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I.

PŘEDMLUVA

Předkládaná práce je upravenou verzí textu projektu
TA ČR: č. TB030MZV002, 2014/2015 Analýza migrace
českých občanů po roce 1989 určenou pro Ministerstvo
zahraničních věcí ČR. Objednávka Ministerstva zahraničních věcí ČR doporučovala zaměřit se ve výzkumu:
1. na analýzu migračního chování českých občanů po
roce 1989,
2. na význam výuky českého jazyka v zahraničí jako
sjednocujícího prvku české komunity,
3. na srovnání České republiky s politikou srovnatelně
velkých zemí (Slovensko, Nizozemí, Dánsko, Švédsko, případně dalších zemí).
Z pohledu Ministerstva zahraničních věcí České
republiky byl stanoven požadavek znát migrační tendence v tomto období z hlediska geografického i profesního a také posouzení jejich odlišnosti od kategorie
krajanů a exulantů v předchozích letech.
Přitom za specifičnost této skupiny obyvatel migrujících po roce 1989 byla ministerstvem označena
větší mobilita a možnost on-line komunikace. Výzkum
v rámci projektu se proto mj. zaměřil tímto směrem
(on-line komunikace), aby odhalil specifické potřeby
této kategorie migrantů. Znamenalo to, že vedle pokusu
o kvantifikovatelné údaje (o počtech odchodů a popřípadě návratů) byla především vyhodnocována názorová
hladina migrantů, oslovených prostřednictvím přímých
kontaktů a především právě on-line komunikace.
Kromě osob odcházejících s dlouhodobou perspektivou, ať již z pracovních, či osobních důvodů (tzv.
ex-pats), staly se předmětem zájmu rovněž osoby pobývající v zahraničí pouze krátkodobě (tj. sezónní pracovní
migrace).
Projekt, z něhož tato publikace vychází, byl určen
primárně pro využití Ministerstvem zahraničních věcí
ČR. Přitom zadání předpokládalo, že některé jeho
závěry bude z titulu vládního Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí možné nabídnout
i Ministerstvu školství ČR, eventuálně dalším orgánům
státní správy (v zadání se uvádí Ministerstvo vnitra ČR).

Z toho vyplývalo, že o tom, komu budou dále postoupeny výsledky výzkumu, rozhodne Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
Publikace je tudíž přehlednou rekapitulací domácích
(českých, resp. československých) postojů k emigraci
a zahraničním Čechům. Vychází z vystěhovalecké politiky meziválečného Československa a ukazuje na politické zjednodušení v následujícím období (1948–1989).
Shrnuje domácí aktivity ve prospěch sbližování domácího a krajanského světa po listopadu 1989.
Poznámka č. 1: Časový prostor pro výzkum
a napsání Výzkumné zprávy projektu byl určen na pouhých 12 měsíců (tj. od srpna 2014 do konce července
2015). Během tohoto krátkého období musel řešitel projektu a jeho spolupracovníci podniknout především časově náročný sběr materiálů, které jsou rozprostřeny jednak po velkém prostoru z geografického hlediska, a pak často hledat jednotlivosti, které se někdy
ukázaly jako významné a těžko opominutelné. Vlastní
výzkum mohl z objektivních příčin začít až na konci září
2014. Řešitel byl vyzván k podání projektu několik dní
před uzávěrkou TA ČR. Během srpna a počátkem září
se vyřizovaly formality k prověření řešitele a jeho týmu
a pak doplňky a dotazy v podanému projektu. Na vlastní
výzkum zbylo cca 7 měsíců + 3 měsíce na sepsání
výzkumné zprávy.
Poznámka č. 2: Text této publikace vycházející ze
jmenovaného výzkumu bylo možné publikovat až po
odtajnění a schválení výsledků projektu Ministerstvem
zahraničních věcí ČR, za což patří MZV ČR poděkování,
především pak současnému zvláštnímu zmocněnci pro
krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí ČR,
ing. Jaroslavu Kantůrkovi.
Poznámka č. 3: Autorství jednotlivých kapitol publikace je označeno v obsahu knihy.
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Stanislav Brouček

II. KRAJANÉ A ČESKÁ REPUBLIKA

1.

ZADÁNÍ PROJEKTU
A POSTUP PRACÍ

Zadání projektu nestanovilo, zda se má jednat z pohledu Ministerstva zahraničních věcí ČR pouze
o mobilitu ve smyslu migrace (tj. vlastního pohybu, přemístění) obyvatel, tj. v tomto případě migrace z ČR do
zahraničí, nebo zda se jedná také o sociální mobilitu.
V takovém případě by to znamenalo sledovat v širším
záběru vybrané skupiny migrantů (a to nejen dotazníkovým šetřením, ale dlouhodobým pozorováním) a pak také
sociální mobilitu v rámci života jedince v tomto jeho životním úseku (od důvodů k emigraci, přes způsob transferu,
přesídlení, a dále adaptaci či integraci v novém prostředí,
až po hledání komunikace s původním sociálním prostředím, z něhož migrant z ČR odešel). Předkládaná publikace se proto sociální mobilitě nevěnuje výlučně (představovalo by to časově a finančně náročnější výzkum
pobytem mezi migranty), přestože se pokouší o zachycení hodnotových proměn migrujících osob.
Za očekávaný výstup byla tedy označena studie
zaměřená spíše na aktuální potřeby této skupiny Čechů
žijících v zahraničí a odlišnost těchto potřeb od současných nástrojů vládní politiky práce s krajany. To podstatné ze zadání Ministerstva zahraničních věcí spočívá
v tom, že zájmem této instituce není ani tak přesný popis
situace v jednotlivých zemích (což by mělo být úkolem
spíše nově vzniklé instituce pro krajanské záležitosti či
vládního subrezortu pro migrace či českou diasporu
v nějaké, nejlépe blízké budoucnosti), jako spíše popis
trendů. Lze v tom číst dobré vědomí obtíží při sběru faktografie a příliš krátkého času na samotný výzkum.
Jedním z detailnějších bodů zadání je rovněž pohled
na význam výuky českého jazyka v zahraničí. Výuka češtiny je zde chápana jako sjednocující prvek jednotlivých
lokálních českých komunit v zahraničí, vedle uspokojování přirozených potřeb vzdělávat mládež krajanů ve
školním věku tak, aby v případě návratu do ČR děti
neměly potíže studovat na českých školách.
Kromě osob odcházejících s dlouhodobou perspektivou, ať již z pracovních, či osobních důvodů (tyto
osoby byly v zadání projektu označeny za tzv. ex-pats),
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byly zahrnuty do předmětu zájmu rovněž osoby pobývající v zahraničí pouze krátkodobě (je míněna sezónní
pracovní migrace). Jinak řečeno: tímto konstatováním bylo ze strany zadavatele projektu vysloveno přání
sledovat co možná nejširší vějíř profesních, věkových
a různých dalších motivačních podnětů k trvalému nebo
dočasnému přesídlení. K tomu však chyběla a dosud
stále chybí kromě celé řady formálních podmínek reálná
dostupnost potřebných dat.
Z hlediska zájmů Ministerstva zahraničních věcí
ČR (blíže nebyly tyto zájmy specifikovány) zadání projektu předpokládalo – s ohledem na formování krajanské či obecně migrační politiky ČR – srovnání s migrační politikou (a vztahem k vlastním krajanům v zahraničí) těchto zemí: Slovensko (5,4 milionu obyvatel
v roce 2013), Nizozemí (16,8 mil. v roce 2013), Dánsko
(5,6 mil. v roce 2013), Švédsko (9,7 mil. obyvatel v roce
2013). Důvodem k výběru těchto zemí byl tedy zřejmě
počet jejich obyvatel srovnatelný s počtem obyvatel
v České republice (10,5 milionu obyvatel v roce 2013).
Zadání Ministerstva zahraničních věcí ČR bylo v souladu s hlavním cílem programu BETA: „Zdokonalení současných praxí, metodik, regulačních mechanismů, dozorových činností, stejně jako získání nových dovedností,
služeb, informačních a řídících produktů a postupů, které
budou určeny pro výkon státní správy,“ a to konkrétně
vazbou na následující specifický cíl programu BETA.
Tento cíl zadavatel projektu popsal takto: „Získání nových poznatků směřujících k formulaci doporučení pro rozhodování státní správy (MZV ČR) v oblasti
mezinárodních vztahů a zahraniční politiky ČR. Posílení
účinnosti zahraniční politiky ČR ve vybraných otázkách,
zvláště ve vztahu k Čechům žijícím v zahraničí, a to jak
směrem navenek, tak i dovnitř. Posílení prestiže zahraniční politiky ČR v očích širší české veřejnosti.“
Obecným cílem projektu tudíž bylo získání bližších
relevantních údajů o nové české zahraniční komunitě
z geografického i sociologického hlediska a následné
využití těchto informací v rozhodovacích procesech

Ministerstva zahraničních věcí. Konkrétním cílem projektu je vyhodnocení zvláštností a potřeb této komunity
zahraničních Čechů a popřípadě jejich vazby na původní
vlast (např. komunikace s institucemi). Výsledkem získaných poznatků by měla být i konkrétní doporučení
pro úpravu současné vládní politiky vůči Čechům žijícím v zahraničí, tradičně související s podporou kulturních aktivit a asistenční pomocí humanitárního zaměření (opravy spolkových budov apod.).
Dalším cílem byla rovněž snaha o dlouhodobě
funkční vztah se zahraniční diasporou, který je pro Českou republikou podle Ministerstva zahraničních věcí ČR
důležitý jak v krátkodobém, tak i dlouhodobém horizontu.
K otázce pramenů a získávání aktuální faktografie.
Prvním, hlavním problémem a přímo nesnází při
řešení projektu je roztříštěnost materiálů. Sběr materiálu vykazuje nejen velkou časovou náročnost, s častým výsledkem v podobě torz či jen dílčí faktografie,
ale zároveň neumožňuje zpětnou verifikaci získaných
částečných dat. V důsledku toho se pracuje především
s odhady (zejména pokud se jedná o statistické údaje)
a dále se subjektivní názorovou hladinou respondentů
(migrujících osob). I tak mají získané poznatky svou
hodnotu. Je důležité si uvědomit, že hodnota poznatků
je omezena dobou cca sedmi až osmi měsíců, kdy se
vlastní sběr uskutečňoval. Užitečnost tohoto krátkodobého sběru dat a pozorování spočívá mj. v poznatku,
že sběr a veškerý kontakt s českou moderní diasporou
musí být činností založenou na soustavnosti v důsledné
institucionální úrovni, a tedy na dlouhodobém výzkumu
a nikoli na akcích trvajících několik měsíců.
Jednalo se o sběr materiálů, které byly institucionálně a geograficky mnohovrstevnatě strukturovány.
Bylo třeba s ohledem na daný krátký čas přistoupit
k výběru těch souborů dat, které v dané situaci budou
mít relevantní vypovídací hodnotu a nebudou jen ilustrací či komentářem zjišťovaných jevů.
Zvolen byl dvojí paralelní přístup k co nejrychlejšímu vyhledání faktografie. Vyplynulo to z následující
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skutečnosti: při prvním heuristickém kroku ve snaze mít
k dispozici co možná nejúplnější soubor dosavadní literatury (viz její přiložený seznam), se ukázalo, jak je tato
aktuální literatura mimořádně objemná. Podtrhujeme
slovo mimořádně – už samotné shromažďování bibliografických údajů z výzkumných zpráv různých institucí,
studentských výzkumných prací (počínaje bakalářskými,
přes magisterské až po doktorandské), grantových projektů atd. si vyžádalo relativně velmi mnoho času k obstarání této literatury, její excerpci a vyhodnocení.
Překvapující množství prací vzniklých (viz oddíl
Literatura) na různých fakultách po celé ČR a také ve
výzkumných pracovištích zabývajících se touto problematikou bylo třeba excerpovat jednak podle jednotlivých
zemí světa, jednak podle základních tematických okruhů,
které obsahuje naše výzkumná zpráva o projektu.
Řešení projektu se opíralo o předcházející diskuse
na toto téma.1 Vycházelo z podnětů v další literatuře2 či
přihlíželo k zajímavým materiálům sebraným studenty
1

2

Viz publikace editorů BROUČKA, S. a GRULICHA, T. : – Krajané a Česká republika. Hledání možností k nové otevřené
spolupráci (Praha 2009); – Česko-slovenské vztahy a krajané
(Praha 2010);– Migrace a česká společnost (Praha 2012);
a hlavně čerpáme z jejich posledního sborníku: – Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika.
Náhled na problematiku v kontextu vývoje světových migrací:
vznik moderních diaspor a transnacionálních společností
(Praha 2014); a dále jsme se opírali o studii, jejímiž autory
jsou rovněž BROUČEK S. a GRULICH T.: – Domácí postoje
k zahraničním Čechům v novodobých dějinách (Praha 2009).
Např. BARŠOVÁ, A. – BARŠA, P. 2005: Přistěhovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky v USA,
západní Evropě a v Česku. Brno: MU, Mezinárodní politologický ústav, ze slovenských prací: BAHNA, M. 2011: Migrácia
zo Slovenska po vstupe do Európskej únie. Bratislava: Veda
a dalších zahraničních prací, mj.: BLACK, R. – ENGBERSEN,
G. – OKÓLSKI, M. – PANŢȊRU, C. 2010: A Continent Moving
West? Amsterdam: Amsterdam U Press; OKÓLSKI, M. 1992:
‘Migratory Movements from Countries of Central and Eastern Europe.’ In: Council of Europe, People on the Move. New
Migration Flows in Europe. Strasbourg: Council of Europe
Press, s. 83–116, 203–230; ZOLBERG, A. R. 2006: A Nation

při jejich dlouhodobých stážích na zahraničních univerzitách3 nebo také k informacím na internetu.4
Harmonogram postupu prací na projektu se během
doby vyvíjel a proměňoval především podle dostupnosti
dat. Původní záměr – začít sběrem faktografie ke geografickému rozsídlení (provést co možná nejplastičtější rozpis migračních trendů) – narušila již zmíněná obtížnost
získávání dat. Přistoupila také akutní potřeba (z časových důvodů) rozpracovat další tematické oddíly, které
přímo navazovaly na problematiku odchodů z České
republiky a usídlování migrantů v jednotlivých zemích
světa, a to s ohledem na krátký čas na přípravu.
Navíc se ukazovalo, že problematika vztahu státní
moci k vlastním komunitám (krajanům) v jiných státech
Evropy – Slovensko, Dánsko, Švédsko, Nizozemsko
– bude mimořádně důležitou, ne-li nejdůležitější součástí výzkumné zprávy a také fakt proniknutí do migrační a krajanské problematiky vybraných států (výběr
sestavil zadavatel projektu, tj. Ministerstvo zahraničních věcí ČR) má své bariéry. Čerpat lze totiž především
z toho, jaké možnosti poskytuje internet, a to především
v anglické mutaci. V případě Dánska a Švédska řešitel
využil spolupracovnici, která vystudovala dánštinu na
FF UK, ohledně Nizozemska jsme byli odkázáni pouze
na materiály v angličtině a němčině. Jazykový problém sice nevyvstal v případě Slovenska, avšak vzhledem k mimořádnému zájmu země a slovenské domácí
společnosti (včetně badatelského zaměření od doby

3

4
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by Design. Immigration Policy in the Fashioning of America.
Harvard University Press.
Například: HORÁKOVÁ, N. 2003: Mají čeští občané zájem pracovat v zahraničí? Naše společnost 1 (3–4), s. 11–13; BALÁŽOVÁ, I.
2012: Súčasné pracovné migrácie a kultúrna zmena. Diplomová
práca. Bratislava: Univerzita Komenského; TÉGLÁSSYOVÁ, K.
2009: Reflexia migrácie po roku 1989 z hľadiska jej účastníkov.
Diplomová práca. Bratislava: Univerzita Komenského.
Např. Češi v zahraničí Dostupné z: https://cs-cz.facebook.com/pages/%C4%8Ce%C5%A1i-v-zahrani%C4%8D%C3%AD/192814207406560; nebo http://www.
zahranicemi.cz/ (cit. 20. 2. 2015).

fungování odboru pro zahraniční Slováky v Matici slovenské, přes různé peripetie proměn, až po dnešní stav)
se jedná o materiálově velmi rozlehlé téma.
Hlavní zdroje informací o kontaktech s novodobou
migrací z České republiky po roce 1989 a o problematice v jednotlivých zemích jsme čerpali – vedle vlastních
kontaktů – od senátora Tomáše Grulicha, od Ministerstva zahraničních věcí ČR, od Lucie Slavíkové-Boucher
(zakladatelky České školy bez hranic) a pak také prostřednictvím následné e-mailové korespondence z dalších zdrojů, třeba prostřednictvím portálu Krajane.net.
Za důležitý nástroj bylo považováno dotazníkové
šetření. V podstatě se jednalo o dva druhy dotazníků.
První dotazník byl specializován na výuku mateřštiny
především prostřednictvím České školy bez hranic, a to
ve čtyřech variantách (pro rodiče dětí docházejících do
ČŠBH – pro ředitele škol ČŠBH – pro učitele ČŠBH – pro
učitele působící v krajanských komunitách), druhý se
týkal vztahů krajanů a České republiky. Původní záměr
s dotazníkem označeným Krajané a Česká republika
představoval komplexnější soubor otázek5 než dotazník
stávající. Jeho podstatné zúžení vycházelo ze zkušenosti
s návratností v dotazníkovém šetření vůbec a v šetření
v krajanském prostředí zvláště. První velkou zkušenost s tímto druhem dotazování se krajanů učinil v 90.
letech pravděpodobně Petr Kolář, pracující na Ministerstvu zahraničních věcí ještě v době před svou velvyslaneckou kariérou. Z ohlasu krajanů – jejichž hodnocení
5

takové dotazovací akce měl možnost poznat i řešitel
tohoto projektu přímo od nich samotných – bylo jasné,
že dotazník většinou považovali za přílišný průnik do
své krajanské autonomie. Někteří se dokonce vyjádřili,
že to považují za praktiky kádrovacího systému bývalého komunistického režimu…

Širší dotazník předpokládal tyto okruhy: a) počty mladých lidí odcházejících po r. 1989 do zahraničí (do jednotlivých sledovaných států), b) důvody výběru země, lokality,
c) individuální zkušenost s přesídlením, úspěšnost, zisky
a ztráty, d) perspektivy: zůstat (definitivně nebo jen určitý
čas), návrat, e) potřeba kontaktu s dalšími Čechy v této zemi
nebo s Čechy v zahraničí, f) potřeba kontaktu s „domovem“
s ohledem na kulturní vyžití, perspektivu zaměstnání (vzdělávání) atd., g) představu o organizaci takových kontaktů: má
to být iniciativa samotných migrantů, jejich dobrovolných
aktivit, nebo by to měla být záležitost státu ČR?; jaké formy
by to měly být: organizované MZV ČR...? atd.
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2.

HISTORIE POKUSŮ O INTENZIVNÍ
KONTAKTY MEZI ČESKOU
REPUBLIKOU A KRAJANY

a)

Téma: moderní česká diaspora
po roce 1990

Při rekapitulaci vztahu mezi společností v českých zemích a krajany, a to za poslední čtvrtstoletí, by
se mohlo zdát, že ve srovnání s předcházejícími obdobími chybí tomuto vztahu „velké téma“. Snahou této
publikace je dokázat, že v současné době se rodí ono
velké téma, které můžeme pojmenovat jako formování
moderní české diaspory. Navzdory všem okolnostem
považujeme toto téma za významné, přestože současná
pozornost tématu v legislativní a exekutivní složce organizace českého státu je mimořádně drobná až rozdrobená a jen občasná.
Vyjděme z malého porovnání postojů státu k migraci v meziválečném období6 Československé (první)
republiky v letech 1918–1938 se dvěma údobími po
druhé světové válce, s obdobím 1948–1989 a se současným stavem po roce 1990, a také se specifickým
6
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K tomu viz např. Vysťahovalecká príručka pre úrady, sociálnych pracovníkov a vysťahovalcov. Praha 1929; Výstava československého zahraničí pořádaná Československým ústavem zahraničním. Praha 1930; Vystěhovalecká politika Československé republiky. Výroční zprávy Komise pro vystěhovalectví a kolonizaci za roky 1926 až 1928. Sociální revue 8,
1928; BOHÁČ, A.: Naše vystěhovalecká politika. Naše doba 32,
1925; BOHÁČ, A.: Vystěhovalectví z Československé republiky.
In: Sociální politika v Československé republice. Praha 1924;
BRANDEJS, S.: Naše vystěhovalectví a naše vystěhovalecká
politika. Praha 1926; BRANDEJS, S.: Náš vystěhovalecký problém a jeho finanční stránka. Praha 1927; BROUČEK, S.: České
krajanské hnutí v Evropě v letech 1860 až 1938 (se zvláštním
zřetelem k sociálně demokratickým tendencím v 90. letech
v Německu). Český lid 69, 1982; BROUČEK, S.: Československý ústav zahraniční a kulturní podpora krajanským organizacím. In: Zahraniční Slováci a národné kulturné dedičstvo. Martin 1984; BROUČEK, S.: Krajané a domov. Praha: Československý ústav zahraniční, 1985; BROUČEK, S.: Vystěhovalectví z meziválečné ČSR do zemí západní Evropy (Francie, Belgie,
Holandska a Anglie). Český lid 72, 1985; BROUČEK, S.: Nad
výzkumem českého etnika v zahraničí. Český lid 77, 1990.

vývojem na Slovensku. Tomuto vývoji je pak věnována
samostatná kapitola v části VIII. Vztah státu k emigraci
(srovnání ČR s vybranými zeměmi).
Zatímco v meziválečném Československu existovala poměrně jasně formulovaná migrační politika,
v následujícím poválečném období se tato politika změnila v opatření jednoznačně namířená proti emigraci,
zákonnými úpravami přímo kriminalizované. Vztah
státu k zahraničním Čechům lze v současné době víceméně stopovat v dílčích politických nebo vládních prohlášeních (viz například Usnesení vlády České republiky ze 14. prosince 2005 č. 1622, o programu podpory
českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2006 až
2010, a následná usnesení). Postojům Československa
(resp. České republiky) k migraci v těchto třech obdobích přináleží vždy jedno charakteristické ústřední téma:
1. v meziválečném období 1918–1938 se jedná
o téma vystěhovalectví,7
2. v období 1948–1989, kdy Československo bylo
součástí sovětského impéria, se emigrace v tehdejších poměrech stávala synonymem národní zrady
a po světě se vytvářela československá exilová centra usilující o vymanění Československa z tohoto
impéria, je to téma exilu,8
7

8

FOLPRECHT, J.: Československé obce v evropském zahraničí. Praha 1937; KLÍMA, S.: Čechové a Slováci za hranicemi. Praha 1925; KLÍMA, S.: Československá péče krajanská. Praha 1931; PLUHAŘ, J.: Češi a Slováci doma a za hranicemi. Praha 1935; Příručka pro zámořské krajany, kteří
navštíví svou vlast. Praha 1938; SEDLÁČEK, J.: Nynější krajanská péče. Praha 1940; STREJČEK, K.: Průvodce po československém zahraničí. Praha 1938; VARLEZ, L.: Kontinentální vystěhovalecká statistika v Československu. Praha 1925;
MAYER, A. M. – KOCOUREK, R. – TLAPÁK, V. – ČECH, J.
(eds.): Československé vystěhovalectví z hlediska potřeb
naší doby. O významu, úpravě a vyhlídkách vystěhovalectví
zejména do Francie. Praha 1934; MÉZL, F.: Vystěhovalectví
z Československé republiky. Sociální revue 2, 1920/1921.
JÍLKOVÁ, A. a JÍLEK, T. a kol.: Železná opona. Československá státní hranice od Jáchymova po Bratislavu 1948–1989.

3. v období, jež představuje současný stav po roce
1990, kdy se exulanti buď vraceli zpět do svobodného Československa, nebo nabízeli úzkou spolupráci odbornou či ekonomickou a připravovali tak
zahraniční Čechoslováky (či poté Čechy) na fungování v moderní diaspoře, s živými ekonomickými,
politickými a společenskými vazbami, se jedná
o téma existence (resp. postupného zrodu) moderní
české diaspory.9
Současná ekonomická, kulturní a sociální orientace
České republiky na zahraniční Čechy musí počítat s tím,
že jednotlivé části této diaspory mají vedle značného
prostorového rozptýlení po celém světě také různorodé
pozadí svého historického vývoje. Můžeme tak z geografického a historického hlediska rozeznávat:
I. potomky migrantů z náboženských důvodů včetně
jejich sekundárních (následných) migrací (třeba
v polském Zelově) nebo potomky hromadného
řízeného přesídlení se strategickými záměry osídlit pohraniční oblasti bývalého rakouského mocnářství (Banát). Patří sem také následné generace českých přesídlenců, kteří kolonizovali úrodnou půdu
a přinášeli vyšší úroveň technologie v zemědělství (Ukrajina – Volyň) nebo posloužili k všeobecnému rozvoji nového státu příchodem inteligence
do školství i průmyslu (Bulharsko). Tyto migrace10
probíhaly od 16. do 19. století;
II. potomky migrantů ze sociálních příčin. Ti emigrovali především do USA a do Vídně (a jejich odchody
byly označeny jako dvě otevřené tepny českého
národa, jak to nazval významný národohospodář

9
10
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Praha: Baset, 2006; KAPLAN, K.: Poúnorový exil 1948–49.
Praha: Dialog, 2007, aj.
Viz např. BUTLER, K.: Defining Diaspora, Refining a Discourse. Diaspora 10, 2001.
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a přední osobnost staročeské strany Albín Bráf),
ale také do západní Evropy i dalších zemí světa.
Tyto migrace se uskutečnily ve druhé polovině 19.
a v první polovině 20. století;
III. migraci, která byla politickou a také sociální reakcí
na totalitní systém v bývalém Československu po
mezních zvratech 1948 a 1968, kdy v zahraničí
působila československá exilová centra usilující
o návrat demokracie do původní vlasti;
IV. novodobou migraci, odcházející za životními, profesními a jazykovými zkušenostmi za hranice Československa po roce 1990, a to především do USA,
dále do států západní Evropy a od druhé poloviny
90. let silně do Austrálie a Nového Zélandu;
V. Čechy na Slovensku. Tato část patří bezpochyby do
moderní české diaspory. Nevznikla sice emigrací,
jako v předcházejících případech, avšak dnes – po
rozdělení Československa – se ocitla za hranicemi
České republiky.
K těmto vstupním poznámkám je potřebné dodat,
že v současné době existuje v České republice několik
center, která do ekonomických, kulturních i společenských aspektů tohoto vztahu z prostoru českých zemí
zasahují. Jsou to: jednak zvláštní odbor (nyní institut
zvláštního zmocněnce) Ministerstva zahraničních věcí
ČR, dále výbory ustavené v obou komorách Parlamentu
ČR, Československý ústav zahraniční nebo Muzeum
československého exilu v Brně; můžeme sem zařadit
také instituce zabývající se shromažďováním materiálů
o zahraničních Češích: Náprstkovo muzeum, Libri prohibiti, Centrum pro exilová studia při Palackého univerzitě v Olomouci, Etnologický ústav AV ČR, Národní
archiv Praha a další.
Jakým způsobem bude provedena případná reorganizace či revize vztahu České republiky k diaspoře právě
v institucionální rovině, musí rozhodnout jiní činitelé,
nikoli takovéto a podobné badatelské úvahy.

b)

Ke specifickým vlastnostem české
(československé) diaspory

Přetrvávající síla povědomí o společném československém původu se projevuje u zahraničních Čechů
a Slováků například tím, že ve většině (pokud se nejednalo o vyložené slovenské separatisty) byli proti rozpadu
Československa, který se uskutečnil v roce 1993. Když
to slovenská část té které krajanské komunity umožnila,
existovaly dál československé spolky. Dokonce i na některých místech, kde slovenští členové místní komunity odešli a utvořili si vlastní slovenský spolek, česká část se hlásila k českoslovenství především tím, že se nadále nazývala československým spolkem. Rozpad republiky byl
a je pro všechny krajany neustále živým tématem.11 Krajané při kontaktu s domovem předkládali (a stále předkládají) vznik samostatného Slovenska a České republiky
jako jednu z hlavních výtek nejen politikům, ale také různým osobám přijíždějícím do jejich nových domovů nebo
při svých návratech do vlasti, a to ve všech možných variantách (počínajíce návštěvou rodiny a známých až po oficiální navazování diplomatických nebo ekonomických
vztahů). Například Čechoslováci v Jihoafrické republice
se zasadili o navázání československo-jihoafrických kontaktů v první polovině 90. let 20. století.
Jednotlivé lokální skupiny české diaspory vznikaly
v několika historických vlnách. Po roce 1989 se v dobré
víře předpokládalo, že další vlny emigrace z Československa a pak z České publiky nebudou následovat (podobný
optimismus vládl také již po roce 1918, po vzniku samostatného Československa). A pokud se připouštěla možnost, že se lidé přece jen rozhodnou odejít do zahraničí,
11
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zdálo se, že už je k tomu nebudou vést důvody exilového
nebo emigrantského charakteru, ale bude to víceméně
soukromé rozhodnutí, právo člověka zvolit si konečně
svobodně místo ke svému životu. Znamenalo to, že po
roce 1990 nově příchozí migranti z Československa sice
mohli být přijímáni do jednotlivých lokálních komunit
české diaspory, avšak jen jako jednotlivci. Nepočítalo
se s nimi jako s významnou vlnou české emigrace, a to
z hlediska obsahu a smyslu jejich přesídlení. Starousedlíci u nich pociťovali absenci vlastenectví. Především to
bylo a snad dosud je patrné v USA, kde představitelé
krajanských spolků kriticky posuzovali narůstající počty
pololegální migrace z českých zemí do USA, přičemž
srovnatelné počty mladých Američanů třeba v Praze již
zůstávaly mimo jejich kritiku. Přesto i zde v některých
případech dochází k posunu a nová migrace se začíná
prosazovat v krajanském životě.
Mimořádnou proměnou prošla ovšem v tomto
ohledu komunita na Novém Zélandu. Dnešní odhady čtyř
až pěti tisíc (některé odhady uvádějí až devět tisíc) přítomných Čechů a Slováků zahrnují jednak asi tisícovku
starousedlíků, to znamená imigrantů z bývalého Československa, kteří sem přišli po roce 1948, respektive po
roce 1968. Zbytek jsou noví mladí přistěhovalci, kteří se
zde začali objevovat ve větších počtech od poloviny 90.
let. Mnozí se zpočátku nechali angažovat pololegálním
způsobem na turistická víza při sezónních pracích, většinou sklizních ovoce. Velmi dobře se uplatňovali vysokoškolsky vzdělaní lidé technického směru (například strojní
inženýři nebo programátoři). Na mnohých místech se stávají vůdčím elementem ve spolcích, jako je tomu třeba
v Aucklandu nebo Wellingtonu či v Christchurch.
Obě tyto předcházející charakteristiky naznačují, že
česká diaspora ve druhé polovině 20. století do roku
1989 (a lze do toho zahrnout i formování lokálních
skupin v době protinacistického odboje za druhé světové války) vznikala na ideologickém základě. To znamená, že emigrace z Československa představovala
nesouhlas s politickým vývojem v zemi. Přitom dřívější

ekonomická stránka potřeby sdružování příslušníků
těchto skupin, uplatňující se především v období druhé
poloviny 19. století a dále až do druhé světové války,
neustoupila zcela do pozadí. Dál existovala podpůrná
a solidární iniciativa ke sdružování, ale nebyla natolik
určující jako v předcházejícím období, tj. do roku 1938.
Ze sumy výpovědí krajanů12 z celého světa vyplývá,
že „krajanské hnutí“ nově hledá své velké téma. Výpovědi a z nich analyzované postoje mají přesto několik
výrazných charakteristických rysů. Potrvá ještě nějaký
čas, než se podaří tyto rysy přesně popsat a definovat
nezávislým pohledem „zvenčí“. Jedním z těchto rysů je
vztah k češství prostřednictvím sdružování v oficiálních
spolcích typu Sokol (například v Paříži nebo ve Vídni).
Poměr k významu spolku a jeho aktuální užitečnosti
jsou v současných generacích chápány různým způsobem, což bývá někdy příčinou mezigeneračních nedorozumění a sporů.
Nejstarší členové krajanských komunit, aktivně pracující ve spolku po druhé světové válce, žili po roce 1990
dále v přesvědčení, že rituál spolkové činnosti (pravidelná schůzovní činnost, spolkové podnikání: výstavba
sokolovny či spolkového domu a jejich údržba, spolkový časopis atd.) vytvořily pro každého člena jakýsi
morální závazek příslušnosti ke skupině, tudíž i závazek
k češství (českoslovenství).
Jejich potomci a vůbec lidé středního věku necítili
již intenzitu takového závazku a považují spolek za místo
konzumace kolektivní zábavy, a to většinou sportovní.
Nejmladší příslušníky krajanské komunity sem přivádí
dílem zvědavost, dílem ohled na starší generace rodičů
a prarodičů, jimž chtějí vyhovět v přání prezentovat se
v krajanské komunitě.
Vedle toho existují nové podněty ke spolkové činnosti. Děje se tak dokonce v místech, kde krajanské
organizace nikdy předtím nebyly. Příkladem jsou nové
12
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spolky, vzniklé v 90. letech i později jako reakce na
změny v původní domovině. Na Slovensku byl vznik
nových organizací dán rozdělením Československa
v roce 1993. Krajané zde založili: Spolek Čechů na Slovensku, Klub občanů české republiky nebo Klub přátel
české kultury, přitom existovaly dřívější kulturní spolky
jako Slovácký krúžok. V Itálii vzniklo po roce 1990 několik spolků. V Římě to je Associatione Praga se stejnojmenným krajanským časopisem a sídlem spolku
v katolickém Collegiu Nepomucenu. Podobně vznikla
nová organizace krajanů třeba v Miláně.
Důležitým zdrojem poznatků o poměru krajanského
světa k domovu jsou výpovědi samotných zahraničních
Čechů. Význam rozhovorů s krajany o životním příběhu, o životních zkušenostech s emigrací a adaptací
v jinokulturním prostředí spočívá v několika rovinách.
Tyto výpovědi jsou důležité pro soudobou historii nebo
pro badatele v sociálních vědách. Jejich největší přínos
a obohacení poznatků problematiky migrací lze spatřovat v intenzivním prožitku vlastních zkušeností respondentů z přesídlení. Každý respondent si může dovolit
koncipovat strukturu svého vlastního příběhu na pozadí
pověstného „kdyby“, s nímž historik nepracuje. Profesionál pracuje s fakty, jakkoli může být jejich verifikace subjektivní záležitostí, neptá se v interpretaci skutečnosti na to, jak by sled událostí probíhal, kdyby bylo
nedošlo k tomu, co odstartovalo vývoj oním, v žité realitě sledovatelným způsobem.
Zahraniční Čech, vyprávějící svůj životní příběh,
velmi často porovnává vlastní prožitou realitu s pravděpodobnými situacemi, které by jej mohly potkat,
kdyby se bylo bývalo nestalo to významné, co se událo
právě v jeho případě. Klíčovou událost pak vidí ve faktu
samotné emigrace nebo útěku přes hranice. Respondent je v podobné roli interpretátora dějů jako profesionál, jenže si může na rozdíl od něj dovolit svou interpretaci založit na onom „kdyby“.
Konstrukce reálného příběhu na pozadí pravděpodobných událostí s podmínkou „kdyby“ dostává zvláštní

význam také v případech exulantů a emigrantů. Podstatou je tak porovnání životních šancí člověka po přesídlení (emigraci) s pravděpodobnými výsledky, kdyby
býval zůstal doma. Přítomnost onoho „kdyby“ je proto
nedílnou součástí jeho vědomí a v některých případech se jedná o životní jistotu: lidé vypovídají o tom,
že kdyby byli zůstali, osobnostně by se tolik nerozvinuli. Naopak kdyby neodešli, znamenalo by to pronásledování, strádání, živoření, vnitřní devastaci v totalitním
prostředí atd. Porovnání pozitiv a ztrát je tedy důležitou
součástí většiny rozhovorů a bude významným článkem
i následných analýz. Sběr dalších rozhovorů je proto
i nadále považován za důležitý zdroj k porozumění nově
se formujícího vztahu zahraničních Čechů a společnosti
v České republice, včetně institucí a orgánů této země,
které mají co do činění s touto problematikou.
V obecné rovině můžeme shrnout poměr zahraničních Čechů (kteří emigrovali před rokem 1989) ke společnosti v České republice do těchto základních rysů:
– Zahraniční Češi ve své většině dovedou pochopit
situaci, v níž se jejich příbuzní, přátelé a známí ocitali v českých zemích před rokem 1989 i po tomto
roce. Snaží se respektovat zásadu neodsuzovat
nikoho za jednání v situaci, v níž sami nežili.
– Většinově si osvojili pocit svobody a považují získané návyky života člověka ve svobodném světě za
největší hodnotu své nové existence.
– S pocitem svobody souvisí prožitek vrcholné zodpovědnosti za vlastní kariéru, vlastní život a život
svých blízkých. Spoléhají se na své síly a dovednosti. Rozhodují se samostatně a hlavní součástí
této samostatnosti je zodpovědnost.
– Mezi krajany se také objevují názory, z nichž je
patrné, že považují současnou společenskou a politickou realitu v ČR za příliš spojenou s totalitními
praktikami z let 1948–1989. Reagují až s vysokou
mírou podrážděnosti na projevy české politiky a na
stav společenské reality v ČR, pozorované ze zkušenosti svých návštěv rodné země.
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Češství, český jazyk a česká kultura pro ně přesto většinou představují silná citová pouta. Život
ve svobodnějších podmínkách liberálních společností a potřeba orientovat se v každodenním životě
při zvládání praktických činností, bez ideologické
přetvářky, jim poskytují určitou míru životních jistot. Přesto však pociťují, že jim prostor původního domova chyběl a stále chybí. V dobách, kdy
se nesměli vracet domů, si ve svých vzpomínkách
často idealizovali prostředí a kulturu, z níž vzešli.
Stávalo se pak, že když se s tímto ideálem při svých
návštěvách neshledávali, uchylovali se ke kritikám
praktik bývalého komunistického režimu, které
podle nich dosud ovládají interpersonální vztahy
současného českého veřejného života.
– Z vlastností, které vyzvedávají jako své zisky
z pobytu v emigraci, lze jmenovat především vztah
k realitě – vyjadřují se, že neměli potřebu lhát, přetvařovat se, že se naučili jednat přímo.
– Jejich poměr k rodné zemi a k současné společnosti
České republiky je proto variován několika aspekty,
jež jsou sumou reálných zkušeností z vlastní emigrace i emigrace ostatních Čechů, které poznali.
Paleta vztahů k vlasti se proto rozprostírá od jednoznačně kladných, to znamená vstřícných projevů až
po jasný opak, který se rovná často prostému nadávání na poměry v ČR.
– Navzdory všem odlišnostem a variantám projevů
krajanů vůči současné společnosti ČR by mělo platit, že zahraniční Češi jsou moderní diasporou,13
z níž nejsou žádní jednotlivci předem vyčleňováni.
Vzhledem k poměrně velkému množství témat, která
přinášejí soubory aktuálních poznatků o současných
zahraničních Češích z prostoru celého světa, se dosud
sebraný materiál stává „pramenem“ především orální
historie českého exilu a emigrace ve druhé polovině 20.
století. Jeho interpretace se ubírá nejprve cestou bio13
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grafií jednotlivých osob a rozborem situace krajanských komunit v jednotlivých lokalitách a zemích světa.
Výsledkem jsou autentická svědectví lidí, kteří z vlastních zážitků a zkušeností zhodnocují svá životní rozhodnutí, vykonaná pod různou intenzitou politického a společenského tlaku. V každém rozhovoru můžeme objevit hlavní ideu, hlavní životní poselství osobnosti. Jedná
se o velkou škálu osudů lidí, od těch mimořádně aktivních, kteří celý život v exilu stále něco organizovali a byli
veřejně činní, dále přes cílevědomé budovatele vlastní
kariéry, neboť se stali úspěšnými bankéři, spisovateli,
diplomaty, univerzitními profesory, výtvarnými umělci
a podobně, až po osudy založené na trpělivém zvládání
každodenních starostí lidí bez výrazných úspěchů. Patří
sem také osudy lidí žijících na okraji sociálního spektra.
Vyprávění zahraničních Čechů o vlastních životních
příbězích sice registruje základní etapy osobnostního
vývoje každého z nich, dotýká se výrazně i jejich soukromí, ale zároveň registruje v minulosti prožitou objektivní realitu. Tato realita, reálná faktografie je seřazena
pod úhlem současného pohledu zpět u každého jednotlivce. Její dokumentační hodnota se vztahuje k již
prožitým událostem. Ale poselství, které každá osoba
svým vyprávěním sděluje, míří do současnosti. Vyprávění životního příběhu je subjektivní a zároveň aktuální
interpretací prožité reality každého respondenta. Tento
záznam životního příběhu lze dále interpretovat a srovnávat v kontextu dalších příběhů.
Jedním ze závažných témat ve výpovědích zahraničních Čechů je otázka, kdo z nich se považuje za exulanta nebo emigranta a kdo se spíše kloní k odpolitizovanému pojmenování a raději by se viděl v kategorii
zahraničního Čecha. Nechybí samozřejmě postoje, které
bychom mohli zahrnout do speciální skupiny a které
nesouhlasí s tímto frekventovaným označováním
a dělením do tří skupin (exulant, emigrant, zahraniční
Čech). Tito respondenti buď považují takové členění za
dávno překonanou politickou konstrukci, nebo vůbec
problém emigrace ze svých vlastních existenciálních
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důvodů ignorují. Mají za to, že fakt jejich narození v českém etniku je pouhou náhodou, kterou nemohli nijak
ovlivnit. A naopak to, že se rozhodli vědomě a svobodně
například pro přesídlení do Kanady nebo Austrálie, je
racionální rozhodnutí, které si sami zvolili. Cítí proto, že
problémy exilu a exulantství se jich netýkají. Odešli do
jiných zemí a žijí zde, protože se jim takto zvolený život
líbí, a naprosto nemají potřebu identifikovat svoje přesídlení a svůj život s žádnou politikou nebo ideologií. Na
druhé straně jsou zde lidé, pro něž exulantství představuje pravou podstatu jejich existence. U mnohých exulantů po roce 1948 splynul jejich vlastní osobní život
s prací pro československý exil. Častokrát dávají najevo,
že role exilu zdaleka neskončila, a to s ohledem na současný politický a společenský život v České republice.
Dál se cítí být českými exulanty, kteří přijali své exulantství jako povolání i zaměstnání na plný úvazek.
Obě jmenované tendence (tendence k exulantství a tendence k světoobčanství) představují sice dva
zcela odlišné přístupy k češství, nejsou to však dvě kritéria dělící neslučitelně zahraniční Čechy na exulanty
a ty ostatní. Z vnějšího pohledu lze objektivně definovat exil jako politický jev, hnutí nebo postoj či reakci
na nedemokratický vývoj ve společnosti, ale nemůžeme
vstupovat do tohoto autonomního světa zahraničních
Čechů a dodatečně formulovat jakási prověřovací pravidla, jimiž bychom jedince do fenoménu exilu vřazovali
se zpětnou platností. Zkrátka buď někdo byl podle svých
činů a postojů příslušníkem českého exilu (druhého za
druhé světové války nebo třetího po roce 1948) a hlásí
se k tomu, nebo nebyl.
Sami zahraniční Češi, jako aktivní podílníci na fenoménu exilu, ovšem mohou uplatnit zcela originální subjektivní kritéria při hodnocení konkrétních jednotlivců,
zda jsou exulanty, nebo dokonce uvádět důvody, proč
ti druzí přestali být podle jejich hledisek příslušníky
exilu. Například jeden z takových názorů pronesl muž,
který odešel do exilu v září 1949 přes lágry v Německu
a několikaletý pobyt ve Švýcarsku a USA, z něhož se

vrátil v roce 1990. Dál trvale bydlí mimo území České
republiky a dojíždí sem několikrát do roka. Nedávno při
jednom z rozhovorů řekl, že mu je upřímně líto, když
se dozvídá, že někteří exulanti orientovali svůj vztah
k domovu především na restituční nároky. On jejich
oprávněnost k takovým požadavkům nezpochybňuje.
Má však výhrady k těm, kteří odešli ve stejné době jako
on a které navíc osobně poznal jako exulanty se stejnými politickými názory. Podstata jeho úžasu spočívá
v tom, že tito lidé demonstrováním nezájmu spolupodílet se na současném vývoji společnosti v České republice po roce 1990 se vlastně dobrovolně zříkají své
minulosti, svého exulantství.
Tento – jakkoli krajní – příklad zahraničního češství
zde má své místo, neboť naznačuje, že exil může být
nejen záležitostí politických postojů, především v době
pobytu v zahraničí, ale může být také chápán jako trvalý
vztah k politickému a společenskému dění původního
domova, a to i v době změněných politických podmínek ve prospěch bezproblémového návratu ze zahraničí
do ČR. To znamená, že podle tohoto názoru role exilu
či exulanta v české společnosti přetrvává až dodneška.
Nepochybně bude důležité srovnávat, jak se uplatňování těchto kategorií migrantů – vystěhovalci, emigranti, exulanti – projevovalo v dobovém exilovém tisku.
Lze uvést malý příklad, týkající se periodik vydávaných
po roce 1948 ve Francii: zatímco Stránského Svobodný
zítřek důsledně používá označení „exil“, časopis Návrat
Heleny Koželuhové používá termíny „exil“ i „emigrace“.
Přitom termín emigrace se vyskytuje téměř výhradně
ve vztahu k osudu jednotlivce v cizím prostředí. To
znamená, že pojmenování emigrace se prezentuje při
řešení praktických stránek adaptace po přesídlení. Termín exil má zahrnovat nové, aktuální definování vztahu
emigranta k domovu, to znamená jeho úsilí za změnu
poměrů ve vlasti. Na první pohled se zdá, že dnešní definování je odlišné od uvedeného dobového příkladu po
roce 1948. Tyto dva termíny (emigrace a exil) představují i dva odlišné pojmy s ohledem na motivy odchodu.
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Po roce 1948 se jednalo o vyjádření časové posloupnosti, kterou můžeme postihnout následující zkratkou:
ten, kdo uprchl přes hranice, byl uprchlík-emigrant. Emigrant v cizině usilující o změnu poměrů ve vlasti se stával exulantem. Lze tak jen usuzovat z užívání těchto termínů, neboť přímé aktuální dobové definování bude asi
chybět. V žádném případě se nejednalo o známkování,
třídění migrace podle kvality nebo zásluh.
Neméně závažným úhlem pohledu na identitu
zahraničního Čecha ve vztahu k pramenům subjektivní
povahy je interpretace tří úrovní proměn individuálních
postojů po přesídlení:
(1) První úroveň představuje získávání nových osobnostních kvalit, které mohou být spojeny s proměnou
norem chování, získáním různých dovedností, vzdělání, osvojením jednoho nebo několika jazyků apod.
(2) Druhou úrovní je posun nebo proměna role člověka
v komunálním prostředí. Jiná situace samozřejmě
nastává pro Čecha, který odešel do Brazílie, a jiná pro
toho, kdo se usadil ve Vídni. Přesto každý z nich prodělává posun, který buď explicitně formuluje, nebo jej
lze z různých projevů a postojů interpretovat.
(3) Třetí výraznou úrovní je proměňující se nebo vyvíjející se vztah člověka k centrální moci, zahrnující
respekt vůči zákonům, stav občanské společnosti,
v níž se adaptoval, a podobně.

c)

Vystěhovalectví a Československo
v letech 1918–1938 jako příklad
institucionalizace problematiky

Migrační politika vychází ze základních politických
a sociálních postojů státu k vystěhovalectví a přistěhovalectví a obsahuje právní kodifikaci těchto postojů.
Tvoří ji všechny instituce a organizace, které tyto
zákonné normy uvádějí do praxe. Důležitou složkou migrační politiky meziválečného Československa byly taktéž

dobrovolné organizace zabývající se péčí o aktuální nebo
potenciální vystěhovalce, tj. o lidi, kteří se připravovali
na odchod nebo právě odcházeli či nedávno odchod
uskutečnili, dále o trvale usedlé přesídlence a konečně
o repatrianty, kteří se vraceli prostřednictvím hromadně
organizovaných přesídlení po roce 1918 budovat nový
samostatný stát. Do migrační politiky také patří četné
iniciativy politiků a v neposlední řadě odborníků.14
Vedle zákonné úpravy vystěhovalectví se na utváření migrační politiky meziválečného Československa
podílely bilaterální i kolektivní mezinárodní smlouvy.
Byla to například Francouzsko-československá smlouva
o oboustranné migraci z roku 1920. Způsobila nárůst
imigrace z Československa do Francie z 5 000 imigrantů
v roce 1920 na 80 000 v roce 1928. Tato smlouva otevřela cestu také k francouzským imigračním projektům,
které se nejen snažily o výběr vhodné pracovní síly pro
zdevastované hornictví (Pas de Calais) a zemědělství na
severu Francie, kudy prošla válka, ale chtěly také prostřednictvím nové migrace léčit jakousi etnickou anémii
(jak to nazýval jeden z projektů) a smíšenými manželstvími připravovat vhodné osadníky do francouzských
kolonií. Přestože tyto názory byly už tehdy shledávány
za přílišné sociální inženýrství, způsobily na československé scéně jisté vzrušení.
V meziválečném období působily na československou vystěhovaleckou politiku v řešení spontánního vystěhovaleckého procesu dva krajní a protilehlé
směry. Jeden směr přicházel z Anglie a v podstatě ho
reprezentovaly novomalthusiánské myšlenky o populačním přebytku obyvatelstva, pro něž doma nejsou
prostředky dostatečné obživy, a stát je nucen tento
14
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BROUČEK, S.: Vystěhovalecká politika meziválečného Československa. In: Valenta, J. – Voráček, E. – Harna J. (eds.):
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populační přebytek umísťovat v zahraničí, a to nejvýhodněji do vlastních kolonií.
Druhý směr – druhý pól a vlastně extrém – reprezentovala fašistická Itálie, která od roku 1926 začala
radikálně omezovat své vystěhovalectví (zvláště do sousedních zemí). Populační přírůstek ji nikterak neznepokojoval a v rámci válečných příprav byl naopak podporován. Omezení vystěhovalectví do sousedních států
vysvětloval Mussolini tím, že by italští vystěhovalci
mohli stát v případném válečném konfliktu na druhé
straně fronty. Po vítězné válce se plánovalo umísťování
populačního přebytku v italských koloniích a na nově
získaných územích.
Československá vystěhovalecká politika se sice
nikdy nepřiklonila ve svém vlastním postoji vůči vystěhovalectví k jednomu ani druhému extrému, avšak
některé praktické formy obou směrů se staly námětem
k pokusům o propracování zásad této československé
vystěhovalecké politiky.
V případě zkušeností prvního, anglického směru to
byly snahy o směrování vystěhovalců z ČSR do francouzských a anglických kolonií. Z italské praxe imponovala některým českým a slovenským odborníkům
funkčně zvládnutá institucionalizace vystěhovaleckého
procesu.
Z praktických stránek československého vystěhovalectví i z teoretické úrovně vykrystalizovaly během 20.
a 30. let tyto hlavní problémové okruhy československé
migrační politiky, které pokrývaly v tehdejší představě
to podstatné, co migrace vyžadují:
1. Vybudování právních norem; vydání vystěhovaleckého zákona a jeho novelizace.
2. Hledání forem protiemigračních opatření.
3. Státní dozor a státní řízení sezónního vystěhovalectví.
4. Rozbor a řešení hospodářských důsledků způsobených vystěhovalectvím pro průmysl a obchod.
5. Možnosti směrování a řízení vystěhovalectví ve prospěch pronikání československého kapitálu a zboží
do zahraničí.

6. Centralizace při řízení celého vystěhovaleckého
procesu.
Tvorbu prvotních zásad československé migrační
politiky si vynutily od počátku roku 1920 narůstající
počty vystěhovalců. Vznikl dojem, že do nové vlasti se
budou všichni vracet, ale opak byl pravdou. Emigrace
začala převažovat nad imigrací. Československé zákonodárství a úřední agenda nebyly na tuto skutečnost
připraveny, neexistovaly jednotné předpisy pro celou
republiku a neexistoval ani zvláštní kompetentní úřad.
Například na Slovensku platil uherský zákon z roku
1909, na Hlučínsku německý říšský zákon z roku 1887
(Hlučínsko bylo připojeno k ČSR 4. 2. 1920) a v českých zemích disponovaly přesnějšími předpisy jen policejní a vojenské orgány. Vytvoření vystěhovaleckého
zákona se tak stalo prvořadou záležitostí, k níž započaly
přípravy již na podzim roku 1920. Vypracovaná osnova
byla schválena jako zákon ze dne 15. února 1922, č. 71
Sb. z. a n., který byl uveden do praxe vládním nařízením
ze dne 8. června 1922, č. 170 Sb. z. a n.
Vystěhovalecký zákon ochraňoval republiku před
vyvoláváním vystěhovaleckých vln (agenty zahraničních dopravních společností a firem zaměstnávajících
vystěhovalce) a z hlediska tohoto poslání vytvářel i systém sociální ochrany samotných vystěhovalců, přičemž
v mezích platného práva ponechával svobodu k vystěhování. Ze zákona vyplývalo, že ústřední vystěhovalecká agenda bude soustředěna na ministerstvu sociální péče, kde vzniklo zvláštní vystěhovalecké oddělení. Bylo označeno jako oddělení H, které spolupracovalo s domácími institucemi a spolky v otázkách
vystěhovalectví a s některými mezinárodními organizacemi, zvláště s Mezinárodním úřadem práce v Ženevě.
Na ministerstvu sociální péče se sledovala vystěhovalecká statistika, kontrolovaly se společnosti přepravující
vystěhovalce, soustřeďovaly se informace související
s možnostmi vystěhování a prováděla se většina úředních úkonů spojených s vycestováním (zprostředkováním pracovních smluv se zabývalo oddělení E).
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Vedle ministerstva sociální péče měly své úkoly
i další ministerstva a úřady. Ministerstvo vnitra sledovalo a eliminovalo vnější podněty vyvolávající vystěhovalectví. Ministerstvo zahraničních věcí kromě informační služby o imigračních možnostech v zemích svých
zastupitelských úřadu přebíralo péči o vystěhovalce za
hranicemi ČSR, to znamená péči o krajany. Ministerstvo
obchodu, průmyslu a živností sledovalo, aby do ciziny
neodcházeli kvalifikovaní specialisté (především z pivovarnictví, cukrovarnictví, sklářství, textilního průmyslu),
kteří přenosem technologických postupů v cizině těmto
domácím oborům zvyšovali konkurenci. Při ministerstvu zemědělství vzniklo zvláštní oddělení, které se
zabývalo sezónním zemědělským vystěhovalectvím.
Povinností ministerstva školství a národní osvěty byla
podpora krajanských škol a spolků. Na zdravotní stav
vystěhovalců mělo dohlížet ministerstvo zdravotnictví
a tělesné výchovy ve Státní zdravotní revizní stanici pro
vystěhovalce ve Svatobořicích u Kyjova a ve vystěhovalecké stanici v Praze-Libni.
Hlavní protiemigrační opatření se spatřovala
v investicích do dřevařského, báňského, hutního a naftového průmyslu a vůbec v zásadním industrializačním rozvoji a také v intenzifikaci zemědělské výroby
východní části republiky, tj. Slovenska a Podkarpatské
Rusi, odkud byla emigrace nejsilnější.
Na sezónní práce – většinou v zemědělství – odcházelo právě především obyvatelstvo ze Slovenska a Podkarpatské Rusi, dále z jižních a západních oblastí Čech
a z jižní Moravy. Státní zásah do sezónního vystěhovalectví měl hlavně ochraňovat vystěhovalce u zahraničních zaměstnavatelů. V českých zemích byl odchod
na sezónní práce záležitostí místních zprostředkovatelen práce. Na Slovensku tuto agendu obstarával Zemský úřad práce pro zemědělské dělnictvo, který sjednával pracovní smlouvy do českých zemí, Rakouska,
Německa, Jugoslávie a Francie.
Odborníci z ČSR se stěhovali do zahraničí spolu s odlivem kapitálu, který se podílel na vybudování některých

podniků ve sklářském, textilním a potravinářském průmyslu ve světě. Přenosem technologie i vlastní pracovní
činností těchto vystěhovalců se vytvářela pro československé zboží v zahraničí konkurence. Postoj státu k těmto
jevům se odrazil v opatřeních při vydávání pasů.
Jestliže bylo na jedné straně zjevné, že vystěhovalectví přináší četné problémy a negativně ovlivňuje vývoj
v Československu, začaly se na straně druhé objevovat
úvahy hledající naopak možnosti k využívání vystěhovalectví. Tyto úvahy vycházely z dosavadních poznatků
o tom, že migrace je přirozený a trvalý jev, který je třeba
buď dobře organizovat, nebo dokonce usměrňovat do
vhodných zemí. To však naráželo na zásadu vystěhovaleckého zákona z roku 1922, který zvláště pod paragrafy
6 a 7 zakazoval zjednávání osadníků a najímání dělnictva pro mimoevropské země. Proto se záhy po vydání
vystěhovaleckého zákona začalo intenzivně uvažovat
o jeho novelizaci.
Střediskem takových názorů se stal Ústav pro hospodářské styky emigrační a kolonizační při Masarykově akademii práce (nazývaný Emigrační ústav), založený v roce
1923 s výraznou orientací na finanční kruhy. Na konci
roku 1924 tento ústav inicioval vedle novelizace vystěhovaleckého zákona nebo zřízení banky pro kolonizační podniky především vytvoření státního ústavu pro emigraci
a kolonizaci a ustavení expertní skupiny jako poradního
orgánu vlády pro všechny otázky spojené s migracemi.
K projednávání iniciativy Emigračního ústavu vznikla
v roce 1926 Meziministerská komise pro vystěhovalectví a kolonizaci, jejímž posláním byla zásadní revize československé migrační politiky, z níž vzešel požadavek
centralizace veškerých iniciativ do jedné instituce.
Myšlenka soustředit praktické řízení a teoretické
studium migrací do jednoho centra se v českém prostředí objevila už před první světovou válkou při anketě15
o české migraci. V meziválečném období prošla přes
15
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Anketa o českém vystěhovalectví. Praha 1912; Vystěhovalectví bylo nahlíženo v širších souvislostech, viz: PIMPER,
A.: Vystěhovalecká otázka. Praha 1914.

Emigrační ústav a Meziministerskou komisi pro vystěhovalectví a kolonizaci a v roce 1928 vyústila ve vznik
Československého ústavu zahraničního. Ke změnám
docházelo jen pozvolna a v několika ohledech: v roce
1928 vznikla Česká kolonizační společnost při Legiobance, v roce 1936 byl vládním nařízením ze dne 12.
června změněn § 6 vystěhovaleckého zákona v tom
smyslu, že zjednávání osadníků se povolovalo po souhlasu ministerstva sociální péče. Než došlo k realizaci
dalších záměrů, vyvstala před Československem témata
existenčně závažnější, vedoucí k německé okupaci.

d)

Československo a emigrace 1948–1989

Vztah Československa ke krajanům (lidem, kteří
se hlásili k původu z této země) se v letech 1948–1989
oproti meziválečnému období značně proměnil. Změna
se dá charakterizovat jako počáteční nezájem, následovaný obavami z infiltrace společnosti takovými hodnotami, jako je svoboda projevu, demokratické uspořádání politického systému atd., a ústící v tvrdé pronásledování všeho, co bylo s tímto fenoménem spojeno.
Žádná jiná středoevropská země se nechovala ke
svým krajanům v cizině tak macešsky, kriticky a restriktivně, včetně tvrdých trestů vězením za nelegální opuštění republiky, jako to provedlo Československo. Poláci
nebo Maďaři tak drasticky nezpřetrhali kontakty se svými
lidmi za hranicemi, jako to udělala tehdejší československá moc. Nutno připomenout také fakt, že přitom postoje
v českých zemích (respektive v České socialistické republice) byly daleko nekompromisnější, než tomu bylo ve
slovenských podmínkách. Poměrně živější zájem o krajany reprezentoval odbor Matice slovenské pro zahraniční
Slováky, který vydával časopis (sborník) i řadu publikací
a pořádal mezinárodní konference s účastí krajanů.16
16
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Když Ministerstvo vnitra ČSR charakterizovalo
v roce 1948 uprchlíky z Československa, označovalo
jejich důvody především jako politické. Byli to podle něj
politici, kteří prohráli boj o moc v zemi (předáci pravicových stran), pak ti lidé, kteří byli politicky svedeni
k emigraci, nebo také ti, kteří utíkali před trestem, a také
vojáci, kteří bojovali za druhé světové války v západních armádách.17 Tato ministerská klasifikace důvodů
po Únoru je pochopitelně neúplná. Skutečná škála zdůvodňování (jak v různých souvislostech deklarovaného, tak skutečného vnitřního, soukromého rozhodnutí) je nesmírně široká. Dá se říci, že u naprosté většiny uprchlíků byla motivace strukturovanější, a obecněji by se dala klasifikovat jako strach (obavy) z nejistoty vývoje v ČSR, přičemž ale převládala naděje, že
se komunistická moc v zemi během několika málo let
zhroutí. Kromě naprosté většiny, která se rozhodla pro
emigraci z jednoznačně politických důvodů nebo pro
kterou byl politický vývoj po Únoru neslučitelný s představou o normální existenci pro ně samotné nebo jejich
okolí, zde byli také lidé odcházející za dobrodružstvím.
První reakce předsedy vlády a prvního muže
v komunistické straně, Klementa Gottwalda, a dalších
jeho spolustraníků na důležitých místech státu se dá
shrnout do věty: Ať si jdou! Zpočátku se totiž předpokládalo, že nový československý zahraniční politický
odboj by mohl mít nějakou naději na úspěch jen v případě válečného konfliktu, ale válka podle nich v blízké
budoucnosti nehrozila. Výrazná byla obava z Německa,
ale až po případné hospodářské obnově. Stalin a Moskva
pro ně ovšem byli zárukou míru.
Údajně obdobně se vůči emigraci a situaci bezprostředně po Únoru vyjadřoval prezident Edvard
Beneš. Ten válku nepředpokládal. Stalin byl pro něho
zárukou míru a silné pozice proti USA. Beneš se vyjadřoval, že už nikdy neemigruje a nikdy se neúčastní
třetího odboje, protože nepůjde proti vlastním lidem
17
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a proti SSSR.18 V dřívějších exilech měl proti sobě
vždy jasného nepřítele: v prvním odboji, za první světové války to bylo Rakousko-Uhersko a ve druhém
nacistické Německo.
Tyto názory ovšem pocházejí ze zápisu, který učinil 4. března 1948 Vlado Clementis, státní tajemník na
ministerstvu zahraničních věcí, a Benešova slova byla
adresována Gottwaldovi vlastně jeho prostřednictvím.
Podobně vyzníval i rozhovor prezidenta Edvarda Beneše
s guvernérem národní banky.19 Je tedy otázka, do jaké
míry tyto poznámky vypovídají o skutečných Benešových názorech.
V exilovém časopisu Svobodný zítřek,20 který
vycházel ve Francii, přední český publicista Ferdinand
Peroutka v článku nazvaném Ideje 28. října říká, že
důvodem k tehdejší emigraci po roce 1948 byla také
věrnost k ideálům 28. října 1918, kdy vzniklo samostatné Československo rozpadem Rakousko-Uherska. V době, kdy článek psal, vycházel Peroutka z přesvědčení, že se národ doma cítí opuštěn. Jeho velcí
mužové zemřeli, a tak „pocit opuštěnosti začal vytvářet symboly“. Také po smrti prezidenta Beneše začal
fungovat jeho symbol, to znamená symbol zakladatele státu a dvojnásobného zahraničního bojovníka za
jeho svobodu. Beneš údajně krátce před smrtí poslal
do exilu dopis, ve kterém žehná exilu, věří přes stranické rozdíly v jednotu a v podmínku trvalého míru,
která se rovná svobodě ČSR.
Lhostejný postoj komunistické moci vůči emigraci
neměl dlouhé trvání. Brzo došlo ke změně postojů, přičemž
impuls k ostražitosti v této záležitosti přišel z Moskvy.
Náměstek ministra zahraničních věcí SSSR Valerián Zorin,
který byl v letech 1945–1947 sovětským velvyslancem
v Praze, poukazoval na to, že do emigrace odchází mnoho
vojáků. Zároveň se do Prahy dostávaly zprávy o počínající
exilové činnosti a objevily se kontakty exilu se špičkami
18
19
20
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funkcionářů nekomunistických stran v Československu.
Politické čistky vyvolávaly další a další odchody ze země.21
Postupně sílící postoje totalitní moci proti emigraci se projevily ve změnách režimu v blízkosti hranic
a hlavně na samotných hranicích a také vůči těm, kteří
za hranice odešli. Už 23. února 1948 ministerstvo vnitra (jehož šéfem byl od roku 1945 Václav Nosek, člen
Komunistické strany Československa) zrušilo všechny
cestovní pasy pro občany Československa. Cestovat
mohly jen prověřené osoby, a ilegální přechod hranice
se tak stal nutností pro toho, kdo chtěl ze země odejít
a neměl nový pas. A na přelomu jara a léta 1948 přicházela tvrdá opatření. Byly to předpisy znemožňující volný
přístup k hranicím: policie kontrolovala osoby a vozidla jedoucí tím směrem. Pak nastalo uzavírání hraničních přechodů, což představovaly nejprve závory a příkopy. Došlo k prověrkám u příslušníků finanční stráže,
někteří z nich emigrovali, jiní nespolehliví byli propuštěni a 2. prosince 1948 byla Pohraniční finanční stráž
nahrazena útvary Sboru národní bezpečnosti. Následovaly vyhlášky přinášející omezování pobytu v celním
pásmu a poté zřizování hraničního pásma.
Vše spělo k neprostupnosti hranic. Od 1. června
1951 se zaváděl režim hraničního a zakázaného pásma
(2 km od hranice směrem do vnitrozemí se nesměl
nikdo pohybovat kromě pohraničníků; v hraničním
pásmu od 2 do 5 km, někde až do 12 km, mohli bydlet jen prověření občané). Zákon z 11. července 1951
dovoloval vstup na určitá území pouze na zvláštní povolení. Navíc se hranice uzavíraly proti takzvaným narušitelům. Země byla obehnána ostnatými dráty s elektrickým proudem, hraniční prostor vytyčovaly hlídkové
věže osazené samopalníky.
V únoru 1952 sekretariát komunistické strany
schválil zaminování důležitých úseků hranice s Německem a Rakouskem. Navzdory těmto opatřením se lidem
dařilo utíkat. Mnozí však neprošli a pokus o nabytí svobody zaplatili životem: asi 90 lidí zabil elektrický proud,
21
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možná 10 lidí zabily miny.22 Elektrické napájení bylo zrušeno až v roce 1965 a nahrazeno signální soustavou.
K tomu všemu přistoupil zákon ze dne 12. července
1950, č. 86, Sb., § 95 o opuštění republiky, který říkal, že
kdo bez povolení odejde z území Československé republiky, bude potrestán odnětím svobody na 1 rok až 5 let.
Od jarních měsíců roku 1948 se rozjížděly akce
státní bezpečnosti (StB). Stačilo třeba označení, že
někdo mluvil o emigraci, a došlo minimálně k zadržení
a výslechu. Navíc státní bezpečnost připravovala pro
občany řadu provokací. Oblíbený byl falešný dopis nebo
zpráva od přítele ze zahraničí, který třeba nabízel zprostředkování přechodu hranic.
Největší akce StB se jmenovala Kámen. Byla to
vlastně promyšlená snaha nastražit past lidem, o nichž
se režim domníval, že jsou potenciálními emigranty.
Podvodným způsobem byli zlákáni k ilegálnímu přechodu hranic. Přechod byl vlastně divadelním představením, v němž účinkovali příslušníci StB v rolích převaděčů, příslušníků německé policie a důstojníků americké armády, oblečení v kostýmech z filmových ateliérů. Fingované hranice byly ve skutečnosti kulisy, takže
se vše odehrávalo na československé půdě. Po výslechu falešnými americkými vojáky jakoby na německé
půdě měl domnělý převaděč v závěrečné fázi zavést
uprchlíky do lágru, ovšem podle scénáře předstíral, že
zabloudil, a dostal se s nimi opět na československou
stranu, kterou uprchlíci vlastně nikdy neopustili. Následovalo zatčení uprchlíků a jejich potrestání.
Vedle toho existovalo mnoho zdatných skutečných
převaděčů (někteří pracovali zadarmo, jiní za honorář). Český exulant pobývající v německém táboře měl
naději, že bude uznán za politického uprchlíka. Komu se
to nepodařilo, byl označen za displaced person (DP).
Mohl se odvolat na ústředí International refugee organisation (IRO) do Švýcarska a znovu žádat o status
22
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politického uprchlíka. Obrovským přílivem uprchlíků
byl Západ zaskočen, a tak pomáhaly krajanské organizace. Například již v dubnu 1948 vznikl v Paříži Československý výbor pro podporu uprchlíků. Významný
byl Americký fond pro československé uprchlíky (od
května 1948), jehož zakladatelem byl Ján Papánek. Ten
pracoval jako mimořádný vyslanec a stálý delegát ČSR
u OSN. V Evropě měl několik zdatných spolupracovníků, z nichž velmi aktivní byla organizátorka československého exilu v Norsku Anna Kvapilová.
Přes hranice odcházelo stále více lidí. Nejsou sice
k dispozici přesné údaje, protože statistiky byly zpracovávány se zpožděním, ale orientačně se lze domnívat, že
v letech 1948–1950 odešlo nejméně 25 tisíc lidí (některé
odhady říkají až 60 tisíc), a snad je možné odhadnout, že
v letech 1948–1989 to bylo 300 až 500 tisíc lidí.

e)

Nové podmínky pro formování moderní
české diaspory po roce 1990

Český, respektive československý exil se po roce
1990 buď vracel zpět do svobodného Československa,
nebo nabízel úzkou spolupráci odbornou či ekonomickou, a tak připravoval zahraniční Čechoslováky na fungování v moderní diaspoře s živými ekonomickými,
politickými a společenskými vazbami. Navíc se k této
původní migraci začal přiřazovat novodobý druh diasporální migrace – jakési permanentní přelévání mladé
pracovní síly v nejrůznějších oborech – hledající obecně
řečeno jinokulturní a profesní zkušenosti a nemigrující
už z důvodů sociální, politické nebo ekonomické nouze.
To samozřejmě není specifický jev pouze český: jeví se
jako třetí velké téma světových migrací (za první téma
můžeme považovat migrace z chudého jihu na bohatý
sever světa, za druhé téma migrace z přelidněného
východu na západ; oba tyto migrační toky se z důvodů
jmenované sociální, politické nebo ekonomické nouze
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naopak realizují). V tomto třetím velkém migračním světovém tématu se vytváří krok za krokem představa diasporálních útvarů rozprostřených po celém světě, které
jsou na základě moderních informačních technologií
spojeny nejen mezi sebou (čili na základě vědomé sounáležitosti těchto jednotlivých částí), ale dostávají se do
výrazného kontaktu se zemí původu.23
Výsledkem vztahu mezi zahraničními Čechy a společností v České republice bylo a asi stále je problém
míry očekávání jedné strany od druhé. Přiměřená míra
očekávání je přitom jednou z nejcitlivějších složek sociální komunikace. Nelze ji jednou provždy určit nebo
vynucovat upozorňováním na vnější příklady, je třeba
ji přítomně definovat vzájemnou domluvou a pak znova
a znova redefinovat. Reemigrace zahraničních Čechů
nebo jakýkoli jejich kontakt s původní vlastí po roce
1990 jsou plny takových zklamání.
Přitom ještě v polovině 90. let se alespoň nějaké
výsledky očekávaly. V té době právník a bývalý pracovník
Mezinárodního úřadu práce v Ženevě JUDr. Oldřich Černý
a profesor ekonomie v USA Karel Kánský spolu s dalšími
zahraničními Čechy přišli s nápadem vytvořit prostor pro
narovnávání vztahu mezi společností v České republice
a exilem, potažmo se všemi lidmi českého původu usedlými mimo české země, ať už se jedná o kteroukoli generaci, včetně potomků náboženských exulantů.
Vznikl Mezinárodní koordinační výbor, který
začal pořádat Týdny zahraničních Čechů a ve spolupráci s Etnologickým ústavem Akademie věd ČR vydávat sborníky24 z těchto akcí, jež probíhaly většinou
pod záštitou prezidenta republiky. Můžeme shrnout
poměrně velkou škálu konferencí, akcí různého druhu
23
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či projednávání v obou komorách parlamentu nebo na
patřičných odborech ministerstev. Ze všech jednání
krajanů (exulantů či emigrantů) s představiteli státu
a také od legislativních orgánů vzešly rezoluce žádající
konkrétní odpovědi na konkrétní otázky jmenovaného
vztahu. Přestože většina projednávaných záležitostí
zůstává spíše v rovině příslibů, je třeba upozornit,
že vláda ČR vynakládá ze svého rozpočtu nemalé
prostředky na rozvoj „krajanského hnutí“. Avšak opět
nelze jen konstatovat, že zůstávájí rezervy.
Nepsané zásady vztahu současné české diaspory
a domácí české společnosti můžeme rozčlenit do tří
základních oblastí.
První bychom mohli nazvat reprezentační.
Tato oblast se spíše týká pocitové identifikace,
jakési slavnostní vyznání identity. Nedá se říci, že by
se v této oblasti nedělo nic, děje se naopak mnohé,
ale stále v ní jednotliví představitelé české diaspory
postrádají pro ně důležitý aspekt – totiž jistou formu

BUTLER, K.: Defining Diaspora, Refining a Discourse. Diaspora 10, 2001.
BROUČEK, S. – ČERNÝ, S. – DUBOVICKÝ, I. (eds.): Exil sám
o sobě. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2006; BROUČEK,
S. – HRUBÝ, K. – MĚŠŤAN, A. (eds.): Emigrace a exil jako
způsob života. Praha: Karolinum, 2001;
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HRUBÝ, K. – BROUČEK, S. (eds.): Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století. Praha: Karolinum, 2000; Po ustavení
Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí Senátu PČR (ve
druhé polovině devadesátých let) postupně docházelo na praktické stránky migrací. Etnologický ústav AV ČR poskytl konferencím v Senátu odbornou základnu a podílel se na uspořádání
několika akcí (v posledních letech to byly konference, z nichž
byly vydány stejnojmenné sborníky editované S. Broučkem
a T. Grulichem: v roce 2009 Krajané a Česká republika, hledání
možností k nové otevřené spolupráci; v roce 2010 Česko-slovenské vztahy a krajané; v roce 2011 Migrace a česká společnost). Na zlomu září a října 2013 proběhla zatím poslední konference s názvem Nová emigrace z České republiky po roce
1989: Náhled na problematiku v kontextu vývoje světových
migrací, vznik moderních diaspor a transnacionálních společností. Konference měla hlavní cíl: pokusit se zmapovat zájmy
příslušníků české diaspory, kteří migrovali po roce 1989. To
představovalo především hledání odpovědí na otázky související s jejich mentálními, ale také hmotnými či dokonce existenčními zájmy, v nichž hrají důležitou roli intenzivní kontakty
se společností České republiky. To vše bylo porovnáváno se
situací migrantů z jiných zemí, kde zájem o návratovou politiku státu je v současné době podstatně rozvinutější.

oficiálního provolání vrcholného českého představitele
o místě české diaspory v parciálních, ale především
globálních zájmech České republiky (čekali to již marně
od prezidenta Václava Havla).
Druhá oblast by mohla být opatřena přívlastkem
informační.
Týká se budování souboru dat a vědomostí o jednotlivých částech této diaspory.
Ve třetí oblasti se jedná o aktivní pravidelný kontakt, komunikaci.
To představuje vytvoření centrální instituce. Nikoli
však již toho typu, který fungoval v meziválečném
období, tj. Československého ústavu zahraničního, ale
nově úřadu zmocněnce vlády ČR pro migrace obecně
nebo zmocněnce pro krajany (zahraniční Čechy) či

ještě lépe jiného suverénního státního úřadu s vyššími
pravomocemi, než má k dispozici institut zmocněnce.
Z řady dalších důvodů – hovořících pro důslednou institucionalizaci vztahu státu ke krajanům – lze také uvést,
že krajané v naprosté většině postrádají instituci, na
niž by se při svých návštěvách v České republice mohli
obracet, a to nejen s dotazy a žádostmi, ale také jako
na místo pro přátelské kontakty, na místo představující
společnost, která je vítá a chce se s nimi setkat. Mnohokrát se hovořilo o záměrech vybudovat něco jako
„Dům pro zahraniční Čechy“, spojený s možnostmi
přechodného, ale také trvalého ubytování pro seniory,
včetně možností pro kulturní vyžití.
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3. VZTAH ČR K ČECHŮM
V ZAHRANIČÍ – VSTUPNÍ TEZE

Vycházíme ze základního poznatku, že hlavní složkou dosavadní praxe vztahu státu ke krajanům bývá
etnický princip, a to minimálně ve středoevropském
prostoru, přestože právě v českém, respektive československém postoji v době mezi světovými válkami se
uvažovalo o takzvané krajanské péči o příslušníky státního československého národa, kteří žijí mimo meziválečné Československo.
Znamená to, že ústředním tématem vztahu České
republiky a krajanské diaspory se stala a dosud převažuje problematika „češství“, „českosti“, původně „českoslovenství“ (srov. nyní často užívaný termín ve slovenském prostředí: „slovenskost“). Zároveň v době
prosazovaní lidských práv jako hlavního principu formování společenských struktur se nad tímto tématem,
v němž je upřednostňována tato etnická komunikace
mezi státními institucemi a vlastní zahraniční diasporou,
vznáší otazník, zda se nejedná o přílišný nacionalismus
a zda dokonce některé státy nemají tento rozpor přímo
v ústavě, jak by se mohlo zdát na příkladu Slovenska.
Tímto úvodním konstatováním má být pouze poukázáno na složitost a citlivost tématu. A také především má
být vysloven hned na úvod základní poznatek pro praxi
v České republice, že totiž k řešení současného stavu
nemůže postačit jedna analýza či jeden soubor zásad.
Proč? Předně proto, že dosavadní vztah České
republiky ke krajanům (i naopak) překypuje pocitovými
prezentacemi, kdy na jedné straně se hovoří o nezájmu, až o macešském přístupu státu (státních orgánů)
ke krajanům, a na druhé straně se konstatuje, že stát
za daných politických, lidsko-právních a v neposlední
řadě i ekonomických poměrů svůj vztah uplatňuje prostřednictvím své exekutivy, tedy na co zkrátka v daných
poměrech má.
Dokonce nechybí názor, že emigrace člověka ze
současné průměrně vyspělé země, jakou je Česká
republika, je především problémem samotného migranta a že tento jedinec má celou řadu nástrojů, jak se
postarat sám o sebe.
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Už z tohoto jednoduchého popisu situace vyplývá,
že je třeba vést dlouhý vzájemný dialog o principech
vzájemného vztahu státu a zahraniční diaspory a že
cesta k domluvě a dorozumění vede právě přes mechanismus, který bychom mohli označit s malou nadsázkou jako „permanentní plebiscit“ nebo strukturovaný
diskurz do několika fází o tomto vztahu. Vztah české
společnosti v ČR a krajanů pojímáme v našem projektu
v zásadě ve třech hlavních rovinách:
1. rovina základní faktografie, v níž se skrývá formování českých zahraničních komunit během posledních dvou století, kdy se vyvíjel a proměňoval vztah
společnosti českých zemí k těmto komunitám;
2. rovina, jejíž podstatou jsou všechny aktivizační složky
iniciující komunikaci a poměry mezi jednotlivými
stranami, tj. krajanskou diasporou a domácí českou
společností. Patří sem všechny akce – od dobrovolných spolků, které byly zakládány už ve druhé polovině 19. století, přes ankety o českém vystěhovalectví, dále přes budování ústředních organizací (jako
třeba Československý ústav zahraniční), až po aktivity kolem akcí s názvem Týdny zahraničních Čechů
či působením Stálé komise Senátu PČR nebo úřadu
zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti při
Ministerstvu zahraničních věcí ČR;
3. rovina legislativního „ošetření“ vztahu České republiky vůči moderní české diaspoře a na to navazující mechanismy k věcnému, administračně dobře
zvládnutému systému všemožné komunikace mezi
těmto entitami (českou diasporou a českou společností v České republice).
S úvodními tezemi a vlastně se smyslem tohoto
pokusu o analýzu migrace po roce 1989 souvisí především hlavní otevřený problém, a to je právě zmíněná
praktická stránka navrhovaného zlepšení (nebo řešení)
vztahu České republiky ke krajanům.
Máme tak na stole bezesporu ty nejdůležitější
a zároveň nejsložitější i nejcitlivější otázky: Jak toho
zlepšení dosáhnout, čím začít, kdo bude diskusní proces

(diskurz) řídit, kdo se učastní diskuse, co všechno pro
to může náš projekt udělat?
To znamená, jaký proces by měl předcházet nové
institucionalizaci vztahu České republiky ke krajanům?
Dále se ještě na úvod můžeme ptát následujícím způsobem:
– Je potřeba provést nejprve nějakou vstupní právní
úpravu tohoto vztahu ČR vůči krajanům? Měla by
pak mít celková úprava několik postupných fází?
Mělo by se nejprve (v první fázi) začít nějakým
právním aktem, který řekne zcela jasně, že česká
moderní diaspora má pro existenci české společnosti nějaký význam? Mělo by se to odehrát třeba
v některé z obou komor Parlamentu České republiky? Měl by být akt uznání (respektu) vůči krajanům součástí Ústavy ČR? Nebo je vhodné tento
vztah posvětit jiným způsobem, například vládním dokumentem, provoláním prezidenta republiky
nebo obou komor Parlamentu České republiky?
– A dále, je třeba v druhé, následné fázi po tomto
prvním právním „startovacím“ aktu řešení vztahu
České republiky ke krajanům zjišťovat reakce,
názory, představy atd. samotných krajanů?
Po přečtení této poslední věty vznikne pochopitelně dojem, že by se k tomuto zjišťování realistického
vztahu krajanů a ČR mělo přistoupit v první řadě. To znamená ptát se nejdříve samotných krajanů. K tomu však
musíme hned dodat, že s velkou pravděpodobností jakékoli sondování tohoto vztahu, které bude provedeno bez
této předchozí oficiální procedury, bez vážného úmyslu
státu vyjádřeného některým z výše uvedených právních
aktů, nepřinese očekávané výsledky, tedy že očekávaná
kladná odezva krajanů, respektive jejich vstřícnost bude
minimální a tyto snahy vyvolají spíše nedůvěru.
Řešení našeho projektu bylo v tomto smyslu pokusem, sondou, která se týkala zjišťování názorové hladiny
vybraného vzorku krajanů na jejich praktické problémy.
Završením celého zkoumání se stalo zaměření na
odhalení inspirativních zdrojů v krajanských politikách
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vybraných zemí (Nizozemska, Dánska, Švédska a Slovenska). A to s otázkami: je možné některé podněty
z hlediska třeba právní úpravy vztahu ČR ke krajanům
přijmout pro situaci v České republice? Nebo jsou historické podmínky v těchto zkoumaných zemích natolik odlišné, že Česká republika bude hledat svůj vlastní
model? Nebo se dokonce přidrží současného stavu
s tím, že – jak říká na možné změny třeba senátor Jaroslav Kubera, člen Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí – „vše je nastaveno dobře, jen ať ti, kteří jsou pověřeni prací pro krajany, dělají, co mají…“?
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III.

