků, 2011). 

 

O rok později došlo k další události, která mohla mít vliv na migrační toky v České 

republice – 1. května 2004 se ČR stala členem Evropské unie. To na jedné straně zvýšilo 

migrační atraktivitu ČR – ze země tranzitivní se začala stávat zemí cílovou a zvýšil se podíl 

trvalých pobytů nad přechodnými. Na druhé straně se česká migrační politika musela začít 

přizpůsobovat rámcům společných migračních politik EU, které nezohledňují specifickou 

národní situaci (Barša, Baršová, 2005).  

Spolu se způsobem migrací se měnila i struktura jejich účelů – zatímco před naším 

vstupem do EU převaţovala výhradně migrace za účelem získání zaměstnání, po rozšíření 

nabývaly na četnosti i příčiny migrace z důvodů trvalého usídlení, podnikání na ţivnostenské 

oprávnění, sloučení rodiny nebo studium či praxe (Horáková, 2008). 

Pro nejčastější kategorii cizinců, migrujících do České republiky, tedy cizinců, ucházejících 

se o trvalý pobyt v České republice za účelem práce, nastaly po vstupu do EU mnohé změny. 

Tito cizinci se podle Horákové (1998) a France (2006) dělí do několika skupin:   

 Občané Slovenské republiky - představují nejrozšířenější migrační typ, jejich 

podnikání a zaměstnání je vázáno stejnými zákony, jako pro české občany. 

 Cizinci s povolením k zaměstnání v ČR – úřady práce vydají zaměstnavatelům 

povolení zaměstnávat cizince pouze v případě, ţe na místním trhu práce nejsou vhodní 

domácí zájemci. Před vstupem do EU byl v některých případech počet zájemců 

z konkrétní země limitován kvótou. Po 1. květnu 2004 mají volný přístup na český trh 

práce všichni občané EU a Švýcarska. 

 Podnikatelé – jsou vázáni obecnými zákonnými podmínkami podnikání v ČR. Po 

vstupu do EU poklesl počet povolení k zaměstnání, ale celkový počet cizinců jako 

zaměstnanců se zvýšil na úkor cizinců podnikajících na základě ţivnostenského 

oprávnění (Franc, 2006). 

 

2.6 Šesté období – 2008-2010 

 

Horáková (2008) uvádí, ţe s nástupem ekonomické krize, která se v ČR projevila koncem 

roku 2008, se sníţila poptávka po nízce kvalifikované pracovní síle a zahraniční pracovníci, 
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kteří byli najímáni pomocí agentur, byli propouštěni mezi prvními. Poté vznikl nový problém 

– propuštění zaměstnanci se ne vţdy vrátili do své země, v některých případech zůstali a 

zapojovali se do šedé ekonomiky. Tomu se vláda snaţila předcházet zavedením tzv. zelených 

karet v lednu 2009, coţ jsou povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve 

zvláštních případech
9
. Volná místa jsou nabízena přes internet všem potenciálním zájemcům, 

coţ má slouţit k eliminaci klientského systému. Zájemci o zelené karty jsou pak předem 

prověřováni, projdou jen uchazeči z vybraných zemí mimo EU
10

. 

V roce 2008, s účinností od roku 2009, odhlasoval Evropský parlament schválení projektu 

tzv. modrých karet, který má nalákat vysoce kvalifikované pracovníky ze třetích zemí do 

členských zemí EU. Projekt je inspirován americkými zelenými kartami, na rozdíl od nich 

však modré karty neumoţňují svým drţitelům trvalý pobyt v EU. Karty platí na 3 roky 

s moţností prodlouţení, ţadatel musí předloţit vysokoškolský diplom uznaný v některé zemi 

EU, zároveň mít alespoň pětiletou praxi v oboru a pracovní smlouvu zaručující hrubý příjem 

alespoň  1,7 násobku hrubého příjmu za odpovídající pracovní výkon v zemi jeho trvalého 

bydliště (Projekt „modré karty“ v Evropské unii, 2009). Velkým posunem od zmíněných 

zelených karet je skutečnost, ţe procesu získání modré karty předchází výběr zaměstnavatele. 

Ten pak uzavírá pracovní smlouvu jiţ přímo s cizincem, a tedy jiţ nemůţe dojít k situacím, 

kdy se cizinec s vydanou zelenou kartou dostavil na pracoviště zaměstnavatele, který ho 

následně odmítl přijmout do pracovního poměru (Daněk, 2010). 

 

Na základě výše uvedených údajů můţeme shrnout, ţe se Česká republika s přibývajícími 

roky od pádu komunismu stává stále otevřenější vůči cizincům. Poté, co překonala problémy 

tranzitivní ekonomiky v 90. letech 20. století a v novém tisíciletí se začlenila do Evropské 

unie i Schengenského prostoru, byl nastaven kurs imigrační politiky, který lépe odpovídá 

současným trendům, jako je zavedení volného pohybu pracovníků mezi členskými zeměmi a 

zvyšující se zájem imigrantů o český trh práce. Zavedení modrých karet a snahu o získání 

kvalifikovaných zahraničních pracovníků stejně jako zjednodušení procesů nutných pro 

získání zaměstnání v ČR povaţuji vzhledem k nutnosti přizpůsobení se této nově vzniklé 

situaci za krok správným směrem.  

  

                                                 
9
 Cizinec, který zelenou kartu obdrţí, má oprávnění pobývat na území ČR a pracovat na pracovním  místě, na 

které byla zelená karta vydána (MPSV ČR, 2011). 
10

 Jedná se o Austrálii, Černou Horu, Chorvatsko, Japonsko, Kanadu, Korejskou republiku, Nový Zéland, Bosnu 

a Hercegovinu, Makedonii, USA, Srbsko a Ukrajinu (MPSV ČR, 2011). 
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3. Charakteristika migračního vývoje v ČR 
 

Neţ přistoupím k samotné analýze imigračních toků, popíšu v této kapitole migrační 

situaci v České republice a její vývoj v průběhu posledních let. Dá se předpokládat, ţe níţe 

uvedená zjištění budou odpovídat legislativním opatřením a imigrační politice, popisované 

v předchozí kapitole. 

Nejprve se podívejme na vývoj počtu cizinců ţijících v ČR. Jak jsem jiţ uvedla, před 

pádem komunistického reţimu tyto toky vypovídaly jen velmi málo o migračním potenciálu 

České republiky. Zaměřila jsem se proto na data od roku 1992. 

V grafu 1 je zachycen počet trvalých a dlouhodobě usazených cizinců mezi roky 1992 

aţ 2009, přičemţ v této kategorii dlouhodobých pobytů je zahrnut do roku 2000 pobyt 

dlouhodobý, mezi roky 2000-2003 pobyt na víza nad 90 dní, od roku 2004 pobyt přechodný 

(u občanů EU a jejich rodinných příslušníků), dlouhodobý pobyt a pobyt na víza nad 90 dnů 

(u cizinců z třetích zemí). 

 

Graf 1: Trvale a dlouhodobě usazení cizinci v ČR 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 

 

Zatímco na počátku 90. let byly počty cizinců v obou těchto kategoriích vyrovnané, 

koncem tohoto období naopak dosahovaly největších rozdílů. Tyto změny mohou být 

způsobeny právě odlišnou charakteristikou pojmu dlouhodobý pobyt v jednotlivých letech. 

Zhruba od roku 2004 je vidět poměrně značný nárůst v absolutním počtu cizinců v obou 
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kategoriích. Mohu předpokládat, ţe za tímto jevem stojí vstup ČR do Evropské unie. Tuto 

hypotézu budu posléze zkoumat v empirické části. Zmíněný růst se zastavil aţ v roce 2009, 

coţ pravděpodobně souvisí s celosvětovou finanční krizí.  

 

Dalším bodem, kterým se zde budu zabývat, je zastoupení migrantů dle země původu. 

V následujícím grafu jsou vykresleny národnostní struktury cizinců ţijících v ČR, ať na 

základě trvalého, nebo dlouhodobého pobytu. Pro porovnání jsem vybrala údaje z roku 1994, 

tedy těsně po otevření hranic, a z roku 2009, tedy po 15 letech. To je dostatečně dlouhá doba 

na to, aby údaje z tohoto roku uţ odpovídaly přirozeným migračním tendencím malé 

středoevropské země, jako je Česká republika, a nebyly zkresleny výkyvy krátce po otevření 

hranic. 

 

Graf 2: 10 nejčastějších státních občanství cizinců v ČR 

 

Zdroj: ČSÚ 

 Z grafu 2 lze odvodit, ţe co se týče státní příslušnosti, doznaly migrační toky do ČR 

značné změny. Zatímco v roce 1994 pocházeli cizinci nejčastěji z Polska (19%), Slovenska 

(16%) a Ukrajiny (14%), v roce 2009 jich nejvíce pocházelo z Ukrajiny (31%), Slovenska 

(17%) a Vietnamu (14%). 