ZÁKLADNÍ TRENDY MIGRACE
Z ČESKÉ REPUBLIKY

1.

K OTÁZKÁM STŘEDOEVROPSKÉ
MIGRAČNÍ PROBLEMATIKY

Ve veřejných a politických debatách na nadnárodní
úrovni jsou migrace, pokud jde o středoevropské země,
často považovány za jednolité. Nicméně výzkum poukazuje na značné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi regionu a potvrzuje existenci odlišných migračních kultur v jednotlivých zemích. Migrační výzkum také poukazuje na to, že tradiční kategorie používané pro popis
a vysvětlení migrací jsou již nedostačující.
V současné době totiž čím dál větší počet migrantů neodchází natrvalo ze země, z níž pochází, do
země cílové, nýbrž setrvává dlouhodobě v pohybu.
Namísto emigrace a imigrace můžeme tedy hovořit spíše o mobilním životě, v rámci kterého člověk cestuje mezi různými zeměmi, a tím si zajišťuje
lepší životní úroveň nebo získává kvalifikaci či vzdělání. Přestože existují nepopíratelné důkazy o existenci této velké změny v nadnárodním pohybu občanů
střední a východní Evropy, současné veřejné a politické debaty – a za nimi jdoucí legislativa a předpisy
– nadále nejsou této skutečnosti přizpůsobeny. A tak
přestože evropský diskurz podporuje mobilnost jako
důležitou součást evropské integrace a identity, pro
plně mobilní život občanů dnes nadále existují velké
bariéry na státní, ale i evropské úrovni.

Migrační vlny po roce 1989
Po pádu komunistických režimů ve střední
a východní Evropě očekávaly západní země Evropy
s obavami, že je zaplaví velká migrační vlna z Polska,
České republiky a z dalších států bývalého sovětského
bloku, jehož příslušníci u nich budou hledat zemi zaslíbenou a ohrozí stabilitu místních pracovních trhů.
Zprávy v západoevropských mediích hovořily až o 25
milionech přistěhovalců, kteří přijdou na Západ po
pádu železné opony. Rozdíly v bohatství mezi západem
a východem Evropy, nestejnoměrný rozvoj a sociální
i politická transformace byly pak považovány za rozho-
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dující faktory, které měly ovlivnit nové migrační trendy
a vlny po roce 1989.25
Tyto obavy západních zemí se ale nenaplnily a miliony imigrantů nezaplavily jejich pracovní trhy. Samozřejmě že po roce 1989 došlo k zintenzivnění mobility,
ale počty migrantů a dráhy jejich pohybů toto očekávání
nenaplnily. Přední socioložka zabývající se migracemi
Saskia Sassen26 tvrdí, že bychom si neměli klást otázku,
proč tolik lidí odešlo na západ, nýbrž spíše – když vezmeme v úvahu chudobu a nestabilní politickou situaci
ve většině zemí regionu – proč se více lidí nerozhodlo
pro emigraci do zemí Evropské unie?
Engbersen, Okólski, Black a Panţȋru ve své studii poskytují na tuto otázku dvě možné odpovědi.27 Na
jedné straně bylo podle nich příčinou to, že po roce 1989
mnohé západoevropské země, jež zprvu měly dosti otevřenou migrační politiku, přijaly restrikční imigrační
a azylová nařízení, která je efektivně uchránila od možné
velké imigrační vlny z východu, zejména ze zemí Balkánu
a Společenství nezávislých států. Příležitostí pro řádné
zaměstnání pro pracovníky ze zemí střední a východní
Evropy bylo v tuto dobu také velice málo. Ukázalo se tak,
že sama veliká politická změna, jíž byl pád komunistických režimů, nezpůsobila natolik velkou migrační vlnu,
jak se očekávalo. K té došlo později, v druhé polovině
90. let, kdy většinu regionu zasáhl ekonomický kolaps.
Druhou možnou a z antropologického hlediska
významnou odpovědí na otázku, proč se více lidí nerozhodlo odejít, lze podle autorů hledat v intraregionálním
25
26
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rozčlenění a sociokulturních rozdílech mezi jednotlivými zeměmi střední a východní Evropy. V této souvislosti výše jmenovaní autoři uvádějí, že by bylo skutečně zavádějícím zjednodušením přistupovat k problematice migrací v tomto regionu jako k homogennímu
jevu, vzhledem k tomu, že tento region bylo vždy možné
rozdělit na oblasti, které emigranti tradičně opouštěli
(migrant-sending), a takové, které imigranty většinou
přijímaly (migrant-receiving). Mezi ty první patří především Polsko, ale také Rumunsko, Ukrajina a Bulharsko, k nimž se po roce 1990 připojila Albánie, Moldavsko a několik dalších zemí. V těchto zemích existuje od
počátku 70. let minulého století silná populační tendence k vystěhovávání obyvatelstva do zahraničí.
Na rozdíl od nich Česká republika (dříve Československo), Maďarsko a východní Německo (dříve
Německá demokratická republika) až do pádu železné
opony imigranty především přijímaly. V této souvislosti
můžeme říci, že hlavní změnou v období postkomunistické transformace nebyl vznik nových rozdílů mezi
zeměmi střední a východní Evropy, pokud jde o migrační status.28
Dalším důležitým faktorem, který pravděpodobně
sehrál roli v zmírnění možných migrací do států Evropské unie, byly efekty ekonomických změn v průběhu
postkomunistické transformace. V jejich důsledku
došlo k diverzifikaci ekonomického prostoru ve střední
a východní Evropě.
Prohloubily se ekonomické rozdíly v regionu.
Zatímco některé oblasti hospodářsky upadly, jinde došlo
k ekonomického růstu. Ekonomické rozrůznění regionu
vedlo samozřejmě k populačním pohybům a posléze ke
vzniku nového migračního prostoru, který pomohl filtrovat možnou emigraci lidí do zemí Evropské unie. Místo
stěhování na západ mnoho přistěhovalců z bývalého
Sovětského svazu například změnilo místo svého trvalého
pohybu v rámci Společenství nezávislých států, a Rusko
se tak v 90. letech 20. století stalo jednou ze světových
28
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přistěhovaleckých velmocí. Kromě toho se statisíce lidí
z bývalého Sovětského svazu (z Ukrajiny, Běloruska, Moldavska, Ruska) a také z Rumunska a Bulharska přestěhovaly do lépe prosperujících zemí v regionu, zejména do
České republiky a Maďarska. Tento vnitřní typ migrace
byl samozřejmě mnohem méně riskantní i levnější než
hledání příležitostí na západě Evropy.29
Emigranti ze střední a východní Evropy postupně
vyjíždějí za prací také do míst, která jsou pro ně geograficky a kulturně vzdálená, a vytvářejí si sítě, které jim
později – po uvolnění evropského trhu práce – umožňují vycestovat dlouhodobě. Některé západoevropské
země v tuto dobu postupně uvolňují svá restrikční pravidla pro vstup do země, a tak přistěhovalci ze střední
a východní Evropy mohou například cestovat v oblasti
schengenského prostoru.
Některé státy dokonce zavedly nebo prodloužily
zvláštní programy vytvářející pracovní příležitosti pro
pracovníky ze střední a východní Evropy. V některých
státech na jihu Evropy lze zase pozorovat jakousi tichou
toleranci, co se týče nelegální práce přistěhovalců.
Pro shrnutí můžeme konstatovat, že nejdůležitějším
podnětem pro postupné zesilování migračních pohybů
v 90. letech 20. století jsou důsledky politické a ekonomické transformace, které způsobily převrat v životě
milionů lidí žijících ve střední a východní Evropě. Jak
se postupně oslabovala sociální role státu, dereguloval
se trh a rostla inflace, docházelo k sociálnímu rozvrstvení; v této souvislosti bychom na zvětšující se migraci
měli podle autorů nahlížet jako na nenásilnou odpověď
na ekonomický kolaps a neúspěšné pokusy o dosažení
ekonomické obnovy v devadesátých letech.30
Wallace31 ve své práci poukazuje na nový jev ve
struktuře středoevropských a východoevropských mig29
30
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rací v 90. letech, a sice intenzifikaci krátkodobých, cirkulačních pohybů, pro které se podle autorky hodí spíše termín mobilita než migrace. V případě Polska, tradiční emigrační kultury, dochází v tomto období ke změně tradiční
emigrace směřující především do Spojených států (po
mnoho let považovaných za ‘zemi zaslíbenou’) na migraci
evropskou. Díky tomu, že evropské země jsou zeměpisně
dostupnější, úmysl přestěhovat se do jedné z nich nevyžaduje automaticky rozhodnutí o stálém přesídlení, což je
vnímáno polskými migranty velice pozitivně. V důsledku
těchto změn začaly být polské migrační trendy popisovány jako pohyby kyvadlové nebo cirkulační a v některých
případech dokonce jako nadnárodní dojíždění.32
Autorka uvádí výsledky mezinárodního výzkumu,
který poukazuje na to, že pravděpodobně také vzhledem k zeměpisné blízkosti s možností krátkodobých
migrací jsou pro Středoevropany po roce 1989 hlavními cílovými zeměmi Německo a Rakousko. Postupný
nárůst krátkodobé mobility se odráží v subjektivním
vnímání obyvatel střední a východní Evropy, kteří spatřují velký rozdíl mezi prací v zahraničí a mezi emigrací
s cílem přesídlení. A tak například Německo, přestože
bylo považováno 36 procenty dotazovaných Poláků, 38
% Čechů, 25 % Maďarů a 17 % Slováků za nejlepší cílovou zemi pro práci v zahraničí, by si k přesídlení vybralo
pouze 1 až 6 procent dotazovaných.33
Podle výsledků výzkumu, který Wallace zmiňuje, většina potenciálních migrantů ze střední a východní Evropy
nechce přesídlit do zahraničí natrvalo, ale zato mnoho lidí
vyjadřuje zájem o dočasnou práci v zahraničí.
Na tento trend v pracovní migraci řada západních zemí v 90. letech odpovídá programy pro řádné
dočasné zaměstnání. Kromě těchto oficiálních programů
si mnoho dočasných přistěhovalců ze zemí střední
a východní Evropy, hlavně z Polska, našlo svůj prostor
v rámci neformálního trhu práce, kde si v dočasném
zaměstnání vydělají mnohem více než doma. V souhrnu
32
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můžeme říci, že migrační vzorce mezi střední a východní
Evropou a Evropou západní mají od devadesátých let
především krátkodobý a cirkulační charakter.34

Migrace po roce 2004
Masová migrace Středoevropanů (zejména Poláků)
po Evropě po vstupu do Evropské unie v roce 2004
měla velký vliv na rozvoj teoretických a výzkumných přístupů ke studiu migrace. Tyto nové vědecké poznatky se
nepromítají do veřejných a politických diskusí. Nadále
jsou používány tradiční přístupy, které tento jev přijímají jako jednosměrný pohyb z původní do cílové země,
jehož výsledkem je buď přesídlení, nebo návrat.
Když se migranti vracejí domů, je pak tento návrat
považován za výsledek „nepovedeného migračního projektu“. Tato zastaralá koncepce neodpovídá současným
migračním trajektoriím, o nichž v parafrázi na slavné
pojetí „tekuté modernity“ (liquid modernity) Zygmunda
Baumana35 můžeme hovořit jako o „tekuté migraci“.
Bauman používá pojetí tekutosti, aby popsal život současné společnosti, který je nestálý, plynný a ve kterém
se lidé nemohou spoléhat na tradiční struktury a jsou
odkázáni na vlastní výběr z velké škály jak materiálních,
tak i nemateriálních možností.
Současný člověk žije podle Baumana trochu jako
turista, nomád, který mění nejenom místo pobytu,
ale též zaměstnání, partnery či hodnoty. Když hovoříme o tekuté migraci, máme na mysli tento stav neustálého přemísťování, stav trvalé mobility, jež v pevné
míře vystřídala dřívější typy migrací, které někde začínaly a končily a ve kterých pohyb byl pouze prozatímním stavem, nikoliv trvalým řešením. Můžeme říci, že
34
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řada dnešních migrantů používá prostorovou mobilitu
jako adaptační mechanismus v rámci rozšíření Evropské unie. Mnoho z nich využívá mobilitu k tomu, aby
zůstali co nejdéle mobilními, s cílem vylepšit si nebo
udržet určitou životní úroveň, rozšířit svou odbornou
kvalifikaci a dosáhnout vyššího vzdělání. Migrace se tak
stává životním stylem, a proto „být doma“ dnes znamená tento domov také opouštět – představuje to stávající alternativu ke klasickému pojetí mezinárodních
migrací dělících se na emigrace a imigrace.
Jak uvádí Dahinden,36 k tomu, aby člověk mohl být
mobilní, musí být také lokální. Proto si také „tekutí migranti“, přestože jsou intenzivně mobilní, vytvářejí sítě,
v jejichž vlastním rámci se mohou neustále přemísťovat.
Tekutá migrace je tak určitým způsobem života.
Je zapotřebí dodat, že migrační jev, který nazýváme
tekutou migrací, je velice široký a netýká se pouze určité
profesní, sociální nebo etnické skupiny. I v českém kontextu pozorujeme nový typ mobilní existence, kdy lidé
setrvávají v pohybu, studují, pracují a vlastně dlouhodobě bydlí v zahraničí, ale ve skutečnosti udržují silné
vazby s domovem a neplánují nutně trvalé přesídlení do
jiné země. Dalo by se říci, že v evropských migracích
týkajících se občanů takových zemí jako Polsko či Česká
republika nejde už tolik o opouštění vlasti a návrat do ní
(tedy o tradičně chápanou mezinárodní migraci v kategoriích emigrace a imigrace), ale o mobilní život.
Bohužel je třeba říci, že ačkoli evropský diskurz propaguje mobilitu v rámci evropského prostoru jako jeden
z důležitých evropských integračních mechanismů, ani
evropské, ani vnitrostátní předpisy nejsou novým modelům mobility Evropanů plně přizpůsobeny, což nejenom
zapříčiňuje velké praktické problémy pro jednotlivce
36
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DAHINDEN, J.: ‘The Dynamics of Migrants’ Transnational
Formations: Between Mobility and Locality’. In: R. Bauböck
– T. Faist (red.): Diaspora and Transnationalism: Concepts,
Theories and Methods. IMISCOE Research: Amsterdam University Press, 2010, s. 51–71.

a jejich rodiny, ale také nepřispívá k pozitivní národní
a státní sebeindentifikaci těchto občanů Evropy a světa.
Chtěli bychom tedy na závěr položit několik otázek, nad kterými by bylo dobře se zamyslet nejenom ve
vědeckém výzkumu, ale především při tvorbě zákonodárství a při řízení práce státních institucí:
Jak mají být přizpůsobeny předpisy pro občany,
kteří se nechtějí usadit v nové zemi, ale také nechtějí
nebo nemohou zůstat doma, kteří chtějí setrvat

v pohybu? Jaký vliv má tato skutečnost na pojetí občanství? Jak to udělat, aby se mobilita stala součástí občanství? Jak pohyb, transnacionalitu a obecnou propojenost mezinárodního života učinit součástí migrační
politiky? V souvislosti s těmito trendy je otázka „návratové politiky“ bez trvalého návratu ještě palčivější – jak
to udělat, aby občané v pohybu, občané světa byli plnohodnotnými občany své původní země?
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2.

STATISTICKÉ ÚDAJE

Se statistickými údaji, které se týkají historického
vystěhovalectví z českých zemí, přes exilové odchody
až po novodobou migraci po roce 1989, byla a stále
je spojena celá řada problémů. Obecně se dá říci, že
potíže s jejich získáváním a hlavně s jejich ověřováním
vyplývají z neujasněného vztahu českého státu k migraci vlastního obyvatelstva do zahraničí. Přitom význam
statistických údajů z hlediska objektivní potřeby při
posuzování funkce migrace pro českou společnost
i český stát je v současnosti jistě nezpochybnitelný.
Avšak praxe a realita, která na badatele čeká při
sběru statistiky stěhování z českých zemí a následného usídlení Čechů v různých koutech světa, v různých
zemích, tuto předpokládanou relevanci mírně řečeno
narušuje, a to v některých obdobích takovým způsobem, až nezbývá než se uchýlit k formě „kvalifikovaných“ odhadů. Přitom v mnohých případech je třeba
brát tyto kvalifikované odhady jen jako ilustraci, která se
v žádném případě nehodí pro seriózní analýzu.
Z jakých zdrojů jsme vycházeli a jakým způsobem
jsme postupovali my pro potřeby Analýzy migrace českých občanů po roce 1989?
Podle povahy jednotlivých institucí se dalo předpokládat, že žádaná statistická data lze získat na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, na Ministerstvu zahraničních věcí ČR (prostřednictvím zastupitelských úřadů),
na České správě sociálního zabezpečení, ve Výzkumném
ústavu práce a sociálních věcí a především na Českém
statistickém úřadu a popřípadě v dalších institucích,
jakými jsou třeba zdravotní pojišťovny. K nejdůležitějším
mezinárodním zdrojům patří Eurostat.37
37

44

Dostupné z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/cs (cit. 10. 4. 2015).
Eurostat vytváří statistiky týkající se řady témat souvisejících s mezinárodními migračními toky, počtem cizích státních příslušníků v jednotlivých státech a nabytím státního
občanství. Údaje se shromažďují každoročně a Eurostatu
je poskytují národní statistické úřady členských států EU.
Od roku 2008 vychází sběr údajů z nařízení č. 862/2007.

Většina členských států Evropské unie hlásí za rok
2010 vyšší míru přistěhování než vystěhování, avšak
v Irsku, Řecku, České republice, Slovinsku a ve všech
třech pobaltských členských státech naopak počet
vystěhovaných osob překročil množství přistěhovalců.
Mimořádně důležitým orgánem, kde by badatel
předpokládal nalézt data k migraci, a to vnitřní (tj. v rámci
České republiky) i vnější (do zahraničí), jsou také orgány
obecní samosprávy, neboť „základem obecní samosprávy
jsou občané obce, tj. osoby, které mají v obci trvalý pobyt“,
a když z obce odcházejí, lze předpokládat, že by měli uvádět,
kam se stěhují. Jenže řada nových migrantů, odcházejících
po roce 1989 do zahraničí, si ve své obci ponechávala
trvalý pobyt. Povinnost hlášení o přechodném bydlišti byla
V něm je definován základní soubor statistik týkajících se
mezinárodních migračních toků, počtu cizích státních příslušníků v jednotlivých členských státech, nabytí státního
občanství, povolení k pobytu, azylu a opatření proti nezákonnému vstupu do země a pobytu. Ačkoli mohou členské
státy EU nadále používat jakékoli vhodné dostupné údaje
v souladu s vnitrostátními postupy, statistiky shromažďované podle uvedeného nařízení musejí vycházet ze společných definic a konceptů. Většina členských států EU své
statistiky zakládá na administrativních zdrojích údajů, jako
jsou evidence obyvatelstva, evidence cizích státních příslušníků, evidence trvalého pobytu nebo pracovních povolení. Některé země používají k tvorbě statistik migrace výběrová šetření nebo metody odhadu. Údaje o nabytí občanství se většinou čerpají z administrativních systémů. Nařízení se používá za účelem lepší dostupnosti a srovnatelnosti
statistik migrace a občanství. Dříve se statistiky týkající se
toků migrace, počtu cizích státních příslušníků v jednotlivých členských státech a nabytí státního občanství zasílala Eurostatu dobrovolně jako součást společného sběru
údajů o migraci, který organizoval Eurostat ve spolupráci
s řadou mezinárodních organizací, např. Statistickým úřadem OSN (UNSD), Evropskou hospodářskou komisí OSN
(UNECE) a Mezinárodní organizací práce (ILO). Nedávné
změny v metodice, definicích a zdrojích dat používaných
k vytváření statistik v oblasti migrace a občanství mohou
vést k tomu, že některé členské státy EU nebudou mít příslušné řady srovnatelné v čase.

zrušena, a tím zmizela stopa po migrantu do zahraničí na
úrovni možného zachycení pro statistiku.
Úvaha se zdá zcela logická, ale jak ukazujeme dále
na našich konzultacích s Českým statistickým úřadem,
hlášení obecních úřadů o migrujících osobách je nejvíce
(nejfrekventovaněji) obsaženo ve statistice pouze
pro rok 1993. Pak výkaznictví značně upadalo. Proč?
Pravděpodobně proto, že to po obecní samosprávě
nikdo nepožadoval. Jakým jiným kanálem než přes
obecní samosprávu by se tyto informace o pohybu
obyvatelstva (tedy v našem případě o odchodu za
hranice) mohly dostat do Českého statistické úřadu? To
znamená, že se nám obec jeví jako místo velmi důležité
k registraci tohoto fenoménu. Snad současné úvahy
o zavedení povinnosti registrace přechodného bydliště
nebo aktuální korespondenční adresy by řešení budoucí
situace ve statistice napomohlo.
Při této snaze o hledání záznamů migrací pro přehledy ve statistikách je třeba zmínit druhou stranu
tohoto problému, jíž jsou osobní svobody jednotlivce.
Svobodný pohyb obyvatelstva – a tudíž výběr místa
k životu – je právem občana Evropské unie. Může
volně cestovat v rámci EU, usazovat se a začít podnikat v ostatních zemích EU. Občan má právo v místě, kde
pobývá, volit do Evropského parlamentu a do místních
zastupitelstev. Cestování uvnitř Evropské unie upravuje
Schengenská smlouva, která odstranila vnitřní hraniční
kontroly mezi jednotlivými členskými státy. Občanem
EU je každý, kdo má občanství některého z členských
států. Svoboda pobytu a usazování je jedním z nejdůležitějších práv, jež občanství unie (zřízené Maastrichtskou smlouvou) přineslo.
Svoboda pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu
nepochybně ovlivnila charakter migračních trendů. Svoboda pohybu osob v rámci EU nejen migraci znásobila,38
38
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Přestože některé výzkumy se snaží upozornit, že oproti
původním obavám nedošlo po rozšíření EU o země střední
a východní Evropy k očekávanému dramatickému nárůstu
migrace na západ EU.

ale také ji učinila výrazně nepřehlednou – nejedná se již
o migrační proces v původní podobě, vyjádřený dvoufázově jako emigrace a imigrace (tj. proces registrovatelný
ve dvou zemích: jednou jako odchod ze země, podruhé
jako příchod do země), ale jde spíše o mobilitu jako strategii. A to nejen v řešení ekonomických, poznávacích,
vzdělávacích a jiných potřeb, kdy člověk volně cestuje, ale
můžeme dokonce hovořit o životním stylu, který lze nazvat
mobilním životem. Občan státu EU pobývá v jedné zemi
unie víceméně dočasně, pak přechází podle volby dalších
vhodnějších příležitostí do třetí země, a má tak před sebou
další možnost přesídlení jinam. Vědomí, že může volně
přecházet ze země do země, a relativně snadné podmínky
k takovému přechodu se podílejí na formování migrantova
žebříčku hodnot, na formování způsobu života.
Vraťme se k naší anabázi za získáním statistických
dat o zahraniční migraci z České republiky po roce 1989.
Po prvních sondách na jmenovaných institucích (úřadech) bylo jasné, že pro migrujícího neexistuje absolutní
povinnost nahlásit, kam přesně odchází, na jak dlouho
odchází a za jakým účelem bude mimo Českou republiku pobývat. Existují však některá zveřejněná data (v oficiálních statistikách), z nichž by se daly na první pohled
vyčíst relevantní údaje. Bez dodatečného ústního vysvětlení sestavovatelů (tj. Českého statistického úřadu) by
tyto údaje však mohly být mimořádně zavádějící.
Jeden příklad za všechny:
V „Tabulce A-1. Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů v roce 2009“ jsou na stránkách Českého statistického úřadu39 uvedeny tyto na první pohled
„nadějné“ údaje o zahraničním stěhování obyvatel
České republiky podle jednotlivých krajů.
V rubrice „vystěhovali“ (míněno do zahraničí) je to
údaj 11 629, v rubrice „přistěhovali“ (míněno ze zahraničí) údaj 39 973 a v rubrice saldo zahraničního stěhování údaj 28 344. Následuje podíl na tomto pohybu obyvatelstva podle jednotlivých krajů.
39

Tyto údaje by byly jistě dobrým vodítkem pro analýzu, kdyby v nich nebyli započteni migrující cizinci,
jichž mohla být v některých případech většina. A dodatečně oddělit cizince od českých občanů nebo dokonce
Čechů podle etnického příznaku je zcela nemožné.40
S pomocí senátora Tomáše Grulicha jsme se
dopracovali ke kontaktu na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR k vedoucí oddělení zahraniční zaměstnanosti PhDr. Kateřině Štěpánkové, které byl adresován náš dopis,41 vysvětlující potřeby statistiky pro
naši analýzu. Řešitel projektu byl pověřenou osobou
z tohoto oddělení v odpovědi42 informován, že taková
40

41
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Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/t/
4000377F2C/$File/33013514t02.pdf (cit. 24. 4. 2015).
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Srov. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/13-113508-2001_az_2007-4_1__pocty_vystehovalych_ (aktualizováno dne 20. 12. 2014, cit. 24. 4. 2015). V této studii, nazvané
Vystěhovalí v letech 2001–2007, je zachycena změna metodiky od roku 2001, spočívající v započítávání cizích státních příslušníků nejen s trvalým pobytem na území ČR, ale
i s pobytem dlouhodobým, s vízem nad 90 dní (občané zemí
mimo EU) a s pobytem přechodným (občané zemí EU); do
všech údajů o obyvatelstvu se samozřejmě odrazila i data
v údajích o vystěhovalých. Od tohoto roku figurují mezi
vystěhovalými z hl. m. Prahy i cizinci, kteří odtud odcházejí buď zpět do své vlasti či jinam do zahraničí, ale i ti, kteří
z Prahy míří do ostatních regionů ČR. Následující tabulky pak
už rozlišují mezi cizinci a občany ČR, jenže není rozlišeno stěhování vnější od vnitřního podle jednotlivých krajů.
Z dopisu: “Smyslem projektu je získat relevantní data ve prospěch zlepšování vztahů ČR k zahraničním Čechům, kteří odešli
ze země po roce 1989. Základním kamenem tohoto projektu jsou
vedle práce s dostupnými prameny, dále analýzy pomocí dotazníkového šetření, také počty nové migrace v zahraničí a odchody
do cílové země dočasného nebo nového působení... Obracím se
tedy na Vás s prosbou o možnost studia těchto dat (počtů) pro
aktuální vládní politiku vůči krajanům. Prosím Vás o zprávu, na
koho se jako řešitel projektu mohu obrátit ohledně možnosti studia těchto dat. Pokud byste měla zájem dozvědět se o projektu
více, můžete navštívit facebookovou stránku projektu...“
Z dopisu: „Oddělení zahraniční zaměstnanosti se zabývá
zaměstnáváním zahraničních občanů na území ČR, nikoli
odchody českých občanů do zahraničí. Platné právní předpisy nestanovují českým občanům povinnost hlásit svůj
odchod z ČR za prací, z těchto důvodů nelze získat ani

data nemají k dispozici a aby o relevantní data požádal Českou správu sociálního zabezpečení, Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a dále na Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
Následovala proto žádost na oddělení zvláštního
zmocněnce pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí ČR, JUDr. Karla Kühnla, který zareagoval
okamžitě. Zmocněnec obeslal české zastupitelské úřady
v zahraničí s žádostí o zaslání počtů českých imigrantů
do jednotlivých zemí. Výsledky tohoto šetření prostřednictvím českých zastupitelských úřadů jsou prezentovány dále v textu.
Jako další „pomůcka“ při hledání statistických dat
nám posloužilo sondování v publikovaných studiích
týkajících se krajanské problematiky. Některé dílčí informace lze získávat rovněž ze studentských prací (bakalářských, diplomových, disertačních a dalších). Zajímali
jsme se o možnosti získávání těchto dat také prostřednictvím údajů zveřejňovaných na těch internetových
stránkách, jejichž náplň s projektem souvisí.43
Jisté informace o velikosti zahraničních komunit
nové migrace po roce 1989 bylo možné získávat z pre-
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relevantní data. Nicméně určitá cesta k získání dat by tady
byla, a to přes Českou správu sociálního pojištění (zabezpečení) a přes Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, kde se čeští
občané, kteří odcházejí do zahraničí za prací na delší dobu,
odhlašují ze sociálního nebo zdravotního pojištění. Nedá se
však předpokládat, že tyto státní orgány též zaznamenávají,
do kterých cílových zemí čeští občané odcházejí.
Této situaci by však mohly být nápomocny i jednotlivé
Zastupitelské úřady ČR v zahraničí s ohledem na Ministerstvo zahraničních věcí ČR, které na projektu spolupracuje. Prostřednictvím ZÚ ČR by se od příslušných správních orgánů v zahraničí daly získat případné počty českých
občanů zaměstnaných v konkrétním státě. Tento postup totiž
využívají zastupitelské úřady jiných států, když potřebují zjistit, kolik jejich občanů pracuje na území ČR.“
Relativně velké množství informací je dostupné v oblasti studentské migrace – např. stránky univerzitních a obecně studentských časopisů, stránky, na nichž studenti sdílejí své
zkušenosti ze zahraničního pobytu, apod.

zentací na odborných setkáních s krajanskou problematikou (třeba konference na půdě Senátu). Nechyběly ani
pokusy o osobní komunikaci s odpovědnými osobami
(např. s předsedy krajanských spolků), a to navzdory
předpokladu, že výpovědi samotných krajanů, to znamená jejich odhady a dojmy týkající se velikosti české
zahraniční populace, mají natolik subjektivní povahu, že
jsou spíše pramenem k postoji konkrétního mluvčího,
než k prezentaci skutečného stavu o počtech té které
krajanské komunity.
K tomu lze poznamenat, že spontánně utvářené
komunity zahraničních Čechů ve virtuálním světě (např.
skupiny zahraničních Čechů na Facebooku) mohou být
důležitým článkem v budoucí komunikaci mezi institucionalizovaným reprezentantem České republiky a komunitami nové migrace po roce 1989 v jednotlivých státech.
Tím vším bylo třeba projít v rámci heuristické práce
na projektu, abychom konstatovali reálný stav z hlediska početní velikosti nové migrace po roce 1989 celkově, i o velikosti migračních toků do jednotlivých zemí.
Z právě popsaných okolností přesvědčivě vyplývá pouze
konstatování, že důkladný sběr dat, jehož cílem by bylo
shromáždit, utřídit a analyzovat veškeré dostupné
údaje o české emigraci (a to ze zdrojů veškerých typů,
zde vyjádřených sondážně), nebylo možné uskutečnit. Důvody lze shrnout takto: jednalo by se o časově
i finančně náročný výzkum, který by přesáhl možnosti zadaného grantového projektu. Navíc by výsledek
posouval naše poznání kupředu jen okrajově.
Zůstáváme tedy pouze u popisu základních tendencí
formování českých komunit v zahraničí, a to s domněnkou, že pokud se nezlepší (nebo lépe řečeno nově nezorganizuje) získávání relevantních dat pro současnou
zahraniční migraci, bude snaha o detailní a komplexní
demografický výzkum pouhou utopií.
Vedle roztříštěnosti a neúplnosti dat se jeví jako
vážný problém nejednotné pojmosloví. Zjišťované statistiky, statistické pokusy, vykazují celou škálu termínů.
Vyskytují se především v podobě obecných pojmenování
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vázaných na českou etnicitu, češství (krajané, zahraniční
Češi, Češi žijící v zahraničí, osoby hlásící se k českému
nebo československému původu, osoby české nebo
československé národnosti, osoby s českými nebo československými kořeny), nebo vázaných na státní občanství (čeští občané v zahraničí, osoby narozené v České
republice nebo Československu, osoby, které emigrovaly z České republiky nebo z Československa). O přehled početního vyjádření o Češích žijících v zahraničí
se pokusil Miroslav Krupička44 ve svém příspěvku na
konferenci “Nová emigrace z České republiky po roce
1989 a návratová politika” uskutečněné v září 2013.
Velmi zajímavé je zjištění, že Krupička založil své statistiky na následujících zdrojích – na Ministerstvu práce
a sociálních věcí ČR (statistiku nazvanou: Počet občanů
ČR zaměstnaných na území EU/EHS a Švýcarska) a na
České správě sociálního zabezpečení (statistiku nazvanou: Počet důchodů vyplácených do zahraničí). Když
jsme se pak my obraceli na ministerstvo práce a sociálních věcí se žádostí o poskytnutí dalších dat, byli jsme
odkázáni na ministerstvo zahraničních věcí.
V následujících tabulkách jsou (bez úpravy) zaznamenány údaje uváděné M. Krupičkou:
Aktuální počet Čechů ve světě
stát

počet 2010 poznámka

USA

1.703.000

Kanada

44

120.000

čs. pův. 1.262.000, čsl. pův.
441.000, od 1848 - 500.000
čs. pův. 56.000, čsl. pův.
64.000, 1950 – 64.000

KRUPIČKA, M.: Kolik je Čechů ve světě? In: BROUČEK,
S. – GRULICH, T. (eds.): Nová emigrace z České republiky
po roce 1989 a návratová politika (Náhled na problematiku
v kontextu vývoje světových migrací: vznik moderních diaspor a transnacionálních společností). Vyd. 1. Praha: Etnologický ústav AV ČR ve spolupráci se Senátem PČR a Mezinárodní organizací pro migraci, 2014, s. 130–135.
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stát

počet 2010 poznámka

Rakousko
Velká Británie
Německo
Slovensko
Argentina
Francie
Austrálie
Švýcarsko
Chorvatsko

55.000
50.000
50.000
35.000
30.000
30.000
27.000
13.500
10.000

Španělsko
Ukrajina
Irsko
Švédsko
Nový Zéland
Řecko
Belgie
Itálie
Rusko
Polsko
Nizozemsko
Izrael
JAR
Brazílie
Srbsko
Dánsko
Rumunsko

10.000
10.000
11.000
8.000
7.500
5.000
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.500
1.700
1.500

Bosna
Norsko
Chile
Bulharsko
Maďarsko
Moldávie

1.500
1.100
1.000
500
500
500

1968 – 18.000
1948 – 39.000, reemigr.
5.000, 1991 – 13.000

1945 – 47.000, reemigr.
21.000, 1992 – 5.000

stát

počet 2010 poznámka

Země

Kypr
Venezuela
Sýrie
Slovinsko
Tunis
Čína
CELKEM

500
500
300
300
300
300
2.205.500

Švédsko
Nový Zéland
Řecko
Belgie
Itálie
Rusko
Polsko
Nizozemsko
Izrael
JAR
Brazílie
Srbsko
Dánsko
Rumunsko
Bosna
Norsko
Chile
Bulharsko
Maďarsko
Moldávie
Kypr
Venezuela
Sýrie
Slovinsko
Tunis
Čína
ostatní
CELKEM

Jako zdroj M. Krupička uvádí: MZV, Jaroslav Vaculík:
České menšiny v Evropě a ve světě, Praha 2009 a další nejmenované prameny.

Srovnání 1925/2010
Země
USA
Kanada
Rakousko
Velká Británie
Německo
Slovensko
Argentina
Francie
Austrálie
Švýcarsko
Chorvatsko
Španělsko
Ukrajina
Irsko

1925

2010

1.242.662
24.840
303.046
600
70.422

1.703.000
120.000
55.000
50.000
50.000
35.000
30.000
30.000
27.000
13.500
10.000
10.000
10.000
11.000

8.000
22.000
100
2.000
(SHS) 138.191
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1925

1.000
2.500
16.307
58.686

1.500

47.057

3.028
192.511

2.053
2.136.503

2010
8.000
7.500
5.000
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.500
1.700
1.500
1.500
1.100
1.000
500
500
500
500
500
300
300
300
300
2.205.500

Počet občanů ČR zaměstnaných na území EU/EHS a Švýcarska
Stát
Belgie
Bulharsko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Irsko
Island
Itálie
Kypr
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Německo
Nizozemsko
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Spojené království
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Celkem ČR

rok 2006

rok 2007

rok 2008

rok 2009

rok 2010

rok 2011

rok 2012

1 593
*
*
*
11
82
4 524
140
4 115
*
*
*
*
*
118
61
12 404
1 394
210
205
*
6 680
*
*
1 065
128
17 400
2 944
140
1 440
54 654

*
*
*
*
11
72
12 000
120
4 050
457
*
*
35
*
110
66
13 579
1 250
633
164
*
5 278
*
*
1 241
141
30 000
2 800
232
4 157
76 396

617
*
*
7
*
96
10 230
250
4 496
403
5
*
*
*
285
63
13 931
2 242
544
134
212
5 060
88
*
1 915
76
20 000
*
73
1 098
61 825

2 072
186
155
85
135
*
12 900
*
5 801
354
17
*
125
209
261
56
14 013
*
486
176
*
5 136
15
*
2 293
113
30 500
2 370
*
4 809
82 267

2 210
10
263
106
175
1 163
12 700
*
6 009
341
19
*
*
*
250
77
14 341
2 602
343
1 089
*
5 484
*
*
2 830
111
24 500
1 200
1 212
5 570
82 605

2 921
187
*
121
358
*
11 960
*
6 134
*
28
7
*
*
*
*
22 372
2 854
385
1 183
*
6 917
*
*
3 179
72
33 000
*
1 249
*
92 927

*
*
470
153
*
*
11 358
*
6 250
404
12
*
*
*
*
23 500
2 954
*
1 247
*
7 870
*
*
*
47
33 850
5 757
*
*
93 872

Jako zdroj k předchozí statistice M. Krupička uvádí: MPSV.
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Počet důchodů, vyplácených do zahraničí
Rok

počet důchodů

počet zemí

59.548
66.689
75.157
79.217

72
75
75
78

31. 12. 2010
31. 12. 2011
31. 12. 2012
31. 3. 2013

Jako zdroj k předchozí statistice M. Krupička uvádí:
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).45

Pro srovnání uvádíme podobnou statistiku z MPSV:
Přehled zaměstnanosti občanů ČR na území států
EU/EHS a Švýcarska v letech 2005–2007
Spojené království
Německo
Irsko
Rakousko
Švýcarsko
Itálie
Španělsko
Nizozemsko
Slovensko
Norsko
Kypr
Švédsko
Polsko
Slovinsko
Island
45

2005

2006

2007

17 600
2 010
5 761
0
31
4 217
0
0
814
284
0
152

17 400
12 404
4 524
6 680
1 440 4 157
4 115
2 944
1 394
1 065
210
0
140

30 000
13 579
12 000
5 278

0
128
0

205
128
140

164
141
120

Maďarsko
Francie
Malta
Lotyšsko
Finsko
Belgie
Celkem z ČR

115
99
12
0
11
0
31 234

118
82
61
0
11
1 593
54 654

110
72
66
35
11
0
76 396

Zdroj: MPSV. Přehled zaměstnanosti občanů ČR na
území států EU/EHS a Švýcarska v letech 2005–2007. [online]. Ministerstvo práce a sociálních věcí [cit. 12. 5. 2008].
Dostupné z: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/5296/Obcane_
CR_v_EU.pdf>.

Česká republika, zahraniční
migrace 1993–1999

4 050
2 800
1 250
1 241
633
457
232

Poznámka M. Krupičky: Nejvíce důchodů se vyplácí na Slovensko, do Polska, Německa, Švýcarska, Kanady, Rakouska,
dále Bulharska, Řecka, USA, Švédska. Malé počty důchodů
putují také např. do Thajska, na Filipíny, Island, do Kostariky
atp. Trend je stoupající jak u počtu vyplácených důchodů, tak
u počtu zemí.

Následující tabulka zachycuje počty vystěhovalých z České republiky mezi lety 1993–1999 podle
dat, která na naši objednávku poskytl Český statistický úřad. Jedná se spíše o ilustraci, protože data
byla pracovníkem Českého statistického úřadu označena za neúplná, torzovitá. Nejúplnější soubor dat
vypovídajících o charakteru migrace českých občanů
po roce 1989 se váže k letům 1993 a 1994 (údaje
jsou zachyceny v grafech níže). Údaje o počtech emigrantů z České republiky v roce 1993 však neumožňují rozlišovat české a slovenské státní občanství.
Nelze z nich proto činit vážnější závěry k problematice české etnické migrace a už vůbec s nimi z uvedených důvodů nelze počítat pro využití k další analýze. Jsou zde víceméně jako dokumentace současných možností v získávání „relevantních“ dat pro statistiku o zahraničních migracích z České republiky.
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Rok
Občanství
emigrace
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Nelze rozlišit
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR

Počet vystěhovalých Počet osob vystěhovalých do 1.
osob celkem
nejvíce zastoupené cílové země
7424
265
541
728
805
1241
1136

7206 (Slovensko)
96 (Německo)

Z tabulky je patrný rozdíl v počtu emigrantů na Slovensko v letech 1993 a 1994. Tento výrazný rozdíl je
způsoben jednak nemožností rozlišit občanství (mnoho
emigrantů z ČR na Slovensko mělo v roce 1993 patrně
slovenské státní občanství), jednak torzovitostí dostupných dat. Pracovník Českého statistického úřadu pro
nás mohl pouze učinit to, že konstatoval nepřítomnost
potřebných dat, která k nim z obecní samosprávy nedoputovala. Z torza je významné jen období 1993–1994.
Údaje o vystěhovalectví z ČR v roce 1994 se sice
už vztahují k osobám s českým státním občanstvím
(nevíme ale, kolik z nich bylo české národnosti), přesto
budou v textu představeny důkladněji.
Následující grafy zachycují charakter zahraniční
migrace občanů s českým státním občanstvím v roce
1994 (sestavila A. Jiráková):

Počet osob vystěhovalých do 2. nejvíce zastoupené cílové země
61 (Německo)
22 (Slovensko)

muž
žena

Graf zachycující emigraci v roce 1994 podle pohlaví˝(tyto
údaje jsou dostupné pouze u 189 osob z celkového počtu 265
vystěhovalých)

Praha
Středočeský
Jihočeský
Západočeský
Severočeský
Východočeský
Jihomoravský
Severomoravský

bez vzdělání
základní
střední bez maturity
střední s maturitou
vysokoškolské

Graf zachycující emigraci v roce 1994 podle jednotlivých krajů
(tyto údaje jsou dostupné pouze u 189 osob z celkového
počtu 265 vystěhovalých)

Graf zachycující emigraci v roce 1994 podle dosaženého vzdělání (tyto údaje jsou dostupné pouze u 189 osob z celkového
počtu 265 vystěhovalých)
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Česká republika, zahraniční migrace 2000–2010

nezjištěná
česká
slovenská
moravksá
slezská
maďarská
romská
polská
německá
rusínská
ukrajinská
ruská

Od roku 2004 vydává ČSÚ veřejně přístupné demografické statistické ročenky,46 v nichž lze vyhledat
základní údaje o zahraniční emigraci z České republiky. Následující tabulka zachycuje emigraci občanů ČR
podle ČSÚ:
Rok emigrace

Graf zachycující emigraci v roce 1994 podle udané národnosti (tyto údaje jsou dostupné pouze u 189 osob z celkového
počtu 265 vystěhovalých)

Počet emigrantů z České republiky
s českým státním občanstvím

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

0–10 let
11–20 let
21–30 let
31–40 let

1034
2269
2075
2076
2206
2279
2386

41–50 let
51–60 let

Česká republika, zahraniční migrace 2011–2015

61–70 let
71–80 let

Rok emigrace

81–90 let
91–100 let

2011
2012
2013

Graf zachycující emigraci v roce 1994 podle dosaženého věku
(tyto údaje jsou dostupné pouze u 189 osob z celkového
počtu 265 vystěhovalých)

Počet emigrantů z České republiky s českým státním občanstvím
3233
3331
3724

Za rok 2013 jsou dostupné další doplňující údaje:

stát ani kontinet neudán
Jugoslávie
Spojené státy americké
Velká Británie
Švýcarsko
Slovenkso
Saúdská Arábie
Rusko
Polsko
Nizozemsko
Lucemburkso
Itálie
Německo
Francie
Kanada
Bulharsko
Rakousko
Austrálie

Vystěhovalí muži
1636
0–14
Věková skupina
913

Graf zachycující emigraci v roce 1994 podle cílové země (tyto
údaje jsou dostupné pouze u 189 osob z celkového počtu 265
vystěhovalých)

46

53

Vystěhovalí ženy
2088
15–64
65+
2597
214

Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statisticke_rocenky_ceske_republiky (cit. 10. 1. 2015).

Česká republika, zahraniční migrace: aktuální
zprávy ze zastupitelských úřadů v zahraničí
V únoru 2015 jsme obdrželi aktuální informace
o počtech českých krajanů v zahraničí. Na výzvu zvláštního zmocněnce pro krajany Ministerstva zahraničních

Země

Charakteristika
krajana

Alžírsko

Občanství ČR

Arménie
Bělorusko

Občanství ČR
Občanství ČR

věcí České republiky, JUDr. Karla Kühnla, neodpověděly všechny oslovené zastupitelské úřady. V následujících tabulkách uvádíme data, která jsme obdrželi prostřednictvím kanceláře zvláštního zmocněnce. Data jsou
vázána na „aktuální“ stav, tj. většinou se jedná o rok
2013 nebo 2014.

Počet krajanů (pokud je znám)

Doplňující informace

70–110 osob
(v evidenci ZÚ 109 osob).

Množství krajanů kolísá vzhledem k jejich relativně častému pohybu a stěhování, někteří si
nepřejí být v evidenci ZÚ vedeni.

V evidenci ZÚ 1 občanka a její 2 děti.
Vydaná pozvání ve vztahu k občanům ČR 86.
Registrace dočasného pobytu u orgánů MVRB 1167.
Vydaná povolení k dočasnému pobytu 252, k trvalému pobytu 1.
Registrace dočasného pobytu v hotelu 5177.
Hlášeno k trvalému pobytu 30.
Bosna a Her- Tzv. „český
V současné době na území BA působí Poslední sčítání obyvatelstva se konalo na podcegovina
původ“
celkem sedm krajanských spolků. Všech zim roku 2013 a jeho kompletní výsledky – mj. co
sedm sdružení má řádově stovky členů, se národnostní příslušnosti či mateřského jazyka
z nichž je aktivních kolem 150 (většinou týče – nebyly dosud publikovány a je možné, že
budou zveřejněny až v polovině roku 2016.
starší ročníky).
Francie
Občanství ČR
Z francouzských statistik nelze jednoznačně Zároveň odhadujeme, že celkový počet našich
dovodit, kolik občanů ČR se od roku 1989 krajanů žijících ve Francii přesahuje 30 tisíc.
trvale usadilo ve Francii. Na základě vyhodnocení všech dostupných statistik a na
základě zkušeností z naší konzulární praxe
odhadujeme, že od roku 1989 odešlo do
Francie 7 tisíc občanů ČR.
Gruzie
Občanství ČR
Statistický úřad Gruzie nemá žádnou databázi cizinců pobývajících na území, počet
českých občanů tedy nelze určit.
S ohledem na relativní blízkost domoviny, jazykoChorvatsko
nespecifikováno Cca 100 osob.
vou a do jisté míry i kulturní blízkost (především
v severních částech země), tito občané často ani
necítí potřebu udržovat povědomí o příslušnosti
k ČR a své záležitosti často řeší přímo v ČR a na
ZÚ se neobracejí.

54

Země

Charakteristika
krajana

Počet krajanů (pokud je znám)

Doplňující informace

Irsko

nespecifikováno Celkově se můžeme domnívat, že v letech 1989–2014 mohlo do Irska přicestovat
30 000–33 000 Čechů (+ osoby, které zde pobývají bez PPSN) s tím, že jejich současný
počet odhadujeme na méně než třetinový.

Izrael
Kuvajt

„imigranté z ČR“ 15 osob.
Osoby českého V Kuvajtu čítá česká komunita okolo 50 Z toho zhruba dvě třetiny jsou čeští občané,
kteří se do Kuvajtu dostali pracovně před rokem
původu, občané osob.
1989 a jejich potomci. Je zde okolo 10 provdaČR
ných českých žen, většina také před r. 1989.
Zbylí jsou nově příchozí po r. 1989.
Občané ČR
Pokud jde o migraci po roce 1989, podle V Libanonu se v současné době nachází cca
našich záznamů do Libanonu přišli občané 250–300 českých občanů. Jedná se převážně
ČR v řádu maximálně několika desítek. Jde o ženy, které se do Libanonu vdaly již v 70. a 80
převážně o ženy, které se provdaly za liba- letech minulého století a jejich potomky a pranonské státní příslušníky.
potomky.
V Litevské republice dle dostupných údajů
Občané ČR
za rok 2014 trvale žije/dlouhodobě pobývá
27 občanů České republiky.
Občané ČR
K 1. 7. 2014 v Lotyšsku (evidováno 132 Celkem bylo tedy podle záznamů lotyšských
občanů ČR, kteří získali povolení k pře- orgánů k uvedenému datu v LV evidováno
chodnému pobytu v zemi (ve většině pří- 204 osob s vazbou na ČR (občanství ČR a/
padů jde o podnikatele nebo studenty, nebo česká národnost). Podle poznatků ZÚ se
kteří se zdržují v LV déle než 90 dnů).
početní stav české komunity v LV v posledních
letech výrazně neměnil.
Občané ČR
ZÚ Lucemburk odhaduje, že v součas- Za posledních deset let se v Lucembursku,
nosti zde působí cca 1.500 našich občanů. a zejména v hlavním městě Lucemburku, vytvořila početná česká komunita, která je kulturně
velmi aktivní a soustřeďuje se kolem Asociace
česko-slovensko-lucemburského přátelství.
Občané ČR
V Maďarsku dnes žije cca 300 českých Češi jsou zde i jako dočasně vyslaní pracovníci,
občanů, a to převážně v rámci smíšených zástupci různých českých společností nebo jako
manželství.
zaměstnanci nadnárodních firem. Čeští občané
v Maďarsku nemají vlastní krajanský spolek.
V Mali se nachází přes 20 českých státních Podobně jako v případě Alžírska lze počítat s naroObčané ČR
příslušníků (podle evidence ZÚ 22), při- zením další generace krajanů, nicméně o přesučemž se jedná o přímé potomky čtyř čes- nech do ČR nemá ZÚ žádné konkrétní informace,
kých občanek, které se do Mali provdaly ani se s podobnými náznaky nesetkal. V Mali rova vychovaly zde děti.
něž působí čeští pracovníci českých nebo zahraničních firem, kteří do Mali periodicky jezdí.

Libanon

Litva

Lotyšsko

Lucembursko

Maďarsko

Mali
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Moldavsko

Občané ČR

Mongolsko

Občané ČR

Německo

Občané ČR

Polsko

Občané ČR

Rakousko

Občanství ČR

Rumunsko

Občanství ČR

Rusko

Občanství ČR

Španělsko

Občanství ČR

Švédsko

Narození v ČR/
ČSR

Počet krajanů (pokud je znám)

Doplňující informace

Dle odhadů zastupitelského úřadu se
v Moldavské republice dlouhodobě zdržuje maximálně 20 českých občanů.
ZÚ Ulánbátar eviduje cca 5 krajanů, kteří
žijí trvale na území Mongolska (2 z nich
jsou zapsáni ve zvláštním volebním
seznamu vedeném při našem úřadu).
Počty českých občanů s právem pobytu
na území Spolkové republiky Německo
k 31. prosinci 2013: 46 484.
Správa sociálního zabezpečení Polska
(ZUS) eviduje k datu 31.12.2014 2.600
osob, které při registraci zdravotního
pojištění uvedly české občanství.
Dle rakouského statistického úřadu žilo
k 1.1.2014 na území Rakouska 10.908
českých občanů přihlášených trvale
k pobytu.
Údaje dle Generálního inspektorátu pro Vedle těchto státních občanů ČR žije na území
imigraci: 264 (pouze občané ČR).
Rumunska česká krajanská komunita, kterou
tvoří státní občané Rumunska české národnosti. Tato česká krajanská komunita rumunských státních občanů měla při posledním oficiálním sčítání lidu v r. 2011 podle Statistického
úřadu Rumunska 2477 Čechů a tradičně sídlí již
po dvě století v rumunském Banátě.
RF nepatří mezi země, které by si Češi Dočasně, tj. dlouhodobě může v RF působit 500
vybírali za cíl svého přesídlení a usazení až 600 občanů ČR, zpravidla se jedná o podnikase. Trvale žijících Čechů v RF může být tele, zástupce českých firem, jejich rodinné přícca 50.
slušníky, stavaře či osoby z prostředí lunaparků.
Údaj k 30. 6. 2014 ohledně počtu českých Jedná se o oficiální statistiku, která reflektuje
občanů žijících ve Španělsku je 11.161.
počet Čechů formálně registrovaných v ES;
jejich skutečný počet je ovšem značně vyšší.
údaje o celkovém počtu krajanů ve Švédsku (narozených v ČR a Československu),
k 30. 11. 2014: celkem 7 164.
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Počet krajanů (pokud je znám)

Doplňující informace

Počtem 1,7–1,9 mil. občanů hlásících
se k českému nebo československému
původu se Spojené státy zcela jednoznačně řadí na první příčku zemí s největší
českou komunitou v zahraničí.

Nejobsáhlejší informace týkající se problematiky
sběru požadovaných dat nám poskytl zastupitelský úřad
ve Francii. Ve svém dopise mj. důkladně popsal náročnou cestu při získávání informací týkajících se nové
migrace po roce 1989. Z dopisu v podstatě vyplývá,
že potíže, které pracovníky při sběru dat potkaly, jsou
velmi podobné těm, s nimiž jsme se potýkali během
přípravy na závěrečný text analýzy také my: torzovitost
a roztříštěnost dat, nejednotnost informací, terminologické problémy atp. Z uvedeného textu tedy v podstatě
vyplývá, že stanovení počtu českých občanů, kteří do
Francie emigrovali po roce 1989, lze učinit jen přibližně.
Na základě dostupných statistických dat je možné toto
číslo pouze odhadovat (odhad je uveden v tabulce výše
a zní: od roku 1989 odešlo do Francie 7 tisíc občanů
ČR), přesná statistická data neexistují.
Pro dokumentaci obtíží a složitosti získávání příslušných dat ohledně české emigrace do Francie uvádíme proces získávání dat ZÚ v Paříži:
ZÚ v Paříži se ve věci získání dat týkajících se nové
české komunity ve Francii obrátil na následující instituce: ministerstvo vnitra, Generální ředitelství pro
cizince ve Francii (Direction générale des étrangers
en France), Národní pokladnu zdravotního pojištění
zaměstnanců (Caisse nationale de l‘assurance maladie
des travailleurs salariés), Mezirezortní ústřední ředitelství, které se zabývá studiemi a vyhodnocováním statistik v působnosti ministerstva zdravotnictví, ministerstva práce a ministerstva sociálních věcí (Direction
de la recherche, des études, de l’évaluation et des

statistiques – DREES) a Muzeum historie přistěhovalectví (Musée de l’histoire de l’immigration).
Ve svém dotazu směrovaném na výše zmíněné
instituce požadoval ZÚ rozlišování mezi osobami s trvalým a přechodným bydlištěm. Statistické přehledy ve
výsledku poskytlo jen ministerstvo vnitra. Pokladna
zdravotního pojištění a Muzeum historie přistěhovalectví odpověděly, že požadovanými údaji nedisponují,
a instituce DRESS neodpověděla vůbec.
Ani tabulka zaslaná ministerstvem vnitra však
nedisponuje údaji, které by uspokojivě zodpověděly
položené otázky: „Z těchto informací však vůbec nelze
dovodit celkový počet občanů ČR, kteří přišli do FR
po roce 1989. Lze z ní vyčíst prakticky jen to, že počet
občanů ČR registrovaných k pobytu začal klesat po roce
2008, kdy FR zrušila přechodné opatření stanovící přihlašovací povinnost.“47
Další zdroj informací nalezl ZÚ v datech místního
statistického úřadu (Institut national de la statistique et
des études économiques – INSEE). Stránky INSEE nabízejí stovky nejrůznějších statistických přehledů týkajících se imigrace, většinou ale bohužel zohledňují pouze
nejpočetnější imigrační proudy. Jen v některých statistikách figurují i osoby pocházející z ČR, a to dle souvislosti buď jako občané ČR, či jako osoby narozené v ČR,
nebo prostě jako Češi.
Závěry formulované ZÚ znějí takto: „V některých
statistikách se hovoří o více než 7 tisících Čechů ve
Francii a v některých o více než 3 tisících Čechů. Je to
47
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Citováno z dopisu zaslaného ZÚ Paříž. MZV ČR.

zřejmě tím, že v některých statistických přehledech již
nefigurují ti občané ČR, kteří v mezidobí nabyli francouzské občanství, a z pohledu francouzských orgánů
se již tedy v době zjišťování nejednalo o cizince. Pro
tento závěr svědčí i to, že francouzské státní občanství
nabyla dle našich poznatků více než polovina občanů
ČR, kteří přišli do FR po roce 1989. Statistiky uvádějí
údaje jen o Češích a Slovácích. Zjevně tedy již nezahrnují osoby, které přišly do Francie před zánikem československé federace.“
Stanovení počtů krajanů, kteří jsou součástí nových
imigračních proudů, dále ztěžují následující okolnosti:
„Při posuzování přiložených statistických přehledů je
nutno vycházet i ze skutečnosti, že novou komunitu
Čechů žijících ve Francii tvoří z velké části ženy provdané za Francouze, které mohou francouzské občanství získat zjednodušeným způsobem prohlášením, a to
již po 4 letech trvání manželství. Z formálně právního
hlediska se tedy nejedná o udělení občanství (naturalizaci). V této souvislosti považujeme za potřebné
ještě uvést, že zájem o nabytí francouzského státního
občanství projevovala po zániku čs. federace jen část
našich občanů (to neplatilo pro manžele/manželky, na
které se nevztahovala zásada automatické ztráty občanství ČR po nabytí cizího státního občanství na základě
vlastní žádosti). Počet dotazů na možnost nabytí francouzského občanství se však minulý rok podstatně zvýšil, a to v návaznosti na přijetí nového zákona o státním
občanství ČR, který nabyl účinnosti 1. ledna 2014.“48

–
–

–

–

Jak již bylo nastíněno výše, souhrnná statistika,
která by zaznamenávala údaje o velikosti a charakteru české emigrace, prakticky neexistuje.
Migraci Čechů lze částečně sledovat prostřednictvím statistických úřadů jednotlivých cílových
zemí, které imigrační toky průběžně zaznamenávají.
Ovšem ani tento postup nezaručuje úspěšné získání
dat. Přesná data o počtech Čechů nemohou často
poskytnout ani zastupitelské úřady v zahraničí (viz
odpovědi zastupitelských úřadů České republiky).
Sčítání obyvatelstva poskytuje sice relativně přesné
údaje, avšak s ohledem na desetiletou periodicitu
je využitelnost takových údajů pro dynamiku migrací omezená (viz některé údaje ze sčítání obyvatelstva České republiky v kapitole 3. K profilu a podmínkám českého zahraničního migranta po roce
1989, v podkapitole nazvané: ch) Poznámka k charakteristice pracovní migrace).
Podobné problémy se dozvíme z mezinárodního
hlediska (tedy především Evropské unie), závěry
Eurostatu můžeme shrnout: vystěhování je fenomén, který lze obtížně měřit; osoby, které zemi
opouštějí, je těžší spočítat než osoby, které do země
přicházejí. Analýza dat členských států EU týkajících
se vystěhování a přistěhování z roku 2008 potvrdila, že tomu tak je v mnoha zemích.49

V důsledku této skutečnosti lze počty českých
občanů v zahraničí po roce 1989 pouze přibližně odhadovat.

Můžeme shrnout:
–

Statistické údaje týkající se emigrace českých
občanů z Československa a později z České republiky po roce 1989 jsou roztříštěné a nejednotné.
49

48

Tamtéž.
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Dostpné z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/cs.
(cit. 19. 3. 2015).

3.

K PROFILU A PODMÍNKÁM
ČESKÉHO ZAHRANIČNÍHO
MIGRANTA PO ROCE 1989

a) Pokusy o generační charakteristiku
migrantů po roce 1989
Publicistka Lenka Zlámalová50 vnesla do českého
povědomí mediálně zajímavou zprávu o hodnotách,
charakteru a snad významu nové generace, která šla už
do školy po pádu totality a která se dnes naplno zapojuje do společnosti (nazvala ji Havlovy děti).
Pro naše záměry, tj. postihnout migrační trendy
nejnovější generace Čechů odcházejících do ciziny po
roce 1989, je téma generační charakteristiky nejen zajímavé, ale asi také důležité, i když choulostivé nebo
spíše ošemetné. Jeho využitelnost s ohledem na vnější
migrace je proto zatím rámcová, neboť se jedná víceméně o veřejnou diskusi, a pokud jde o ankety i vyjádření odborníků, zůstávají jejich příspěvky v polohách
úvah, dojmů z osobních zkušeností s touto generací
nebo v rovině zajímavých mezigeneračních diskusí.
Navíc si dobře uvědomujeme, že generační soudy
byly, jsou a budou samozřejmě vždy zjednodušující.
Přesto je třeba respektovat, že existuje řada komparací, postřehů i vážných (seriózních) sdělení a úvah
o vztahu obou témat, jimiž jsou generační charakteristika a profil českého zahraničního migranta po roce
1989. Nás zajímají ty obecnější rysy, vážící se jednak
k problematice současné expatriace (jakéhosi časově
omezeného pobytu mimo domovskou zemi, počítaje
v to všechny generace, ty nejstarší nevyjímaje), jednak zároveň ke specifické problematice existence mladé
generace, narozené mezi lety 1984 a 1996, pro niž se
používá hlavní pojmenování s termínem Millennials,
případně generace Y (snad odvozeného od tvaru kabelů
visících mobilních telefonů či přehrávačů z uší mladých
lidí a vytvářejících písmeno Y).
50
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ZLÁMALOVÁ, L.: Havlovy zahálčivé děti si chtějí užívat.
A vyžadují jistoty. Kritická zpráva o dnešní generaci lidí do
30 let. In: Týdeník ECHO 28. listopadu 2014, Dostupné z:
http://echo24.cz/a/i7nFS/havlovy-zahalcive-deti-si-chteji-uzivat-a-vyzaduji-jistoty (cit. 15. 12. 2014).

Oba tyto jmenované tematické celky (o expatriantech žijících novodobým mobilním životem i o migrantech z generační charakteristiky Millennials)
v sobě nesou nepřebernou škálu subjektivních názorů
a postřehů, vedle pokusů o výzkumy založené na reprezentativních vzorcích, které na svých stránkách představuje třeba Švédský institut Universum.51
Uvádíme přehled otevřených problémů diskutovaných z perspektivy generační charakteristiky, které mají
význam vzhledem k migracím po roce 1989; to znamená otevřených problémů těsně rámcujících téma naší
výzkumné zprávy:
1. V západní Evropě i ve Spojených státech amerických se o této nastupující generaci, která by měla
v blízké budoucnosti převzít řízení společnosti,
vede tradičně živá a často vyhrocená debata.
2. Švédský institut Universum od své první eBook:
Understanding a Misunderstood Millennial Generation zahájil sběr (mapování) názorů, hodnot a priorit mladých ve 42 zemích světa včetně České republiky (vykazuje na svých stránkách, že použil 16 tisíc
respondentů). Millennial Generation se dělí na
starší (1984–1989) a na mladší (1990–1996) a je
mezi nimi shledán veliký rozdíl. Pohled na Millennial Generation z hlediska jejich myšlenkové orientace a postojů k vlastnímu životu v rámci regionů
světa je jistě velmi rozmanitý. Nás zajímají některé
shody vztahující se na tuto generaci v prostředí
České republiky.
3. Zajímavostí české publicistiky52 (která na tyto
výzkumy a diskuse zareagovala, včetně některých
sociologů a politologů) je, že přidává k tomuto
výzkumu srovnání s ještě starší generací, než jsou
tito Millennial Generation, a to s generací, jíž je dnes
31–46 let. Charakteristika této starší generace je víc
než příznivá a s ohledem na její následovníky téměř
až oslavná. Pro tuto starší generaci (dnešních cca
51
52

universumglobal.com/millennials/
Viz ZLÁMALOVÁ, c. d. a na ni navazující ohlasy na internetu.

čtyřicátníků) byl studijní či pracovní výkon velmi
důležitým faktorem jejich existence, a to na úkor
osobního pohodlí. Mohla za to údajně euforie doby
(zřejmě bývá myšlena v českém prostředí sametová
revoluce a vůbec změny po roce 1989 ve světě).
Do jaké míry to byla generace skutečně kompaktní,
respektive kompaktnější (oproti svým následovníkům narozeným 1984–1996), to znamená generace vyznačující se podle tohoto názoru odvahou,
rozhodností a jinými vlastnostmi „opravdových“
manažerů, můžeme skutečně dokládat z některých příkladů v českém prostředí: představitelé
této generace (předcházející Millennial Generation)
se stali v Československu a pak v České republice
ministry, bankéři, prosazovali se v politice na všech
úrovních, protlačili se do řízení vysokých škol, mají
mimořádné výsledky v podnikatelské sféře atd.
4. Pozoruhodný postřeh uvádí v této souvislosti L.
Zlámalová (viz poznámku č. 50) o tom, že příslušníci této generace (nazývané yupies) svými mimořádnými aktivitami formovali veřejný prostor. Je to
asi pravděpodobně poslední neinternetová generace, která problémy řešila procesně v reálném
prostředí, tedy autentickým jednáním, nikoli virtuálně na obrazovce počítače. Zlámalová o české
variantě této generace výstižně říká: „Byla to také
generace kompaktní a nepříliš rozdělená. Svoboda
a příležitosti pro ni byly formativními zážitky a příliš
netoužila po jistotách. Byla exotická tím, že na rozdíl od vyspělých zemí Západu volila silně doprava.
Velká část dávala přednost klasickému liberalismu,
s co nejmenší rolí státu. Když dospěla k věku volebního práva, dávala (za vysoké volební účasti) hlasy
ODS, ODA a později Unii svobody.“53
5. Představitelé Millennial Generation dopadají oproti
yupies v celkovém dojmu podstatně hůře, ne-li zcela
špatně. Podle studií švédského centra Universum je
však třeba podtrhnout, že výsledky anket v různých
53
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6.

7.

8.

9.

zemích světa (nás zajímají kromě České republiky
hlavně země EU) jsou si podobné, a tudíž generace v České republice nevykazuje nějaké extrémní
zvláštnosti, s nimiž bychom mohli dále pracovat.
Například ve vyspělých zemích (včetně České
republiky) 73 procent této generace považuje rovnováhu mezi prací (tj. zaměstnáním, školou atd.,
tedy víceméně povinným angažováním ve vlastní
kariéře) a volným časem za vyšší hodnotu než
velikost příjmů. Dokonce 82 procent respondentů
dává přednost této rovnováze před vysokými posty
ve firmě (kariérní růst je tedy příliš nezajímá?). 42
procent respondentů bude raději bez práce, než by
přijalo zaměstnání, které je nebaví. Vedle toho tato
generace častěji operuje s fenoménem nároku. Její
příslušníci se domnívají, že mají „na spoustu věcí“
nárok, který mohou u společnosti vymáhat, přitom
ochota riskovat je podstatně nižší, než tomu bylo
u předcházející generace.
Jako specifický příznak celku této generace někdy
registrujeme postřeh, že jsou její příslušníci na druhé
straně cool, i když publicistika volí také ostřejší označení „líná generace“ nebo používají více než sto let
starý termín sociologa Thorsteina Veblena „zahálčivá generace“, snad z důvodu „tíhnutí k pohodnému životu“, jímž Veblen myslel ve své práci Teorie
zahálčivé třídy: ekonomická studie institucí z roku
1899 (u nás vydané přesně o sto let později) třeba
lordy, šlechtice, milionáře a miliardáře nebo kněze.
Nechybějí téměř expresivní výrazy, měnící se až
ve výkřiky kupříkladu o rozmazlené holotě, která
nechce zakládat rodiny, protože se skládá z třicetiletých a starších „mamánků“, kteří se nežení a libují
si v pohodlí máminy domácnosti. Tato generace se
údajně nezajímá o veřejný prostor, nechodí k volbám, podléhá laciným marketingovým projektům.
Jmenujme tři fenomény, které formovaly českou
variantu Millennial Generation nebo ji podle české
publicistiky dobře vystihují:

–

Prvním je masové, zglajchšaltované, módnímu
progresivismu podléhající vzdělání.
– Druhým je pocit, že všechna místa už obsadily
starší generace.
– Třetím fenoménem je podlehnutí marketingové
politice, v jejímž vleku revoltují jen v obecných
výbuších mladické nespokojenosti.
10. Do jaké míry je studium na vysoké škole módní
záležitostí a do jaké míry je současná generace
mladých v České republice vlastně „zmarketizována“, aby si zvolila relativně snadné studium,
a to z mimořádného bohatství 72 (či 74?) zdejších
vysokých škol, to je jistě problémem pro jiný druh
výzkumů. Avšak zdá se, že tento fakt nelze zcela
pominout, ptáme-li se po charakteru mladých
lidí, kteří odcházejí ze země na zahraniční pobyty
v rámci snadno dostupných studijních programů.
Co je to za lidi? ptají se jejich učitelé a dodávají
třeba zkušenosti z přebujelého systému doktorandského studia, které je bráno jako docela pohodlný život: doktorát má trvat tři čtyři roky, ale trvá
sedm, odklad obhajoby disertace se dá pohodlně
legitimizovat. Vedle toho doktorand může přednášet, protože hodně studentů pobývajících na vysokých školách vyžaduje i hodně učitelů a doktorandi se hodí, když pomohou s výukou.

b)

„Nálady“ k fenoménu emigrace

Současné emigrantské nálady u mladé generace
v České republice jsou někdy zpochybňovány publicistikou za podpory „nezávislých“ průzkumů veřejného
mínění. Nepochybně jsou soudy o emigrantských náladách mladých lidí ovlivněny generační nálepkou, kterou
jsme popsali v předcházející části této zprávy.
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O jednom z neakademických průzkumů (který jsme
vybrali jako příklad) informoval mj. publicista Jiří Just54
na internetových stránkách Rádio Hlas z Ruska a uzavřel svůj průchod emigrantskými náladami právě zpochybněním smyslu emigrace.
Interpretace průzkumu společnosti Growth from
Knowledge55 (GfK) má jednoduché schéma: říká, že
polovina občanů České republiky i Slovenska by chtěla
opustit svou zemi. Do zahraničí by odešli kvůli špatné
ekonomické situaci. S odvoláním na průzkumy by
každý druhý občan České republiky i Slovenska chtěl
žít v zahraničí, a to především v zemích, které jsou ekonomicky vyspělé. Především se to týká lidí, kteří pracující v soukromém sektoru, a těch, kteří jsou nespokojeni s osobními příjmy. Největší část respondentů
z obou zemí by shodně nejraději emigrovala do Spojených států. Čeští dotazovaní by do první pětky dále
zařadili následující země: Německo, Rakousko, Velkou Británii a Itálii. Slováky by po USA nejvíce lákalo
žít v Rakousku, Velké Británii, Německu a České republice. Avšak zajímavostí z tohoto průzkumu zůstává fakt,
že respondenti v České republice (platí to i o Slovácích)
na jedné straně chtějí migrovat do ekonomicky vyspělých zemí světa (to je údajně podle tohoto průzkumu
hlavní důvod k emigraci) a uvádějí výše prezentované
pořadí těchto zemí (USA atd.), na druhé straně neberou
v úvahu skutečnost, že to de facto nejsou nejvyspělejší

země – alespoň podle Prosperity Indexu, který hodnotí
vedle ekonomické vyspělosti také kvalitu života svých
občanů. Naopak tři ekonomicky úspěšné skandinávské země, Norsko, Dánsko a Švédsko, které se umístily
v žebříčku Prosperity Indexu na předních místech (před
USA), čeští respondenti (migranti nebo potenciální migranti) jako cíle možné emigrace nezmiňují.
Jiří Just proto sklouzne, jak se to někdy v publicistice stává, k vyhrocenému závěru a uzavírá své reflexe na
průzkum emigrace s určitou vlasteneckou notou, která
je pouze zvoláním.56 Jistěže taková zvolání nemají z hlediska věcnosti zásadní význam, avšak prostřednictvím
internetu pronikají právě do Millennial Generation,
„internetové generace“ na tomto médiu přímo závislé.
Podobných reakcí na migraci je v české publicistice
mnoho a jejich životnost může, ale také nemusí u části
veřejnosti končit pouhým jejich přečtením. Vybrané
příklady používáme z těchto důvodů:
56

54

Dostupné z: http://cz.sputniknews.com/czech.ruvr.ru/2012_11_
30/Cechy-a-Slovaky-znovu-laka-emigrace/ (cit. 4. 1. 2015).
55 Mezinárodní skupina GfK (Growth from Knowledge) je jednou z předních globálních společností (celosvětově čtvrtou
největší) v oboru výzkumu trhu a veřejného mínění. GfK má
své ústředí v Norimberku (od roku 1934) a národní společnosti ve více než sto zemích po celém světě. GfK Czech bylo
založeno 1. 2. 1991 a je dodavatelem služeb v oblasti
výzkumu trhu a poradenství v České republice. Jejich služby
jsou využívány klienty ze všech oblastí trhu k plánování
a řízení marketingových aktivit, a to jak na lokální a regionální, tak i na mezinárodní úrovni. Viz internetové stránky
společnosti www.gfk.cz a www.gfk.com.
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„Nehledě na relativně vysoké emigrační nálady, Česko
a Slovensko se vší pravděpodobností nečeká masivní vlna
odchodu obyvatel do zahraničí. A to nehledě na to, jak bídná
je v poslední době ekonomická situace. Obzvlášť v české
kotlině. Snění o lepším životě za kopečky nebo za oceánem
je určitě příjemné. Ale ani v zahraničí není zrovna růžová.
A s otevřenou náručí Čechy a Slováky nikdo nečeká. Vždyť
i v rámci Evropské unie, jejímiž jsme údajně rovnoprávnými
členy, byla až nedávno zrušena diskriminační pravidla zakazující pracovat „novým“ členům například v Německu, Francii nebo v samotném srdci Unie – v Belgii. Průzkum společnosti GfK spíš vypovídá o tom, že „emigrace chtiví“ Češi jsou
romanticky naladění a ve Spojených státech doposud vidí
zemi svobody a neomezených možností. USA však ve skutečnosti mají u sebe doma s občanskými svobodami nemalé
problémy a možnosti, o kterých někteří sní, mají své hranice. Zoufat si a doufat v lepší zítřky, které prý čekají na novodobé emigranty v zahraničí, je iluzorní. Bylo by daleko více od
věci aktivněji se zajímat o to, co se děje u nás doma a ukázat
nespokojenost s ekonomickou situací, která nevznikla zničehonic a má konkrétní viníky. Brblat u piva a snít totiž nestačí.“
Dostupné
z:
http://cz.sputniknews.com/czech.ruvr.
ru/2012_11_30/Cechy-a-Slovaky-znovu-laka-emigrace/ (cit.
20. 3. 2015).

1. téma současné zahraniční migrace a jejího profilu
je – přes významové upozadění vůči jiným, důležitějším tématům, která musí řešit česká politika a česká státní správa na všech úrovních (tedy
v legislativě i exekutivě) – v české společnosti živé
a frekventované;
2. je však – především v publicistice – rozptýleno do
jednotlivých detailnějších poloh či spíše kuriozit;
3. faktografie a názorová pestrost ukazují, že chybí
cílená diskuse a následné cílené řešení; to lze
ovšem napravit jen za předpokladu, pokud bude
existovat autorita, která v cíleně vedené diskusi
dokáže řešení nalézt.

c)

K druhům novodobé zahraniční migrace

K profilu českého moderního zahraničního migranta (respektive potenciálního a skutečného krajana)
zahrnujeme určení, zda do tohoto pojmu patří absolutně všechny varianty novodobé zahraniční migrace,
nebo zda se jedná o výběr z možných variant. Zatím
ponechme stranou možnosti či pravidla takového
výběru, tj. výběru, který by provedl stát, respektive příslušný orgán na základě dojednané budoucí důležité
zásady státní migrační politiky, a věnujme se popisu či
spíše výčtu možných variant migrantů, a to nejprve ve
snaze postihnout co nejširší spektrum variant z hlediska
dosavadního používání.
Pro tyto účely mohou posloužit některé úvahy nad
termínem expats.57 V širším slova smyslu lze termínu
expats použít jako pojmenování pro všechny druhy
zahraniční migrace. Zda je to možnost zcela akceptova57

telná akademickým prostředím (srov. třeba Oxfordský
slovník, viz předcházející odkaz), nelze jednoznačně říci.
Spíše je tento termín užíván v užším slova smyslu,
tj. v zavedenější variantě, kdy se jedná o migraci v souvislosti s profesionály nebo s kvalifikovanými pracovníky vyslanými do zahraničí vlastními firmami. Za hraniční (či oddělující) aspekt při posuzování, kdy se v konkrétním případě jedná spíše o expat (migrujícího pracovníka), nebo kdy už o přistěhovalce (u něhož se pro
vyjádření vztahu domovského státu k etnickým Čechům
žijícím v zahraničí užívá v české praxi pojmenování krajan), by měly být sociálně ekonomické faktory. Stručně
řečeno: kdy je krajan integrován (či se nachází v procesu integrace) do společnosti přijímací země, a naproti
tomu kdy migrující pracovník stojí mimo tuto integraci.
Shoda při tomto posuzování bývá v tom, že rozhodujícím článkem při stanovení, který termín bude používán, tj. kdy termín expat a kdy termín krajan, bude
spíše názor vysílací země, a to například z důvodů při
určování sociálního a důchodového zabezpečení, pokud
bude mít pro vysílací zemi nějaký praktický význam
taková označení zavádět.
Je také vhodné připomenout, že při hledání nejvhodnějšího pojmenování novodobého migranta se
vlastně jedná o tři úrovně pohledu:
– o pohled samotného migranta (kam by se on sám
zařadil),
– o pohled vysílací země (ta může člověka dočasně
se vyskytujícího považovat za expat, tedy migrujícího pracovníka, ale zároveň také za krajana58),
– o pohled přijímací země, kde bývá veden v režimu
migrujícího pracovníka, tedy v režimu cizince.
58

CASTREE, N. – KITCHEN, R. – ROGERS, A. 2013: A Dictionary of Human Geography. Oxford University. Emigrant
expat je osoba, která dočasně nebo trvale pobývá v jiné než
mateřské zemi. Slovo pochází z latinských termínů ex („z“)
a patria („země“, „vlast“).
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Velmi zajímavá praxe vznikla na Slovensku, kde – podle
zákona o zahraničních Slovácích – je tento migrující slovenský pracovník, tedy expat, zákonem považován za „zahraničního Slováka“, a to na stejné úrovni jako slovenský krajan,
tedy emigrant, považovaný v přijímací zemi za přistěhovalce.
Čili mohli bychom to nazvat jako „dvoukomorové“ slovenské krajanství. Srov. kapitolu této práce Vztah státu k emigraci (část Slovensko).

Termínu expats se používá také pro další varianty
dočasného, ale i trvalého přesídlení z jedné země do
druhé. Mohou sem patřit pravomocně odsouzení, vyhýbající se trestnímu stíhání, dále lidé, kteří z daňových
důvodů volí svůj dočasný pobyt v jiné zemi (třeba známí
čeští tenisté přesídlující do Monaka). Paleta expats je
asi velmi široká.59
K expats lze také počítat umělecké kolonie třeba
v Paříži v různých obdobích (např. čeští výtvarníci
v Paříži, počínaje Jaroslavem Čermákem a konče třeba
Jiřím Kolářem, nebo američtí a jiní literáti kolem Ernesta
Hemingwaye). Expatriace (pobyt v jiné zemi) může být
limitovaná, avšak většinou s možnostmi prodloužení.
Vzniká tak otázka, zda vztah migrující osoby ke společenským problémům přijímací země (a vlastně také
vysílací země) není jednoznačně podřizován osobním
zájmům a zda se migrant neocitá mimo zájmy společnosti, v níž dočasně žije.

d) Agenturní migrace (agentury
zprostředkující práci v zahraničí)
Odkazy na výzkumné aktivity v oblasti migrací
ve prospěch byznysu (viz pozn. o průzkumu
expats, vedeném HSBC) naznačují, že zahraniční
vystěhovalectví může být významným podnikatelským
záměrem, dokonce prosperujícím byznysem nebo
podloudným podnikáním. V České republice tomu
odpovídá mj. poměrně velké množství agentur, které
zprostředkovávají práci v zahraničí.
59

Existují průzkumy problematiky expats. Expat Explorer je
celosvětový průzkum expats, vedený HSBC (Holding plc,).
HSBC je nadnárodní instituce poskytující bankovní a finanční
služby, se sídlem v Londýně. Založila si ji v roce 1991 společnost The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
jako novou mateřskou společnost celého holdingu. Ta prováděla výzkum prostřednictvím společnosti YouGov s 5339
respondenty (expats) přes on-line průzkum.

Jedná se o 2 072 agentur, které registruje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a které se zabývají zprostředkováním práce. Seznam je velmi rozsáhlý (obsahuje 635 stran); s ohledem na analýzu migrace českých občanů z ČR po roce 1989 se pravděpodobně jedná
o významný dokument. Přímý podíl těchto agentur na
migračním procesu však nelze nyní jednoznačně stanovit
Obrovský počet agentur je na první pohled zarážející, i když jen jejich určitá část se zabývá zprostředkováním zaměstnání (napočítali jsme jich na 611), a tudíž
dočasným přesídlením (dočasnou migrací) do zahraničí. Jejich seznam lze zobrazit on-line.60 Ministerstvo
práce a sociálních věcí sice na svých stránkách nabádá
k opatrnosti61 při výběru agentury pro práci v zahraničí,
avšak je otázkou, do jaké míry je toto varování pouze alibistickým projevem a do jaké míry skutečně varuje před
opravdovým nebezpečím, neboť licencované agentury
nejsou žádnou zárukou, že migrant nebude v konečném
důsledku okraden.62
Čím tedy ministerstvo práce a sociálních věcí garantuje seriózní výběr agentur, částečně naznačují stránky63
tohoto ministerstva, kde jsou přehledně rozepsány kroky,
které musí být splněny, pokud si chce člověk – soukromá
osoba – takovou agenturu zřídit. V podstatě musí být
splněny následující podmínky zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, podle paragrafu 60 (Hlava IV):
1) 18 let
2) odborná způsobilost
60
61
62
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Dostupné z: https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zpr_prace (cit.
14. 5. 2015).
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/10412 (cit. 14. 5. 2015).
Mimořádným skandálem skončilo zaměstnávání vietnamské, ukrajinské a mongolské imigrace v českých podnicích
prostřednictvím pracovních agentur licencovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (2007–2009). Jednalo se
o více než 2 000 pracovních agentur, které v mnohých případech přímo ožebračily dovezené dělníky a pak vyhlásily
náhlé ukončení činnosti.
Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/agentura-prace-1649.html (cit. 14. 5. 2015).

3) trestní bezúhonnost
4) za povolení ke zprostředkování zaměstnání do
zahraničí se platí 10 000 Kč
To jsou veškeré podmínky, umožňující v podstatě
komukoli podnikání s pracovní migrací. Nelze se vůbec
divit, že agentur zprostředkujících práci doma i v zahraničí je tak mimořádné množství, když instalace takové
pracovní agentury je tak snadnou záležitostí.
Udělejme malou úvahu. Kdyby každá z těchto 611
agentur, ministerstvem schválených pro zajištění práce
v zahraničí, zprostředkovala jen pouhým deseti zájemcům práci v zahraničí každý měsíc, znamenalo by to
poměrně velké číslo 6 110 migrantů, kteří by měsíčně
odcházeli z ČR za prací do ciziny. Ročně by to představovalo cca 70 000 migrantů odeslaných z republiky jen
touto cestou.
Na druhou stranu, kdyby výkon zprostředkovatelen zahraničního zaměstnávání byl měsíčně menší než
námi uvažovaný předpoklad 10 lidí (tj. zprostředkovaných pracovních míst v zahraničí), je pak docela na
místě otázka, k čemu slouží tolik zprostředkovatelen,
tedy agentur, když se tímto oborem ze zákona zabývají
i úřady práce?
Při výběru zprostředkovatelské agentury je podle
MPSV nutné postupovat opatrně, protože některé agentury usilují o zisk na úkor klientů. Toho si je ministerstvo na jedné straně asi dobře vědomo, avšak z nějakých důvodů na straně druhé měkkými požadavky
vlastně nepřímo vybízí k zakládání pracovních agentur.
Ministerstvo ví, že pracovní agentury často vybírají od
klientů neoprávněné poplatky; je to například poplatek
za zprostředkování práce, který ze zákona vybírat nemohou, provádějí srážky ze mzdy třeba na zajištění ubytování aj. Z terénu od samotných migrantů se dozvídáme, že některé agentury jsou pravděpodobně spojeny
s nelegální migrací, v níž mafiánské struktury vyrábějí
padělané dokumenty potřebné k přesídlení.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR řeší tedy
celou záležitost vztahu pracovních agentur a jejich klientů pouze formou upozornění64 na problémy, do nichž
by se klienti mohli dostat, nikoli důsledným výběrem
agentur a jejich důslednou kontrolou.
MPSV na svých stránkách uvádí takováto upozornění: „Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR se setkává
se stížnostmi lidí, kteří se stali obětí nekalých praktik zprostředkovatelů práce v zahraničí. Poradenská síť
EURES (Evropské služby zaměstnanosti) proto považuje
za nutné upozornit občany, aby byli při přijímání lákavých
nabídek práce v zahraničí skutečně opatrní. Mimo toto
upozornění MPSV intenzivně kontroluje na základě podnětů a z vlastní činnosti oblast zprostředkování zaměstnání agenturami práce. Zprostředkování zaměstnání
agenturami práce upravuje zákon o zaměstnanosti. Kdo
chce využít služeb agentur práce při hledání zaměstnání
v zahraničí, měl by si především prověřit zprostředkovatelskou agenturu, která práci v zahraničí nabízí.“65
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Na stránkách http://www.mpsv.cz/cs/10412 jsou uvedena
doporučení, kterými by se měl zájemce o zprostředkování
práce v zahraničí řídit. Důraz je kladen zejména na okolnosti
uzavírání pracovněprávního vztahu (tj. zda klient podepisuje
smlouvu s agenturou, nebo se svým zahraničním zaměstnavatelem apod.).
Na internetových stránkách http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/
zpr_prace zpřístupňuje MPSV seznam pracovních agentur,
které získaly povolení MPSV. Seznam povolených agentur
práce MPSV průběžně aktualizuje. Jeho součástí jsou i kontaktní adresy, telefonní čísla a e-mail na jednotlivé agentury
práce. Navíc jsou zde uvedeny státy, do kterých bylo zprostředkování zaměstnání povoleno, a doba platnosti těchto
povolení a také specializace agentury (např. typ zprostředkování práce, kupříkladu všechny druhy prací ve všech oborech / všechny druhy prací v oboru automobilový průmysl,
elektrotechnický průmysl, logistika / všechny druhy prací
v oborech informační technologie a obchod / manuální,
pomocné, úklidové, stavební, kancelářské práce v oborech:
administrativa, auto-moto, doprava a zásobování, gastronomie a pohostinství, potravinářství, prodej, obchod, řemeslné
a manuální práce, služby, stavebnictví, technika, tisk, vydavatelství, výroba, průmysl, zemědělství).

Na druhou stranu je třeba brát v úvahu nesporný
fakt, že potenciální migranti (zájemci o práci v zahraničí) využívají služeb pracovních agentur zejména
z praktických důvodů. Výběr a shánění práce v zahraničí je pro méně informovaného zájemce jednodušší.
Navíc jej láká možnost zbavit se „všech“ formálních
procedur, včetně stresu z vyplňování dotazníků. Klient
tak může odložit obavy, že by na nějakou důležitou věc
zapomněl. Je dopraven na místo podle instrukcí. Někdy
se domnívá (a považuje to za bonus v jistotě agenturního přesídlení), že má později možnost se na „svou“
pracovní agenturu obracet v případě potíží a problémů
v zaměstnání po přesídlení.
Jeden z názorů klientů to dokládá následovně:
„Nikdy před tím jsem venku pracovat nebyl a agentura
mi zprostředkovala pohovor s mým zaměstnavatelem
už v Česku. To byl asi hlavní důvod, proč jsem se pro
agenturu rozhodl. Otrlejší (klienti) agenturu nepotřebují,
ale pro línější nebo nezkušené se určitě hodí.“66
Některé agentury poskytují tzv. základní služby
(zprostředkování zaměstnání, ubytování, dojednaný
kontakt se zaměstnavatelem, bývá v tom také sjednání zdravotního pojištění, telefonní karty) a také nabízejí nadstandardní služby, což může představovat třeba
zajištění letenek. Náplně základních a nadstandardních
služeb si určuje ve své nabídce sama pracovní agentura.
Na internetu se objevují hojné diskuse o tom, zda
je výhodnější opatřit si zaměstnání v zahraničí vlastními
silami, nebo přenést sumu hlavních starostí na službu
agentury; popřípadě za pomoci známých, kteří mají zkušenosti se zaměstnáním v zahraničí. Tyto známé, pracující již v cizině, je dokonce možné požádat o pomoc
při získání nejen informací, ale také o zprostředkování
konkrétních kontaktů na zahraničního zaměstnavatele.67
66
67

e) Au-pair migrace
Mezi mladými lidmi po osmnáctém roce věku
bývala hned po pádu totality (a je dodnes) velice frekventovaná forma zahraniční migrace nazývaná au-pair,
která může být zahrnuta do širší kategorie expats. Byla
považována za jakousi „brigádu“ (nebyla tedy chápána
jako „práce“) s příjemnými doprovodnými bonusy (získání jazykových znalostí, poznávací funkce – jiná kultura, jiný způsob života, poznávání cizí krajiny, měst
apod.). Jednalo se o péči o děti a většinou částečně
i o domácnost, přičemž kromě ubytování a stravy jim
přijímací rodina poskytovala také kapesné.
Veškerá základní pravidla a příslušné podmínky
au-pair pobytů v Evropě jsou zakotveny a ustanoveny
v tzv. European agreement on au pair placement. Jako
au-pair je možno vyjet v podstatě do všech zemí západní
a jižní Evropy, popřípadě i do zámoří, variabilní je také
délka pobytu, kdy klasické au-pair vyjíždějí do zahraničí
na rok, ale je možno využít také krátkodobější pobyty na
několik měsíců, především v období letních prázdnin.
Výhodou au-pair programů bylo, že se daly většinou velmi dobře skloubit s intenzivním studiem jazyka,

Dostupné z: http://www.nazkusenou.cz/je-lepsi-odjet-s-agenturou-nebo-na-vlastni-pest-a288.html (cit.18. 4. 2015).
Fungování pracovní agentury na příkladu Student Agency,
k. s. Jedná se o společnost, která je známá široké veřejnosti
(vzhledem ke škále nabízených služeb). Cílovou skupinou
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jsou studenti a mladí lidé, ale služeb mohou využít zájemci
všech věkových kategorií. Agentura zprostředkovává několik
typů pracovních pobytů v zahraničí:
–
Au-pair pobyty (Belgie, Finsko, Francie, Holandsko,
Irsko, Itálie, Německou aj.),
–
pracovní pobyty obecně (Norsko, Island, Irsko aj.),
včetně speciálních kategorií (jako např. Home assistant
Velká Británie, Mother‘s Help Velká Británie, Housekeeper Velká Británie, Kuchaři Velká Británie, Ubytování
a asistenční služby Liverpool),
–
Working Holiday (Kanada, Nový Zéland),
–
Work & Travel USA,
–
také jazykové a studijní pobyty v zahraničí.
Každý program vykazuje specifické charakteristiky, které
Student Agency podrobně rozepisuje na svých stránkách,
včetně podmínek účasti v programu, okolností získávání
zaměstnání, vyřizování formalit atd. Více viz Dostupné z:
http://www.pracovnipobyty.cz/(cit. 18. 4. 2015).

a to přímo v jazykových kurzech, které navíc někdy hradila hostitelská rodina. Možnou nevýhodou programu
au-pair je, že valná většina hostitelských rodin požaduje delší pobyt (zpravidla 12 i více měsíců) a že jsou
upřednostňovány dívky. Nabídka krátkodobých letních
au-pair pobytů je přirozeně menší.

f)

Formy studentské migrace

Programy studentské migrace (včetně au-pair)
za jiným druhem pracovní zkušenosti (kromě studijní,
viz dále) patří proto k významnému režimu zrání mladého člověka s tím, že cestování do zahraničí se stává
zcela běžnou záležitostí globalizujícího se světa. Přijímají to nejen mladí lidé (studenti), ale také vedení vysokých škol. Jako hlavní hodnoty studentské migrace se
vyzvedává upevňování akademických, kulturních, společenských a politických vazeb mezi zeměmi (zejména
po vzniku Evropské unie), podtrháván bývá také rozvoj
a šíření nových informačních a komunikačních technologií, poznání současné internacionalizace pracovních
trhů či získání mezinárodních zkušeností v rámci studia.
Pro všemožnou podporu studentské migrace hovoří
další poznatky. Například přijímací země předpokládá, že
student po svém studentském pracovním pobytu v jejich
zemi a po absolvování studia třeba v domovské zemi má
tendenci vybírat si k dalším pracovním pobytům právě
jejich zemi, tedy vracet se do země svých prvních zahraničních zkušeností.68 To znamená, že reálně poznaná
jazyková blízkost (respektive znalost jazyka) a znalost
kultury a konkrétního sociálního prostředí (a konkrétní
68

Na toto téma vzniklo několik diplomových prací, a to na
různých typech vysokých škol. Například: ANDRUCHOVÁ,
M.: Povaha súčasnej študentskej migrácie. Praha: Univerzita Karlova, 2013. 54 s.; HALAŠTOVÁ, K.: Studentská pracovní migrace. Praha: VŠE, 2011; ZVELEBILOVÁ, S.: Adaptace studentů Erasmu na cizí kulturu [on-line]. Praha: Univerzita Karlova, 2013. 62 s.

lokální komunity) se podílí na likvidaci případného strachu či obav z neznámého prostředí, a tak pomáhá mladému člověku orientovat se v cizím prostředí při jeho
dalších zahraničních pobytech
Studentská migrace z českého prostředí do zahraničí prochází v současné době určitou fází své spontánní
institucionalizace;69 podílejí se na tom jednak jmenované
agentury zprostředkující studentům zahraniční pobyty,
jednak vysoké školy vysílací země a řada organizací přijímací země, včetně mezinárodních organizací. K mobilitě
studentů přispívají nemalou měrou stipendijní pobyty.
Studentská migrace je tak migrací asistovanou.
Přestože existuje různá míra vědomé integrace
u jednotlivých studentů, dá se konstatovat, že v tendenci tato migrace směřuje od charakteru dočasných
migrantů k trvalému či dlouhodobému přesídlení. Na
asistenci se podílejí – vedle již zmíněných vysokých škol
– studijní programy jako například Erasmus LLP, Ceepus, Free-mover a další. Úloha školy spočívá ve zprostředkování prvního kontaktu se zahraniční univerzitou,
popřípadě organizuje seznamovací setkání, informační
přednášky, které slouží k vytvoření osobních kontaktů.
Pak přichází na řadu sjednání finanční podpory atd.
Otevřenou otázkou však zůstává užitečnost takové
míry asistence při studentské migraci. Asistence sice
přináší jistý komfort pro studenty, avšak organizace
této činnosti spotřebovává stále více peněz a lze odhadovat, že narůstá do formalizovaných pobytových programů. Přesto je tento druh migrace oceňován ve srovnání s dalšími druhy migrací pro svou užitečnost, a to
nikoli jen individuální, ale také celospolečenskou.
Pokud se jedná o mezikulturní kontakt studentské,
respektive generační migrace po roce 1989, projevuje
se především prostřednictvím různých typů či úrovní
69
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Na studentské vazby mezi domovskou univerzitou a novým
akademickým nebo zaměstnaneckým prostředím navázala
snaha organizovat vztah ke krajanům Austrálie. Viz HUGO,
G. 2006: An Australian Diaspora? International Migration 44,
č. 1, s. 105–133.

sociálních sítí, a to podle významu, nebo lépe řečeno
podle praktického zaměření.
V první úrovni se jedná o komunikaci mezi expats
(nebo lze eventuálně studenty a novou migraci nazývat
krajany?!), to znamená mezi lidmi stejného mateřského
jazyka nebo pocházejícími z jedné země. Příznak společného původu z jedné země formuluje poslání takové sítě
(viz o tom také v kapitole Formování nových českých
komunit v zahraničí) tak, že se nejedná jen o praktické
zájmy v oblasti spojení s domovem (třeba výměnu důležitých informací o dopravním spojení s mateřskou zemí
atd.), ale zároveň je v tom i vyšší obsah v podobě udržování kulturních zvyklostí. Projevuje se to různým způsobem, včetně komentářů k problémům domova, a to po
všech stránkách, politickou situaci nevyjímaje, včetně
hodnocení vystupování českých reprezentantů a ohlasu
jejich vystupování v cizině.
Ve druhé úrovni se jedná o komunikaci s vrstevníky
z přijímací země a v prostředí přijímací země (na vysokých školách je to komunikace se všemi složkami, které
se podílejí na vyučovacím procesu a které souvisejí se
všemi stránkami života studenta).
Ve třetí úrovni je to komunikace s dalšími cizinci
(studenty) a popřípadě komunikace s lidmi z oboru,
v němž se mladý člověk adaptuje či připravuje na profesní dráhu nebo už pracuje.
Motivace českých studentů ke studiu v zahraničí
vykazuje celou škálu subjektivních důvodů, které však
mají jeden společný rámec objektivních příčin k takové
migraci, která má dnes již – jak bylo konstatováno výše
– jistou institucionalizovanou podobu.
V četných výpovědích studentů,70 které v naprosté většině námi využívaných zdrojů zpovídají jejich
70

Tamtéž; dále jsou to například studentské práce o studentské zahraniční migraci: BARTÍKOVÁ, Š.: Konstrukce identity
v narativním vyprávění na příkladu českých migrantek na Nový
Zéland. Praha: Univerzita Karlova, 2012. 51 s. Vedoucí práce
Hedvika Novotná; HOROVÁ, L.: Analýza determinant pracovní migrace občanů ČR. Praha: VŠE, 2009; BENEŠOVÁ, K.:

vrstevníci, a to někdy při svých vlastních zahraničních
pobytech, mladí autoři zdůrazňují, že v případě dočasného přesídlování studentů se nejedná o ekonomickou migraci a priori. To lze jistě přijmout, avšak jisté
výhody ekonomického rázu si nelze od motivací participantů na této migraci zcela odmyslet. Ve zjištěních
subjektivního motivačního popudu k zahraniční migraci z výpovědí studentů převažují snahy o prohloubení jazykových znalostí. Třeba to formulují tak, že
se jedná (přes relativně dobrou znalost jazyka již při
výjezdu) o „zlepšení vlastních kompetencí“ v daném
jazyce, což je podpořeno dalším faktem k takové motivaci: protože si to vyžaduje mezinárodní trh práce,
preferující dobrou znalost především angličtiny. To
znamená, že z hlediska budoucí perspektivy a z hlediska praktického uvažování studentů o využití vlastního pobytu pro budoucí možnost dobrého zaměstnání je takový postoj v obecných rysech identický
s postojem ekonomického migranta.
Jazykové zkušenosti doprovází další motivační hladina, která bývá formulována jako „nepřenosná“ zahraniční zkušenost, která pomáhá studentovi uvědomit si,
že pro dobré uplatnění na trhu práce je nutné profesionální vystupování. To znamená budování formálního
profesního profilu adepta pro budoucího zaměstnavatele. Lze si představit, že takto neuvažují všichni studenti během své zkušené v zahraničí, možná si to uvědomí až po svém návratu, ale tato motivační poloha studijního pobytu (nebo obecně pobytu studenta v zahraničí) je pravděpodobně nejdůležitější.
Další motivací k zahraniční zkušenosti v podobě
krátkodobé migrace je touha poznat zcela jiné prostředí,
jinou krajinu, jiný způsob života, tj. jinakost v různých
podobách. Může to být ale také běžná potřeba hledat
nové životní zážitky, potřeba navazování nových přátelství a vůbec nových kontaktů v pravidlech odlišného
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Zájem občanů ČR o pracovní migraci do zemí Evropské unie.
České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta JČU, 2007,
a další viz výzkumný seznam Pramenů a literatury.

sociálního prostředí. Zároveň se mladý migrant vydává
do ciziny sám, bez přímého rodičovského dohledu.
V některých případech se mladí migranti přiznávají, že
to byl právě ten hlavní impuls – odpojit se od rodinného
dohledu. Do jaké míry se mladý člověk, odkázán sám
na sebe, skutečně takto naučí samostatnosti, je jistě
individuální záležitostí. Avšak tam, kde probíhá „výuka
k samostatnosti“ přirozenou cestou, v poměrně velkém
množství lidí ve stejné situaci a třeba navíc lidí z různých
kultur, vzniká atmosféra, která se podřizuje zážitkům
vzájemnosti. Lze konstatovat, dle zkušenosti s pozorováním chování mladých přesídlenců, že k formování
takové samostatnosti často stačí drobná upozornění.71
Do jaké míry formuje intenzitu vzájemného styku
mezi českými migranty po přesídlení do ciziny právě
potřeba osvojení jazyka intenzivní adaptací na prostředí
přijímací země, nelze z dosažených zkušeností jednoznačně vyhodnotit. Lze tak činit snad pouze v poloze
dvou protichůdných tendencí.
První z nich bychom mohli označit jako tendenci
k izolaci od ostatních krajanů. Můžeme to vysvětlit praktickým záměrem studentů vynaložit maximum času
a energie k jazykovému tréninku v každodenní praxi.
Druhá (opačná) tendence je asi zcela ojedinělá a z výpovědí to můžeme sledovat snad jen v počáteční fázi jejich
pobytu v cizím prostředí. Občasné upřednostňování
potřeby komunikace pouze uvnitř studentských komunit podle původu z jedné země nebo společného jazyka
zůstává zřejmě na úrovni sympatií či původních kamarádských vazeb, pocházejících z doby studia ještě před
odjezdem do ciziny.

g)

Studentskou migraci a novou českou migraci jako
celek je možné nahlížet po roce 1989 také částečně
z hlediska formování zvláštního fenoménu, jemuž se
říká transnacionální identita, transnacionalita. Vytvářejí
se lokální celky lidí, složené z různých národností a kultur, užívajících většinou angličtinu jako lingua franca
a vnímajících domov dělený do několika míst (podle
původu, kde žijí jejich rodiče, podle místa studia, podle
místa momentálního zaměstnání aj.).
Transnacionalita se v případě studentské migrace
více projevuje spíše v psychologické72 složce vývoje
mladého člověka než v sociální rovině vývoje transnacionality. V naprosté většině zaznamenaných výpovědí mají
studenti a mladí lidé pracující v cizině stále vztah k zemi
svého původu. Transnacionalismus,73 jako poměrně
nově se formující jev, se může vyvíjet v různých souvislostech společenského života, ale může také vyvolávat
zpětný (vratný, až antagonistický) proces. To znamená,
že můžeme být svědky naopak posilování národní identity. Jakého uplatnění tedy dosáhne transnacionalismus,
je zatím více než otevřenou otázkou.
Význam studentské migrace pro mezinárodní trh
práce prokázali nejen sami studenti ve svých pracích
o studentské názorové hladině, ale byl rovněž posvěcen seriózními výzkumy. Jeden takový výzkum provedla dvojice autorů Matthias Parey z University College London a Fabian Waldinger z London School of
72

71 Jako příklad drobných, nenápadných podnětů k samostatnosti a ohleduplnosti mladých lidí zbavených rodičovského
dohledu (odloučených jedinců) poslouží typická upozornění v ubytovacích zařízeních po celém světě pro mladé,
kde jsou společné kuchyně s vtipně formulovanými nápisy
typu: Nezapomeň, že za tebou nestojí tvoje matka, umyj
a ukliď po sobě nádobí!

Studentská migrace z hlediska jejího
významu pro mezinárodní trh práce
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Práce Evy Drázské (katedra Psychologie FF UK, Praha 2000,
132 s.) Pracovní a sociální adaptace Čechů a Slováků pracujících ve finančních institucích v Londýně je věnována procesu adaptace migrantů v cizím prostředí z psychologického
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Economics.74 Podle tohoto výzkumu studenti oplývají
schopnostmi reagovat v nových situacích.
Práce zkoumá vliv studia v zahraničí na mezinárodní mobilitu na trhu práce v době, kdy se ze studentů stávají absolventi vysokých škol a jsou k dispozici praxi. Jako zdroj autoři využívají zavedení a rozšíření Evropského výměnného programu Erasmus. Jejich
výsledky ukazují, že výměna studentů (studentská mezinárodní mobilita) je důležitým činitelem při jejich pozdějším uplatňování na mezinárodním trhu práce. Autoři
zjistili, že studium v zahraničí zvyšuje individuální pravděpodobnost pracovat v cizí zemi asi o 15 až 20 procentních bodů, což naznačuje, že studium v zahraničí
je důležitým kanálem pro pozdější migraci. Z dalších
výzkumů a následných prací se můžeme dozvědět třeba
to, že studenti vnímají kulturní nebo rasovou odlišnost
jako odlišnost sympatickou. Význam těchto studentů
pro mezinárodní trh práce je všeobecně víc než oceňován, je spíše nadšeně přijímán.
V celé řadě studentských prací o studentské migraci je uloženo poměrně dost faktografie nasbírané
přímo v terénu. Jsou zde zachyceny agentury zabývající se zprostředkováním pracovních pobytů studentů
v cizině. Jedná se kupříkladu o podrobný popis fungování studentské agentury Work and Travel, specializující se na destinace v USA, třeba v programech Camp
Counselor (práce na dětských táborech USA), nebo na
práce na zemědělských farmách nejčastěji v jižní Evropě
(pěstování různých plodin), ve Velké Británii (maliny
a tradiční jahody), v severní Evropě (práce na farmách,
při sklizni ovoce) či na Novém Zélandu (sklizeň ovoce,
zejména kiwi, vinobraní).75
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Agentury zprostředkující práci studentům v cizině
a hlavně samotní studenti mají před cestou nelehký úkol,
a to počínajíc výběrem lokality, zabezpečením cesty
z právního hlediska, zabezpečením předpokládaného
výdělku a s ohledem k dalším ekonomickým aspektům
studentovy cesty, přestože výdělek nebývá určujícím
motivem pro studentský pracovní pobyt (v odpovědích
dominuje potřeba zlepšení jazykových dovedností).
Podle jedné ze studentských prací (dotazníkové
šetření) se stala Velká Británie nejoblíbenější destinací
pro studenty (40 % dotázaných ji označilo za nejlepší),
následována USA (22 %), Německem (15 %), pak
následují další země s menší oblibou jako Španělsko,
Itálie, Irsko či Norsko, ale objevily se i exotické destinace jako Indie nebo Srí Lanka, popřípadě Nový Zéland.
Celkově však mimo Evropu pracovala jen jedna třetina
dotazovaných.76
Většina studentských respondentů cestovala na
pracovní pobyt ve společnosti dalších studentů, ale zajímavý je fakt, že 40 % studentů cestovalo sólo (po sjednání cesty agenturou) a pouze 20 % se spoléhalo (nebo
využívalo kontaktů) na kamarády, kteří zde již pracovali (nebo v té době pobývali). Přibližně 60 % pobývalo
v zahraničí maximálně dva měsíce (to se týkalo především evropských zemí, v zámoří býval pobyt podstatně
delší). Východní část Velké Británie je u studentů silně
preferována – studentský výběr této destinace je zdůvodňován výbornou dopravní dostupností a zároveň nízkými cenami dopravy. Následná rozhodnutí dalších studentů pak reagovala na skutečnost, že je v této části
země poměrně silná česká a polská komunita. Navíc studenti oceňují široké spektrum využití pracovních pozic
a v neposlední řadě oceňují příznivou cenovou hladinu;
vyzdvihováno je i zdokonalování jazykových schopností,
tj. možnost používat angličtinu v denní praxi.77
Nejvyhledávanějšími lokalitami v USA byly a pravděpodobně dodnes jsou státy New York, Florida a Kalifornie,
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přičemž velká letiště v těchto státech jsou také hlavními
vstupními branami do USA. Specifikem práce v USA je
kromě jiného odlišná výše mezd i cenové hladiny v různých státech. Minimální mzda se v letech 2010–2011
pohybovala od 7,25 USD/hod a výše. Nejvyšší sazbu nabízel Washington D. C. (8,67 USD/hod). Kromě nákladů na
bydlení, které mohou být v některých lokalitách poměrně
vysoké, jsou ceny většiny běžně nakupovaných položek
stejné nebo nižší než v České republice, drahé jsou ve
Spojených státech v USA především služby.78
Nový Zéland uzavřel s Českou republikou v roce
2005 smlouvu, která umožňuje cestovat a pracovat
na Novém Zélandu mladým Čechům do 35 let věku
(ale v roce 2011 to byl limit do 30 let věku studenta).
Smlouva se nazývá Working Holiday Scheme a lze
podle ní uzavírat pracovní kontrakty na dobu jednoho
roku s možností prodloužení, a to na dobu tří měsíců.
Účelem této smlouvy je upevnění česko-zélandských
vztahů, posílení pracovní síly na trhu v době sklizní
a možnost poznávání cizí země a legálního přivýdělku,
který částečně pokryje náklady na cestování po Novém
Zélandu. Každý rok je vízum Working Holiday udělováno až 1 200 mladým Čechům.79
Na základě svého dotazníkového šetření zjišťuje Lucie Horová,80 že v mladé věkové kategorii lidí
mezi 20–30 lety existuje relativně silná motivace najít
si v zahraničí práci sezónní, nikoliv trvalou. S délkou
pobytu souvisí i forma pracovního úvazku. Z celkového
počtu 437 zájemců o práci v zahraničí by 138 (tj. 31,5
%) dalo přednost tomu pracovat buď brigádně, nebo
jen na částeční úvazek. Přibližně stejný počet respondentů uvažuje o pobytu maximálně do jednoho roku. Do
této skupiny můžeme zařadit především studenty, kteří
78
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využívají zahraniční pobyt především v období letních
prázdnin – jako prostředek přivýdělku spojený s vylepšením jazykových dovedností. Většina respondentů (tj.
65 %) uvažuje o plném úvazku. Pouhých 15 respondentů z celkových 437 uznalo za nejvýhodnější formu
práce plný úvazek, avšak s pravidelným dojížděním do
cílové země (tzv. pendlerství).
Většinu studentských zjištění o studentské migraci
lze shrnout do tří poznatků, které formulovala Kateřina
Benešová:81
1. O práci v zahraničí je větší zájem v anglicky mluvících než v německy mluvících zemích.
2. Větší zájem o práci je v zemích, kde je umožněn
volný pohyb pracovních sil.
3. Většina studentů by po ukončení studia dala přednost práci v České republice.
Z toho lze dovodit závěr, že pokud má návratová
politika nějaký smysl v českých podmínkách (viz kapitolu V. Návratové trendy této výzkumné zprávy), její
působení může mít šanci na úspěch právě mezi studentskou migrací.

h)

Organizovaná náborová emigrace

Česká novodobá zahraniční migrace vykazuje také
některé extrémní polohy. Jedná se především o migraci českých zdravotníků, kteří začali houfně odcházet
v rámci akce nazvané Děkujeme, odcházíme, v níž od
roku 2010 vyjadřovali nespokojenost se stavem českého zdravotnictví a zvláště pak s nízkým platových
ohodnocením. Sdělovací prostředky České republiky
informovaly o odchodu především migrantů z lékařských profesí, kteří včetně dalšího zdravotnického personálu (a to nejen zdravotních sester, ale také středního
81
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managementu nemocnic) začali odcházet nikoli už na
vlastní pěst či prostřednictvím sjednávání individuálních smluv, nýbrž organizovaně přes náborové akce
zahraničních zdravotnických zařízení.
Nábor českých zdravotníků probíhal třeba následovně: „Na pět stovek volných míst v německých
nemocnicích bude čekat na české lékaře. Jejich manažeři dnes a v sobotu budou nabízet [zaměstnání] českým lékařům a zdravotním sestrám na 6. mezinárodním JOB veletrhu lékařství a zdraví. Podle organizátorů jde o největší akci ve střední a východní Evropě,
zastoupeno bude 31 zdravotnických zařízení s pobočkami na více než 120 místech v celém Německu. Ročně
z Česka odchází kvůli penězům i vzdělávání do ciziny na
500 lékařů, z nich 200 hned po absolvování medicíny.“82
Zda se jedná o legální podnikání agentur (i podnikového managementu), které tímto způsobem zprostředkovávají zaměstnání českým zdravotníkům, nebo zda je to
podloudné podnikání ve prospěch zahraničního konkurenta či nepřípustné vyvolávání vystěhovalectví, by měla
posuzovat jiná instance než naše výzkumné zaměření.
Nelze k tomu podávat zasvěcenější komentáře, už
jenom z toho důvodu, že největším lákadlem k přirozené potřebě člověka pracovat a žít komfortněji jsou
vedle vysokých platů také podmínky pro další vzdělávání, ale zároveň jím je i to, že dobrých příjmů dosáhnou migranti s menším počtem služeb, takže jim zbývá
více času na osobní život. Ve výše zmíněné akci dostali
zájemci příležitost zeptat se tří desítek lékařek a lékařů,
kteří nyní pracují v německých nemocnicích, na jejich
zkušenosti z takové nabízené práce a též na zkušenosti
z dalších výhodných podmínek.
Zahraniční nemocnice absolventům českých lékařských fakult slibují měsíčně přes 4 000 eur (přes 110
000 korun), odborným lékařům ve vedoucích pozicích
podle odsloužených let až 8 300 eur (229 000 korun).

K tomu se připočítávají další odměny za služby. Primáři
dostanou individuální smlouvy s možností výdělku 13
000 eur (359 000 korun) a více.
V českých nemocnicích si lékaři přijdou v průměru
měsíčně na 61 000 korun, velká část příjmu je za služby.
Současný systém postgraduálního vzdělávání v ČR nutí
lékaře trávit roky vzděláváním ve fakultních nemocnicích,
z toho důvodu pak chybějí v regionech. Nastavený systém dalšího školení zdravotníků jim způsobuje problémy
i v osobním životě. Ministerstvo zdravotnictví chystá
zákon o postgraduálním vzdělávání (změnu zákona
o specializačním vzdělávání chystá komise na ministerstvu zdravotnictví a Česká lékařská komora v ní má
zastoupení). Budoucí zákon by měl změnit problematický
systém k lepšímu. Zda to bude stačit k utlumení zahraniční migrace zdravotníků, kteří odcházejí v akci Děkujeme, odcházíme z roku 2010, ukáže blízká budoucnost.83
Podle prezidenta České lékařské komory Milana
Kubka odchodů českých lékařů do zahraničí znepokojivě přibývá: znamená to, že české lékařské fakulty
produkují lékaře na export. V roce 2013 si od komory
vyžádalo potvrzení pro práci v zahraničí 330 lékařů, už
v první polovině roku 2014 jich bylo 239. Celkový počet
odchodů ještě navyšují mladí lékaři, kteří odejdou ihned
po promoci a v Česku vůbec nenastoupí. V roce 2013
jich bylo 193. V oboru všeobecného lékařství promuje
v Česku ročně 1 050 lékařů na sedmi fakultách; odhaduje se, že polovina odejde do ciziny
Na problematiku odlivu vysoce školených odborníků
především ve zdravotnictví upozorňovaly a analyzovaly ji
studie Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v.
i.,84 ještě dávno před akcí Děkujeme, odcházíme. O zjiš-
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tění těchto studií se opíraly mnohé studentské práce,
které přinášely některé poznatky z terénní praxe.
Pro účely našeho výkladu můžeme shrnout základní
sumu poznatků. V zahraniční migraci českých zdravotníků (především lékařů) můžeme konstatovat, že počáteční motivace byla dána potřebou zkušenosti práce se
špičkovou technikou v lékařských vědách a v lékařské
praxi. K tomu se přidávaly šance studia v prestižních
ústavech v rámci postgraduálního studia (včetně PhD.)
a pomalu se rodila zkušenost s možností podstatně větších výdělků v zahraničí, až se začalo hovořit o nebezpečném masovém odlivu kvalifikované pracovní síly
včetně toho, že tato migrace se zahrnovala pod fenomén „brain drain“. Zpočátku lákaly zdravotnické praxe
hlavně v Německu a ve Velké Británii.
V odborné literatuře je popisován způsob odchodu
zdravotníků za prací do ciziny, počínajíc žádostí
a odborníků IT/ICT z České republiky do zahraničí. Praha:
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., 2007.
VAVREČKOVÁ, J. – BAŠTÝŘ, I. (Výzkumný ústav práce
a sociálních věcí): Koncept náhradové migrace a jeho aplikace v podmínkách České republiky. Demografie, ročník 49,
číslo 3 (2007), s. 170–181. ISSN 0011-8265. Český statistický úřad, Praha 2007.
VAVREČKOVÁ, J. et al: Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z České republiky do zahraničí: závěrečná
zpráva projektu 13019/04 DP2. Praha: VÚPSV, 1. vyd. 2008.
114, 9 s. ISBN 978-80-7416-013-4.
VAVREČKOVÁ, J. – BAŠTÝŘ, I.: Působení fenoménu brain
drain v ČR a výdělková motivace odborníků k práci v zahraničí.
Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., 2009.
VAVREČKOVÁ, J. – BAŠTÝŘ I.: Působení fenoménu brain
drain v ČR a jeho možná rizika. Scientia et Societas, ročník
5, číslo 3 (2009), s. 117–128. ISSN 1801-7118. NC Publishing, Praha 2009.
VAVREČKOVÁ, J. a kol.: Migrace odborníků do zahraničí (shrnující poznatky 1. etapy řešení projektu). Praha: VÚPSV, 2005.
VAVREČKOVÁ, J. – MUSIL, J. – BAŠTÝŘ, I. – MICHALIČKA,
L.: Zdroje lidského kapitálu vybraných skupin terciárně vzdělaných českých odborníků a riziko jejich zahraniční migrace. In:
Reprodukce lidského kapitálu. Výzkumný ústav práce a sociální věcí. ISBN 978-80-245-14. Oeconomica, Praha 2009.

o vydání tzv. uznání odborné či specializované způsobilosti v oboru nebo vydání osvědčení pro výkon povolání v zahraničí. Taková osvědčení mají s ohledem na
přijímací zemi omezenou platnost (například švýcarská
strana toleruje platnost takového osvědčení maximálně
do jednoho roku od data jeho vydání apod.).
Znamená to, že formální stránka procesu schvalování legálního odchodu lékaře do zahraničí (jedná se
o Osvědčení potvrzující konformitu vzdělání dle paragrafu 42 a další náležitosti) byla poměrně složitou procedurou, alespoň to z literatury vyplývá.85 Navzdory této
složitosti formální procedury odchodu lékařů, což se
jeví jako vcelku logické opatření, odchod zdravotníků
neustává, ale naopak sílí
V roce 2008 byla zpracována již citovaná studie
Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR
do zahraničí, v jejímž rámci proběhlo terénní šetření
Migrační sklony lékařů a studentů medicíny.86 Výzkum
se uskutečnil v rámci projektu Moderní společnost a její
proměny, pod záštitou Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. (VÚPSV). V současné době VÚPSV
ani Ministerstvo zdravotnictví ČR neplánuje (pokud je
nám známo) další obdobnou studii, která by reflektovala
změny v této problematice za posledních osm let.
Cílem grantového projektu bylo ověřit, zda současné společenské a ekonomické podmínky vyvolají
hromadnější odchod odborníků z České republiky. Dále
se projekt zabýval tím, v jakém pravděpodobném rozsahu odchod probíhal, v kterých odvětvích, oborech
a profesích byl nejsilnější. Jedná se také o poznatky
stavu a vývoje poptávky po terciárně vzdělané pracovní
síle na českém a evropském trhu práce, o syntetické
85
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výsledky statistických analýz migračně rizikových skupin odborníků, o výsledky terénních šetření migračních postojů sledovaných odborníků a analýzu příjmové
motivace pro práci českých odborníků v zahraničí (ve
vybraných státech EU). To byl stav badatelského zájmu
v roce 2008 a před tímto datem.
Výzkum (pro zprávu v roce 2008) byl proveden
dotazníkovým šetřením zahrnujícím 462 subjektů,
z nichž 29,6 % pracovalo nebo studovalo v posledních
patnácti letech v zahraničí (čili ostatní byli pouze potenciálními migranty!; do jaké míry to zkresluje celkový
obraz migrační tendence, necháme bez komentáře).
Nejčastějším druhem pobytu v zahraničí bylo pregraduální studium (více než 1/5 dotazovaných lékařů).
Na tento výzkum částečně navázala Kateřina Červinková.87 Z těchto zjištění vyplývá, že o emigraci za
prací uvažuje každý druhý lékař (nepochybně dotaz na
zvažování případné migrace záleží na položené otázce,
i když to jistě signalizuje minimálně možnost dalšího
nárůstu této migrace). Při zohlednění lékařských specializací jsou mezi potenciálními migranty zastoupeni
anesteziologové (13,7 %), internisté (12,3 %), stomatologové (11,8 %), chirurgové (7,8 %), pediatři (6,9 %),
radiologové (6,8 %). Z pohledu zastávaných funkcí uvažují o odchodu nejvíce sekundární lékaři (60 %), s jednou atestací v základním oboru 29 %.88
V roce 2012 bylo zaznamenáno celkem 542 žádostí,
z nichž bylo osvědčeno 523. Osvědčení o odborné způsobilosti získalo 399 lékařů (76 %), z nichž byla necelá
polovina (49,5 %) cizinců. Osvědčení o státní zkoušce
87
88

získalo 124 žadatelů (24 %), mezi nimiž bylo zastoupení
cizinců už výrazně nižší, a to 19,5 %.89
V úvahu je třeba brát také celkový počet absolventů medicíny v ČR. „V České republice je osm (?!)
lékařských fakult, na nichž studuje obory všeobecného
a zubního lékařství přibližně 12 200 studentů. Ročně
z nich vychází zhruba 2 500 absolventů. V akademickém roce 2013/2014 má nejvíce studentů 1. lékařská
fakulta UK v Praze, a to téměř 3 tisíce (z toho studenti
zubního lékařství představují 12 %). V akademickém
roce 2012/2013 zde absolvovalo 330 lidí. “90
V současnosti jsou novou alternativou pracovní migrace odchody českých zdravotních sester za prací do zemí
Perského zálivu – tj. Království Saúdské Arábie, Katar,
Bahrajn nebo Spojené arabské emiráty. Důvodem jsou
nejen mimořádně dobré výdělky, ale také nižší vstupní
požadavky (není důrazně požadována třeba dobrá znalost angličtiny, i když bývá výhodou).91 V Království Saúdské Arábie je v současnosti na 300 zdravotníků z České
republiky a Slovenska. Dílčí poznatky přinášejí další práce
o zahraniční migraci českých zdravotníků.92
89
90
91

92

Tamtéž.
VAVREČKOVÁ, J. et al.: Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z České republiky do zahraničí: závěrečná
zpráva projektu 13019/04 DP2. Praha: VÚPSV, 1. vyd. 2008
a VAVREČKOVÁ, J. – BAŠTÝŘ, I. (Výzkumný ústav práce
a sociálních věcí): Koncept náhradové migrace a jeho aplikace v podmínkách České republiky. Demografie, ročník 49,
číslo 3 (2007), s. 170–181. ISSN 0011-8265. Český statistický úřad, Praha 2007.

74

ČERVINKOVÁ, K. Migrace zdravotních pracovníků do zahraničí. Praha: VŠE, 2014.
Tamtéž.
KAUFNEROVÁ, M.: Mezinárodní profesní migrace českých
zdravotních sester do Království Saúdské Arábie. Plzeň 2012.
Bakalářská práce (Bc.). Západočeská univerzita v Plzni,
Fakulta filozofická. Autorka realizovala podrobné rozhovory
s 35 zdravotními sestrami žijícími a pracujícími v KSA.
NĚMEČEK, P.: Analýza migrace českých lékařů do zahraničí
se zaměřením na Liberecký kraj. Praha: VŠE, 2011. Vychází
ze skutečnosti, že lékaři tohoto kraje mají nejnižší ohodnocení ve srovnání s ostatními kraji v republice. SVOBODA, J.:
Analýza migrace českých lékařů za prací. Praha: VŠE, 2011.
Jedná se o zajímavý pokus výzkumu mezi studenty medicíny,
tedy potenciálními migranty za prací do zahraničí. NEVRLKA,
J.: Profesní migrace lékařů a právo Evropské unie. Právnická
fakulta MU, 2013. Práce popisuje specifický právní kontext
migrace lékařů do zahraničí (uznávání vzdělání, unijní právní
úpravu profesní migrace lékařů atd.).

ch)

Poznámka k charakteristice odhodlaly následně i ostatní státy. Mezi největší odpůrce
pracovní migrace uvolnění trhů práce novým členským státům se dlouho

Řada informací k pracovní migraci je již zmiňována
v předchozích textech a setkáme se s nimi také v dalších kapitolách. Témata „pracovní migrace“ a „migrace do států Evropské unie“ se v literatuře (zvláště pak
v absolventských pracích) propojují, ačkoliv se nejedná
o totéž. Je to tím, že pracovní migrace z České republiky tímto směrem převažuje. Motiv zaměstnání (a s tím
související výdělek) je jednou z nejdůležitějších příčin
migrace (ať už krátkodobé, nebo dlouhodobé). Tento
převažující charakter české migrace se nijak neliší od
zahraniční migrace jiných evropských zemí.93
Liší se však institucionalizace migračních politik jednotlivých států.94 Nejvíce institucionálně zabezpečeným
typem pracovní migrace je pravděpodobně migrace krátkodobá (do 1 roku), a to studentská, většinou sezónní.
Důvod je ekonomický: studenti jsou poměrně levnou pracovní silou, která cílové zemi přináší řadu zisků.
S rozšířením Evropské unie v roce 2004 stály dosavadní členské státy před zásadním rozhodnutím, zda
uplatnit „svobodu volného pohybu pracovníků“ i na
nové členské země a tím zpřístupnit své trhy práce také
občanům těchto států.95 Z původních patnácti států se
k tomuto kroku odhodlaly na počátku pouze Velká Británie, Irsko a Švédsko. Ostatní státy využily možnosti
restriktivních opatření, zamezujících přístup na své trhy
práce bez získaného pracovního povolení. K uvolnění
trhů práce se po vzoru Velké Británie, Irska a Švédska
93
94
95

AWAD, I.: The global economic crisis and migrant workers:
Impact and response. Geneva: International Labour Organizations, 2009.
HOROVÁ, L.: Analýza determinant pracovní migrace občanů
České republiky. Praha: VŠE, 2009. V práci jsou detailně
popsány migrační politiky VB, Irska, Německa a Rakouska.
CASTLES, S. – MILLER, M. J.: The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World (4th
edition). Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2009.

řadily Německo a Rakousko.
Zvláštním režimem přípravy na pracovní migraci procházejí adepti přesídlení za novým zaměstnáním do ciziny
v nadnárodních firmách. Firmy své budoucí zaměstnance připravují k migraci pomocí tzv. tréninku interkulturní kompetence. Trénink interkulturní kompetence
zaměstnanců má za úkol například podporovat aktivní
zvládnutí cizího jazyka jako klíčového nástroje v mezilidské komunikaci. Příprava má sloužit k zdokonalování
sociální citlivosti, dále k tréninku komunikačních dovedností i k posilování schopnosti vypořádat se se stresem.
Trénink má v účastnících podnítit zájem o kulturu přijímací země a pozitivní postoj k nositelům této jiné (nové),
odlišné kultury. Příprava má také vést k empatii a eliminovat možné negativní dopady z kulturního šoku, tím že
vzbuzuje tvorbu realistických očekávání.96
Proces vysílání účastníků pracovní migrace upravují četné předpisy, směrnice a nařízení, z nichž nejdůležitější je Směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků.
Směrnice ukládá členským státům povinnost upravit
předpisy v oblastech, jako je délka pracovní doby, minimální mzda, bezpečnost práce nebo rozsah dovolené.97
Vývoj pracovní zahraniční migrace v podmínkách
českých zemí po roce 1989 začal pravděpodobně při
západní a jižní hranici s Německem a Rakouskem. Brzo
po pádu totality se migrační mobilita za prací projevila
v denním dojíždění přes státní hranice. Z početního hlediska tento způsob pendlerského zaměstnání vyvrcholil v roce 1993 (dle odhadů to bylo na 30 000 migrantů).
Následný sestup v počtech způsobilo asi několik faktorů. Za nejdůležitější lze předpokládat to, že do ČR přišly zahraniční firmy, které tento proud hledající pracovní
96
97
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FÖRDÖSOVÁ, P.: Mezinárodní mobilita zaměstnanců. Filozofická fakulta UK, Praha 2009, s. 27.
Tamtéž. Práce popisuje proces migrace u vybraných nadnárodních firem.

uplatnění odklonily a poskytly pendlerům zaměstnání
na domácí půdě.98
Průzkumy a odhady o počtech migrantů za prací
do ciziny naznačují, že se nejedná o příliš velká čísla.
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí provedl v letech
2000–2003 (a pak v následujících letech) průzkum,
podle něhož v období 2000–2003 uvažovalo 15,4 %
dotázaných v produktivním věku o migraci za prací
do ciziny. Přestože neexistují přesné statistiky (jak již
bylo konstatováno v kapitole o statistice této výzkumné
zprávy), sondy úvah o možné emigraci za prací jsou
jen jakousi ilustrací atraktivnosti tohoto fenoménu pro
české obyvatelstvo.
Podle sčítání lidu pracovalo v roce 2001 přibližně
25 000 Čechů v jiné členské zemi Evropské unie.
Odhady nízké mobility českých občanů byly potvrzeny:
během roku 2005 bylo zaměstnáno v jiné členské zemi
EU pouze 31 234 Čechů.99 Také v různých mezinárod98
99

BENEŠOVÁ, K.: Zájem občanů ČR o pracovní migraci do
zemí Evropské unie. Zdravotně sociální fakulta JČU. České
Budějovice 2007, s. 50.
Tamtéž, s. 49. V roce 2005 pracovalo v Německu 6 834 českých občanů (Německý statistický úřad), ve Velké Británii bylo v roce 2005 zaregistrováno 10 955 občanů České
republiky (Home Office) a v Rakousku pracovalo podle oficiálních rakouských statistik v roce 2005 pouze 3 300 (řada
českých občanů však může v Rakousku být zaměstnána tzv.
načerno). Nicméně z průzkumu Výzkumného ústavu práce
a sociálních věcí v Praze (VÚPSV) a Českého statistického
úřadu (ČSÚ) vyplývá, že po zrušení přechodných období pro
pracovníky z nových států EU ve všech zemích EU mělo migrovat pravděpodobně nejvíce pracovníků z ČR do Německa.
Velká Británie tvoří podle uskutečněného průzkumu až druhou potenciální cílovou zemi (tamtéž, s. 66); problematiku
migračního potenciálu rozebírá ve spolupráci Výzkumným
ústavem práce a sociálních věcí MUSIL, J.: Migrace Čechů
do Velké Británie po vstupu České republiky do EU. Filozofická fakulta UK, Praha 2008. Výsledky šetření migračního
potenciálu ukazují, že většina populace, reprezentovaná vzorkem dotázaných, neuvažuje o práci v zahraničí. Po vstupu ČR
do EU a otevření trhu práce tří starých členských zemí EU se
dle průzkumu rozsah potenciální pracovní migrace nezvýšil.

ních průzkumech se občané České republiky v ochotě
stěhovat se do zahraničí ocitají na posledních místech
žebříčku evropských zemí.100
Za rozhodující motiv zahraniční pracovní migrace v celé Evropské unii je podle teorií považován
rozdíl v příjmech mezi zemí původu a cílovou zemí.101
V Evropské unii tak prakticky abstinují motivy migrace jako civilní násilí, války či rozsáhlé přírodní katastrofy. Podle teorií usiluje potenciální migrant především o zvýšení své životní úrovně.102
100 Srov. např. Eurobarometer immigration: Dostupné z: http://
www.gesis.org/en/eurobarometer/topics-trends-question-retrieval/eb-trends-trend-files/list-of-trends/immigrants/
(cit. 7. 5. 2015).
101 BLANCHFLOWER, D. G. – SALEHEEN, J. – SHADFORTH, C.
2007: The impact of the recent migration from Eastern
Europe on the UK economy. Discussion paper 17. Monetary
Policy Committee Unit: Bank of England.
102 DRASLAROVÁ, Z.: Determinanty pracovní migrace z nových
členských států EU do původních států EU se zaměřením na
migrační toky do Velké Británie [on-line]. Praha 2006; BEDNÁŘ, D.: Zásada volného pohybu pracovních sil v EU a její
plnění. Praha: Národohospodářská fakulta VŠE, 2008. Jsou
zde popsány aktuální podmínky, které musejí zájemci o práci
v členských zemích EU plnit (v r. 2007 měly omezený trh
práce tyto země EU: Belgie, Dánsko, Francie, Malta, Maďarsko, Německo, Rakousko); HOROVÁ, L.: Češi na trhu práce
EU. Praha: Národohospodářská fakulta VŠE, 2007. V uvedené
práci jsou popsány ekonomické vlivy pobytu migrantů na
evropském trhu práce (např. uznávání vzdělání a kvalifikací,
nároky na důchody, pojištění apod.); HOUDEK, J.: Migrační
politika Evropské unie. Praha: Fakulta humanitních studií UK,
2007. Práce podrobně popisuje migrační politiku EU, sleduje
jednotlivé právní úkony a smlouvy, které imigrační politiku EU
ošetřovaly a ošetřují (pokus o „dějiny migrační politiky EU“);
KAVKOVÁ, M.: Podpora pracovní mobility v rámci EU. Praha:
Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, 2009. Migrační politika
EU (s příklady konkrétních zemí VB, Francie, Irsko aj.) včetně
přechodných období atd. Součástí je výzkum motivace k práci
v zahraničí; KULIKOVÁ, V.: Dopad migrácie občanov vybraných zemí EÚ na výšku ich penzie [on-line]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2011. Práce analyzuje důchodové systémy Německa, VB, Polska a Slovenska; MUSIL, J.: Migrace
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Migrace v rámci nesmluvní ciziny s ohledem na
i) K sociálnímu zabezpečení
důchodové
zabezpečení:
odcházejících občanů ČR do zahraničí
Vycházíme ze shrnujícího textu Kateřiny Kropáčové s názvem Systém sociálního zabezpečení v České
republice ve vztahu k migrujícím občanům.103 Oblast
sociálního zabezpečení české migrace do zahraničí je
částečně odvozena od vztahu České republiky k zemi,
do které emigrant odchází a z níž se pak vrací zpět do
ČR; na základě tohoto vztahu se přistupuje i ke sjednávání mezinárodních smluv a určuje, jaká jsou práva
a povinnosti dotyčné osoby a podle jakých pravidel se
sociální zabezpečení řídí.
Je tedy nutné rozlišovat, zda se jedná o migraci
v rámci Evropské unie, po státech Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska či ze/do státu, se kterým
má Česká republika uzavřenou smlouvu o sociálním
zabezpečení, nebo naopak jestli jde o migraci z nesmluvního státu, ze třetí země, se kterou Česká republika žádnou smlouvu o sociálním zabezpečení nemá.104
Čechů do Velké Británie po vstupu České republiky do EU.
Praha: Filozofická fakulta UK, 2008; KACZOR, P.: Trh práce
a mezinárodní mobilita pracovní síly. Praha: VŠE, 2009. Práce
se podrobně zabývá tématy Teorie migrace, Empirické studie
faktorů ovlivňujících migraci, Nedostatek pracovní síly v ekonomice, jeho dopady a souvislost, Možnosti lepší saturace
trhu práce žádanou pracovní silou, Migrační prostředí v EU
a faktory ovlivňující migraci, Pracovní imigrace z pohledu
ČR – cizinci na trhu práce v ČR, Češi a pracovní migrace do
zahraničí, Mezinárodní pracovní migrace v sociálních souvislostech, Vlastní výzkum trhu – migrační motivy občanů ČR.
103 KROPÁČOVÁ, K.: Systém sociálního zabezpečení v České
republice ve vztahu k migrujícím občanům. In: BROUČEK, S.
– GRULICH, T. (eds.): Nová emigrace z České republiky
po roce 1989 a návratová politika (náhled na problematiku
v kontextu vývoje světových migrací: vznik moderních diaspor a transnacionálních společností). Praha: Etnologický
ústav AV ČR ve spolupráci se Senátem PČR a Mezinárodní
organizací pro migraci, 2014, s. 76–83. .
104 Tamtéž.

V českém systému je tato dávka řešena zákonem
155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů. Pro nárok na starobní důchod je požadováno splnění dvou podmínek – dosažení stanoveného
věku odchodu do důchodu podle ročníku narození dané
osoby a minimální doba pojištění, která pro rok 2013
představovala 29 let pojištění a pro lidi odcházející do
starobního důchodu od 1. 1. 2019 to bude 35 let sociálního (důchodového) pojištění. Alternativně lze (pro
předčasný starobní důchod) splnit v roce 2013 podmínku i „jen“ 19 let pojištění, avšak při dosažení věku
alespoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený
podle odstavce 32 zákona 155/1995 Sb. pro muže stejného data narození (tj. dnes zhruba 62 + 5 let = 67 let).105
Osoba vracející se ze třetí země, se kterou nemá
Česká republika uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení, musí získat 35 let důchodového pojištění
podle českých právních předpisů, tedy – zjednodušeně řečeno – musí je získat v České republice. Doby
pojištění a příspěvky, které osoba odvedla v nesmluvní
cizině, se do požadované minimální doby podle českých právních předpisů nezapočítávají. Tyto doby však
nemusí nutně propadnout. Česká republika neustále
vyjednává smlouvy o sociálním zabezpečení; a je tedy
možné, že i když v době žádosti o důchod neexistuje
platná smlouva o sociálním zabezpečení s danou zemí,
bude taková smlouva sjednána a vstoupí v platnost později. Dotyčná osoba v takovém případě může opětovně
žádat o důchod na České správě sociálního zabezpečení a doby pojištění získané v druhém smluvním státě
se započítají do nároku na důchod; o způsobu započtení těchto dob viz dále v textu. Jestliže osoba migruje
do země, se kterou je bezesmluvní vztah v této oblasti,
je možné/vhodné se přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění, aby osoba z důvodu takové migrace
nepřišla o nárok na důchod pro nesplnění požadované
105 Tamtéž.
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minimální doby pojištění. To je samozřejmě relevantní
u časově omezené migrace s plánovaným návratem do
České republiky. Osoba může být dobrovolně důchodově pojištěna až 10 let; v případě tohoto dobrovolného
pojištění Kropáčová doporučuje obracet se na Českou
správu sociálního zabezpečení a její okresní správy
sociálního zabezpečení dle místa bydliště.106
Přestože podmínky pro získání nároku na důchod
jsou poměrně přísné (zejména délka potřebné doby
pojištění), pokud existuje nárok na důchod, může být
tento důchod vyplácen kamkoli mimo Českou republiku
v souladu se zákonem o důchodovém pojištění, a to
vždy zpětně čtvrtletně po dodání potvrzení.107

Migrace v rámci smluvní ciziny:
Vedle mechanismu platného mezi členskými státy
EU Česká republika uzavírá smlouvy o sociálním zabezpečení i se třetími zeměmi. Tyto smlouvy jsou postaveny
na čtyřech základních principech, podle kterých funguje
koordinace sociálního zabezpečení i v rámci EU, EHS
a Švýcarska: rovnosti nakládání, sčítání dob pojištění,
aplikace právních předpisů jednoho státu a export dávek.
Rozsah smluv o sociálním zabezpečení se Česká
republika snaží tvořit jednotně. Ve většině smluv je
ustanoven širší osobní rozsah, tzn. že se vztahuje na
všechny pojištěné osoby v systémech smluvních stran
bez ohledu na občanství. Některé smlouvy se vztahují jen na občany daných zemí, jako je tomu např.
ve smlouvě s Ruskou federací, Izraelem a Ukrajinou.
Šířka věcného rozsahu smluv se pak většinou řídí vztahem České republiky k dané zemi a její vzdáleností od
našeho území.
U vzdálenějších zemí je věcný rozsah omezován na ustanovení týkající se určení aplikovatelných
předpisů, tedy systému, do kterého se bude odvádět
pojistné, a dále většinou jen na sčítání dob pojištění
106 Tamtéž.
107 Tamtéž.

pro vyhodnocování nároku na důchod a na jeho výpočet (tzv. „dílčí důchod“). Jako příklad lze uvést smlouvy
s USA, Kanadou, Jižní Koreou, Japonskem a Austrálií. Některé další smlouvy se vztahují i na poskytování
a vzájemné uhrazování zdravotní péče, dávky v nezaměstnanosti, peněžitou pomoc v mateřství a přídavky
na děti. Jednotlivý rozsah smluv je možné si prohlédnout na webu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
(MPSV),108 kde lze nalézt také texty jednotlivých smluv.
Platná smlouva o sociálním zabezpečení tedy migrujícím osobám mezi smluvními státy zaručuje rovné
nakládání jako s občany daného státu v oblastech sociálního zabezpečení krytých smlouvou. Vedle určení příslušnosti k pojištění je pak dalším důležitým přínosem platných smluv sčítání dob pojištění pro nárok na
důchod ve všech zainteresovaných smluvních zemích.
Jakmile osoba dosáhne požadovaného věku odchodu
do důchodu vždy podle zákonů daného státu, může
si zažádat o důchod rovněž přes kompetentní instituci druhého smluvního státu, v němž bydlí, přičemž
kompetentní institucí v České republice pro důchody
je Česká správa sociálního zabezpečení. Instituce každého státu pro nárok na důchod započítávají také doby
důchodového pojištění získané podle právních předpisů druhého smluvního státu, pokud pro nárok nepostačují doby vlastní, popřípadě by to s ohledem na výši
důchodu bylo výhodnější. Jak jsme se již dříve zmiňovali, v České republice je, resp. bude pro nárok na starobní důchod potřebná minimální doba 35 let pojištění.
Pokud osoba získá podle českých právních předpisů např. 25 let pojištění a v Austrálii 15 let pojištění,
Česká správa sociálního zabezpečení pro vyhodnocení
nároku na starobní důchod přihlédne též k dobám získaným v Austrálii podle smlouvy o sociálním zabezpečení. Osoba tak splní požadovanou dobu pojištění, bude
mít dohromady 40 let důchodového pojištění. Nejprve se
vypočte tzv. „teoretický“ důchod, který by jí náležel za
uvedených 40 let pojištění, a následně je jí pak přiznáván
108 Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/1275 (cit. 20. 6. 2016).
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poměrný tzv. „dílčí“ důchod ve výši odpovídající létům
odpracovaným v České republice, tj. 25 létům doby pojištění. Totéž (byť třeba s odchylkami vyplývajícími z národního systému) udělá i druhá smluvní strana, a pokud jsou
na základě sčítání dob pojištění splněny podmínky nároku
na důchod podle právních předpisů druhé smluvní strany,
přiznává také dílčí důchod. Osobě jsou pak vypláceny
důchody od každého státu ve výši odpovídající vždy době
pojištění získané v tom kterém systému. Doby pojištění si
vzájemně vykazují kompetentní instituce na základě předem dojednaných formulářů, které jsou součástí správního ujednání, prováděcího dokumentu sjednávaného ke
každé smlouvě o sociálním zabezpečení.109
K sociálnímu zabezpečení migrantů v rámci Evropské
unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska:
Migrace z ČR je tímto směrem nejsilnější. Od
vstupu České republiky do EU od 1. 5. 2004 se v oblasti
sociálního zabezpečení aplikují tzv. koordinační nařízení. Do 30. 4. 2010 se aplikovalo Nařízení Rady (EHS)
1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů
sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich
rodiny pohybující se v rámci Společenství a Nařízení Rady (EHS) 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č.
1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se
v rámci Společenství. Od 1. 5. 2010 je platné nové Nařízení EP a Rady (ES) 883/2004 ze dne 29. dubna 2004
o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a Nařízení
EP a Rady (ES) 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým
se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) 883/2004
o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (dále jen
nařízení 883/2004 a prováděcí nařízení 987/2009).110
Podobně jako výše popisované dvoustranné smlouvy
je nařízení 883/2004 koordinačním instrumentem nezasahujícím přímo do úpravy obsažené v národních systémech, ale vytvářejícím pravidla pro jejich provázanost.
109 Tamtéž.
110 Tamtéž.

Osobním rozsahem se vztahuje na státní příslušníky
členského státu, osoby bez státní příslušnosti a uprchlíky
bydlící v některém členském státě. Aby bylo možno nařízení aplikovat, musí být u dotčených osob splněn určitý
„přeshraniční“ prvek (tyto osoby podléhají nebo podléhaly právním předpisům jednoho nebo více členských
států z titulu výdělečné činnosti, pobírají nějaké dávky či
mají bydliště na území jiného členského státu).
Na rozdíl od smluv o sociálním zabezpečení je toto
nařízení velice detailně propracované, má široký věcný
rozsah a kryje systémy sociálního zabezpečení jak
pojistné (důchody, nemocenské, zdravotní), tak i nepojistné (z hlediska českého systému i dávky státní sociální podpory). V rámci nařízení 883/2004 jsou jmenovitě koordinovány dávky v nemoci (věcné – zdravotní
péče i peněžité dávky), mezi něž se řadí také příspěvek na péči;111 dávky v mateřství a rovnocenné otcovské dávky; dávky v invaliditě; dávky ve stáří; pozůstalostní dávky; dávky při pracovních úrazech a nemocech
z povolání; pohřebné; dávky v nezaměstnanosti; předdůchodové dávky a rodinné dávky.
Z českého systému jde o následující dávky: nemocenská, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, příspěvek na péči, zdravotní péče, invalidní důchod, starobní
důchod, pozůstalostní důchody, u pracovních úrazů jde
navíc o náhradu škody od zaměstnavatele podle zákoníku práce, pohřebné, podpora v nezaměstnanosti,
předdůchodové dávky ze III. pilíře důchodového připojištění (doplňkového penzijního spoření),112 přídavek na
dítě, rodičovský příspěvek a příspěvek na úhradu potřeb
dítěte podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.113
111 Určeno rozsudkem SDEU C-160/96 Molenaar, že dávka jako
příspěvek na péči je svým charakterem specifickou dávkou
v nemoci.
112 Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve
znění pozdějších předpisů.
113 Tamtéž.
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Seznam a návody k použitelnosti těchto dokumentů
jsou k dispozici na webových stránkách MPSV.114 Typickým příkladem evropského „formuláře“ je svým způsobem EHIC – Evropský průkaz zdravotního pojištění.
Ten byl v České republice spojen s národním průkazem
zdravotní pojišťovny a díky této malé plastové kartičce,
kterou má prakticky každý zdravotní pojištěnec v ČR, je
možno čerpat potřebnou zdravotní péči i v jiných členských státech EU.
Na stránkách MPSV lze také nalézt texty115 výše
zmíněných nařízení a velice praktickou příručku116 obsahující informace, kam se obrátit a co dělat, pokud se
chystáte opustit Českou republiku a migrovat do jiného
členského státu EU, EHP či Švýcarska, či pokud se vracíte zpět. Příručka obsahuje základní informace ohledně
povinností a práv podle statutu osoby – zaměstnanec,
osoba samostatně výdělečně činná, student, důchodce
či rodinný příslušník. V příručce také naleznete užitečné
odkazy na kompetentní instituce pro určité dávky sociálního zabezpečení v České republice. Příručku pro migrující osoby vytvořila také Evropská komise s důrazem
na koordinaci sociálního zabezpečení podle nařízení
883/2004.117 Migrující osoby se často zajímají o podobu
systému sociálního zabezpečení v jiných státech EU,
EHP a Švýcarska. Tyto informace se nalézají v přehledných MISSOC118 tabulkách119 a v jednotlivých průvodcích120 systémy sociálního zabezpečení členských států.
114 Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/11515 (cit. 7. 6. 2015).
115 Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/11481 (10. 6. 2015).
116 Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/13776/Prirucka_pro_migrujici_osoby.pdf (10. 6. 2015).
117 Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/8676/Guide_
for_social_security_within_EU.pdf (10. 6. 2015).
118 MISSOC: Mutul Information System on Social Protection.
119 Dostupné z: http://www.missoc.org/MISSOC/INFORMATIONBASE/COMPARATIVETABLES/MISSOCDATABASE/comparativeTableSearch.jsp (10. 6. 2015).
120 Dostupné
z:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=en (10. 6. 2015).

Vedle uvedených koordinačních nařízení, vztahujících se v zásadě jen na občany EU, existuje též Nařízení EP a Rady (EU) 1231/2010 ze dne 24. listopadu
2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č.
883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti (dále jen
„nařízení 1231/2010“). Toto nařízení se aplikuje od
1. 1. 2011 a zaručuje, že na příslušníky třetích zemí,
kteří již migrují mezi členskými státy, se aplikují koordinační nařízení a tedy veškeré výše zmíněné principy
a nediskriminační podmínky. K aplikaci tohoto nařízení 1231/2010 nepřistoupily Velká Británie a Dánsko,
které se ve své přístupové smlouvě k EU obecně vyvázalo z povinnosti participovat na úpravách týkajících se
občanů z třetích zemí.
Velká Británie v povinnosti zajišťovat nároky neaktivním občanům z třetích zemí spatřovala možné ohrožení svého v zásadě rezidenčního sociálního systému,
a využila proto svého práva z přístupové smlouvy
k EU neúčastnit se přípravy tohoto nařízení 1231/2010
a nepřijmout jeho závazky. Nadále tak ve vztahu k příslušníkům třetích států stále aplikuje Nařízení Rady (ES)
859/2003 ze dne 14. května 2003, kterým se rozšiřuje
používání Nařízení (EHS) č. 1408/71 a Nařízení (EHS) č.
574/72 na občany třetích zemí, kterých se tato ustanovení dosud netýkala výhradně z důvodu jejich občanství.
Hlavním rozdílem mezi těmito nařízeními je prakticky
právě jen to, že původní nařízení (1408/71 a 574/72) se
nevztahují na neaktivní osoby, zatímco nová ano (nařízení 883/2004 a prováděcí nařízení 987/2009).121
121 KROPÁČOVÁ, K.: Systém sociálního zabezpečení v České
republice ve vztahu k migrujícím občanům. In: BROUČEK,
S. – GRULICH, T. (eds.): Nová emigrace z České republiky
po roce 1989 a návratová politika (náhled na problematiku
v kontextu vývoje světových migrací: vznik moderních diaspor a transnacionálních společností). Praha: Etnologický
ústav AV ČR ve spolupráci se Senátem PČR a Mezinárodní
organizací pro migraci, 2014, s. 76–83.
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j)

Remitence zatím nemůžeme s jistotou říci, a to ze známých důvodů

V následující části upozorňujeme na finanční
stránku novodobé migrace. Důležité jsou dvě části
tohoto problému.
Zaprvé se jedná o platové možnosti (výdělky) českých migrantů v zahraničí. V naprosté většině případů
Čechů zaměstnaných v zemích EU jsou výdělky větší
než v ČR. To není třeba nijak dokazovat.
Druhou, zajímavější, avšak skrytější a o to relativnější stránkou jsou remitence.
Připomínáme, že finanční aspekt má také nepochybně významný formující vliv na aktuální migraci
českého obyvatelstva do zahraničí. Finanční vliv pravděpodobně nepůsobí jen na migraci odcházející z ČR,
ale také na zpětnou migraci, na návrat do ČR. Například v roce 2008 (nehledě na krizi122) se psalo (i když
to byly víceméně odhady), že „silná koruna žene zpět
domů Čechy, kteří odjeli do zahraničí za lepšími výdělky.
Důvod? Zatímco ještě před třemi lety dostali v Česku za
1 000 vydělaných liber 45 tisíc korun, nyní je to sotva
30 tisíc.“123 V jakých číslech se to projevilo v době krize,
122 Srov. CERNA, L. Policies and practices of highly skilled migration in times of the economic crisis. Geneva: International
Labour Office, 2010.
123 Ve stati Češi pracující v cizině se vracejí zpět domů se13.
června 2008 psalo: „Rostoucí mzdy v tuzemsku a chuť vrátit se
domů. V zahraničí jsou především mladší lidé, kteří už pomýšlejína založení rodiny a kvůli tomu se chtějí vrátit. „Dost lidí má
vyděláno, s tak slabým dolarem se tu už moc nevyplatí pracovat. A žít tu věčně jako ilegál není příjemné,“ říká jedna z nelegálně zaměstnaných dívek v USA. V případě USA je navíc řada
lidí zaměstnána načerno a některé evropské země nevedou
tabulky jen s Čechy, ale se všemi novými členskými zeměmi
EU. Podle ministerstva práce a sociálních věcí pracuje aktuálně
v Evropě kolem 80 tisíc Čechů… Británie už tolik netáhne…
Návrat Čechů domů je dobrou zprávou pro místní firmy bojující s nedostatkem lidí. „Mají výhodu v jazykových znalostech,
občas mívají ale trošku nereálné požadavky na plat,“ říká Jan
Záruba ze společnosti Manpower. Ti, kdo v Británii i přes silnou korunu zůstávají, mění své návyky. Nevyplatí se jim totiž

absence podrobných statistických dat, o níž jsme pojednali v části nazvané 2. Statistické údaje.
Z médií se můžeme dozvídat zprávy o tom, že Češi
posílají z ciziny domů desítky miliard a tok peněz od české
migrace ze zahraničí do ČR neustal ani v krizi. Česko
(podle těchto zpráv) každoročně zbohatne o desítky miliard, které sem posílají „gastarbeiteři“ z ciziny. Tok peněz,
které statistici započítávají stejně jako například zahraniční investice, neustal ani během krize.124
V roce 2010 do Česka v rámci takzvaných remitencí
přiteklo 23,5 miliardy korun. Cizinci pracující v tuzemsku
pak naopak poslali domů 22,7 miliardy. Vyplývá to z údajů,
které serveru iDNES.cz poskytl Český statistický úřad.
Objem peněz zaslaných do Česka je relativně stabilní. Přes drobné výkyvy byl v roce 2010 stejný jako
v roce 2005. „Zajímavé je, že se ve statistice částek zasílaných Čechy z ciziny neprojevila hospodářská krize,
která svět zasáhla v roce 2010,“ upozornil Luboš Votoček
z oddělení sektorových účtů ČSÚ. Naopak cizinci pracující v Česku poslali svým rodinám podstatně méně.125
šetřit jako dříve. „Díky dnešnímu přepočtu je pro nás výhodnější
nakoupit si tady a odvézt si s sebou elektroniku, značkové oblečení či výbavu do domácnosti,“ říká Michaela Bednářová, která
se spolu se svým přítelem stará o dům jedné starší dámy nedaleko od Londýna. Do ciziny míří manažeři… Například v londýnském finančním srdci pracují minimálně desítky Čechů. „Platy
tu jsou sice vysoké, ale daně také,“ říká Radim Dohnal, pracující pro Saxobank. Nejvyšší daň z příjmu je v Británii 40 procent
při platu zhruba nad milion korun ročně, zatímco u nás je to 15
procent. Proto podle odborníků mají Češi motivaci jet za prací
do zahraničí jen v případě, že jejich odměna bude alespoň dvakrát až třikrát větší a navíc jim pobyt může přinést profesní růst.
Autoři: Jan Sůra, Veronika Němcová.
Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/cesi-pracujici-vcizine-se-vraceji-zpet-domu-fz4-/ekonomika.aspx?c
=A080612_210857_ekonomika_dp (cit. 19. 6. 2015).
124 Dostupné na: http://ekonomika.idnes.cz/cesi-posilaji-z-cizinydomu-desitky-miliard-fey /ekonomika.aspx?c=A120405_144501_ekonomika_neh (cit. 19. 6. 2015).
125 Tamtéž
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Peníze posílané Čechy ze zahraničí do tuzemska (v milionech Kč)
Rok
Celkem
do 1 roku *
nad 1 rok *

2003
22 712
12 624
10 088

2004
21 465
9 895
11 570

2005
23 416
11 131
12 285

2006
25 110
12 080
13 030

2007
25 465
11 986
13 479

2008
22 704
10 370
12 334

2009
23 789
10 750
13 039

2010
23 541
10 501
13 040

Zdroj: ČSÚ – revize národních účtů 2011 * – Remitence Čechů žijících v zahraničí do jednoho roku a nad jeden rok

Největší částky do Česka putují z Německa, následuje Velká Británie, Irsko, Rakousko a Spojené státy.
Zajímavostí zůstává, jak se k těmto číslům došlo,
když oficiální statistiky nejsou. Vychází se pochopitelně
z odhadu počtu Čechů v cizině a cizinců v Česku, přičemž se zohlední (úvahou) jejich ekonomická aktivita,
tedy ve vzájemném porovnání.
Následně se metodika ČSÚ rozděluje, a to podle
doby pobytu v cizině za použití složitého modelového
výpočtu, který také využívá různých sociologických
výzkumů a zkušeností statistiků z jiných zemí. Paradoxně
pro výpočet nejsou potřeba data z bankovních převodů.
Důvod: jelikož mohou být zkreslena – lidé si vozí peníze
v hotovosti nebo mohou využívat nebankovní převody.126

Čeští migranti pracují v cizině většinou krátkodobě, a to do jednoho roku. Při delším pobytu, tedy
pokud zůstanou déle než rok, výše částek zasílaných
domů klesá. Začínají si totiž budovat nový domov tam,
v zahraničí. U cizinců v Česku je to však naopak, čím
déle zůstávají, tím více své příbuzné podporují.
Vydělané peníze cizinci v Česku odesílají do těchto
domovů (v pořadí od největšího objemu): na prvním místě je Ukrajina, následuje Slovensko, Rusko,
Německo a Vietnam.127
V oblasti financí, které souvisejí s migracemi českého obyvatelstva za prací do zahraničí, se objevují
problémy s placením daní, respektive s doplatky na
daních. V dubnu 2009 byla zveřejněna zpráva, že Češi

Peníze posílané cizinci pracujícími v Česku domů (v milionech Kč)
Rok
Celkem
do 1 roku *
nad 1 rok *

2003
7 702
1 557
6 145

2004
8 474
1 824
6 650

2005
13 500
4 475
9 025

2006
15 790
4 649
11 141

2007
18 167
4 882
13 285

2008
24 026
8 620
15 406

2009
24 311
8 409
15 902

2010
22 770
5 338
17 432

Zdroj: ČSÚ – revize národních účtů 2011 *– Remitence cizinců žijících v Česku do jednoho roku a nad jeden rok
126 Například ekonomika vietnamské diaspory v ČR je uskutečňována téměř výhradně v hotovosti a každý rok je z České republiky do Vietnamu převáděno na šest miliard korun (jedná se
o průměr z let 2005–2007). Bývalý zástupce ředitele Útvaru
pro odhalování organizovaného zločinu se k tomu vyjádřil:
„Několikrát jsme kurýrům zabavili kufry, v nichž byly desítky
milionů korun. Většinou to bylo na letištích. Dali jsme například tip Němcům, ti kurýra zadrželi ve Frankfurtu a pak
jsme se dohadovali, komu vlastně zajištěné peníze patří.“

Z Česka putují do Vietnamu špinavé miliardy v kufrech: http://
www.lidovky.cz/z-ceska-putuji-do-vietnamu-spinave-miliardyv-kufrech-pdb-/. Viz o tom podrobněji: BROUČEK, S.: Vietnamský obchod a česko-německé příhraniční kontakty. In: Navzdory
hranici. (Trotz der Grenze). Migrační procesy na česko-německém pomezí. Plzeň: Státní oblastní archiv, 2013, s. 222–239.
127 Dostupné
z:
http://ekonomika.idnes.cz/cesi-posilaji-z-ciziny-domu-desitky-miliard-fey-/ekonomika.
aspx?c=A120405_144501_ekonomika_neh (cit. 19. 6. 2015).
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zaměstnaní v cizině budou muset od roku 2009 doplácet v tuzemsku desetitisíce korun na daních. Smlouva
o zamezení dvojího zdanění, kterou Česko uzavřelo
s Rakouskem, se roku 2008 změnila. Důsledek této
změny se rovnal skutečnosti, že čeští pendleři měli
doplatit rozdíl daní platných doma i v zahraničí.128

128 Média zaznamenala několik příkladů z předpokládaných
deseti tisíc postižených: „Eva Navrkalová z Českých Velenic
jezdí několik let za prací do Rakouska, kde také platí daně.
Teď však zjistila, že musí nově zaplatit daně i v Česku (a to
59 600 korun).“ Lidé tak doplácejí na rozdílný způsob zdanění. V Česku je pro všechny stanovena patnáctiprocentní
daň, třeba v Rakousku se její výše liší v závislosti na příjmech
od nuly do šedesáti procent. Výdělek kuchaře nebo uklízečky
okolo tisíce eur měsíčně je na tamní poměry nízký a daň
téměř nulová. Jeden musí a jeden ne… Pendlerům, kteří pracují v Rakousku, se však takové řešení zdá nespravedlivé.
„Prostě mi to nepřijde fér. Kamarád dělá v Německu a tam
nic podobného neplatí. Povede to k tomu, že lidé začnou pracovat načerno nebo skončí na úřadech práce. I v Rakousku
se smějí, co jsme to za Kocourkov...“ V Rakousku platí podniky za odvody sociálního a zdravotního pojištění celkem 22
procent. Samotná daň dopočítaná v Česku tak opět stoupne.
Autoři: Lenka Zimmelová a Lucie Rokošová.
Dostupné z: j: http://ekonomika.idnes.cz/cesi-zamestnani-v-cizine-musi-doplacet-desetitisice-korun-na-danich-vcesku-16s-/ekonomika.aspx?c=A090424_231301_ekonomika_anv (cit. 19. 6. 2015).
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IV.

FORMOVÁNÍ NOVÝCH ČESKÝCH
KOMUNIT V ZAHRANIČÍ

1.

VÝBĚR ZEMÍ

Následující text je úvahou o nové migraci z prostoru českých zemí po roce 1989 na pozadí historického kontextu. Jedná ale spíše o popis základní a navíc
vybrané problematiky v příkladech. Komplexní pohled
s otevřenými problémy teprve čeká na své autory.
Ze všech těchto úvah a poznámek vyplývá, že téma
novodobých migrací je prostorem, v němž se střetávají dvě protichůdné tendence. První tendence vyplývá
z velké roztříštěnosti, a to nejen prostorové (Češi žijí na
různých místech světa), ale i tematické (nová zahraniční migrace odkrývá zatím téměř nepřebernou řadu
nových nebo dosud nedořešených otázek a problémů).
To znamená, že stojíme před rozhodnutím tuto roztříštěnost sjednocovat pomocí jedné institucionalizované
autority, jakéhosi vrcholného orgánu pro zahraniční
migrace a pro existenci krajanských komunit ve světě.
Tedy instituci, která by koncentrovala veškeré informace o fenoménu vnějších migrací a tím kromě jiného
eliminovala řadu výzkumných, záchranářských i organizačních iniciativ, které se (nejen) dublují. Máme totiž
mnohé příklady, kdy se řeší stejné téma několika projekty, na několika místech, někdy dokonce ve stejném
časovém období.
To je první tendence, kterou bychom mohli pracovně nazvat centralizací (jejíž význam lze vidět alespoň
z potřeby soustředěného budování jednotného prostoru
shromažďování informací). Potřebná je také druhá tendence, částečně protichůdná k té první. Je to tendence
k přirozené svobodné autonomní existenci každého
migranta, každého stávajícího či budoucího krajana.
S tím souvisí i autonomní rozhodnutí dobrovolně studovat, organizovat krajanské hnutí na různých místech
nebo podle vlastní úvahy a podle individuálních možností krajanům pomáhat, a to nejen v kontaktu krajanského světa s domovem. Což bude pravděpodobně znamenat, že právě onen migrant či krajan bude moci zasahovat do míry uskutečňování první tendence (tj. centralizace) svým přáním, třeba zda o to vůbec stojí.
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Úkolem následující části, kterou jsme nazvali IV.
Formování nových českých komunit v zahraničí (výběr
zemí), je naznačit, v jakém stavu se jednotlivé vybrané
komunity nacházejí, a to spíše v hrubých náznacích, než
v detailních rozborech. Ty by měly tyto naše pokusy
následovat.
Zatímco problematika novodobé české migrace
do Rakouska se více (i když ve zkratce) věnuje zařazení do kontextu krajanského života předchozích generací a hlavně sleduje virtuální komunikaci mezi krajany,
pak situace migrace do Německa je rýsována na pozadí
imigračních možností, a to zvláště z hlediska podmínek
a právního uspořádání v rámci německého imigračního
systému, přestože i v tomto případě nebylo možné současnost zcela vytrhnout z historického kontextu.

Situace v severských zemí Evropy byla vybrána jako
příklad detailně vedeného statistického obrazu o přistěhovalectví do těchto zemí. Příklad Francie se opírá intenzivní aktivitu nejmladší generace migrantů, kteří deklarují sounáležitost s českým prostorem doma v českých
zemích a ve vlastní sebereflexi hledají objektivní důvody
ke kontaktu s vlastí.
Vybraná problematika ukazuje jednak na rozdílné
migrační a integrační podmínky v jednotlivých zemích,
dále na praktické zvládání přistěhovalectví, a také
poukazuje na fakt, že integrační tendence v jednotlivých zemích nepochybně formují krajanskou diasporu
v těchto destinacích.
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2.