Některé země, které v roce 1994 patřily mezi 10 nejčastějších zdrojových zemí, v roce 

2009 jiţ v této skupině vůbec zastoupeny nebyly, případně se podíl jejich občanů na počtu 

cizinců v ČR zmenšil – například USA nebo Čína. Domnívám se, ţe například poměrně silné 

zastoupení cizinců z USA krátce po revoluci můţe být vysvětleno návratem bývalých 

emigrantů, kteří během pobytu v exilu získali americké státní občanství a ztratili české. Mezi 

státy, jejichţ příslušníci naopak zvýšili svůj podíl na celkovém počtu cizinců, patří Ukrajina, 

Rusko nebo Vietnam. Téměř beze změny zůstává počet cizinců přicházejících ze Slovenska, 
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jejichţ podíl na celkovém počtu cizinců zůstává i dvacet let po revoluci vysoký. Atraktivita 

ţivota v České republice pro Slováky je zřejmě způsobena nízkou komunikační i 

společenskou bariérou. 

Porovnání počtu cizinců pocházejících z Evropské unie a počtu cizinců ze třetích zemí 

je znázorněno v grafu 3. Zatímco v letech 2002-2005 byly počty cizinců z obou těchto skupin 

vyrovnané, od roku 2007 došlo k postupnému zvyšování podílů cizinců ze třetích zemí na 

úkor občanů EU. Tento trend však jiţ v roce 2009 nepokračoval. Aţ v průběhu dalších let se 

ukáţe, zda je tento pokles dlouhodobějším trendem nebo zda se jednalo o jednorázový pokles 

pravděpodobně v důsledku finanční krize. Přesto se dá z těchto výsledků usuzovat, ţe vstup 

do EU paradoxně vedl k větší atraktivitě ČR pro cizince ze třetích zemí neţ pro cizince ze 

členských zemí. 

 

Graf 3: Cizinci z Evropské unie versus cizinci z třetích zemí 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 

 

Nyní se zaměřím na povahu pobytu jednotlivých migrantů. V následujícím grafu 

jsou zachyceny účely pobytu cizinců v ČR. 
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Graf 4: Vývoj účelů pobytu v letech 2000 - 2007 

 

Zdroj: Horáková (2008) 

 

Mezi nejčastější příčinu migrace mezi cizinci usídlenými v České republice tedy 

dlouhodobě patří nabídka zaměstnání. Z grafu mohu vyčíst, ţe snaha udrţet rodinu soudrţnou 

hraje mezi migranty také značnou roli a toho člena, který najde v cizině práci, tak následuje 

často hned několik rodinných příslušníků (Horáková, 2008).  

Některé příčiny ztratily v průběhu let na významu, například pobyt cizinců v ČR za 

účelem vykonávání funkce společníka v právnické osobě se od roku 2005 jiţ nevyskytuje. 

Další účely pobytu jako jsou studium a praxe nebo pobývání v ČR v důsledku poskytnutí 

azylu jsou pak statisticky zcela nevýznamné.   

 

Protoţe se ve své další analýze budu zabývat převáţně pracovní migrací jakoţto 

nejdůleţitějším typem migrace, jak ostatně plyne i z předchozího grafu, popíšu ještě 

podrobněji druhy ekonomických aktivit, které cizinci v ČR podnikají. 

V grafu 5 jsou zaznamenány údaje o počtu cizinců podle typu ekonomické aktivity, 

která je účelem jejich pobytu, a podle pohlaví. Je zde opět vidět, ţe ekonomická aktivita 

cizinců v ČR jako společníků v právnické osobě kolem roku 2003 zcela vymizela, zatímco 

podíl cizinců pracujících jako zaměstnanců se na úkor ţivnostníků dále zvyšuje. Podíl 

zaměstnání na ekonomických aktivitách cizinců byl v letech 2005-2007 znatelně vyšší neţ 
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v letech 2000-2003. V absolutních číslech dochází také k navyšování počtu ţen, zatímco 

jejich poměr oproti muţům zůstával v letech 2000 – 2007 podobný. 

                            

Graf 5: Vývoj počtu cizinců podle typu ekonomické aktivity 

 

Zdroj: Horáková (2008) 

 

Posledním bodem, kterým se v této části budu zabývat, bude struktura usídlení cizinců 

podle jednotlivých regionů v České republice. Pouţila jsem územní jednotky  NUTS2, tedy 

sdruţené kraje.
11

 Z grafu 6 lze snadno vypozorovat, ţe v posledních 10 letech ţilo nejvíc 

cizinců v Praze. Druhý nejčastější region, který cizinci zvolili k usídlení, jsou střední Čechy, 

zřejmě kvůli blízkosti hlavního města a moţnosti dojíţdění za lépe placenou prací. Praha má 

také ze všech regionů dlouhodobě nejniţší nezaměstnanost (Pavel, Turková, 2007). Regiony 

Jihovýchod a Jihozápad mají oproti ostatním regionům vysoký počet cizinců, coţ můţe být 

způsobeno blízkostí Německa a moţností dojíţdění za prací přes hranice. Naopak na 

nejniţších příčkách se umístily regiony na Moravě a na severozápadě Čech, coţ můţe mít 

souvislost s tamější vyšší nezaměstnaností a niţšími mzdami v poměru k ostatním regionům 

(ČSÚ). 

               

                                                 

11
   Jedná se o tyto kraje: NUTS 2  Střední Čechy: Středočeský, NUTS 2  Jihozápad - Jihočeský a Plzeňský, 

NUTS 2  Severozápad - Karlovarský a Ústecký, NUTS 2  Severovýchod - Liberecký, Královéhradecký a 

Pardubický, NUTS 2  Jihovýchod - Vysočina a Jihomoravský, NUTS 2  Střední Morava - Olomoucký a Zlínský, 

NUTS 2  Moravskoslezsko - Moravskoslezský 
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Graf 6: Počet cizinců podle jednotlivých regionů ČR 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 
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4. Problematika nelegální migrace v České republice 
 

Ve své práci se soustředím na identifikaci příčin imigrace do ČR. Vzhledem k tomu, 

ţe migrace má výraznou nelegální sloţku, je při interpretaci výsledků mé analýzy uvedených 

v následující kapitole nutno mít na paměti, ţe data týkající se počtu pracujících cizinců 

v České republice nejsou úplná. Z  důvodu absence dostatku dat týkajících se nelegální 

migrace do ČR jsem ve své analýze pracovala pouze s daty týkajícími se legálně 

zaměstnaných cizinců. Je pravděpodobné, ţe zahrnutí nelegálních migrantů do mé analýzy by 

její výsledky ovlivnilo. Zahrnutí tohoto fenoménu do předmětu mého zkoumání však není 

moţné. 

 

Motivace zaměstnavatelů najímat cizince souvisí mj. i s ekonomickými cykly. 

Krátkodobé nedostatky nebo nadbytky v produkci nemůţou být vţdy domácí pracovní silou 

dostatečně vykompenzovány – i při vysoké nezaměstnanosti tak můţe být v určitých oborech 

nedostatek pracovní síly. V trţních ekonomikách tak zřejmě vţdy existuje určitý počet 

pracovních míst, která jsou „určena“ k tomu, aby byla obsazována migranty (Hofírek, 

Nekorjak 2008). Ti pak usilují o vstup do cílové země legálními i nelegálními způsoby.  

 

V roce 2000 bylo odhadováno, ţe roční objem neregulérních překročení hranic 

Evropské unie se pohybuje v rozmezí 400 tisíc – 600 tisíc překročení, přičemţ naprostá 

většina těchto vstupů se odehrává na hranicích východních států Unie.  V kontextu České 

republiky se pak jedná o 50 tisíc aţ 200 tisíc vstupů ročně. Ani tyto odhady však nemusí být 

přesné, neboť zachytit skutečný počet neregulérních migrantů je velmi obtíţné a podrobná 

empirická evidence v této oblasti v podstatě neexistuje. (Jandl, 2007). 

V grafu 7 jsou zachyceni jak zadrţení migranti, kteří nedovoleným způsobem 

překročili státní hranice ČR, tak ti, kteří na území ČR nelegálně pobývali, například v případě, 

kdy jim vypršelo vízum. 

Jak můţeme vidět, celkový počet zadrţených cizinců od roku 2000 postupně klesal. 

Tato skutečnost můţe mít dvě odlišné příčiny. Ta první a bezpochyby víc ţádoucí je ta, ţe 

počet těchto migrantů skutečně rok od roku klesá. To můţe být způsobeno jak lepšími 

opatřeními jednotlivých států proti neregulérní migraci, například efektivnější kontrolou na 

hranicích, tak i politickým vývojem v důleţitých zdrojových zemích, například postupným 

uklidňováním konfliktů v Afghánistánu. 
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Druhou příčinou poklesu počtu zadrţených migrantů můţe být to, ţe tito migranti 

vynalézají lepší a efektivnější metody, jak se nepozorovaně dostat do cílové země, a proto 

nejsou ve statistikách zachyceni (Jandl, 2007).  

                                                    

Graf 7: Nelegální migrace v ČR v letech 2000-2009 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 

 

V grafu 8 jsem znázornila proměnlivost zdrojových zemí nelegálních migrantů v průběhu 

několika málo let. Zatímco v roce 2003 nelegální migranti přicházeli často 

z východoevropských zemí, jako jsou Rusko, Polsko, Ukrajina nebo Slovensko, v roce 2009 

byla z evropských zemí zastoupena pouze Ukrajina. Nejvýznamnější změnu pozoruji u Ruska 

a Sýrie – zatímco jeden rok patřili jejich občané k nejpočetnějším mezi nelegálními migranty, 

druhý rok ani nebyli zastoupeni v ţebříčku deseti nejčastějších zdrojových zemí.                                                                      
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Graf 8: Porovnání nejčastějších zdrojových zemí nelegálních migrantů v roce 2003 (nahoře) a v roce 2009 

                                                               
 

                                                               
 
                                                                Zdroj:ČSÚ, vlastní výpočty 
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Přestoţe počet cizinců zadrţených za nelegální překročení státních hranic či za 

nelegální pobývání na území České republiky se v posledních letech sniţoval, není to důvod 

k uvolnění opatření proti neregulérní migraci. Domnívám se, ţe větší transparentnost a 

sníţená obtíţnost procesů nutných k zajištění zaměstnání nebo trvalého pobytu cizinců v 

České republice by vedla ke sníţení počtu cizinců přicházejících do země ilegálně.  
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5. Empirická analýza příčin migrace 

 

V předchozí části jsem ukázala, ţe existuje mnoho různých teorií, zabývajících se 

příčinami migrace. Kaţdá tato teorie nahlíţí na migraci z jiného úhlu pohledu. Pro kaţdý 

jednotlivý stát pak můţou být charakteristické jen určité typy migrace v závislosti na 

geografické poloze, historickém postoji k migraci apod. 

 V této části nejprve představím výsledky empirických studií, které různými způsoby 

zkoumaly migrační toky. Dále se budu podrobně zabývat tím, co přitahuje potenciální 

migranty právě do České republiky. Lze předpokládat, ţe migrační determinanty 

charakteristické pro ČR se budou lišit od těch odpovídajících například Německu nebo 

Slovensku – přestoţe se jedná o sousední státy, kaţdá z těchto zemí má odlišnou historii a 

odlišný přístup k migrační politice. Srovnávat tyto faktory ale není předmětem této práce. Ve 

své analýze se budu zabývat ekonomickými veličinami, které by mohly mít vliv na 

potenciální rozhodování migrantů, ve které zemi se usadit. Je pravděpodobné, ţe vliv mají i 

další, neekonomické faktory, které jsou také relevantní pro jejich rozhodování. Jejich analýza 

však není předmětem mé práce. Toto omezení je také třeba mít na vědomí při interpretaci 

výsledků.  

 

5.1 Výsledky některých empirických studií 

 

Na úvod této kapitoly bych ráda zmínila několik empirických studií pracujících 

s příčinami nebo s jinými aspekty migrace. 

Nejprve představím výsledky průzkumu pořádaného agenturou INTAS, které ve své 

práci analyzovali Wallace a Vincent (Wallace a Vincent, 2007). Průzkum zahrnoval dotazníky 

od 400 respondentů ze dvou regionů s největší mírou migrace v dané zemi. Na základě dat 

sesbíraných z těchto dotazníků se v kaţdé ze tří zemí (Bělorusko, Moldávie, Ukrajina) 

vybralo 20 domácností, jejichţ součástí byl migrant, a tyto domácnosti potom byly dále 

zkoumány. Přestoţe tyto východoevropské země neposkytují ideální srovnání s Českou 

republikou, co se týče charakteristiky migračních toků, nemalá část migrantů přicházejících 

do ČR pochází právě z východní Evropy, jak jsem ukázala v kapitole 3. Proto můţe být 

výzkum týkající se těchto zemí uţitečný pro mou analýzu.  Průzkum si stanovil za cíl pokusit 

se odpovědět na několik otázek týkajících se příčin migrace, například jaké jsou motivace 

migrantů nebo jaká je role migračních sítí. Pokusím se tyto výsledky na následujících řádkách 
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krátce shrnout, protoţe dle mého názoru poskytují vhled do příčin migrace a bude to vhodné 

uzavření této kapitoly. 

 Motivace migrantů jsou převáţně ekonomické. Rozpad SSSR způsobil, ţe velké 

procento populace centrální a východní Evropy ztratilo pocit ekonomické jistoty a bezpečí.  

Protoţe v tranzitivních ekonomikách si jejich obyvatelé zpočátku nevydělali tolik, kolik by 

potřebovali, aby si udrţeli svůj ţivotní standard, mnoho se jich rozhodlo pro emigraci. Mezi 

další motivace patří motivace etnické nebo ekologické, také politická perzekuce (zapříčiněná 

několikerými válkami, například v Moldávii nebo Arménii). 

 Hlavní společné charakteristiky migrantů popisují autoři takto: typický migrant je 

obvykle mladý muţ (i kdyţ procento ţen mezi migranty se neustále zvyšuje), má většinou 

vyšší vzdělání neţ zbytek populace. 

Ukázalo se, ţe migrační sítě a sociální kapitál nehrají v rozhodování potenciálních 

migrantů tak významnou roli, jakou vykazovaly v minulých výzkumech. Podle Wallace a 

Vincenta poukazují mnohé studie na tzv. řetězový efekt, kdy následováním známých či 

příbuzných do cílové země začíná postupné osidlování. Přesto kvalitativní analýza ukázala, ţe 

téměř polovina migrantů ţádné migrační sítě při migraci nevyuţila. Je to zřejmě dáno tím, ţe 

mnoho cílových destinací bylo nových, ve kterých ještě migranti neměli vybudovány ţádné 

sociální kontakty. 

 Mezi cílové destinace migrantů z nových hraničních zemí Evropské unie patří hlavně 

evropské země, zejména Německo, přičemţ tyto země jsou cílem spíše pracovní migrace, 

zatímco Spojené státy jsou destinací pro trvalou emigraci. 

 Ukázalo se, ţe migranti vyhledávají země, kde je snadno dostupná sezónní práce a kde 

ilegální zaměstnání jsou snadno vyhledatelná a zároveň obtíţně postiţitelná. Nicméně tyto 

poţadavky migrantů na cílovou zemi se liší jak podle jednotlivých států, tak podle pohlaví. 

Důleţitou kategorii migrantů tvoří také studenti, kteří si při studiu v cizí zemi často 

přivydělávají nejrůznějšími pomocnými pracemi. Většinou to ale nepokryje všechny jejich 

náklady na studium, proto někdy zůstávají v dané zemi pracovat i po ukončení studia. 

 

Alvarez – Plata, Brücker a Siliverstovs (2003) se zabývali regresním modelem 

závislosti počtu migrantů na příjmu, míře zaměstnanosti a souboru institucionálních 

proměnných. Ve své analýze pouţili dvě skupiny dat: německý vzorek, který zahrnuje data z 

32 let imigrace do Německa z 19 různých zemí a celoevropský vzorek, který zahrnuje 8 let 

migrace mezi 215 zeměmi. Podle jejich výsledků čistý nárůst počtu obyvatel v Německu 
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pocházejících ze zemí CEEC – 10
12

 činí přibliţně 180 tisíc osob krátce po zavedení volného 

pohybu pracovníků z těchto zemí, tedy v roce 2004. Nejvyšší mnoţství osob z těchto zemí, 

které budou mít trvalý pobyt v Německu, je očekáván 25 let po zavedení volného pohybu 

pracovníků.  

Autoři dále předpokládají, ţe mezi počtem migrantů ţijících v zemi a vysvětlujícími 

proměnnými existuje dlouhodobé ekvilibrium pravděpodobněji neţ mezi mírou migrace a 

vysvětlujícími proměnnými. Pokud vztáhnu poznatky z tohoto výzkumu na ČR, dá se 

očekávat, ţe i počet cizinců ţijících v ČR, kteří pochází z nových, méně vyspělých členských 

zemí EU, jako je například Bulharsko nebo Rumunsko, ještě nedosáhl svého maxima. 