K SITUACI V RAKOUSKU

Sousedství obou zemí (ČR a Rakouska) a historická státní sounáležitost umožnily značnou propojenost hospodářského a kulturního života od středověku
minimálně do roku 1918. Druhá polovina 19. století pak
přinesla silné české přistěhovalectví do Vídně a také do
dalších rakouských měst, jako jsou třeba Linz, Gratz,
Donawitz, Kapfenberg, Steyr, Berndorf. Češi zde zakládali své spolky, například 1862 Slovanský zpěvácký
spolek, 1863 Divadelní spolek „Pokrok“, 1865 Pěvecký
spolek Lumír, 1865 Slovanskou besedu, 1868 Komitét pro zřízení české průmyslové školy ve Vídni, který
byl v roce 1872 přetvořen ve Školský spolek Komenský – první česká privátní škola Komenského byla otevřena roku 1883, atd.
Po vzniku samostatného Československa došlo
k reemigraci 150 000 krajanů. V Brněnské smlouvě
mezi ČSR a Rakouskem (1920) získaly školy Komenského značnou podporu a také na některých školách
města Vídně byla zavedena čeština jako vyučovací
jazyk. Z ČSR bylo krajanské školství finančně a odborně
dohlíženo. Neslavnou kapitolou bylo referendum 1938
o připojení Rakouska k říši, v němž se Češi většinově
vyslovili pro, a sice pod tlakem značné kampaně a na
základě obav z pronásledování.
Po anšlusu nastal zpočátku nenápadný, ale jasně
cílený útok na český menšinový život. Došlo k likvidaci spolků a škol, konfiskaci knihoven, následnému
omezování českého menšinového života, zavírání škol
a spolků, odebrání jmění těchto korporací.
K revitalizaci krajanského života došlo až po skončení války v roce 1945. Začaly znova fungovat spolky
a byla obnovena výuka v českém jazyce. Vznikl Československý ústřední výbor, jako vrcholná krajanská organizace, která fungovala vedle původní Menšinové rady
(zrušené 1942). Menšinová rada se podílela na organizaci reemigrace do ČSR.
Únorový puč 1948 se promítl i do života krajanské
obce v Rakousku 1948. Vzniklo prokomunisticky orientované Sdružení Čechů a Slováků v Rakousku. Jako
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reakce na vzniklou situaci byla ustavena Menšinová
rada české a slovenské větve v Rakousku, sdružující
demokratické krajanské spolky. Sdružení Čechů a Slováků v Rakousku pak spolupracovalo prostřednictvím
Československého ústavu zahraničního se socialistickým Československem.
Ideologické
rozvětvení
krajanského
života
v Rakousku se projevovalo po mnoha stránkách.
Výsledkem této neshody byla mj. skutečnost, že český
krajanský živel neměl dlouho svůj vlastní poradní orgán
pro menšinový život v Rakousku (podle menšinového
zákona z roku 1976). Tento poradní menšinový orgán
vznikl až v roce 1994, když už předtím, na počátku roku
1990, přestalo formálně fungovat rozdělení české diaspory na komunistickou a demokratickou část.
Po sametové revoluci Sdružení spolků Čechů a Slováků zaniklo. Vnikla Menšinová rada sdružující všechny
spolky, kromě Školského spolku Komenský, který stál
mimo tuto střechovou organizaci až do roku 2004, pak
se stal součástí Menšinové rady. V roce 1994 tedy došlo
k ustavení Poradního sboru české menšiny v Rakousku
u Úřadu spolkového kancléře. Obnoveno bylo reálné
gymnázium (první maturity po dlouhé přestávce od
roku 1945 se uskutečnily v roce 2004).129
129 BALOUN, M.: Česká menšina ve Vídni po roce 1945 (Praha,
dipl. práce 2000); BROUSEK, K.: Wien und seine Tschechen. [Vídeň a její Češi.] In: Schriftenreihe des Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Instituts 7, Wien 1980); Doma
v cizině. Češi ve Vídni ve 20. století / Zu Hause in der Fremde.
Tschechen in Wien im 20. Jahrhundert. Katalog k výstavě, ed.
Vlasta Valeš. Praha, Scriptorium 2002 (dvojjazyčně); GLETTLER, M.: Böhmisches Wien [Česká Vídeň]. München –Wien
1985; JANÝR, P.: Tschechoslowakei 1968 – Charta 77. [Československo 1968 – Charta 77.] In: Asylland wider Willen
Flüchtlinge in Österreich. im europäischen Kontext seit 1914,
ed. Gernot Heiss, Oliver Rathkolb (Veröffentlichungen des
Ludwig-Bolzmann-Institutes für Geschichte und Gesellschaft
25, Wien 1995), s.182–194; KOSÍKOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, J.,
TONCROVÁ, M.: Česká menšina v Rakousku – do roku 1945.
In: Češi v cizině 9, Praha 1996, s. 105–113; SOUKUP, F. A.:
Česká menšina v Rakousku. Přehled vývoje české menšiny

Podle stránek ministerstva zahraničních věcí žije
v Rakousku 40 000 Čechů (avšak množství osob,
jejichž historické kořeny se vztahují k českým zemím,
je odhadován až na 1 milion). Dle statistiky uzavřené
agenturou Statistik Austria k 1. 1. 2013 žije na území
Rakouska 41 176 Čechů. Nejvíce jsou zastoupeni ve
Vídni (16 008), Dolním Rakousku (10 459) a Horním
Rakousku (7 353), dále v Salcburku (1 960), Štýrsku
(1 957) a Tyrolsku (1 405). Nejméně Čechů žije v oblasti
Burgenland (544).
Ke dni 1. května 2011 uplynulo přechodné období
pro země, které vstoupily do Evropské unie k datu 1.
května 2004. Znamená to, že pro české občany tak
vznikla možnost v Rakousku pracovat volně a uzavření
pracovního období závisí pouze na místních právních
předpisech a domluvě se zaměstnavatelem. Tím se otevřela migrační prostupnost mezi Rakouskem a prostorem českých zemí, která fungovala do roku 1918.
Stejně jako před rokem 1918, i v současné době má
Vídeň pro české občany mimořádný význam.130 Fenomén
Vídně znamená v dějinách české a slovenské emigrace
s malou nadsázkou totéž co vlast sama, tedy české země
a Slovensko. Vídeň se stávala prvním velkým přístřeším na cestě hledání nového domova. V roce 1968 to byl
nepochybně vrchol významu tohoto města pro prchající
české a slovenské běžence, kteří se většinou až na místě
samém v dotyku s každodenní realitou počali vyrovnána území dnešní republiky Rakouské zvláště ve Vídni. Praha
1928; STANEK, E. Verfolgt verjagt vertrieben. Flüchtlinge
in Österreich. [Pronásledovaní, vypuzení, vyhnaní. Uprchlíci v Rakousku.] Wien – München – Zürich 1985; VALEŠOVÁ, V. Die Wiener Tschechen einst und jetzt. Eine Einleitung in Geschichte und Gegenwart der tschechischen Volksgruppe in Wien / Vídeňští Češi včera a dnes. Úvod do minulosti a současnosti české menšiny ve Vídni. Praha, Scriptorium, 2004 (dvojjazyčně); VALEŠOVÁ, V.: Češi v Rakousku.
Rkp. Uloženo v Etnologickém ústavu AV ČR, Praha 2007.
130 DIMITROV, M.: Integrace imigrantů v Rakousku po roce
1990 na příkladu spolkového hlavního města Vídně. Fakulta
sociálních věd UK, Praha 2009.
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vat se spontánním rozhodnutím nevracet se do Československa, které okupovala vojska Varšavské smlouvy.
Za první významnou charakteristiku těchto srpnových a následujících dnů, týdnů a let můžeme označit skutečnost, že to byl spíše odchod odněkud, tedy
útěk z ohroženého domova, než cílený přesun někam na
konkrétní místo s konkrétním účelem. Odhaduje se, že
Vídní prošlo jen v letech 1968–1969 na 162 000 Čechoslováků. Podstatná část se po vyčkávání a váhání vrátila
zpět do původního domova. Necelých 11 000 požádalo
o politický azyl v Rakousku. Zbytek se snažil prostřednictvím ambasád třetích zemí emigrovat třeba do USA,
Kanady, Austrálie, Jihoafrické republiky nebo Švédska
či na ,Nový Zéland.
Dnešní migrační zájem o Rakousko a Vídeň je zcela
jiný, než tomu bylo v uprchlickém období 1968–1989.
Pro mnohé Čechoslováky prchající po srpnu 1968 představovala Vídeň první velkou životní zkušenost s emigrací. Dnešní Vídeň přijímá migranty z České republiky
jako občany společné Evropské unie. Ptáme se proto,
jaké podmínky mají tito noví migranti v Rakousku a ve
Vídni, jaké mají možnosti v komunikaci s krajany, kteří
jsou buď již rodilými Rakušany (Vídeňáky), anebo těmi,
kteří zde uvízli po roce 1968 a neputovali dál do světa.
Podle webového portálu Krajane.net existuje
v Rakousku patnáct krajanských spolků.131
Možnost setkávání krajanů nabízí také České centrum ve Vídni prostřednictvím svého kulturního programu či vzdělávání (jazykové kurzy).132 V rámci projektu Krajane.cz133 funguje informační portál o životě
Čechů a Slováků v zahraničí včetně Rakouska.134
131 Seznam těchto krajanských spolků je možno nalézt pomocí
odkazu: Dostupné z: http://archiv.krajane.net/societyList.
view?id=13 (cit. 11. 5. 2015). Většina z nich sídlí ve Vídni.
132 Kontakt na české centrum: Dostupné z: http://wien.czechcentres.cz/cs/ (cit. 11. 5. 2015).
133 Dostupné z: http://www.krajane.cz/ cit. 11. 5. 2015).
134 Dostupné z: http://www.krajane.cz/mkportal/modules/wiki/
index.php/Kategorie:Rakousko (cit. 11. 5. 2015).

Existuje také volná internetová informace a diskuse o podmínkách či spíše okolnostech přesídlení do
Rakouska.135 Zdá se však, že diskuse na tomto portálu
je málo frekventovaná (jeden příspěvek přibližně za dva
měsíce). Témata jsou:
– Jak se v Rakousku přihlašuje auto
– Jaké jsou změny v dopravě
– Jak technicky zabezpečit přestěhování věcí do Vídně
– Pojištění, nemocenská a podobně
Vedle toho funguje další portál Rakousko.net136
s následujícími rubrikami:
– Akce, srazy
– Společná témata pro Rakousko
– Nabízím práci / hledám práci
– Nabízím bydlení / hledám bydlení
– Seznamka
– Ostatní inzerce
Akce, srazy je rubrika využívaná cca dvakrát za rok –
informace o tom, že v Salcburku se scházejí Češi každé
třetí pondělí v měsíci, informace o kulturních vystoupeních, informace o tom, že by pisatel rád s někým zaskočil na pivo.
Společná témata pro Rakousko se týkají přihlášení
a odhlášení auta, informace k dovolené v Rakousku,
otázka, zda někdo pracuje u jmenované firmy,
a podobně.
Nabízím práci / hledám práci. Zde se jedná se o nejfrekventovanější rubriky. Práce se nabízí jednou za dva
měsíce. Pracovní příležitost se hledá přibližně třikrát do
měsíce. Frekventovaný požadavek pracovní pohledávky
se zaměřuje vesměs na méně kvalifikovanou práci
řemeslnického typu (třeba obkladač), dále ošetřovatel
(starých a nemocných osob) či řidič kamionu.
Nabízím / hledám ubytování jsou pravděpodobně
nové rubriky. Ubytování bylo hledáno jen dvakrát, například v březnové nabídce roku 2015 se nedalo nic nalézt.
135 Dostupné z: http://www.rakousko.net/forum/index.php?board=117.0 (cit. 11. 5. 2015).
136 Dostupné z: http://www.rakousko.net/ (cit. 11. 5. 2015).
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Seznamka je atraktivní rubrikou. Pro lokalitu Vídeň
v letech 2008–2012 hledaly či byly hledány matky
s dětmi, a to celkem 17krát. Zájem o au-pair služby
byl malý, jen dvakrát . Ostatní požadavky v rubrice
seznamky se vyskytovaly pouze jednotlivě. Hledání
partnera nebo partnerky nevykázalo žádnou závratnou
frekvenci: pokaždé maximálně jednou za rok. Objevily
se i kuriózní výzvy: například (jednou) pro Gäsemdorf
– anoncující nevěděl, co má dělat v pracovním volnu.
Gratz: V letech 2008–2011 se objevily reakce (12krát)
na otázku: Jsou zde nějací Češi, Slováci? V seznamce
pro Innsbruck: Od roku 2008 do roku 2013 podobné
dotazy na seznámení s nějakými Čechy (výzva zněla:
Nějací Češi v Innsbrucku? a byla pokryta 15 reakcemi,
tj. třikrát za rok). V okolí Lince to byly výzvy k hledání
kamarádů (devětkrát) a také 4 reakce na dotaz, zda tam
jsou nějací Češi.
Specializovanější stránka, zaměřená na prostor ve
Vídni137, obsahuje informace o kulturním vyžití, institucích a úřadech, práci a službách. Je možné zde inzerovat (sekce Inzerce) – spolubydlení, nabídky práce,
služby atd. Stránka též obsahuje diskusní fórum (sekce
Forum). Stránky jsou vedeny v českém, slovenském,
německém a anglickém jazyce.
Také na Facebooku existuje veřejná skupina Češi
a Slováci v Rakousku.138 Tématy zveřejňovaných příspěvků jsou například nabídky práce, dopravy, dotazy
po informacích či sdílení informací a videí, společné
cestování. Frekventovaně se hledají servírky, číšníci,
pomocné síly do kuchyně. Více se na této adrese konverzuje slovensky než česky.
Další otevřenou skupinou, která vykazuje 2 314
členů, jsou Češi a Slováci ve Vídni.139
137 Dostupné z: http://viden.rakousko.net/ (cit. 11. 5. 2015).
138 Dostupné z: https://www.facebook.com/groups/CZ.SK.AT/?fref=ts. (cit. 11. 5. 2015).
139 Dostupné z: https://www.facebook.com/groups/251180771339/?fref=ts. (cit. 11. 5. 2015).

Facebooková stránka Češi a Slováci v Rakousku
se líbí 10 278 uživatelům.140 Na zdi se objevují nabídky
práce, odkazy na formuláře a informace o událostech
v Rakousku.
Na město Vídeň je zaměřena stránka Wien – Češi
a Slováci ve Vídni, 141 která se líbí 5 577 uživatelům.
Na město Salcburk je zaměřena facebooková
stránka Salcburk – Češi a Slováci v Salcburku.142 Tato
stránka se líbí se 966 osobám.
Na Tyrolsko je zaměřena stránka Slováci a Češi
v Tyrolsku. Ta se líbí 154 návštěvníkům stránek.
Nabídky práce v Rakousku zveřejňuje Integrovaný
portál Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Eurem.143
Portál nabízí informace týkající se pracovních podmínek
v Rakousku – například o uznávání pracovní kvalifikace,
povinné registraci, sociálním zabezpečení či informace
potřebné k vyřízení pracovního povolení.
Agentura Job Austria zprostředkovává práci pro
Čechy v Rakousku. Aktuální nabídky i podmínky inzeruje na webu Práce v Rakousku.144 Stránka je vedena
v českém jazyce.
V německém jazyce je možné hledat práci
v Rakousku na rakouských webových stránkách, jako
jsou například stránky Služba úřadu práce.145 Zaměstnání v turistických podnicích lze získat na speciálních
stranách pro turistiku,146 práci v gastronomii nabízejí
další stránky.147
140 Dostupné z: https://www.facebook.com/rakousko?fref=ts.
(cit. 11. 5. 2015).
141 Dostupné z: https://www.facebook.com/Viden.Vieden?fref=ts. (cit. 11. 5. 2015).
142 Dostupné z: https://www.facebook.com/Salcburk?fref=ts.
(cit. 11. 5. 2015).
143 Dostupné z: https://portal.mpsv.cz/eures/prace/rakousko.
(cit. 11. 5. 2015).
144 Dostupné z: http://www.pracevrakousku.eu/.( cit. 11. 5. 2015).
145 Dostupné z: http://www.ams.at/. (cit. 11. 5. 2015).
146 Dostupné z: http://www.tourismusbetriebe.at/. (cit. 11. 5. 2015).
147 Dostupné z: http://www.gastrojobs.com/. (cit. 11. 5. 2015).
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Podle přihlašovacího zákona jsou všichni, kdo se
nastěhují do bytu/domu v Rakousku, povinni se do tří
dnů nahlásit na obecním úřadě v místě bydliště pomocí
vyplnění a odevzdání registračního formuláře (Meldezettel). Při odjezdu jsou povinni se odhlásit.
Občané Evropské unie a Švýcarska mají právo na
pobyt v Rakousku a nepotřebují k příjezdu do Rakouska
žádné vstupní povolení. Podmínky povolení pobytu delšího než tři měsíce jsou následující: zajištěné zaměstnání či podnikání v Rakousku, zajištění dostačujícího
zdravotního pojištění a finančních prostředků, dokončené vzdělání či titul z právně ukotvené státní či soukromé školy spolu s dostatečnými finančními prostředky. Rezidenti, kteří v Rakousku pobývají déle než
tři měsíce, se musejí nahlásit na regionálním správním úřadě (při prvním či druhém pobytu do čtyř měsíců
po příjezdu) a zažádat o potvrzení registrace („Anmeldebescheinigung“). Po pěti letech nepřetržitého legálního pobytu na území Rakouska mohou obyvatelé zažádat o trvalý pobyt.
Federální ministerstvo práce a sociálních věcí
provozuje webovou stránku migration.gv.at – odkaz
http://www.migration.gv.at/en/ v německém a anglickém jazyce. V roce 2011 zavedla rakouská vláda nové
schéma imigrace pro kvalifikované pracovníky ze třetích
zemí a pro jejich rodiny – tzv. červeno-bílo-červenou
kartu. Kartu vystavuje na základě osobních a pracovních

kritérií na dvanáct měsíců. Karta opravňuje držitele
k trvalému pobytu na dobu určitou a k zaměstnání pro
určitého zaměstnavatele. Kandidát musí doložit měsíční
příjem ve výši € 872, 31 na jednotlivce, € 1.307, 89 pro
pár a € 134,59 za každé dítě, musí mít zajištěno zdravotní pojištění a doložit ubytování odpovídající místním
standardům a nárokům rodiny.
Žadatelé o povolení k pobytu jsou dle Dohody
o integraci povinni splnit Modul 1, který ukládá hlubší
znalost německého jazyka, tj. na úrovni A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Tato
podmínka platí k získání červeno-bílo-červené karty,
povolení k pobytu a povolení k pobytu rodinného příslušníka. Modul 2 cílí na dosažení jazykových dovedností v německém jazyce na úrovni B1. Není povinný.
Povolení k dlouhodobým pobytům však závisejí na splnění tohoto modulu.
Obecné podmínky148 pro získání občanství pro imigranty v Rakousku jsou následující: deset let nepřetržitého legálního pobytu v Rakousku, z toho minimálně 5
let s povolením k pobytu; znalost německého jazyka na
úrovni B1, integrita (čistý trestní rejstřík, bez nevyřešené
kriminální činnosti v Rakousku či jiné zemi, bez právních
postihů), zajištění dostatečných prostředků, pozitivní
vztah k Rakousku, absence zákazu či zrušení pobytu
v některé zemi EU, absence napojení na extremistickou
či teroristickou skupinu a ztráta původního občanství.

148 Dostupné z: http://www.migration.gv.at/en/ (cit. 11. 5. 2015).
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3.

K SITUACI V NĚMECKU

Vývojové etapy českého vystěhovalectví do
Německa a českého krajanského hnutí v Německu
na základě archivních a jiných pramenů charakterizoval nedávno zesnulý historik Jiří Kořalka. Podle
něho stěhování početných skupin lidí z českých zemí
do Německa probíhalo v průběhu více než čtyř staletí
a mělo postupně tyto základní příčiny:
– příčiny náboženské, zejména po porážce stavovského
povstání z let 1618–1620 a v době válečných střetnutí
Pruska a Rakouska kolem poloviny 18. století;
– příčiny hospodářské, hlavně v druhé polovině 19.
a počátkem 20. století mezi řemeslníky, mezi dělníky z továren i z malovýroby a mezi horníky;
– příčiny politické, především v důsledku politických
změn po únoru 1948 a po srpnu 1968;
– příčiny migrace po roce 1989, sjednocování Evropy
a ekonomická přitažlivost Německa nabízející pracovní příležitosti.149
Až do podepsání versailleské mírové smlouvy koncem června 1919 a do navázání řádných diplomatických
styků mezi Německem a Československou republikou
byli dřívější rakouští občané české národnosti na území
Německa po skončení první světové války znevýhodňováni ve srovnání s Němci z českých zemí. Od druhé poloviny roku 1919 se však hnutí českých krajanů v Německu
znovu konsolidovalo. Sociálnědemokratické Sdružení
československých spolků zahraničních, do něhož byly
začleněny krajanské spolky sociálnědemokratického
zaměření, uveřejnilo statistický přehled svých 78 spolků
na území Německa k 1. srpnu 1919. Tyto spolky150 měly
celkem 4 837 členů, z toho 3 216 mužů a 1 621 žen. Jako
válečné ztráty bylo vykázáno 229 padlých a 188 nezvěstných členů českých spolků v Německu.151
149 KOŘALKA. J.: Češi v Německu. In: Češi v cizině 9, 1996,
s. 121–132.
150 BROUČEK, S.: Vystěhovalectví Čechů a Slováků do Německa
do roku 1938. Český lid 72, 1985, s. 239–243.
151 KOŘALKA. J.: Češi v Německu (17. až 20. století). Rukopisná
studie, 2007. Uložena v Etnologickém ústavu AV ČR, Praha.
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Všeobecné sčítání lidu v Německu proběhlo k 16.
červnu 1925. Celkově bylo v Německu v červnu 1925
přítomno 222 521 občanů Československé republiky, z nichž 202 132 ohlásilo mateřskou řeč německou
a pouze 20 389 osob, tj. přes 9 %, mělo mateřskou řeč
jinou, především českou. Největší množství československých občanů, kteří byli jiné než německé národnosti,
žilo v Prusku, celkem 10 664 osob, z toho 1 595 v Berlíně, 2 464 ve vládním regionu düsseldorfském, 1 613
v regionu münsterském a 713 v regionu arnsberském.
Sčítání lidu k 16. červnu 1933 ukázalo, že mezi cizími
státními příslušníky na území Německa tvořili českoslovenští občané téměř jednu čtvrtinu, 186 189 osob, ale
z toho 94,8 % ohlásilo mateřskou řeč německou, kdežto
9 179 osob, jen něco přes pět procent československých
občanů v Německu, mělo mateřskou řeč jinou, především českou. Počet Čechů v Německu se tedy ve srovnání s rokem 1925 snížil více než o polovinu.152
V prvních letech po nástupu nacistů k moci v lednu
1933 se české krajanské spolky v Německu pokoušely
pokračovat v dosavadní činnosti. Politické ovzduší se
však rok od roku zhoršovalo. Zanikly spolky Němců
z Československa, které spolupracovaly s českými krajanskými spolky v Německu a s Prahou. Zostřoval se
policejní dohled nad Čechy v Německu a nad českými
spolky, z nichž některé zastavily činnost nebo se sloučily s jinými spolky. Příkladem je Mnichov, kde od roku
1935 zůstal jediný český krajanský spolek Pokrok. Ze
spolkových knihoven musely být odstraňovány knihy
a časopisy, které německé úřady označily jako závadné.
Několik předních krajanských pracovníků bylo vypovězeno nebo muselo pod nátlakem odjet z Německa.
V době bezprostředního ohrožení Československé
republiky hitlerovským Německem v květnu a znovu
v září 1938 byli mnozí čeští krajané zatčeni jako rukojmí,
někteří z nich byli ve vazbě přes čtyři měsíce. Pronikavě se zhoršila celková atmosféra velké části veřejnosti
v Německu ve vztahu k českým krajanům.
152 Tamtéž.

Další měsíce a roky byly ve znamení velkých výkyvů
v životě Čechů v Německu. Dvakrát, po mnichovském
diktátu 30. září 1938 a po zřízení protektorátu Čechy
a Morava 15./16. března 1939, se část českých krajanů a jejich dětí narozených v Německu dala přesvědčit kombinací slibů a nátlaku k přijetí říšskoněmecké
státní příslušnosti. Druhá část krajanů však tyto nabídky
odmítla a ponechala si v řadě ohledů, například při přídělech potravin a šatstva, méně výhodné česko-slovenské a od poloviny března 1939 protektorátní občanství.
Velká většina českých spolků v Německu však za druhé
světové války zastavila svou činnost, i když spolky
nebyly úředně rozpuštěny.153
V týdnech a měsících po druhé světové válce, kdy
se připravovala a prováděla reemigrační154 akce zahraničních krajanů do Československa, obnovila celá řada
českých krajanských spolků v Německu svou aktivitu.
Vedoucí pracovníci těchto spolků navazovali postupně
kontakty s československou vojenskou misí v Berlíně,
Československým ústavem zahraničním a některými
dalšími organizacemi ve staré vlasti. V průběhu roku
1947 se z amerického a britského okupačního pásma
v Německu ozvaly spolek Pokrok v Mnichově s 15 členy,
spolek Hus v Düsseldorfu rovněž s 15 členy, dále spolky
Svornost v Hamburku, Lidumil v Billstedtu a Buditel
v Hamburku. Naproti tomu v Berlíně, Lipsku a Drážďanech byla zaznamenána pouze existence československých kolonií, bez organizačního zakotvení ve spolcích.
Jen v Sasku působil ve Freitalu u Drážďan krajanský
spolek Pokrok s 43 členy, v Mittweidě spolek Rozkvět
s 23 členy a v Saské Kamenici spolek Vlastimil, který se
snažil navázat na svou sedmdesátiletou existenci.
153 Tamtéž.
154 VACULÍK, J.: Reemigrace německých Čechů v letech
1945–1947. In: Čechy a Sasko v proměnách dějin / Böhmen
und Sachsen im Wandel der Geschichte, ed. Kristina Kaiserová, Ústí nad Labem 1993 (= Acta Universitatis Purkynianae
Philosophica et Historica, Slavogermanica 2), s. 281–287;
a HEROLDOVÁ, I.: Reemigrace zahraničních Čechů a Slováků po 2. světové válce. In: Češi v cizině 1, 1986, s. 67–95.
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Dvě velké vlny politické emigrace (1948,1968)
směřovaly z českých zemí do Spolkové republiky
Německo a z velké části odtud do dalších zemí světa
po únoru 1948 a po srpnu 1968. I když ve Spolkové
republice vzniklo několik exilových českých nebo československých organizací a časopisů, nevytvořila se až
do roku 1989 nová tradice českého krajanského hnutí
v Německu. Velká většina Čechů z obou emigračních
vln se plně začlenila do ekonomických aktivit v zemi
svého pobytu a patřila často k nejúspěšnějším bývalým cizincům v Německu. Na rozdíl od polských nebo
jihoslovanských krajanských organizací zanikly téměř
úplně stopy kdysi rozsáhlého českého krajanského
hnutí z desetiletí před první a druhou světovou válkou. Mezi výjimky patřili hlavně mnichovští Češi, mezi
nimiž katoličtí aktivisté rozvíjeli činnost České katolické
mise Velehrad a dobrovolní gymnasté udrželi tradici
tělocvičné jednoty Sokol v Mnichově. Zatímco v západoberlínské čtvrti Neuköllnu existoval Spolek na podporu české vesnice Rixdorf již před rokem 1989 a podílel se spoluúčastí na výstavě i samostatné publikace na
oslavách 250. výročí příchodu Čechů do oblasti Berlína 1732–1982, v Postupimi vznikl podobný Spolek na
podporu české vesnice Nowawes, označující se rovněž
jako spolek potomků pobělohorských exulantů z Čech,
až po změně politických poměrů na území bývalé
Německé demokratické republiky.
Vztahy mezi státy, vládami, zastupitelskými sbory,
regiony, městy a obcemi, vysokými a středními školami, společenskými organizacemi a spolky, rodinami i mnoha jednotlivci na území Spolkové republiky
Německa a České republiky nebyly v posledních staletích nikdy tak dobré, přátelské a intenzivní jako po pádu
železné opony roku 1989.
Na obou stranách státní hranice vznikly a působí
nové organizace, instituce a spolky vzájemného
německo-českého a česko-německého porozumění,
na jejichž činnosti v Německu se často podílejí Češi
usazení v Německu a jejich potomci. Jako příklady je

možné uvést Bohemia Club Berlín, který je nástupnickou organizací spolku Beseda v Berlíně, Brücke-MostStiftung v Drážďanech, působící v souladu s euroregionem Elbe/Labe, kulturní spolek Aachen-Prag v Cáchách,
spolek Karlsbrücke v Gummersbachu a Essenu, spolek
Porta Bohemica v Brémách, stejně jako řadu společných institucí a přátelských akcí v rámci euroregionů na
česko-saském a česko-bavorském pomezí.155
Přehled o krajanské situaci v Německu předkládají
stránky MZV.156 Z těchto stránek vychází i náš úvodní
komentář k této problematice. Odhadovaný počet českých krajanů v Německu činí cca 50 000 osob. Největší část z nich žije v Bavorsku, a to v okolí Mnichova
(je zde řada spolků: SVU Mnichov, TJ Sokol Mnichov,
SKV Mnichov, Česká škola bez hranic Mnichov, Klíč
v Ulmu). Dále Češi sídlí v Porýní-Vestfálsku, menší skupiny pak v městských aglomeracích Hamburk, Berlín
aj. Podle stránek MZV v zemi funguje cca 25 krajanských spolků, 8 českých škol bez hranic (Berlín, Drážďany, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburk, Karlsruhe, Mnichov, Řezno).157
Spolková republika Německo má ze všech zemí
EU nejvíce obyvatel. Ke dni 31. 12. 2013 je uváděno
80,8 milionu obyvatel. Počet narozených dětí v SRN
se nadále snižuje. Prognózy s výhledem do roku 2050
hovoří o poklesu počtu obyvatelstva „jen“ na 65–70
miliónů. Kdyby se s přílivem cizinců do Německa nepočítalo, bylo by třeba očekávat pokles ještě větší, tzn.
v roce 2050 až na 59 miliónů obyvatel. Z celkového
počtu obyvatel tvoří Němci 90,9 % a cizinci 9,1 %.158
155 KOŘALKA. J. Češi v Německu (17. až 20.století). Rukopisná
studie, 2007. Uložena v Etnologickém ústavu AV ČR, Praha.
156 Dostupné z: http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/
krajane/krajane_ve_svete/historie_krajanu/historie_krajanu-index_15.html (cit. 11. 5. 2015).
157 Dostupné z: http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/
krajane/krajane_ve_svete/adresare/adresare-nemecko_
adresar_krajanskych_spolku.html (cit. 11. 5. 2015).
158 Dostupné z: http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/
evropa/nemecko/index.html (cit. 17. 5. 2015).
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Krajanská obec v Německu bývá charakterizována
ve srovnání s českými komunitami třeba v USA nebo
v Chorvatsku či jinde na Balkáně jako „netradiční,“ tj.
bez přirozené generační kontinuity. Tato charakteristika
jen zčásti postihuje realitu. Krajanská kontinuita hlavně
ve spolkovém životě byla totiž narušena nacistickým
režimem a válkou. Navíc noví imigranti českého původu
se během druhé poloviny 20. století v Německu dobře
integrovali. Do jaké míry je tato teze pravdivá, bude
třeba dokázat v následných výzkumech.
Kromě těchto etnicky orientovaných „klasických“
spolků (jako třeba TJ Sokol Mnichov, SKV Mnichov),
kde se angažují především krajané vyššího věku,
existují také německé polovládní a nevládní organizace, v nichž jsou zapojeni Češi žijící v SRN do podpory spolupráce mezi SRN a ČR (pobočky DTSG
– Německo-česko-slovenské společnosti v Severním
Porýní-Vestfálsku, Bádensku, Hesensku, Brémách
atd., Německo/česká společnost Augsburku a Švábska, Německo/česká společnost Bayreuth, Kulturní
spolek Cáchy-Praha), dále do mnohostranné ekonomické i kulturní přeshraniční spolupráce v rámci
euroregionů, např. Euroregio Egrensis, a do školské
spolupráce (Česko-německé centrum setkání, Mnichov, TANDEM Pasov).
Politickou spolupráci cílenou na smíření a spolupráci obou zemí zastává občanské sdružení Kruh přátel česko-německého porozumění, které má dvě partnerské organizace (v ČR a SRN) a na území SRN sdružuje bývalé vysídlence z území ČR, kteří usilují o vzájemné harmonické vztahy bez zátěže minulosti. Stejným směrem jako Kruh přátel se ubírá činnost spolku
Ackermann-Gemeinde, usilujícího o dobré sousedství
mezi ČR a SRN.159

159 Dostupné z: http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/
krajane/krajane_ve_svete/historie_krajanu/historie_krajanu-index_15.html (cit. 17. 5. 2015).

Výuku češtiny začal od roku 2007 provozovat drážďanský spolek160 „Schola ludus“ (Škola hrou), začleněný
od roku 2011 do projektu Česká škola bez hranic (ČŠBH),
stejně jako ČŠBH Drážďany. V roce 2008 se připojil k této
akci berlínský spolek Mateřídouška a od roku 2009 nový
mnichovský spolek „Česká škola bez hranic“. Od roku
2012 působí Česká škola bez hranic ve Frankfurtu nad
Mohanem provozovaná spolkem Vita Bohemica. V květnu
2012 k nim přibyl Český a slovenský spolek Karlsruhe
také s českou školou. Výuku češtiny sleduje pracoviště
zmocněnce pro krajanské záležitosti při MZV.161
V roce 2013 byla stanovena nejvyšší hladina imigrace do Německa za posledních 20 let. Do Německa imigrovalo 1 226 000 osob, o 13 % více než v roce 2012.
Takto vysoký stupeň imigrace byl naposled zaznamenán v roce 1993.
Od 1. května 2011 Spolková republika Německo
zcela otevřela svůj pracovní trh pro občany zemí, které
přistoupily k Evropské unii v roce 2004 (Česká republika, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Estonsko, Litva a Lotyšsko), což v praxi znamenalo, že již
nebylo třeba pracovního povolení. Neznamenalo to
ovšem, že po datu 30. dubna 2011 migranti z České
republiky nemuseli počítat s rozdílnými právními systémy při uzavírání pracovních smluv (podle německého nebo českého práva) nebo se značně odlišnými
systémy sociálního zabezpečení a různým uznáváním
odborné kvalifikace.
Od 7. ledna 2013 již není nutné získávat tzv. povolení k pobytu cizineckého úřadu. V platnosti ale zůstává
160 ATZENBECK, Š.: Češi v Sasku. Domov blízký, nebo vzdálený? In: BROUČEK, S. a GRULICH, T., eds.: Nová emigrace
z České republiky po roce 1989 a návratová politika (náhled
na problematiku v kontextu vývoje světových migrací: vznik
moderních diaspor a transnacionálních společností). Praha:
Etnologický ústav AV ČR ve spolupráci se Senátem PČR
a Mezinárodní organizací pro migraci, 2014, s. 139–141.
161 Dostupné z: http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/
krajane/krajane_ve_svete/historie_krajanu/historie_krajanu-index_15.html (cit. 17. 5. 2015).
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ohlašovací povinnost pobytu na ohlašovnách (Meldebehörde) na radnicích v rámci bydliště. Podle Nařízení
o nahlášení ve Spolkových zemích musí být bydliště
v Německu nahlášeno nejpozději do 14 dnů (zpravidla u přihlašovacího úřadu příslušného města a obce).
Tato přihlašovací povinnost se vztahuje i na občany
EU a cizince, kteří mají v Německu bydliště. Týká se to
například manželů nebo dětí mladších 21 let s českým
občanstvím, kteří žádají o sloučení rodiny s osobami,
které mají německé občanství, dále pak i samostatně
výdělečných osob, studentů nebo důchodců.
Podle Bernarda Bauera, výkonného člena představenstva Česko-německé obchodní a průmyslové
komory, nelze z žádné oficiální statistiky určit, v kterých
odvětvích Češi v Německu nejčastěji pracují. Protože
však Česko-německá obchodní a průmyslová komora
podporuje německé firmy při hledání zaměstnanců
v České republice, dá se odhadnout, v kterých oborech
je největší poptávka. Již delší dobu hledají německé
firmy především české řemeslníky a kvalifikované dělníky: jsou to hlavně německé podniky z oblasti stavebnictví a také zdravotnická zařízení, která se nejvíce zajímají (resp. jsou v tom směru nejaktivnější) o českou
imigraci do Německa. Kromě toho se o české zaměstnance velmi zajímají personální agentury.162
Z dostupných statistik německého úřadu práce
z května 2012 vyplývá, že v Německu pracovalo v asi 22
700 Čechů. Rok po zrušení přechodného omezení volného pohybu pracovních sil v Německu se pracovní migrace z České republiky do Německa téměř nezvýšila. Od
ledna 2011 do ledna 2012 odešlo pracovat do sousední
země „jen“ přibližně 4 600 Čechů. Tento mírný nárůst
nepokrývá podle Bauera poptávku po odborných pracovnících na německém trhu práce. Mateřská organizace
Česko-německé obchodní a průmyslové komory v Ber162 Rozhovor s Bernardem Bauerem, výkonným členem představenstva Česko-německé obchodní a průmyslové komory.
Dostupné z: http://www.cianews.cz/cs/w25663-cnopk-v-nemecku-pracuje-asi-22-7-tisice-cechu (cit. 23. 5. 2015).

líně hlásila, že třetina podniků v Německu není schopna
obsadit volná pracovní místa dva i více měsíců. To představuje celkem 1,3 milionu pracovních míst. S nedostatkem odborníků se potýkají především technické branže,
jako například výroba automobilů nebo elektrotechnika,
ale také tolikrát zmiňované zdravotnictví.163
Pozoruhodná je německá interpretace nízké pracovní mobility většiny Čechů. Bauer to vidí především
v tom, že s ohledem na všechny okolnosti už nemusí
být pro české zaměstnance atraktivnější pracovat
v Německu než v České republice. Výše platů v obou
zemích se „údajně“ (podle mínění německé strany)
stále více vyrovnává, takže se stěhování do zahraničí
za zaměstnáním často už nevyplácí. Navíc němečtí
odborníci vidí, že nejen Německo, ale i Česká republika bojuje s rostoucím nedostatkem odborných pracovních sil pro podniky na svém území. Proto se podniky snaží si udržet a dále získávat kvalifikované pracovníky, pro které tudíž v této situaci není odchod do
Německa tak lákavý. Právě v nejvíce žádaných oborech zároveň není mnoho českých zájemců, kteří by
zároveň měli odpovídající odbornou, jazykovou i praktickou kvalifikaci. Podle odhadu Česko-německé
obchodní a průmyslové komory nebude počet českých pracovních sil v Německu ani v příštích letech
výrazně stoupat.164
Zdá se, že česká strana vidí migraci do Německa
a zvláště do Bavorska jako stále významný migrační
odliv a dobrou strategii v zaměstnanosti českého obyvatelstva. Preference Bavorska je patrná třeba z následujícího konstatování: příhraniční bavorský okres Cham
měl v polovině roku 2011 v celoněmeckém průměru
nejvyšší podíl Čechů na celkovém počtu zaměstnanců
– 2,71 procent.165
Více než polovina všech českých občanů, kteří
pracují v Německu, našla pracovní místo právě
163 Tamtéž.
164 Tamtéž.
165 Tamtéž.
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v Bavorsku. V současné době zde pracuje zhruba 19
tisíc Čechů, přes 2 300 z nich našlo místo v zemském
okrese Cham, jak uvedl předseda regionálního ředitelství Úřadu práce v Bavorsku Markus Schmitz při
návštěvě ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové v bavorském městě Cham. S představiteli tamějšího Úřadu práce diskutovala o přeshraniční spolupráci v oblasti trhu práce. Tam v únoru
2015 konstatovala, že Česká republika patří k nejdůležitějším obchodním partnerům Bavorska, a jednala o tom, že Bavorské úřady práce také pravidelně
poskytují poradenství českým uchazečům o zaměstnání v Domažlicích, Klatovech, Sušici a Tachově.
Organizují se a financují četné samostatné akce jako
třeba odborné semináře, účasti na pracovních veletrzích nebo exkurze studentů středních škol u zaměstnavatelů z Německa.166
Internet je plný informací pro zájemce o práci
v Německu. Asi nejsouhrnnější a nejvíc fundované
informace nabízí portál Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR, který v rubrice Německo – životní a pracovní
podmínky dává ucelené rady a pokyny pro pracovní
migraci do Německa.167 Tento portál aktuálně poskytuje přehledný soubor potřebných informací a s odkazy
na instance v Německu, které migrant potřebuje nebo
by mohl potřebovat při přesídlení za prací do Německa.
Všechny konkrétní další informace o práci „přes hra-

nici168“ lze nalézt na stránkách s dalšími všeobecnými
informacemi169 nebo na stránkách, které upozorňují, na
co si mají migranti dávat pozor, jaké na ně mohou číhat
nástrahy a kde jsou zájemci odkazováni na jiné, specializovanější stránky.170
Nejčastěji zobrazované nabídky práce na internetu
(vyhledávačem Google) pro Německo začínají na inzertním portálu www.prace.cz. Nabízejí práci v Německu
pro řidiče kamionu, elektrikáře, truhláře, skladníky,
fyzioterapeuty a další.171 O zaměstnaneckých pozicích v Německu pojednává například článek s názvem
Už bych nechtěl pracovat jinde, říkají Češi zaměstnaní v Německu.172 Hlavní výhodou jsou podle článku
vstřícný přístup vedení s jasnými pravidly i postoje
kolegů v německých podnicích. Nabídka zaměstnaneckých pozic na německém trhu práce pro české občany
je též dostupná na německých stránkách,173 ty však
předpokládají již pokročilejší znalost němčiny a nabízejí
tak práci především v kvalifikovanějších oborech.
Poznámky o přístupu Německa k imigraci. V roce
2000 proběhla zásadní reforma imigrační politiky, navržená tehdejším ministrem vnitra (Otto Schilly, SPD),
a byla k tomuto účelu zřízena nezávislá komise v čele
s bývalou předsedkyní parlamentu (Rita Süsmuth,
CDU). Komise konstatovala, že imigrace je potřebná
kvůli demografickému úbytku obyvatel a může být
i ekonomicky ku prospěchu. Navrhla tedy zavedení

166 Marksová Tominová, M. (ČSSD): V Německu pracuje 19 tisíc
Čechů. 5. 2. 2015. Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.
cz/politika/politici-volicum/Marksova-Tominova-CSSD-VNemecku-pracuje-19-tisic-Cechu-360582 (cit. 23. 5. 2015).
167 Úvodní informace, 2. Povolení k pobytu, 3. Sociální pojištění
a daně - formulář U1 (E 301) 4. Převod podpory v nezaměstnanosti - formulář U2 (E 303), 5. Uznávání pracovních kvalifikací, 6. Zdravotní péče a pojištění, 7. Administrativní postup
pro zajištění zdravotní péče, 8. Jak najít zaměstnání, 9. Minimální mzda, 10. Týdenní pracovní doba, dovolená a svátky,
11. Nárok na dětské přídavky - Kindergeld, 12. Sídla velvyslanectví, 13. Další zdroje informací. Dostupné z: https://portal.
mpsv.cz/eures/podminky/nemecko/ (cit 23.5. 2015).

168 Dostupné z: http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/
service/Ueberuns/WeitereDienststellen/ZentraleAuslandsundFachvermittlung/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI532869 (cit. 23. 5. 2015).
169 Dostupné z: http://www.make-it-in-germany.com (cit.
23. 5. 2015).
170 Dostupné z: www.ratgeber-ungesicherte-jobs.dgb.de (cit.
23. 5. 2015).
171 Dostupné z: http://www.prace.cz/poradna/aktuality/detail/
article/nemecko-ma-volna-mista-pro-vice-cechu/ (5. 1. 2015).
172 Dostupné z: http://www.zitteplice.cz/uz-bych-nechtel-pracovat-jinde-rikaji-cesi-zamestnani-v-nemecku/ (5. 1. 2015).
173 Dostupné z: www.germanjobs.net. (5. 1. 2015).

99

bodového systému po kanadském vzoru a vytvoření
Federálního úřadu pro imigraci a integraci. Ne všechny
strany s tím souhlasily, po vyjednáváních a kompromisech nový zákon vešel v platnost až 1. ledna 2005.174
Následující tabulka uvádí změny v legislativě
v časové perspektivě. Bývalý úřad pro uprchlíky BAFI
v Norimberku se stal Federálním úřadem pro imigraci
a uprchlíky (BAMF) a má na starosti koordinaci migrační politiky.175
Klíčové změny v německé migrační
legislativě (chronologický přehled)
1965
1973
1979
1983
1990

1993
1999
2000
2005
2007

Cizinecký zákon (Ausländergesetz)
Zákon o zastavení náboru pracovníků mimo země
EHS (Anwerbestopp)
Vytvořen post federální komiseře pro cizinecké
otázky (Ausländerbeauftragter)
Zákon o dobrovolných návratech
Nový cizinecký zákon (Ausländergesetz), zákon
o výjimkách ze zákazu náboru pracovníků (Anwerbestoppausnahmeverordnung)
Možnost naturalizace pro migranty
Dodatek k zákonu z r. 1993: platí princip ius sanguinis a nově také ius soli
Zákon o reformě práva na státní občanství, program zelených karet
Přistěhovalecký zákon (Zuwanderungsgesetz)
Dodatky k přistěhovaleckému zákonu, zahrnující
i směrnice EU

Přistěhovalecký zákon například umožňuje udělení trvalého pobytu pro vysoce kvalifikované pracovníky, pokud investují alespoň 1 milion eur a vytvoří
174 Viz o tom podrobněji LATEČKOVÁ, B.: Komparace imigračních a integračních politik v České republice a Německu na
příkladu vietnamské komunity v Praze a turecké v Berlíně.
Praha 2010. FSV UK.
175 Tamtéž.

minimálně 10 pracovních míst. Zahraniční studenti,
kteří vystudovali v Německu, zde mohou rok po absolvování hledat práci. Trvá zákaz náboru nízko kvalifikovaných pracovníků. Integrace se řídí principem „fordern
und fördern“ (podporovat, ale také vyžadovat).176
Nepochybně německý model integrace je pro Českou republiku inspirativní, avšak zajímavé integrační
zásady platící v Německu přesahují naše zadání. Schéma
integrace cizinců v Německu má svůj další vývoj, například k 1. lednu 2009 byl přijat zákon o pracovní migraci,
který obnáší lepší podmínky pro akademiky ze třetích
zemí a jejich rodiny a dále zvýšení počtu měsíců pro
sezónní pracovníky ze čtyř na šest měsíců.
Ke komunikaci mezi krajany v Německu. Zdá se,
že komunikace mezi krajany v Německu probíhá především přes internetové a facebookové stránky. Pravidelně se na nich domlouvají různá setkávání a schůzky
většinou v restauračních zařízeních. Nejčastěji navštěvované stránky jsou:
Stránka Češi a Slováci v Německu.177 Stránka
s praktickými radami, fórum pro sdělování názorů
a nápadů, sjednávání srazů, společných jízd – autostopů, inzerce, zprávy, noviny, kontakty na zastupitelské úřady ČR a další úřady, praktické informace o bydlení, práci, studiu, o zdravotnické oblasti a dalších záležitostech běžného života.
Funguje i facebooková stránka se stejným názvem
(založena roku 2007, stránka patří pod projekt www.krajane.cz ). Češi se kontaktují v Německu také přes facebookovou stránku Češi v Německu Tschechen in Deutschland.178 Organizují si tak setkávání a akce v Německu.
Na stránkách jsou vedena diskusní fóra k rozmanitým
tématům. Češi se na stránkách obracejí k jednotlivým
lokálním komunitám podle větších měst či regionů.
176 Tamtéž.
177 Dostupné z: www.germany.cz (15. 4. 2015).
178 Dostupné z: https://cs-cz.facebook.com/pages/%C4%8Ce%C5%A1i-v-N%C4%9Bmecku-Tschechen-in-Deutschland/111036338999934 (15. 4. 2015).

100

Další facebookovou komunikaci nalezneme
pod názvem Frankfurt am Main – Češi a Slováci ve
Frankfurtu nad Mohanem,179 dále Münster – Češi a Slováci v Münsteru,180 Berlin – Češi a Slováci v Berlíně181
nebo Düsseldorf – Češi a Slováci v Düsseldorfu.182
Internetová stránka Německý sen183 nabízí další
inzerci na jiných stránkách, návody, jak získat informace o práci, ubytování, dopravě a pravidelných srazech v Německu. Hodně diskutované jsou srazy v hospodě Wirtshaus Schwejk (Am Groß St. Martin, 50667
Köln am Rhein) každý čtvrtek od 19 hodin a na lodi
Alte Liebe v Rodenkirchen, kde se jednou do měsíce
koná akce určená pro rodáky. Frekventované srazy se
konají též v Düsseldorfu: Česko-slovenská setkání se
konají každý čtvrtek od 20 hodin v restauraci TUzeX Tschechische Delikatessen, Schliemannstr. 38, Prenzlauer Berg. Setkání přátel česko-slovensko-německé
kultury a jazyka se koná pravidelně každé druhé úterý
v měsíci od 16:30 v COURAGE e.V. Vítáni jsou všichni
příznivci českého a slovenského jazyka, historie, současnosti a kultury. Účastníci diskutují o různých regionech, vyměňují si cestovní zkušenosti, osvěžují se jazykové dovednosti, zpívají písničky a připravují se na jazykově vzdělávací cesty.184
Na obdobné bázi jako stránka Češi a Slováci
v Německu funguje i internetová stránka Češi a Slo179 Dostupné z: https://www.facebook.com/Frankfurt.nad.
Mohanem (15. 4. 2015).
180 Dostupné z: https://www.facebook.com/pages/M%C3%
BCnster-%C4%8Ce%C5%A1i-a-Slov%C3%A1ci-vM%C3%BCnsteru/173185532890246 (15. 4. 2015).
181 Dostupné z: https://www.facebook.com/Berlin.Nemecko
(15. 4. 2015).
182 Dostupné z: https://www.facebook.com/Duesseldorf.Nemecko
(15. 4. 2015).
183 Dostupné z: www.nemeckysen.cz (15. 4. 2015).
184 Frauenpunkt COURAGE e.V., vedoucí projektu paní Witthuhn, Wartiner Str. 75–77, 13057 Berlin. Tel.: 030/ 98 31 55
13, E-mail: frauen.courage@t-on-line.de.

váci v Mnichově.185 Internetová stránka České centrum
v Berlíně186 se zabývá kulturními akcemi a jazykovými
kurzy, možnostmi jak trávit volný čas atd.
Ke vzájemné komunikaci krajanů přispívají i stránky
českých oficiálních agentur Czechtrade, Czechinvest,
Czechtourism a pobočky České centrum v Düsseldorfu,
v Berlíně a Mnichově nebo Czechtourism ve Frankfurtu
a v Berlíně. České pracovní migraci do Německa se
věnuje řada diplomových prací.187

185 Dostupné z: www.mnichov.de (15. 4. 2015).
186 Dostupné z: http://berlin.czechcentres.cz/cs/ (15. 4. 2015).
187 Například: DRASLAROVÁ, Z.: Determinanty pracovní migrace z nových členských států EU do původních států EU
se zaměřením na migrační toky do Velké Británie [on-line].
Praha, 2006; HOLIČOVÁ, A.: Mezinárodní pracovní migrace
do Irska, Německa a České republiky, FF UK, Praha 2008;
HOROVÁ, L.: Analýza determinant pracovní migrace občanů
ČR. VŠE Praha, 2009; Draslarová dělí formy zaměstnání
českých občanů v Německu: - sezónní práce (3–4 měsíce
v roce); - vzájemné zaměstnávání po dobu 12–18 měsíců
(jedná se o dohodu mezi ČR a Německem o vzájemném
zaměstnávání za účelem rozšíření kvalifikace); - dohoda
o vysílání českých občanů z podniků se sídlem v ČR do
Německa v rámci smlouvy o dílo; - zelené karty (od 1. srpna
2000 mohli počítačoví experti z České republiky zažádat
o zelenou kartu, která jim v Německu garantuje pětileté pracovní povolení. Navzdory očekávání se ale program nerozběhl podle propočtů a počítačoví experti nevyužili všechny
zelené karty); - osoby samostatně výdělečně činné (osoby
samostatně výdělečně činné musejí v Německu nejprve
požádat o povolení k pobytu a při této žádosti předkládají
příslušnému úřadu také prostředky na podnikání /na provoz
dané činnosti/ a detailní popis zaměření podnikání, nicméně
počet českých podnikatelů v Německu je také velmi nízký);
- denní dojíždění za prací z ČR do německého příhraničí, tzv.
pendlování (při rozhodování o pendlování jsou tak nejpreferovanějším motivem zahraniční migrace českých občanů
ekonomické důvody, podle studií VÚPSV a ČSÚ, které vyplývají nejen z rozdílu nominálních příjmů mezi ČR a cílovou
zemí, ale také z kurzovního přepočtu obou měn).
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4. K SITUACI VE
SKANDINÁVSKÝCH ZEMÍCH

Úvodem
Studenti považují severské země v rámci Evropy za
přitažlivou destinaci. Láká je vysoká životní úroveň, nízká
míra korupce a nízká nezaměstnanost. V severských
zemích se lze domluvit v anglicky bez problému i na
veřejnosti. Česká studentka dánštiny uvedla, že se při
svých pobytech nesetkala s tím, aby někdo nebyl schopen komunikovat v angličtině. Také studijní programy
pro zahraniční studenty probíhají v angličtině, a to v rozmanitých oborech, které jsou studentům nabízeny.
Významným faktorem pro rozhodování při výběru
této destinace hraje svou úlohu také severská příroda,
a to nejen v rámci studijních cest, ale také při krátkodobých pracovních pobytech například na farmách v Norsku nebo na Islandu. O přitažlivosti krajin na severu
Evropy svědčí i množství českých turistů, přitom pozitivní turistický zážitek může fungovat jako motivace při
případném výběru cílové lokality pro emigraci. Třeba
v informačním centru norského města Geilo vedou
statistiku o národnostech návštěvníků; po Norech zde
jsou Češi nejpočetnější skupinou turistů, což je pravděpodobně dáno tím, že v Norsku lze v přírodě stanovat
volně a zadarmo.

K situaci v Dánsku
Údaje dánského statistického úřadu Statbank Denmark shromažďují a zveřejňují množství přesných
a detailních informací. Na jejich internetových stránkách188 lze vyhledávat podle detailně zadaných kritérií.
Vybíráme několik možných variant, které tyto internetové stránky nabízejí:

188 Dostupné z: http://www.statbank.dk/statbank5a/SelectTable/
Omrade0.asp?PLanguage=1 (cit. 12. 2. 2015).
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Population 1. January by age and time. Czech Republic, Foreign, Immigrant. (Number)

Population 1. January by country of origin and time. Foreign, Immigrant. (Number)

Source: Statistics Denmark

Czech Republic

Source: Statistics Denmark

Czechoslovakia

Počty osob v Dánsku s jiným než dánským občanstvím, podle
země původu: Československo (světle modrá) nebo Česká
republika (tmavě modrá)

Věkové rozlišení osob žijících v Dánsku podle země původu:
Česká republika
Immigration by country of origin and time. Foreign. (Number)

Population 1. January by country of origin and sex and time. Foreign, Immigrant. (Number)

Source: Statistics Denmark

Počty imigrantů podle země původu: Československo (světle
modrá) a ČR (tmavě modrá)

Source: Statistics Denmark

Stejný typ grafu jako výše + genderové rozlišení

Immigration by country of origin and time. All Denmark. (Number)

Population 1. January by age and time. Czechoslovakia, Foreign, Immigrant. (Number)

Source: Statistics Denmark

Source: Statistics Denmark

Věkové rozlišení osob žijících v Dánsku podle země původu:
Československo

Imigrace lidí podle země původu: Československo nebo ČR
v Dánsku, a to v jednotlivých kvartálech let 2007–2014 (→
velmi zajímavé jsou prudké nárůsty v 1. a zejména ve 3. kvartálu, tj. leden–březen, červenec–září; tyto výkyvy mohou souviset se studenty a sezónní prací)

103

Immigrations by residence permit and time. Czech Republic. (Number)

Povolení k pobytu u osob se státním
občanstvím ČR → velmi výrazně převažují studijní účely (Statbank DK ale uvádí,
že výsledky mohou být zkresleny vzhledem k časové prodlevě)

Source: Statistics Denmark

Následující tabulka zobrazuje počty lidí s českým občanstvím v jednotlivých regionech a městech v roce 2014:
citizenship
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic

region
Region Hovedstaden
Copenhagen
Frederiksberg
Dragør
Tårnby
Albertslund
Ballerup
Brøndby
Gentofte
Gladsaxe
Glostrup
Herlev
Hvidovre
Høje-Taastrup
Ishøj
Lyngby-Taarbæk
Rødovre
Vallensbaek
Allerød
Egedal

2014Q1
384
178
30
0
6
6
6
3
20
15
4
7
10
6
3
28
6
1
3
2
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2014Q2
395
189
29
0
5
4
6
3
22
13
4
7
10
9
3
25
6
1
3
2

2014Q3
376
185
25
0
3
1
7
3
21
15
4
5
9
9
3
20
5
2
3
2

2014Q4
416
205
28
0
3
8
8
3
24
14
3
6
9
9
4
31
3
2
3
2

citizenship
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic

region
Fredensborg
Frederikssund
Furesø
Gribskov
Halsnæs
Helsingør
Hillerød
Hørsholm
Rudersdal
Bornholm
Christiansø
Region Sjælland
Greve
Køge
Lejre
Roskilde
Solrød
Faxe
Guldborgsund
Holbæk
Kalundborg
Lolland
Næstved
Odsherred
Ringsted
Slagelse
Sorø
Stevns
Vordingborg
Region Syddanmark
Assens
Faaborg-Midtfyn
Kerteminde
Langeland

2014Q1
8
1
6
3
0
5
10
5
12
0
0
80
5
8
2
26
2
0
7
1
4
4
3
0
3
12
0
1
2
139
2
9
0
0
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2014Q2
9
1
6
3
1
5
11
5
13
0
0
83
7
9
2
23
2
2
7
1
4
4
4
0
3
12
0
1
2
143
2
9
0
0

2014Q3
9
1
6
4
1
5
9
3
14
2
0
85
7
9
2
20
2
2
7
2
5
5
5
0
4
12
0
1
2
140
2
9
0
2

2014Q4
11
1
6
4
1
4
9
2
13
0
0
111
7
20
0
30
2
1
8
3
5
5
10
0
1
11
1
1
6
175
2
8
0
2

citizenship
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic

region
Middelfart
Nordfyns
Nyborg
Odense
Svendborg
Ærø
Billund
Esbjerg
Fanø
Fredericia
Haderslev
Kolding
Sønderborg
Tønder
Varde
Vejen
Vejle
Aabenraa
Region Midtjylland
Favrskov
Hedensted
Horsens
Norddjurs
Odder
Randers
Samsø
Silkeborg
Skanderborg
Syddjurs
Aarhus
Herning
Holstebro
Ikast-Brande
Lemvig
Ringkøbing-Skjern

2014Q1
0
1
2
36
7
1
10
5
0
4
2
11
13
3
7
1
19
6
205
1
1
25
4
0
18
0
5
6
2
94
22
4
1
1
5
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2014Q2
0
1
2
40
6
1
11
6
0
4
2
13
12
2
7
1
17
7
214
1
1
24
5
0
17
0
5
6
2
98
14
4
1
1
12

2014Q3
0
1
2
34
6
1
11
6
0
4
2
14
12
2
8
2
16
6
200
1
0
24
5
0
17
3
6
7
3
86
14
1
1
1
12

2014Q4
0
1
3
58
7
1
11
9
0
4
3
18
12
1
8
2
19
6
237
1
0
34
5
2
22
4
6
5
3
101
15
1
2
1
14

citizenship
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic

region
Skive
Struer
Viborg
Region Nordjylland
Brønderslev
Frederikshavn
Hjørring
Jammerbugt
Læsø
Mariagerfjord
Morsø
Rebild
Thisted
Vesthimmerlands
Aalborg

2014Q1
0
3
13
94
0
8
7
3
0
3
1
2
1
0
69

Ve virtuálním světě Češi žijící v Dánsku komunikují
na sociálních sítích. Skupinu Češi a Slováci v Dánsku189
si na Facebooku oblíbilo 1007 lidí, skupinu Češi a Slováci
v Kodani 377 lidí (stránky lze nahlédnout bez přihlášení).
Prostřednictvím sociálních sítí navazují Češi v Dánsku
(podobně jako jinde ve světě) kontakty, domlouvají si
schůzky, pronájmy bydlení, informují se o zajímavém
kulturním dění a řeší další praktické záležitosti.
V Dánsku funguje několik krajanských spolků: Dansk-Tjekkisk Forening (Dánsko-český spolek), Roskilde
v Kodani.cz (viz níže) s galerií s českou tematikou,
Galerie Shambala v Kodani, Česká galerie a krajkářská
škola v Harlevu.
Češi se soustřeďují ve třech velkých dánských městech – Kodani, Aarhusu a Aalborgu. V hlavním městě
Kodani je jich nejvíce. Přijíždějí sem za prací i studovat hlavně na Københavns Universitet. O popularitě
hlavního města svědčí stránky s názvem vKodani.cz.190
189 Dostupné z: https://www.facebook.com/Dansko.Danmark
(cit. 22. 2. 2015).
190 Dostupné z: http://www.vkodani.cz/ (cit. 22. 2. 2015).

2014Q2
0
8
15
95
0
8
10
1
0
3
1
2
1
0
69

2014Q3
1
8
10
93
0
8
10
1
0
3
1
2
2
1
65

2014Q4
1
8
12
124
0
8
10
1
0
3
1
2
2
1
96

Tento webový portál provozuje stejnojmenné občanské sdružení, které je krajanskou iniciativou pro Čechy
přechodně pobývající na území Dánska.191 Na portálu je otevřená diskuse, kde se sdílejí poznatky a zkušenosti. Návštěvník tam nalezne kalendář akcí, který
svědčí o bohatém kulturním životě Čechů v Kodani
(v záznamu jsou vedeny jak oficiální akce, například ty
pořádané ambasádou, tak také akce neoficiální – grilování a podobně).192
Součástí krajanského spolku je Česká škola.193
Česká škola v Kodani vznikla v roce 2013 sloučením
Českého kroužku v Kodani, který v roce 2009 iniciovali
rodiče dětí do 6 let, a výuky pro školáky ve věku 6–11
let, která do roku 2012 probíhala v rámci Dánsko-čes191 Dostupné z: http://www.severskaspolecnost.cz/dansko/krajanske-spolky-v-dansku/ (cit. 22. 2. 2015).
192 Například z předvánočních akcí: Inscenace „Louskáček“ v doprovodu českého orchestru v Tivoli, Mikulášská besídka České školy v Kodani, Předvánoční promítání
v Husets Biograf atd.
193 Dostupné z: http://ceskaskola.dk/ (cit. 2. 2. 2015).
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kého spolku. Od ledna 2014 je Česká škola v Kodani
organizační součástí spolku vKodani.cz. V Kodani také
funguje Café Švejk, kde se podávají české speciality.
Aarhus je druhé největší město po Kodani (téměř
300 tisíc obyvatel). Leží daleko od Kodaně, je to v podstatě hlavní město Jutska, významný přístav a také sídlo
druhé největší dánské univerzity (což je pravděpodobně
důležitý důvod, proč tam směřuje relativně dost Čechů).
Aalborg je čtvrté největší dánské město. Pro imigranty je to zajímavá lokalita s velkým přístavem.
K možnosti získat pracovní kontrakt v Dánsku po
vstupu České republiky do Evropské unie:
Vstup Dánska do tehdejších Evropských společenství v roce 1973 spadá do tzv. první vlny rozšíření. Po
vstupu ČR (a dalších 9 zemí) do EU v roce 2004 bylo
Dánsko jednou ze zemí, které začaly realizovat přechodná období pro volný pohyb pracovních sil. V praxi
to znamenalo, že za účelem práce v Dánsku bylo nutné
získat pracovní povolení a vyřídit další potřebné dokumenty. Nedlouho poté Dánsko však začalo svá opatření
uvolňovat, přesto až donedávna nebylo pro Čechy jednoduché v Dánsku pracovat, jak o tom svědčí text: „Ještě
do května 2009 bylo pro Čechy získat práci v Dánsku
obtížné. Dánsko se však rozhodlo svůj pracovní trh otevřít, a Čechům se tak naskytla nová příležitost … Ještě
donedávna Češi v Dánsku potřebovali pracovní povolení,
od 1. května (2009) je to však již minulostí. Čechům se
tak naskytla příležitost vykonávat v Dánsku i méně kvalifikované práce a poznat tak novou zemi. Před zrušením
pracovních povolení totiž mělo Dánsko zájem zejména
o odborníky a ostatním žádosti zamítalo.194“
Přístup Dánska k cizincům/migrantům:
Jako užitečný je hodnocen dánský portál „Ny i Danmark“ (Nováčkem v Dánsku).195 Jedná se o portál, na
194 Na portálu se vyskytuje velké množství užitečných informací
pro Čechy pracující v Dánsku. Dostupné: http://www.nazkusenou.cz/prace-v-dansku-a264.html (cit. 22. 2. 2015).
195 Dostupné z: http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_
dk/coming_to_dk.htm (cit. 22. 2. 2015).

němž jsou v angličtině uvedeny všechny potřebné informace pro ty, kteří hodlají v Dánsku žít, pracovat nebo
studovat. O konkrétních aktuálních podmínkách práce
v Dánsku informuje mj. EURES MPSV.196

K situaci v Norsku
Historie české migrace do Norska není nabita dramatickými osudy jako v případě českého exilu v jiných
zemích, ale rozhodně není svým významem nijak okrajová. Pokrývá především druhou polovinu 20. století.
V meziválečném období to bylo jen několik Čechoslováků podle státní příslušnosti, většinou s německou nebo
židovskou etnicitou. Podle záznamů Československého
ústavu zahraničního to bylo 75 československých státních příslušníků (z toho bylo jen 29 Čechů nebo Slováků),
a to ve dvou městech: v Oslu, kde působil Československý klub, a v Bergenu. Pravděpodobně hned po Mnichovu a po následném vysídlování neněmeckého obyvatelstva z českého pohraničí začíná odchod dalších československých příslušníků do Norska, opět zvláště židovského původu. Odhaduje se, že na konci války zde žilo na
jeden tisíc československých občanů, na něž se vztahovala poválečná repatriace do ČSR, kterou podstatná část
využila. Repatriace byla ukončena koncem roku 1945.
Následná česká migrace do Norska probíhala ve
třech vlnách, startujících vždy po politických změnách
v bývalém Československu, to znamená po roce 1948,
1968 a 1989. Do srpna 1968 žilo v Norsku na 500 Čechoslováků, po invazi do Československa se jejich počet
zvýšil asi o 250 a postupně přibývali další. Zatímco do
invaze se jednalo o imigranty, kteří nacházeli zaměstnání
především v průmyslu, po invazi se zvýšila vzdělanostní
úroveň nově příchozích. Bylo mezi nimi větší zastoupení
vysokoškolsky vzdělaných lidí a studentů.
V 90. letech tento trend k většímu zastoupení inteligence ještě zesílil. Navíc se zvýšily možnosti k pracovní
196 Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/eures/podminky/dansko/#o4 (cit. 22. 2. 2015).
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migraci do Norska po květnu 2009, kdy tato země otevřela pracovní trh pro české občany, kteří už nemusejí
žádat o pracovní povolení.197
Z výpovědí krajanů vyplývá, že tato země je
vhodná pro určitý „druh“ imigrace. Je to dáno polohou severské země, kde někteří z nově příchozích prožívali (a někteří to vyhledávali) odloučenost od civilizace ještě silněji než třeba ve Švédsku. Pravděpodobně značný počet imigrantů z bývalého Československa nevolil Norsko jako cílovou zemi.198 Norsko
jim zkrátka „zbylo“ (vyplynulo) z ubývajících možností, které při svém odchodu z Československa měli.
Michael Konůpek199 to vyjádřil možná za mnohé emigranty po roce 1968: přestože si vytvořil o Norsku
jako o své imigrační zemi falešné představy (spíše
romantické), nakonec – po jistých potížích s aklimatizací – se ukázalo, že to pro něj byla dobrá volba.
Přítomnost Čechů v norské společnosti je početně
srovnatelná s přítomností Norů, respektive Skandinávců v současné české společnosti. Zásadní rozdíl je však v tom, že zatímco česká migrace do Norska před rokem 1989 byla vlastně exilem, norská je
složena jen z jednotlivců a tvoří ji diplomaté, novináři, obchodníci nebo studenti (poměrně hodně jich
studuje na lékařských fakultách). Nyní je to asi 200
197 Více informací poskytuje zájemcům internetový portál
Norge.cz. Dostupné z: http://norge.cz/norsko/prace-v-norsku (cit. 22. 2. 2015).
198 Důležitou skutečností vysvětlující, proč se v Norsku zdržoval
jen malý počet českých exulantů a proč Norsko vlastně bylo
v jistém smyslu tranzitní zemí, přes níž odcházela emigrace
do západní Evropy nebo do USA, bylo, že Norsko sousedilo
se SSSR. Obavy před okupací tímto komunistickým gigantem narostly mezi krajany v Norsku (ale také v jiných evropských zemích, zvláště pak v Rakousku) po likvidaci maďarské revoluce v roce 1956.
199 Michael Konůpek, signatář Charty 77, přijel do Norska v prosinci 1977 za svou manželkou s dětmi. Ta odešla do Norska
již v červnu 1977. Konůpek zde dostudoval, začal překládat
a psát. Získal cenu za nejlepší překlad a je v Norsku uznávaným spisovatelem.

Norů, kteří žijí většinou v Praze. Jedno malé srovnání
možná napoví, proč je v Čechách pětkrát méně Norů
než Čechů v Norsku. Je to srovnání průměrných ročních platů: v Norsku se jedná o 4 840 euro proti 900
euro v České republice. To znamená, že v Čechách si
člověk vydělá pětkrát méně než v Norsku. Charakterizovat přítomnost českého elementu v norské společnosti lze však spíše ze subjektivní roviny, z dojmů
Čechů po léta zde žijících, neboť viditelné stopy se hledají docela obtížně. Obdobné je to i obráceně, přestože
– vezmeme-li třeba srovnání v kinematografii – je norská produkce v Čechách známější než česká v Norsku,
stejně tak v literatuře.200
K hlavním subjektivním zkušenostem Čechů
v Norsku patří (jak to charakterizoval jeden z nich,
Karel Babčický) „norská slabost pro Čechy“. Snad
se dá také odvozovat od podobné historické zkušenosti obou národů, tedy Čechů v rakouském mocnářství a Norů pod Dánskem. Vztah k Čechům několikrát
přerostl v otevřenou solidaritu a mimořádnou hmotnou pomoc. Bylo to minimálně třikrát: po roce 1948,
1969 a 1989.
Po roce 1948 hledalo mnoho českých exulantů
ochranu právě v Norsku, kde působila Anna Kvapilová,
hlavní spolupracovnice Jána Papánka, jenž jako mimořádný vyslanec a stálý delegát ČSR u OSN organizoval pomoc československým uprchlíkům. Kvapilová
pracovala jako sekretářka v Norsko-československém
pomocném spolku (Norsk Tsjkkoslovakisk Hjelpeferening), který založili 23. října 1950 norští vězňové z druhé
světové války na podporu politických uprchlíků z Československa. Se zakladateli spolku se Kvapilová poznala
za války v koncentračním táboře v Ravensbrücku. Ti jí
umožnili v roce 1948 exil v Norsku.
200 K čestné výjimce patří asi pohádkový příběh o Popelce
s Libuší Šafránkovou, který musí norská televize již po léta
vysílat vždy na Štědrý den dopoledne. Jednou prý televize
Popelku vynechala a Norové „protestovali“. Česká Popelka je
tak neodmyslitelnou součástí norských Vánoc.
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Norští přátelé A. Kvapilové pomáhali nejen s adaptací jednotlivců prchajících z ČSR finančně, s ubytováním, na úřadech nebo se získáním zaměstnání, ale
uskutečnili i rozsáhlejší akce. Největším počinem byla
koupě dvou starých německých domů v Gulskogen
u Drammen, kam se nastěhovalo dvacet československých rodin. Norsko-československý spolek organizoval po sovětské invazi do Československa 1968 celostátní akci a názvem Vlajka za svobodu (Flag for Frihet),
po níž následovaly další manifestace sympatií pro Československo, jako třeba Slavnostní večer na univerzitě
za účastí norského krále.
Krajané založili v roce 1989 Česko-norské fórum
(Tsjekkisk-norsk forum), které má asi 130 členů
a vydává časopis Forum. Jeho prvním předsedou byl
Karel Babčický, český matematik, který přišel do Norska v roce 1969. Hned po svém nástupu do čela krajanů v Norsku orientoval práci spolku na pomoc Československu, spočívající v nákupu různých zdravotnických potřeb a dalšího zboží (invalidní vozíky, speciální
nemocniční lůžka, chodítka, kopírky, počítače apod.).
Když krajané zjistili, že mnoho z těchto darovaných
věcí zůstává v Československu ležet ladem, jejich snahy
o další formy pomoci se umenšovaly.
V reflexích životních osudů Čechů v Norsku převažují tyto tři aspekty: 1. je to proměna Norska v cílovou zemi jejich emigrace pod tlakem okolností (cesta
do jiných zemí z nějakých důvodů nevyšla), 2. šok
a někdy strádání při adaptaci, způsobené mnoha okolnostmi, od klimatických rozdílů oproti střední Evropě
až po zvládání subjektivních pocitů cizinectví, 3. nalezení východiska pro relativně spokojenou existenci
mimořádnou aktivní činností, pracovním nebo studijním výkonem.
Udělování politického azylu a občanství bylo Nory
zvládnuto s jistou dávkou důslednosti a korektnosti.
Můžeme to demonstrovat na třech případech udělování politického azylu Čechům v roce 1969. Tím prvním případem byl Jan Kristofori, známý český exilový

výtvarník. Kristofori jako politický vězeň komunistického režimu obdržel azyl bez problému.
Druhému (anonymnímu) Čechovi podle mínění
některých krajanů důkazy o politickém pronásledování v Československu chyběly, a před norskými
úřady měl proto značné problémy. Avšak využil možnosti opakovaného odvolacího řízení a politický azyl
nakonec získal.
Třetím příkladem je Karel Babčický, který pracoval
v roce 1969 v Norsku v mezinárodním vědeckém týmu.
O politický azyl neusiloval. Pochopil, jako řada ostatních, že k legálnímu pobytu prozatím postačí pracovní
povolení.
V Norsku působilo a ještě působí několik významných osobností české kultury v zahraničí:
Luboš Hrůza (1933–2008), přední český scénograf, který spolu s Ladislavem Smočkem, Jaroslavem
Ostrým, Janem Kačerem a Evaldem Schormem stál
u zrodu Činoherního klubu v Praze. V letech 1968 –
1997 byl šéfem výpravy Národního divadla v Oslu.
Martin Turnovský (*1928) byl žákem Karla Ančerla.
Emigroval nejprve do Rakouska a mj. dirigoval Norskou státní operu v Oslu (1975–1980), kromě vedení
dalších hudebních těles třeba v Německu, USA, Japonsku a jinde.
Jiří Stárek (*1928) studoval u Václava Talicha
a Karla Ančerla. Působil v Německu a byl v letech
1980–1984 šéfdirigentem symfonického orchestru
v Trondheimu a také působil ve Stavangeru
Jiří Hlinka studoval u Emila Gilelse a Svjatoslava
Richtera. Po nemoci se dal na pedagogickou dráhu.
V roce 1972 odešel legálně do Norska, později se rozhodl k emigraci. Učil na Baratt Due Institute of Music
v Oslu a na Prof. Jiri Hlinka Grand Piano Academi
v Bergenu.
Martin Roubík působil v Oslu jako architekt a organizátor kulturního života. Založil a řídil nadaci ROM for
arkitekt v Oslo. S českým fotografem Jiřím Havranem
založil fotografické studio – ARFO.
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Profesorkou na divadelní škole byla česká herečka
Alexandra Myšková.
Božena Houdková, knihovnice, která se znala
Annou Kvapilovou z Prahy, sestavila norsko-český slovníček pro uprchlíky.
V Norsku registrujeme další krajanské organizace.
Je to Český a slovenský spolek v Bergenu. V Trondheimu na Norské technicko-přírodovědecké univerzitě
(NTNU) působí spolek s asi 30 Čechy a Slováky. Neformální společnost přátel ČR, zaměřená na šíření informací o ČR, vznikla při Norském ústavu mezinárodních
Born in Norway to
Norwegian-born
parents1

2014
Czech
Republic

777

vztahů (Norwegian Institute of International Affairs),
kterou tvoří většinou bývalí studenti v ČR.201
Norský výzkum v sociálních vědách projevuje zájem
o studium Čechů v Norsku. Příkladem je diplomová práce
na univerzitě v Oslu, kterou napsal Stig Arne Akjerven, Den
tsjekkiske og slovakiske migrasjonen til Norge 1948–1989.
O imigrantech poskytuje velké množství aktuálních
informací Norský statistický úřad Statistisk sentralbyrå
(SSB). Z tohoto zdroje vybíráme údaje, které se vztahují
k českému etniku.

NorwegianForeign born
Immigrants born to immi- with one parent
grant parents born in Norway
1 950

230

37

Persons born in
Foreign-born to
Norway with one
Norwegian-born
foreign born parents parents
847

Immigrants and Norwagian-born to immigrant parents, by sex andtime.
Immigrants and Norwegian-born to immigrant parents, Czech Republic.

Imigranti z České republiky a ti, kteří
se narodili v Norsku imigrantům z ČR,
1989–2014
+ kritérium rozlišení podle pohlaví (ve
volbě při generování grafu bylo uvedeno „country background“, v poznámkách Norského statistického úřadu
je však uvedeno, že „zemí původu“ je
míněno „citizenship“, tj. občanství).
Source: Statistics Norway

201 Dostupné z: http://www.severskaspolecnost.cz/norsko/krajanske-spolky-v-norsku/ (cit. 22. 2. 2015).
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Zájem o kontakty a o všemožné vědomosti o krajanech v Norsku reprezentuje fakt, že skupinu Češi
a Slováci v Norsku si na Facebooku oblíbilo na 3 725
lidí. Norsko je oblíbeným cílem studentské pracovní
migrace (uplatnění v zemědělství, například na farmách, nebo v cestovním ruchu), řada agentur nabízí
zprostředkování práce právě v Norsku (například Student Agency).

Rozložení české populace v Norsku, rok 2014
(Oslo kommune 457 jedinců, Bergen 123, Trondheim 102 atd.202)

202 Vzhledem k objemu dat není možné uvést tabulku s čísly.
Více informací dostupných na: (po zadání konkrétních kritérií)
https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/
Define.asp?subjectcode=&ProductId=&MainTable=FolkInnvkatLand&nvl=&PLanguage=0&nyTmpVar=true&CMSSubjectArea=befolkning&KortNavnWeb=innvbef&StatVariant=&checked=true (cit. 22. 2. 2015).
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K situaci ve Švédsku
Švédský statistický úřad Statistiska centralbyrån (SCB):
Foreign citizens by country of citizenship, age, sex and year

Osoby s českým a československým státním občanstvím ve Švédsku 1989–2013 (zelená – ČSR, ženy; modrá – ČSR, muži;
šedá – ČR, ženy; žlutá – ČR, muži)
Foreign-born persons by country of birth, age, sex and year

Osoby žijící ve Švédsku, narozené v Československu nebo v ČR (modrá – narození v ČSR, muži; zelená – narození ČSR, ženy;
žlutá – narození v ČR, muži; šedá – narození v ČR, ženy)
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–
–
–

Foreign-born persons by country of birth, age, sex and year

Osoby žijící ve Švédsku, narozené v ČR (žlutá – muži, šedá
– ženy)
Immigrations by country of birth, sex and year

Imigranti narození v ČR nebo v ČSR
(modrá – narození v ČSR, muži; zelená – narození ČSR, ženy;
žlutá – narození v ČR, muži; šedá – narození v ČR, ženy)

Skupinu Češi a Slováci ve Švédsku si na Facebooku
oblíbilo 1 472 lidí.
Ve Švédsku funguje několik krajanských spolků:
– DE FRIA TJECKERNAS OCH SLOVAKERNAS FÖRENING I STOCKHOLM (SDRUŽENÍ SVOBODNÝCH
ČECHŮ A SLOVÁKŮ VE STOCKHOLMU),
– SVENSK – TJECKISK – SLOVAKISKA – FÖRENINGEN (ŠVÉDSKO – ČESKO – SLOVENSKÁ SPOLEČNOST), Stockholm,
– SVENSK-TJECKISK-SLOVAKISKA FÖRENINGEN
I SÖDRA SVERIGE (ŠVÉDSKO-ČESKO-SLOVENSKÝ SPOLEK V JIŽNÍM ŠVÉDSKU),
– TJECKISKA OCH SLOVAKISKA FÖRENINGARNAS
RIKSFÖRBUND I SVERIGE (TSFR) – SVAZ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH SPOLKŮ VE ŠVÉDSKU
(TSFR),

JEDNOTA SOKOL GÖTEBORG,
CZECH POINT SWEDEN,
ORBIS PICTUS – české nakladatelství v Lundu.203

Švédský statistický úřad bohužel nezveřejňuje statistiky týkající se počtu imigrantů v jednotlivých městech. I přesto se lze důvodně domnívat, že nejvíce Čechů
se shromažďuje v hlavním městě Stockholmu. Švédsko
je jednou ze tří zemí EU, které v roce 2004 zcela otevřely
svůj pracovní trh i pro nové členské státy, včetně České
republiky. Bývalá česká velvyslankyně ve Švédsku
(2002–2007) Marie Chatardová se vyjádřila, že tento
mezník neznamenal radikální přiliv Čechů do Švédska;
na otázku, kolik Čechů se od května 2004 objevilo na
švédském pracovním trhu, odpověděla: „Jenom minimum. Odhaduji to na pouhé desítky, možná stovku. My
samozřejmě nemáme úplný přehled, protože většina
těch lidí nás nekontaktuje. Ale ani oficiální čísla nehovoří o žádném novém, větším zájmu ze strany Čechů
o práci ve Švédsku.“ 204
Opak si myslí mladá badatelka Kristýna Peychlová
ve své práci s názvem THE MANIFESTATION OF STRUCTURAL AND INDIVIDUAL-LEVEL FACTORS FOR THE
NATURE OF TRANSNATIONAL FAMILY RELATIONSHIPS:
CASE STUDY ON CZECH MIGRANTS IN SWEDEN.205 Její
článek vychází z výsledků výzkumu uskutečněného v roce
2012 v rámci studijního programu International Migration and Ethnic Relations na Malmö University. Švédsko si zvolila jako příklad západní evropské země s relativně početnou českou diasporou v obou jí srovnávaných
periodách, a to před rokem 1989 a po roce 1989 období
(5 812 krajanů narozených v Československu a 1 361
krajanů narozených v České republice k roku 2011).
203 Dostupné z: http://www.severskaspolecnost.cz/svedsko/
krajanske-spolky-ve-svedsku/ (cit. 22. 2. 2015).
204 Dostupné z: http://www.czsk.net/svet/clanky/svet/chatardova.html (cit. 22. 2. 2015).
205 Vyšlo v časopisu JOSRA. Dostupné z: http://www.bozpinfo.cz/
josra/josra-migrace/cesi-ve-svedsku.html (cit. 22. 2. 2015).
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5.