V kapitole 3 ale ukáţu, ţe více migrantů do ČR proudí z nečlenských zemí, proto tento 

předpoklad nijak nenaruší mou analýzu příčin imigrace. 

 

Ekonomické i neekonomické determinanty mezinárodních migračních toků jsou 

zkoumány v práci Mayda (2005) na čtrnácti členských zemích OECD. Podle této studie pull 

faktory, zde zastoupeny zlepšením příjmových moţností v cílové zemi, signifikantně zvyšují 

velikost míry emigrace.  Tento výsledek je překvapivý vzhledem k zahrnutí některých 

cílových zemí s velmi restriktivní imigrační politikou do vzorku dat. Naopak znaménko vlivu 

push faktorů, které jsou zde například zastoupeny hladinou HDP na pracovníka v zemi 

původu, málokdy odpovídá ekonomické teorii a pokud ano, efekt push faktorů je menší neţ 

pull faktorů a je dokonce vyhodnocen jako nesignifikantní. 

 

Co se týká empirických studií zabývajících se konkrétně situací v České republice, 

nelze nezmínit některou z mnoha studií zabývajících se pracovní migrací od Milady 

Horákové. Horáková (2004) například uvádí, ţe přestoţe moţnost občanů ze zemí EU-25 

pracovat v ČR není nijak omezována, tato pracovní síla mnohdy nestihne nasytit poptávku po 

práci ve všech odvětvích a proto to budou do budoucna spíše občané třetích zemí, kteří rozšíří 

pracovní potenciál České republiky. Jak ukáţu ve třetí kapitole, tento jev odpovídá i současné 

situaci, kdy největší počet migrantů proudí do ČR právě z tzv. třetích zemí.  

 

Popovová (2009) ve své práci srovnává země visegrádské čtyřky
13

  a uvádí, ţe mezi 

těmito zeměmi zaujímá Česká republika výsadní pozici, co se týče čisté migrace (tedy počet 

                                                 
12

 Tedy nové členské státy EU od roku 2004 – ČR, Slovensko, Slovinsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, 

Maďarsko,  Kypr a Malta. 
13

 ČR, Polsko, Maďarsko, Slovensko 
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imigrantů minus počet emigrantů). Jednou z příčin tohoto vývoje je skutečnost, ţe ČR po 

vstupu do EU v roce 2004 nenaznamenala takových odliv občanů do západních členských 

zemí jako například sousední Polsko. Mezi další příčiny, proč je počet imigrantů tak vysoký, 

patří příznivý vývoj ekonomických ukazatelů, jako jsou HDP nebo nezaměstnanost, roli hraje 

také demografický vývoj a problematika stárnutí populace spolu s nastavením českého 

pracovního trhu, které je příznivé pro cizince. Minimální mzda v ČR totiţ patří k nejniţším 

v EU a zároveň sociální podpora pro nezaměstnané je naopak štědrá, někteří Češi proto raději 

nepracují a pobírají dávky. Tak vzniká poptávka po levné pracovní síle ze zahraničí 

(Popovová, 2009). 

 

5.2 Popis dat 

Ve své analýze jsem vycházela zejména z mikroekonomického modelu migrace autorů 

Berninghause a Seiferta-Vogta představeného v 1. kapitole. Tento model jsem si pro potřeby 

této práce upravila a přidala některé nové veličiny. 

V krátkosti model připomenu. Autoři uvádí čtyři proměnné, které jsou nejvíce relevantní 

pro rozhodnutí jedince přestěhovat se právě do daného regionu: 

1) mzda   , která můţe být vydělána v regionu  , 

2) náklady    na přestěhování se do regionu   , 

3) náklady na hledání   , které jsou spojeny s hledáním pracovního místa v regionu  , 

4)  kvalita ţivota v regionu  , zjednodušeně kvantifikovatelná jako reálné číslo   . 

Na základě této teorie jsem zvolila vysvětlovanou proměnnou a sedm vysvětlujících 

proměnných, které podrobně popíši níţe. Rozhodla jsem se zkoumat dané časové řady ve 

čtvrtletních měřeních, abych se vyhnula problémům s velkými sezónními výkyvy v případě 

měsíčních dat. Vybrala jsem tedy období od roku 2001 do roku 2009, všechna data jsem 

získala z databáze ČSÚ. Jistě by bylo přínosnější zkoumat tyto řady v delším časovém úseku, 

ale čtvrtletní časové řady před rokem 2001 nejsou u mnohých z mnou pouţitých veličin 

bohuţel dostupné. Při analýze jsem pouţívala agregovaná data, protoţe odpovídající 

mikrodata  nejsou k dispozici. Je zřejmé, ţe analýza těchto individuálních dat spolu se 

zkoumáním delší časové řady by pravděpodobně přinesla hodnotnější výsledky, ale 

domnívám se, ţe i za těchto omezení můţeme obdrţet  relevantní výsledky, a to ze tří důvodů.  

Zaprvé, v roce 2000 uţ uplynulo několik let od začátku ekonomické transformace a 

můţeme tedy předpokládat, ţe období největšího přizpůsobování a i migračních výkyvů právě 

v důsledku snahy o úspěšnou transformaci uţ má Česká republika za sebou. Data začínající 
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rokem 2001 budou tak pravděpodobně relevantnější pro zkoumání skutečného migračního 

potenciálu České republiky neţ data z 90. let. Zároveň s rostoucí globalizací a vzhledem 

k tomu, jak se v posledních desetiletích migrační toky zvyšovaly (Castles, Miller), se dá 

očekávat, ţe tento trend bude pokračovat. Do třetice, uprostřed sledovaného období došlo ke 

vstupu České republiky do Evropské unie a bude zajímavé zkoumat, zda tento jev bude mít 

vliv na migrační příliv. 

Celkem jsem tedy ve své analýze získala 36 pozorování, které jsem poté z důvodů práce 

s prvními diferencemi proměnných sníţila na 34. Nyní krátce představím kaţdou proměnnou, 

se kterou budu v modelu pracovat a její návaznost na mikroekonomický model migrace. 

 

5.3 Vysvětlovaná proměnná 

Nejprve jsem tedy zvolila závislou proměnnou. Protoţe se snaţím analyzovat, jaký 

vliv mají různé faktory na migrační tok do České republiky, budu v této práci pracovat se 

změnou počtu cizinců, kteří zde pracují – to bude pravděpodobně vypovídat o moţném trendu 

v jejich pohybu lépe neţ prostý stav přistěhovalých k určitému datu a lze to povaţovat za 

čistý migrační příliv. V neposlední řadě jsem tuto proměnnou zvolila i s ohledem na 

dostupnost dat, protoţe čtvrtletní údaje o imigračních a emigračních tocích bohuţel nejsou 

k dispozici. 

Jako vysvětlovanou proměnnou jsem tedy pouţila čtvrtletní údaje o počtu cizinců 

s platným povolením k zaměstnání v ČR včetně zelených karet (Horáková, 2010) a poté první 

diference těchto dat, které jsme označila jako CIZ. Moje analýza se tímto sice zúţí na analýzu 

příčin migrace z hlediska trhu práce, ale protoţe právě ta je v České republice nejčastějším 

typem migrace a navíc nepracovní migrace je s ní úzce spojena tím, ţe migranty, kteří získají 

práci, často doprovázejí do cílové země jejich rodinní příslušníci (Franc, 2006), budeme moci 

dosaţené výsledky interpretovat jako zobecnění pro celkovou migraci. 

Při pohledu na grafické znázornění časové řady diference počtu cizinců pracujících v 

ČR v grafu 9 je vidět, ţe v letech 2001-2005  tento počet přes četné výkyvy zůstával 

v průměru zhruba konstantní. Ve 4. čtvrtletí 2004 začal stoupat, coţ mohlo mít souvislost 

s naším vstupem do EU a v důsledku toho zvýšenou atraktivitou ČR jako cílové země (Barša, 

Baršová, 2005). Tento trend pokračoval aţ do 4. čtvrtletí 2008, kdy zřejmě vinou finanční 

krize se počet cizinců pracujících na našem území začal radikálně sniţovat. 

Časovou řadu diference počtu cizinců jsem po sezónním očištění (viz podkapitola 3.4) 

zaokrouhlila na jednotky, aby mělo smysl s těmito daty počítat. Přestoţe se tím zvýšila 
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nepřesnost odhadu, vzhledem k tisícovým řádům pouţitých hodnot vznikne při zaokrouhlení 

na jednotky nepřesnost jen velmi malá.  

                  

Graf 9: Změna počtu cizinců pracujících v ČR, 2001-2009 

 

Zdroj: Horáková (2010), vlastní výpočty 

 

5.4 Vysvětlující proměnné 

Při své analýze jsem všechna pouţitá data získala z databáze ČSÚ. Do modelu závislosti 

počtu cizinců na různých faktorech jsem se rozhodla zahrnout následující nezávislé 

proměnné: 

 

 ZMENAMZDY – takto jsem označila meziroční změnu reálné měsíční mzdy 

v procentech. Domnívám se, ţe tato proměnná můţe hrát podstatnou roli jako faktor 

lákající potenciální migranty do země, protoţe ti cestují za prací do jiné země právě za 

účelem vyššího výdělku neţ v domácí zemi. To ostatně odpovídá i teorii představené 

v mikroekonomickém modelu migrace, kde je jako relevantní faktor pro migrační 

rozhodování uváděna mzda, kterou migrant v dané zemi očekává. 

Z grafu 10 můţu vypozorovat, ţe po prudkém nárůstu ve třetím čtvrtletí 2006 

přišel o rok později prudký pokles, opět zřejmě způsobený krizí. Domnívám se, ţe 

znaménko koeficientu u této proměnné by mělo být v regresním modelu závislosti 

změny počtu cizinců na změně mzdy kladné, protoţe pokud za stejné mnoţství 

vykonané práce dostanou cizinci v ČR větší plat neţ jinde, pak zřejmě budou raději 

migrovat do ČR neţ do jiných zemí.  
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Graf 10: Změna reálné průměrné mzdy v procentech 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 

 

 MIRANEZ představuje čtvrtletně měřenou míru nezaměstnanosti, údaje se vztahují 

k osobám starším 15 let. Míra nezaměstnanosti je počítána jako podíl (v %), kde v 

čitateli zlomku je počet evidovaných neumístěných uchazečů o zaměstnání a ve 

jmenovateli celkový počet zaměstnaných z výběrových šetření pracovních sil plus 

počet evidovaných neumístěných uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech 

práce. Ţeny na další mateřské dovolené nejsou do počtu zaměstnaných započítávány 

(ČSÚ). 

Tato veličina by mohla odpovídat nákladům na hledání pracovního místa 

v mikroekonomickém modelu migrace, protoţe čím je míra nezaměstnanosti vyšší, 

tím hůře najde cizinec zaměstnání a jeho pobyt v zemi se tak můţe stát velmi 

nákladným. Můţu předpokládat, ţe tato proměnná by měla mít na počet pracujících 

cizinců negativní vliv. 

     V grafu 11 opět pozoruji nárůst míry nezaměstnanosti zhruba od 4. čtvrtletí 

2008, coţ zhruba odpovídá ekonomické teorii. Míra nezaměstnanosti se totiţ za šoky 

dopadajícími na ekonomiku mírně zpoţďuje, coţ je způsobené například 

dlouhodobými kontrakty mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a činností odborů 

(Cahlík, 1998). Pokud tedy předpokládám, ţe v tomto případě tím šokem byla finanční 

krize, je toto zpoţdění odpovídající. 
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Graf 11: Míra nezaměstnanosti v procentech 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 

 

 CPI – jedná se o meziroční růst indexu spotřebitelských cen. Pouţila jsem první 

diference tohoto indexu, které tak značí jeho růst – tyto diference jsem pak označila 

jako CPI. Tento index patří v soustavě cenových indexů vypočítávaných v ČR mezi 

nejdůleţitější indikátory cenového vývoje. Reprezentativním způsobem měří v 

časovém vývoji relativní změny konečných spotřebitelských cen zboţí a sluţeb 

placených obyvatelstvem (ČSÚ). 

                      

Graf 12: Růst indexu spotřebitelských cen 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 
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Jak je vidět v grafu 12, aţ do roku 2007 se poměrně pravidelně střídal pokles a 

růst bez větších výkyvů, coţ by mohlo být způsobeno sezónností. Poté koncem roku 

2007 došlo ke strmému růstu, po kterém následoval prudký pád na nejniţší bod celého 

sledovaného období devíti let. Tento jev pravděpodobně můţeme opět přisoudit 

vypuknutí finanční krize během roku 2008. 

Co se týče vlivu CPI na počet pracujících cizinců, domnívám se, ţe tento vliv 

nemusí být jednoznačný. Při růstu indexu dochází k růstu cen běţného spotřebního 

zboţí a můţe docházet i k růstu mezd. Je proto otázka, zda si migranti v období vyšší 

inflace uvědomují, ţe relativně zdraţilo všechno, anebo jsou nalákáni pouze vidinou 

vyššího platu a podléhají tedy mzdové iluzi dělníků Miltona Friedmana (Cahlík, 

2005), kdy chybně určí cenovou hladinu. Naopak při sníţení cenové hladiny můţou 

být migranti odrazeni vidinou nízkých příjmů, přitom jejich ţivotní náklady jsou také 

niţší. Vzhledem k tomu, ţe data o inflaci jsou ale získávána s měsíčním zpoţděním a 

tyto informace jsou snadno dostupné na ČSÚ, není teorie mzdové iluze v českém 

prostředí příliš pravděpodobná.  

Co však můţu usoudit, je, ţe při vysoké inflaci také dochází k větší nejistotě 

v ekonomice, tedy i na trhu práce, coţ by mohlo počet migrantů ovlivnit negativně. 

Dle modelu Berninghause a Seiferta-Vogta odráţí tato proměnná 

nejpravděpodobněji kvalitu ţivota v daném regionu. 

 

 REALDUCH představuje reálný hrubý domácí důchod (GDI) jako meziroční index, 

kde stejné období předchozího roku = 100. GDI se počítá jako HDP v průměrných 

cenách předchozího roku plus obchodní zisk nebo ztráta ze směnných relací. Tento 

ukazatel reálného důchodu tedy bere v úvahu jak objem výroby měřený HDP, tak 

směnné relace, tedy poměr, za který se obchoduje při stavu vývozu a dovozu ve 

vztahu k rezidentům (Spěváček, 2005). 
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Graf 13: Index reálného hrubého domácího důchodu 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 

 

Vzhledem k jiţ zmíněnému pravděpodobnému vlivu finanční krize na ostatní 

proměnné není překvapivé, ţe podle grafu 13 došlo po letech mírného růstu 

k prudkému poklesu v letech 2008-2009. Tento pokles zde však začíná jiţ v roce 

2007. 

Pokud bereme GDI jako měřítko ekonomického blahobytu, pak by jeho kladná 

změna měla pozitivně ovlivňovat počet pracujících cizinců v ČR. Tuto veličinu opět 

můţeme povaţovat za aproximaci kvality ţivota v České republice. 

 

 IPP zde představuje meziroční index průmyslové produkce, kde stejné čtvrtletí 

předchozího roku= 100 je počítáno kumulací z měsíčních dat. IPP měří celkový 

výstup průmyslových odvětví očištěný od cenových vlivů. Protoţe velká část cizinců 

přicházejících do Česka za prací najde uplatnění v dělnických profesích, zejména ve 

zpracovatelském průmyslu (Horáková, 2008), předpokládám, ţe s růstem tohoto 

indexu by se mohl zvyšovat migrační příliv.  

Pozorovaný pokles v této časové řadě v grafu 14 začínající začátkem roku 2008 

dosahuje téměř 20 %, můţu z toho tedy odvodit, ţe finanční krize měla na průmyslová 

odvětví významný vliv. 
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Graf 14: Index průmyslové produkce 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 

 

 EU – tato proměnná vyjadřuje kvalitativní proměnnou, která představuje naše členství 

v Evropské unii. Všechna čtvrtletí před vstupem ČR do EU pak jsou vyhodnocena 

jako 0 a všechna čtvrtletí po vstupu, počínaje 3. kvartálem 2004, jako 1. Pokud 

atraktivita České republiky jako moţné cílové země pro pracovní migraci v očích 

cizinců s naším vstupem do EU vzrostla, pak koeficient u této proměnné bude mít 

kladné znaménko. 

 

 

5.5 Metodika očišťování dat od sezónnosti 

 

Kromě míry nezaměstnanosti, kterou jsem od ČSÚ získala uţ sezónně očištěnou, bylo 

třeba všechny ostatní časové řady očistit. Při výběru vhodné metody jsem vycházela z Cipry 

(1984). Poté, co jsem si jednotlivé řady vykreslila graficky, jsem došla k názoru, ţe ani u 

jedné řady nepřevaţuje jednoznačně multiplikativní nebo aditivní charakter sezónnosti. Proto 

jsem se rozhodla postupovat metodou pro očišťování sezonní sloţky s aditivním charakterem. 

Protoţe pouţívám čtvrtletní měření, předpokládala jsem sezónní sloţku ve tvaru                                                         

                          (2), 

kde    ,     a     jsou tzv. kvalitativní proměnné, které představují jednotlivá čtvrtletí. Tyto 

proměnné nabývají hodnoty 1, jestliţe čas t odpovídá i-tému čtvrtletí, a hodnoty 0 v jiném 

případě.  Hodnoty     se nazývají sezónní faktory. 