K SITUACI VE FRANCII206

206 K dějinám české migrace do Francie viz výběr z hlavní literatury: ALLÉON, R.: Počátky světové války a Čechoslováci v Paříži. Národní osvobození z 10. 2. 1935; BROUČEK, S.: České krajanské hnutí v Evropě v letech 1860 až
1938. Český lid 69, 1982, s. 5–14; BROUČEK, S.: K druhému
břehu. Češi v prostředí francouzské společnosti 1862–1918.
Praha 2007; BROUČEK, S.: Nad výzkumem českého etnika
v zahraničí. Český lid 77, 1990, s. 129–138; BROUČEK, S.:
Emigration und Rükwanderung Vertreibung und Integration
in der Geschite der Tschechoslowakei. In: Heimat und Exil.
München 2001; Cent ans d´amitie franco-tchécoslovaque
1862–1962. Sokol de Paris. Paris 1962; Československá
legie ve Francii 1914–1918. Praha (Klub francouzských legionářů, bez data); HORSKÁ, P.: Praha-1900-Paříž. In: Slovo
k historii 36, 1992; MARES, A.: Louis Léger a Ernest Denis.
Profil dvoch francúzskych bohemistov v 19. storočí. In:
Francúzsko a stredná Europa. Bratislava 1995; MICHEL, B.:
Die französich-tschechischen Kulturbeziehungen. In Frankreich und die böhmischen Länder im 19. und 20. Jahrhundert. München 1990; MICHEL, B.: La Mémoire de Prague. Liberté et conscience nationale dans l´histoire tchèque
et slovaque. Paris 1986; NAMONT, J.-P.: Československá
kolonie. Dějiny české a slovenské emigrace ve Francii (19141940). Praha, Academia 2015; OPOČENSKÝ, J.: La protestation des députés tchèques de la Diete de Bohême contre
l´annexion de l´Alsace et de la Lorraine. In: Le monde slave
1932; PLUHAŘ, J.: Na paměť hrdinů. Z činnosti Čechů a Slováků ve Francii. Praha 1936; VOJTĚCH, V.: Česká kolonie
pařížská v našem odboji. Národní revoluce 4, 1926–1927.

Každý vystěhovalecký směr má kromě obecných
prvků, které jsou společné pro všechny migrační vlny,
také své zvláštnosti. Příchody Čechů (resp. po roce 1918
Čechoslováků) do Francie vykazují jisté pozoruhodné
rysy. Zatímco do počátku dvacátých let 20. století se
dalo české přistěhovalectví do Francie počítat na několik tisícovek lidí usazených převážně v Paříži, v následujícím desetiletí nastal mimořádný nárůst. Na konci dvacátých let se odhadovalo až 80 000 tisíc Čechoslováků žijících ve Francii. Zároveň početní zvětšení přistěhovalců
z českých zemí a hlavně z východní části republiky (Slovenska a Podkarpatské Rusi) doprovázel velký rozptyl
do dalších departementů zvláště pak na severu země.
Nárůst této migrace usnadnila mezistátní smlouva
z 20. března 1920 mezi Francií a Československem
o řízeném přesídlování pod kontrolou institucí obou
států. Smlouva ovlivnila také charakter krajanského
života, předně v tom smyslu, že se ČSR nejen podílela
na výběru migrantů, ale prostřednictvím svého diplomatického zastoupení vstupovala do krajanské spolkové organizace a vytvářela sociální a právní ochranu
svých občanů usazovaných ve Francii. Čechy (Čechoslováky) ve Francii proto můžeme rozdělit do několika
výrazných skupin.
Ti, kteří tvoří první skupinu, se vyznačovali mimořádnou touhou být především v Paříži. Hnala je sem
vnitřní potřeba vyrovnat se vyššímu kulturnímu standardu a prosadit se ve své profesi. Byly to od poloviny
19. století až do konce totality především generace stovek kumštýřů: malířů, sochařů, fotografů nebo literátů.
Vpluli do francouzského umění a stali se jeho součástí
– třeba Jaroslav Čermák, Václav Brožík, František Kupka
nebo Alfons Mucha byli francouzskou kulturou doslova
přivlastněni. Na několika vybraných příkladech naznačujeme, co všechno mohla Francie znamenat pro českého
migranta a zároveň co český migrant přinesl Francii.
Jaroslavu Čermákovi se francouzskou emigrací,
jak o něm kdysi napsal J. V. Frič, podařilo oprostit se
od domácích českých malicherností a získat svobodu
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a přitom zůstat vlastencem, neboť byl vždy protihabsburský a také výrazně protiklerikální. Jako emigrant dobře
pochopil, že každý národ hledá své ideály a že to bývá
zpravidla jen sen, který umí zpřítomnit snad pouze umění.
Čermák nabit tímto idealismem přinášel jeden takový sen
také Pařížanům, třeba v podobě obrazového zpravodajství o osudu Černohorců bojujících za svobodu.
Dalším příkladem a vlastně zvláštním typem úspěšného krajanství v Paříži byl Václav Brožík. Paříž doslova
dobyl, neboť uměl mimořádně dobře pracovat se svou
popularitou. Proslavila ho velkorozměrná plátna z historie, pohádkově zbohatl, dokázal si užívat přepychu, byl
hostem učených společností, akademií a také šlechty
a politiků, získal plno vyznamenání včetně šlechtického
titulu a k tomu ho Evropa ve své době pokládala za jediného reprezentanta českého umění.
Velikost Františka Kupky spočívá v tom, že se
nechtěl stát ani tak součástí pařížské výlučnosti nebo
od ní něco vědomě přijímat či se do ní zařazovat, jako
spíše Paříž použít ke svým záměrům. Paříž byla pro
něho prostorem, kde tušil, že bude absolutně nezávislý
on sám a nezávislost bude uskutečňovat svou vlastní
cestou. V Paříži dosáhl kýženého druhého břehu207 své
existence, přitom podobně jako Čermák, i když se zpět
do Čech nevrátil, zůstal českým patriotem. Prokázal to
především za první světové války, kdy se na popud T. G.
Masaryka postavil do čela krajanů a podílel se na zahraničním odboji.
Alfons Mucha je příkladem bojovníka s vlastní
samotou – v Paříži, která je městem násobícím takové
pocity do krajnosti. Mucha tento stav osamělosti vyrovnával mimořádnou pracovitostí a cíleným kontaktem s českým domovem, jehož titěrnost ve srovnání
s francouzstvím kompenzoval příklonem k neoslovanským koncepcím o velikosti a síle Slovanstva. Mucha se
dočkal obratu v emigrantských pocitech. Z jeho samoty
jej o Vánocích 1894 pozvala mezi slavné nabídka
207 Viz o tom podrobněji: BROUČEK, S.: K druhému břehu. Češi
v prostředí francouzské společnosti 1862–1918. Praha 2007.

k vytvoření plakátu pro Sarah Bernhardtovou v představení Gismondy a tím začala světová proslulost jeho
secesních plakátů a ilustrací.
Mezi českými kumštýři byli také ti, u nichž nakonec zvítězila potřeba návratu domů: učinil tak i Hyppolit
Soběslav Pinkas, který se po několika letech strávených
s barbisonskou bohémou vrátil v roce 1869 do Prahy i se
svou francouzskou manželkou. Byl pak nejvýraznějším
propagátorem česko-francouzského sbližování na konci
19. století. V roce 1886 založil v Praze pobočku Alliance
Française a vešel ve známost jako první neoficiální konzul Francie v Praze. Zároveň vložil francouzství a češství, tuto dvojí kulturu, do generací svých potomků. Jeho
dcera Jiřina se provdala za Viléma Wachsmanna (Voskovce) a byla matkou českého komika Jiřího Voskovce.
Další z jeho potomků našli cestu do emigrace nebo k delšímu pobytu ve Francii ve druhé polovině 20. století. Až
do své smrti zde žil Pinkasův pravnuk, surrealistický básník Prokop Voskovec. Takových rodů a generací najdeme
celou řadu, včetně současných čechofilů mezi Francouzi
a frankofilů z českých zemí, kteří se potkali a uzavřeli
smíšená-etnická manželství (malíř Antonín Sládek, historik Karel Bartošek nebo propagátor české kultury ve
Francii a filmař Michael Wellner-Pospíšil a jiní).
Do Čech se v roce 1919 vrátil také sochař Otto Gutfreund. Paříž pro sebe potřeboval už před válkou, aby
dokázal vnímat rozměr všedního dne, do něhož na jedné
straně ústí nouze a chudoba všeho druhu, a právě zde
v pařížském provedení navzdory této nouzi vládne také
bohémská potřeba žít věčnou neděli nebo „pohyblivý
svátek“, jak to prožíval o něco později třeba E. Hemingway. Gutfreundův francouzský pobyt byl však poznamenán i hořkými vzpomínkami z první světové války,
v níž bojoval s českou dobrovolnickou rotou Na zdar
v rámci francouzské Cizinecké legie a po nedorozumění
se svými veliteli strávil od roku 1916 své dny místo na
bojišti v táboře pro nepřátele Francie. Do Čech se proto
po válce vracel nikoli osvěžen a nabit novou silou, nýbrž
jako zlomený člověk.
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Podstatná část českých umělců sem ale přijížděla
s jasným vědomím, že se po obdržení jistých zkušeností
vrátí domů. Snad všichni zde zažili něco jako prozření.
Nejlépe to za všechny vyjádřil básník, literární historik
a překladatel (třeba Zpěvů sladké Francie) Hanuš Jelínek, jemuž se při jednom z opakovaných pobytů v Paříži
podařilo „vrátit se k životu a jeho bezprostřednosti“
a pod dojmem Paříže znovu poznat ztracenou opojnost
z básnické tvorby. Je třeba na vysvětlenou dodat, že
onu opojnost z básnění už kdysi prožíval jako gymnaziální student a pozbyl jí v Praze, když byl silně ovlivněn
vědeckým realismem a přísnou věcností T. G. Masaryka, svého profesora na filozofické fakultě.
A tak bychom mohli řadit jeden podobný zážitek za druhým: třeba od bratří Čapků, sledovaných V.
V. Štechem, až po Jiřího Koláře, kolem něhož v 80.
letech 20. století se soustředila skupina mladých českých literátů a výtvarníků, nebo až po Milana Kunderu, který sem patří sice svým literárním významem,
ale trochu se vymyká svou uzavřeností před krajanským společenstvím. Z Kolářových pařížských spolupracovníků v časopise a nakladatelství Revue K lze
třeba připomenout autory po reemigraci z Francie
v Čechách nyní publikující – Lubomíra Martínka nebo
Jaroslava Formánka. Z výtvarníků to je Roman Kameš
nebo Miloš Sikora a také třeba nedávno zesnulá básnířka Vladimíra Čerepková, kteří naopak ve Francii dál
zůstali, nebo alespoň zůstávají rozkročeni mezi Francií a českými zeměmi.
Do druhé skupiny můžeme zařadit české politiky
a všechny bojovníky za svobodu českých zemí a Československa, kteří ve Francii hledali způsob, jak této svobody dosáhnout. Francie ohromila i mladého Edvarda
Beneše, když sem přišel v srpnu 1905, na radu T. G.
Masaryka, studovat na Sorbonnu. Tehdy jednadvacetiletý Beneš zaznamenal své pocity v dopisech bratru
Vojtovi. Je z nich patrné, jak v něm zdejší pobyt mocně
podnítil touhu pronikat prostřednictvím francouzské
zkušenosti do evropské politiky.

To ostatně prožili na vlastní kůži dávno před ním
i jiní. Je třeba začít největší osobností krajanského života,
Josefem Václavem Fričem, který sem přišel poprvé v roce
1846 a pak znova po potlačení revoluce 1848 a následném rakouském věznění jako exulant v roce 1860 s celou
rodinou. Byl to také předák staročeské strany František
Ladislav Rieger, který ve svém „francouzském“ memorandu říkal zřetelně, že společným nepřítelem Francouzů
a Čechů je Německo. Dalším aktem Riegrovy profrancouzské orientace bylo Promemoria českých poslanců
z 8. prosince 1870, v němž čeští poslanci protestovali
proti anexi Alsaska-Lotrinska Pruskem.
Nejdůležitější období pro krajany ve Francii se uskutečnilo za první světové války. Zdejší Češi utvořili dobrovolnickou rotu Na zdar, a tak získali povolení k pobytu
v této zemi, přestože svou původní občanskou příslušností patřili do nepřátelského státu (Rakousko-Uherska).
Krajanský spolek (Pařížská kolonie) v čele s Františkem
Kupkou měl zvláštní postavení v tom smyslu, že mohl
dávat dobrozdání prefektuře o krajanech, kteří nebudou
nadále považováni za Rakušany, tedy válečné nepřátele
Francie. To se týkalo nově příchozích a politicky významných lidí, v roce 1915 třeba E. Beneše nebo v roce 1917
Štefana Osuského, pozdějšího vyslance ČSR ve Francii.
Co o tom rozhodlo? Bylo to více než půlstoleté
působení krajanů v Paříži počínaje iniciativou J. V. Friče,
který na principu slovanské solidarity založil v roce 1862
Česko-moravskou besedu, přes Riegrovu aktivitu až po
nacionalistické česko-francouzské kontakty. Při nich se
sbližovaly na konci 19. století některé politické kruhy
francouzské vládní opozice s mladočeskými partnery
v českých zemích. Toto sbližování má mezi pařížskými
emigranty konkrétní podobu v sokolství, když se roku
1892 Fričova beseda přeměnila v Sokol de Paris, a především když obě nacionalistická hnutí (české sokolství a francouzské tělocvičné hnutí) našly k sobě cestu
díky těsným kontaktům. Šéfem unie francouzských
gymnastů byl Joseph Sansboef, alsaský architekt, starosta jednoho pařížského okresu a nacionalista toužící
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po připojení Alsaska k Francii (jež o toto území přišla
v prusko-francouzské válce 1870). Na české straně byl
Sansboefovým partnerem Jan Podlipný, starosta České
obce sokolské, pražský primátor a přední mladočeský
politik. Jejich osobní kontakty a vzájemné návštěvy
představitelů Prahy a Paříže měly pak klíčový význam
pro krajany na počátku války.
V roce 1916 vnikla v Paříži Československá národní
rada, představitelka zahraničního protirakouského
odboje, v čele s T. G. Masarykem, M. R. Štefánikem,
Edvardem Benešem a Josefem Dürichem. Mezi krajanským spolkem Pařížskou kolonií a Československou
národní radou bylo dlouholeté napětí, soustředěné do
osobních sporů mezi E. Benešem a F. Kupkou. Uzavřelo
se až prohlášením francouzského ministerstva zahraničních věcí, které 11. září 1918 oznámilo, že Československou národní radu, která už od roku 1917 budovala československé legie, uznává za představitelku československého národa. Na české vojáky z první světové
války bojující na západní frontě navázali také hrdinové
z druhého odboje a pak po roce 1948 z třetího odboje:
například už v dubnu 1948 vznikl v Paříži jeden z prvních
fondů na podporu uprchlíků z Československa. Byla zde
založena a pak působila řada exilových periodik.
Třetí významná a nikoli příliš známá skupina imigrantů z Československa přicházela do Francie na základě
Francouzsko-československé smlouvy o vystěhovalectví
a přistěhovalectví, z 20. března 1920. Byla to však skupina nejpočetnější. V prvním roce po uzavření smlouvy
přijelo do Francie z českých zemí 755 osob a ze Slovenska 533. V následujících letech počty značně narůstaly až do hospodářské krize, kdy naopak klesaly návratem do ČSR. Z Prahy-Smíchova vyjížděl každou středu
večer vlak naplněný pracovníky na kontrakt do Francie
(kontrakt byl platný zpravidla jen na několik let, ale často
se prodlužoval a v průběhu času měnil v trvalý pobyt).
Cílem vlaku bylo rozřaďovací středisko v Toul, odtud
po dalších zdravotních prohlídkách odjížděli jednotlivci
a většinou malé skupiny ke svým zaměstnavatelům.

Podstatné je, že to byla první a zároveň největší
řízená migrace z Československa. Vystěhovalci z ČSR
působili ve všech departementech meziválečné Francie a pracovali v nejrůznějších povoláních. Podle sčítání z roku 1931 jich nejvíce působilo v průmyslových
oborech (15 134), v zemědělství (6 910) a v hornictví
(4 103). Celkově v té době statistika vykázala na 50 000
zaměstnanců z ČSR.
Největší koncentraci Čechoslováků zaznamenaly
čtyři oblasti: oblast na jihu Francie, na jihozápadě, na
severu a Paříž se širokým okolím. Dvě třetiny nových
přistěhovalců z ČSR se usídlily ve čtyřech departementech kolem Paříže (Seine, Seine-et-Oise, Seine-etMarne, Oise) a ve čtyřech departementech na severu při
hranicích s Belgií a Německem (Pas-de-Calais, Nord,
Moselle a Meurthe-et-Moselle).
Početná skupina dělníků z ČSR byla zaměstnána ve
stavebnictví, a to hlavně ve velkých průmyslových aglomeracích. Do sklářství přicházeli takřka výlučně specialisté v departementech Nord, Pas-de-Calais, Aisne,
Somme a Lot-et-Garonne. Čeští skláři byli například –
vedle rakouských a švýcarských metalurgů nebo belgických cihlářů – nepostradatelnými odborníky ze zahraničí. Skupiny kovodělníků nacházely uplatnění v Paříži,
Lyonu, Nantes, Bordeaux, Saint-Étienne. V departementu Cher ve střední Francii v městech Beffes a Marsilles-les-Aubigny našli práci krajané v cementárnách.
V zemědělství kromě pomocných prací existovala také
možnost podnikání. V roce 1927 bylo registrováno 53
osob z ČSR hospodařících na 900 ha půdy.
Relativně dobré výdělky čekaly na horníky především v Pas-de-Calais, kde se jich v roce 1927 nacházelo 13 305. Od hornického města Lensu se táhla dlážděná silnice k Douai, kde se rozkládalo několik hornických osad (Méricourt sous Lens, Noylles, Sallaumines,
Fouquières, Courrières a Billy Montigni), v nichž vedle
Poláků a Marokánců žili také Čechoslováci. Řízená migrace z ČSR do Francie měla i svůj ideologický podtext (cítěno spíše z československé strany), neboť byla
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vnímána jako reálný projev francouzsko-československého spojenectví.
Literárních výpovědí o české nebo československé emigraci na francouzské půdě po roce 1945 je
poměrně dost. Lze vyjít od politicky formulovaného profilu emigrace v díle Pavla Tigrida (např. Politická emigrace v atomovém věku. Praha 1990), přes spisy M.
Kundery, A. J. Liehma, J. Vladislava, K. Bartoška a dalších až po poslední eseje o emigrantství od L. Martínka
(Palimpsest. Praha 1996), které jsou naopak svým odpolitizováním blízké antropologickému srovnávání lidských
osudů. U Tigrida se lze inspirovat v ujasňování významu
politické emigrace pro českou společnost doma a pro
zachování ideálů svobody a demokracie. Martínek objevuje emigrantství jako nekonečné poutnictví člověka. To
má tři hlavní složky: pudovou s neposedným nomádstvím, civilizační s problémovým cizinectvím a mentální
s obtížně definovatelnou pošetilostí jít za ideálem.
Vedle publikací, které emigrace vydala o sobě,
máme k dispozici celou řadu českých a československých časopisů vydávaných ve Francii. Na podzim
1948 v Paříži L. Stránský obnovil v Praze zastavený
Svobodný zítřek, zřejmě první časopis českého poválečného exilu. Následovaly další: republikánské Našim
v exilu; Novina; živnostenský Národní střed; konzervativní Návrat, vydávaný H. Koželuhovou; národně socialistické Slovo a další.
Od padesátých let se ve Francii objevovaly i některé
odborářské časopisy: Odborářské rozhledy; Svobodný
odborář. Roku 1957 založil A. Čížek humoristický
měsíčník Bič. V roce 1960 se do Francie ze Spojených
států přestěhoval P. Tigrid a spolu s ním i jeho čtvrtletník Svědectví. Francouzsky psané časopisy reprezentují zejména L‘Amitie Franco-Tchécoslovaquie; Kovárnův a Čepův Tchécoslovaquie Libre; Verité Tchécoslovaquie; výtvarná revue Revue K, kterou od roku 1981
vydával J. Kolář a pak R. Kameš.
Z dalších jsou to například Association des originaires de Tchécoslovaquie. Měsíčník Spolku

československých rodáků ve Francii; Dialogy. Nekomerční svobodný tisk ve službách československé revoluce, které vydával J. Tesař; Kus řeči, který vydával J.
Pelc; Oběžník Čs. katolické misie; Věstník pařížského
Sokola a celá řada dalších periodik a tiskovin.
Ze současného spolkového života krajanů vyniká
především Sokol, spolek s nejstarší emigrantskou tradicí ve Francii, vlastnící bohatou dokumentaci o své činnosti, vydávající periodika a shromažďující pozůstalosti významných členů (např. odbojového pracovníka
F. Fiedlera; podstatná část spolkového materiálu včetně
předcházející Besedy byla převezena řešitelem tohoto
projektu do Národního archivu v Praze).
K dalším významných spolkům patří Sdružení československých dobrovolníků. Spolek shromáždil bohatý
materiál z obou vojenských zahraničních odbojů. Materiál je v současné době pořádaný ve francouzském vojenském archivu ve Vincennes. Některé dokumenty využívají
pracovníci Historického ústavu AV ČR. Část byla převezena do Archivu armády ČR v Karlíně. Spolek Sdružení
rodáků z Československa uchovává knihovnu a písemnosti od padesátých let do současnosti. Do výčtu patří
také neformální sdružení a skupiny (neregistrované na
prefektuře). Příkladem je Amicalle des Anciens Citoyens
Tchèques de la Côte d‘Azur, který založil lékař Miloš Šlesinger v polovině osmdesátých let jako volné sdružení
dobře situovaných emigrantů. Dalšími příklady neformálních sdružení jsou Nadace manželů Dubinových. Ti
pomáhali české inteligenci v prvních krocích ve Francii.
Patří sem též aktivita Josefa Opočenského (syna českého historika a konzula meziválečné ČSR Jana Opočenského) při umísťování emigrantů v zámoří; dále volné
sdružení bývalých vojáků z cizinecké legie nebo česká
(československá) restaurace v Paříži Dolina a jiné.208
208 „Po roce 1989 přišla potřeba „čerstvou“ demokratickou
republiku „podržet“ a pomoci jí v prvních letech samostatnosti. Vznikla Association Masaryk, sdružení československých a francouzských právníků, v čele s Otakarem Motejlem a Robertem Badinterem. Association Olga Havel France
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Počty nových přistěhovalců209 z ČR do Francie po
roce 1989 jsme se již zabývali v naší analýze, a to v části
III. Základní trendy migrace z České republiky, v kapitole 2. Statistické údaje. Ze sdělení ZÚ v Paříži vyplynulo, že ve francouzských statistikách nelze najít, „kolik
občanů ČR se od roku 1989 trvale usadilo ve Francii. Na
základě vyhodnocení všech dostupných statistik a na
základě zkušeností z naší konzulární praxe odhadujeme,
že od roku 1989 odešlo do Francie 7 tisíc občanů ČR.
Zároveň odhadujeme, že celkový počet našich krajanů
žijících ve Francii přesahuje 30 tisíc.“ 210
O současné migraci Čechů do Francie je literatura
zatím velmi chudá. Imigrační politika Francie je nejčastěji
zmiňována v souvislosti s muslimskou komunitou. Také
čeští studenti se zabývají migrací muslimů do Francie
víc než migrací Čechů do Francie.211 V literatuře je frekventovaný především francouzský integrační program,
který byl nově nastaven už v roce 1993 a své reálné
výsledky začal přinášet v roce 2003. Přistěhovalec, který
přišel do země s úmyslem získat trvalý pobyt, podepisoval smlouvu o přijetí systému integrace. Ve smlouvě
rovněž akceptoval nabídku jazykové výuky francouzštiny, získával nárok na další nabídky pomoci při hledání
zase pořádala sbírky na vybavení nemocnic, škol a podobných zařízení. Mimo to ale bez ohledu na politickou situaci vznikaly spolky kulturně zaměřené (např. Mouvement
Janáček) nebo spolky z kruhu studentů slavistiky (Bohemica, INALCO) a v neposlední řadě také náboženské spolky
(Česká katolická mise ve Francii). V úplně nedávné době
vznikl ENTRACT en France, sdružení při Českém centru.“
Viz o tom dále: LINHARTOVÁ, L.: České kulturně-politické
spolky v Paříži od roku 1989 [on-line]. Praha 2006.
209 Ani absolventských prací nebylo napsáno mnoho, ve srovnání třeba s tématem migrací do Velké Británie.
210 Statistické údaje o krajanech ve Francii: (zdroj ZÚ Paříž).
211 HODEROVÁ, P.: Současné trendy migrace pracovní síly ve
Francii. Fakulta mezinárodních vztahů VŠE. Praha 2008;
KRATOCHVÍLOVÁ, P.: Imigrační a integrační politika Francouzské republiky. Fakulta informatiky a statistiky VŠE.
Praha 2007; LINHARTOVÁ, L.: České kulturně-politické
spolky v Paříži od roku 1989 [on-line]. Praha 2006.

zaměstnání a zavazoval se k respektování hodnot Francouzské republiky, demokratického principu atd. Nesliboval, že bude podřízen nějaké institucionalizované asimilaci, ale zavazoval se k občanské věrnosti. Po absolvování kurzu dostal osvědčení, které mu usnadnilo získání povolení k pobytu na deset let. Tento program byl
součástí nové politiky, která si kladla za cíl nejen samotnou integraci cizinců, ale i rozšíření povědomí domácího obyvatelstva o přistěhovalcích.212 Tento Sarkozyho
zákon z roku 2003 znamenal, že podmínkou k tomu, aby
cizinec vůbec získal povolení k trvalému pobytu (la carte
de résident), byla skutečnost, že musel vedle dobré znalosti francouzštiny a zásad Francouzské republiky přesvědčit, že se opravdu hodlá ve Francii trvale usadit a že
disponuje dostatečnými finančními prostředky.213
K novým sdružovacím aktivitám české migrace do Francie po roce 1989 patří spolek „Čeští studenti a mladí profesionálové ve Francii“ (ČSMPF).214
Jeho
protagonisté
Lenka
Belková,215

212 HODEROVÁ, P. : Současné trendy migrace pracovní síly ve
Francii. Fakulta mezinárodních vztahů VŠE. Praha 2008, s. 32.
213 KRATOCHVÍLOVÁ, P. : Imigrační a integrační politika Francouzské republiky. Fakulta informatiky a statistiky VŠE.
Praha 2007, s. 46.
214 BELKOVÁ, L. – KUBIŠTA, M. – POLÍVKA, M.: Postoje mladých českých migrantů žijících ve Francii k možnosti návratu
do České republiky. In: BROUČEK, S. – GRULICH, T. (eds.):
Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová
politika (Náhled na problematiku v kontextu vývoje světových migrací: vznik moderních diaspor a transnacionálních společností). Praha: Etnologický ústav AV ČR ve spolupráci se Senátem PČR a Mezinárodní organizací pro migraci, 2014, s. 110–114.
215 Lenka Belková, narozena 1986 v Příbrami, vystudovala obor
řízení lidských zdrojů na Université Paris I – Sorbonne. Pracuje v Paříži ve společnosti Pernod Ricard jako odborná pracovnice na ředitelství mezinárodní mobility. Je zakladatelkou
sdružení Čeští studenti a mladí profesionálové ve Francii,
kde v současné době působí jako místopředsedkyně. Kontakt: lenka.belkova@csmpf.com.

120

Marek Kubišta216 a Martin Polívka217 vyšli z faktu, že
podle odhadu Ministerstva zahraničních věcí ČR existuje
ve Francii čtvrtá nejpočetnější česká diaspora v Evropě
a osmá největší ve světě a položili si v červenci a srpnu
2013 ve své internetové anketě218 tři otázky:
(1) Jak vidí Českou republiku její občané, kteří kvůli
studiu nebo zaměstnání žijí v cizině?
(2) Chtějí se do České republiky vrátit? Jaké mají pro
své rozhodnutí motivace?
(3) Co může Česko udělat pro své občany žijící v zahraničí?
Většina jejich respondentů se přistěhovala do Francie po vstupu České republiky do Evropské unie, a to
30 % mezi léty 2004–2007 a 42 % dokonce po roce
2008. Mezi respondenty výrazně převažují obyvatelé
Paříže a okolí (83 %). Jedná se také o populaci s vyšším
vzděláním – 86 % respondentů mělo ukončené alespoň
bakalářské studium, 59 % studium magisterské a 12 %
i doktorské. Nejčastěji šlo o absolventy ekonomických
216 Marek Kubišta, narozen 1986 v Bar-Le-Duc ve Francii,
vystudoval historii na Université Marc Bloch ve Štrasburku
a evropská studia na Institutu politických věd (Sciences Po)
v Paříži. Pracuje jako senior analyst ve výzkumném institutu
CSA v Paříži, a to v oddělení politických výzkumů. Je členem
výkonné rady sdružení Čeští studenti a mladí profesionálové
ve Francii. Kontakt: marek.kubista@csmpf.com.
217 Martin Polívka, narozen 1986 v Praze, vystudoval mezinárodní
teritoriální studia na FSV UK v Praze, mezinárodní obchod na
VŠE v Praze a mezinárodní hospodářskou politiku na Institutu
politických věd (Sciences Po) v Paříži. Pracuje v Paříži jako
konzultant ve společnosti Ernst & Young v oblasti mezinárodních investic. Je spoluzakladatelem a v současnosti předsedou sdružení Čeští studenti a mladí profesionálové ve Francii.
Kontakt: martin.polivka@csmpf.com.
218 V anketě oslovili kromě členů a sympatizantů sdružení
ČSMPF prostřednictvím profilu své asociace na Facebooku a prostřednictvím e-mailové konference „Petite Prague“ další respondenty. Celý dotazník vyplnilo 83 lidí. Tento
vzorek redukovali podle tří kritérií: osoby (a) mající české
občanství, (b) ve věku od 20 do 40 let, (c) které se do Francie přistěhovaly po roce 1989. Vyhodnocováno tak nakonec
bylo 66 dotazníků splňujících vytyčená tři kritéria.

oborů (26 %), lingvistiky a humanitních věd (20 %).
Více než čtvrtina (27 %) respondentů v době vyplňování
dotazníku ve studiu ještě pokračovala, 53 % respondentů již pracovalo – převážně v soukromém sektoru
(38 %), v 15 % případů se jednalo o státní zaměstnance. Věkový průměr respondentů činil 30 let, většinu
z nich tvořily ženy (83 %).219
K faktům zjištěným v anketě lze uvést, že naprostá většina (92 %) dotazovaných mladých Čechů je se
svým životem ve Francii spokojena. Téměř polovina (44
%) mladých Čechů ve Francii hodnotí pozitivně i svůj
vztah k České republice. Naopak negativní vztah k ní má
přibližně čtvrtina (27 %) dotazovaných a úplnou nespokojenost vyjádřili jen dva respondenti (3 %). O přetrvávajícím kladném vztahu svědčí i četnost návratů do
Česka – 74 % z dotazovaných osob přijíždí do Česka
alespoň třikrát do roka. Hlavními důvody těchto návštěv
jsou setkání s rodinou a s přáteli.220
O úplném návratu do ČR uvažuje jen třetina mladých. Nejvíce je odrazuje česká politika, i když většina
mladých Čechů ve Francii se staví k návratu spíše zdrženlivě. Celá polovina dotazovaných o něm v současnosti
neuvažuje, aktivně o něm přemýšlí 35 % osob. Autoři
ankety si pokládají otázku, zda je to málo, nebo moc?221
Svou interpretaci formulují následovně. Ti z respondentů, kteří se chtějí vrátit, označili jako nejdůležitější
motivaci rodinné důvody (74 %) a společenské a kulturní souznění (65 %), tedy důvody logické a nepříliš
překvapivé. Za méně očekávaný a pro Českou republiku
povzbuzující výsledek lze ale považovat třetí nejčastější
motivaci: téměř polovina (48 %) dotazovaných osob se
chce vrátit do Česka, protože si zde přejí uplatnit znalosti a zkušenosti získané v zahraničí.222

219
220
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222
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Graf č. 1: Motivace osob, které zvažují návrat

Zdroj: dotazníkový průzkum ČSMPF, červenec–srpen 2013; 23 odpovědí (respondenti uvažující o návratu)

Za překvapivou odpověď označili hlavní motivaci těch,
kteří o návratu neuvažují. Nad předvídatelnými a logickými
důvody jako profesní závazky v zahraničí (39 %) nebo
zahraniční rodinné vazby (48 %) totiž jednoznačně převažuje nespokojenost s politickou situací v České republice,
která je hlavním důvodem proti návratu do Česka u 55 %
respondentů. Politická situace v České republice odrazuje mladé migranty od návratu dokonce silněji než nižší
životní úroveň. V tomto případě se jedná o varovný signál
a důrazný vzkaz české politické scéně,223 že se strategie
223 Podobné názory se objevují i v jiných komunitách nové
české emigrace po roce 1989 v různých koutech světa.
Řešitel tohoto projektu zaznamenal na Novém Zélandu
podobné odpovědi na otázky důvodů odchodu do tak vzdálené ciziny. Dokonce formulace odchodu do ciziny z politických důvodů se zdají být ještě vážnější, přestože důvod
k odchodu a důvod k nenávratu zpět jsou dvě strany jedné
mince. Navíc v mnoha případech se objevily formulace:

pro návrat mladých Čechů s cenným zahraničním vzděláním a zkušenostmi zpět do Česka bez radikální proměny
české politiky může do značné míry míjet účinkem.224

odešel jsem z ČR z politických důvodů, protože nechci žít
v zemi, kde je možné něco tak absurdního jako opoziční
smlouva. Výzkum: S. Brouček, Česká a slovenská komunita
na Novém Zélandu. Uloženo v Etnologickém ústavu AV ČR.
224 BELKOVÁ, L. a kol, c.d.
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Graf č. 2: Motivace osob, které nezvažují návrat

Zdroj: dotazníkový průzkum ČSMPF, červenec–srpen 2013; 33 odpovědí (respondenti neuvažující o návratu)

Touha po zlepšení politické situace se také několikrát
objevilo mezi odpověďmi na dotazy: „Co by Vás případně
motivovalo k návratu do ČR?“ a „Co by měl případně
stát a jeho představitelé (zákonodárci) udělat, abyste
o návratu uvažoval/a?“ Vedle výměny konkrétních osobností mezi politiky respondenti volají zejména po stabilizaci politického systému a zlepšení politické kultury.225
Z dalších závěrů ankety a postřehů interpretátorů
sebrané faktografie:
Návrat smíšených manželství by podle jejich
názorů zjednodušilo nalezení adekvátního pracovního
uplatnění v Česku nejen pro Čechy, ale i pro jejich
francouzské partnery. Na otázku, jaká práva a služby
by konkrétně měla Česká republika svému občanu

v zahraničí poskytovat, odpověděly dvě třetiny respondentů – „dvojí občanství“.226
Pro argumentaci ve prospěch nové institucionální formy vztahu ČR k české diaspoře je velmi důležitý poznatek vyplývající z jejich ankety: Nejvýše (59 %
respondentů) se umístil požadavek na vytvoření jednotné informační platformy – webové stránky pro
Čechy v cizině, která by mimo jiné obsahovala aktuální
informace o postupech (administrativních, ale například i zajištění bydlení a pracovního místa) při návratu
z ciziny do Česka. Vysokou důležitost přikládají mladí
Češi v zahraničí uznávání zahraničního vzdělání, a to jak
s ním spojeného administrativního procesu (58 %), tak
i patřičného docenění na pracovním trhu (55 %).227

225 Tamtéž.

226 Získat dvojí občanství je od ledna 2014 možné, což ale autoři
dotazníku v době jeho vzniku nevěděli. Na ostatní odpovědi
však uvedení této možnosti a hlasy pro ni nemají žádný vliv.
227 BELKOVÁ, L. a kol, c.d.
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Graf č. 3: Práva a služby, které by český stát měl nabídnout (zlepšit) pro své občany v zahraničí

Zdroj: dotazníkový průzkum ČSMPF, červenec–srpen 2013; 66 odpovědí

Více než polovina mladých Čechů v cizině by rovněž
uvítala rozšíření služeb konzulárních oddělení, například
aby si tam mohli vyřídit občanský nebo řidičský průkaz. Významné zůstává také téma možnosti korespondenční volby, po níž volá 50 % respondentů. Jen asi 11
% respondentů vyhovuje současný stav práv a služeb,
které český stát poskytuje zahraničním Čechům.228
Závěrečná poznámka k formování nových českých
komunit v zahraničí
Záběr našeho výkladu o prostorovém rozsídlení by
mohl pokračovat problematikou nových komunit v dalších zemích světa, jako je Velká Británie, USA, Austrálie a Nový Zéland nebo i země s menší imigrací z České
republiky, avšak zemí neméně zajímavých či důležitých
z jiného aspektu, než je migrační objem. Míníme tím
třeba novodobou migraci za prací i jinými zájmy třeba
do oblasti Perského zálivu – tj. Království Saúdské Arábie, Kataru, Bahrajnu nebo Spojených arabských emirátů. Ze sond, které jsme k dalším zemím světa stačili
provést, vyplývá několik tendencí.
228 Tamtéž.

Ke koncipování práce v tendencích jsme byli
ostatně vybídnuti zadáním projektu.
V prvních příkladech prezentovaných zde v textu
(Rakousko, Německo, Francie a severské země) jsme se
pokusili zmapovat široké pole souvislostí s novodobou
migrací z České republiky do těchto zemí a s jejich krajanskou specifikou s ohledem na integrační souvislosti
v daném prostoru realizace jejich života po přesídlení
a zároveň se snahou nalézt historický kontext s předchozími migračními vlnami tímto směrem.
Charakteristiku nových migrací z České republiky
můžeme shrnout v těchto tendencích:
Ve všech zemích se Češi (resp. imigranti z České
republiky) snaží setkávat, a to na úrovni on-line komunikace nebo při osobních, většinou pravidelných setkáních v restauračních zařízeních.
Jejich přímá spolková komunikace se „starousedlíky“, kteří sem přišli z českých zemí před rokem 1989,
se v současné době podstatně zlepšila. Podílel se na
tom většinou faktor času, stejně jako třeba při sbližování exilu po roce 1948 s exilem po roce 1968. Vedle

124

faktoru času se na sblížení podílely a samozřejmě podílejí dodnes výrazné osobnosti starších krajanů, tj. těch
tzv. starousedlíků. Například na Tasmánii to byl v exilových dobách Jindřich Nermuť,229 který v prostoru Oceánie usmiřoval a sbližoval oba poválečné exily. Podobnou výraznou sjednocovací roli plnil Jaroslav Trombík,230 také příslušník exilu 1948, tentokrát na Novém
Zélandu, a to po příchodu první větší vlny české migrace
do této země ve druhé polovině 90. let 20. století. Trombík přizval tuto mladou generaci do původního exilového
spolku a v souladu se svými vrstevníky předal novým
přistěhovalcům vedení spolku, kteří pak založili pobočky
československého sdružení na obou ostrovech.

Výtky, které mladí migranti adresují své vlasti, jsou
především způsobeny nespojeností s chováním politických reprezentantů „své“ země (viz o tom podrobněji výše).
Podstatná část z těchto nových migrantů by uvítala jednu instanci, jednu adresu, jednu instituci, na niž
by se mohla obracet nejen se svými konkrétními požadavky, které přináší problém života českého občana
v cizí zemi, ale jako na komunikátora o průběžně se
zlepšujícím (tedy permanentně budovaném) vztahu
mezi Českou republikou a zahraniční diasporou.

229 Jindřich Nermuť, narozen 25. 2. 1925, pocházel z obce Leštinka u Skutče, kde byl jeho otec starostou za agrární stranu.
Od mládí se stal funkcionářem lidové strany, v letech 1945–
1946 byl poslancem Prozatímního shromáždění za tuto
stranu. V červenci 1947 organizoval shromáždění zemědělců
na Kunětické hoře (50 000 účastníků), v parlamentu bojoval
proti komunistickému návrhu na pozemkovou reformu. Po
únoru 1948 odešel nejprve do Německa. Dostal se do lágru
v Regensburgu, kde si najal převaděče, který převedl manželku a dva syny, Jindřicha (3 roky) a Václava (7 měsíců);
nejstarší dcera Marie (5 let) zůstala u jeho matky. Na Tasmánii pracoval nejprve jako lesní dělník, později vlastnil stavební firmu. Celou dobu pobytu na Tasmánii se projevoval
mimořádnou aktivitou v československém exilu: byl funkcionářem exilových organizací, pilným autorem politických úvah
a řady vzpomínkových črt, které publikoval v různých exilových časopisech a nakladatelstvích. Po sametové revoluci
plánoval návrat do české politiky, zemřel 1. 3. 1990. Rozhovor S. Broučka s Jindřichem Nermutěm ml., 19. 7. 2007 (uloženo v Etnologickém ústavu AV ČR, v. v. i.).
230 Aucklandský klub, o který se jedná, založili krajané teprve
v roce 1983. Klubová činnost by podle Jaroslava Trombíka
zanikla, protože druhá a třetí generace exilových potomků
o spolek nejevila zájem. Viz o tom TROMBÍK, J.: Co je to být
daleko od domova? In: Češi – národ bez hranic. BROUČEK, S.
(ed.), Praha 2011, s. 72–76.
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V.

NOVÁ EMIGRACE Z ČESKÉ REPUBLIKY PO ROCE 1989
A NÁVRATOVÁ POLITIKA – K VYMEZENÍ PROBLÉMU

K volbě tématu (Nová emigrace z České republiky
po roce 1989 a návratová politika) pro rokování na mezinárodní konferenci v září 2013 nebylo třeba nijak pracně
hledat zdůvodnění či podtrhovat jeho aktuální význam.
V předcházejících konferencích, uspořádaných taktéž ve
spolupráci Senátu Parlamentu České republiky s Etnologickým ústavem Akademie věd ČR, v. v. i.,231 se totiž
hlavní podněty pro takové jednání několikrát opakovaly.
Užší odborné veřejnosti bylo již delší dobu známo,
že po dvou významných meznících (1989 – konec totalitního režimu v bývalém Československu a začátek
možnosti relativně svobodně cestovat za hranice; 2007
– vstup České republiky do schengenského prostoru)
bude muset česká vláda živě reagovat na dramaticky
se vyvíjející fenomén migrací. Zatímco tento předpoklad byl jasně prezentován na různých setkáních odborníků na migrace, k čemuž se přidávaly nevládní organizace, stát l na pohyb lidí odcházejících z ČR nebo nao231 Po ustavení Senátu PČR a Stálé komise Senátu pro krajany
žijící v zahraničí (ve druhé polovině devadesátých let) vyústila
spolupráce Etnologického ústavu AV ČR s touto institucí ve
snahu o revizi státního zájmu o zahraniční Čechy a migrace
vůbec. Ústav poskytl konferencím uskutečněným v Senátu
odbornou základnu a podílel se na uspořádání několika dalších akcí. V posledních letech to byly konference:
–
Krajané a Česká republika, hledání možností k nové
otevřené spolupráci (2009);
–
Česko-slovenské vztahy a krajané (2010);
–
Migrace a česká společnost (2011).
Z těchto konferencí vyšly stejnojmenné sborníky (editoři:
S. Brouček a T. Grulich). Snahu o sledování státního zájmu
doprovází další publikační činnost vzešlá ze spolupráce
Senátu (Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí) a Etnologického ústavu. Je to třeba studie nazvaná Domácí postoje
k zahraničním Čechům v novodobých dějinách (autoři: S.
Brouček a T. Grulich, Praha 2009, vydal Public History ve
spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, v. v. i.).
Na přelomu září a října 2013 proběhla zatím poslední konference, s názvem Nová emigrace z České republiky po roce
1989 a návratová politika: Náhled na problematiku v kontextu vývoje světových migrací, vznik moderních diaspor
a transnacionálních společností.

pak do této země přicházejících reagoval minimalisticky
a z jeho postojů lze vyčíst, že reagoval spíše ad hoc
a pod tlakem nastalých okolností.
Termín návratová politika232 představuje z hlediska definice ne zcela vyjasněný pojem. Nejčastěji se
používá v souvislosti s návratem lidí zpět na původní
místo, z něhož před časem odešli. O návratové politice
můžeme hovořit třeba v souvislosti s reemigrací a repatriací osob českého a slovenského původu ze zahraničí po první a druhé světové válce. V těchto případech
se jednalo o dobrovolný a navíc chtěný či vytoužený
návrat, k němuž orgány státu, v tomto případě Československé republiky, poskytly jistou úroveň podmínek.
S návratovým režimem se setkáváme také v úrovni
působnosti mezinárodních organizací.233 Zvláštní situaci způsobila československým politickým uprchlíkům
Mezinárodní organizace pro uprchlíky (IRO) po druhé
světové válce. Tato organizace měla při řešení problémů
běženců v uprchlických táborech po druhé světové válce
nejprve k dispozici status displaced persons (DP). Sta232 Termínu návratová politika se také užívá při reklamaci zakoupeného zboží, které bylo shledáno vadným, a zákazník má
tak právo na vrácení peněz.
233 V letech 2008 až 2013 existoval Evropský návratový fond
z rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, s č. 575/2007/
ES ze dne 23. května 2007, jako součást obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“. Fond se zaměřoval na osoby, které požívaly některou formu mezinárodní
nebo dočasné ochrany (nebo které o ni žádaly), a osoby
nelegálně pobývající v některé zemi Evropské unie. Z fondu
se mohly financovat vnitrostátní a nadnárodní akce a fond
mohl podporovat integrované návratové plány, které by
se zaměřovaly na programy asistovaného dobrovolného
návratu. Z fondu bylo možné čerpat peněžní pobídky a opatření na pomoc navracejícím se osobám, které se nacházely
v obtížné situaci. Fond sloužil také pro návrat státních příslušníků zemí mimo EU nebo návrat osob bez státní příslušnosti, na které se nevztahují readmisní dohody EU ani
dvoustranné readmisní dohody. Viz podrobněji Dostupné
z:
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l14570_cs.htm (cit. 11. 5. 2015).
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tus, který paradoxně určoval charakter návratové politiky
i pro Čechoslováky uprchlé po únoru 1948, byl na jedné
straně aktem dobré vůle, na druhé straně se stal zároveň
medvědí službou pro československé exulanty.
IRO totiž měla uprchlíky považovat za osoby vysídlené v důsledku války, což se sice v jistém smyslu dalo
vztáhnout i na Čechoslováky, přestože ti většinou emigrovali až po únoru v roce 1948. Taková pomoc ze
strany Mezinárodní organizace pro uprchlíky (rovnající
se asistenci těmto uprchlíkům při návratu do původního
domova) představovala vlastně trest – československým exulantům by v tomto návratovém režimu hrozil
nechtěný přesun do země, odkud za mimořádně nebezpečných podmínek uprchli. Takovou možnost si nikdo
z nich pochopitelně nepřál. Po zásahu československých exilových organizací se situace vyřešila ve prospěch českých a slovenských běženců.
Z hlediska našich záměrů s touto konferencí byl termín návratová politika samozřejmě vnímán jako oboustranně prospěšný akt – pro navrátilce i pro sociální
prostor, do něhož lidé přicházejí, respektive kam se vracejí. Za aktuální navrátilce tedy považujeme migranty,
kteří odešli z prostoru České republiky po roce 1989
a buď se do této země už vrátili, nebo se k návratu chystají, popřípadě jsou potenciálními navrátilci, neboť svůj
pobyt v cizině považují z různých důvodů za dočasný.
Je třeba také upozornit, že určené téma nezahrnuje
návratový režim pro migranty z třetích zemí (mimo prostor Evropské unie), kteří se vinou vnějších okolností,
jako byla hospodářská recese, ocitli v České republice
bez zaměstnání. Následně byl zahraničním dělníkům
(z Vietnamu, Mongolska a Ukrajiny) nabízen program
návratu jako určitá kompenzace za finanční újmy způsobené ztrátou zaměstnání.234
234 Projekt dobrovolných návratů schválila vláda České republiky 9. února 2009 pod č. 171. Jeho smyslem bylo také
zajištění bezpečnostní situace České republiky v souvislosti
s propuštěním zahraničních pracovníků v důsledku hospodářské krize a hlavně poskytnutí pomoci cizincům třetích

Ve sborníku235 statí, úvah, doporučení a diskusních příspěvků se nahlíží problematika nové emigrace
z České republiky z hlediska potřeby hledat základy
pro návratovou strategii státních i nevládních organizací právě v kontextu vývoje světových migrací. Zvláštní
pozornost si proto v této souvislosti zaslouží také úvahy
o tendenci k vyváření moderních diaspor236 a transnacionálních společností (transnacionalismus).237 Stále
zemí, pobývajícím legálně na území České republiky, kteří
vinou ekonomické situace ztratili zaměstnání, chtěli se vrátit zpět do vlasti a nemohli si sami tuto cestu zaplatit. Tímto
projektem Česká republika nabízela takto postiženým cizincům dočasné nouzové ubytování, bezplatně letenky a další
asistenci při návratu, včetně 500 eur pro dospělou osobu
a 250 eur pro dítě do patnácti let. Realizace 1. fáze projektu
byla zahájena 16. února 2009 a ukončena 24. července 2009.
Během této doby se do projektu registrovalo 1 871 cizinců.
Rozpočet projektu byl 60,7 mil. Kč. Tento projekt měl své
pokračování. Viz podrobněji Dostupné z: http://www.mvcr.
cz/clanek/migrace-novy-clanek-890951.aspx?q=Y2hudW09MTA%3d (cit. 1. 2. 2015).
235 BROUČEK, Stanislav – GRULICH, Tomáš (eds.): Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika:
(náhled na problematiku v kontextu vývoje světových migrací: vznik moderních diaspor a transnacionálních společností). Praha: Etnologický ústav AV ČR ve spolupráci se Senátem PČR a Mezinárodní organizací pro migraci, 2014, 237 s.
236 Za diasporu jsou považováni příslušníci etnických a národnostních komunit, kteří emigrovali. Pojem diaspory vyvolává
někdy představu nadnárodní populace, to znamená populace
žijící na jednom místě a mající stále vztah k původní vlasti. Příslušník diaspory žije často nejen kulturně, ale někdy též ekonomicky „tady“ i „tam“. Přechodnost diaspory například z hlediska etnického nebo náboženského vyjadřuje, že toto společenství (často zcela volné) není sice zcela národem, stále má
však s národem co do činění (viz třeba Sheffer 2003).
237 Transnacionalismus: jedná se o ne zcela ujasněný koncept (náhled) na nacionalismus, diskutovaný v souvislosti
s moderními migracemi. Odráží tak zvažování smyslu hranice jako překonávání nejen prostoru, ale také odlišností
všeho druhu. Osobně mi připadá, že transnacionalismus byl
přijat s vděčností jako koncept eliminující dilema současného
nacionalismu, a je docela možné, že přináší své vlastní nové
dilema, a to dilema transnacionalismu. Souhlasím proto spíše
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narůstajícími migracemi vznikají po celém světě nové
společenské entity, vyvíjející se zdola, spontánně, které
se rozprostírají velmi často mezi dvěma dalšími entitami,
to znamená mezi emigrační zemí, tedy zemí odchodu,
a zemí imigrační, tj. zemí, do níž migrace přicházejí.
V polovině devadesátých let 20. století Steven Vertovec (1997)238 rozlišil tři kategorie, které naplňují smysl
pojmu diaspora:
– diaspora jako sociální forma, modelovaná společenskými normami obou zemí, tj. země emigrační
a imigrační,
– diaspora jako typ vědomí (nejjednodušší vyznání
příslušníka diaspory zní: vlastně nejsem zcela
zakotven ani v novém domově, tj. imigrační zemi,
a ani v původní vlasti, tj. zemi emigrační),
– diaspora jako způsob kulturní produkce, neboť
nepochybně dochází k propojování dvou systémů
kulturních hodnot.
Mezi hlavní úkoly bylo organizátory této konference
zvoleno zmapování názorové hladiny příslušníků české
diaspory s ohledem na důvody jejich pobytu v zahraničí.
Zvláště se jednalo o zjištění intenzity zájmu této nové
emigrace o kontakty se společností České republiky.
Vzhledem k tomu, že i v zemích sousedících s Českou republikou se jedná o stejnou potřebu zabývat se
novodobou migrací a jejím případným návratem do
původních regionů, z nichž tato migrace odešla, bylo
nasnadě uspořádat konferenci na mezinárodní úrovni.
s názorem, že „transnacionalismus se spíše než nedávným
dítkem globalizace jeví konstantou moderního života, skrytou před pohledem opanovaným metodologistickým nacionalismem. Hodnota zkoumání transnacionálních komunit
a migrace tedy nespočívá v objevu „něčeho nového“ – ačkoliv v současném intelektuálním prostředí představuje tento
přístup velmi vděčnou výzkumnou strategii –, ale v tom, že
se stává příspěvkem k opuštění perspektivy metodologistického nacionalismu“ (Wimmer – Glick Schille 2009: 12–13).
238 VERTOVEC, Steven: ‘Three Meanings of „Diaspora“, Exemplified among South Asian Religions.’ Diaspora: Journal of
Transnational Studies 1997, 6 (3): pp 277–299.

To znamenalo přizvat odborníky ze sousedních zemí
a samozřejmě oslovené představitele zahraničních
Čechů z celého světa.
Základní idea, z níž jsme vycházeli, zněla:
V zahraničí žijí desítky tisíc přesídlenců z České
republiky s úmyslem krátkodobého i dlouhodobého
pobytu. Dozvídáme se o jejich obecných a také profesních potřebách realizovat intenzivní kontakty s původním domovem. Tato potřeba má celou řadu objektivních příčin, které způsobí, že v jejich identitě má význam
aktivní kontinuální styk s českou kulturou, s češstvím
obecně. Projevilo se to třeba v iniciativě organizovat výuku českého jazyka pro děti těchto přesídlenců.
Existují i jiné iniciativy vzešlé zdola; ve větším rozsahu
je však můžeme pozorovat spíše u jiných etnik než
u Čechů v zahraničí.
Přizvaní účastnící konference obdrželi následující
teze:
1. Relativně početná emigrace po roce 1989 z českých zemí prokázala, že fenomén odchodu za hranice zvláště u mladé generace je vcelku přirozeným jevem, jehož výrazným znakem je však integrální potřeba migrantů být v kontaktu se zemí
svého původu. To znamená, že odcházející příslušník mladé generace počítá s návratem nebo alespoň stojí o intenzivní kontakt se svým původním
prostředím, a to nejen v rovině udržování osobních
vztahů s příbuznými a přáteli, ale také v rovině pracovní (umělecké, vědecké či v rovině jiného povolání) nebo kulturní a obecně společenské.
2. Vztah českého státu k této nové migraci lze označit
za vlažný, nebo spíše přinejmenším jako formální,
bez patřičné akce. Aby mohly státní instituce vůči
tomuto fenoménu přejít do aktivnějšího režimu,
je nutné vyjít z aktuálních poznatků o skutečném
stavu věcí a v neposlední řadě také z názorové hladiny samotných migrantů.
3. Konference se pokusila o zmapování stavu a zájmů
příslušníků české zahraniční diaspory:
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a) s ohledem na stávající podmínky možností širokého návratového režimu migrantů zpět do České
republiky (v jednotlivých vládních rezortech),
b) s ohledem na skutečný stav zájmu samotných
migrantů o možnosti návratových kontaktů
organizovaných státními nebo dobrovolnými
organizacemi,
c) s ohledem na názorovou hladinu představitelů
vládních, nevládních a vědeckých úřadů, institucí a spolků,
d) s ohledem na možnosti vytvoření společné
(jednotné) informační sítě (především internetové) k snadnějšímu uskutečňování individuálních návratů do České republiky.
Účastníky konference byli:
1. odborná veřejnost zabývající se tímto fenoménem,
včetně vybraných nevládních organizací z ČR,
2. zástupci vládních rezortů,
3. oslovení zahraniční Češi,
4. přizvaní odborníci ze zahraničí.
Call for papers obsahoval tato vstupní témata konference:
(1) Podmínky návratového režimu
Jednalo se zde o legislativní rámec, rozbor aktuálních problémů a hledání věcných důvodů pro
řešení návratové politiky. Srovnávat se měly názory
odpovědných představitelů státní správy s názory
akademické obce a s názory představitelů nevládních organizací.
(2) Postoje migrantů k prospěšnosti jejich návratů
Zahraniční Češi byli vyzváni, aby představili své
osobní zkušenosti a obecně zkušenosti emigrantů
s pokusy o návrat. Smyslem bylo získat povědomí
o tom, co z hlediska migrantů nabízí návrat, a to
v úrovni profesních znalostí, získaných dovedností
a v nabídce obecného prospěchu pro současnou
společnost v České republice.

(3) Program informační sítě k návratové politice vlády ČR
Vzhledem k tomu, že již existují pokusy o budování
takových informačních sítí v zahraničí, jevilo se jako
užitečné nejen využití dostupných zdrojů v jiných
zemích k vybudování této sítě v ČR, ale také využití
stávající informační sítě například Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to jako pilotního programu
pro návratovou politiku ČR.
Při úvahách o tématu konference – Nová emigrace
z České republiky po roce 1989 a návratová politika –
jsme vycházeli z aktuálních poznatků, které se dají shrnout následujícím způsobem:
Za prvé jsou to signály o projevech identity skupiny zahraničních Čechů, kteří odešli za hranice po roce
1989 a v následujících letech. Víme o nich, že oni sami
považují své češství – navzdory relativní integraci třeba
v jinojazyčném či jinokulturním prostředí – za výrazný
prvek své identity. Je to zjevné v různých podobách: už
třeba tím, že se tito lidé v zahraničí vzájemně vyhledávají, kontaktují se nebo pro své děti hledají možnosti
výuky češtiny.
V posledních několika letech dokonce sami z vlastní
iniciativy organizují výuku základních předmětů v češtině (viz kapitolu této výzkumné zprávy VI. Výuka češtiny v zahraničí, obsahující podkapitoly 1. K výuce češtiny u zahraničních Čechů a 2. Česká škola bez hranic
a Krajanský vzdělávací program).
Kromě komunikační potřeby je přirozenou součástí
těchto kontaktů jedno důležité téma: jedná se v něm
o aktuální vztah zahraničních Čechů k současné České
republice, k její společnosti i státním institucím. V neposlední řadě hraje výraznou úlohu u krajanů v zahraničí vztah k politickému vývoji české země. Na základě
vyjmenovaných aspektů jejich identity je na místě zabývat se možnostmi jejich případného nebo právě již uvažovaného návratu do České republiky.
Za druhé: případný návrat zahraničních Čechů má
též ryze praktickou, ekonomickou stránku, vztahující se
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k jejich hmotnému zabezpečení. Návrat těchto lidí v produktivním věku je přirozeně podmíněn možností udržet si standard životní úrovně, na který si zvykli v zahraničí, nebo alespoň možností získat po přesídlení zpět do
České republiky pro ně vyhovující zaměstnaní.
Za třetí: intelektuální, vzdělanostní a hlavně profesní hodnota těchto Čechů, získaná pobytem v zahraničí – ať už na školách, nebo v praxi –, se stává (nebo
by se mohla stát) přínosem pro zemi návratu, tedy Českou republiku. To znamená, že předpokládaná nabídka
k využití získaných poznatků, dovedností a zkušeností
ze strany potenciálních navrátilců vychází nepochybně
vstříc potřebám rozvoje této země.
Stojí tedy před námi otázka:
Kdo a jakým způsobem tuto nabídku navracejících
se hodnot bude reálně zužitkovávat a kdo (a hlavně také
jakým způsobem) se bude podílet na tom, aby se tato
uvažovaná hodnota proměnila v oboustranný užitek,
pro navrátilce i pro Českou republiku?
Tyto tři body, stručně charakterizující naše téma –
nová emigrace z ČR po roce 1989 a návratová politika
–, jsou zřejmě pravdivé, dosud však nevíme nic (nebo
víme jen málo) o platnosti tohoto konstatování, a to
s ohledem na skutečné zájmy, možnosti, vůli potenciálních navrátilců reálně se vrátit. Možná ještě důležitější je
prověřit, za jakých podmínek se chtějí vrátit.
Co nejstručněji formulovaná otázka potom zní: Kdo se
to vlastně chce vrátit? (Na tuto otázku se snažíme odpovědět v kapitole III. Základní trendy migrace z ČR, v její podkapitole 3. K profilu českého zahraničního migranta po r.
1989, s oddíly – a) Pokusy o generační charakteristiku
migrantů po1989; b) „Nálady“ k fenoménu emigrace; c)
K druhům novodobé zahraniční migrace; d) Agenturní migrace (agentury zprostředkující práci v zahraničí); e) Au-pair
migrace; f) Formy studentské migrace; g) Studentská migrace z hlediska jejího významu pro mezinárodní trh práce;
h) Organizovaná náborová emigrace; ch) Poznámka k charakteristice pracovní migrace; i) K sociálnímu zabezpečení
odcházejících občanů ČR do zahraničí; j) Remitence.)

Takto vytyčené téma má samozřejmě také obecnější souvislosti. Především je zde český stát se svým
aparátem a řadou institucí, které mohou nebo by mohly
takovému návratu pomáhat. Dále se jedná o českou
společnost, respektive o všemožné sociální vztahy
uvnitř společenského organismu, jejž – etnicky neutrálně – označujeme společnost České republiky. Český
stát a zvláště některé jeho regiony nepochybně takové
návraty potřebují, a to také z demografického hlediska,
neboť je známo, že v zemi dochází k depopulaci, a prognózy o úbytku obyvatelstva jsou až děsivé. Tedy příchod lidí v produktivním věku a hodnoty, které s sebou
přinášejí nebo by mohli ještě přinášet, za stavu dokonalejší organizace návratového režimu, to vše přirozeně
vybízí k úvahám o prospěšnosti pro českou společnost.
Avšak dříve než se budeme ptát, kdo a jakým způsobem nabídku navracejících se hodnot přijme a promění je v oboustranný užitek – pro navrátilce i Českou
republiku –, je třeba znát odpověď na jiné dvě otázky:
– První otázka zní, jak již bylo řečeno, kdo se vlastně
chce vrátit? Je třeba to zjišťovat v seriózních výzkumech a nespoléhat se na podněty jednotlivců či
nadšená zvolání o potřebě takových návratů.
– Druhá otázka, s níž stojíme před rozhodnutím, kterou ze dvou možných následujících tendencí zvolit, může být formulována takto: buď se rozhodnout
pro tendenci k volnému, přirozenému, spontánnímu uspořádání společnosti uvnitř České republiky (a to bez vnějších zásahů), včetně pravidel
o možnosti zvolit si svobodně návrat zpět do ČR,
a to návrat na vlastní náklady a vlastním úsilím, se
všemi riziky s tím spojenými, anebo spíše předpokládat reálnou možnost druhé tendence, v níž by
stát respektoval důležitost návratu této migrace
zpět do ČR a podílel se na tom, čemu se říká (dnes
zatím spíše na jisté úrovni tušení než se znalostí
konkrétních pravidel) návratová politika.
Za těmito základními obrysy, vymezujícími
naše téma, bychom jistě našli celou řadu otázek
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vyplývajících z právní i sociální praxe spojené s migrační problematikou, a to nejen v České republice,
ale také v prostoru Evropské unie. Spíše než hledání
souvislostí, byť aktuálních, má větší smysl pídit se po
základní ideji budoucího (nebo v přítomnosti se formulujícího) návratového režimu.
Vzhledem k tomu, že návratový režim se vlastně
teprve rodí a o existenci návratové politiky lze hledat jen
stopy či spíše přísliby, hlavně v poloze úvah nebo sondážních projektů, leží před námi několik zcela otevřených problémů. Jedná se jak o oblast ideových východisek, tak otázek praktických, které by musely projít legislativními úpravami a schvalováním.
Jednou variantou, od níž by se odvíjelo zdůvodnění potřeby návratové politiky, by mohl být jednoduchý pragmatismus, opírající se o prostou skutečnost,
že lidé odcházeli, odcházejí a odcházet budou (avšak
budou mít také touhu se vracet) a s nimi budou odcházet či zcela mizet z původního prostoru hodnoty, jejichž
byly migrující osoby nositeli.
Jde tedy opravdu o to, aby se tyto hodnoty vrátily na původní místo a byly pak pro ty, kteří zůstávají,
prospěšné, aby jaksi splatily původní ztrátu způsobenou odchodem (pokud to byla ztráta)? Jinak řečeno, je
(či měla by být) posláním návratového režimu ochrana
hodnot vzniklých v konkrétním prostoru, jimž návratový
režim udělí ochrannou známku, jakési humanitní „czech
made“? A poté se pro tyto hodnoty vytvoří zvláštní,
nadstandardní režim, obsahující také lákavé nabídky,
usnadňující po stránce byrokratické a popřípadě kompenzační, aby se vrátily a byly ku prospěchu prostoru,
do něhož znovu přicházejí (jinak volně řečeno: za to,
když se vrátíte, obdržíte nějakou úlevu, třeba daňovou)?
Anebo základní idea budoucího (nebo v přítomnosti se formulujícího) návratového režimu koresponduje pouze – nebo alespoň především – s obecnějším
charakterem lidské existence? A odvozuje se tak tedy
spíše z lidských práv, formulovaných v tom smyslu, že
člověk si může zvolit místo k pobytu v kterékoli části

této planety, což znamená, že se může kdykoli sebrat
a odejít a přirozeně se pak znova vrátit?
Následně je ale třeba se ptát: Co potom znamenají
hranice? V tomto případě hranice státu, ale – neboť problém „hranic“ je samozřejmě širší a mnohokrát diskutovaný – také hranice v obecnějším slova smyslu. Ostatně
dobře víme, že překonání hranic není ani z hlediska migrací jen prostým přechodem z jednoho území do druhého.
Ať chceme nebo ne, je to stále jistá forma změny stavu,
přechod z jedné formy sociálních vztahů, z jedné formy
závazků do druhé. To platí navzdory sjednocující se Evropě.
Nebylo by to potom, dovedeno ad absurdum (v případě důrazného či bezpodmínečného lpění na svobodě
člověka volit si dle vlastní potřeby místo k životu v libovolném státě), de facto popřením smyslu politického
občanství? Nezmizel by pak z podstaty národně-státní
příslušnosti závazek, jistá forma smlouvy (tj. závazek
jako princip, na němž je stát vlastně vybudován)?
Platila by dál věta „občanství se vždycky vymezuje ve vztahu k národně-státní příslušnosti“, přičemž
národně-státní příslušností se obvykle rozumí právní
pouto svazující jedince s politikou společnosti? Je tedy
dál z hlediska federalizující se Evropy národně-státní
příslušnost právní institucí, fungující ve prospěch společenství, které je vytvářeno syntézou národní identity
a politického pouta se státem?239
Nebo skutečně jde (či v blízké budoucnosti půjde)
jen a jen o změnu pravidel při formování společenství
Evropské unie, v níž bude možný svobodný pohyb lidí;
to znamená, že místo dosavadního principu právního
pouta založeného na národní identitě (nebo vedle tohoto
právního pouta) zde bude typ společenství založený na
„činnosti“, tj. na spolupodílení se na věcech veřejných,
protože evropská politika nemůže ztělesňovat žádnou
nadnárodní (natož národní) kulturu?240
239 TASSIN, E.: Národní identity a politické občanství. Střední
Evropa. Revue pro středoevropskou kulturu a politiku 1994,
7, s. 10–20.
240 Tamtéž.
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Nabízí se k úvaze také další možnost, spočívající
ve sladění těchto dvou principů (pragmatického a lidskoprávního). A to by mohlo představovat jistý kompromis mezi těmito dvěma principy ve formě aktuální, ad
hoc či na zkoušku vytvořené smlouvy, protože z prvních
pokusů, z prvních takových projektů není zcela jasné,
jak lze návratový režim zorganizovat a jaké má zatím
skutečné výsledky.
Do problematiky návratového režimu kromě základních idejí a zásad vstupuje celá řada dalších, praktických stránek, týkajících se jak migrujících osob, tak
právního systému země návratu (která vlastně předtím byla – s ohledem na konkrétně uvažovanou osobu
– zemí emigrační), a v neposlední řadě také bilaterálních vztahů, což nepochybně naznačuje několik úrovní
vztahů, které jsou zafixovány třeba v systémech sociálního zabezpečení. Například navrátilec vysokoškolák,
který získal vzdělání a také první praxi ve svém povolání
v České republice, pak po několik let pracoval v zahraničí a posléze se vrací zpět, se nepochybně bude potýkat s problémem svého sociálního zabezpečení, a to
nejen z byrokratického hlediska (tj. že bude muset podstoupit dlouhou pouť mašinérií papírové dokumentace).
Při této příležitosti je pro zajímavost vhodné připomenout, že v meziválečném Československu byla při
formulaci vystěhovalecké politiky uplatňována zásada
zajišťující eliminaci hospodářských důsledků, způsobených vystěhovalectvím pro průmysl a obchod. Jednalo se především o odborníky některých významných
oborů, strategicky důležitých pro československou ekonomiku. Odborníci významných a sledovaných oborů
odcházeli z různých důvodů.241 Jednak poměrně přirozenou cestou s odlivem československého kapitálu,
který se podílel na budování podniků ve sklářském,
textilním a potravinářském průmyslu ve světě. Dále ze
241 Viz o tom podrobněji BROUČEK, S.: K příčinám a důvodům vystěhovalectví Čechů a Slováků mezi dvěma válkami
v dopisech adresovaných Emigračnímu ústavu v Praze. In:
Češi v cizině 2, 1987, s. 182–232.

subjektivních důvodů, odchodem za lepšími finančními
podmínkami, které nabízely konkurenční firmy v zahraničí. Uváděných příčin a důvodů242 bylo více a mnohé
z nich souvisely s koncentrací výroby a tím likvidací
malých firem. Postoj československého státu mezi
dvěma světovými válkami vůči emigraci tohoto druhu
se – navzdory postupující liberalizaci vystěhovalecké
problematiky – odrazil do konkrétního administrativního
zásahu státu. Jednalo se o opatření při vydávání cestovních pasů. Od dubna 1928 mohly totiž československé
242 Přehlédneme-li desetileté období vystěhovalecké politiky
meziválečného Československa (od vydání vystěhovaleckého zákona roku 1922 do konání Prvního sjezdu zahraničních Čechů a Slováků v roce 1932), shledáme čtyři živě
diskutované faktory podílející se na příčinách a důvodech
vystěhovalectví z této země a v tomto období. Byl to především stát, státní systém, který svůj poměr k migraci svého
obyvatelstva ideově a právně určil vydáním vystěhovaleckého zákona 1922. Druhým faktorem byla hospodářská
a společenská realita této země. Na třetím faktoru se podílely nestátní organizace a spolky zabývající se vystěhovalectvím, počínajíc informačním servisem až po snahy poskytovat migrantům ochranu. Čtvrtý faktor je možno hledat
v řadách průmyslového podnikání. Tento faktor byl rozebírán na stránkách denního i specializovaného tisku o vystěhovaleckých otázkách nebo ve zvláštních brožurách, které
vydával například Emigrační ústav Masarykovy akademie
práce nebo Československý ústav zahraniční a také jiné
organizace. Diskutovány z hlediska návratnosti hodnot pro
československou společnost byly migrace odborníků s odlivem československého kapitálu, například když byly touto
cestou založeny továrny na tabulové sklo v Německu a Itálii,
textilní továrny v Maďarsku a Rumunsku, kožedělné podniky
v Maďarsku, cukrovary v Jugoslávii, Bulharsku a Estonsku
nebo pivovary v Jugoslávii. Tato emigrace nebyla problematizována – se zdůvodněním, že se její účastníci po určité
době vracejí zpět, když jsou tito českoslovenští pracovníci
ve jmenovaných podnicích nahrazeni místní pracovní silou.
K „ochraně“ či pochvale takové migrace přispělo hlavně to,
že migranti vytvořili v cizině hodnoty, které se do Československa vracely ve formě kapitálového výnosu. Viz brožura Československé vystěhovalectví, jeho příčiny, důsledky
a vyhlídky. Praha 1928, s. 33–36.
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pasové úřady odepřít vydání dokumentů k vycestování
těm osobám, jejichž působením v cizině by mohly být
poškozeny hospodářské zájmy ČSR.243
S tím souvisí následující problém, který bychom
mohli pro stručnost pojmenovat jako smlouvu jedince
se státem, uskutečněnou formou přijetí a udělení státního občanství. V této souvislosti nás zajímá skutečný
závazek občana ke státu a na druhé straně zjišťujeme
povinnosti či závazky státu k občanu.
Zdá se, že v tomto bodu a v této poloze se dostaneme do celé škály přístupů – a měřeno zkušeností
z minulosti (nejen české, ale také ze světových dějin)
také do přístupů kontradiktorních – a dokonce se onen
proklamovaný princip občan má právo na státní občanství, ale zároveň má právo opustit vlastní zemi a má
také právo se do ní vrátit může stát zcela relativním, a to
nejen z hlediska politického či ideologického (jako tomu
bylo za komunistické totality), ale také v celé řadě praktických problémů (zvláště třeba s dvojím občanstvím).
Další otázkou je, zda z občanskoprávního hlediska
neexistují zásadní překážky k vytvoření návratového
režimu a zda v současné legislativě není třeba nějakých úprav.
Za poslední léta se v tomto ohledu dostal nejdále projekt nazývaný „Regiony těžící z navrátivších se migrantů“/
„Regions benefitting form returning migrants“, zkráceně
Re-turn projekt. Tomuto projektu věnovala konference
úvodní blok referátů, proto jen rámcová zmínka. Jedná se
o velký mezinárodní projekt, na němž se podílejí univerzity, dále představitelé místní a regionální správy a centra zaměřená na migrace, a to v těchto státech: Itálie,
Rakousko, Česká republika, Německo, Maďarsko, Polsko
a Slovinsko. Z inzerovaných a prezentovaných hlavních
výstupů tohoto projektu nás bude nejprve – a především
243 BROUČEK, S.: Vystěhovalecká politika meziválečného Československa. In: Valenta, Jaroslav – Voráček, Emil – Harna,
Josef (eds.): Československo 1918–1938. Osudy demokracie ve střední Evropě. Část 2. Praha: Historický ústav AV ČR,
s. 644–652.

– zajímat popis a vyhodnocení nástrojů a služeb pro přilákání navrátilců (reemigrantů) zpět do domovského regionu, a to zvláště do regionu, na který se zaměřila česká
kapacita projektu, tedy do oblasti severních Čech.
Česká pobočka IOM se pustila od roku 2011 do tříletého partnerského projektu s názvem „Regiony těžící
z navracejících se migrantů“ (anglicky „Regions benefitting from returning migrants“, akronym „Re-Turn“). Projekt byl financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím OP – Nadnárodní spolupráce (CENTRAL EUROPE)
a spolufinancován z prostředků ERDF – Evropského regionálního rozvojového fondu. Zkoumáni byli vracející se
emigranti (v našem případě do ČR, odkud odešli většinou
po roce 1989), s nimiž se počítá v regionech jako s inovačním materiálem k regionálnímu rozvoji.
Podle jednoho z řešitelů projektu, Jana Schrotha,
projekt vytvořil „speciální nástroje a metody, sdílené
a testované v odpovídajících rámcových podmínkách
pro navracející se a nově příchozí migranty tak, aby se
stali ekonomicky aktivní, uplatňovali své poznatky ze
zahraničí a posílili inovační rozvoj daných regionů“.244
Na projektu spolupracovalo dvanáct partnerů
ze sedmi středoevropských zemí.245 V České repub244 SCHROTH, J.: Projekt Re-turn: Bariéry efektivního využití
potenciálu navracejících se migrantů a nástroje a metody
k jejich odstraňování. In: Brouček, S. – Grulich, T. (eds.):
Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová
politika (Náhled na problematiku migrací v kontextu vývoje
světových migrací: vznik moderních diaspor a transnacionálních společností). Praha, 2014, s. 63–69.
245 Tamtéž. Vedoucím partnerem byl Leibnitz Institute for Regional Geography, Lipsko, a dále byly (kromě Česka) v Německu
partnery společnosti Association for Social and Labour Market
Integration, Merseburg, a Ministry of Labour and Social Affairs
Saxony-Anhalt, Magdeburg. V Polsku byly partnery Lodz
Region a Swietokrzyskie Region, v Rakousku ZSI – Centre for
Social Innovation, Vídeň, ve Slovinsku University of Maribor
a v Itálii National Union of Mountain Municipalities, Communities and Authorities – Piedmont Delegation, Turín. Dva partneři
jsou v Maďarsku – Mid-Pannon Regional Development Company, Székesfehérvár, a University of Szeged.
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lice vyzvalo IOM Praha k práci v terénu Rekvalifikační
a informační centrum (RIC) v Mostu. Co mělo být smyslem projektu? Česká republika jako moderní stát měla
z ekonomických a demografických důvodů nastavit
aktivní návratovou politiku tak, aby dokázala co nejefektivněji využít potenciál vlastních občanů navracejících
se zpět do ČR. Úkolem projektu bylo zmapovat bariéry,
které lidem brání v návratu, a následně – na základě zkušeností z mnoha zemí – nacházet nejvhodnější nástroje
a metody pro jejich odstranění.246
246 Podle řešitelů by měla být správně nastavená politika tzv.
brain drain, docházelo k tzv. brain gain. Tamtéž. S tímto
cílem byly v rámci tříletého projektu realizovány desítky aktivit, z nichž k těm hlavním patří: (1) Zoltán Kovácz z University Szeged, s jehož příspěvkem bylo možné se rovněž
seznámit, byl vedoucím týmu, který provedl analýzu existujících státních a regionálních návratových politik především
v Evropě – The Baseline report on Tools and methods supporting remigrants in a European context. (2) Pracovníci
z Centra pro sociální inovace ve Vídni zanalyzovali veškeré
dostupné statistiky, data a způsoby jejich zjišťování v rámci
projektových zemí a publikovali je v rámci The Comparative
Report on Re-Migration Trends in Central Europe. (3) Robert
Nadler ze Leibniz Institutu v Lipsku nás ve svém příspěvku
mimo jiné seznámuje s on-line vizualizací, kterou vytvořili kolegové z Univerzity v Mariboru. Tato CE remigration
on-line visualization platform, jež umožňuje praktické znázornění dostupných dat o návratové migraci mezi jednotlivými státy, je dostupná na http://return-platform.um.si/.
(4) Jednou z hlavních aktivit bylo on-line dotazníkové šetření mezi migranty a navrátilci. Celkem se podařilo v projektových zemích oslovit 1 250 respondentů. Výsledky byly
publikovány v Migrant Survey Report: The Migrants’ Potential and Expectations. (5) Na kvantitativní výzkum navazoval i výzkum kvalitativní ve formě workshopů a fokusních
skupin s respondenty z řad navrátilců a zaměstnavatelů.
Výsledky jsou shrnuty mimo jiné v Business Survey Report:
The Companies’ View on Return Migrants and Foreign Work
Experience. (6) Na základě uvedených a dalších zdrojů byly
identifikovány hlavní bariéry pro úspěšný návrat a nástroje,
metody a politiky, které by mohly být příklady dobré praxe
při odstraňování zmíněných bariér. IOM Praha je prezentovalo v The International Comparative Working Paper on

Do ČR se nejčastěji vracejí lidé ve věku 25–45 let,
zatímco lidé mladšího (pod 25 let) i staršího věku (nad
45) častěji zůstávají v zahraničí natrvalo. Více se vracejí rodiny s dětmi než bezdětní. Větší je návratnost partnerských dvojic, které se seznámily již před odchodem.
Přes 80 % českých respondentů se vrátilo do původního regionu, zatímco respondenti z jiných zemí projektu
(s výjimkou Polska) se vracejí spíše do jiných částí země.
Z dat vyplynulo, že 70 % respondentů začalo po návratu
do ČR pracovat. To je i ve srovnání s jinými zeměmi projektu velmi pozitivní, současně však se na základě dalších
otázek ukázalo, že zdaleka ne všichni mohli při své práci
uplatnit poznatky a zkušenosti ze zahraničí.
Kamenem úrazu při návratech jsou platové podmínky, které měli migranti v zahraničí, a platové podmínky při návratu, z čehož jasně vyplynulo (dalo se to
předpokládat i bez dotazníkového šetření), že lépe placení lidé – a to jak před emigrací, tak v zahraničí – se
vracejí méně než lidé nižšími příjmy. V šetření najdeme
ale i zajímavý fakt, že polovina potenciálních navrátilců
by akceptovala po návratu horší platové podmínky. Další
zajímavostí – s ohledem na charakter českých navrátilců – je, že Češi se oproti respondentům z jiných zemí
připravovali na návrat nejdéle a nejsystematičtěji.247
Na blok referátů orientovaných na evropské a české
zkušenosti návratového režimu z hlediska projektu
Barriers for Successful Capitalisation of Returning Migrants.
(7) Některé z identifikovaných metod a nástrojů, jako jsou
informační telefonní linky, tzv. one stop shopy, informační
webové portály nebo tzv. ambasadoři úspěšného návratu,
jsou již v rámci projektu pilotně zkoušeny. S dosavadními
výsledky nás seznamují ve svých příspěvcích kolegové z Polska a RIC, Most. (8) Kolegové Zoltán Kovácz a Robert Nadler
ve svých příspěvcích zmiňují i další aktivity a výstupy projektu, jako je praktický Handbook with transnational joint
planning and management tools, tedy příručka dobrých
praxí s nástroji na podporu navracejících se migrantů z jednotlivých zemí, a v neposlední řadě návrhy komplexní strategie na regionální i nadnárodní úrovni – Transnational Strategy for Attracting and Reintegrating Migrants. Tamtéž.
247 Tamtéž.
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Re-turn pak navazovaly příspěvky představitelů státní
správy (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky, Ministerstva zahraničních věcí ČR,
Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR, Generálního ředitelství Úřadu práce a Úřadu
vlády ČR). Poté následovaly dva bloky, jejichž obsahem
byly postoje navrátilců a zahraničních Čechů k návratům a k budoucí úrovni návratové politiky ČR. Závěrečný blok referátů zařazoval toto téma do historické
perspektivy, v níž se jednalo o návratech Čechů a Slováků v průběhu 20. století.
Výměna poznatků na konferenci měla být podnětem k propracovávání návratové politiky, která by
zatraktivnila zájem krajanů o návrat do České republiky. Přibližně od poloviny devadesátých let 20. století

registrujeme snahu o pořádání podobných diskusních
fór o problematice zahraničních Čechů, respektive
o problematice migrací. Jejich hlavním smyslem je úsilí
posunout výměnu názorů mezi politickou sférou, státní
správou, dobrovolnými organizacemi, zahraničními
Čechy i odbornou veřejností do polohy reálných řešení
konkrétních problémů.
Z této konference proto vzešel návrh k projednání
v Senátu PČR o vytvoření Informační sítě k návratové
politice vlády ČR a návrh o následném zřízení mezirezortního orgánu pro migrace při Úřadu vlády České
republiky. Bohužel nuikdo ze státní správy a ani nikdo
z politiků na tento návrh nereagoval. Iniciativa zůstala
pouze na papíře jako v předchozích případech podnětů
a rezozolucí z podobných konferencí.
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VI. VÝUKA ČEŠTINY V ZAHRANIČÍ

1. K VÝUCE ČEŠTINY
U ZAHRANIČNÍCH ČECHŮ

Vyhodnotit význam výuky češtiny u krajanů v zahraničí je speciální a zároveň komplexní problém. Na výuku
češtiny se vynakládají prostředky z rozpočtu České
republiky. Kromě akce Česká škola bez hranic (ČŠBH),
které se v naší výzkumné zprávě věnujeme zvláště (viz
následující část), se také jedná o vysílání českých učitelů mezi krajany a v neposlední řadě o zabezpečení
výuky pomůckami a učebnicemi. Posoudit efektivnost
financí vložených do učitelů, kteří začali působit mezi
krajany od roku 1997 (viz seznam), je spíše na instancích, které o tom rozhodují, tj. společně na ministerstvech (MZV a MŠMT).
Ve školním roce 2012/2013 pracovali čeští učitelé
v těchto zemích:248
Chorvatsko – Daruvar (2 učitelé)
Srbsko – Bela Crkva (1)
Rumunsko – Svatá Helena a Gernik (1), Eibenthal (1)
Rusko – Novorossijsk (1)
Ukrajina249 – Čechohrad (1)
USA – Chicago (1)
Argentina – Buenos Aires (1), Chaco (1)
Brazílie – Sao Paulo (1), Mato Grosso do Sul (1)
Paraguay – Coronel Bogado (1)
Například v brazilském Sao Paulu učila od roku
2011 absolventka španělské a portugalské filologie Klára Bachurková. Ve školním roce 2012/2013 se
přihlásilo do kurzů češtiny v Sao Paulu zhruba devadesát lidí, přes padesát z nich vydrželo do konce. Výuka
probíhala v osmi skupinách, od úplných začátečníků
po plynně hovořící studenty. O jejich značném zájmu
o jazyk předků vypovídá to, že průměrně jim cesta na
kurz a zpět trvá dohromady tři hodiny. Někteří dojíždějí i sto kilometrů.
V americkém Chicagu (a jeho okolí) pracovala další
učitelka, Klára Moldová. Zdejší komunita je mnohem větší
248 Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/ucitele-uci-cestinu-ukrajanu-v-cizine-dx7 /domaci.aspx?c=A130416_133558_
domaci_jj (cit. 23. 5. 2015).
249 Tamtéž.
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než v Sao Paulu a okolí. První Češi se usadili u Michiganského jezera v polovině 19. století, nyní jich v oblasti žijí
desítky tisíc. Ve městě fungují české obchody i restaurace, hodinu týdně vysílá i české rádio.250
Vyslaní učitelé učí v zahraničí vždy minimálně jeden
školní rok, s možností požádat o prodloužení pobytu.
Velký zájem je zejména o působení v Rumunsku nebo
Chorvatsku a právě v USA. Zájem o působení v Latinské
Americe je menší, neboť kromě připravenosti vyučovat
v češtině je nezbytná znalost španělštiny, respektive
portugalštiny. Další podmínkou je magisterské vzdělání
a za výhodu se považuje praxe ve výuce češtiny.
Čeští učitelé se zpravidla nevěnují u krajanů pouze
výuce českého jazyka. Například Klára Bachurková založila v Sao Paulu folklorní hudební skupinu Pramen
nebo uspořádala loutkové divadlo podle textů a obrázků
Josefa Lady. Vedle toho působila jako lektorka české
literatury na místní vysoké škole. Promítá české filmy,
vede kurzy vaření podle českých receptů.
Podobně v Chicagu působí Klára Moldová. Bývalá
houslistka zlínské filharmonie příležitostně hraje s cimbálovou muzikou, pomáhá v České katolické misii,
zřejmě bude radit i operním zpěvákům s přípravou Dvořákovy Rusalky nebo připravuje oslavy tradičních výročních svátků (jako třeba Velikonoc).
Krajané mají vedle toho možnost studovat v Česku
na náklady státu jeden či dva semestry na veřejných
vysokých školách (každý rok se nabízí patnáct míst),
popřípadě absolvovat čtyřtýdenní kurz češtiny. Rozbíhá se i pilotní projekt, v jehož rámci se tři žáci z krajanských komunit v rumunském a srbském Banátu učí
na gymnáziu a střední odborné pedagogické škole Jeronýmova v Liberci.
Praktická stránka výuky českého jazyka se každoročně inovuje.
Hledají se nové formy pomoci, a to prostřednictvím
konzultací pracoviště zmocněnce pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí ČR s Ministerstvem
250 Tamtéž.