 Ve všech časových řadách kromě řady EU, kterou nebylo třeba očišťovat, jsem za 

intercept - tedy za proměnnou    -  brala 1. čtvrtletí kaţdého roku.  Pro jednoduchost 
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předpokládám, ţe trendovou sloţku kaţdé analyzované řady lze v krátkých úsecích řady 

povaţovat za lineární ve tvaru 

             (3), 

neboť tento předpoklad je v praxi většinou reálný (Cipra, 1984). 

 

Pomocí programu R jsem pak odhadla parametry v lineárním regresním modelu 

                                 (4), 

a získala odhady b0, b1,a1 a2 a a3 parametrů   ,   ,   ,   a   . Pro čtvrtletní aditivní              

 sezónní faktory pak musí platit normalizační podmínka 

                              pro           (5). 

 

Aby byl splněn poţadavek (4) na aditivní sezónní faktory, spočetla jsem hodnotu 

    
        

  
 , kterou jsem přičetla k absolutnímu členu odhadnutého trendu    , tedy 

                    (6) 

a odhady jednotlivých sezónních faktorů      jsou postupně rovny 

           , 

              , 

             , 

                              (7) 

 

Z výše uvedených vztahů jsem získala hodnoty jednotlivých sezónních faktorů, které 

jsem poté odečetla od hodnot původní neočištěné řady. Pro názornost zde uvádím část 

vypočtených očištěných hodnot u časové řady CPI za roky 2001 a 2002, tedy za osm čtvrtletí. 

V posledním sloupci tabulky 1 můţeme vidět odhadnuté hodnoty časové řady indexu 

spotřebitelských cen očištěné o sezónní sloţku. V grafu 15 je pak vykreslená původní časová 

řada i očištěná řada. 
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Tabulka 1: Ukázka očišťování dat od sezónnosti 

t CPI X2.Q  X3.Q  X4.Q  Trt Szt ^yt=Trt+Szt yt-Szt 

1 0.021041 0 0 0 0.005598 0.010818 0.016415 0.010223 

2 0.011931 1 0 0 0.005633 -0.00103 0.004601 0.012963 

3 0.016077 0 1 0 0.005669 -0.00185 0.003816 0.01793 

4 -0.00633 0 0 1 0.005704 -0.00793 -0.00223 0.001603 

5 0.016985 0 0 0 0.00574 0.010818 0.016557 0.006168 

6 -0.00313 1 0 0 0.005775 -0.00103 0.004742 -0.0021 

7 0 0 1 0 0.00581 -0.00185 0.003958 0.001853 

8 -0.00838 0 0 1 0.005846 -0.00793 -0.00209 -0.00044 

                                                                 Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 

               

Graf 15: Očištěná a neočištěná časová řada 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 

 

5.6 Kvantifikace modelu 

 

Předmětem mé analýzy bude lineární regresní model ve tvaru   

                                          

                                         (8) 

 

Je pravděpodobné, ţe v rámci výše popsaných časových řad budeme čelit problému 

jejich nestacionarity. Proto jsem provedla rozšířený Dickeyův-Fullerův (ADF) test na 

jednotkové kořeny, kde za nulovou hypotézu povaţuji nestacionaritu a za alternativní 

hypotézu stacionaritu. Se stejnou nulovou hypotézou, tedy ţe daná časová řada má 

jednotkový kořen, pak pracuje i Phillips-Perronův test. Poslední test, který jsem pouţila 
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k otestování stacionarity, je Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shinův (KPSS) test. Zde za 

nulovou hypotézu naopak povaţuji, ţe daná časová řada je úrovňově nebo trendově 

stacionární.         

        

Z tabulky 2 je patrné, ţe ani u jedné proměnné nemůţu na pětiprocentní hladině 

významnosti ve všech třech testech potvrdit stacionaritu. Abych nestacionaritu z časových řad 

odstranila, spočítala jsem první, druhé a třetí diference těchto řad v případě proměnných, které 

ještě vycházely nestacionární, a u všech provedla tyto testy znovu.                 

Výsledky jsou shrnuty v tabulkách 3, 4 a 5. U třetích diferencí v tabulce 5 je vidět, ţe 

kromě proměnných REALDUCH a MIRANEZ mají všechny proměnné u P-P testu p-hodnoty 

niţší neţ         a u KPSS testu naopak vyšší neţ 0,1, pomocí těchto dvou testů tedy 

stacionaritu nezamítám a pomocí ADF testu ji nezamítám jen u proměnných REALDUCH a 

MIRANEZ. Dá se tedy předpokládat, ţe tyto časové řady, jejichţ počet pozorování se sníţil 

na 32, jsou slabě stacionární.      

 

Tabulka 2: P-hodnoty u jednotlivých testů stacionarity 

 ADF test KPSS 
test 

P-P test 

CIZ 0.09045 >0.1 0.5953 

CPI 0.1242 >0.1 0.02495 

IPP <0.01 0.04388 0.4444 

REALDUCH 0.3138 0.03097 0.8866 

MIRANEZ 0.2458 <0.01 0.809 

ZMENAMZDY 0.05326 0.0498 0.08314 
Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 

 

Protoţe však neumím dostatečně ekonomicky interpretovat třetí diference takových 

proměnných, jako je například růst indexu spotřebitelských cen, budu muset tento model 

opustit a spokojit se s jiným, obsahujícím méně stacionární časové řady, který však umoţňuje 

ekonomickou interpretaci.                                                                 
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Tabulka 3: P-hodnoty u testů stacionarity prvních diferencí 

  ADF 
test 

KPSS 
test 

P-P 
test 

CIZ 0.06296 >0.1 <0.01 

CPI 0.08489 >0.1 <0.01 

IPP <0.01 >0.1 <0.01 

REALDUCH 0.3138 >0.1 <0.01 

MIRANEZ 0.6461 >0.1 0.4986 

ZMENAMZDY 0.2398 >0.1 <0.01 

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 

 

Z původních časových řad tak vypočítáme jejich diference jen v případě, ţe se jedná o 

proměnné, které ještě v první diferenci nejsou. Proměnné CIZ, CPI a ZMENAMZDY tedy 

ponecháme v původní podobě. U ostatních spočítáme jejich první diferenci, kterou můţeme 

interpretovat jako jejich změnu za dané období a dosáhneme tak tedy alespoň částečného 

odstranění nestacionarity. Ve výsledku tedy máme celkem 34 pozorování, začínajících 3. 

čtvrtletím 2001.                                           

                                

Tabulka 4: P - hodnoty u testů stacionarity druhých (vlevo) a třetích diferencí 

  ADF test KPSS 
test 

P-P 
test 

CIZ 0.04169 >0.1 <0.01 

CPI 0.06656 >0.1 <0.01 

IPP <0.01 >0.1 <0.01 

REALDUCH 0.04658 >0.1 <0.01 

MIRANEZ 0.2127 >0.1 <0.01 

ZMENAMZDY 0.02162 >0.1 <0.01 

                                                             

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 

 

Tabulka 5: P - hodnoty u testů stacionarity prvních diferencí některých proměnných 

  ADF 
test 

KPSS 
test 

P-P test 

CIZ 0.09045 >0.1 0.6088 

CPI 0.1242 >0.1 <0.01 

IPP <0.01 >0.1 <0.01 

REALDUCH 0.3138 >0.1 <0.01 

MIRANEZ 0.6461 >0.1 0.4986 

ZMENAMZDY 0.1344 0.04475 0.07532 

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 

  ADF 
test 

KPSS 
test 

P-P 
test 

CIZ 0.04939 >0.1 <0.01 

CPI <0.01 >0.1 <0.01 

IPP 0.02338 >0.1 <0.01 

REALDUCH 0.07587 >0.1 <0.01 

MIRANEZ 0.0642 >0.1 <0.01 

ZMENAMZDY 0.03284 >0.1 <0.01 
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                                           Tabulka 6: Výsledky regresní analýzy původního modelu 

  Odhad Standardní 
odchylka 

p-hodnota   

Intercept 4860,3 3554,6 0,1828  

REALDUCH -1835,6 1022,0 0,0837 . 

ZMENAMZDY -890,5 559,6 0,1232  

IPP -112,2 184,3 0,5478   

CPI 83208,0 153650,7 0,5926   

MIRANEZ -13949,0 2533,7 0,00000786 *** 

EU -2106,8 1954,4 0,2906   

          

R2 0,6666       

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 

Pozn.: *** - signifikance na 1% hladině významnosti, ** - signifikance na 5% hladině významnosti,  

* - signifikance na 6% hladině významnosti a . – signifikance na 10% hladině významnosti. 

 

V tabulce 6 jsou uvedeny výsledky regresní analýzy modelu (8). Proměnné IPP, CPI a 

EU vyšly vysoce nesignifikantní na pětiprocentní hladině významnosti. Po provedení F testu 

mi vyšlo, ţe tyto proměnné mohu z modelu vynechat. Jejich postupným vynecháváním jsem 

se tedy dostala aţ na model ve tvaru 

 

                                                             (9). 

 

Výsledky analýzy tohoto modelu jsou uvedeny v tabulce 7. 

                                             

Tabulka 7: Výsledky regresní analýzy u upraveného modelu 

  Odhad Stand. odchylka p-
hodnota 

  

Intercept 3663,5 1905,6 0,06408 . 

REALDUCH -2195,8 734,9 0,00556 *** 

ZMENAMZDY -815,7 425 0,06453 . 

MIRANEZ -14320,9 2080,8 0,00000 *** 

          

R2 0,6409       

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 

Pozn.: *** - signifikance na 1% hladině významnosti, ** - signifikance na 5% hladině významnosti,  

* - signifikance na 6% hladině významnosti a . – signifikance na 10% hladině významnosti. 

 

Po vynechání výše uvedených čtyř proměnných je nový model schopen vysvětlit 64 % 

variability závislé proměnné, zatímco u původního modelu to bylo 66 %. Sníţení v kvalitě 
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modelu o 2 procent je zřejmě způsobeno ubráním regresorů. To, ţe je toto sníţení koeficientu 

determinace poměrně malé, naopak signalizuje, ţe vynechané proměnné byly pro model jen 

málo podstatné.  

 Proměnnou ZMENAMZDY jsem v modelu ponechala, přestoţe je jen slabě 

signifikantní na pětiprocentní hladině významnosti, při pouţití F testu totiţ vyšlo, ţe bych ji 

z modelu vyřazovat neměla. Abych mohla s daným modelem dále pracovat, musíme otestovat 

všechny předpoklady pro pouţití metody nejmenších čtverců při regresní analýze. 

 

 Nejprve jsem testovala homoskedasticitu reziduí, tedy konstantnost rozptylů. 

Grafický test přítomnost heteroskedasticity nepotvrdil. Ani při pouţití Goldfeldova – 

Quandtova testu jsem nulovou hypotézu, tedy homoskedasticitu, na pětiprocentní hladině 

významnosti nezamítla. Při pouţití Whitova testu jsem naopak homoskedasticitu na 

pětiprocentní hladině významnosti zamítla, zatímco při Breusch – Paganově testu jsem ji opět 

nezamítla. Celkově tedy budu povaţovat rezidua za homoskedastická. 

 

Při testování normality disturbancí jsem pouţila tři testy – Jarque-Berův, 

Kolmogorovův-Smirnovův a  Shapiro-Wilkův test. Všechny prokázaly, ţe nulovou hypotézu, 

tedy normalitu, na pětiprocentní hladině významnosti nezamítáme. Tento předpoklad OLS je 

tedy také splněn. 

 

Dále zbývá otestovat multikolinearitu. Protoţe hodnoty kovarianční matice v tabulce 9 

kromě diagonály se neblíţí jedné a determinant této matice vyšel 0,9199, tedy nikoliv blízký 

nule, můţu multikolinearitu vyloučit. 

                                                                    

Tabulka 8: Kovarianční matice 

 ZMENAMZDY REALDUCH MIRANEZ 

ZMENAMZDY 1 0,1786363 -0,19023 

REALDUCH 0,1786363 1 -0,14876 

MIRANEZ -0,1902264 -0,1487557 1 

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 

Poslední předpoklad, který musíme otestovat, je to, ţe náhodná sloţka by měla mít 

charakter nekorelovaných náhodných veličin, v našem případě lineárního regresního modelu 

tedy nekorelované disturbance.                                  
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Pouţiji k tomu Breuschův – Godfreyův test (LM test), kde za nulovou hypotézu 

povaţujeme to, ţe rezidua mají zcela náhodný charakter. Ani tento předpoklad jsem na 

pětiprocentní hladině významnosti nezamítla. 

 

5.7 Shrnutí výsledků regresní analýzy 

 

Ukázalo se, ţe pro vysvětlovanou proměnnou CIZ, tedy změnu počtu cizinců 

pracujících v ČR, nejsou některé mnou navrţené proměnné signifikantní. Pracovní migranti 

přicházející do České republiky tedy zřejmě tolik nezohledňují aktuální stav průmyslové 

produkce ani inflaci.  

Podle mých výsledků ani vstup republiky do Evropské unie nemá významný vliv na 

počet cizinců. To se dá pravděpodobně zdůvodnit tím, ţe, jak jsem ukázala v kapitole 3, 

cizinci ze třetích zemí přichází do České republiky zhruba stejně často jako cizinci ze zemí 

Evropské unie, v některých případech častěji. Zatímco pro evropské občany se tak po 

začlenění ČR do EU sníţily bariéry ke vstupu do země, pro ostatní cizince nikoliv. 

Po vyřazení tří nesignifikantních proměnných jsem tedy pracovala s regresním 

modelem ve tvaru 

                                                        (9). 

   vyšlo poměrně vysoké, coţ by mělo svědčit o poměrně vysoké vysvětlovací schopnosti 

modelu.  

 Obdrţela jsem tedy odhady parametrů  ,   ,    a    v této podobě: 

 

                                                               

(10) 

Pokud se podívám na znaménka u odhadnutých koeficientů, mohu konstatovat, ţe ne 

všechna odpovídají teorii nastíněné na začátku této kapitoly. Změna míry nezaměstnanosti 

silně negativně ovlivňuje změnu počtu pracujících cizinců, coţ je logické a odpovídá to i 

teorii popsané v předchozích částech. Z těchto tří vysvětlujících proměnných má také 

s velkým náskokem na vysvětlovanou proměnnou největší vliv. 

Podle získaných výsledků dále změna reálného hrubého domácího důchodu negativně 

ovlivňuje změnu počtu cizinců pracujících v ČR. Negativní vliv změny reálného hrubého 

důchodu na změnu počtu cizinců je překvapující, nicméně tento výsledek přičítám spíše 

nedostatečné stacionaritě časových řad, ze kterých jsem vycházela, a tedy nedokonalé kvalitě 
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modelu, protoţe ekonomická teorie tuto negativní závislost není schopna uspokojivě 

vysvětlit
14

. 

 Stejně tak u proměnné ZMĚNAMZDY je záporné znaménko neočekávané a 

v rozporu s ekonomickou teorií. Tento rozporuplný výsledek můţe být způsoben tím, ţe při 

zvyšování reálné mzdy mají větší zájem o pracovní místa, která jsou jinak tradičně 

obsazována cizinci, i Češi. Počet volných míst se proto sniţuje, stejně jako počet 

zaměstnaných cizinců. Roli můţou hrát také pracovní agentury, které cizince někdy najímají. 

Pokud se zvyšuje reálná mzda, stává se pro ředitele těchto agentur nevýhodné zaměstnávat 

cizince v České republice. Spolu s vysokou hodnotou parametru u proměnné MIRANEZ  se 

tak dá odvodit, ţe cizinci se rozhodují spíše podle aktuální dostupnosti pracovních míst, 

vyjádřené mírou nezaměstnanosti, neţ podle výše reálné mzdy. Je ale také moţné, ţe podíl na 

těchto výsledcích má nedokonalá stacionarita časových řad.  

 

 

 

  

                                                 
14

 I při pouţití alternativních specifikací modelu vyšlo znaménko u změny reálné mzdy záporné,  negativní vliv 

této proměnné lze tedy povaţovat za opravdu  robustní. 
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Závěr 
 

Migrace je a bude téma, které zajímá široké spektrum lidí. Zajímají se o ni jak politici, 

kteří se snaţí nastavit správný kurs imigrační politiky pro svou zemi tak, aby z migrace co 

nejvíc vytěţili, ale aby zároveň nebyla přítěţí, tak obyčejní občané, kterým obvykle není 

jedno, kolik cizinců v jejich zemi ţije a zda jim neberou práci. 

Imigrace a zvláště pracovní imigrace bude pro většinu vyspělých zemí včetně České 

republiky hrát stále důleţitější roli na jejich pracovních trzích vzhledem k prohlubujícímu se 

stárnutí populace a současně nízké úrovni porodnosti. Podle prognóz ČSÚ klesne počet 

obyvatel ČR do roku 2050 ve věkové skupině 15 – 64 let přibliţně o dva miliony, zatímco 

počet osob starších šedesáti pěti let se zhruba o milion zvýší (ČSÚ, 2011). Tento fakt bude 

nahrávat imigračním tokům, které by mohly nahradit úbytek domácí populace v produktivním 

věku. Z těchto důvodů je třeba stanovit jasnou koncepci immigrační politiky tak, aby ČR byla 

schopna plynule absorbovat imigranty v počtu potřebném pro trh práce a zároveň zamezovat 

tomu, aby se jejich příliv nestal nekontrolovatelným.   