školství, mládeže a tělovýchovy. K tomu přistupují pravidelné letní konference o výuce češtiny v zahraničí
v Senátu PČR.
Následující příloha ilustruje poslání a rozsah působnosti vyslaného učitele z České republiky do jedné z krajanských komunit:
Zpráva učitelky USA: Chicago, Illinois Mgr. Kláry
Moldové, DiS.251

Program podpory kulturního dědictví
DZS ve spolupráci s MZV a MŠMT vyslal první učitelku v rámci programu podpory českého kulturního
dědictví v lednu 2013. Česká škola T. G. Masaryka (dále
TGM) se nachází v Ciceru, stotisícovém městě na západním předměstí Chicaga. Charakter města, jehož středem
vede Cermak Road (pojmenovaná podle starosty českého původu), byl ve 20.–30. letech výhradně český.
Postupem času se komunita proměňovala a dnes je
Cicero hispánskou čtvrtí. Charakter budov však dodnes
nezapře českou historii (věž Western Electric Company,
která ve 30. letech zaměstnávala až 40 000 lidí, většinou
Čechoslováků; restaurace Klas; Švec & Sons Funeral
Home; Cermak Funeral Home; Vesecký Bakery a další).

České a slovenské spolky
Vzhledem k rozloze Chicaga a bohatosti České
komunity je logické, že TGM není jedinou institucí, která
české dědictví podporuje. V Brookfieldu sídlí Česká
katolická misie, kde se vyučuje český jazyk, náboženství, koná se promítání filmů, velký letní piknik, pouť
k Cyrilu a Metodějovi a mnoho dalších akcí. Spolek
Ústředna moravských spolků také nabízí výuku českého
jazyka. Z dalších českých spolků uveďme pro přehlednost jen zástupce: Czechoslovak American Congress,
251 Dostupné z: http://www.dzs.cz/file/585/2012-2013,%20
USA.pdf (cit. 27. 5. 2015).
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Friends of Bohemian National Cemetery, Prague-Chicago Sister Cities, Chicagoland Czech American Community Center, Czech & Slovak American Genealogy
Society of Illinois, Sokol a další. Učitelka také spolupracuje s Generálním konzulátem ČR v Chicagu.

Česká škola T. G. Masaryka,
výuka a další projekty
TGM byla založena v roce 1921 a od té doby v ní
probíhá výuka češtiny v rozdílné intenzitě. V době příjezdu učitelky ve škole probíhaly dva kurzy pro děti
a dva pro dospělé, skupiny se setkávaly vždy jednou
týdně. Ačkoliv učitelka přijela v půlce školního roku,
vedení školy jí vyšlo vstříc a kromě již stanovených
kurzů se rozvrh ustanovil zcela nově a podle požadavků učitelky.
Škola se poté soustředila hlavně na své zviditelnění. Začali jsme aktualizovat Facebook školy a k 1.
září 2013 bude mít škola své první webové stránky.
Počet žáků se k 1. září 2013 dětí téměř zdvojnásobí
(z letošních 25 na 45). Výhodou pro rodiče je jednak
cenová dostupnost kurzů (umožněná díky darovaným
učebnicím a technickým pomůckám právě od DZS),
jednak také jejich časová paralelnost. V sobotu dopoledne probíhají dva kurzy pro rodilé mluvčí současně
(5 až 9 let, 10 až 13 let). Pokud má rodina více dětí,
tímto rozvrhem pokryjeme většinou všechny věkové
kategorie. Sobotní odpoledne a večer pak patří dětem,
které mají češtinu jako druhý jazyk (žáci jsou rozděleni do dvou skupin: 6 až 13, 13 až 16 let). V týdnu
probíhá večerní výuka dospělých ve dvou kurzech,
oba jsou určeny začátečníkům.
Ve škole byly založeny Kulturní čtvrtky (jedná se
vždy o druhý čtvrtek v měsíci).
Vzhledem k americké preciznosti a počtu spolků jsme
museli zavést toto pravidlo druhých čtvrtků v měsíci, abychom zajistili co největší počet účastníků na akcích.

Čeští krajané jsou zpravidla velmi aktivní a patří
mezi členy více organizací, které se setkávají vždy
jednou měsíčně, právě podle pravidla určitého dne
v měsíci. Učitelka v rámci večera přednese určité historické či kulturní téma týkající se českého kulturního dědictví (Antonín Dvořák, Václav Havel, vernisáž
výstavy o Gregoru Mendelovi).
Tento nový program se těší narůstající oblibě mezi
členy české komunity, ale i mezi Američany, kteří se
chtějí dozvědět nové informace o celosvětově významných osobnostech naší země. Oblíbené jsou také kurzy
vaření a pečení českých pokrmů (Easter Baking Class,
Czech Summer Desserts, Czech Gravies).
Vzhledem k tomu, že učitelka byla vyslána do destinace jako první, chvíli trvalo, než se rozvrh školního
roku ustálil a než se vyvinula spolupráce učitelky se
spolky. Neustále dochází k modifikaci rozvrhu a vznikají
nové a nové podněty k projektům. Od září bude učitelka
přebírat kurz pro dospělé a vydávat školní noviny.
Školní budova má tři patra. Ve sníženém podlaží
se nachází veliká kuchyň, kde pořádáme kurzy vaření,
a dvě učebny. V prvním patře je byt učitelky a další dvě
učebny. Ve druhém patře probíhá výuka nejmladších
dětí, sídlí zde také Genealogická knihovna. Na střeše
školy jsou postaveny včelí úly, pojmenované po českých prezidentech, škola v rámci získávání prostředků
prodává vlastní med. Velikou výhodou je zahrada, která
ke škole náleží. Každé úterý se zde schází Garden Club,
jehož je učitelka členkou, aby zahradu zveleboval.
Založili jsme záhony, kde pěstujeme bylinky, rajčata, ředkvičky, okurky a další druhy zeleniny. Snažíme se udržet český ráz prostředí. Venkovní prostory
se samozřejmě mnohokrát osvědčily při výuce zvláště
v jarních a letních měsících.
Budova školy je pronajímána českým spolkům
a využívána jako místo setkávání. Velikou výhodou je
umístění bytu učitelky právě v budově školy. TGM nemá
stálé zaměstnance, a tak byl vždy problém s přístupností do školy. Učitelka funguje také jako školník, a díky
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tomu v budově školy mohou probíhat zkoušky českého
divadla a další aktivity, pro které škola dříve neměla
časové pokrytí.
V červnu TGM hostila 2. konferenci Českých škol
bez hranic. V Chicagu se sešli učitelé češtiny z USA
a vyměňovali si své zkušenosti pod dohledem zakladatelky ČŠBH Lucie Slavíkové-Boucher. Příští se rok se
setkání uskuteční v Texasu a učitelka bude pomáhat
s jeho organizací.
Spolek Friends of Bohemian National Cemetery
vyhlásil soutěž pro české spolky o vypěstování záhonů
na Českém národním hřbitově. TGM se zúčastnila. Spojili jsme sázení květin s exkurzí a piknikem na hřbitově.
Byli jsme mile překvapeni, protože záhon TGM u Masarykova kolumbária ve tvaru české vlajky byl vyhodnocen jako nejlepší. Škola tak vyhrála první cenu v podobě
$500, která bude využita na účely vzdělávání (7. července 2013).
Cílem učitelky bylo propojit jednotlivé akce českých spolků, které často vystupují separátně. Děti TGM
recitovaly básně u příležitosti uctění památníku Lidic
(který se nachází asi 40 mil západně za Chicagem), stánek TGM byl nachystán pro pikniky na Českém národním hřbitově (7. července 2013) i na piknik Czechoslovak American Congress (28. července 2013). Prodávali jsme české knihy nakladatelství Meander a školní
med. Děti školy TGM také recitovaly v krojích při oslavě
Memorial Day (27. května 2013).
Učitelce se podařilo navázat spolupráci s nakladatelkou Meanderu Ivanou Pecháčkovou, která přijala pozvání do Chicaga, a uspořádaly jsme tu společně veletrh dětské knihy, spojený s ukončením školního roku a závěrečnou besídkou. Děti na besídce recitovaly jen básně výše uvedeného nakladatelství, rodiče
pak měli možnost knihy zakoupit (8. června 2013).
Další významnou akcí byla návštěva Evy Haňkové-Neugebauerové v TGM (9. února 2013). Díky organizaci Generálního konzulátu ČR v Chicagu přijel do školy
Petr Nikl, který uspořádal velice poutavý dopolední

workshop pro děti a odpolední představení v restauraci
Klas (6. dubna 2013).
TGM ještě před příjezdem učitelky začala plánovat založení dětské knihovny. Učitelka pracuje na sbírce
dětských knih, na jejich inventarizaci a v budoucnu by
ráda zavedla výpůjční systém.
Učitelka byla také zvolena jako viceprezidentka TGM
vzdělávání i správy budovy, účastní se schůzí a podílí se
na plánování chodu celé instituce jak po stránce vzdělávání, tak po stránce praktické a finanční.

Další aktivity učitelky
Učitelka jezdí pomáhat do České katolické misie.
V pátek se konají dětské mše, kde učitelka hraje na
housle a zpívá s dětmi české písně, v neděli pak v době
kázání využíváme společenské místnosti, kam se přivedou nejmenší děti, aby se jim zjednodušeně vysvětlilo
čtení z Písma. Používáme k tomu pracovní listy.
Příležitostně učitelka vypomáhá jako houslistka
v cimbálové muzice a při akcích, kde jsou housle
potřeba. Učitelka byla zvolena sekretářkou Czechoslovak American Congress, dělá zápisy z jednání a distribuuje je ostatním členům spolku. Stejně tak je učitelka
členkou Prague-Chicago Sisters Cities, má tak možnost
podílet se na velkém množství aktivit české komunity,
které Sisters Cities podporuje.
Učitelka pomáhá v Chicago Lyric Opera, v únoru
2014 se zde uskuteční představení Dvořákovy Rusalky.
Jedná se o jazykové vedení zpěváků a o celkovou propagaci akce a projektů s tím spojených v rámci české
komunity.

Pomůcky a jejich využití, metodika výuky
Díky štědrému daru DZS byla výuka ve škole zkvalitněna. Velmi oceňujeme dětská periodika, která měsíčně
odebíráme. Cenné jsou pro nás všechny učebnice, hry,
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knihy, CD a DVD, které můžeme k výuce používat. Darované hudební nástroje umožňují učitelce zahrnovat do
výuky hudební vložky a utužovat tak kulturu mluveného a zpívaného slova. Technické pomůcky (pevný
disk, fotoaparát a rekordér) pomáhají hlavně k propagaci školy. Škola by uvítala projektor a plátno, popřípadě televizi na promítání výukových materiálů, pracovních listů a filmů.

Cíle
Snahou učitelky je propojovat české organizace
dohromady, aby vzájemně navštěvovaly své akce a sdílely spolu zkušenosti. V rámci TGM se učitelka snaží
o co největší generační propojení: setkávání rodičů,
zatímco jsou děti na hodině češtiny, společné akce pro
prarodiče a děti (kurzy vaření, zahrada).
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2.

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC
A KRAJANSKÝ VZDĚLÁVACÍ
PROGRAM

Výzkum českých škol bez hranic a krajanského
vzdělávacího programu252 v rámci projektu Analýza
migrace českých občanů po roce 1989 se pokusil svým
přístupem zohlednit pluralitu aktérů, kteří se kolem
vzdělávání českých občanů v zahraničí pohybují a jsou
do jejich praxe přímo zapojeni. Tato praxe probíhá
v legislativním kontextu Rámcových vzdělávacích
programů, ukotvených v zákoně č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
252 Tato kapitola čerpala z následujících pramenů a literatury: Adresáře krajanských spolků v jednotlivých zemích.
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Dostupné
z:
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/
krajane_ve_svete/adresare/index.html (cit. 27. 5. 2015);
Co je česká škola bez hranic? Portál Česká škola bez hranic. Dostupné z: http://www.csbh.cz/co-je-csbh (cit. 27. 5.
2015); Novodobá buditelka přiměla stovky malých Čechů
pilovat řeč předků. IDNES/Zprávy. Dostupné z: http://zpravy.
idnes.cz/ceska-skola-bez-hranic-rozhovor-dn1-/domaci.
aspx?c=A130805_114037_domaci_jj (cit. 27. 5. 2015);
Rámcové vzdělávací programy. Národní ústav pro vzdělávání. Školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Dostupné z: http://www.nuv.cz/cinnosti/kurikulum-vseobecne-a-odborne-vzdelavani-a-evaluace/ramcove-vzdelavaci-programy?lang=1(cit. 27. 5. 2015); Právní rámec plnění
povinné školní docházky v zahraničí. Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy. Dostupné z: http://www.msmt.cz/
vzdelavani/zakladni-vzdelavani/pravni-ramec-plneni-povinne-skolni-dochazky-v-zahranici (cit. 27. 5. 2015); Program
podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané,
lektoři). Dům zahraniční spolupráce; Dostupné z: http://
www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/ (cit. 27. 5. 2015);
Příběh české buditelky MUDr. Lucie Slavíkové-Boucher.
Moderní vyučování. Dostupné z: http://www.cesky-dialog.
net/clanek/6222-pribeh-ceske-buditelky/ (cit. 27. 5. 2015);
PUTNOVÁ, A. 2013: Český export a dětští vyslanci. Tiskové
zprávy. Dostupné z: http://www.top09.cz/co-delame/tiskove-zpravy/putnova-cesky-export-a-detsti-vyslanci-13232.
html (cit. 27. 5. 2015); ZAHRÁDKOVÁ, L. 2012: Výuka
češtiny na českých školách v zahraničí. Diplomová práce.
Fakulta pedagogická. Katedra českého jazyka. UK Praha.
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a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů. Tyto programové dokumenty vymezují věcné
oblasti vzdělávání a jejich obsahy, na základě rámcových
vzdělávacích programů a pravidel v nich stanovených
si jednotlivé školy vytvářejí své realizační programové
dokumenty – školní vzdělávací programy.
Výzkum českých škol bez hranic si v rámci našeho
projektu vytyčil za cíl nashromáždit názory a podněty
aktivních činitelů, kteří se na fungování českých škol
bez hranic a spolupracujících škol podílejí, a zjistit, co
jim české školy bez hranic přinášejí, co vnímají naopak
jako překážky ve své práci a svém působení a jaké jsou
potenciální možnosti zlepšení jednotlivých složek.

České školy bez hranic
Plnění povinné školní docházky žáků v zahraničí
konkretizuje § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky, ve znění pozdějších předpisů.
Jednu z možností, jak vzdělávat české občany
v zahraničí, nabízí projekt nestátní neziskové organizace Česká škola bez hranic a Krajanský vzdělávací program. Základním kamenem pro fungování a stěžejním
legislativním dokumentem pro České školy bez hranic
i pro Krajanský vzdělávací program je usnesení vlády
České republiky č. 262/2010 o pokračování Programu
podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta
2011 až 2015, ve znění usnesení vlády č. 414/2012,
zahrnující dvě části, Krajanský vzdělávací program
a Lektoráty českého jazyka a literatury.
Myšlenka projektu České školy bez hranic, která je
v současné době významnou vzdělávací institucí celosvětové působnosti, vznikla v roce 2003 na podnět
lékařky MUDr. Lucie Slavíkové-Boucher. Podle pařížského modelu vznikl v září 2007 Kids’Art Club – Česká

škola bez hranic Londýn a v prosinci 2008 navázala
v Berlíně na svoji dosavadní činnost výuková skupina
Mateřídouška pod novou hlavičkou Mateřídouška –
Česká škola bez hranic Berlín (autorský tým vzdělávacího programu Česká škola bez hranic 2010: 5). V roce
2009 následovaly Švýcarsko, Austrálie, Německo a Belgie. Samotné neziskové občanské sdružení s názvem
Česká škola bez hranic bylo založeno na sklonku léta
roku 2009. Hlavním cílem projektu české školy bez hranic je „výuka češtiny a českých reálií pro děti ve věku od
18 měsíců do 15 let za hranicemi ČR jako doplnění každodenního vzdělání, které děti českého původu získávají
v zahraničních školách“. Snahou je též vytvořit obdobu
systému Evropských škol, které jsou primárně určeny
dětem pracovníků v diplomatických službách. Vzdělávací
program českých škol bez hranic odpovídá požadavkům
Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR, respektuje vzdělávací koncepci České republiky a ve vyučovaných předmětech plní nároky na získané klíčové kompetence, očekávané výstupy a rozsah hodinových dotací.

Krajanský vzdělávací program
Krajanský vzdělávací program, který probíhá pod
MŠMT a jehož realizaci zajišťuje Dům zahraničních služeb, vysílá lektory českého jazyka a literatury na zahraniční vzdělávací instituce (v roce 2013/2014 bylo otevřeno celkem 46 lektorátů ve 25 zemích), dále vysílá
učitele ke krajanským komunitám v Chorvatsku, Srbsku, Rumunsku, Rusku, na Ukrajině, v Argentině, Paraguay, Brazílii, USA a Austrálii (v roce 2013/2014 působilo u krajanských komunit celkem 13 učitelů), pořádá
kurzy metodiky výuky pro vyučující z řad příslušníků
krajanských komunit a současně poskytuje krajanům
stipendia ke studijním pobytům na území České republiky. Krajanští učitelé nevyučují dle českého rámcového
vzdělávacího programu ani nemají stejné cíle výuky,
protože každá skupina studentů se liší věkově, počtem
i jazykovou úrovní (Zahrádková 2011: 27).
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Řešení úkolu a sběr dat
Samotný výzkum probíhal v několika fázích. V první
fázi byla požádána o rozhovor předsedkyně spolku
Česká škola bez hranic a zakladatelka první české školy
bez hranic při Českém kulturním centru v Paříži, paní
MUDr. Lucie Slavíková-Boucher. Rozhovor se odehrál v rámci mezinárodní konference zástupců českých škol bez hranic a spolupracujících škol v prostorách Domu zahraniční spolupráce dne 5. 8. 2014. Zkontaktována zde byla i paní PaedDr. Olga Vlachová, spolupracující s učiteli u krajanských komunit. Na základě
rozhovorů a doporučení byly vypracovány otevřené
výzkumné otázky pro dotazníkové šetření a sestaveny
dotazníky pro ředitele českých škol bez hranic, učitele
českých škol bez hranic, učitele u krajanských komunit a rodiče dětí docházejících do českých škol bez hranic (dále v textu jen ČŠBH), v nichž se otázky navzájem obsahově prolínaly. Konečná podoba dotazníků
byla konzultována s paní MUDr. Lucií Slavíkovou-Boucher osobně, v rámci konference zahraničních Čechů
s názvem Krajané a čeština, v nové budově Národního
muzea ve dnech 10.–12. 9. 2014. Dotazník věnovaný
učitelům u krajanských komunit byl ke konzultaci zaslán
též paní PaedDr. Olze Vlachové.
Dotazovaným respondentům byly prostřednictvím
dotazníku pokládány otázky příslušné jejich pozici, týkající se:
– vedení a financování ČŠBH,
– obsahové náplně a výukového rámce ČŠBH,
– legislativního kontextu ČŠBH,
– návratnosti dětí do školského systému České
republiky,
– spolupráce a komunikace s rodiči dětí docházejících do ČŠBH,
– výukových materiálů a výchovy bilingvních dětí.

Vedle odpovědí na uvedené otázky byly zaznamenány následující pasportizační údaje dotazovaných
respondentů:
– pohlaví,
– věk,
– místo předchozího a nynějšího působení,
– počet let na pozici ředitele ČŠBH (v případě ředitelů),
– počet let pedagogické praxe (v případě učitelů),
– počet let spojených s prací v ČŠBH či působení učitele v krajanské komunitě,
– hlavní pozice/zaměstnání,
– současné místo pobytu v zahraničí,
– státní příslušnost rodiče a druhého rodiče (v případě rodičů dětí docházejících do ČŠBH),
– důvod pobytu v zahraničí,
– počet dětí navštěvujících školu typu ČŠBH.
Sběr dat byl od počátku zamýšlen a posléze i realizován anonymní formou, v dotazníkovém archu nebyl
vyčleněn prostor pro zaznamenání jmen respondentů
ani jiných identifikačních údajů.
Ve druhé fázi byly dotazníky rozesílány pomocí e-mailové pošty na adresy českých škol bez hranic a na spolupracující školy uvedené v adresáři webové stránky Česká
škola bez hranic a v adresáři krajanských spolků Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Celkový počet
takto sebraných destinací činil 71 e-mailových adres.
Dotazníky byly distribuovány též paní MUDr. Lucií Slavíkovou-Boucher a paní PaedDr. Olgou Vlachovou. Dotazníkové archy byly spolu s průvodním dopisem rozesílány
z oddělení etnických studií Etnologického ústavu AV ČR,
v. v. i., opakovaně ve čtyřech vlnách: na počátku a konci
měsíce října a měsíce listopadu. Kontakt byl navázán
s českými školami bez hranic a spolupracujícími školami
celkem v 10 zemích a s učiteli u krajanských komunit ze 7
zemí (Argentina, Austrálie, Brazílie, Itálie, Island, Ukrajina,
Velká Británie). Následující tabulky přibližují počet a druh
získaných dotazníků a navázané kontakty s jednotlivými
školami, které zareagovaly na e-mailovou korespondenci:
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Tab. Získané dotazníky ČŠBH a spolupracujících škol (stav k 1. 12. 2014)
Rok
vzniku
2009
2013
2003
2013
2012

Název ČŠBH
Český kroužek v Kodani
Česká škola v Káhiře
Česká škola bez hranic Paříž
Česká škola Düsseldorf
Česká škola Tulipán v Basileji
Celkem

Dotazník pro
ředitele ČŠBH
0
1
1
1
1
4

Město působení u krajanské
komunity
Buenos Aires
Perth
Sao Paulo
Reykjavík
Řím
Čechohrad
Londýn

Celkový
počet
1
4
7
3
2
17

Obecné/pasportizační údaje souboru

Rok vzniku
2012
2011
2011
2012
2012
2012

Tab. Učitelé u krajanských komunit a získané
dotazníky (stav k 1. 12. 2014)
Země působení u krajanské
komunity
Argentina
Austrálie
Brazílie
Island
Itálie
Ukrajina
Velká Británie
Celkem

Dotazník pro
rodiče dětí ČŠBH
1
2
5
2
1
11

Výsledky dotazníkového šetření

Tab. Navázaný kontakt s ČŠBH a spolupracujícími
školami (stav k 1. 12. 2014)
Název ČŠBH
Česká školička v Řecku – Pierias, Thessaloniki
Česká škola Řím při krajanském sdružení
Associazione Praga
Spolek Čeština na Islandu
Česká škola Tauranga Nový Zéland
Česká škola Los Angeles
Česká škola v jižním Londýně – Okénko
Česká a Slovenská škola při Bohemian Hall
Česká škola Portland

Dotazník pro
učitele ČŠBH
0
1
1
0
0
2

Dotazník pro učitele u krajanských
komunit
1
1
1
1
1
1
1
7

Dotazníkového šetření se účastnilo celkem 17 osob
spolupracujících nějakou formou (ředitel, učitel, rodič)
s 5 českými školami bez hranic a partnerskými školami
a 7 osob působících v pozici učitele u krajanských komunit. Kontakt byl dále e-mailovou formou navázán s 8 českými školami bez hranic a spolupracujícími školami.
Z celkem 17 osob, které vyplnily dotazníky týkající
se českých škol bez hranic, bylo 16 žen a 1 muž. Ze 7
osob, které zaslaly dotazníky týkající se učitelství u krajanských komunit, se jednalo o 6 žen a 1 muže. Celkově
tedy ve vyplněných dotaznících převažují ženy (92 %).
Věková struktura osob, které vyplnily dotazník, je
následující:
Tab. Věková struktura osob, které dodaly dotazník
Věk
21–30 let
31–40 let
41–50 let
51–60 let
Celkem
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Počet osob ČŠBH
0
11
6
0
17

Počet osob krajanské komunity
2
4
0
1
7

Jak je patrné z tabulky, nejvyšší počet osob, které
se podílely na vyplnění dotazníků, se nacházelo ve věkovém rozmezí 31–40 let (62,5 %), následováno věkovou
skupinou 41–50 let (25 %).

V souvislosti s věkovou strukturou přichází na řadu
otázka praxe spojené s chodem české školy bez hranic
a počtem let výuky u krajanské komunity.

Tab. Počet let výuky spojených s praxí ČŠBH a výuky u krajanské komunity

Ředitelé

Učitelé

Počet let spojených
s praxí v ČŠBH
2 roky
2 roky
3 roky
11 let
2 roky
2 roky

Počet let celkové praxe
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
12 let
23 let

Jak ukazuje tabulka dotazníkového šetření se účastnily osoby, u nichž počet let praxe spojené s českými
školami bez hranic a výukou u krajanských komunit
nepřesahuje 5 let. Výjimkou jsou 2 osoby, které uvádí
působení v ČŠBH již 10 a 11 let. Počet let celkové praxe
variuje a podáváme jej zde spíše pro zajímavost.

Specializovaná část
Po úvodních pasportizačních otázkách, které navozují vhled do souboru respondentů, kteří vyplnili dotazníky, přichází na řadu několik společných otevřených dotazů, které se v dotaznících navzájem prolínaly tak, aby v případě zodpovězení dotazu měly odpovědi alespoň částečně relevantní váhu. Avšak vzhledem k malému počtu dotazníků, zapříčiněnému nízkou
návratností, se jedná spíše o nástin jednotlivých témat
vedoucích k dalšímu zamyšlení.
Ve specializované části dotazníků byly kladeny
dotazy, které se úzce dotýkají fungování českých škol
bez hranic a věcí s nimi souvisejících. Dotazy byly ve
všech dotaznících kladeny obdobně, vždy s ohledem

Počet let spojených s praxí
v krajanské komunitě
1 rok
1,5 roku
2 roky
3 roky
4 roky
4 roky
10 let

Počet let celkové
praxe
4 roky
3,5 roku
10 let
16 let
13 let
9 let
20 let

na možnost jejich posouzení danou skupinou respondentů. Níže přinášíme vyhodnocení u dotazů, které byly
respondentů většinou zodpovězeny. Ty, které nebyly ve
větší míře zodpovězeny nebo u nichž se odpovědi prolínaly s otázkami následujícími, nebyly do vyhodnocení
zařazeny vzhledem k nízké relevantnosti.
Dotazy lze pro větší přehlednost rozdělit do jednotlivých částí. První část je věnována obecným dotazům na fungování českých škol bez hranic a krajanské
výuky, druhá část se dotýká oblasti financování ČŠBH,
třetí úsek se věnuje legislativní problematice a poslední
část se zabývá systémovým fungováním ČŠBH.

Obecná část
Dotaz: Můžete uvést (odhadem) jaké % dětí navštěvujících vaši výuku v ČŠBH se vrátilo spolu s rodiči do
ČR a navázalo na český školní systém?
Tento dotaz byl kladen v dotaznících pro učitele českých škol bez hranic a v dotaznících pro učitele u krajanských komunit, neboť se domníváme, že
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přicházejí s dětmi do styku nejčastěji a jsou obeznámeni s docházkou a problematikou jednotlivých dětí
úžeji, než je tomu u ředitelů.
Tab. Počet dětí navštěvujících ČŠBH a výuku u krajanské komunity a navrátivších se zpět do ČR (pohled
učitelů ČŠBH)
Počet dětí
nikdo se nevrátil
1 dítě
velmi malé %
5 % dětí
15–20 %
Celkem

Počet respondentů
4
1
2
1
1
9

Na dotaz odpovědělo celkem 9 respondentů.
Jak ukazují data v tabulce, jedná se dle jejich odhadu
o velmi nízké a velmi variabilní počty dětí. To je dáno
do velké míry zřejmě i tím, že často sami učitelé nemají
úplný přehled o tom, kdo přestane docházet na výuku
a odstěhuje se do jiného místa či kdo se vrátí do ČR.
Rodiče nemají povinnost hlásit změnu, neboť docházka
do ČŠBH není povinná.
Dotaz: V čem spatřujete největší potíž ve výchově
bilingvních či vícejazyčných dětí?
Tento dotaz byl položen simultánně ve třech dotaznících – pro učitele českých škol bez hranic, pro učitele
u krajanských komunit a pro rodiče dětí navštěvujících
výuku ČŠBH či krajanskou výuku.
Tab. Největší potíž ve výchově bilingvních
či vícejazyčných dětí (pohled učitelů ČŠBH,
učitelů u krajanských komunit a rodičů dětí)

Potíže ve výchově vícejazyčných dětí Počet respondentů
Dostupnost českojazyčných aktivit
2
a nedostatek materiálů
Žádné potíže
2
Bariéry ve výchovných institucích/
1
jazyk. bariéry v rodině
Motivace dětí
1
Celkem
20

Na tuto otázku se podařilo nashromáždit v dotazníkovém šetření celkem 20 odpovědí. Jako největší potíž
je spatřován nedostatek možností komunikace v českém
jazyce mimo rodinné zázemí. Pro rodiče je často velice
těžké udržovat v dítěti zájem o český jazyk, když okolí
mluví na dítě jinou řečí, vyžadovanou po něm i v zahraniční škole a povětšině též od rozšířené rodiny nečesky
hovořícího partnera. S tím souvisí i potíž uvedená na druhém místě, a to dohoda mezi partnery. V dotaznících je
často uváděno, že se jedná o spolupráci partnerů, která
musí být nekompromisní a musí být skutečně cílevědomá a usilovná, jinak dítě polevuje. V rodinách se tedy
často traduje model, kdy každý rodič promlouvá na dítě
svým jazykem ve všech kontextech a za všech okolností.
Dotaz: Co vám osobně by ulehčilo výuku českého
jazyka v zahraničí (v místě, kde pobýváte)?
Tato otázka byla pokládána učitelům ČŠBH, učitelům u krajanských komunit a rodičům dětí docházejících do ČŠBH nebo na krajanskou výuku.
Tab. Co by vám ulehčilo výuku českého jazyka v zahraničí?
Počet
respondentů
Spolupráce s kolegy na úrovni sdílení materiálů
1
Mít vedle sebe kolegy se stejnou motivací
1
Jasné vymezení kompetencí, které učitel má
1
Učebnice pro české bilingvní děti
2
Co by bylo třeba

Potíže ve výchově vícejazyčných dětí Počet respondentů
Malá možnost konverzace v čj
6
Je třeba cílená dohoda a usilovná spo4
lupráce partnerů
Časové vytížení
4
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Co by bylo třeba
Uznání výuky místními školami
Pevně stanovený řád výuky
Víc hodin výuky týdně
Kvalitní prostory a více financí pro učitele
Docházka i v průběhu týdne
Lepší přístup k českému televiznímu vysílání
a české knihy a filmy
Možnost korespondenčních kurzů pro ty,
kteří žijí dál v cizině
Nic nechybí
Celkem

Počet
respondentů
2
1
1
2
1
2
1
3
18

Tento dotaz se setkal s velkým ohlasem, respondenti se zde rozepsali poměrně značně. Záběr názorů je
velmi široký, a přehledová tabulka tak nabízí další vhled
do problematiky výuky českého jazyka v zahraničí.
Dotaz: Uveďte prosím počet dětí navštěvujících školu
ČŠBH nebo krajanskou výuku
Tato otázka byla pokládána v dotazníku pro
rodiče dětí za účelem zjištění, kolik dětí dotazovaných respondentů navštěvuje školu ČŠBH nebo krajanskou výuku.
Dotaz zodpovědělo všech 11 osob, které dodaly
vyplněné dotazníky pro rodiče dětí navštěvujících ČŠBH
nebo krajanské vzdělávání. Plný počet dotazníků se týkal
ČŠBH, nebyl zde zastoupen jediný rodič, jehož dítě/děti
by docházely na krajanské vzdělávání.
6 osob (55 %) uvedlo 2 děti, 4 respondenti (36 %)
1 dítě a 1 dotazovaný (9 %) uvedl 3 děti.
Celkem se tedy jednalo o 19 dětí, o kterých se
hovořilo v dotaznících týkajících se vzdělávání v ČŠBH.
Mnoho rodičů psalo, že mají ještě jedno nebo dvě malé
děti, které se chystají nastoupit do ČŠBH na předškolní
výuku. Ve velké míře vyjadřovali rodiče vděk za možnost
umístit dítě do ČŠBH a shledávali to jako velkou pomoc
při výuce českého jazyka.

Dotaz: Uvažujete o tom, že bude vaše dítě v budoucnu
studovat v ČR střední či vysokou školu?
Tento dotaz úzce souvisí s otázkou o návratu, která
bude následovat. Tuto otázku zodpovídali rodiče dětí
navštěvujících ČŠBH.
Dotaz zodpovědělo všech 11 participantů, z toho 2
osoby (18 %) odpověděly ano, 6 respondentů (55 %)
se vyjádřilo negativně, tedy že o návratu neuvažují,
a 3 osoby (27 %) se vyjádřily „podle situace“, tedy ve
smyslu, že se tzv. uvidí. V souboru tedy převažovaly
osoby neuvažující o návratu, následovány jedinci, kteří
ještě nejsou rozhodnuti. Někteří též uváděli, že se rozhodnou s přibývajícím věkem, že vidí jistou možnost
návratu v důchodu.
S výše kladenou otázkou úzce souvisí i dotaz na
případný návrat rodičů s dětmi do ČR.
Dotaz: Uvažujete o návratu do ČR?
Otázku zodpovědělo všech 11 rodičů, z toho pozitivně se vyjádřily 3 osoby (27 %), negativně vyplnilo
dotazníkovou kolonku 7 osob (64 %) a zatím nerozhodnuta zůstala 1 osoba (9 %). Výsledky se téměř shodují
s výše položenou otázkou o možném studiu dětí v ČR,
což je do jisté míry dáno právě společným pobytem
nezletilých dětí s rodiči.
Co se týče rodičů dětí navštěvujících ČŠBH, pokusili jsme se na problematiku také nahlédnout z opačné
strany. Zeptali jsme se v dotazníkovém šetření učitelů
ČŠBH a učitelů u krajanských komunit, jak se jim komunikuje s rodiči dětí.
Dotaz: Úspěch Vámi zprostředkovaného vzdělání
závisí mimo jiné na spolupráci s rodiči. Jak tuto spolupráci hodnotíte?
Tab. Spolupráce s rodiči (pohled učitelů
ČŠBH a učitelů u krajanských komunit)
Spolupráce rodičů
Problematická
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Počet respondentů
3

Spolupráce rodičů
Dostačující
Bez výhrad fungující
Celkem

Počet respondentů
3
3
9

Tato otázka byla zodpovězena všemi devíti respondenty, kterých se v dotazníku týkala. Zajímavé je, že
každá z možných odpovědí byla zastoupena rovným
dílem. Spíše než nějaké zobecnění je tedy na místě říci,
že asi velmi záleží na konkrétních případech.

Finanční část
Dotaz: Jak vnímáte financování ze strany Ministerstva
zahraničních věcí (MZV) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)?
Tato otázka byla položena aktérům všech tří skupin,
které mají s českými školami bez hranic co do činění
(ředitelům, učitelům ČŠBH a rodičům dětí docházejících
do ČŠBH a partnerských škol).
Tab. Jak vnímáte financování ze strany MZV a MŠMT?
(pohled ředitelů, učitelů ČŠBH a rodičů dětí)
Financování ČŠBH
Počet respondentů
Problematické
10
Dostačující
0
Bez výhrad fungující
2
Neuvedeno (nedokážu posoudit)
4
Ani jedno, nedostáváme od nikoho
1
žádné finanční prostředky
Celkem
17

neustále opětovně řešeno na každoroční konferenci,
při které se scházejí zástupci škol bez hranic, zástupci
české vlády a zainteresovaní jedinci. Stejně tak se
nespočet dostupných rozhovorů na téma českých škol
bez hranic ve velké většině stáčí k otázce financí. Není
divu. Nejčastěji je formě financování vytýkáno, že není
systémové, že se jedná pouze o grantové peníze, nárazové částky, nejistotu ohledně příjmu pro každý školní
rok. Vzdělávání dětí je tak z velké části – vyjma částečného financování ze strany MŠMT a MZV – hrazeno
z kapes rodičů dětí a sponzorů či jednotlivých dárců.
Toto je stav, který se pokoušela změnit v roce 2013
poslankyně Anna Putnová (TOP 09), kdy se snažila do
novely školského zákona prosadit usnadnění provozu
českých škol v zahraničí „garantováním alespoň minimální finanční pomoci, metodickou podporu a také
zařazení do systému vzdělávacích zařízení…“, které
by přineslo úlevu v podobě přehlednějšího financování a zrovnoprávnění českých škol bez hranic se školami v České republice. Dalším z předkladatelů novely
byl i Karel Schwarzenberg (TOP 09). Vláda však návrh
v půli července roku 2013 zamítla.
S otázkou financování dále souvisí následující dotaz
pokládaný ředitelům českých škol bez hranic.
Dotaz: Kdo další a jakou měrou by se kromě rodičů,
sponzorů, MŠMT a MZV měl podílet na nákladech,
platech učitelů a provozu škol?
Tab. Kdo další by se měl podílet na financování
chodu ČŠBH? (pohled ředitelů ČŠBH)

Jak ukazuje přehledová tabulka, financování českých škol bez hranic je vnímáno ze všech tří stran
jako převážně problematické. Financování chodu českých škol, financování materiálů pro výuku, školení
a odměny pedagogů jsou velkým tématem, které je

Financování ČŠBH
Počet respondentů
Krajanské spolky
1
Město/stát, ve kterém škola funguje
1
České firmy v zahraničí
1
Mělo by krýt MŠMT, rodiče a sponzoři
1
jen doplňující roli
Celkem
4
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Tato otázka se bohužel nesetkala s velkou odezvou,
neboť v celém souboru odpověděli pouze 4 ředitelé českých škol bez hranic. Nabízí se tak spíše náhled uvažování jednotlivců, který není ujednocen. Dá se říci, že
co jednotlivec, to názor. Ředitelé škol, kteří zodpověděli
dotaz, nemají v této oblasti promyšleno, jaký model by
byl optimální.

Tento dotaz byl položen simultánně ve všech dotaznících, možnost zodpovědět jej tedy dostali ředitelé
ČŠBH, učitelé ČŠBH, učitelé u krajanských komunit
i rodiče dětí docházejících do českých škol bez hranic.
Na tuto otázku odpovídalo 22 osob, z toho 17
(77 %) osob odpovědělo ano, 3 osoby neodpověděly
a 2 osoby neměly vyhraněný názor. Následující tabulka
přináší souhrnný pohled a názory osob k tématu.

Legislativní část
Dotaz: Můžete uvést nějaký pozitivní zahraniční příklad postavení politického aparátu k systému vzdělávání v zahraničí?
Tato otázka byla položena následujícím třem skupinám aktérů – ředitelům, učitelům ČŠBH a učitelům
u krajanských komunit. Cílem bylo zjistit, zdali dotazovaní preferují nějaký způsob zajištění výuky jazyka
v zahraničí ze své dosavadní zkušenosti či znalosti.
Tab. Pozitivní zahraniční příklad vzdělávání
v zahraničí (pohled ředitelů a učitelů ČŠBH
a učitelů u krajanských komunit)
Pozitivní zahraniční příklad
Neví/neuvádí/nemá zkušenost
Pozitivní příklady ze zemí, kde působí
Celkem

Počet respondentů
8
4
12

Na tuto otázku odpovědělo celkem 12 osob, většina
však uvedla, že s danou problematikou nemá žádnou
zkušenost, popřípadě že do problematiky nepronikla.
Uvedené pozitivní příklady, pocházející od osob, které
v dané zemi působí, se vztahovaly k těmto následujícím
zemím: Argentina, Island, Německo, Švýcarsko.
Dotaz: Může podle Vás zlepšit situaci ČŠBH a vzdělávání v krajanských komunitách v zahraničí legislativní
úprava, případně samostatný zákon věnovaný krajanské problematice? Co by mělo být z Vašeho pohledu
jeho hlavní prioritou?

Tab. Co by mělo být hlavní prioritou legislativní
úpravy, případně samostatného krajanského zákona?
Návrhy respondentů
Prioritou finanční podpora menších škol
v zahraničí
Dostupnost informace o vzdělání v zahraničí
pro všechny
Podpora české identity u krajanů v zahraničí
Volební právo – korespondenčně či elektronicky
Možnost dvojího občanství
Nástroje k informovanosti zahr. Čechů
v legislativní oblasti
Samostatný krajanský zákon
MŠMT a MZV by se mělo aktivně zasazovat
o ČŠBH a nenechávat iniciativu na jedincích
Důkladná spolupráce mezi krajanskou komunitou a poskytovateli prostředků
Možnost studia/stáží v ČR pro nadané studenty
Známkování na výběru rodičů
Nemá vyhraněný názor
Neodpověděl/a
Celkem

Počet
respondentů
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
22

Jak přehledová tabulka naznačuje, hlavním tématem je opět oblast financování, v tomto případě konkrétně menších škol v zahraničí. Aktéři dále vyjadřují
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různá názorová stanoviska ohledně toho, co by měla
legislativní změna, popřípadě krajanský zákon obsahovat. Oblast vzdělávání je zde pouze jednou částí problémů, které by zákon podle názoru odpovídajících
osob měl řešit. Vedle vzdělávání se zde hovoří především o politické participaci.
Na tento dotaz navázala další otázka k legislativě,
která se týká novely školského zákona ve prospěch krajanů a učitelů u krajanských komunit. Zajímalo nás, co
by do ní dotyční aktéři zařadili.
Dotaz: Co by podle Vás měla obsahovat novela školského zákona, aby lépe vyhovovala potřebám krajanů
a učitelům u krajanských komunit?

Finanční podpora
Změna zákonů v té které zemi
Jasně daná kritéria pro podporu krajanských
subjektů
Změny v oblasti vzdělávání/školení učitelů
Prostupnost vzdělávání/zjednodušení uznávání tohoto vzdělání
Netýká se mě/nevím
Celkem

Systémovému fungování ČŠBH, které také souvisí
částečně s legislativním ukotvením, se věnují následující dotazy.
Dotaz: Co je podle Vás největší systémovou slabinou
projektu ČŠBH?
Tato otázka byla pokládána ředitelům ČŠBH, neboť
se domníváme, že k ní mají ředitelé nejblíže a mohou se
k otázce fundovaně vyjádřit. Vzhledem k malému množství osob ve funkci ředitele zapojených do dotazníkového šetření se bohužel jedná o pouhý nástřel myšlenek
a názorových stanovisek.
Tab. Systémová slabina projektu ČŠBH z pohledu
ředitelů ČŠBH (pohled ředitelů ČŠBH)

Tab. Co by měla obsahovat novela školského
zákona ve prospěch krajanů a učitelů u krajanských
komunit? (pohled učitelů krajanských komunit)
Návrhy respondentů

Systémová část

Systémová slabina ČŠBH

Počet
respondentů
1
1

Systém hodnocení žáků
Kvalifikovaní učitelé a prostory pro výuku
Nedostatečné systémové propojení se všemi
složkami výuky čj v zahraničí
ČŠBH není systémově zařazena do českého
školství
Možnost nevyužití ČŠBH jako kmenové školy
Celkem

1
1
1
2
7

Dotaz byl zodpovězen všemi 7 učiteli u krajanských komunit, kteří se dotazníkového šetření účastnili. Z odpovědí je patrné, že učitelé by uvítali změny
vedoucí ke stabilnějšímu ukotvení instituce, uvítali by
vyšší prestiž tohoto typu vzdělávání a zejména stabilnější způsob financování.

Počet
respondentů
1
1
1
1
1
5

Jak tabulka ukazuje, opět se jedná o případ, kdy
co osoba, to názorové hledisko. Bohužel, kvůli malému
počtu zúčastněných ředitelů se jedná pouze o náhled na
problematiku, která by vyžadovala širší zhodnocení.
Se stejnou potíží, tedy nízkou účastí, se potýká
i následující otázka, která byla kladena učitelům ČŠBH.
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Dotaz: Co by dle Vás mělo následovat jako logický krok
po zrušení rozdílových zkoušek ze strany MŠMT a MZV?
Tab. Jaký další logický krok po zrušení rozdílových
zkoušek ze strany MŠMT a MZV? (pohled učitelů MŠMT)
Další krok po zrušení rozdílových zkoušek
Uznání certifikátu ČŠBH jako rovnocenného
s českým vysvědčením a zrovnoprávnění
ČŠBH a českých škol i z pohledu financování
Celkem

Počet
respondentů
2
2

Tab. Jakými dalšími otázkami ve vztahu
k zahraničním Čechům by se mělo MZV zabývat?
Počet
respondentů
Podpora zachování českého občanství u krajanů
2
Možnost volby např. korespondenčně
2
Zlepšení časové dostupnosti konzulárních úřadů
1
Integrace do současného života v ČR prostřednictvím setkávání s Čechy navštěvujícími danou
1
zemi (politikové, hudebníci, profesoři…)
6
Celkem
Názory, nápady pro MZV

Vzhledem k tomu, že se dotazníkového šetření
účastnili jen dva učitelé, máme vyjádření k věci pouze
od těchto dvou osob. Tato vyjádření se ale shodují,
oba pedagogové shodně proklamují zrovnoprávnění
českých škol bez hranic a jejich vysvědčení jako právoplatného dokumentu s českými školami, které by
přineslo mnoho výhod. Kromě bezproblémového
navázání na studium v českých školách po návratu ze
zahraničí, by došlo ke zvýšení prestiže ČŠBH, motivace jejích vyučujících a začlenění ČŠBH do systémového financování.
Jako závěrečnou otázku jsme zařadili dotaz týkající
se rodičů dětí, tedy občanů-zahraničních emigrantů po
roce 1989, na které je celý projekt zaměřen.

První uvedený návrh, tedy čím by se mělo MZV ve
vztahu k zahraničním Čechům zabývat, byl ještě dále
rozvinut. Podpora zachování českého občanství u krajanů byla též myšlena jako podpora českého kulturního
dědictví, respondent zmiňoval cílenou snahu pěstovat image ČR v zahraničí. U možnosti volby korespondenční formou bylo též uvedeno urychlení a zjednodušení administrativních postupů obecně.
Odpovědi na danou otázku ukazují, že aktéři vnímali
otázku vzdělávání jako součást celé řady dalších problémů reprezentujících vztah České republiky k Čechům
v zahraničí.

Dotaz: Jakými dalšími otázkami ve vztahu k zahraničním Čechům by se mělo MZV zabývat?
Dotaz zodpovědělo celkem 6 osob vyplňujících
dotazník, dalších 5 osob se nevyjádřilo a ponechalo
otázku nezodpovězenou. Často pravděpodobně i proto,
že se jednotliví respondenti k tématu vyjádřili již v předchozích otázkách. Následující tabulka tedy přináší
pohled těch 6 respondentů, kteří odpověděli.

Výzkumu českých škol bez hranic a krajanského
vzdělávacího programu v rámci projektu Analýza migrace českých občanů po roce 1989 se účastnilo celkem 24 osob, které zareagovaly na oslovení a prosbu se
žádostí o účast na dotazníkovém šetření.
Kontakt byl navázán s českými školami bez hranic
a spolupracujícími školami celkem v 10 zemích a s učiteli u krajanských komunit ze 7 zemí. Dotazníkového šetření se účastnily tyto české školy bez hranic a spolupracující školy: Český kroužek v Kodani (1 dotazník), Česká
škola v Káhiře (4 dotazníky), Česká škola bez hranic

Závěr
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Paříž (7 dotazníků), Česká škola Düsseldorf (3 dotazníky) a Česká škola Tulipán v Basileji (2 dotazníky).
Učitelé u krajanských komunit, kteří vyplnili a zaslali
dotazník, pocházeli z těchto zemí: Argentina, Austrálie,
Brazílie, Itálie, Island, Ukrajina, Velká Británie.
Kontakt byl navázán ještě s dalšími 11 školami,
které zareagovaly na výzvu, buď s vysvětlením, proč
nejsou schopny vyplnit dotazník (jednalo se často
o malé školy, které ještě nenaplňovaly kritéria českých
škol bez hranic), nebo s příslibem rozeslání a vyplnění
dotazníků: Česká školička v Řecku, Česká škola Řím při
krajanském sdružení Associazone Praga, Spolek Čeština na Islandu, Česká škola Tauranga Nový Zéland,
Česká škola Los Angeles, Česká škola v jižním Londýně
– Okénko, Česká a Slovenská škola při Bohemian Hall,
Česká škola Portland.
Osoby (spojené s českými školami bez hranic a spolupracujícími školami i učitelé u krajanských
komunit), které se do dotazníkového šetření zapojily,
zodpovídaly celkem 11 otevřených dotazů ve 4 dotazníkových modifikacích, zahrnujících otázky podobné
obsahem, ale odlišné formou podle dotazované osoby:
(1) dotazníky pro ředitele českých škol bez hranic, (2)
dotazníky pro učitele českých škol bez hranic, (3) dotazníky pro rodiče dětí docházejících do českých škol bez
hranic a (4) dotazníky pro učitele u krajanských komunit. Kromě otázek cílených na problematiku vzdělávání
byly vyplňovány též údaje pasportizačního rázu, které
byly též vyhodnoceny. Forma dotazníkového šetření
byla anonymní.
V textu jsou vyhodnoceny odpovědi na ty dotazy,
které byly většinou respondentů zodpovězeny. Dotazy
ve větší míře nezodpovězené (nebo ty, k nimž se respondenti podrobněji vyjádřili v odpovědích na dotazy následující) nebyly do vyhodnocení vzhledem k nízké relevanci a nízké účasti zařazeny.
Dotazy a jejich vyhodnocení byly v textu pro větší
přehlednost rozděleny do jednotlivých částí: obecnou
část, věnující se dotazům na fungování českých škol

bez hranic a krajanské výuky, oblast financování ČŠBH,
úsek věnující se legislativní problematice a část systémovou, zabývající se systémovým fungováním ČŠBH.
Dotazníkové šetření se bohužel setkalo s nízkou
návratností, a tak se v textu spíše než o generalizaci
vyhodnocených zjištění jednalo o nástin jednotlivých
témat, vedoucích k dalšímu zamyšlení.
Jako hlavní linie se však všemi částmi prolíná problematika nedostatečného a nesystémového financování českých škol bez hranic, které má dopad jak
na oblast výuky (prostory k výuce, výukové materiály, odměny učitelů, jejich školení atd.), tak na oblast
samotného fungování těchto škol.
Dalším základním a mnohokrát opakovaným systémovým problémem bylo samotné uznání výstupů žáků ve
vzdělání českých škol bez hranic, které není hodnoceno
rovnoprávně s vysvědčením z českých škol. Roztříštěnost názorů jak tuto problematiku řešit naznačuje jednak
diferencované podmínky pro české školství v jednotlivých
zemích, jednak nutnost další cílené diskuse o této problematice mezi samotnými učiteli a vedoucími pracovníky
zabývajícími se vzděláváním Čechů v zahraničí.
Z ostatních témat, nesouvisejících se školní tematikou, zapůsobil významně dotaz týkající se právní úpravy
legislativy, popřípadě samostatného zákona věnovaného krajanské problematice, kdy z 22 vyjádřených
odpovědí 77 % (17 osob) kladně odvětilo, že by si přálo
změnu legislativy, eventuálně vznik krajanského zákona,
a uvedlo řadu nápadů, co všechno by takováto změna
měla obsahovat.
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VII.

NÁZOROVÁ HLADINA V POSTOJÍCH
SOUČASNÝCH MIGRANTŮ K ČR

1. NÁZORY A AKTIVITY KRAJANŮ
NA FACEBOOKU A V INTERNETOVÝCH
DISKUSÍCH

Následující text reflektuje aktivitu zahraničních
Čechů na sociálních sítích a v internetových diskusích.
V první části textu vycházíme ze sběru názorové hladiny krajanů, který provedl Petr Kabelka, asistent senátora Tomáše Grulicha. Tato část mapuje témata, která
zajímají krajany působící v on-line prostředí. To znamená, že vzorek názorů se vztahuje ke krajanské populaci, která se odhodlala z vlastního popudu vstoupit do
diskuse na dané téma. Reakce na naše anketní otázky
zde nejsou explicitně vyjadřovány, sebrané názory však
patří do užitečných podnětů, a proto je zahrnujeme do
vyhodnocení názorové aktivity krajanů. Navíc tato spontánní reakce krajanů má svou relevanci (i když relativní):
takto se sami od sebe chtějí vyjádřit a taková konkrétní
aktuální přání mají.
I tak je třeba k prezentovaným projevům přistupovat s jistou dávkou obezřetnosti – brát je sice jako
reprezentativní vzorek, avšak vzorek lidí, kteří se chtěli
veřejně vyjádřit. Přes tyto pochybnosti se jedná o sondu
zachycující základní okruhy problémů, s nimiž se krajané ve vztahu k ČR potýkají.
Druhá, specifičtější část textu se zaměřuje na konkrétní téma, a to na analýzu reakcí zahraničních Čechů
na facebookovou stránku projektu Analýza migrace českých občanů po roce 1989. Tuto část sledovala, sbírala
a průběžně vyhodnocovala Anežka Jiráková. Bude zde
zmapováno, jaký zájem Češi o danou stránku projevili,
jakou zpětnou vazbu poskytovali, nakolik se zapojili do
výzvy o vyplnění dotazníku a obecně jakým způsobem
k projektu přistoupili. Také v tomto případě je relevance
názorové hladiny krajanů omezena.

Dotazy krajanů v otázce vztahu k ČR
Dotazy pocházejí z facebookových stránek krajanů z celého světa a webových stránek, respektive diskusí na nich uvedených. Vzhledem k počtu nalezených
dotazů (jsou to desítky) se jedná spíše o sondu, takže
do statistického zpracování se pouštíme jen okrajově.
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Zahrnuty jsou zde i dotazy zahraničních Slováků (resp.
dotazy na slovenskou krajanskou problematiku), které
se objevily na stránkách vytvořených společně pro
Čechy a Slováky žijící v zahraničí. Pro společné československé stránky hovořil předpoklad, že dotazy budou
u obou krajanských komunit dosti podobné.
Většina otázek krajanů směřovala k záležitostem
vztahujícím se k zemi aktuálního pobytu v zahraničí
nebo k zemi zamýšleného pobytu. Velkou část dotazů
formulovali také občané žijící v té době v ČR, ale připravující k delšímu pobytu v zahraničí či k přesídlení. Svými
dotazy zjišťovali pobytové podmínky pro cizince v zahraničí. Pouze zlomek dotazů se týkal vztahu krajanů a ČR.

Tematické členění dotazů:
Jednoznačně nejvíce opakovaným dotazem byly
otázky na daně, sociální a zdravotní pojištění a čerpání
příspěvků. Na jedné straně to byla snaha získat přesnou
informaci o povinnosti krajanů platit v zahraničí daně,
pojištění, a na straně druhé potřeba ptát se po možnostech čerpat stávající příspěvky od ČR. Častým dotazem bylo, zda je nutné vyplňovat české daňové přiznání,
pokud člověk žije dlouhodobě v zahraničí. Dále, zda je
možné čerpat mateřskou dovolenou (+ příspěvky na
dítě), podporu v nezaměstnanosti a další dávky po dobu
pobytu v zahraničí a zároveň neplatit zdravotní a sociální pojištění. Migranti se zajímali, jak je to s problematikou pobytového režimu: zda stále mohou mít trvalý
pobyt v ČR.
Zazněly dotazy, do jaké míry je člověk povinen zařídit
si zdravotní a sociální pojištění, pokud jde pracovat do
zahraničí, a co mu bude uznáno po návratu do ČR. Krajany také zajímalo, jak je kryta zdravotní péče v případě
pojištění v ČR a zdravotní ošetření v zahraničí a naopak. S tématem odvodů a příspěvků souvisí započítávání
odpracovaných let v zahraničí do českého důchodu. Dva
dotazy směřovaly například k tomu, co je třeba zařídit
ohledně daní a pojištění v případě návratu do ČR.

Velká část dotazů se týkala sňatků. Podle možných
situací, které u krajanů právě nastaly, ptali se respondenti
na náležitosti a povinnosti v těchto třech variantách:
– svatba Čecha s cizincem v ČR,
– svatba dvou Čechů v zahraničí,
– svatba Čecha s cizincem v zahraničí.
Zazněl také dotaz na možnost cizince získat svatbou
státní občanství ČR. Kromě toho krajany zajímalo, jak
bude po svatbě probíhat změna osobních údajů v dokladech (přes ambasádu, nebo pouze v ČR?).
Dalším velkým tématem byly děti. Zde se vyskytovaly dotazy ve čtyřech základních kategoriích:
– otázka školní docházky při návratu s dětmi do ČR,
popřípadě hledání škol a školek v místě bydliště
a otázka dostupnosti dvojjazyčných škol a školek,
– otázka na problematiku dětí narozených v zahraničí, jejichž český rodič má zájem o české občanství pro dítě.
S tím souvisely i otázky na možnost dvojího občanství pro děti:
– byl to dotaz na povinnost doložit překlad očkovacího
průkazu pro děti, které byly očkovány v zahraničí,
– dále byla dotazována problematika vymáhání výživného na děti, jejichž jedním rodičem je český občan
žijící v Čechách a druhým cizinec zdržující se
v zahraničí.
Další série dotazů se týkala získání konkrétních
dokladů od českého státu. Řada otázek směřovala
k vyřizování českého pasu ze zahraničí, další pak se
ptaly na možnost uznání řidičského průkazu ze zahraničí
a vydání českého; jeden dotaz zjišťoval okolnosti získání
výpisu z českého rejstříku trestů pro krajana v zahraničí.
Krajany také zajímaly možnosti uznání zahraničního
vzdělání v případě návratu do ČR.
Několik krajanů chtělo vědět, co všechno je nutné
zařídit při plánování trvalého návratu do ČR, tedy jaké
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dokumenty je třeba vyplnit, které úřady je nutné navštívit a které záležitosti lze zařídit ze zahraničí ještě před
příjezdem do ČR.
Poslední okruh dotazů se týkal otázek spojených
s významem krajanské komunity. Tazatele zajímalo,
jaké výhody vyplývají z uznání osoby za krajana (oproti
cizincům) a jak získat potvrzení o tom, že osoba patří ke
krajanské komunitě (pravděpodobně se v tomto dotazu
promítala právně respektovaná úprava zahraničního krajanství, které platí pro Slováky; v české situaci se zjišťování etnické příslušnosti zahraničního Čecha k české
etnicitě uplatňuje především při reemigraci potomků
českých přesídlenců, kupříkladu z Ukrajiny).
Autentické otázky zahraničních Čechů podle tematických skupin Viz Přílohu č. 1 – na konci publikace.

Facebooková stránka projektu
Obecné informace
Neoficiální stránka projektu „Analýza migrace českých občanů po roce 1989“253 byla na webové sociální
síti Facebook publikována a otevřena pro veřejnost dne
22. září 2014. Tento způsob komunikace s krajany jsme
zvolili zejména s ohledem na jeho celosvětovou popularitu a s tím související možností oslovit velké počty krajanů najednou. Tým Etnologického ústavu AV ČR založením facebookové komunity a publikováním dotazníku
v sadě aplikací Google Docs zároveň reagoval na aktuální trendy v komunikačních médiích. Webový systém
Facebook byl zvolen zejména s ohledem na množství
aktivních uživatelů (k roku 2014 to byly 1,4 mld. uživatelů celého světa).
253 URL facebookové stránky projektu (stránku včetně komentářů
bylo možno zobrazit i bez předchozí registrace na Facebooku):
Dostupné z: https://www.facebook.com/pages/Anal%C3%BDza-migrace-%C4%8Desk%C3%BDch-ob%C4%8Dan%C5%AF-po-roce-1989-v%C3%BDzkumn%C3%BD-projekt-E%C3%9A-AV-%C4%8CR/526299527505424 (cit.
od 22. 9. 2014–duben 2015).

Při zakládání facebookové stránky jsme si stanovili
následující cíle:
1) oslovit co největší množství potenciálních respondentů,
2) seznámit s projektem české občany v ČR i ve světě
a o průběhu projektu je aktivně informovat, projevíli zájem o prostřednictvím svých dotazů,
3) umožnit jim svobodné a veřejné vyjádření k tématu.
Založení facebookové stránky lze ve výsledku hodnotit jako vcelku úspěšný počin. Nejdůležitější faktografii plynoucí z užívání facebookové stránky lze shrnout:
(podrobně budou údaje rozebrány dále v textu):
– Od založení stránky dne 22. 9. 2014 do konce
dubna 2015 vyplnilo náš zveřejněný dotazník celkem 280 Čechů žijících v zahraničí,
– 268 Čechů (z toho 136 žijících v ČR) označilo
stránku tlačítkem „To se mi líbí“, tj. projevilo zájem
o aktivity související s představovaným projektem
(4 osoby toto označení v průběhu času zrušily),
– Během období od října 2014 do května 2015
stránku odhadem navštívilo několik tisíc osob.
– Krajané projekt aktivně komentovali prostřednictvím komentářů a příspěvků, vyjadřovali svoje pozitivní i negativní názory: na projekt (na jeho smysl
či hodnotu, včetně pochybností), na problematiku
emigrace z ČR (včetně kritiky stávající emigrační
a krajanské politiky v ČR).254
254 Základní technické údaje. Facebooková stránka byla založena
pod šablonou „komunita“. Tento způsob publikování obsahu
přináší správcům: 1) možnost kontaktovat široké spektrum uživatelů sociální sítě a vytvářet tak síť potenciálních respondentů,
2) možnost sdílet multimediální obsah s komunitami, skupinami, firmami a dalšími jednotkami působícími v on-line sociálním prostředí, 3) možnost prostřednictvím timelinu informovat
návštěvníky stránky o aktualitách všeho typu, 4) možnost zveřejnit odkaz na on-line dotazník vytvořený v kancelářské aplikaci
Google Docs, 5) možnost otevřeně, veřejně a transparentně
komunikovat s krajany (a nejen s nimi), zveřejňovat jejich
názory a komentáře a otevřít tak diskusi přístupnou komukoliv,
kdo má zájem, 6) možnost aktivitu krajanů (a obecně návštěvníků stránky) průběžně sledovat a reflektovat.
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Kontaktování krajanů
prostřednictvím Facebooku
Kontaktování krajanů prostřednictvím stránek
Facebooku obstarávalo publikování naší výzvy následujícího znění:
Vážení krajané, Češi v zahraničí, obracíme se na Vás
s prosbou o účast na výzkumu nazvaném „Analýza migrace českých občanů po roce 1989“. Jedná se o projekt Etnologického ústavu Akademie věd ČR. Jeho cílem
je popis všech typů migrace z Československa a později z České republiky po roce 1989. Budeme rádi, když
nám o sobě dáte vědět. Stačí vyplnit jednoduchý anonymní on-line dotazník. Více informací a případné kontakty najdete na naší stránce. Děkujeme!“
Výzvy byly vloženy na různé stránky českých krajanů
(spolků, sdružení) v zahraničí a dále na stránky vybraných zemí světa, hlavních a dalších vybraných měst:
– v Evropě (37 na stránky jednotlivých států, 18 na
stránky hlavních měst, 24 na stránky dalších velkých měst),
– na stránky Čechů pobývajících v Severní Americe (23),

–
–
–
–

v Jižní Americe (9),
v Asii (14),
a v Oceánii (3),
dále na stránky jednotlivých světadílů (např. Češi
v Africe apod.).

Celkem bylo tedy na stránky zahraničních Čechů
vloženo přes 130 výzev.
Ačkoliv se vkládání příspěvků zpočátku jevilo jako
efektivní záležitost, později se ukázalo, že většina stránek naše příspěvky maže (někdy ihned vzápětí po jejich
zveřejnění), takže vytěžitelnost tohoto postupu nebyla
příliš velká.
Otázka, proč i správci krajanských stránek naše
komentáře mazali, není jasná. Počet vložených příspěvků byl také vzhledem k realizaci ochrany soukromí
a ochrany proti spamu ze strany Facebooku limitován,
a to především v začátku výzkumu, kdy byla možnost
vkládání příspěvků na určitou dobu pozastavena úplně.
I přes nastalé komplikace se – pravděpodobně prostřednictvím apelujících příspěvků – podařilo několik
respondentů získat.

Návštěvnost
Návštěvnost stránky obecně

Graf intenzity návštěvnosti
facebookové
stránky od října 2014
do poloviny května 2015
(sestavila A. Jiráková).
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Z uvedeného grafu je patrné, že největší počet
návštěv zaznamenala stránka na začátku provozu, tj.
v říjnu a v listopadu 2014. Absolutně nejvyšší počet
zobrazení timelinu na stránce byl zaznamenán 20. října
2014, kdy se na stránku podívalo celkem 55 osob.
Nebylo však možné zachytit absolutní počet osob, který
stránku celkem navštívil (některé osoby mohly stránku
navštívit vícekrát v různých dnech). Celkem lze odhadovat, že stránky během jejich provozu navštívilo několik
tisíc osob z ČR i ze zahraničí.

Stejně tak počty komentářů (o nichž bude podrobněji pojednáno níže) byly největší v měsících říjnu a listopadu 2014, jak uvádí následující graf. Tato skutečnost
souvisí patrně se „zranitelností“ stránek na počátku
jejich vzniku – na timelinu ještě nebylo vloženo mnoho
informací, stránky obecně nepůsobily příliš důvěryhodně. Krajané se sami snažili o sdílení odkazů a o kontaktování většího počtu respondentů. Tyto aktivity
postupně utichaly. Počátkem roku 2015 bylo možné
pozorovat výrazný pokles veškeré aktivity.

Graf znázorňující počty označení „To se mi líbí“, komentáře a sdílení

Charakteristika skupiny, která facebookovou stránku projektu označila jako „To se mi líbí“ (dále „fanoušci“)
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Graf zachycující genderové a věkové rozložení fanoušků

Fanoušky stránky projektu se stalo celkem 264
Čechů, z toho
– 136 žijících v České republice (67 v Praze),
– 88 v evropských zemích,
– 40 v mimoevropských zemích (z toho 17 v USA, 7
v Austrálii a 6 v Kanadě);
– původní počet fanoušků činil 268,
– 4 osoby označení „to se mi líbí“ zrušily.

Nejpočetnější skupinu fanoušků stránky tvoří lidé
ve věku
– od 35 do 44 let (celkem 23 %),
– dále osoby ve věku 25–34 let (15 %),
– následně ve věku 45–54 let (6 %).

Označení stránky „to se mi líbí“ od října 2014 do května 2015

166

Komentáře, příspěvky, zprávy

Komentáře a příspěvky – konkrétní příklady

Prostředí Facebooku umožňovalo návštěvníkům
stránek reagovat a vyjadřovat sympatie/antipatie několikerým způsobem:
– označením To se mi líbí (→ lze označovat stránku
jako celek, nebo dílčí údaje jako příspěvky na timelinu nebo komentáře) – veřejné,
– vložením příspěvku (vztahuje se ke stránce jako
celku) – veřejné,
– vložením komentáře (komentovat lze příspěvek
nebo dílčí komentáře) – veřejné
– zasláním zprávy – soukromé (zpráva se zobrazí
pouze administrátorům, nikoliv dalším uživatelům).

Konkrétní znění jednotlivých komentářů a příspěvků Viz Přílohu č.2 – na konci publikace.

Všechny vložené příspěvky si lze přečíst přímo na
stránkách projektu, kromě těch, které se jejich autoři
sami rozhodli odstranit. Náš tým příspěvky necenzuroval, odpovídal bez výjimky na všechny vložené příspěvky a komentáře, zároveň z naší strany nedošlo
k žádnému mazání nebo upravování příspěvků.

Počty komentářů, příspěvků a zpráv
Komentářů a příspěvků jsme dohromady zaznamenali 21, soukromé zprávy přišly celkem 4, z nichž 1 byla
technického charakteru a 3 se týkaly žádosti o zaslání
vyplněného dotazníku přes soukromou poštu.
Všechny námi vložené příspěvky jsou informativního charakteru. Výjimku tvoří morálně apelující příspěvek ze září, v němž jsme návštěvníky stránky prosili o slušnost a věcnost ve vyjadřování názorů. Tento
komentář byl na stránky vložen s ohledem na to, že případné zahlcení nekonstruktivní kritikou v samém zrodu
stránek by mohlo mít negativní dopad na další návštěvníky, tedy mohlo by dojít k vytváření dojmu nedůvěryhodnosti, a tím by mohl být ohrožen požadovaný výstup.

Sumarizace poznatků získaných z reakcí
zahraničních Čechů na Facebooku
1. Předně se ukázalo, že zahraniční Češi takový způsob komunikace vítají. Jejich reakce vyjadřují, že
především potřebují jedno konkrétní místo, jednu
adresu, „one stop shop“, kam by se obraceli se
svými konkrétními věcnými požadavky.
2. Zároveň způsob komunikace, frekvence dotazů
a diskuse (která byla nejen úzká, ale odehrávala se
především v oblasti dojmů a pocitové hladiny diskutujících) ukázaly, že krajanská obec obsahuje
vedle umírněné většiny (v níž bychom nalezli obětavé organizátory krajanského hnutí ve spolcích,
jako jsou například sokolské jednoty, kteří spolupracovali na společných akcích třeba při pořádání
Týdnů zahraničních Čechů od roku 1998) také skupinu nespokojených. Jejich nespokojenost se projevuje výrazným způsobem, výraznou kritikou. Je sice
pravda, že se do naší facebookové diskuse nezapojili
ti kritikové z tvrdého jádra krajanských kverulantů,
pro něž se v České republice děje vše zcela špatně.
Ale i tak v této diskusní sondě najdeme náznaky
v postojích zúčastněných, které říkají, že komunikace mezi ČR a krajanským světem má rezervy a že
potřebuje odborný zásah (dlouhodobou léčbu).
3. Sociální komunikace mezi ČR a krajany v rovině primárně-sdělovací (sdělování některých základních
informací o krocích ČR ve prospěch krajanů) jistě
existuje: třeba na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR nebo na portálu krajane.net.
4. Avšak rovina sekundárně-sdělovací, v níž se jedná
o obsah a význam jednotlivých komunikátů s efektem vzájemného poznávání, často chybí. Způsobilo
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to dlouhodobé chybné komunikování přeplněné
halo efektem (tj. podlehnutím jednomu nápadnému rysu), prvním dojmem, efektem sociálního
postavení, a také projekcí, kdy někteří krajané své
špatné dřívější zkušenosti přenášeli automaticky na
celou společnost. Do komunikace mezi společností
České republiky se dostaly i po roce 1989 předsudky a stereotypy z dřívějšího období. Došlo na
obou stranách ke zjednodušování a někdy k záměrnému zkreslování významu zahraničních Čechů pro
českou společnost v českých zemích.
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2. NÁZOROVÁ HLADINA V POSTOJÍCH
SOUČASNÝCH MIGRANTŮ K ČR:
DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Dotazník byl jednak distribuován na vybrané adresy
krajanských spolků adresáře MZV a jednak zavěšen na
facebookovou stránku, která nesla stejný název jako
dotazník a obsahovala vedle dotazníku též informace
o projektu.
Dotazníky byly vyplněny v období říjen 2014 – březen 2015. Výběrový soubor, vzniklý částečně řízeným
a částečně spontánním výběrem, obsahuje celkem 342
dotazníků.
Formou řízeného výběru byly do výběrového souboru dodány 63 dotazníky, formou spontánního výběru
279 dotazníků. Způsob výběru a charakteristiky souboru naznačují, že výběr reprezentuje Čechy v zahraničí nikoli jako celek, ale spíše tu jejich část, která má
aktivní zájem o krajanskou komunitu a o české instituce spolupracující s krajany, a to jak v pozitivním,
tak v negativním slova smyslu, snaží se komunikovat
a něco jim sdělit.
Základní charakteristiky výběrového souboru dotazníkového šetření
Genderové zastoupení – soubor je výrazně genderově disproporční
Na otázky odpovídalo 80 mužů a 262 žen. Přibližně
čtvrtinové zastoupení mužů bylo přitom patrné jak při
návratu dotazníků z krajanských spolků, tak při facebookové komunikaci.
Genderová disproporce při použití spontánního
výběru (také při zaslání dotazníku krajanským organizacím bylo teprve po doručení rozhodnuto, kdo záznamový list vyplní) naznačuje, že tento typ písemné komunikace vyhovuje více ženám než mužům a že jsou spíše
ochotny na něj zareagovat.

Věkové zastoupení
Při zjišťování věku jsme soubor rozdělili do věkových kohort po deseti letech. Věkové rozložení ukazuje
následující tabulka.
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Věk
20 a méně
21–30
31–40
41–50
51–60
61–70
71 a více
celkem

Počet osob
5
133
126
55
11
8
4
342

%
2
39
37
16
3
2
1
100

Věk
41–50
51–60
61–70
71 a více
celkem

Věkové rozložení ukazuje zastoupení především
mladších produktivních ročníků, což odpovídá tomu,
jak bychom si představovali zejména pracovní, resp.
ekonomickou migraci jako součást životního cyklu,
kdy je nejsilněji zastoupena věková kohorta 21–30 let.
Ve výběrovém souboru jsou muži mladší než ženy. Ve
věkové kohortě 21–30 let je téměř polovina všech mužů
ve výběrovém souboru.

Počet
39
9
7
2
262

%
14,89 %
3,44 %
2,67 %
0,76 %
100,00 %

Z tabulky je patrné, že zatímco u mužů je nejsilnější
věková kohorta 21–30 let, u žen je to kohorta 31–40 let.
Věkové rozložení u obou skupin tedy odpovídá odlišné
životní fázi a může hrát roli v tom, co každá genderová
kategorie od pobytu v zahraničí převážně očekává.
V grafické podobě bychom mohli věkovou strukturu souboru znázornit následujícím způsobem:

Věk mužů
Věk
20 a méně
21–30
31–40
41–50
51–60
61–70
71 a více
celkem

Počet
2
38
19
16
2
1
2
80

%
2,50 %
47,50 %
23,75 %
20,00 %
2,50 %
1,25 %
2,50 %
100,00 %

Místo pobytu

Věk žen
Věk
20 a méně
21–30
31–40

Důvody pobytu
– Pracovní 107
– Soukromé 175
– Studium 72

Počet

%

3
95
107

1,15 %
36,26 %
40,84 %

V místě pobytu zaznamenáváme velkou diverzitu,
která odráží diverzitu destinací, do kterých Češi odjíždějí.
Nejvíce odpovídajících žilo v USA (50), na druhém
místě byla Francie (47), na třetím místě byla Velká Británie
(34), dále Německo (32), Nizozemí (30), Švýcarsko (26).
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Nevíme přesně, kolik občanů z ČR se v současné době
vyskytuje v jednotlivých zemích, z údajů je však zřetelné,
že nadhodnocena bude v souboru zřetelně Francie, naopak například Rakousko s jedním respondentem je podhodnoceno, stejně jako Slovensko se dvěma respondenty.
Následující tabulka ukazuje provenienci a počet
respondentů, kteří vyplnili dotazník.
Místo pobytu

Místo pobytu

Počet respondentů

%

Japonsko

1

0,29 %

Lucemburk

1

0,29 %

Mexiko

1

0,29 %

Nizozemí

30

8,77 %

Nový Zéland

3

0,88 %

Norsko

1

0,29 %

Počet respondentů

%

Argentina

1

0,29 %

Portugalsko

2

0,58 %

Austrálie

9

2,63 %

Singapur

1

0,29 %

Rakousko

1

0,29 %

Slovensko

2

0,58 %

Belgie

6

1,75 %

Španělsko

2

0,58 %

Bosna a Herc.

1

0,29 %

Švédsko

19

5,56 %

Brazílie

2

0,58 %

Švýcarsko

26

7,60 %

Kanada

3

0,88 %

Thajsko

1

0,29 %

Nizozemí

1

0,29 %

Dánsko

1

0,29 %

Tchaj-wan

1

0,29 %

Egypt

2

0,58 %

Chorvatsko

1

0,29 %

Velká Británie

34

9,94 %

Dánsko

18

5,26 %

USA

50

14,62 %

Finsko

1

0,29 %

neuvedli

2

0,58 %

Francie

47

13,74 %

celkem

342

100,00 %

Německo

32

9,36 %

Řecko

12

3,51 %

Haiti / Irsko

1

0,29 %

Maďarsko

1

0,29 %

Island

1

0,29 %

Indonésie

1

0,29 %

Irsko

5

1,46 %

Izrael

1

0,29 %

Itálie

17

4,97 %

Z tabulky je patrné, že migranti nejčastěji k pobytu
volí bohaté, vyspělé země. Dále je patrná jejich obliba
evropských destinací, přestože z hlediska jednotlivých
států jsou podle očekávání nejpočetněji zastoupeny USA.
Státy podle množství navrácených dotazníků ukazuje následující graf. Uvedeny jsou země, ze kterých byli
alespoň dva respondenti.
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Účel pobytu. Při pohledu na rozložení grafu se
nabízí otázka, za jakým účelem krajané v jednotlivých
zemích pobývají. V USA pobývá nejvíce nových imigrantů ze soukromých, nejčastěji rodinných důvodů,
a to 66 % respondentů (33 osob), z pracovních důvodů
pobývalo v USA 20 % respondentů (10 osob) a ze studijních důvodů 14 % respondentů (7 osob).
Mezi francouzskými respondenty byly pracovní
a rodinné důvody migrace vyrovnanější. Z pracovních
důvodů bylo ve Francii přibližně 36 % (17) odpovídajících osob a z rodinných důvodů 47 % (22). Na studiích
zde bylo 17 % (8) osob.
Z Velké Británie naopak nejvíce reagovali studenti.
Zaměstnáni zde byli pouze tři respondenti (9 %), 7 osob
zde bylo ze soukromých, zpravidla rodinných důvodů
(20 %), zatímco ze studijních důvodů 70 % respondentů (24 osob).

Velký podíl rodinných důvodů u migrujících je dán
mimo jiné i vysokým podílem žen ve vzorku.

Kvalifikace
Kvalifikace účastníků dotazníkového šetření je vyšší
než průměr České republiky. Potvrzuje předpoklad, že
do zahraničí vyvážíme především kvalifikovanou pracovní sílu, ale zároveň též zakládá předpoklad, že právě
kvalifikovaná pracovní síla si především přeje s institucemi v České republice komunikovat. Ve vzorku, který
vznikl především spontánním výběrem, převažovali
vysokoškoláci a byl tu též velký počet pracovníků s doktorským vzděláním. O vzdělanostní struktuře vzorku
hovoří následující tabulka.
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Tabulka: Vzdělání respondentů
Vzdělání
základní
vyuč. bez mat.
středoškolské
vysokoškolské
doktorské
neuvedli
celkem

Počet
4
5
101
200
23
9
342

%
1,17 %
1,46 %
29,53 %
58,48 %
6,73 %
2,63 %
100,00 %

V grafickém provedení je vzdělanostní struktura
následující:

kvalifikovaní pracovníci již zpravidla v současné době
nechtějí ve vyspělých zemích vydělávat za každou cenu
a že se většinou úspěšně ucházejí o kvalifikovanou práci.
Sociální sestup jsme zaznamenali zejména u středoškoláků, kteří středoškolské vzdělání neuplatňují
a přijímají méně kvalifikovanou práci v oblasti služeb
nebo pohostinství.
Naopak vysokoškoláci deklarují, že jejich zaměstnání koresponduje s jejich profesí nebo je adekvátně
kvalitní. 242 se uplatní ve své profesi, 26 se neuplatní
ve své profesi, ale ve srovnatelně kvalitním zaměstnání
a 64 nepracuje ve své profesi, 9 osob neodpovědělo.
V tabulce s procentuálním počtem vypadají odpovědi následovně:
Uplatníte se ve své profesi?
absolutní č.
1. ano
242
2. uplatním se v povolání srov.
26
kvality mimo svou prof.
3. ne
64
bez odpovědi
10
celkem
342

%
70,76 %
7,60 %
18,71 %
2,92 %
100,00 %

Délka pobytu v zahraničí, migrační zkušenost
Výrazná převaha vysokoškoláků ve výběrovém souboru samozřejmě nevypovídá mnoho o celkovém složení české emigrace po roce 1989. Vydává však podstatnou informaci o tom, že vysokoškoláci přítomní
v základním souboru nejsou zanedbatelnou složkou, že
jsou aktivní a komunikují s českými institucemi.

Vzdělání, kvalifikace a uplatnění
Vysokoškolské vzdělání a kvalifikace ve vysokoškolských oborech, jak technických, tak humanitních,
které respondenti mají, však ještě neimplikuje, že se tato
emigrace v zahraničí dobře uplatní.
Dotazníkové šetření – alespoň na spontánně vygenerovaném vzorku – naznačuje, že vysokoškolsky

Zatímco z hlediska úspěšnosti v získávání zaměstnání reagoval soubor téměř homogenně, z hlediska
délky pobytu v zahraničí byli Češi odpovídající na otázky
v dotazníku značně heterogenní.
Ve výběrovém souboru byli lidé, kteří bez předchozí
migrační zkušenosti trávili v zahraničí teprve několik měsíců, a stejně tak osoby s více než dvacetiletou
migrační zkušeností, pro něž se pobyt v zahraničí stal
životní konstantou.
Přestože část respondentů byla v zahraničí na
krátkodobějších studijních pobytech, průměrná délka
pobytu v zahraničí byla u 338 respondentů, kteří na
otázku odpověděli, 9 let.
Současně více než třetina z nich nepobývala pouze
v jednom státě, ale měla bohatší migrační zkušenost.
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Někteří z nich vystřídali řadu států, a to jak vyspělých,
tak i států třetího světa.
Délka pobytu v zahraničí se přitom nevázala na dosažené vzdělání a profesi. Středoškoláci, vyučení a lidé se
základním vzděláním dosahovali stejné průměrné délky
pobytu v zahraničí jako vysokoškoláci (tj. 9 let).
Také jsme nezaznamenali, že by s délkou pobytu
stoupala uplatnitelnost ve vlastní profesi. Naopak krátkodobé pobyty do dvou let zpravidla deklarovaly soulad
profese a zaměstnání.
Ze získaných údajů lze tedy vyvozovat, že v posledních několika letech občané České republiky stále častěji vyjíždějí pracovně za cíleným zaměstnáním (studiem), které jejich profesi odpovídá. To znamená, že
se jedná o promyšlenou migraci, při které lidé již tak
často nechtějí ztratit svůj sociální status a své působení
v zahraničí pečlivěji promýšlejí.
Z obecnější úvahy, která vychází spíše z jiných zkušeností, než dává naše šetření, vyplývá:
Ještě v 90. letech jezdili lidé na západ pracovat
a brali jakékoli zaměstnání. V současné době migrují
s větším rozmyslem. Za peníze nejsou ochotni dělat
cokoli. Hledají si práci ve svých profesích, což stojí více
námahy. Z toho by mohlo vyplývat, že lidé, kteří přišli
do západních zemí už v 90. letech (a jsou zde nadále),
si ve svých profesích také v současné době vydělávají
méně než ti, kteří migrovali později a s postojem „vybrat
si“. To se ovšem v našem výběrovém souboru nepotvrdilo zcela, a sice vzhledem k tomu, že deklarace souladu
zaměstnání s profesí byla obecně vysoká (70 %).
Délka pobytu. Z hlediska délky pobytu výběrový soubor vykazoval spíše strategii dlouhodobějších pobytů v zahraničí. Jakkoli po roce 1989 migrovali
Češi formou krátkodobějších i dlouhodobějších pobytů,
Čechů pobývajících v zahraničí více let bylo ve výběrovém souboru více.
Nacházelo se zde 12,43 % osob, které byly v zahraničí
dobu kratší než 2 roky, 31,07 % osob pobývajících v zahraničí dva až pět let a 56,5 % s pobytem delším než 5 let.

Pobyt v zahraničí delší než 10 let uvádělo 40 %
respondentů. Žili vesměs v západní Evropě, v USA nebo
v Austrálii.

Typy sídel, rodinný život, sociální kontakty
Emigranti žili převážně ve velkých městech. Zřejmě
to souvisí i s jejich profesním uplatněním. Velká část jako
místo pobytu uváděla hlavní město státu, ve kterém bydleli.
Život ve velkoměstě uvedlo celkem 221 (tj. 65 %)
respondentů, v menších městech žilo 30,88 % respondentů a na venkově pouhých 14 osob, které v souboru
činily 4,12 %.
Na venkově žili čeští respondenti v USA, ve Švýcarsku, v Itálii, v Norsku, v Irsku, v Bosně a Hercegovině,
Velké Británii, Německu a Řecku, a to ve všech věkových kategoriích.
Respondenti přibližně ze 40 % deklarovali, že jsou
v zahraničí s rodinou, a přibližně ze 40 %, že nikoli. Částečně mělo v zahraničí rodinu cca 16 % respondentů.
Podrobněji situaci ukazuje tabulka a graf.
Jste v zahr. s rodinou?
ano
částečně
ne
bez odpovědi
celkem
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abs. č.
128
55
155
3
341

%
37,54 %
16,13 %
45,45 %
0,88 %
100,00 %

Výsledek je samozřejmě ovlivněn tím, co si jedinec
představuje pod pojmem rodina. I z odpovědí vyplývá,
že respondenti uvažovali především o nukleárních rodinách, partnerech a dětech. Zejména kategorie „částečně“ však dává prostor i k dalším variantám.
Odpovědi respondentů ukázaly, že ženy jsou
v zahraničí bez rodin téměř stejně frekventovaně jako
muži, a to navzdory tomu, že se muži pohybovali v nižších věkových kategoriích. Diferenci v odpovědích mužů
a žen ukazuje následující graf, kde jsou odpovědi převedeny na poměrné hodnoty.
Jste v zahr. s rodinou?
ano
částečně
ne
celkem

muži %
40,51 %
11,39 %
48,10 %
100,00 %

Jste s životem v zahr. spokojen/a?
ano
částečně
ne
bez odpovědi
celkem

abs. č.
247
90
2
3
342

%
72,22 %
26,32 %
0,58 %
0,88 %
100,00 %

V grafickém provedení postoj respondentů vynikne
ještě jasněji:

ženy %
37,07 %
17,76 %
45,17 %
100,00 %

Přítomnost nebo nepřítomnost rodiny se projevila ve struktuře kontaktů, které respondenti deklarovali v České republice. Zde se opět objevuje frekventovaně rodina, zejména u těch, kteří s ní nejsou v zahraničí, dále přátelé, známí, kolegyně a kolegové. Respondenti neuváděli instituce a ve výběrovém souboru se
též nevyskytovali respondenti, kteří by uváděli, že se
v České republice s nikým nestýkají.
Spokojenost s pobytem v zahraničí a problémy,
které respondenti řeší:
Na otázku, zda jsou respondenti s pobytem v zahraničí spokojeni, jich převážná většina odpověděla kladně.

Vyjádření spokojenosti v zahraničí je samozřejmě
vysoce kontextuální. Vyplývá z toho, s kým se komunikuje a komu je tento vzkaz určen.
Respondenti zřetelně dávají najevo, že jsou úspěšní
a že byli schopni zařídit si život podle svých představ.
Logicky však mají nejrůznější větší či menší obtíže, jimž
musejí čelit.
Abychom zjistili, jaké je spektrum těchto potíží,
položili jsme respondentům otázku, „Jaký největší problém v současné době řešíte?“, a získali jsme následující odpovědi.
Velká část respondentů (13,16 %) nepociťovala žádný závažný problém. Ti, kteří nějaké problémy
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pociťovali, je koncentrovali do řady oblastí, jež je natolik pestrá, že umožňuje konstatovat individuální povahu
jejich problémů.
To znamená, že je zde řada dílčích témat, nad nimiž
nedominuje jedno velké téma, které by bylo společné
všem krajanům.
Ze skóre odpovědí na otevřenou otázku vyplývá, že
nejvíce krajanů pociťuje problémy s administrativním
zabezpečením svého pobytu.
Krajané si stěžovali zvláště na diskriminaci na úřadech v cílových zemích. Horší se jim tedy jevila spolupráce s místními úřady v cílových destinacích než s českou administrativou.
Uváděna ale byla i špatná spolupráce s českými
konzuláty.
Nesnáze s byrokracií měli zejména zahraniční
Češi v Evropě, nejvíce konkrétně ve Francii. Například
respondentka 291 uváděla: „Francouzi používají celý
život rodné příjmení ženy. Na českých dokladech ovšem
mé rodné příjmení nefiguruje. To je občas problém.
Také je problém, že hodně věcí ohledně dokladů se nedá
řešit na konzulátu (například ztráta řidičského průkazu),
nebo přes konzulát trvají velmi dlouho (trvalo 3 měsíce,
než náš novorozený syn obdržel rodný list, naši portugalští přátelé ve Francii měli rodný list i pas pro syna
vyřízeny do tří týdnů).“
Odchod do zahraničí s sebou nese též celou škálu
majetkoprávních otázek.
Především se jedná o otázky vyžadující zvýšené investice. Typické problémy tohoto druhu indikoval respondent
305: „Zapojení elektřiny a plynu, Zřízení bankovního účtu,
Platba sociálního a zdravotního pojištění…“
K těmto elementárním problémům se přidávají
další: nedostatek financí, potíže se sehnáním, vybavením nebo administrativním vypořádáním bytu ve zdrojové a cílové destinaci.
Pokud sloučíme odpovědi zařazené v níže uvedené
tabulce pod otázky 4, 13 a 14, které se týkají administrativních úkonů, financí, majetku a majetkoprávních

záležitostí, zaznamenáváme, že téměř třetina respondentů se setkává s výraznými problémy právě v oblasti,
která předpokládá jednání s úřady.
Poněkud překvapivé je, že problémy jsou indikovány zejména v zemích Evropské unie, kde by měly být
administrativní úkony pro občany EU zjednodušeny.
Další významnou oblastí, která však z hlediska četnosti odpovědí zůstává v pozadí, je práce a zaměstnání.
Na otázky vztahující se k zaměstnání upozorňovalo
jako na „největší problém, který v současné době musí
řešit“ přibližně 10 % respondentů.
Jejich problémy zasahovaly do dvou oblastí.
Jednak práci najít (7,6 %), jednak si ji udržet ve své
profesi, kde respondenty vyčerpávalo shánění grantů,
velké pracovní nasazení, stěžovali si, že si nemohou vzít
dovolenou nebo že je v zahraničí, konkrétně se jednalo
o Lucembursko, krátká mateřská dovolená. Žena s pobytem v Nizozemí pociťovala diskriminaci na trhu práce.
Podle očekávání se u respondentů vyskytly též
adaptační problémy a problémy spojené s jazykovou jinakostí, na něž navazovaly problémy s identitou
a komunikací s majoritním obyvatelstvem v cílových
destinacích obecně (12,28 %).
Vedle znalosti jazyka se v cílových destinacích objevovala další dilemata, například otázka jazyka dítěte. Ve druhém případě si například matka stěžovala, že v okolí je málo
českých dětí a jejich vlastní děti nejsou motivovány hovořit
česky. Jazyková bariéra někdy přetrvává dlouhodobě.
Respondent s pobytem v Nizozemí například uváděl, že má „pocit méněcennosti vzhledem k přízvuku
v jazyce dané země“, přestože jazyk ovládá na úrovni
rodilého mluvčího s vysokoškolským vzděláním.
Napsal: „Pocit, že „jsem cizí“, přetrvává.“ (resp. 33)
Podobně si respondent pobývající v Německu stěžoval, že „Němci opovrhují lidmi z východu“, jsou přestrašení, udávají se navzájem, nenavazují přátelské
vztahy (resp. 283).
O xenofobii v Německu hovořil též respondent 327.
Obdobné výpovědi jsou zaznamenávány frekventovaněji
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v nedalekých zemích Evropské unie, než je tomu v tradičních vystěhovaleckých destinacích.

Dlouhodobý pobyt v zahraničí
znamená odloučení
Stesk po domově nebo po přátelích a příbuzných
ve zdrojové zemi označilo za největší problém 8,48 %
respondentů. Jednalo se například o ženy na mateřské dovolené, jež uváděly, že jim chybí pomoc známých
a příbuzných, kterou by v původním místě bydliště měly.
Zatímco část respondentů vnímala pocit odloučení, někteří byli naopak překvapeni, že žádné potíže
nemají, že adaptace a vyřizování všech záležitostí probíhá hladce. Dva respondenti naopak reagovali, že se
českých konzulátů a české komunity (v Chicagu) straní,
že s chováním Čechů v zahraničí nejsou spokojeni.
Část respondentů pociťovala problémy v uspořádání soukromého života v cílových destinacích. Opět
se ale nejednalo o výrazný počet (5 %). Jednotlivci
měli problémy s partnerským soužitím, nebo si partnerské vztahy řešili. Jednalo se o rozvod (1 případ),
svatbu v cizině a nutnost vyřídit s tím spojenou administrativu (1 případ), o problémy s navázáním partnerského vztahu (1 případ). Respondentka-vysokoškolačka
s pobytem v Německu a Rakousku uváděla jako největší
problém, který řeší, rozhodování, zda si v cizině pořídit
dítě a vychovávat je v zahraničí.

Shodné problémy řešili respondenti „na dálku“ ve
zdrojové destinaci. Vedle otázek spojených s partnerskými vztahy zde byla zaznamenána další témata spojená s dlouhodobou nepřítomností respondenta a s jeho
pobytem v cizině.
Starosti, jak se postarat o přestárlé rodiče (1 případ),
soudní spory o nemovitosti (1 případ), rozpady partnerských vztahů nebo spory s příbuznými, které však zpravidla v dotazníkových formulářích nejsou dále specifikovány.
Konstantou, do které se koncentrují lidské problémy, ať už se respondenti nacházejí kdekoli, je zdraví.
V případě souboru vytvořeného z nové emigrace do
zahraničí uvedlo zdravotní problém jako největší 1,46 %
odpovídajících. Nejednalo se však výhradně o zdravotní
problémy vlastní, ale též blízkých, zejména rodičů a dětí.
Velmi nízké procento takto odpovídajících osob je pravděpodobně dáno i jejich věkem.
Část odpovídajících vyjadřovala též nespokojenost nad malými možnostmi participovat na politickém dění v Česku a nad problémy s občanstvím, konkrétně s otázkou dvojího občanství, nebo s otázkou
týkající se účasti ve volbách. Jeden respondent vyjádřil též rozčarování nad politickou situací v České republice a ve Švédsku. Dva respondenti lokalizovali největší
problémy do oblasti návratu do země původu a dva do
oblasti bezpečnosti v cílové zemi.
Spektrum problémů, které byly u respondentů
zaznamenány, bylo relativně pestré, mělo velký rozptyl,
vedle již uvedených témat považovali krajané za největší
problém, který řešili, též otázky stáří, počasí (chladno
a deštivo) a další.

Jaký největší problém v současné době řešíte?
1. žádný
2. udržet si zaměstnání; velké pracovní nasazení
3. sehnat zaměstnání
4. nedostatek peněz; majetek, daně, bydlení
5. kontakt s rodinou v ČR, stesk po známých, blízkých

abs.
45
11
26
32
29
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%
13,16 %
3,22 %
7,60 %
9,36 %
8,48 %

Jaký největší problém v současné době řešíte?
6. osobní problémy v místě pobytu (rozvod, svatba, hledání partnera, nedostatek osobních kontaktů)
7. zdravotní problémy
8. adaptační problémy (jazyk a komunikace s lidmi, sociální izolace, potíže s identitou)
9. problémy s návratem do ČR
10. občanství a politická participace v ČR (účast ve volbách, dvojí občanství apod.)
11. osobní problémy v ČR (soudy, rozvody, neshody)
12. bezpečnostní situace v cílové destinaci
13. potíže s administrativou, nesolidní nebo diskriminační jednání úřadů v cílové zemi
14. potíže s českými úřady
15. jiné

abs.
17
5
42
2
10
4
2
51
12
14

%
4,97 %
1,46 %
12,28 %
0,58 %
2,92 %
1,17 %
0,58 %
14,91 %
3,51 %
4,09 %

16. neodpověděl/a
celkem

40
342

11,70 %
100,00 %
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Pomoc českého státu a institucí v České republice,
na něž se krajané obracejí
Zájem českého státu. Otázku Chybí Vám zájem
českého státu o Vás? zodpověděly více než tři čtvrtiny
respondentů negativně. Vyšší zájem českého státu by
uvítalo 22 % respondentů, jak ukazuje následující diagram.

Podíl mužů a žen, kteří by vyžadovali větší pozornost českého státu, je téměř stejný jako ve výběrovém
souboru, muži a ženy tedy projevují tento zájem shodně.
Co se věkových kategorií týče, zájem o větší pozornost
státu projevovaly nepatrně více věkové kategorie do 30
let, následně zájem poklesl a opět se zvyšoval v pokročilejším věku, jak ukazuje následující graf.

Oblastí, které měli respondenti se státními orgány
zájem řešit, je celá řada.
Jednou z těchto oblastí je politická participace především formou voleb.
Respondenti se domnívají, že volby jsou v zahraničí špatně organizovány a vydávání voličských průkazů
na konzulátu několik dní před volbami je nevyhovující.
V dosahu voliče často není zastupitelství, není možné
se na ně dostat a podobně. Krajané navrhují volby korespondenční nebo elektronickou cestou.
Dalším tématem je zprostředkování kontaktů s krajany. Stát by podle některých Čechů v zahraničí mohl
být středem (prostředníkem, ústřední silou) organizace
krajanského života. Mohl by vytvářet internetová fóra
pro profesně podobně zaměřené krajany, organizovat
kulturní akce pro krajany a podobně.
Dále by krajané uvítali rozšířené služby konzulárních oddělení tak, aby si na konzulátech mohli například prodloužit občanský průkaz, pas a podobně, aby
zde mohli řešit změny jmen a příjmení.
Na konzulátech by očekávali větší vstřícnost, uvítali by zavedení úředních hodin též ve dnech pracovního
volna, aby konzuláty mohli navštěvovat i časově vytížennější krajané.
Uvítali by také, aby zastupitelstva fungovala více
jako kulturní instituce.
Krajané měli například výhrady k práci zastupitelských úřadů v Kodani a v Chicagu i jinde. Češi
v zahraničí by si též představovali, že konzuláty budou
pracovat rychleji, zabezpečí krajanům těsnější kontakt
s ČR a že budou zřízena nová zastupitelstva zastupitelstev a konzuláty v zemích, kde dosud nejsou (např.
na Islandu).
Češi v zahraničí si dále představují, že by jim stát
mohl pomoci v přístupu k informacím.
Chybí jim informační servis, státem zřízená agentura, která by pomohla zabezpečit informace o praktických věcech a pomoci je řešit (poradit jak sehnat
byt, informace o zaměstnání ve dvou státech, usnadnit
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podnikání v ČR a podobně, zařídit, aby krajané nemuseli
platit za odvoz odpadu v ČR, když tam nežijí, potřebovali by pomoci s výpočtem penze v ČR, s otázkami spojenými s občanstvím).
Podobně by bylo možné zprostředkovávat informace z území států, kde krajané žijí: „Mohl by existovat
jakýsi registr čs. občanů žijících v dané zemi a naopak
českých firem a podnikatelů angažujících se konkrétně
na území Řecka za účelem spolupráce, nalezení pracovních míst apod.“ (resp. 161).
Resp. 338 se domnívá, že by měl existovat ombudsman na řešení úředních záležitostí. Resp. 304 obdobně:
„Potřeboval bych Evropský finanční úřad. Nemám čas
resp. chuť řešit kompatibilitu kolonek v dotazníkách.
A už vůbec nemám chuť nosit někomu někam kvůli pár
korunám drahé překlady příslušných papírů. Potřeboval bych, aby buďto existovala jedna instituce, kde to se
mnou úředník vyúčtuje naráz pro všechny země Unie,
nebo aby alespoň ty kolonky fungovaly stejně. Dotazy
typu „Patří německý Solidaritätzuschlag do základu
daně?“ by si měly vyřešit úřady mezi sebou...“
Stát by se měl též zasadit o to, aby krajanům bylo
v České republice bez problémů uznáno (vysokoškolské) vzdělání, které v zahraničí nabyli. Měl by usnadňovat studium Čechů v zahraničí a zřídit instituci, která
by se zabývala stipendii na zahraničních VŠ a udělovala
je a oceňovala výsledky studia a později vědecké práce
v zahraničí.
Stát by měl podle názoru některých zahraničních
Čechů též pečovat o vzdělávání dětí krajanů. Větší aktivita by v tomto směru měla být vyvíjena nejen ze strany
MZV, ale též MŠMT. Měly by se podporovat instituce
typu Česká škola bez hranic nebo podobné aktivity.
Krajané své náměty na spolupráci se státem často
formulovali spíše jako možnost určité spolupráce, z níž
může stát též profitovat: „Uznání že jsem něčeho dosáhl
na profesionální úrovni, a zlepšení profesionálních
vztahů s kolegy doma, ale to je vlastně moje pomoc
České republice, ne naopak.“ (resp. 212).

Řada odpovědí kombinovala některá zde uvedená
témata. Např. podle resp. 329 by stát měl „řešit administrativní záležitosti od daní všeho druhu po dědictví, získávání dokumentů jako jsou rodné, úmrtní a civilní dokumenty, informovanost o změnách zákonů a jejich znění
všeobecně, hledání příbuzných, dohledání pracovní činnosti na již zrušených institucích či podnicích, řešení
vypořádání s příbuznými, nostrifikace vzdělání, podporu českého kulturního dědictví v zahraničí, jasně stanovenou návratovou politiku, eventuální zastání se mé
osoby a mých rodinných příslušníků v právních sporech
v zahraničí – mít k dispozici právníky, schopné poradit vzhledem k zákonům v latinské Americe (například
mohou být pouze externími spolupracovníky úřadu)“.
Představy, co by český stát mohl pro Čechy v zahraničí vykonat, shrnuje následující tabulka.
Chybí vám zájem českého státu
o vás? V čem by měl pomoci?
nechybí, bez odpovědi
politická participace, usnadnění účasti
ve volbách
zprostředkování kontaktu s krajany

abs.

%

255

74,56 %

8

2,34 %

4

1,17 %

rozšířit a zkvalitnit služby konzulátů

30

8,77 %

poskytovat informace potřebné
k řešení každodenních záležitostí (byt,
práce, podnikání v ČR, daně, důchody,
přídavky, poradenství v oblasti nabývání a pozbývání občanství)
zjednodušit uznávání diplomů ze studií v zahraničí v ČR, podpora studentů
při studiu v zahraničí (půjčky, stipendia) a oceňování vědeckých výsledků
vzdělávání a volnočasové aktivity dětí
Čechů v zahraničí
jiné

30

8,77 %

5

1,46 %

8

2,34 %

2

0,58 %

celkem

342

100,00 %
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Krajanské a další instituce a jejich
využití Čechy v zahraničí
V současné době český stát zřizuje nebo podporuje řadu institucí, které se věnují krajanským záležitostem. Proto je na místě otázka, zda jsou tyto instituce
krajany využívány a v jakém rozsahu. Různých institucí
určených pro krajany využívalo (resp. se přihlásilo, že
je využívá) 39 % respondentů a 61 % odpovídajících
buďto napsalo, že takové instituce nevyužívá, nebo na
otázku neodpovědělo.
Z šetření vyplynulo, že převážná většina Čechů
v zahraničí po roce 1989 o těchto institucích buď neví,
nebo jsou jí špatně dostupné, nebo je nevyužila, protože
je doposud nepotřebovala.
Několik Čechů v zahraničí (ve výběrovém souboru
byli tři) se vyjádřilo tak, že má v tomto ohledu špatnou
zkušenost.
Jeden se projevil v tom smyslu, že pro současnou
migraci jsou takové instituce přežitek z doby, kdy ještě
nebyl internet.
Jiný respondent se vyjádřil v tom smyslu, že
jeho problémy jsou čistě osobního a zdravotního rázu
a nikoli pro řešení institucí.
Další dotázaný se vyjádřil v tom smyslu, že vlastními silami se nastalé situace dají řešit rychleji.
Špatnou zkušenost vyjádřil například respondent
178 z Velké Británie: „Pokoušeli jsme se [oslovit české
instituce – doplnil Zdeněk Uherek] při pořádání akcí pro
českou komunitu, ale nikdo nám nepomohl ... pořádáme proto vše sami ... a propagace cestou facebooku
naštěstí bohatě stačí a vlastně využíváme fan pages na
facebooku ... právě pro propagaci společných aktivit...“
Respondenti, kteří instituce pro krajany využívají, nejfrekventovaněji hovořili o zastupitelských úřadech a konzulátech (45 případů). Je zřetelné, že vedle vyřizování
běžné agendy vnímají zastupitelské úřady jako kulturní
instituce a negativně hodnotí, pokud zastupitelské úřady
tuto roli neplní v rozsahu, v jakém by si představovali.

Další platformou pro vytváření kontaktů a řešení
problémů jsou krajanské spolky. Ve výběrovém souboru Čechů v zahraničí po roce 1989 takových zařízení
využívalo přibližně 12%.
Krajanům tyto spolky sloužily především jako kulturní instituce, místa, kde se předávají zkušenosti, kontakty, udržuje mateřský jazyk, vytváří program pro děti,
včetně dětského vzdělávání.
Další frekventovaně zmiňovanou institucí bylo
české zahraniční školství (uvedlo 16 respondentů).
Respondenti buďto obecně zmiňují české školy, nebo
obecněji Českou školu bez hranic, která se stává mezi
rodiči široce oblíbená. Rodiče uváděli jako pro ně důležité, že děti nezískávají český jazyk a kulturu pouze od
nich a že škola pro ně fungovala jednak jako školní
a předškolní výukové zařízení, ale též jako kulturní instituce, kde se odehrávají setkání nejen dětí, ale též rodičů,
konají se besídky a podobně.
Další zmiňovanou institucí byli čeští konzultanti.
O konzultantech hovořili 3 respondenti a měli na mysli
konzultanty v Paříži a v Chicagu. Ve všech případech
byli konzultanti chápáni jako pomocníci pro vyřizování
dokumentů.
Také nová migrace po roce 1989 zmiňovala Sokol (3
respondenti), konkrétně Sokol Luzern a Minnesota. I v případě Sokola se zdůrazňuje jeho působení na děti a mládež
a v případě minnesotského Sokola se o něm hovoří nejen
jako o tělocvičném zařízení a instituci pro děti, ale též jako
o zařízení, které pomáhá udržet lidovou kulturu.
Mezi dalšími institucemi, které byly novou emigrací zmiňovány, figurovalo profesní sdružení Asociace
Čeští studenti a mladí profesionálové (zmínilo 6 respondentů). Z odpovědí vyplývá, že charakter tohoto sdružení, kde se střídají poloformální setkání „v hospodě“
a semináře určené praktickým věcem, například na
téma „jak žít a studovat v daném státě“ mladé generaci
vyhovuje. Při příležitosti setkání se podle respondentů
dá dohodnout prodej a koupě nábytku a získají se zde
užitečné informace, jak řešit rutinní situace.
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Další institucí uváděnou respondenty byla Česká
centra (7 respondentů). Konkrétně hovořili o Českém
centru v Paříži, Rotterdamu a v Berlíně. Krajané si uvědomují, že Česká centra nejsou pouze krajanskými institucemi, že jsou primárně určena propagaci české kultury v zahraničí, ale na druhé straně, jak respondenti
uváděli, jim tato zařízení umožňují zůstat v kontaktu
s českou kulturou.
Jak jsme se již zmínili, řada migrantů po roce 1989
dává přednost elektronické komunikaci. Konkrétně byl
zmiňován facebook (uvedlo 5 respondentů), kde zaznamenáme řadu diskusí, které se týkají krajanů. Část krajanů
též uvádí, že se nezapojuje do činnosti žádné instituce, ale
občasně, jednorázově navštíví nějakou krajanskou akci.
Z výčtu zmiňovaných příležitostí k setkávání vidíme
relativně velkou pestrost aktivit, které mohou krajané
zejména ve velkých městech směřovat ke kontaktu se
zemí původu. Je též patrné, že existuje celá řada migrantů, kteří intenzivní kontakt s formalizovanými institucemi nevyhledávají nebo se spokojí s jejich využitím
v případě, že potřebují řešit úřední záležitosti týkající se
dokladů, odvodů, bydlení a podobně.
Z uvedených aktivit a promluv aktérů se též potvrzuje, že jejich potřeba kontaktu s institucemi spojujícími
je se zemí původu se mění s věkem a životními stadii,
v nichž se jedinec nachází.
V našem výčtu je patrný zájem o neformální kontakty u mladých lidí a dále zájem o akce a vzdělávání
pro děti.
I migrace po roce 1989 kontaktuje původní české
spolky, Sokol a česká centra, ale vytváří si i nové organizace.

Aspirace do budoucna
Migraci po roce 1989, která se přihlásila prostřednictvím facebooku nebo krajanských organizací, lze charakterizovat jako dlouhodobou nebo trvalou. Hromadný
návrat této migrace lze očekávat jen za předpokladu

radikální změny situace v České republice nebo v cílových destinacích.
Ve výběrovém souboru deklarovalo vůli setrvat
v zahraničí natrvalo přes 40 % respondentů a déle než
10 let přes 10 % respondentů, tedy více než nadpoloviční většina. Dalších více než 40 % respondentů ještě
není rozhodnuto. Pouze 2 % respondentů se hodlají
vrátit během jednoho roku. Podrobnější informace přináší následující tabulka a graf.
Jak dlouho hodláte v zahraničí zůstat?

abs.

%

1. natrvalo

138

40,35 %

7

2,05 %

35

10,23 %

141

41,23 %

2. méně než jeden rok
3. méně než 10 let
4. nejsem rozhodnut
5. neodpověděl
celkem

21

6,14 %

342

100,00 %

Zájem setrvat v zahraničí natrvalo zaznamenáváme
napříč výběrovým souborem, včetně těch nejvzdělanějších skupin pracovníků s nejvyšší kvalifikací. Nejedná
se však o klasický model úniku mozků. Zájem zůstat
v zahraničí natrvalo s dosaženým vzděláním mírně klesá.
Zatímco v případě osob se základním a středoškolským vzděláním je zájem zůstat v zahraničí natrvalo
u 57 %, v případě osob s vysokoškolským vzděláním
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je již pod 40 %. Zájem zůstat natrvalo v zahraničí je
v našem výběrovém souboru o něco vyšší u respondentů majících nejvyšší kvalifikaci, doktorské vzdělání, než u vysokoškoláků (vysokoškoláci hodlají zůstat
v zahraničí natrvalo v 31,50 % případů, absolventi doktorského studia v 36,36 % případů).
Na druhé straně právě tato nejkvalifikovanější skupina, alespoň podle našeho výběrového souboru, vyjíždí
nejčastěji na krátkodobé pobyty a největší procento
z nich se hodlá vrátit do České republiky během jednoho roku (9,09 %). Mezi vysokoškoláky a absolventy
doktorského studia je také více nerozhodnutých, zda
v zahraničí zůstat natrvalo. Situaci přibližuje následující
tabulka a graf.

Jak dlouho hodláte v zahraničí
zůstat?
natrvalo

57,00 %

VŠ, Ph.D.
%
33,18 %

méně než jeden rok

0,00 %

3,14 %

méně než deset let

13,00 %

9,87 %

nejsem rozhodnut

30,00 %

53,81 %

celkem

100,00 %

100,00 %
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ZŠ, SŠ %

VIII. VZTAH STÁTU K EMIGRACI
(SROVNÁNÍ ČR S VYBRANÝMI ZEMĚMI)

1. VZTAH ČR K ČECHŮM
V ZAHRANIČÍ – PŘEDPOKLADY

Ve vstupních tezích (Viz 3. kapitolu toto práce:
Vztah ČR k Čechům v zahraničí – vstupní teze) jsme
konstatovali, že heuristika projektu byla postavena na
dlouhodobě ověřeném poznatku plynoucím z dosavadní
praxe vztahu státu ke krajanům. Tímto poznatkem je
ústřední postavení etnického principu v krajanské problematice. Zmíněná praxe platí víceméně také pro středoevropský prostor. Prosazování lidských práv přidává
k tomuto principu otazník – zda se nejedná o přílišný
nacionalismus.255
Jaký je současný vztah České republiky k emigraci
(a to ve všech možných podobách, počínajíc badatelstvím nad vystěhovalectvím a krajanskými komunitami
až po vztahy legislativních či exekutivních orgánů ČR)?
A také je třeba se ptát: jaký vztah by to měl být?
Vztah České republiky ke krajanům (a naopak)
je přeplněn pocitovými prezentacemi, místo věcnosti
a budování soustavné důvěryhodné komunikace (viz
o tom část nazvanou VII. Názorová hladina v postojích
255 Tento etnický princip „češství“ bývá občas zpochybňován
i přímo ve strukturách, které se krajanskou problematikou ze
své profese zabývají. Jedná se však spíše o ojedinělé spontánní poznámky (přednesené na veřejnosti), jejichž poslání či
dopad nejsou zcela zjevné, takže zůstávají v poloze upozornění, včetně snahy o pozornost pro autory takové poznámky.
V poslední době to byly tyto veřejné poznámky o vhodnosti přeformulování vztahu státu (České republiky) ke krajanům, tj. nikoli pouze etnickým Čechům, nýbrž všem etnickým skupinám, jejichž příslušníci (včetně jejich předků) žili na
území českých zemí. Při takových vystoupeních bývají jmenováni bývalí obyvatelé tohoto území, dnes žijící v zahraničí,
a to především z okruhu německého jazyka. Jednu podobnou
poznámku přednesl Michal Pavlásek v rámci svého vystoupení na krajanské konferenci Krajané a čeština, v referátu
nazvaném O jazyku krajanů a těch, kteří jej studují. Podobně
znějící poznámku o výzvě ke státnímu zájmu o krajany německého jazyka vyslovil ředitel krajanského vysílání Českého rozhlasu Miroslav Krupička na zasedání Stálé komise pro krajany
Senátu PČR na konci roku 2014. Shodně se také vyjádřil předseda Československého ústavu zahraničního Jaromír Šlápota
při prezentaci svého ústavu na 21. Mezinárodním knižním
veletrhu a literárním festivalu v Praze dne 14. 5. 2015.
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současných migrantů k ČR; kapitoly 1. Názory a aktivity krajanů na Facebooku a v internetových diskusích;
a 2. Názorová hladina v postojích současných migrantů
k ČR: dotazníkové šetření).
Ke zvládání tohoto vztahu je tedy třeba dlouhého
vzájemného dialogu. Cesta k domluvě a dorozumění
vede právě přes mechanismus, který bychom mohli
s malou nadsázkou nazvat jako „permanentní plebiscit“ nebo strukturovaný diskurz do několika fází o tomto
předmětném vztahu. Ve vztahu české společnosti a krajanů máme k dispozici několik „pomůcek“:
Především to je základní faktografie, v níž můžeme
číst formování českých zahraničních komunit během
posledních dvou století, kdy se vyvíjel a proměňoval
poměr společnosti českých zemí k těmto komunitám.
Dále nám mohou posloužit všechny dosavadní
aktivizační složky iniciující komunikaci a poměry
mezi jednotlivými stranami, tj. krajanskou diasporou
a domácí českou společností. Patří sem všechny akce,
počínajíc dobrovolnými spolky, které byly zakládány
už ve druhé polovině 19. století, přes ankety o českém
vystěhovalectví, budování ústředních organizací (jako
třeba Československý ústav zahraniční), až po aktivity kolem akcí s názvem Týdny zahraničních Čechů či
působení Stálé komise Senátu PČR nebo úřadu zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti při Ministerstvu zahraničních věci ČR.
Prostor tohoto vztahu, k němuž máme ony základní
pomůcky (faktografii a aktiv souboru iniciativ), má své
neduhy a je třeba je léčit. V první řadě se zdá, že si tento
vztah vyžaduje legislativní „ošetření“.
S úvodními tezemi (které zde připomínáme) souvisí
především hlavní otevřený problém, kterým je praktická
stránka následně navrhovaného zlepšení (nebo řešení)
vztahu České republiky ke krajanům.
Sumarizace úvodních tezí zní: Jak toto zlepšení provádět, s čím začít, kdo bude diskusní proces (diskurz)
řídit, kdo se účastní diskuse, co všechno může tento
náš projekt k tomu připravit?

To znamená: Jaký proces by měl předcházet nové
institucionalizaci vztahu České republiky ke krajanům?
Na úvod se můžeme dále ptát (nebo v první fázi) následujícím způsobem:
– Je potřeba nejprve provést nějakou vstupní právní
úpravu tohoto vztahu ČR vůči krajanům?
– Měla by mít pak celková úprava několik postupných
fází?
– Mělo by se nejprve (v první fázi) začít konkrétním
právním aktem, který řekne zcela jasně, že česká
moderní diaspora má pro existenci české společnosti nějaký význam?
– Mělo by se to odehrát třeba v některé z obou komor
Parlamentu České republiky?
– Měl by být akt uznání (respektu) vůči krajanům
součástí Ústavy ČR?
– Nebo je vhodné tento vztah posvětit jiným způsobem, například vládním dokumentem, provoláním
prezidenta republiky nebo obou komor Parlamentu
České republiky?
Završením celého zkoumání, představovaného
v této publikaci, jsou otázky zaměřené na odhalení inspirativních zdrojů v krajanských politikách ve vybraných
zemích (Nizozemsko, Dánsko, Švédsko a Slovensko).
Lze některé podněty (třeba z hlediska právní úpravy
vztahu ČR ke krajanům) přijmout pro situaci v České
republice? Nebo: Jsou historické podmínky v těchto
zkoumaných zemích natolik odlišné, že Česká republika
musí hledat svůj vlastní model? Nebo: Přidrží se Česká
republika současného stavu a vše zůstane při starém,
jak říká na možné změny třeba senátor Jaroslav Kubera,
člen Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí? (Kuberův postoj: „Vše je nastaveno dobře, jen ať ti, kteří jsou
pověřeni prací pro krajany, dělají, co mají…“)
Úvodním konstatováním má být pouze poukázáno na
složitost a citlivost tématu. A především má být vyřčen
hned na úvod základní poznatek pro praxi v České republice, že totiž k nejlepšímu postupu řešení současného stavu
nemůže postačit jedna analýza (či jeden soubor zásad).
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2.

ŠVÉDSKO

Roku 2014 bylo ve Švédsku celkem 9 716 962 obyvatel.256 Podle údajů švédského statistického úřadu
se ze Švédska během roku 2014 odstěhovalo celkem
19 161 osob ve Švédsku narozených (v roce 2013 to
bylo 20 237 osob).257 Detailnější statistické údaje z CSB
(Statistiska centralbyrån) uvádíme v tabulkách a grafech za textem této části výzkumné zprávy.

Švédsko – švédští občané v zahraničí
Švédové se snaží o propagaci své země a kultury
po celém světě, a to z přirozené podstaty svého vlastenectví, z hrdosti na svůj švédský původ a stranění projevům švédství, švédskosti. Je to zjevné z mnoha projevů. První vizitkou této soustředěné propagace země
jsou stránky Švédského institutu.258
Jedním ze způsobů propagace je podpora švédštiny v zahraničí.259 Návštěvníka těchto stránek upoutá
zajímavá pasáž zobrazující, kde všude ve světě se švédština vyučuje.260
Jedna z velkých vln švédské emigrace se projevila v roce 2011, kdy ze Švédska emigrovalo přes
50 000 osob261 (bez specifikace občanství, tj. zda se
jednalo o občany Švédska, či cizince s jiným státním
občanstvím; podobně se z těchto čísel nic nedozvíme
o počtech etnických Švédů a příslušníků dalších etnik).
Zajímavostí je, že jednou z populárních destinací byla
například Čína. Z hlediska migračního salda je evidentní,
256 Dostupné z: http://www.scb.se/ (cit. 3. 3. 2015).
257 Dostupné z: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/
Befolkningsstatistik/#c_li_120253 (cit. 3. 3. 2015).
258 Dostupné z: https://eng.si.se/ (cit. 3. 3. 2015).
259 Dostupné z: https://si.se/verksamhetsomraden/svenskaspraket-i-varlden/ (cit. 3. 3. 2015).
260 Dostupné z: https://svenskaspraket.si.se/om-oss/ (cit. 3. 3.
2015).
261 Dostupné z: http://www.thelocal.se/20120221/39228 (cit. 3.
3. 2015).
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že například rok 2011 představuje velmi silnou imigraci
do Švédska, kam se v tu dobu přistěhovalo 96 467 osob.
Švédové se o dějiny vystěhovalectví ze své země
evidentně zajímají. Na internetu lze nalézt obsažné
i stručné články k tématu, přehledné dějiny vystěhovalectví ze Švédska.262
Na základě dostupných informací na síti lze soudit,
že hlavní motivací emigrace ze Švédska je práce (kariérní postup, získávání nových pracovních zkušeností
atd.) a také studium na vysokých školách v cizině.

Studium v zahraničí
Studium v zahraničí je mezi švédskými studenty
poměrně rozšířenou praxí, kterou můžeme vidět z frekvence této problematiky na internetu. Internet registruje
řadu stránek, na nichž jsou publikovány informace týkající se možností výjezdu, poskytování stipendií a další
užitečný servis.263 Studium v zahraničí se týká nejen
univerzit, ale za studiem vyjíždějí také švédští středoškoláci264 (ačkoliv praxe vyjíždění v rámci univerzitního
studia se jeví – měřeno tímto servisem – jako častější).
Z internetových stránek, kde se také odráží postoj
státu k migraci do zahraničí, je patrné, že ve Švédsku
platí zásada: doporučovat mladým lidem studium nebo
práci v zahraničí (popřípadě kombinaci obojího). Je to
označováno jako cenná životní i kariérní zkušenost.265
(Srov. část této publikace nazvanou: III. Základní trendy
migrace z ČR; kapitolu 3. K profilu českého zahraničního migranta po r. 1989; podkapitoly f) Formy student262 Viz např. Dostupné z: na https://familysearch.org/learn/wiki/
en/Sweden_Emigration_and_Immigration (cit. 3. 3. 2015).
263 Z široké řady lze jmenovat např. Dostupné z: http://www.
studentum.se/utlandsstudier/, http://allastudier.se/studera-utomlands/ (cit. 3. 3. 2015).
264 Dostupné z: http://www.gymnasium.se/utlandsstudier/ (cit.
3. 3. 2015).
265 Dostupné z: http://www.blueberrysprak.nu/blogg/varforstudera-eller-jobba-utomlands (cit. 3. 3. 2015).

ské migrace; g) Studentská migrace z hlediska jejího
významu pro mezinárodní trh práce.)

Práce v zahraničí
Už z prvního pokusu zjistit frekvenci zájmu o práci
v zahraničí u populace ve Švédsku dostaneme jednoznačné potvrzení všeobecné švédské podpory práce
v zahraničí (resp. pracovních zkušeností získaných
pobytem v cizině). Náš pokus vložit do internetového
vyhledávače Google heslo „arbeta utomlands“ (švédsky
„práce v zahraničí“) to potvrdil. „Arbeta utomlands“ je
velmi často zadávaným spojením (nalezených výsledků
Google zveřejnil více než 734 tisíc).
Zájemci o práci v zahraničí se ohledně praktických
náležitostí týkajících se výjezdu mohou informovat na
různých švédských stránkách, např. na stránkách tzv.
„služeb zaměstnanosti“ (Arbetsförmedlingen), internetovém portálu, kde je možné si hledat zaměstnání.266
Švédové jezdí pracovat do zahraničí jednak jako
zaměstnanci firem, jednak „na vlastní pěst“ (práci si pravděpodobně hledají často sami na příslušných internetových zprostředkovatelských portálech, například na specializovaném internetovém portálu se zaměřením přímo
na práci v zahraničí).267 Založili si facebookovou stránku
týkající se práce v zahraničí. Na této stránce sdílejí zkušenosti, umísťují nabídky zaměstnání apod. – stránka slouží
jako komunikační a zprostředkovatelský kanál.268
Podpora krajanů v zahraničí v rámci Utrikesdepartementet (Ministerstvo zahraničních věcí)
Důležitým úkolem ministerstva zahraničních věcí
a zastupitelských úřadů je poskytovat pomoc a poradenství Švédům, kteří se během pobytu v zahraničí dosta266 Dostupné z: http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb/Jobba-utomlands.html (cit 15.3.2015).
267 Dostupné z: http://www.jobbautomlands.se/ (cit. 15. 3. 2015).
268 Dostupné z: https://sv-se.facebook.com/SvenskaJobbUtomlands (cit. 15. 3. 2015).
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nou do obtíží.269 Nejčastější důvody, které ministerstvo
a zastupitelské úřady řeší, jsou: krádeže pasů a zavazadel, dopravní nehody, nemoci apod. Ministerstvo provozuje cestovní aplikaci „Min resa“ („moje cesta“), poskytující poradenství a cestovní informace o zemích světa,
aplikace poskytuje informace o pasech a průkazech,
vízech, zdraví a očkování, bezpečnosti, zastupitelských
úřadech v té které zemi apod. Data se v aplikaci neustále aktualizují na základě informačních toků ze zastupitelských úřadů, ministerstev a dalších institucí, aplikace
je volně dostupná a lze ji zdarma stáhnout.270Ministerstvo vydává také informační příručku určenou zájemcům
o cesty do zahraničí (je volně stažitelná).271
Krajanská podpora v rámci Swedes Worldwide
(Svenskar i världen)272
Heslo: Tillsammans är vi starka – bli medlem
i Svenskar i Världen!
„Spolu jsme silní – staňte se členem!“
Swedes Worldwide je nezávislá nezisková organizace, která funguje od roku 1938. Jejím záměrem je
monitorovat, informovat a ovlivňovat (monitoring, informing and influencing) zájmy Švédů v zahraničí. Organizace v současné době reprezentuje více než 550 000
Švédů pobývajících za hranicemi Švédska, stejně jako
„stovky tisíc“ těch, kteří v zahraničí žili (ať už pracovali, studovali atd.) nebo teprve hodlají žít venku. Funguje jako poradní orgán, jehož zájmem je chránit práva
Švédů za hranicemi. Švédští občané se mohou na organizaci obracet ve věcech advokacie nebo v otázkách
týkajících se vyřizování pasů, občanství, placení daní,
voleb a podobně. Jedná se o rozsáhlý zdroj rozmanitých informací týkajících se pobytu Švédů v zahraničí.
269 Dostupné z: http://www.regeringen.se/sb/d/2362 (cit. 15. 3.
2015).
270 Dostupné z: http://www.regeringen.se/sb/d/14728/a/170950
(cit. 15. 3. 2015).
271 Dostupné z: http://www.regeringen.se/sb/d/5357/a/41167
(cit. 15. 3. 2015).
272 Dostupné z: http://www.sviv.se/en/ (cit. 15. 3. 2015).

Součástí Swedes Worldwide jsou vyškolení
poradci. Organizace vydává vlastní časopis a komunikuje s klienty na Facebooku. Přes 110 zástupců organizace působí ve 45 zemích světa.273 Specializovaná skupina pracovníků poskytuje služby Švédům, kteří si přejí
vrátit se do rodné země. Členství je zpoplatněno – 500
švédských korun ročně na osobu (tento poplatek platí
pro celou rodinu), 250 švédských korun je určeno pro
studenty. Členy se mohou stát i firmy.

Parlament zahraničních Švédů
Jednou za dva roky se koná Utlandssvenskarnas
Parlament (Parlament zahraničních Švédů). Během
zasedání parlamentu (které je realizováno formou konference sestávající z jednotlivých přednášek a panelových diskusí) se sejdou jak krajané, tak politici a další
autority zodpovědné za švédskou krajanskou politiku.
Závěry ze zasedání parlamentu postupují k příslušným ministerstvům a k příslušným politickým silám.
Výsledky jednání jsou zveřejňovány na internetu, nejnověji z roku 2013,274 kde se v jednotlivých blocích probírala následující témata: důchody a pojištění, občanská
práva, návratová politika, kultura i informace, problematika vzdělávání a mladých v zahraničí.
Swedes Worldwide se také zabývají problematikou
návratové politiky. Každoročně se do Švédska vrací 20 000
švédských občanů (kteří tak tvoří podstatnou složku
švédských imigrantů, cca necelou ¼ všech imigrantů!).
Problematikou navrátilců a mechanismy jejich začleňování do švédské společnosti se zabývají tzv. hemvändargruppen (“skupiny pro návrat domů”), jejichž hlavním posláním je hledat cesty k tomu, aby se zkušenosti
273 Dostupné z: http://www.sviv.se/vara-tjanster/natverk-ombud/ (cit. 15. 3. 2015).
274 Dostupné z: http://www.sviv.se/vara-uppgifter/politik-paverkan/resolutioner-asikter/antagna-resolutioner-2013/ (cit.
18. 3. 2015).
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nabyté Švédy v zahraničí daly efektivně využít v rámci
domácího švédského pracovního trhu.
Program a cíle jednotlivých zasedání hemvändargruppen jsou dostupné na internetu.275
Shrnujeme alespoň dosavadní výstupy, které jsou
samotnou organizací hodnoceny jako úspěchy:
– příprava strategického dokumentu pro další práci,
– příručky s radami a tipy pro návrat krajanů,
– seminář uspořádaný ve švédském parlamentu,
– jednání s ministerstvem a navázání spolupráce,
– seminář pro personalisty v obchodních a náborových firmách,
– rozhovory s personalisty za účelem lepšího pochopení přístupu podniků k vracejícím se krajanům
a shrnutí možností, jak získat práci ve Švédsku,
– dotazník týkající se důvodů cirkulární migrace u švédských krajanů; dotazník byl součástí
výzkumu uskutečněného ve spolupráci se společností SWEA (75 % všech krajanů se stěhovalo do
zahraničí a zpět minimálně dvakrát).
Hemvändargruppen rovněž zahájila partnerství se
SOM, institutem na univerzitě v Göteborgu,276 kde probíhá výzkum vystěhovalectví a přistěhovalectví ve Švédsku, cílem je zlepšení povědomí o povaze švédské migrace. Ústřední témata jsou: politika a společnost; média
a kultura; životní styl a zdraví; ekonomika a dobré
životní podmínky.
Švédský statistický úřad (SCB) poskytuje data o osobách vracejících se z ciziny. Některé závěry hemvändargruppen (např. zprávy týkající se zlepšování pracovních
příležitostí pro navrácené Švédy, dále zpráva s radami
a tipy pro reemigranty, strategie pro rok 2015 nebo statistiky SCB o návratu migrantů) není možné si přečíst
volně, dostupné jsou pouze pro členy této organizace.
Svenskar i Världen (Švédové ve světě) v tabulkách
a grafech
275 Dostupné z: http://www.sviv.se/vara-tjanster/hemvandargruppen/ (cit. 15. 3. 2015).
276 Dostupné z: http://som.gu.se/undersokningar (cit. 18. 3. 2015).

Tabulka č. 1: Osoby narozené ve Švédsku, které
emigrovaly v roce 2013, a jejich cílové destinace
Destination country
Afghanistan
Albania
Algeria
Argentina
Australia
Austria
Azerbaijan
Bangladesch
Delarus
Belgium
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Brazil
Bulgaria
Burundi
Canada
Chile
China (excluding Hong Kong)
Colombia
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Czechoslovakia, former
Denmark
Egypt
El Salvador
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Finland
France
Gambia
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2013
0
1
0
7
383
59
1
5
1
74
9
0
60
1
0
141
43
301
12
10
27
25
0
876
12
0
0
16
6
419
245
1

Destination country
Germany
Greece
Hong Kong Special Administrative Region of China
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran (Islamic Republic of)
Iraq
Ireland
Isreal
Italy
Japan
Jordan
Kenya
Korea, Republic of Korea
Kosovo
Latvia
Lebanon
Lithuania
Luxembourg
Macedonia
Malaysia
Malta
Montenegro
Morocco
Netherlands
New Zealand
Nigeria
Norway
Other Africa
Other Asia
Other Europe
Other North America
Other Oceania

2013
432
64
0
29
50
62
18
2
18
93
34
94
122
4
28
23
0
16
17
10
53
2
34
69
0
5
167
63
1
3555
71
61
13
57
2

Destination country
Other South America
Pakistan
Palestinian territory, occupied
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Serbia
Serbia and Montenegro
Singapore
Slovak Republic
Slovenia
Somalia
Spain
Sri Lanka
Sudan
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Tanzania, United Republic of
Thailand
Tunisia
Turkey
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America
Unknown country
Uzbekistan
Viet Nam
Yugoslavia, Federal Republic of
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2013
22
2
0
9
48
56
156
33
24
16
16
0
101
7
3
4
417
3
2
0
259
1
17
223
10
46
4
3
169
1319
1369
456
0
15
0

Graf č. 1: Osoby narozené ve Švédsku ve věku 16–74 let, které emigrovaly od r. 1990 a nevrátily se

Graf č. 2: Osoby narozené ve Švédsku ve věku 16–74 let, které emigrovaly od r. 1990; jedná se o celková čísla, v nichž jsou
zahrnuti i reemigranti (žlutá – osoby, které se nevrátily, šedá – návrat do 3 let, modrá – návrat do 4–5 let, zelená – návrat do
6–8 let, fialová – návrat po 9 letech a více)

194

Graf č. 3: Osoby narozené ve Švédsku ve věku 16–74 let, které emigrovaly od r. 1990, podle vzdělání (žlutá – základní a nižší
střední vzdělání, šedá – středoškolské vzdělání, modrá – vyšší než středoškolské vzdělání 3 roky a více, fialová – postgraduální
studium, okrová – bez informací)

Graf č. 4: Osoby narozené ve Švédsku, které emigrovaly od r. 1990, podle věkových kategorií (žlutá – 16–24 let, šedá 25–34 let,
modrá 35–44 let, zelená 45–54 let, fialová 55–64 let, okrová 65–74 let)
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3.

DÁNSKO

Dánská statistika z posledního čtvrtletí roku 2014
udává počet 5 655 750 obyvatel celkem. Každoročně
z Dánska emigruje přes 20 tisíc dánských občanů,
grafy (které uvádíme na konci textu) zachycují některá
demografická specifika. Dánský statistický úřad
uvádí, že hodnoty v grafech jsou vzhledem k prodlevě
ve zpracování nejnovějších dat zhruba o 15 % podhodnoceny.

Krajanská podpora v rámci Danes Worldwide277
Danes Worldwide je členská organizace, funguje
od roku 1919 a poskytuje služby všeho typu dánským občanům ve světě: „We make it easier for you
to get settled in the new country – and harder to forget where you came from.“278 Organizace poskytuje
služby dánským krajanům ve třech oblastech. Jednak je to výuka dánštiny (interaktivní on-line výuka
dánštiny pro Dány v zahraničí a jejich děti, třítýdenní
letní škola pořádaná pro děti krajanů). Dále je to síť
tzv. reprezentantů (ve světě pracuje na 130 členů této
organizace; jejich úkolem je zprostředkovávat pomoc
a rady dánským krajanům; zároveň tito reprezentanti
zprostředkovávají kontakty, pokud se Dánové chtějí
setkávat s jinými Dány. Reprezentanty jsou Dánové,
kteří v zahraničí žijí již dlouhou dobu a mají s cizinou
rozsáhlé zkušenosti. Krajané si na internetu mohou
najít „toho svého“ reprezentanta279).
V neposlední řadě je to všemožná podpora a poradenství, například to představuje specializovaný internetový portál280, jejž tvoří síť profesionálů – právníků,
psychologů, odborníků a poradců různého typu.
277 Dostupné z: http://www.danes.dk/forside/ (cit. 4. 4. 2015).
278 Dostupné z: http://www.danes.dk/en/about-us/about-us/
(cit. 4. 4. 2015).
279 Dostupné z: http://www.danes.dk/netvaerk/vores-repraesentanter/ (cit. 4. 4. 2015).
280 Dostupné z: http://www.danes.dk/en/advocacy/, http://www.
danes.dk/raadgivning/ (cit. 4. 4. 2015).
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Organizace je zároveň „hlasem Dánů v zahraničí“
– zastupuje jejich požadavky během doby, kdy jsou
občané v zahraničí, například zprostředkovává informace o možnostech účasti v dánských volbách, radí
ve věcech dvojího občanství nebo sloučení rodiny (za
těmito účely provozuje webový portál, kam se zahraniční Dánové mohou obracet281 a kontaktovat příslušné
odpovědné osoby).

Krajanská podpora v rámci Udenrigsministeriet
V rámci dánského Udenrigsministeriet282 (Ministerstvo zahraničních věcí) funguje tzv. Center for Borgerservice (Centrum pro občanský servis), které poskytuje spektrum služeb souvisejících s výjezdy Dánů do
zahraničí. Jedná se především o pomoc před cestou do
zahraničí a při pobytu v cizině. Borgerservice provozuje nepřetržitou telefonní linku Det Globale Vagtcenter (Global Security Centre), na niž se mohou dánští
občané se svými akutními problémy v zahraničí obracet 24 hodin denně.
Jednou ze služeb centra je tzv. Danskerliste.283
Jedná se o seznam spravovaný ministerstvem, do
něhož mohou Dánové pobývající kdekoliv ve světě vnést
své osobní údaje, aby byli v případě potřeby ministerstvem kontaktovatelní (ekvivalent projektu DROZD
Ministerstva zahraničních věcí ČR284).

Tento seznam byl vytvořen za účelem ochrany
dánských občanů v případě přírodních katastrof,
válek a jiných krizových situací. Dánové zapsaní na
seznamu dostanou v případě potřeby od ministerstva
všechny potřebné informace týkající se bezpečnostní
situace (např. bezpečná cesta domů nebo jiná konkrétní bezpečnostní doporučení). Ve většině případů
doporučuje ministerstvo registraci teprve tehdy,
když občan hodlá zůstat v zahraničí delší dobu, v případě vycestování do rizikových oblastí se doporučuje
registrace v každém případě. Databáze je obnovována automaticky. V intervalech 12 měsíců (i méně)
jsou registrovaným uživatelům zasílána automatická
připomenutí aktualizace (občané sami tedy nemusejí
na aktualizace svých dat myslet). Aplikace i registrace fungují on-line.
Vedle toho provozuje ministerstvo tzv. Rejsevejledninger, „cestovní průvodce“. Jedná se o on-line aplikace, které jsou pravidelně aktualizovány a jejichž cílem
je poskytovat dánským občanům ve světě aktuální informace o konkrétních lokalitách. Rejsevejledninger se
týkají zejména mimoevropských lokalit. Dostupné jsou
on-line. Odběratelé se registrují na internetu a prostřednictvím e-mailu jsou informováni o důležitých aktualizacích průvodců.

281 Dostupné z: http://www.danes.dk/en/advocacy/right-tovote/right-to-vote/ (cit. 4. 4. 2015).
282 Dostupné z: http://um.dk/da/rejse-og-ophold/udenrigsministeriets-borgerservice/ (cit. 4. 4. 2015).
283 Dostupné z: http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/danskerliste/ (cit. 4. 4. 2015).
284 Dostupné z: http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/registrace_obcanu_pri_cestach_do/ (cit. 4. 4. 2015). Informace do systému DROZD poskytuje cestovatel vyplněním
jednoduchého formuláře složeného ze čtyř částí: 1. Informace o cestovateli, 2. Informace o spolucestujících rodinných příslušnících, 3. Údaje o pobytu v zahraničí, 4. Kontaktní osoba v ČR. Poskytnuté informace slouží ministerstvu
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zahraničních věcí k poskytování rychlé pomoci občanům
v nouzi a účinnému organizování pomoci v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů. Systém umožňuje
rozesílat hromadné e-maily a SMS všem zaregistrovaným
osobám, které se v daném cizím státě nacházejí, a tím jim
poskytovat důležité informace nebo je včas varovat před
hrozícím nebezpečím.

Grafy (údaje z Danmarks Statistik285)

Emigrace občanů Dánska

Emigrace dánských občanů podle destinace
→ nejvíce Dánů emigruje do zemí
Evropské unie, dále do Asie a do
Evropy mimo státy EU
285 Dostupné z: http://www.dst.dk/da.aspx (cit. 4. 4. 2015).
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Emigrace dánských občanů podle regionu původu, z něhož odcházejí (nejvíce lidí odjíždí z hlavního města a okolí)

Věková struktura (nejpočetnější skupinou dánských emigrantů jsou lidé ve věku 20–30 let)
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4.

NIZOZEMSKO

a)

Vztah státu k vnějším migracím

Celkový počet obyvatel Nizozemska je dle Central
Bureau voor de Statistiek/Statistics Netherlands udáván
číslem 16 902 213 ke dni 18. 2. 2015.286 Každý den je
v průměru registrováno 490 imigrantů, zatímco každý
den zemi opouští 395 emigrantů.287 Pozitivní saldo imigrantů k počtu emigrantů vyjadřuje i tzv. Net migration
rate, který zohledňuje rozdíl počtu osob, které v průběhu roku vstupují do země a také ji opouštějí na 1 000
osob (vztahováno k počtu obyvatel v pololetí každého
roku). Pro Nizozemí je toto číslo pro rok 2014 stanoveno na 1,97 – převažuje tedy čistá imigrace.
Při vyhledávání na internetu převažují jednoznačně
stránky zabývající se imigrací obecně, vstupem do země
počínaje a integrací konče. Emigraci se věnuje výrazně
méně odkazů, je znát, že zemi sužují spíše zvyšující se
počty imigrantů než odcházejících emigrantů.
Ve srovnání s ostatními zeměmi drží Nizozemí se
svým Net migration rate 1,97 celkově 36. místo z 218
zemí v žebříčku srovnání Net migration rate. Před ním
je jen Dánsko (31. místo, Net migration rate 2,36). Za
Dánskem a Nizozemím jsou pak další srovnávané státy:
Švédsko (42. místo, Net migration rate 1,65), Česká
republika (52. místo, Net migration rate 0,97) a Slovensko (65. místo, Net migration rate 0,29).288
Vývoj Net migration rate v Nizozemí přibližuje
následující tabulka:

286 Population Counter. Central Bureau voor de Statistiek/Statistics Netherlands. Dostupné z: http://www.cbs.nl/en-GB/
menu/themas/bevolking/cijfers/extra/bevolkingsteller.htm
(cit. 6. 4. 2015).
287 Tamtéž.
288 Country comparison net migration rate.Dostupné z: http://
www.indexmundi.com/g/r.aspx?c=nl&v=27 (cit. 6. 4. 2015).
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Tab. Net migration rate (migrant(s)/1,000 population)
Country
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Country
Netherlands
2008
4
2009
4.8
2010
5.5
2011
4.4
Dostupné z: http://www.indexmundi.com/g/g.
aspx?v=74&c=nl&l=en (cit. 6. 4. 2015).

Netherlands
2.3
2.34
2.35
2.35
2.91
2.8
2.72
2.63
2.55
2.46
2.38
2.33
2.02

Ohledně pracovní síly statistiky uvádějí tyto údaje
(poslední zveřejněná data se opět vztahují k roku 2011):
Tab. Labor force
Country
1998
2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Dostupné z: http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=27&c=
nl&l=en (cit. 6. 5. 2015).

Ve statistikách se uvádí, že pozitivní Net migration
rate je spojován s riziky nezaměstnanosti, redukcí pracovní síly a potenciálními etnickými konflikty (tomu se
však mnohonárodnostní Nizozemí evidentně snaží předcházet svými opatřeními a četnými odkazy na integraci).
Co se týče nezaměstnanosti, následující tabulka ukazuje
pozvolna vzrůstající trend (poslední zveřejněná data se
vztahují k roku 2011):
Tab. Unemployment rate (%)
Country
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Netherlands
2.6
3
5.3
6
6.6
5.5
4.6

Netherlands
7,000,000
7,200,000
7,460,000
7,530,000
7,530,000
7,600,000
7,604,000
7,715,000
7,848,000
7,860,000
7,809,000

Dostpné z: http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=72&c=nl&l=en (cit. 6. 4. 2015).

Jak již bylo řečeno, Nizozemí je zaměstnáno spíše
imigrací, než emigrací a starostí o krajany. Podle
Eurostatu se v Nizozemí v roce 2010 nacházelo 1,8 milionu obyvatel s cizí státní příslušností (cca 11 % celkové
populace). Z toho 1,4 mil. (8,5 %) bylo narozeno vně
EU, pouze 0,428 mil. pocházelo z jiných členských států
EU (cca 2,6 %).289
289 Dostupné z: http://ec.europa.eu/eurostat/help/new-eurostatwebsite (cit. 6. 4. 2015).
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Tab. Přehled etnických skupin a jejich
početnost v Nizozemí:
Ethnic Group
Dutch (& Frisians)
Turkish (& Kurdish)
Moroccan (& Berber)
Indonesian (& Indo)
Germans
Surinamese
Dutch Caribbean
Polish
Belgians
Former Yugoslavs
British
Chinese
Iraqis
Others290
Total

Number
13.234.545
396.414
374.996
372.233
368.512
348.291
146.855
123.003
115.028
82.290
81.860
64.097
54.159
1.067.056
16.829.289

Dostpné z: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37325&D1=0&D2=0&D3=0&D4=0&D5=a&D6=l&
VW=T Stav k 1. 1. 2014 (6. 4. 2015).

Statistika emigrace a odchodu
občanů Nizozemí ze země
Nizozemci291 odcházejí převážně do okolních zemí.
Mezi oblíbené destinace Holanďanů patří především Belgie, Německo a Anglie, v menší míře Austrálie, Kanada
a USA. Lákají je zejména výhodné pracovní nabídky,
nižší ceny bydlení a atraktivnější hypoteční daně. Mladí
290 Toto číslo zahrnuje pravděpodobně i české občany, jejich
přesný počet však neznáme.
291 Za Holanďana, obyvatele Nizozemí, je považována osoba,
jejíž oba rodiče se narodili v Nizozemí, bez ohledu na zemi,
kde se dotyčný/á narodil/a. Dostupné z: http://www.cbs.nl/
en-GB/menu/methoden/toelichtingen/alfabet/e/emigrationplans.htm (cit. 6. 4. 2015).

lidé migrují hlavně za vzděláním. Nutno však zdůraznit,
že polovinu současné emigrace tvoří lidé, kteří se navracejí do země svého původu (etnické minority, nejčastěji na Antilské soustroví), a odmítnutí žadatelé o azyl,
neboť migrační zákony týkající se imigrace se neustále
zpřísňují.
Přestože emigrace z Nizozemí není nijak vysoká,
přidělává vládě starosti. Imigrace stále stoupá, emigrace vlastních občanů neustává a stárnutí populace se
stává větším problémem. Země se snaží odchod svých
lidí kompenzovat tím, že provádí nábor kvalifikovaných
migrantů. To znamená, že upřednostňuje kvalifikovanou
imigraci.292
Zemi opouštějí převážně etničtí Nizozemci, většinou – jak již bylo řečeno – z ekonomických důvodů. Za
další podněty k emigraci se uvádí vysoká hustota obyvatelstva a v neposlední řadě také politická situace.
Zajímavá je migrace nizozemských seniorů, kteří rádi
odcházejí do Španělska, Francie a Itálie.293
Administrativní postup při registraci zahraniční
migrace je následující: emigrant z Nizozemí se odhlásí
z registrů městských obyvatel (GBA), a to v případě,
když předpokládaný pobyt v zahraničí je v roce následujícím po odletu alespoň osm měsíců. Problém tkví
v tom, že mnoho migrujících Nizozemců odchod neohlásí. To znamená, že veškeré statistiky včetně následných analýz (v podobě textů a grafů) se vztahují pouze
k nahlášené a registrované emigraci.294

292 Dostupné z: http://www.workpermit.com/news/2007-05-04/
netherlands/emigration-increasing-skilled-workers-needed.
htm (cit. 6. 4. 2015).
293 Dostupné z: http://focus-migration.hwwi.de/The-Netherlands.2644.0.html?L=1 (cit. 6. 4. 2015).
294 Zdroj: Central Bureau voor de Statistiek /Statistics Netherlands (cit. 6. 4. 2015).
Dostpné z: http://www.cbs.nl/en-GB/menu/methoden/toelichtingen/alfabet/e/emigration-and-administrative-corrections.htm (cit. 6. 4. 2015).
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Následující graf ukazuje poměr imigrace a emigrace v Nizozemí:

Graf. Potential emigrants in native Dutch population

I když důvody odchodu v roce 2013 nejsou zcela
totožné s těmi v roce 2008, je zřejmé, že v roce 2013
je práce zmiňována jako hlavní důvod k migraci mnohem častěji než v roce 2008. Volný prostor, klid a příroda, menší daňové zatížení a hlavně pocit, že Nizozemsko je přelidněná země, jsou zmiňovány méně často
jako hlavní důvod k přesídlení do ciziny.
Graf s důvody emigrace z Nizozemí.
Graf. Dutch immigration and emigration
Graf početního rozložení migrujících Holanďanů do zahraničí.

Graf. Main reason for departure potential emigrants in native
Dutch population, 2013

Graf 5. Dutch emigrants in various countries
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Odchod z Nizozemí může být z daňového hlediska
poměrně složitou záležitostí. Migrantům mířícím z Nizozemí do ciziny poskytuje poradní servis firma EXPATAX, založená v roce 2001. Firma spolupracuje s externími poradci a má společný podnik s activpayroll Ltd295 ve
Velké Británii, orientující se na globální řešení mezd. Firma
sídlí v Utrechtu a pomáhá klientům po celém světě.296
Pomoc při řešení všech náležitostí a povinností spojených s odchodem do ciziny poskytuje webová stránka:
Zdroj: http://www.mffa.nl/leaving-netherlands-emigrating-from-netherlands-secondment/?lang=en. Zabývá
se problematikou placení daní. V tomto směru je Nizozemí ke svým emigrujícím občanům vstřícné. Při ročním
zúčtování se může migrant považovat za nizozemského
rezidenta, přestože v daném roce již strávil jistý čas
v zahraničí. To znamená, že se na něj vztahují daňové
úlevy, navíc podle typu migrace si při vyúčtování může
odečíst například na vzdělání a podobně. Stránka se též
zabývá problematikou sociálního zabezpečení, pronájmu
zachovaného majetku v Nizozemí (pokud migrant prodává nemovitost se ziskem, pak je tento zisk osvobozen
od daně, protože pro jednotlivce v Nizozemsku neexistuje žádná daň z kapitálových zisků).297
Krajanům a jejich problémům pomáhá formou konzultace i Netherlands Migration Institute (NMI) nebo
International Organization for Migration (IOM). Ty se
však primárně zabývají imigrací a reemigrací z Nizozemí do země původu. Legalizování nizozemských
dokumentů pro použití v zahraničí provádí The Consular
Service Centre‘s Legalisation Desk v Haagu. Návod, co
neopomenout při odchodu z Nizozemí, nabízí i stránka
s názvem: What to do when leaving Netherlands.298
295 Dostupné z: http://www.activpayroll.com/ (cit. 6. 4. 2015).
296 Dostupné z: https://www.expatax.nl/ourcompany.php (cit. 6.
4. 2015).
297 Dostupné z: http://www.expatax.nl/emigration.php (cit. 6. 4.
2015).
298 Dostupné z: http://www.accessnl.org/media/13964/leaving_the_netherlands_completed.pdf (cit. 6. 4. 2015).

Nizozemská ústava má celkem 8 kapitol: 1. základní
práva, 2. vláda, 3. obecná ustanovení, 4. státní rada,
účetní dvůr, veřejný ochránce práv a trvalé poradní
orgány, 5. legislativa a správa, 6. soudnictví, 7. provincie, obce a jiné veřejné orgány, 8. revize ústavy. Odkazy
na migraci, emigraci ani imigraci nelze v ústavě dohledat. Nevyskytuje se zde ani žádná zmínka o krajanech
ani emigrantech.299 Na vládních stránkách300 je k dispozici pomoc pro nizozemské občany v zahraničí, která
naviguje, co dělat v případě hospitalizace v zahraničí,
v případě smrti nebo zmizení.301
V žádné oblasti složité vládní struktury není pojednána (natož řešena) problematika Nizozemců v zahraničí. Pokud se jedná o vládní materiály, jsou to jen
stručná pojednání, kromě následujích dvou materiálů:
– International and Development Cooperation (zde je
pojednání o Holaňdanech v zahraničí pouze v nouzi, viz
výše). – Law and Justice (zde je řešena politika azylu,
imigrace, návratové migrace do země původu, problematika viz nizozemské občanství).302 Nizozemí má celkem 11 ministerstev. Imigraci má v kompetenci Ministry of the Interior and Kingdom Relations a Ministry of
Security and Justice.
Krajanům (a migrantům do zahraničí) pomáhají
s dotazy převážně organizace zabývající se imigrací.
Jsou to některé z již výše zmíněných organizací:
– Netherlands Migration Institute (NMI),
– International Organization for Migration (IOM),
– případně EXPATICA. Life. work. love303, kde se lze
ptát na všechna možná témata.
299 Dostupné z: http://www.legislation-line.org/documents/
section/constitutions/country/12 (cit. 6. 4. 2015).
300 Dostupné z: http://www.government.nl/issues/dutch-nationals-in-emergency-abroad. (cit. 6. 4. 2015).
301 Dostupné z: http://www.government.nl/issues/dutch-nationals-in-emergency-abroad. (cit. 6. 4. 2015).
302 Dostupné z: http://www.government.nl/policy-areas/law-and-justice (cit. 6. 4. 2015).
303 Dostupné z: http://www1.expatica.com/nl/ask_expert/expert/
Immigration-Jelle-Kroes.html?show=all a (cit. 6. 4. 2015).
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Krajané (Nizozemci žijící v zahraničí) si vzájemně
vypomáhají a předávají si různá doporučení na profilových stránkách, například:
– Dutch in America.com,304
– Dutch in Germany - Dutch expats in Germany,305
– Dutch.org.uk. – Dutch organisations in UK,306
– Dutchaustralian a Dutch Connection Australia, 307
– Kingdom of the Netherlands in Kanada a Dutch in
Ottawa.308
Zajímavostí je soukromá iniciativa nazvaná Emigration from the Netherlands.309 Jedná se o internetové
stránky, které se zabývají převážně tématem migrace
z Nizozemí do Spojených států amerických. Servis je
zřízen pro ekonomickou emigraci, kterou láká ve smyslu
hesla „odchod za lepšími podmínkami“. Nabízí na svých
stránkách dokonce účast v loterii s podtitulem „Americký sen je ve vašich rukou“, s proklamovanou výhrou
víz do USA. Jsou zde i další aktivity, například hledání
nizozemských kořenů (genealogická poradna, hledání
v archivech, matrikách), rady jak se poučit z dějin poválečné emigrace do Spojených států; specializovaný oddíl
je věnován katolické emigraci do Wisconsinu. Stránku
spravuje softwarový inženýr, jehož koníčkem je genealogie a jehož cílem je poskytnout prostřednictvím stránek lidem možnost nalézt své předky v Nizozemí.

304
305
306
307
308
309

Dostupné z: http://www.expatica.com/nl/visas-and-permits/
citizenship/How-to-get-Dutch-citizenship_107817.html (cit.
6. 4. 2015).
Dostupné z: http://www.dutchinamerica.com/2010/01/15/
dutch-citizenship-law-being-updated (cit. 6. 4. 2015).
Dostupné z: http://www.internations.org/germany-expats/
dutch (cit. 6. 4. 2015).
Dostupné z: http://dutch.org.uk/ (cit. 23. 4. 2015).
Dostupné z: http://dutchaustralian.com/ a https://www.facebook.com/DutchConnectionAustralia (cit. 23. 4. 2015).
Dostupné z: https://www.facebook.com/thenetherlandsincanada a http://dutchinottawa.ca/ (cit. 23. 4. 2015).
Dostupné z: http://www.traceyourdutchroots.com/emigration/ (cit. 23. 4. 2015).

b) Pokus o vysvětlení absence
institucí pro krajany
V Nizozemsku působilo několik Čechů, kteří se
zabývali historií, včetně dějin české emigrace. Je třeba
jmenovat především Miroslava Kabelu,310 Vladimíra
Bínu311 a Hanuše Rennera.312 Prostřednictvím prací
(především M. Kabely a V. Bíny) se pokusíme najít
vysvětlení, proč absentují v této zemi instituce pracující pro nizozemské krajany.
310 MUDr. Miroslav Kabela se narodil 26. března 1938 v Rožňavě u Košic, kde jeho otec (Čech) sloužil jako četník a kde
také poznal Mirkovu matku (Slovenku). V červenci 1956 utekl
s kamarádem přes hranice do Rakouska. Přes lágry se dostal
do Nizozemska. Zde vystudoval medicínu a stal uznávaným psychiatrem. Zabýval se celý život problematikou emigrace jako psychiatr i publicita historických a politologických
textů. V České republice vydal například tři knihy o Holandsku: Holandská současnost (2000), Holandská zkušenost
(2000) a Holandská skutečnost (2002) nebo studie o psychických problémech českých emigrantů, které připravil pro
setkání zahraničních Čechů v Praze (1998, 2000 a 2003).
Vedle odborné činnosti se stal vůdčí postavou krajanského
života v Nizozemsku, o němž sebral stovky dokumentů, které
jsou spolu s jeho publikacemi uloženy v pražské Libri Prohibiti na Senovážném náměstí a které zpracoval do knihy Po
stopách českých migrantů v Nizozemí, která zůstala v rukopise. Zemřel 20. února 2011. (Poznámka: Kabela v některých
textech používal termíny Holandsko a Nizozemsko jako synonyma, nelze říci, zda byl záměr nebo chyba).
311 Nedávno zesnulý Vladimír Bína pracoval jako koordinátor výzkumu pro kulturu a média na ministerstvu školství,
kultury a vědy v Haagu. Studoval sociologii na Univerzitě
Karlově v Praze a na univerzitách v Tilburgu a Amsterdamu.
Během posledních deseti vedl v Eurostatu skupinu pro kulturní statistiky a spolupracoval s mezinárodními orgány,
jako je UNESCO a OECD. Byl také jedním z koordinátorů
Evropské skupiny pro statistiku muzeí (EGMUS).
312 Hanuš Renner studoval historii na FF UK v Praze. V srpnu
1968 odešel do Nizozemska, kde pokračoval ve studiích
v Utrechtu. Stal se profesorem dějin střední Evropy na univerzitě v Groningenu.
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Mezi projekty,313 které se zabývají kulturním dědictvím obyvatelstva (v to počítaje etnické skupiny), problematiku vnější migrace nezaznamenáváme.
Vladimír Bína se až do své smrti zabýval Srovnávacím výzkumem koloniální migrace a jejím dopadem na
kulturu, a to v různých holandských koloniálních osadách. Jednalo se o srovnání holandského kolonialismu
v Africe, Asii a Americe se zaměřením na historii migrace. Bína opustil tradiční pojetí holandského kolonialismu, tj. přísně z hlediska zeměpisných subjektů, které
se běžně praktikovalo v historiografii nizozemského
kolonialismu. Bínův program si kladl za cíl tyto perspektivy rozšířit a přispět k formulaci komplexního a srovnávacího přístupu k oblasti společného kulturního dědictví, tj. v Nizozemsku a v koloniích. Jeho projekt měl mj.
podpořit rozvoj holandské politiky, kulturního dědictví a spolupráce v této oblasti s bývalými holandskými
koloniemi. Projekt obsahoval čtyři témata: kolonizace
a evropští kolonisté; obchod otroky a otroctví; migrace
sezónních dělníků; historická paměť a národní kánony.
První tři témata se týkají procesů kulturní tvorby a kreolizace v koloniích. Čtvrté téma se zaměřuje na současné
sdílení koloniální historie (“cultures of remembrance”).
Miroslav Kabela vychází z Bínových závěrů pro formulování tezí o emigrantství a holandské zkušenosti
s emigrantstvím ve své nevydané rukopisné – mimořádně objemné – práci nazvané Kultura, emigrace
a emigranti. Cituje práci Vladimíra Bíny z roku 1993
o nizozemském kouzlu.
Kabelova parafráze Bínových závěrů nám může
částečně přiblížit vnímání holandského resp. (nizozemského) krajanství:
Na jedné straně Nizozemci nemají rádi vnější
okázalost (uiterlijk vertoon) nebo posuzování podle
zevnějšku, na druhé straně je každý, kdo chce ukázat

svou individualitu, dobře akceptován. Nizozemská tolerance se vyvinula během staletí. Byla také vynucena
geografickou polohou: ohrožení od moře nutilo obyvatele ke spolupráci. Mořeplavectví nutilo také k toleranci
(spolužití lidí na malém prostoru lodi).
Toleranci považuje za typickou nizozemskou
normu a jednu z hlavních hodnot nizozemské kultury.
Proto zde existuje nesčíslné množství církví, politických
stran a organizací. Proto je diskriminace jedním z mála
„zákazů“ a vyjadřuje to i nizozemská ústava.
Nizozemci se oproti jiným národům vyznačují
malým nacionalismem nebo národním citěním. Za
posledních 400 let nepoznali cizí nadvládu (kromě francouzské okupace v 18. století a německé za 2. světové
války). Nizozemská kultura nemusela nikdy fungovat
jako surogát pro politický boj, například za samostatnost (jako v českých podmínkách). Intelektuálové měli
mezinárodní orientaci.314 Většina Nizozemců se nezajímá o nizozemskou kulturu a už vůbec nejeví zájem
o lidovou kulturu. „Folklor je udržován jen z komerčního
důvodu. Co se v Nizozemsku vyvinulo jako jistá forma
lidového umění, je kabaret.315
Tento nedostatek národní a lidové kultury a kulturní
relativismus spolu s přesvědčením, že cizí kultury jsou
přinejmenším tak dobré jako ta vlastní, má podle Bíny
v interpretaci M. Kabely také pozitivní účinek: „Nizozemci neznají šovinismus nebo nacionalismus. Společnost poskytuje každému individuu možnost zařídit si
život podle vlastního přesvědčení, názoru a vkusu, aby
se opravdu cítil bezpečným.316“
Miroslav Kabela napsal v rukopisných Aktualitách
z Holandska, datovaných 6. prosince 2007, o „současné
zkušenosti Nizozemců s migrací do zahraničí“. Jedná se
o pořady nizozemské televize Tros, která vysílala reportáže (nazvané Ik vertrek – odcházím) o Nizozemcích,

313 Srov. projekty: Ministry of Education, Culture and Science
of the Netherlands: Dostupné z: http://www.culturalheritageconnections.org/wiki/Ministry_of_Education,_Culture_and_Science_of_the_Netherlands (cit. 23. 4. 2015).