Česká republika od počátku ekonomické a společenské transformace  v roce 1990 ušla 

velký kus cesty a prošla mnohými proměnami, stejně tak se i migrační toky a celkový přístup 

k této problematice v průběhu let měnily. V novém tisíciletí  ČR udělala dva závaţné kroky 

k tomu, aby imigrační toky, alespoň pro migranty z evropských zemí, mohly být snazší a 

plynulejší – vstoupila do Evropské unie a posléze i do Schengenského prostoru. Na relevantní 

hodnocení dopadu těchto kroků si pravděpodobně budeme muset několik let počkat, protoţe 

od jejich zavedení uplynulo teprve několik let.  

Jak jsem ukázala ve své práci, aţ na výjimky v letech 2008 a 2009 způsobené finanční 

krizí dochází dlouhodobě k nárůstu počtu imigrantů proudících do ČR, stejně tak se jejich 

nejčastějším důvodem pobytů stává zaměstnání. 

Ve své práci jsem zkoumala, které veličiny jsou relevantní pro přilákání  pracovních 

migrantů do České republiky. Vycházela jsem z toho,  ţe migranti jsou flexibilní a snadno 

přizpůsobí svou nabídku práce, tedy obvykle nepreferují jednu zemi před jinou na základě 

neracionálního rozhodování, ale zvolí takovou zemi, ve které nejpravděpodobněji naplní svoje 

ţivotní potřeby. Svůj ekonometrický model jsem specifikovala podle poznatků ekonomické 

teorie, zejména vycházím z teorií push a pull faktorů ovlivňujících migraci. 

 

Zkoumala jsem zejména ekonomické faktory, působící na pull migraci do ČR. Na 

základě výsledků své analýzy jsem došla k závěru, ţe nejdůleţitější faktor, který ovlivńuje 
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čistý příliv migrantů do České republiky, je míra nezaměstnanosti. Jinými slovy, šance na 

získání pracovního místa je pro cizince rozhodující pro volbu cílové země. Dalšími 

relevantními faktory se ukázaly být růst reálné mzdy a růst indexu reálného hrubého 

domácího důchodu, přestoţe tyto faktory měli oproti předpokladům negativní vliv na změnu 

počtu cizinců pracujících v ČR. Jiné faktory, jako index průmyslové produkce, index 

spotřebitelských cen nebo kvalitativní proměnná vyjadřující naše členství v EU se naopak 

prokázaly jako nesignifikantní. 

Při interpretaci výsledků je ovšem třeba mít na paměti moţná omezení modelu 

plynoucí z nedokonalé stacionarity pouţívaných časových řad a vůbec z vyuţití agregovaných 

dat. Pokud bychom se chtěli problémům plynoucím z pouţívání časových řad vyhnout, bylo 

by patrně přínosné vytvořit podobný model, který zkoumá příčiny imigrace, na individuálních 

datech získaných například formou dotazníků. Metodika získávání těchto dat tak, aby byla 

relevantní (například stejné zastoupení migrantů různých národností, pohlaví atd.), by však 

pravděpodobně byla velmi obtíţná. 

 

Jaká doporučení tedy z mých výsledků plynou pro tvůrce imigrační politiky? 

Sniţování míry nezaměstnanosti zvyšuje čistý migrační příliv, naopak při zvyšování reálné 

mzdy dochází k jeho poklesu. Je zřejmé, ţe imigrační politika se nemůţe zaměřovat na tyto 

veličiny, a proto je její význam omezen na usnadňování či omezování imigračních toků, které 

jsou ale primárně determinovány výkonností trhu práce. I přesto je v tomto směru její význam 

zásadní, zvláště pokud zohledníme výrazné negativní dopady nekontrolované rozsáhlé 

imigrace v mnoha západoevropských zemích. Na druhé straně z mých výsledků vyplývá, ţe 

otevření hranic ostatním členským státům Evropské unie nemělo vliv na zvýšení přílivu 

migrantů. Není proto třeba ve zvýšené míře v souvislosti s členstvím v EU zavádět restriktivní 

imigrační opatření. 
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Příloha 
 

 Vývoj české imigrační politiky před rokem 1990 

 

Vývoj do roku 1948 

 

 Za časů Rakouska – Uherska se říše, jíţ jsme byli součástí, potýkala jako typická 

vystěhovalecká země spíše s otázkou emigrace neţ imigrace. Kdyţ docházelo v některých 

částech země k nedostatku obyvatelstva a pracovní síly, vláda tam přesunula lidi v rámci tzv. 

vnitřní kolonizace – obyvatelé kolonizačních vesnic poté poţívali řady výhod, například 

niţšího zdanění. 

Co se týká cizineckých a jiných zákonů, cizinec musel pobývat v zemi 10 let, aby si 

poté mohl zaţádat o rakouské občanství, ale i tak neměl záruku, ţe mu bude vyhověno – 

konečné rozhodnutí záviselo pouze na libovůli úřadů. Tento koncept po rozpadu Rakouska – 

Uherska převzala i první republika. Podíl cizinců na obyvatelstvu v naší zemi byl však tehdy 

velmi nízký, v roce 1910 dosáhl asi 2 % obyvatel. 

V roce 1928 pak byl přijat zákon č. 39/1928 Sb. o ochraně pracovního trhu, podle 

kterého čeští zaměstnavatelé museli ţádat o povolení zaměstnávat cizince. Této ţádosti bylo 

navíc vyhověno pouze tehdy, pokud nebylo moţné na dané místo zaměstnat domácí pracovní 

sílu nebo pokud to vyţadovaly hospodářské zájmy apod. 

Zákon v roce 1935
15

 pak zavedl povinnost ţádat o povolení k pobytu u všech cizinců 

pobývajících na českém území déle neţ 2 měsíce, a to bez ohledu na důvod jejich pobytu. 

Po mnichovské dohodě a německé okupaci se zákony o pobývání cizinců pochopitelně 

ještě zpřísnily – v lednu 1939 tak bylo vydáno nařízení
16

, kterým se doplňovaly předpisy o 

imigrantech – to byl podle tehdejších zákonů kaţdý, kdo neprokázal, ţe je podle 

„přezkoumatelných“ znaků Čechem nebo Slovákem. (Barša, Baršová, 2005) 

 

Vývoj v letech 1948 – 1990 

 

 I za let socialismu v naší republice docházelo k přirozeným migračním pohybům, 

přestoţe byly z velké části redukovány na ilegální emigraci. Přesto těsně po druhé světové 

válce došlo k několika imigračním vlnám, kdy do ČR byli vysíláni dočasní pracovníci ze 

spřátelených socialistických zemí na základě mezivládních dohod. Mezi nejpočetnější 

menšinu pracující zde na základě těchto dohod patřili Poláci, kteří do Československa 

                                                 
15

 Zákon č. 52/1935 Sb. o pobytu cizinců, vstoupil v účinnost 15. července 1935 
16

 Vl. nařízení č. 14/1939 Sb. 
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přijíţděli uţ od 60. let. Druhou nejpočetnější skupinou byli Vietnamci, kteří byli ve velkém 

počtu přijímáni do středních odborných učilišť, aby se pak po vyučení vrátili zpátky do 

Vietnamu. Někteří z nich zde však zůstali a po sametové revoluci se stali základem nové 

generace Vietnamců – podnikatelů. Dohody byly uzavírány také s občany Kuby, Mongolska, 

Angoly, Severní Korey, Laosu a Kypru. (Barša, Baršová, 2005) 

Po odsunutí sudetských Němců se do pohraničních oblastí vrátilo mnoho Čechů, 

přesto tyto oblasti zůstaly mnoho let ekonomicky i společensky pozadu oproti ostatním 

regionům republiky (Franc, 2006). K výrazným emigračním vlnám došlo v letech 1948 a 

1968, kdy dohromady opustilo republiku přes půl milionu obyvatel, coţ je ztráta asi jedné 

třetiny přirozeného přírůstku obyvatelstva ČR.
17

 (Kučera, 1994). 

Co se týká migračních pohybů mezi Českou a Slovenskou republikou, aţ do roku 1993 

nebyly povaţovány za mezinárodní, ale za interní. Během celého období socialismu přitom 

docházelo k přílivu Slováků do Čech (Franc, 2006). 

 

 

                                                 
17

 Kučera dále uvádí, ţe v letech 1980-1989 došlo v důsledku ilegální emigrace ke ztrátě 63% přirozeného 

přírůstku obyvatelstva. 