314 KABELA, M.: Kultura, emigrace a emigranti. Rukopisná
práce z roku 2007, s.123–124.
315 Tamtéž.
316 Tamtéž.
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kteří se rozhodli žít v jiné evropské zemi. Kabela tuto
zkušenost shrnul: „Prodají v Nizozemsku dům a vše
ostatní a odejdou do ciziny, často prý bez uvážení a přípravy na tuto změnu. Důvod: chtějí uniknout pohodlnému a jednotvárnému životu v Nizozemsku. Kempují
nebo koupí starý dům a opravují ho, je to pro ně dobrodružství. Někdy se prý jedná o rodiny s dětmi. Podle
statistik začala emigrace převyšovat nad imigrací.“ 317
Emigrace tohoto druhu měla být podle Kabely
v té době novým fenoménem. Polovina migrujících se
měla vracet do osmi let zpátky do Nizozemska. Kabela
si pokládá otázku, zda se jedná o emigraci v klasickém
slova smyslu. Mnozí odcházejí za stážemi, lákavým
zaměstnáním, za poznám cizích krajů, to se neliší od
zkušenosti v jiných evropských zemích.

Kabela ve své rukopisné práci zaznamenal další
postřehy o jisté „přecitlivělosti“ nizozemských emigrantů, kteří při své adaptaci v cizině očekávají větší toleranci a vstřícnost od majoritního obyvatelstva. Kabela
například uvádí svůj postřeh o pořadu nizozemské televizní společnosti NPS (Vals plat). Byla to reportáž z 9.
dubna 2006 o nizozemských emigrantech v Austrálii, kteří se vyjadřovali v tom smyslu, že jim velice vadí
reakce rodilých Australanů na jejich nizozemský přízvuk. Kabelu překvapilo, že údajně všichni prohlašovali,
že by z toho důvodu (kdyby měli za sebou tuto zkušenost) znova neemigrovali. Přitom jejich děti se v Austrálii dobře uplatnily, i jim samotným se dobře vedlo.
Uvedené postřehy o zahraniční migraci z Nizozemska mohou naznačovat, že vzájemný vztah zahraničních
krajanů (Nizozemců žijících a adaptujících se v cizině)
a společnosti v Nizozemsku je na samém počátku a že
se teprve objevují a sbírají první zkušenosti z praxe
tohoto fenoménu, tj. vztahu státu (společnosti) a formující se zahraniční komunity.

317 KABELA, M.: Aktuality z Holandska. Rkp. 2007.
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5.

SLOVENSKÁ KRAJANSKÁ
POLITIKA

a)

Soubor faktografie

Srovnáme-li obsah a hlavně rozsah Slovenské krajanské politiky s ostatními státy vybranými k základní
komparaci (Dánsko, Švédsko, Nizozemsko a potažmo
Česká republika), musíme hned na úvod konstatovat, že
ve slovenských podmínkách se jedná o fenomén aktivizující mimořádným způsobem slovenskou politickou
scénu (v legislativní a hlavně exekutivní rovině), dále
pak slovenskou žurnalistiku a také různorodé iniciativy
nevládního charakteru, včetně vědeckého výzkumu emigrace Slováků a jejich existence v zahraničí. Vzhledem
k tomu, že po rozdělení Československa prodělala Slovenská krajanská politika ve svém ústavním a hlavně
v celkovém byrokraticko-správním zakotvení (uspořádání) nebývalé změny, je už jen pouhé zachycení tohoto
vývoje v základních dokumentech (období 1993–2015)
mimořádně náročné.
Vyhodnocení vztahu slovenského státu ke slovenské diaspoře vychází z následujících poznatků a materiálů:
– Především se jedná o soubor dokumentace, kterou poskytují webové stránky318 slovenské instituce (Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí) zřízené k tomuto účelu.
– Obsahová osa prezentovaného vyhodnocení v rámci
projektu vzešla také z výkladu vývoje tohoto fenoménu
na Slovensku, který poskytli tehdejší (2014/2015)
představitelé jmenovaného úřadu: RNDr. Igor Furdík,319 velvyslanec, předseda; PhDr. Peter Prochác318 Dostupné z: http://www.uszz.sk/sk/ (cit. 25. 1. 2015).
319 RNDr. Igor Furdík, nar. 10. 10. 1947, absolvent – Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave,
od roku 1976 v diplomatických službách ČSSR (Federální
ministerstvo zahraničních věcí ČSSR, Velvyslanectví ČSSR
v Moskvě, Generální konzulát v Záhřebu, Chargé d´affaires v Záhřebu, Velvyslanec SR v Moskvě, Bělehradu), od
roku 2012 předseda instituce – Úrad pre Slovákov žijúcich
v zahraničí. Igor.furdik@uszz.gov.sk

208

–

ka,320 velvyslanec, místopředseda; a další jeho funkcionáři (PhDr. Vilma Privarová, poradkyně předsedy
úřadu; Ing. Anton Hajduk, velvyslanec, ředitel odboru
dotací a ekonomiky úřadu).321
Dále je to výběr faktografie pocházející ze státních
dokumentů, prohlášení, článků a webových stránek
spolků, sdružení či iniciativ vztahujících se k tomuto
fenoménu v rámci Slovenska. Jsou to především:
1. Ústava Slovenské republiky.
2. Zákon 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich
v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých
zákonov z 23. septembra 2005. Tento zákon
nadobúda účinnosť 1. januára 2006. Na základě
tohoto zákona byl také zřízen Úřad pro zahraniční Slováky.
3. Deklarace Národní rady Slovenské republiky
z 6. července 1999.
4. Programové prohlášení vlády Slovenské
republiky na léta 2012–2016 (předcházelo prohlášení vlády Slovenské republiky: 2010, 2006,
2002, 1998).
5. Koncepcia štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015.
6. Materiály ze Stálé konference Slovenská republika a Slováci žijúcí v zahraničí.

320 PhDr. Peter Prochácka, nar. 18. 5. 1956, vystudoval sociologii, Univerzita Komenského v Bratislave, v diplomatických službách od 1992 (Stálá misia Slovenskej republiky pri
úrade OSN v Ženeve, Velvyslanec SR v Austrálii, na Novom
Zélande, Fidži). Peter.prochacka@uszz.gov.sk
321 Diskuse o dějinách a současnosti vztahu Slovenska k zahraničním Slovákům se uskutečnila 5. prosince 2014 v prostorách Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí při příležitosti
návštěvy Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí. Sestava senátní delegace: PhDr. Tomáš Grulich, předseda komise, a členové komise: PhDr. Jaromír Jermář, Jiří
Čunek, Marie Šrámková (tajemnice komise). Komisi doprovázel řešitel projektu Analýza migrace českých občanů po
roce 1989 PhDr. Stanislav Brouček, pracovník Etnologického
ústavu AV ČR a člen konzultativní rady této senátní komise.

7. Projekty a organizace na podporu komunikace
společnosti SR se zahraničními Slováky (např.
Zahraniční Slováci deťom, krajanské časopisy).

b)

Státotvorné a právní souvislosti
ve Slovenské republice s ohledem
na zahraniční Slováky

Začněme centrální institucí (Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí), která je první viditelnou instancí, když
se kdokoli chce zajímat o problematiku krajanů na Slovensku. Už samotné webové stránky této instituce jsou
vstupní možností k seznámení s problematikou vztahu
slovenského státu vůči vlastní zahraniční diaspoře.
Jsou členěny přehledně a skutečně obsahují mimořádně velké soubory užitečných informací pro zahraniční Slováky. Po seznámení s rubrikami této instituce
může mít uživatel těchto stránek dobrý dojem, že vztah
slovenské společnosti a státních institucí k zahraniční
diaspoře je veden snahou o otevřenost. Veškerá činnost
ústavu (včetně finančního účetnictví) je návštěvníkovi
k dispozici prostřednictvím internetu, ale i osobní cestou, to znamená, že úřad může kdokoli navštívit.
Webové stránky Úradu pre Slovákov žijúcich
v zahraničí jsou tak jakousi výkladní skříní, budující tvář
této firmy (podniku) před světem a reprezentující podle
statutu tohoto úřadu slovenskou zahraniční politiku
v jednom z jejích konkrétních vztahů k zahraničí, tj. ke
svým krajanům, Slovákům žijícím mimo území Slovenska. Zároveň tím vysílají signál o tom, že jsou službou
ve prospěch jasně formulovaného záměru: spolupracovat se zahraničními Slováky jako s přirozenou součástí
širší etnické komunity (tj. slovenského etnika) a také
částečně jako s přirozenou součástí širšího národního
kolektivu (tj. slovenského národa).
Etnická úroveň spolupráce Slovenské republiky
se zahraničními Slováky je navíc jasně formulována
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v Ústavě Slovenské republiky,322 a to v části: Hlava I.
Čl. 7a: „Slovenská republika podporuje národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraničí,
podporuje ich inštitúcie zriadené na dosiahnutie tohto
účelu a vzťahy s materskou krajinou.“
Do jaké míry je v tom obsažena úroveň národní
kolektivity, tedy do jaké míry jsou zahraniční Slováci
(v taxonomii: etnikum, národ, stát) považováni za přirozenou součást národního kolektivu, který má svůj
vlastní stát (Slovenskou republiku), není sice v ústavě
explicitně vyjádřeno, vyplývá to však z dalších dokumentů, hovořících o tom už konkrétně.
Kategorii státního občanství Slovenské republiky
lze v souvislosti s kategorii zahraniční Slovák formulovat následovně: kategorie státního občanství Slovenské
republiky je jasně dána stanoveným procesem při udělování státního občanství SR, přičemž etnická či národní
příslušnost není de jure žádnou podmínkou či limitem k udělení tohoto občanství. Zaručuje to další pasáž
Ústavy Slovenské republiky, a to čl. 12 (3): „Každý má
právo slobodne rozhodovať o svojej národnosti. Zakazuje
sa akékoľvek ovplyvňovanie tohto rozhodovania a všetky
spôsoby nátlaku smerujúce k odnárodňovaniu!“
Zahraniční Slovák může být (může se stát) zároveň
také občanem Slovenské republiky, což mj. znamená,
322 HALÁSZ, I.: Krajania a tzv. krajanské zákony na ich podporu v strednej Európe. Praha: Univerzita Karlova, Právnická
fakulta, 2014. 219 s. Kniha je disertací obhájenou na Právnické fakultě v Praze. Srovnává vývoj krajanské problematiky
ve střední Evropě (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko) z právních norem a hledá ideový a obsahový rozdíl v tzv. krajanských, to jest statusových nebo podpůrných
zákonech. Důležitým aspektem jsou pro autora specifická
národní hnutí těchto zemí. Politická koncepce národa je v nejčistší formě vyjádřena ústavě z roku 1997. V českém případě
dominuje spíše občanský princip. Největšími změnami – především v preambuli polské ústavy z roku 1997, kulturně-jazykový koncept národa zase v české – prošel pojem národ
v maďarském veřejném právu po roce 1989. Práce představuje velmi strukturovanou mozaiku příkladů (a to nejen
z těchto zemí, ale i příklady ruské, rakouské, slovinské aj.).

že občan Slovenské republiky, který se dlouhodobě zdržuje mimo hranice Slovenska, může být veden v kategorii zahraniční Slovák. Z hlediska formálního (registračního) to znamená, že takový zahraniční Slovák
může vlastnit vedle cestovního pasu Slovenské republiky taktéž průkaz (osvědčení) zahraničního Slováka
(požádá-li o to). O průkaz (osvědčení) zahraničního
Slováka může samozřejmě zažádat323 také ten, kdo sice
není občanem SR, ale prokáže, že někdo z jeho předků
„se považoval“ za Slováka, a lze to hodnověrně doložit dokumentačně324 (zpravidla rodný list; uvažovalo se
323 Ivan Halász se ve své práci zabývá také bizarními případy
možnosti odepření vydání průkazu zahraničního Slováka
(podobně tomu bylo i v Maďarském krajanském zákonu
z roku 2001), vyplývající z článku Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí z roku 1997. V těchto partiích zákonů (slovenského i maďarského), v nichž Halász vidí reflexi cizineckého práva, byly relativně podrobně popsány metoda a podmínky dosažení statusu zahraničního Maďara či Slováka.
Slovenský zákon z roku 1997 umožňoval odepřít tento status
žadateli, který byl právoplatně odsouzený za úmyslný zločin a nebo trpěl nakažlivou infekční chorobou, za jejíž šíření
mohl být v jistých případech sankcionován. Novela maďarského zákona z roku 2003 a nový slovenský zákon z roku
2005 tato sporná ustanovení vynechávají (tamtéž, s. 136).
324 Podmínky k získání osvědčení o „slovenskosti“ podle § 7
zákon stanovuje: “(1) Postavenie Slováka žijúceho v zahraničí sa na účely uplatnenia si práv alebo výhod ustanovených osobitnými zákonmi pre Slovákov žijúcich v zahraničí
preukazuje osvedčením, ktoré vydáva úrad. (2) Osvedčenie
možno vydať na základe písomnej žiadosti osobe, ktorá a)
spĺňa podmienky podľa § 2 písm. a) prvého bodu alebo
druhého bodu, b) nebola právoplatne odsúdená za úmyselný
trestný čin alebo za čin, ktorý je podľa zákonov Slovenskej
republiky úmyselným trestným činom, c) nevykonáva činnosť
poškodzujúcu záujmy Slovenskej republiky. (3) Slovenská
národnosť sa preukazuje úradným dokladom potvrdzujúcim
túto skutočnosť, ktorým je najmä rodný list alebo krstný
list, výpis z matriky, osvedčenie o štátnom občianstve alebo
osvedčenie o trvalom pobyte žiadateľa, ak obsahuje zápis
o národnosti podľa práva štátu, ktorého orgán osvedčenie
vydal. (4) Národné povedomie sa preukazuje vyhlásením žiadateľa o výsledkoch jeho verejnej činnosti, ktoré preukazujú
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o hodnověrném svědectví slovenského původu: znovu
se takové úvahy objevují, jak se o tom zmínili v diskusi
představitelé Úradu pre Slovákoch žijúcich v zahraničí).
Tato procedurální záležitost vyplývá ze zákona 474/2005
Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí.325
Je třeba podtrhnout, že v tomto zákonu je zdůrazněna role Vlády Slovenské republiky, a to v tom
jeho národné povedomie, alebo písomným svedectvom
krajanskej organizácie pôsobiacej v mieste jeho pobytu, a ak
taká nie je, písomným svedectvom aspoň dvoch Slovákov
žijúcich v zahraničí, ktorí majú pobyt v tom istom štáte ako
žiadateľ. (5) Splnenie podmienky podľa odseku 2 písm. b) sa
preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako šesť
mesiacov a obdobným potvrdením vydaným príslušným
orgánom štátu, ktorého je žiadateľ občanom alebo v ktorom
má žiadateľ pobyt. (6) Žiadosť podáva žiadateľ na úrade alebo
v zahraničí na zastupiteľskom úrade, alebo na konzulárnom
úrade Slovenskej republiky (ďalej len zastupiteľský úrad )
v štáte pobytu žiadateľa. (7) K žiadosti je žiadateľ povinný
priložiť doklady potvrdzujúce splnenie podmienok podľa
odseku 2. (8) O žiadosti rozhoduje úrad do 60 dní odo dňa
doručenia žiadosti, ktorá obsahuje všetky náležitosti podľa
tohto zákona a všeobecného predpisu o správnom konaní.
(9) Ak úrad žiadosti vyhovie, vydá žiadateľovi osvedčenie;
osobitné správne rozhodnutie sa nevydáva. Ak o to žiadateľ
požiada, úrad mu doručí osvedčenie prostredníctvom zastupiteľského úradu v mieste pobytu žiadateľa.“ Zákon také
přesně stanovuje, jaké formální náležitosti musí osvědčení
obsahovat, na jakou dobu se vydává atd.
325 Zákon definuje základní pojmy následovně: „Na účely tohto
zákona sa rozumie: (a) Slovákom žijúcim v zahraničí osoba,
ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a 1/ je
štátnym občanom Slovenskej republiky, alebo 2/ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, ale uchováva si národné
povedomie, a on alebo jeho predok v priamom rade má slovenskú národnosť, (b) národným povedomím aktívne prejavy
hlásenia sa k slovenskému národu a k hodnotám, ktoré
reprezentujú slovenský jazyk, slovenské kultúrne dedičstvo
a tradície, (c) štátnou podporou Slovákov žijúcich v zahraničí
systém opatrení Slovenskej republiky zameraných na podporu národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, na podporu ich inštitúcií zriadených na
dosiahnutie tohto účelu a na podporu vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí.“

smyslu, že vláda určuje východiska a zásady „starostlivosti o zahraniční Slováky“, k čemuž používá tyto
nástroje: 1. mezinárodní smlouvy, 2. vyznamenáváním významných krajanů. Vláda SR každoročně (a to
1. září) předkládá Národní Radě SR zprávu za předcházející kalendářní rok o poskytnuté státní podpoře
Slovákům v zahraničí spolu s návrhem programu
státní starostlivosti (péče) o krajany na příští období
včetně financí z rozpočtu SR.

c)

Koncepce státní politiky péče o Slováky
žijící v zahraničí do roku 2015

Předkladateli Koncepce státní politiky péče o Slováky žijící v zahraničí do roku 2015326 byli: podpředseda vlády „pre vedomostnú spoločnosť, evropské záležitosti, ludské práva a menšiny“ spolu s předsedou
„Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí“.
Jako komentář k této koncepci nám posloužily
další veřejně dostupné dokumenty. Jsou to především každoroční zprávy Úradu pre Slovákov žijúcich
v zahraničí,327 dále výsledky krajanského rokování se
slovenskou odbornou veřejností, a to na „Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí“, kterou od roku 1999 organizuje vždy ústřední
orgán pro Slováky v zahraničí. Slovenský komentář ke
Koncepci státní politiky péče o Slováky žijící v zahraničí do roku 2015 byl doplněn ohlasy v médiích, diskusemi na internetu atd., včetně polemik a osobních
sporů. To vše svědčí o tom, že fenomén spolupráce
Slovenska s krajany v zahraničí je nejen v deklaratorní
úrovni významnou složkou, ale že je nedílnou součástí
veřejného života Slovenska.
326 Její plné znění Dostpné z: http://www.uszz.sk/sk/1325/koncepcia-statnej-politiky-starostlivosti-o-slovakov-zijucich-vzahranici-do-roku-2015 (cit. 23. 4. 2015).
327 Dostupné z: http://www.uszz.sk/sk/ (cit. 23. 4. 2015).
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Státní politika péče o Slováky žijící v zahraničí:
– Definuje jednotlivé cílové skupiny a základní rámec
pomoci a podpory SR určené Slovákům žijícím
v zahraničí.
– Vyhodnocuje základní hodnotový rámec této péče
z hlediska potřeb krajanských organizací a spolků,
a to s ohledem na jejich životaschopnost, prohlubování národního vědomí a zachování kulturní,
jazykové a náboženské identity.
– K přípravě této státní politiky byla Úřadem pro Slováky žijící v zahraničí zřízena Mezirezortní komise,
do které nominovali své zástupce ministři, předsedové ústředních orgánů státní správy a ředitelé
institucí. Mezirezortní komise sestávala z představitelů celkem 14 institucí.
Státní politika vychází z vnitrostátních dokumentů
SR (Ústavy, Zákona o zahraničních Slovácích atd., viz
předcházející text této analýzy) a z mezistátních dohod,
dále z mezinárodněprávních dokumentů o ochraně menšin (jako například OSN: Deklarace o právech příslušníků
národnostních, etnických, náboženských a jazykových
menšin, nebo Všeobecné deklarace lidských práv, Evropské charty regionálních a menšinových jazyků atd.328).
Do státní politiky péče o zahraniční Slováky patří
mezistátní a mezivládní dohody.
– Pro oblast školství byly podepsány a realizovány
dohody s těmito zeměmi: Chorvatská republika,
Maďarská republika, Polská republika, Rumunsko,
Srbsko, Ukrajina.
– Pro oblast kulturní podpory menšin a dalších skupin podepsaly dohody se SR tyto země: Bulharská republika, Dánské království, Egyptská arabská republika, Filipínská republika, Finská republika, Francouzská republika, Řecká republika, Nizozemské království, Chorvatská republika, Indická
328 Do jaké míry tyto a další nadnárodní dokumenty skutečně
státní politika péče o zahraniční Slováky implementuje, je
třeba zatím ponechat pro potřeby této analýzy stranou.

republika, Írán, Belgie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Korejská lidově demokratická republika, Velkovévodství Lucemburské,
Maďarská republika, Republika Malta, Německá
spolková republika, Norsko, Portugalská republika,
Rumunsko, Ruská federace, Slovinsko, Itálie, Spojené státy americké, Španělské království, Čínská
lidová republika, Rakouská republika, Polská republika, Česká republika, Ukrajina, Běloruská republika,
Chilská republika a Uzbecká republika.
Do konzultací v přípravných fázích těchto dohod
vstupovali i představitelé menšin a komunit žijících
v předmětných státech a lokalitách.
Ve prospěch krajanské politiky Slovenska vznikaly
smíšené mezivládní komise:
– Smíšená Slovensko-maďarská komise pro záležitosti menšin
– Smíšená komise SR a Maďarské republiky pro
otázky kultury a tisku
– Smíšená Slovensko-maďarská komise pro přeshraniční spolupráci
– Smíšená Slovensko-maďarská komise pro otázky
vzdělávání, vědy, sportu a mládeže
– Smíšená Slovensko-maďarská komise pro otázky
hospodářské spolupráce
– Mezivládní Slovensko-ukrajinská komise pro
národnostní menšiny, školství a kulturu
– Smíšená Slovensko-bavorská mezivládní komise
V zájmu Slovenské národnostní menšiny v České
republice a Polsku došlo zřejmě pouze k pokusům
o jejich vytvoření. (Dle ústního sdělení Igora Furdíka,
předsedy Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, kde
jistou aktivitu vyvíjel současný velvyslanec SR v ČR
Peter Weiss).
Cíle státní politiky Slovenska s ohledem na zahraniční Slováky jsou z dokumentů ve svém obecném zaměření vcelku jasné: Strategickým cílem státní politiky péče
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je vytvářet podmínky pro podporu krajanských komunit se záměrem zachovat jazykovou, kulturní a náboženskou identitu Slováků žijících v zahraničí.
Avšak tato obecná zásada naráží na nadnárodní,
evropské principy. Vstupem do Evropské unie se
musely srovnat hlavní cíle státní politiky v oblasti péče
o krajany s evropskou dimenzí, s evropským principem
řešení záležitostí národnostních menšin a migrantů.
Ve slovenských dokumentech se proto v souvislosti s evropskými normami objevují konstatování
následujícího typu: Při realizování jednotlivých kroků
zaměřených na podporu slovenských komunit v zahraničí je respektována zásada rovného zacházení, kterou
se rozumí zákaz diskriminace při poskytování státní
(slovenské) podpory z důvodů pohlaví, rasy, barvy
pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného
smýšlení, sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného
postavení, zásada teritoriality, kterou se rozumí respektování územní svrchovanosti a celistvostistátu, jehož je
Slovák žijící v zahraničí občanem nebo na jehož území
Slovák žijící v zahraničí pobývá.
Kdybychom shrnuli složky definování zahraničního
Slováka, dostaneme následující obraz: zahraniční Slovák tedy může být různé barvy pleti, různého pohlaví,
jazyka, víry a náboženství, politického smýšlení atd., ale
musí být slovenské etnicity, která je zároveň kulturním,
ale také národotvorným a státotvorným elementem.

d)

Význam slovenských krajanů
pro Slovensko

Slovenská politika vnímá skutečnost, že slovenští
krajané v krajanském tisku a v médiích zemí, v nichž
žijí, brání slovenské zájmy, propagují turismus, navazují různorodé vztahy včetně obchodních.
Slováci v zahraničí organizují různé finanční sbírky
pro kulturní, náboženské a charitativní instituce na
Slovensku, finančně a organizačně podporují různé

delegace a skupiny studentů, přijímají politické a sportovní návštěvy ze Slovenska, intenzivně spolupracují se
zastupitelskými úřady a konzuláty SR v zahraničí.
Na mnoha místech je tento vztah formulován následovně: Slovenská republika vnímá vztahy se svou diasporou jako dvoustranné, dvousměrné a zároveň oboustranně výhodné. Slovenská republika si uvědomuje
velký potenciál, který krajané ve vztahu k SR představují. Z tohoto pohledu je významná především spolupráce Slováků žijících v zahraničí s rezortem hospodářství, s obchodně-ekonomickými odděleními zastupitelských úřadů SR v zahraničí (OBEO), se Slovenskou agenturou pro rozvoj investic a obchodu (SARIO)
a se Slovenskou agenturou pro cestovní ruch (SACR),
s cílem využití jejich potenciálu ve prospěch Slovenska.
Deklarace Národní rady SR doslova říká: „Slovensko a Slovenská republika považovaly a považují Slováky v zahraničí za integrální národní součást, jejich
život a dějiny za součást slovenských národních dějin
a jejich kulturu za součást národního kulturního dědictví
... Slováci ve světě jsou společnými duchovními nositeli slovenské státnosti.“ Dále existují vládní prohlášení
o tom, že podpora krajanů je jednou z priorit zahraniční
politiky vlády Slovenské republiky atd.
Slovenská diaspora se dělelí na slovenské národnostní menšiny ve střední a jihovýchodní Evropě
a na Slovenské komunity v západní Evropě a zámoří.
Status národnostních menšin je zakotven v zákonech
zemí, kde Slováci žijí. Menšiny mají ojediněle vlastní
strukturu samosprávy a více či méně rozvinutý systém
slovenského národnostního školství (Srbsko, Rumunsko, Ukrajina, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko) . Slovenské komunity v Polsku a na Ukrajině nevznikly migrací
slovenského obyvatelstva, ale změnou hranic Československé republiky. Specifické postavení v rámci této skupiny zaujímá slovenská národnostní menšina v České
republice, které je podmíněno historickým prolínáním,
územní, jazykovou a kulturní blízkostí a především existencí společného státu do roku 1992.
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Slovenské komunity v západní Evropě a zámoří
jsou děleny na tři skupiny:
– Potomci vystěhovalců a emigrantů, kteří žijí v tradičních přistěhovaleckých zemích západní Evropy
a zámoří. Jsou značně asimilováni. Slovenská koncepce konstatuje, že jednotící aspekt mateřského
jazyka se ztratil, ale vztah ke krajině předků a hrdost
na slovenský původ u nich přetrvává.
– Migrační vlna po roce 1989 směřovala především
do zemí západní Evropy i zámoří. Jedná se o příslušníky mladé a střední generace. Vytvářejí vlastní
organizace. Prezentují Slovensko, jsou s ním v kontaktu. Ve slovenských materiálech se poznamenává,
že jsou zaměřeni na vytvoření individuálního materiálního zázemí a že tím hrozí ztráta jejich národní
a jazykové identity.
– Migrační vlna po roce 2004, následující po
vstupu SR do EU. Vlna odcházejících směřovala
do západní, jižní a také severní Evropy. Jedná se
výlučně o občany SR (údajně na rozdíl od vlny po
roce 1989!). Právě skutečnost občanství SR je oceňována jako hlavní předpoklad zachovávání si slovenského jazyka a kultury a také myšlenky návratu
jednou zpět na Slovensko.

e)

Zkušenosti vedení Úradu pre
Slovákov žijúcich v zahraničí

K historii úřadu.329 Jeho předseda330 Igor Furdík si
uvědomuje, že na Slovensku jsou s organizací vztahu
329 Následující názory představitelů Úradu pre Slovákov žijúcich
v zahraničí pocházejí z diskuse o dějinách a současnosti vztahu
Slovenska k zahraničním Slovákům, která se uskutečnila 5. prosince 2014 při příležitosti návštěvy Stálé komise Senátu PČR
pro krajany žijící v zahraničí. Z video nahrávky komentuje SB.
330 Předsedu úřadu jmenuje vláda na návrh ministra zahraničních věcí - žádná volba, ale jmenování – místopředsedu jmenuje vláda na návrh právě jmenovaného předsedy.

státu k vlastní zahraniční diaspoře relativně dále, než
tomu je v českých zemích. Přiznává ale, že je otázkou,
zda to je dobře.
Slováci se poučili z československého zákona
o vystěhovalectví z roku 1922. Vycházeli z poznatku, že
tehdy centrálním „úřadem“ bylo Ministerstvo sociálních
věcí ČSR a že na dalších ministerstvech byla speciální
oddělení pro vystěhovalectví a krajany. Tehdy se budovaly školy v Rumunsku, Srbsku atd.
Po rozdělení republiky v roce 1993 Slováci studovali
další složky krajanské politiky meziválečného Československa (hlavně Československý ústav zahraniční) a také
specifický zájem o Slováky a o situaci na Slovensku.
Na Slovensku v letech 1920–1948 bylo krajanství
v popisu práce Slovenské ligy a Matice slovenské, a to
ve speciálních krajanských odborech (s názvem zahraniční odbory). Po roce 1948 se preference zájmu orientovala na Dolnozemské Slováky. Slovenská liga byla
zrušena. Vše se soustředilo v Matici slovenské a v jejím
zahraničním odboru.
V roce 1949 byl zahraniční odbor zrušen a nahrazen
odborem pro zahraniční Slováky a později také zrušen.
Revitalizace zájmu o krajany nastala v roce 1968.
Podle Furdíka vznikl v té době Ústav pro zahraniční
Slováky, který prý existoval do roku 1993. (SB: název
tohoto útvaru byl zřejmě: Odbor zahraničnych Slovákov
Matice slovenské, přejmenován asi 1994). Dle Furdíkova sdělení vznikl v roce 1994 Dům zahraničních Slováků (patřil pod ministerstvo kultury), na ministerstvu
kultury vznikl odbor pro zahraniční Slováky a na ministerstvu zahraničních věcí vznikl odbor kulturních styků
a krajanů (měl tři části: věnované kulturním stykům,
národnostním menšinám a krajanům).
Z této třetí části se stal v roce 1996 OZAK (Odbor
zahraničních krajanů). Postupně vznikala potřeba institucionálně sjednotit roztříštěné aktivity: proto byl v roce
2005 přijat zákon o Slovácích žijících v zahraničí a na
základě tohoto zákona vnikl Úřad pro Slováky žijící
v zahraničí (Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí).
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Všechny odbory na ministerstvech přešly pod tento
nový úřad. Zajímavost: do roku 2012 byl tento úřad pod
gescí Úřadu vlády SR a pak novelou zákona o Slovácích
žijících v zahraničí se dostal pod politickou gesci Ministerstva zahraničních věcí SR. Podle Furdíka celá organizace krajanských záležitostí opsala velký oblouk odpovědné rezortní správy a vrátila se na ministerstvo zahraničních věcí. Tímto přechodem ale vyvstala na Slovensku otázka úrovně a organizace spolupráce mezi jednotlivými rezorty vlády.
Senátor Grulich položil otázku, jakým způsobem
mohou tyto rezorty spolupracovat, zda to za ně projednává třeba určený náměstek ministra zahraničních věcí?
Odpověď zněla, že to je dobrá zásadní otázka:
o tomto problému teprve začínají s vedením ministerstva diskutovat, hledají zatím optimální model spolužití
(tak to bylo nazváno), čili domlouvají se na autonomních kompetencích jejich úřadu. A na otázku, zda jednají přímo s ostatními ministerstvy, zazněla odpověď:
ano, přímo.
Ze zákona vyplývá, že úřad podává vládě každoročně zprávu o činnosti a pak parlamentu. Ve zprávě
je vyhodnocena tato spolupráce, koordinace. Furdík
k tomu doplňuje , že celá prokrajanská agenda dospěla
roku 2005 do funkce vládního zmocněnce (SB: v té
době byl zmocněncem Claude Baláž?).
Z hlediska rozpočtu je úřad součástí ministerstva
zahraničních věcí, z toho by vyplývalo a asi vyplývá,
že je zřizovatelem tohoto úřadu ministerstvo zahraničních věcí. (SB: to naznačuje rozpor: na jedné straně jsou
samostatným orgánem státní správy a mohou spolupracovat přímo s ostatními ministerstvy, ale z ekonomického, rozpočtového hlediska jsou podřízeni ministru zahraničních věcí SR).
Kompetenční zákon stanovuje ministerstvu výkon
státní politiky vůči Slovákům v zahraničí. Ze statutu této
organizace plyne, že se spolupodílí na tvorbě (výkonu)
státní politiky vůči krajanům. Furdík tímto považuje
kompetence za „vyladěné“.

Když vznikla nová vláda 2012, začalo se diskutovat
o tom, zda tento úřad zrušit nebo jeho postavení nějak
jinak upravit. Po diskusi bylo rozhodnuto, že to zůstane
ve stejných kolejích, ale změní se ve statutu zaměření
ústavu. Dříve bylo totiž uvedeno, že ústav má „starostlivost“ o krajany, což znělo paternalisticky. Starostlivost
byla v příslušném odstavci nahrazena termínem: výkon
státní politiky vůči zahraničním Slovákům. (SB: čímž se
vlastně na jedné straně význam ústavu povýšil, ale na
druhé straně více přimknul k zahraniční politice státu
a tím i k ministerstvu zahraničních věcí.)
Furdíkovi jako diplomatovipřipadá, že to tak je
dobře (být v sestavě ministerstva zahraničních věcí),
protože krajanská záležitost i podle jeho mínění a rovněž jeho spolupracovníků je součástí zahraniční politiky. Tím se může využívat síť zastupitelských úřadů.
Velvyslanci SR si stále více uvědomují, že agenda
zahraničních Slováků je pro ně velice dobrou agendou. Domnívá se, že diplomaté za prvé nejsou v té
které zemi sami a za druhé že prostřednictvím krajanů „nazerajú“ do místní společnosti. Připouští, že
ne všichni velvyslanci si to uvědomují a že to není
lehká práce (agenda).
V široké debatě – na téma migrace, krajanská politika a EU – Furdík přednesl zajímavý názor: „... žijeme
v kulturologické iluzi. Multikulturálnost neexistuje. Máme
jinou zkušenost s etnicitou, než mají oni (velké národy
Evropy). Proto Slovensko připravuje na své předsednictví v EU téma: Evropané v Evropě. Náš zákon o krajanech
je etnický zákon. To je tak, s tím se nedá nic dělat.“
Každý zahraniční Slovák má možnost získat status
zahraničního Slováka a je to vyjádřeno zvláštním potvrzením, průkazem zahraničního Slováka. Je to jeho dobrovolná aktivita.
Každý, kdo chce získat status zahraničního Slováka, musí projevit (dokázat) svůj původ, slovenskost,
ke slovenskosti se hlásit. Nesmí mít trvalý pobyt na
území SR. Může mít ale slovenskou státní příslušnost.
Ale Rusíni, narození na Slovensku, pokud neprokážou,
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že mají nějakého předka Slováka, nemohou dostat status zahraničního Slováka, i když jsou z hlediska státní
příslušnosti třeba Slováky, kteří žijí v zahraničí (čili
mají státní občanství SR). Grulich: I česká norma na
to pamatuje, krajan, prokáže-li český původ, má snadnější přístup k získání trvalého pobytu v ČR. Zkušenost z Ukrajiny praví, že ze 100 takových žádostí je 60
falešných.
Slovák v zahraničí musí důvěryhodnou listinou
dokázat slovenský původ některého z jeho předků. Ověřuje se to přes seznamy ve sčítacích operátech z období
třeba první republiky. Institut dobrozdání třetí ověřenou
osobou zaveden není. Ale v úřadu uvažují o možnosti
podat svědectví o slovenskosti od důvěryhodné osoby,
aby se předešlo možnosti falšovat dokumenty. Nebylo
vyhověno odhadem asi 10 % žadatelů.
Výhody průkazu zahraničního Slováka:
– dostane se do Schengenu,
– na Slovensku může požádat o přechodný pobyt,
– může zde pracovat, studovat,
– může přijet na Slovensko bez udání důvodu, na
rozdíl od neslovenských cizinců, kteří na hranicích
musejí uvádět důvod pobytu na Slovensku,
– může zde pobývat, jak dlouho chce, při respektování zákonů.
Osvědčení, průkaz zahraničního Slováka, se
vydává na dobu neurčitou, čili není to časově limitováno. Když člověk získá slovenské občanství (SB: myšleno bylo spíše získání trvalého pobytu na Slovensku),
zaniká jeho status zahraničního Slováka. Tento průkaz
tak v praxi usnadňuje získání slovenského občanství
(zkrátí se mu lhůty, kroky k získání občanství se zjednoduší). Průkaz zahraničního Slováka získalo do poloviny roku 2014 na 12 000 lidí.
O vzniku termínu „slovenskost“: Když Furdík sloužil na ambasádě v Praze po roce 1993, tento termín
vymysleli s kolegy.

K návratové politice. Na Slovensku se touto problematikou zabývali jen krátce – a od tohoto „úsilí“
brzo upustili. Rozhodli se nevydávat peníze a energii na
návratovou politiku, tj. stát nebude organizovat návrat,
vynakládat peníze na organizaci, ale problém bude řešit
účelově, adresně. Například v otázce akademie věd,
aby se vrátili kvalitní vědci. Migraci po roce 1989 nazývají na Slovensku migrací svobody, nikdo je nevyháněl,
nevyhání. Toto je úplně jiná migrace. I tyto záležitosti
se projednávají na stálé konferenci Slovenská republika
a Slováci v zahraničí.
Finanční stránka úřadu. Dotují 4 oblasti: kultura – školství, věda a vzdělávání – informační činnost
– média. Vláda schválila rozpočet (výhled rozpočtu),
v němž na tyto činnosti (dotace) vydá asi 40 mil. slovenských korun (tj. asi 1 milion 330 tisíc eur). Ale
vláda šetří: loni (2013) to bylo něco přes 900 tisíc eur.
Furdík upozorňuje orgány, že to je málo. Letos (2014)
je to 816 tisíc (na rok 2014 celkem 1 milion 500 tisíc
eur, s dalšími zdroji).
Na zaměstnance počítají průměrně 1 tisíc eur na
jednoho pracovníka úřadu.
Navíc úřad musí organizovat (finančně obstarat ze
svého rozpočtu) agendy jako samostatné státní organizace: hospodářskou správu, bezpečnost práce atd.
To spotřebuje poměrně dost peněz z vlastního rozpočtu. V roce 2012, když Furdík nastoupil, byl to 1
milion 150 tisíc eur.
Krajané finanční situaci chápou; lépe krajané
v západní Evropě než dolnozemští Slováci. Pracovníci úřadu jim argumentují: to jsou naše peníze, vzešlé z daní „našich“ občanů na Slovensku, kteří mají
průměrný plat 850 eur. „Některé věci je třeba jim říci
zcela otevřeně, aby nežili v iluzi, že tento stát je povinen. My děláme tuto krajanskou politiku ve prospěch
tohoto státu (SB: zřejmě chtěl říci na prvním místě,
a pak pro vás, krajané). Fudík chtěl ve vztahu ke krajanům podtrhnout: „Je třeba jim dát najevo, že v úřadě
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a ani ve státní politice vůči nim nemáme žádnou skrytou agendu.“
Furdík připouští, že tento model organizace krajanské politiky může doznat změn. Není zcela ideální. (SB:
ale je patrné, že vznikal v těsné souvislosti s dobovým
kontextem, především politickým; ve statutárních proměnách na Slovensku sehrála zřejmě svou úlohu třeba
aféra s Claudem Balážem, zmocněncem vlády SR, který
byl označen za agenta StB.)
Na otázku, jak krajany „dotují“ jiná ministerstva,
odpověděl: „Například ministerstvo školství platí učitele slovenštiny, je to asi 10–12 učitelů, na Ukrajině 5
učitelů, dále v Rumunsku, Maďarsku a jinde. (Nevzpomněl si, kde dále.) Chápou, že školská otázka je nejdůležitější.“ (SB: naprostá shoda s českým programem).
Úřad má komisi pro krajanské školství, fungující ve
dvou sekcích:
– pro střední, jižní, jihovýchodní Evropu včetně Slováků v ČR,
– pro západní Evropu a zámoří.
Podpora sekcí sestává z tradičních forem: učebnice, dětská literatura, literatura k výuce a pedagogická, podpora prostřednictvím projektů, které organizátorky školy (mladé slovenské matky, žijící zde) podávají úřadu.
Také registrují sílící potřebu zakládat nové školy
nebo podporovat školy existující. V té době se místopředseda úřadu chystal k inspekční cestě do Mnichova,
kde na půdě Slovenské katolické mise funguje škola.
Podobně ve Stockholmu, kde jistá Darina nejdříve vyučovala své děti, pak děti známých, teď tuto „školu“ podporují ze sekce úřadu. (SB: čili funguje to jako v případě
české novodobé migrace po r. 1989, tj. ze zdola).
Otázka: Vedle úřadu existují přece další instituce,
které se starají o krajany a vydávají na to prostředky
(ministerstvo školství apod.), kde se sumarizuje státní
vztah a státní výdaje a konečné hodnocení všech těchto
instancí.

Odpověď: Úřad každoročně dělá souhrnnou zprávu.
Osloví všechny instituce, které participují na krajanské
problematice. Těchto instancí je mnoho. Třeba župani
sestavují zprávy o vztazích ke krajanům. Ze svých rozpočtů podporují krajanské projekty. Využívají krajanů
třeba při regionální spolupráci (jako aktivní kraje jmenoval nitranský, žilinský a košický). Všechny zprávy (roční
atd.) jsou na internetu, včetně dalších dokumentů, jako
je zákon o úřadu atd.
Úřad v současné době věnuje velkou pozornost
networkingu (síťování). Prostřednictvím sítí moderních
komunikačních prostředků, prostřednictvím internetu,
je mnoho lidí v zahraničí (zvláště děti) v živém autentickém kontaktu se slovenskými reáliemi.331 Networking se
stává prostředkem (prostředníkem) následných fyzických kontaktů: děti přijíždějí na Slovensko, tj. do míst
důvěrně známých od rodičů (předků).
Téma česko-slovenské vztahy a krajanská problematika v obou zemích: slovenští krajané v ČR si stěžují,
že se zmenšují dotace vlády ČR na menšiny, tj. na Slováky v ČR. Úřad proto uvažuje o návrhu slovenského
velvyslance v Praze Petera Weisse uspořádat sezení
těch slovenských a českých orgánů, které za tyto záležitosti (české menšiny na Slovensku a slovenské v České
republice) odpovídají.
Furdík v otázce slovensko-českých vztahů vychází
z teze T. G. Masaryka, který říkal, že „my musíme Slováky uškolit“, teď prý jsou Slováci „uškolení“. „Díky
Čechům máme dneska svůj stát.“ Je pak dobré tyto
vztahy promítnout do zahraničních komunit (Čechů
a Slováků). Vláda Slovenské republiky podpořila Slovenský dům v Praze. Na Slovensku je ale Čechů podstatně méně. Slováci měli o tomto domě představu, že
ho Slovensko zařídí (postaví), pošle tam 20 lidí, kteří se
o něj budou starat, a oni tam pak budou chodit.
331 Sem zřejmě náležejí projekty jako třeba projekt Pomáháme
dětem na Slovensku. Dostupné z: http://www.zahranicnislovacideto.org/ (cit. 23. 4. 2015).
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Odborný pohled na legislativní krajanů na společenském, kulturním a ekonomickém
podobu krajanské problematiky životě Slovenské republiky.

Legislativní oblast krajanské politiky na Slovensku
byla a je stále v pohybu, a to mj. v iniciativě doplňování stávající zákonné normy. Slovenská zainteresovaná
scéna projednávala ve prospěch zlepšení vztahu s krajany následující okruhy otázek:
– vymezení a upřesnění pojmu Slováka žijícího
v zahraničí,
– řešení problematiky vydávání osvědčení Slováka
žijícího v zahraničí osobám se slovenským státním
občanstvím,
– odebírání osvědčení po udělení státního občanství
Slovenské republiky,
– předkládání dokladů potřebných při podávání
žádostí o vydání osvědčení, kompletního doplnění
části týkající se řízení o vydání osvědčení a řadu
dalších formálních změn.
V oblasti o zdravotním pojištění:
– možnosti dobrovolného zdravotního pojištění i pro
fyzické osoby, které jsou držiteli osvědčení Slováka
žijícího v zahraničí.
V problematice volebního332 práva zahraničních
Slováků:
– zjednodušení mechanismu hlasování slovenských
občanů ze zahraničí a vytvoření předpokladů pro
možnost volit elektronickou formou.
Uvažovalo se o zvýraznění (a zákonném zakotvení)
poznatku, že základem vztahů mezi Slovenskou republikou a Slováky žijícími v zahraničí v kulturní i sociální
oblasti musí být permanentní dialog a faktická účast
332 Viz o tom třeba: HALÁSZ, I.: Medzinárodná migrácia, krajania a volebné právo: podoba a volebné hranice moderného
politického spoločenstva v štátoch strednej Európy. Praha:
Ústav státu a práva AV ČR, 2012. 330 s. Ediční řada Ústavu
státu a práva AV ČR.

Legislativní podobou „krajanské“ problematiky
se nezabývá mnoho prací. Výjimkou je práce Ivana
Halásze Krajania a tzv. krajanské zákony na ich podporu v strednej Európe.333 Nelze s ním ovšem zcela
souhlasit v některých závěrech, jako třeba ve zdůraznění „renesance národní myšlenky“ po pádu komunistických režimů v roce 1989. I když je pravda, že
zájem o krajany se začal výrazněji projevovat až po
tomto datu, protože padly dosavadní zábrany, radikálně se změnila geopolitická situace a mnohé společnosti regionu začaly vidět krajany jako důležitou
složku v transformaci společnosti.
Jeho práce přináší podněty právě v krajanské politice ve vztahu k legislativě po roce 1989. Důležitým faktem pro české poměry (ve srovnání s ostatními zeměmi
střední Evropy) zůstává, že všechny země visegrádského regionu (kromě České republiky!) ve své ústavě
disponují tzv. klauzulí o národní odpovědnosti za krajany žijící v zahraničí. Všechny tyto země (kromě České
republiky) mají speciální krajanský zákon.
Halász upozorňuje, že tento legislativní jev se neuzavírá prostorem postsovětské Evropy. O tuto legislativu se zajímaly i další země (například Rakousko,
Itálie nebo Řecko). Tzv. krajanské zákony představují „zvláštní“ právní normu. Obsahově i rozsahově se
někdy navzájem velmi liší. Některé mají omezenou teritoriální účinnost a zahrnují jen tzv. autochtonní krajany
v okolních zemích. Naopak existují zákony, které nedělají žádné rozdíly mezi krajany, třeba mezi autochtony
(krajany žijícími v cizině po několik generací) a novými
přesídlenci po roce 1989.334
Krajanské zákony se v legislativách jednotlivých
států odlišují i v dalších normách, například s ohledem
333 HALÁSZ, I.: Krajania a tzv. krajanské zákony na ich podporu v strednej Európe. Praha: Univerzita Karlova, Právnická
fakulta, 2014. 219 s.
334 Tamtéž.
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na občanství mateřské země: některé zákony nepovažují
krajany za své vlastní občany žijící v cizině, jiné chápou
za krajana každého, kdo je v cizině a přináleží k domovské zemi podle etnického principu (SB: česká norma
víceméně staví na demokratickém dobrovolném rozhodnutí krajana hlásit se ke svému „krajanství“, občas tato
myšlenka zazní třeba v senátní Stálé komisi pro krajany).
Některé zákony vážou všechny formy podpory na
krajanské průkazy, jiné žádnou evidenci krajanů nevedou. Halász zjistil, že značné rozdíly existují i ve sféře
obsahu podpory poskytované krajanům. Většina zákonů
se snaží podpořit hlavně zachování kulturní (a v to počítaje jazykové) identity.
Pokud některý stát nedisponuje krajanskou legislativou, nemusí to ještě znamenat nezájem o danou problematiku. Český příklad je v tomto ohledu výjimečný,
jak si všimli i právníci. Halász při této příležitosti zaznamenal detail, že zvláštností české situace je i to, že
v rámci krajanské politiky projevuje zájem také o osudy
Lužických Srbů.335
Halász uvádí specifičnost slovenského případu
v tom, že Slovenská republika dosud přijala dva krajanské zákony – první z roku 1997 a druhý z roku 2005.
Krajanské zákony (a to nejen na Slovensku) mají také
mezinárodněprávní souvislosti. Avšak mezinárodní
právo dosud nevěnovalo této otázce větší pozornost.
Intenzivní diskuse se začaly projevovat až po přijetí
maďarského krajanského zákona v roce 2001. Maďarský zákon vyvolal velké spory se dvěma sousedy,
335 Otázka Lužických Srbů působí v krajanské problematice spíše jako výraz kulturní česko-lužickosrbské blízkosti
a do některých materiálů o krajanech se dostala víceméně
náhodně, jako povědomí o stálé přítomnosti tohoto etnika
v prostoru českých zemí: Lužičtí Srbové osídlili na počátku
středověku severní Čechy, nejvýraznější stopy jejich identity
nacházíme ve frýdlantském a šluknovském výběžku. Zhruba
do 15. století se asimilovali s Čechy či Němci. Po celé dějiny
dále přicházeli do Čech v rámci migrace. Viz Stránky Společnosti přátel Lužice. Dostupné z: http://www.luzice.cz/
home/o-luzickych-srbech/osobnosti.dot (cit. 5. 5. 2015).

s Rumunskem a Slovenskou republikou, a to přesto, že
obě posledně jmenované země disponovaly krajanským
zákonem už před Maďarskem. Obsah těchto zákonů
byl však jiný, ačkoli logika slovenského a maďarského
zákona byla víceméně podobná.336
V novém tisíciletí se o krajanské zákony zajímaly
hlavně orgány Rady Evropy a OBSE. Hlavním produktem tohoto mezinárodního zájmu se stal dokument
Benátské komise, který
– uznal legitimitu péče mateřských zemí o své krajany v cizině, s tím, že by konkrétní právní úpravy
v jednotlivých zemích měly zohledňovat mezinárodněprávní rámce,
– vyzvedl však primární odpovědnost domovských
zemí za práva menšin, které žijí na jeho území (SB:
řešil tudíž víceméně menšinovou problematiku),
– podtrhl fakt, že krajanská politika je legitimní hlavně
v oblasti zachování a podpory kulturně-jazykové
identity a školní politiky,
– v neposlední řadě se tento dokument věnuje
otázce institucionálního zabezpečení péče o krajany v mateřské zemi (tj. mateřskou zemí). Jde
zde hlavně o veřejnosprávní zajištění dané politiky: jaká je forma této institucionalizace (pod jaké
ministerstvo spadá, jaké jsou jeho přibližné kompetence atd.),
– a za citlivou záležitost je považována otázka reprezentace zájmů krajanských komunit před státními
orgány mateřských zemí (SB: legislativní orgány
některých států připouštějí zastoupení krajanů,
například ve francouzském senátu).337

336 HALÁSZ, I.: Krajania a tzv. krajanské zákony na ich podporu v strednej Európe. Praha: Univerzita Karlova, Právnická
fakulta, 2014.
337 Tamtéž.
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Názory a aktivita Sdružení jaký je politický, státní a národní zájem, jaké jsou podnezávislých expertů338 mínky odjezdu (výjezdu) a možnosti návratu a podobně.

Z předcházejícího textu vyplývá, že se problematice zahraničních Slováků věnuje na Slovensku značná
pozornost, a to v koncentrovanější a soustavnější
podobě, než je tomu v České republice. Avšak i v této
zemi se od počátku nového tisíciletí začala objevovat
kritika státní politiky s ohledem na migrace, podobně
jako v České republice, kde je fronta kritiků státní politiky pravděpodobně ještě silnější. Zajímavé je, že se
do této kritiky pustil i přední badatel o dějinách slovenského vystěhovalectví Claude Baláž ve své úvaze
Súčasné migračné pohyby.339 Jeho úvahu můžeme shrnout následujícím způsobem. Základy migrační politiky
na Slovensku byly položeny usnesením vlády č. 846 ze
16. listopadu 1993. V lednu 2005 vláda SR schválila
koncepci migrační politiky v návaznosti na mezinárodní
úmluvy. Migrační úřad Ministerstva vnitra SR zastával
funkci ústředního orgánu státní správy v oblasti azylové problematiky. Některým odborníkům ale vadilo, že
se schválená koncepce věnuje jen imigračnímu aspektu
a problematika současné emigrace občanů Slovenské
republiky po roce 1989 do zahraničí už není zahrnuta.
Odborníky trápil fakt, že se neví, kolik Slováků odchází
do zahraničí, jaké je jejich věkové a vzdělanostní postavení, kam směřují, proč a s jakým úmyslem do zahraničí odcházejí, jaké jsou jejich zpětné vazby na Slovensko,
338 Název organizace: Združenie nezávislých expertov pre
otázky dejín a života zahraničných Slovákov (ZNE). Sdružení
je volným seskupením expertů pro otázky emigrace a imigrace obyvatelstva z území Slovenska, s důrazem na oblast
společenských a humanitních věd, zaměřených na vědecký
výzkum a aplikaci v praxi. Hlavním cílem je v intencích
výsostných zájmů státu napomáhat při rozvíjení všech forem
spolupráce a pomoci zahraničním Slovákům a při činnosti
zaměřené na udržení a rozvoj slovenských menšin v zahraničí. Předsedou Sdružení je historik Claude Baláž.
339 Dostupné
z:
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/
stranka/24/sucasne-migracne-pohyby (cit. 23. 4. 2015).

Baláž citoval jeden ze závěrů 11. Slovenské demokratické
konference ze září 2007, který říká: Slovenská republika
nemá dostatečně kvalitně rozpracovanou migrační politiku (s výjimkou azylu), čímž se do Evropské unie dostává
znevýhodněna oproti ostatním zemím.340
Nechceme v naší analýze sledovat diskusi odborníků na Slovensku na toto téma do dalších, i když zajímavých detailů o celkovém vývoji, upozorňujeme zde
však na skutečnost, že se na Slovensku objevila otázka
studovat a institucionálně řešit současnou migraci především mladých Slováků do zahraničí po roce 1989
v soustavě problematiky migrace jako celku, tj. společně
s imigrací cizinců na Slovensko, a tudíž nikoli výlučně
v soustavě zájmu Slovenska o zahraniční Slováky.341
340 Tamtéž.
341 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) internetovým portálem Slovenské zahraničí (SZ) navazuje na stejnojmenný časopis, který v roce 1996 začal vydávat Dům
zahraničních Slováků jako měsíčník. Využívá nové elektronické technologie, aby výrazně dynamičtější formou pokračoval ve zveřejňování a archivování informací od začátků
vystěhovalectví Slováků do světa až k současným migračním pohybům a v neposlední řadě, aby soustřeďoval názorovou pestrost, kterou vykazuje téma migrací a zahraničních Slováků. Všechny zainteresované složky si uvědomují
šířku, závažný obsah problematiky, bohatost zdrojů známých většinou v konkrétní krajanské komunitě, informace
„ukryté“ ve veřejných, soukromých či rodinných archivech, v kronikách, starých knihách, v kalendářích, časopisech, novinách atd. Pokoušejí se „společně“ vytvářet osobitou slovenskou internetovou síť mezi slovenskými světem
a obyvateli Slovenska. Viz Slovenské zahraničie, Portál Slovákov ve svete. Dostupné z: http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/kniznica/50/sprievodca-slovenskym-zahranicim(cit. 23. 4. 2015). Partnery tohoto portálu jsou: Folklór bez
hraníc, o.z.; Diaspóra Slováci v zahraničí, Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov (ZNE); Migrácia SK, občianske združenie; Nezávislý
slovenský portál v Maďarsku; Slováci v Rumunsku; Slovo
z Britskej Kolumbie; další spolupracující instituce: Literárne
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Podle různých průzkumů, o nichž jsme se již zmínili (viz v části III v kapitole 3. K profilu českého zahraničního migranta po r. 1989 a podkapitole b) „Nálady“
k emigraci), má kupříkladu podle Institutu pro veřejné
otázky více než jedna třetina mladých Slováků zájem
o emigraci.342 Taková zjištění berou slovenští experti za
varovný signál.
Občanské sdružení Migrácia SK ve spolupráci
s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a také
se Združením nezávislých expertov pre otázky dejín
a života zahraničných Slovákov pořádalo k tématu novodobé migrace do zahraničí řadu kulatých stolů. Na šestém kulatém stolu v květnu 2010 s názvem Slovenská
zahraniční migrace se konstatovalo, že vzniká nová skupina Slováků žijících v zahraničí, jejichž počet se blíží 30
% z celkového počtu Slováků žijících v zahraničí (!?).
Podle údajů Prognostického ústavu Slovenské akademie věd ze Slovenska ročně odchází za prací jen vysokoškolsky vzdělaných osob 10 tisíc (ti, kteří odcházejí,
byli označeni za nejschopnější). Pracovní jednání343 bylo
informačné centrum; Matica slovenská; Slovenská národná
knižnica; Ústav pamäti národa; Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.
342 PALATA, L.: Emigrace ze Slovenska roste. Hospodářské noviny. 21. 3. 2002. Dostupné z: http://archiv.ihned.cz/
c1-10858370-emigrace-ze-slovenska-roste (cit. 23. 4. 2015).
343 Se širokou účastí domácích zástupců: Migrace SK, Ústředí
práce sociálních věcí a rodiny, Institut pro výzkum práce
a rodiny, Ministerstvo vnitra ČR, Úřad hraniční a cizinecké
policie MV ČR, Statistický úřadu SR, Ekonomická univerzity, Mezinárodní organizace pro migraci IOM, Sdružení nezávislých expertů pro otázky dějin a života zahraničních Slováků a Úřad pro Slováky žijící v zahraničí; ze zahraničních
zástupců: ze Slovenské katolické mise v Německu, Slovenského centra v Londýně, Slovensko Calling, Immigrant Council of Ireland, Sdružení Tatra Neapol, Nové slovenské strany
z Vojvodiny, Černohorsko-slovenského přátelství, Slovensko-německé unie, torontského slovenského divadla, Regionální obce Slováků Hradec Králové a Univerzity v Káhiře. Viz.
Baláž, C.: Slovenská zahraničná migrácia (Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín Slovákov žijúcich v zahra-

rozděleno do tří programových bloků: emigrace občanů
Slovenské republiky – reemigrace občanů SR – imigrace
Slováků žijících v zahraničí do Slovenské republiky.344
Z těchto sond do problematiky migrací a krajanství
na Slovensku vyplývá, že právě odborná veřejnost
odkrývá ve své diskusi k tématu skutečnost, že jeho
řešení vězí v dlouhodobě, průběžně a hlavně jasně
účelově zvládnutém systému. Jinak se přirozeně stává,
že do struktury řízení vnikají rezortní, skupinové, ale
také i osobní zájmy zúčastněných stran, jak o tom
svědčí kauza Clauda Baláže.
Baláž jako bývalý zmocněnec vlády pro zahraniční
Slováky byl označen za tajného spolupracovníka StB.
Soudní cestou bylo 28. května 2013 konstatováno,
že byl neoprávněně evidován v registračních seznamech někdejší Státní bezpečnosti. Tato kauza, kdy byl
Baláž několikrát odvolán z funkcí, pravděpodobně jej
paradoxně přiměla k mimořádné aktivitě na poli vztahu
Slovenska a zahraničních Slováků. Baláž pochází z emigrantské rodiny. Narodil se v Paříži a jeho otec se během
druhé světové války aktivně účastnil protifašistického
odboje ve Francii. Baláž absolvoval Filozofickou fakultu
UK v Bratislavě, obor historie a archivnictví. Od roku
1977 do roku 1995 byl vědeckovýzkumným pracovníkem Ústavu pro zahraniční Slováky Matice slovenské v Bratislavě. V jeho působnosti byl výzkum dané
problematiky (psal hlavně o vystěhovalectví do Francie
a Belgie), záchrana kulturního dědictví a kulturní styky
s krajany v zahraničí.
Baláž byl roku 1988 pověřen koordinací přípravy
vědeckého sympozia k 125. výročí založení Matice Slovenské a 20. výročí vzniku specializovaného pracoviště
pro výzkum dějin a života zahraničních Slováků s názvem Zahraniční Slováci a mateřský jazyk. V předvečer
pádu totality a v době uvolňování politického napětí se
ničí). Dostupné z: http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/
stranka/73/slovenska-zahranicna-migracia (cit. 23. 4. 2015).
344 Texty vystoupení účastníků jsou na portálu Diaspóra. Slováci
v zahraničí. Dostupné z: www.diaspora.sk (cit. 23. 4. 2015).
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rozhodlo, že Slováci pozvou na sympozium i zahraniční
Slováky, kteří předtím do ČSSR nemohli (např. Ľ.
Ďurovič, známý lingvista, ze Švédska, M. S. Ďurica
z Itálie, E. Bosak a M. M. Stolarik z Kanady, J. M. Biros,
J. Bolchazy z USA a další).
Baláž jako nestraník musel na Ústředním výboru
Komunistické strany Slovenska vysvětlovat pozvání
a udělení vstupních víz pro navrhované osoby. Schválení bylo podmíněno i převzetím osobních záruk, že
emigranti nevyužijí prostor sympozia ke kritickému
vystoupení proti tehdejší vládnoucí komunistické ideologii. To bylo údajně jeho hlavní „provinění“. Za to byl
podezříván z vědomé spolupráce s StB, následně degradován a morálně, společensky i finančně postižen,
když předtím působil po sametové revoluci v celé
řadě funkcí státní správy týkajících se problematiky
zahraničních Slováků, a to jako nestraník bez potřebné
politické podpory, což bylo na Slovensku po rozdělení
Československa závažným nedostatkem pro kariéru
státního úředníka.
K odvolání z funkce došlo tak, že tehdejší ministr
spravedlnosti a místopředseda vlády Daniel Lipšic
předložil návrh na odvolání Baláže z funkce zmocněnce
vlády pro zahraniční krajany. Autor jednoho z článků
o Balážových trablech Dušan Mikolaj naznačuje, jaké
podivné pohnutky provázely slovenské politiky ve
vztahu k funkcionářům krajanské problematiky: Lipšic
odvolal Baláže za to, že byl podezřelý ze spolupráce
s StB v době pořádání onoho sympozia Matice slovenské v roce 1988 (kde vystupoval emigrant M. Ďurica,
a Baláž tak o něm údajně mohl podávat zprávy StB). Ale
na druhé straně: Baláž byl odvolán už jednou před tím.
To bylo tehdy, kdy byl ředitelem Domu zahraničních
Slováků (odvolal jej ministr kultury Milan Kňažko za
to, že prý “udělil” vyznamenání právě profesoru Milanu
Ďuricovi, na kterého prý kdysi donášel).
Proti odvolání Clauda Baláže protestovalo Světové
sdružení Slováků v zahraničí (kromě jeho současného
předsedy Vladimíra Skalského, viz o osobě Skalského

a sdružení v následující podkapitole) a mnohé krajanské
organizace v zahraničí (Sdružení Slováků ve Švýcarsku,
Slovensko-německá unie, Slovenská katolická mise
v Mnichově, Spolek Slovensko ve Francii, Demokratický svaz Slováků a Čechů v Rumunsku, Obce Slováků
v České republice, Slovenská liga v Americe, Kanadská
Slovenská liga, Kanadská nadace pro umění a divadlo,
Celostátní slovenská samospráva v Maďarsku a mnozí
jednotlivci z Austrálie, Švédska, Itálie, Velké Británie,
České republiky a dalších států).
V následujícím období byl Baláž vystaven permanentní mediální kritice. Jeho nejbližší rodinní příslušníci i blízcí přátelé se obávali, že by v souvislosti s jeho
osobou mohli být kompromitováni a následně pak přijít
o společenské postavení a možná i o zaměstnání, a proto
s ním přerušili osobní styky. Podle Balážových kolegů
šlo nejen o psychické trauma, ale i občanskou, společenskou, morální, zdravotní, finanční i rodinnou újmu.345
Baláž jako předseda Sdružení nezávislých expertů
několikrát zhodnotil a kriticky komentoval nekompetentní zásahy státních činitelů do organizace krajanské
politiky. Proto tuto podkapitolu o vztahu odborné veřejnosti k tématu uzavíráme jedním z komentářů jmenovaného předsedy.
Po 1. lednu 1993 se rozběhl proces budování institucionálního základu tvorby, aktivního výkonu a finančního zabezpečení státní politiky ve vztahu k zahraničním
Slovákům. Na rezortech postupně vznikala síť odborných zástupců. V roce 1994 Matica slovenská zrušila
Ústav pro zahraniční Slováky a v Pistorijském paláci
zůstalo už jen krajanské muzeum jako samostatná organizační složka. Pak vedení Matice slovenské odvolalo
Clauda Baláže z funkce ředitele tohoto muzea a následoval jeho přechod do funkce ředitele nově zřízeného
krajanského odboru na Ministerstvu kultury SR.
345 Viz o tom více: MIKOLAJ, D.: Kto je bez hriechu, nech prvý
hodí kameňom. Dostupné z: http://www.oslovma.hu/index.
php/en/politika/154-politika3-politika3/1055-kto-je-bez-hriechu-nech-prv-hodi-kamenom (cit. 23. 4. 2015).
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Hlavním úkolem Baláže se stala příprava prvního
zákona o zahraničních Slovácích, který Národní rada
Slovenské republiky přijala dne 14. února 1997 pod č.
70/1997 Sb. Když v květnu 1995 vedení Ministerstva
kultury SR projednalo a schválilo návrh projektu Domu
zahraničních Slováků transformací krajanského muzea
v Bratislavě, vedení Matice slovenské začalo vyvíjet úsilí
na záchranu svého – do té doby monopolního – postavení ve vztahu k zahraničním Slovákům.
Dne 19. května 1995 došlo k uzavření Dohody
o rozdělení působnosti Matice slovenské a Ministerstva kultury SR mezi Slováky trvale žijícími mimo
území České republiky. Mnohá ustanovení předmětné
smlouvy byla však sporná a měla dočasný charakter. Ministerstvo kultury ČR k 1. červenci 1995 zřídilo
v Bratislavě Dům zahraničních Slováků, který pracoval v oblasti muzeologické a vědecké, v oblasti sbírek a vědeckých informací, v ediční oblasti a v oblasti
kulturní a prezentační.
Dnem 1. července 1995 na Dům zahraničních Slováků přešla všechna práva a závazky a majetek krajanského muzea Matice slovenské. Pak nastaly tahanice
o majetek a kompetence.
V březnu 2001 tehdejší ministr kultury Milan
Kňažko Dům zahraničních Slováků zrušil a dal ho i se
zařízením převést na přejímající organizaci, tj. Slovenské národní muzeum. To vyvolalo ostrou kritiku a otevřené protesty ze strany většiny krajanských spolků
a organizací v zahraničí.
Následně ministr kultury M. Kňažko změnil původní
zaměření Domu zahraničních Slováků z roku 1995, zrušil jeho činnost zaměřenou na oblast sbírek a výzkumu
a tím omezil předmět jeho činnosti už jen na oblast kulturní, prezentační a ediční.
Důsledky tohoto necitlivého, neodborného a nepolitického rozhodnutí poškodily nejen zájmy státu v oblasti
vztahů se zahraničními Slováky, ale dopadly na celé slovenské zahraničí a podle Baláže mají dodnes nega-

tivní vliv na snahy o vybudování muzea i památníku slovenského vystěhovalectví.346

h)

Světový kongres Slováků a Světové
sdružení Slováků v zahraničí

V současné době existují dvě velké centrální organizace, které sdružují slovenské krajany. Je to Světový
kongres Slováků (SKS) a zároveň správy nad krajanským prostorem v cizině od roku 2002 se ujalo Světové sdružení Slováků v zahraničí (SZSZ). Světový kongres Slováků byl ustanoven347 ve dnech 17.–21. června
1971 na shromáždění zahraničních Slováků v Torontu
jako celosvětová reprezentace slovenských emigrantů.
Za prvního předsedu byl o rok později zvolen Štefan
Roman, slovensko-kanadský multimilionář, který se
stal klíčovou v osobností SKS. Funkci předsedy zastával
až do své smrti v roce 1988.
Vedle Romana se do vedení dostali Dušan Tóth,
Eugen Löbl a Jozef Marián Kirschbaum. Pod Romanovým vedením se uskutečnila generální shromáždění
SKS v Římě a Washingtonu. Pořádány byly různé akce
ke zviditelnění slovenské otázky: byla to třeba zvláštní
politická recepce v budově Senátu USA nebo přijetí
delegace SKS v Evropském parlamentu, dále účast
SKS na „Evropských dnech“ organizovaných Panevropskou unií atd. SKS odeslal několik memorand třeba
prezidentovi Spojených států amerických, dvěma helsinským konferencím (r. 1977 v Bělehradě a r. 1980
v Madridu), dále Organizaci spojených národů, kanadské vládě a Vatikánu. Roman všechny akce financoval.
346 BALÁŽ, C.: Osudy Krajanského domu na Slovensku v Bratislave1 In: Diaspora: June 27th, 2012. Dostupnéz: www.
diaspora.sk/wp-content/.../krajansky-dom.pdf (cit. 5. 6. 2015).
347 Už po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa
v srpnu 1968 se slovenští emigranti pokusili vytvořit společnou organizaci různých krajanských spolků s cílem navrátit
Československo mezi demokratické země.
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Dušan Tóth, který Romana ve vedení SKS nahradil, nebyl podle mínění svých kolegů dostatečně důsledný v úsilí o osamostatnění Slovenska.
V květnu 1990 proto převzal vedení kongresu Marián
Šťastný, známý hokejista, horlivý zastánce slovenské samostatnosti, i když Romanova rodina údajně
byla spíše česko-slovenského smýšlení a samostatnost Slovenska nebrala jako prioritu. Šťastný
měl sympatizanty i na Slovensku a navíc získal své
renomé podporou právě slovenských disidentů.348
Nespokojenci s činností kongresu se pod vedením
dalšího předsedy, Leopolda Danihelse, rozhodli vytvořit jinou organizaci zahraničních Slováků. Vyčleněním od původního Světového kongresu Slováků vznikl
v červenci 1996 v americkém Chicagu samostatný
Světový kongres zahraničních Slováků. V říjnu 1996
se předsedou Světového kongresu Slováků stal Paul
Rusnak. V únoru 1998 vznikla v německém Mnichově
Evropská rada Světového kongresu Slováků. Zavedli
ji delegáti z 21 slovenských spolků a sdružení z jedenácti států Evropy jako vrcholný orgán slovenských
organizací fungujících v evropském zahraničí. Jejím
prezidentem se stal Peter Karol Viršík.349
Už z těchto stručných poznámek z historie SKS se lze
domnívat, že slovenskou krajanskou scénu řídí „výrazné“
osobnosti. Stejně tak tomu nasvědčuje následující
zkratka o jiném seskupení slovenských zahraničních korporací, s názvem Světové sdružení Slováků v zahraničí
348 V září 1987 Marián Šťastný ještě jako výkonný místopředseda Světového kongresu Slováků svolal na 25. března 1988
protestní shromáždění před zastupitelskými úřady ČSSR ve
světě. Protestující se vyslovili za dodržování náboženských
práv a svobod v ČSSR. O těchto akcích se dozvěděli disidenti
a představitelé tajné církve na Slovensku a rozhodli se připojit. Připravili shromáždění se svíčkami v rukou (mezi organizátory byli pozdější státníci, třeba František Mikloško nebo
Ján Čarnogurský.
349 MATICA SLOVENSKÁ A SVETOVÝ KONGRES SLOVÁKOV. Dostupné z: http://www.usvz.de/Matica_Slovenska_a_SKS_2013.pdf (cit. 5. 6. 2015).

(SZSZ). Výraznou postavou je zde Vladimír Skalský,350
který tomuto sdružení od roku 2006 předsedá.
Je celkem pochopitelné, že tyto dvě organizace
(SKS a SZSZ) se musely a dále musejí střetávat v boji
o zahraničního Slováka a také o legitimitu před slovenskou společností i slovenskou vládou na Slovensku.
350 Vladimír Skalský se narodil v roce 1972 v Prešově. Absolvoval
Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze (obor
teoretická fyzika). Od poloviny 90. let podniká v oblasti zahraničního obchodu (zastupování slovenských firem na českém
a částečně německém trhu) a v oblasti realit. Je manažerem
v oblasti mezinárodních vztahů a kultury, novinář, publicista,
vydavatel, vyšla mu sbírka básní V tichu a sbírka esejů Klíčová
slova: Praha, Slovensko, literatura. Jako spoluautor se podílel
na více než desítce dalších knih. Kromě toho, že je předsedou
Světového sdružení Slováků v zahraničí (od 2006), zastává
téměř nepřeberné množství dalších funkcí: je (byl?) šéfredaktorem portálu www.slovacivosvete.sk (od 2007), viceprezidentem Friendly European Center Against EXPULSION (od
2008) a viceprezidentem Europeans throughout the world
(od 2009). Z dalších jeho aktivit: je (byl) zástupcem šéfredaktorky časopisu Slovenské dotyky, šéfredaktorem zpravodajského serveru Český a slovenský svět, určeného krajanům,
a prvním místopředsedou a ekonomickým ředitelem Slovensko-českého klubu. Je výkonným místopředsedou Slovenského literárního klubu v ČR. Podílí se na produkci divadelní
Československé scény, kde působí jako tajemník, dále cyklu
festivalů Dny slovenské kultury v České republice, největší
dětské vědomostní soutěže ve visegrádském prostoru Eurorebus a dalších významných kulturních, vzdělávacích a společenských projektů. Působí jako stálý komentátor Českého
rozhlasu, podílí se na projektech v České televizi. Angažoval se při formulování několika legislativních norem, například při umožnění dvojího občanství velkým skupinám Slováků v Česku a Čechů na Slovensku. Je členem Legislativní
komise Světového sdružení Slováků v zahraničí. V roce 1999
působil ve funkci koordinátora pro zahraniční politiku tehdy
nejvýznamnější české občanské iniciativy Impuls ‚99. Je svobodný, bezdětný, žije v Praze, mezi jeho zájmy (jak uvádí)
patří šachy a kultura, zejména literatura a divadlo, historie a cestování. O jeho životě více např. Dostupné z: http://
www.sme.sk/c/5837464/vladimir-skalsky-uradu-pre-krajanov-sefuje-klamar.html#ixzz3SrchCzlh (cit. 5. 6. 2015).
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Alespoň tak to ve svých sporech (které nelze pro jejich
rozsáhlost ani naši potřebu příliš rozvádět) vyhrocuje
V. Skalský.
Skalský se snaží prosadit přesvědčení, že SZSZ je
nejreprezentativnější organizací Slováků ve světě. Podle
něho to dokazuje už způsob vzniku této organizace, která
vstoupila do hry na stálé konferenci pro zahraniční Slováky. Skalský argumentuje, že tuto konferenci svolala
slovenská vláda a byly na ni pozvány všechny relevantní
krajanské spolky ve světě. Přítomné spolky do sdružení vstoupily okamžitě a později se přidaly i další. Jsou
tedy partnerem pro slovenskou vládu a jako jediné sdružení mají podepsanou smlouvu s Úřadem pro Slováky
žijícími v zahraničí, který vláda zřídila na popud SZSZ.
Navíc podle Skalského SKS nevyvíjí již žádnou činnost
a všechny jeho zakládající organizace přešly do SZSZ.351

ch)

Ke kritice od slovenských krajanů

Celé kritické pole slovenských krajanů vůči Slovensku
postihnout z objektivních příčin v naší výzkumné zprávě
nemůžeme. Vycházíme ze sond, které naznačují, že spokojenost se slovenskou politikou vůči zahraničním Slovákům
může u samotných slovenských krajanů kolísat.
Prezentujeme jeden kritický názor, který může být
sice krajní či výlučný, ale ilustruje soubor témat, která
krajané mohou vnímat problematicky. Autorem vyhraněného kritického postoje vůči slovenské politice ve prospěch zahraničních Slováků je krajan žijící v Německu,
Dušan Klimko. Zvolil pro své hodnocení slovenské krajanské politiky ostrý podtitul Fámy, sebeklamy a realita, a to
k článku Koľko Slovákov žije v zahraničí?352 Článek byl
publikovaný na webu s názvem Slovenské slovo.353 Tyto
351 Tamtéž.
352 KLIMKO, D.: Koľko Slovákov žije v zahraničí? Fámy, sebeklamy a realita. Dostupné z: http://www.slovenskeslovo.sk/
kolko-slovakov-zije-v-zahranici/ (cit. 5. 6. 2015).
353 Dostupné z: http://www.slovenskeslovo.sk/ (cit. 5. 6. 2015).

internetové noviny usilují o zachování slovenské identity,
k čemuž má posloužit mj. ideový záměr Panslovanské
unie354; noviny nelze považovat za oficiální diskusní pole
k dané problematice a navíc neznáme důvod, proč autor
k prezentaci svých názorů zvolil právě tyto noviny. Idyž
tento fakt by mohl naznačovat polohu jeho uvažování.
Podle Klimka praxe ukazuje, že parametry politiky Slovenské republiky ve vztahu k „zahraničním Slovákům“ už dávno neodpovídají reálným podmínkám,
zejména těch Slováků, kteří žijí a působí na „Západě“.
Důsledky dlouhodobého neřešení už dávno známých
problémů se projevují mj. i v dramatickém poklesu
počtu osob, které se v zahraničí hlásí k slovenskému
původu (uvádí čísla: v letech 1990/1991 jich bylo cca
2,5 milionu, v letech 2010/2011 sotva 1 milion).
Tento alarmující vývoj podle Klimka zůstává ze
strany příslušných orgánů a institucí SR dlouhodobě nepovšimnut. Nepodnikly se žádné kroky, které
by pokračující pokles přibrzdily a popřípadě zastavily.
O revitalizaci slovenské pospolitosti v zahraničí se za
daných podmínek nedá prý ani jen snít.
Jako hlavní příčinu kritické situace a největší překážku na cestě k nápravě Klimko vidí legislativní nedostatky obsažené v dokumentu Koncepcia štátnej politiky
starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku
2015. Tento dokument podle jeho kritiky přednostně
zohledňuje potřeby a požadavky slovenských komunit
ze střední a jihovýchodní Evropy, a to z hlediska dotací.
Za uměle udržovanou a šířenou fámu považuje početní
sílu slovenského zahraničí o více než dvou milionech
zahraničních Slováků.
Při vnímání slovenského zahraničí ze strany veřejnosti se stále častěji dostávají do popředí „krajané“
jiného druhu, než je definuje zákon č. 474. Jde o občany
Slovenské republiky, kteří pracují, studují nebo „jen
tak“ dočasně žijí nějakou dobu v zahraničí a pravidelně
se vracejí domů na Slovensko, kde mají trvalé bydliště.
354 Dostupné z: http://www.slovenskeslovo.sk/ideovy-zamerpanslovanskej-unie-2/ (cit. 5. 6. 2015).
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Ve smyslu citovaného zákona tyto osoby nelze považovat za kategorii Slováků žijících v zahraničí, protože se
v zahraničí zdržují přechodně a na Slovensku mají trvalé
bydliště. To nejsou podle Klimka žádní krajané.
Navíc mu vadí, že jde o občany SR, mezi nimiž se
nacházejí i příslušníci jiných národností a nikoli jen slovenské národnosti. Podivuje se nad tím, že v poslední
době je slovenská diaspora (na jedné straně klasická,
tedy „předlistopadové“ emigrace, tj. občané cizích států,
ale slovenského původu, a na straně druhé občané SR
s dočasným pobytem v zahraničí) stále častěji vnímána
jako jedna množina „krajanů“, „zahraničních Slováků“ či
„našich rodáků“. V tom vidí zárodek dalších nejasností
a tím i problémů.
Na pozadí těchto výtek si pokládá otázku: komu
vyhovuje stav, kdy se evidentně nepodložené a tím
zavádějící údaje o více než dvou milionech Slováků –
a tedy třetině slovenského národa – v zahraničí argumentačně používají v úředních dokumentech a v prohlášeních oficiálních činitelů, domácích i zahraničních.
Vyslovuje domněnku, že to slouží v první řadě k upevnění pozic těch subjektů, které mají v agendě „zahraničních Slováků“ své postavení. Toto postavení je tím pevnější, jejich kompetence jsou tím širší, jejich argumenty
při jednáních o výši finančních dotací jsou tím silnější,
čím větší je jejich počet (i když pouze na papíře).
Klimkův další komentář: Fakt, že svou činnost
opírají o nereálné a neověřené údaje, by se dal zčásti
vysvětlit (ne omluvit!), a to určitou nedbalostí. I představitelé krajanských spolků a sdružení rádi argumentačně uvádějí neověřitelná čísla na důkaz důležitosti
a výjimečnosti své funkce. Najdou se mezi nimi i kvalifikovaní spolkoví funkcionáři, krajané z povolání, kteří
před kamerami bez ostychu vzbuzují dojem, že reprezentují – tj. oficiálně zastupují – „více než dva miliony
Slováků, čili třetinu slovenského národa“. Jinak to nevypadá ani ve všech těch virtuálních krajanských spolcích,
které si po celém světě zřídili šikovní podnikavci, kteří

znají Slovensko pouze do té doby, dokud z něj mohou
co nejvíce vytěžit.
Aktéry této zahanbující inscenace vůbec nezajímá,
jaký dojem o slovenském zahraničí svým počínáním
zanechávají ve slovenské veřejnosti. Udržovat slovenské
občany v domnění, že v zahraničí existuje obrovský lidský a s ním spojený i ekonomický potenciál, je zavádějící, nepřístojné a vysokou měrou nezodpovědné. Všichni
tito tvůrci a správci novodobých gogolovských mrtvých
duší ve slovenském světě se spoléhají na přetrvávající
nezájem veřejnosti na Slovensku o slovenské zahraničí. Zájem relevantních orgánů, institucí a politických
stran o osudy „našich rodáků“ má (podle Klimka) většinou jen deklarativní charakter. Absentuje jednak dobrá
legislativa, jednak konstruktivní a koncepční státní politika péče o postavení Slováků žijících v zahraničí: taková
státní politika, která by zaručovala oboustranně prospěšné vztahy, které by splňovaly evropské standardy.
Při hledání řešení problémů a východisek směřujících
ke zvýšení vzájemné důvěry a porozumění mezi slovenským zahraničím a Slovenskou republikou je podle
Klimkova návrhu v první řadě třeba se dohodnout na
tématech a tematických okruzích zásadního významu
(prioritách), jakož i na jasných, nezpochybnitelných
„pravidlech hry“.

Klimko uvádí několik návrhů:
1. „Koncepce ... do r. 2015. „v současné podobě je
nadmíru rozsáhlá, komplikovaná a mohou se v ní
vyznat jen specialisté ze Slovenska. Přínosem by
byla „zeštíhlená“ verze „Koncepce ... do r. 20... „, jež
by měla být v podobě praktické příručky, srozumitelné i laické veřejnosti, tzn. i Slovákům v zahraničí.
2. Nová „Koncepce ... do r. 20...“ by už neměla mít
podobu dogmat, ale její „duch“, obsah a forma by
měly pružně reagovat na potřeby a požadavky aktuálních procesů ve slovenské diaspoře.
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i)

3. Vypracování nové „Koncepce ... do r. 20...“ by mělo
být svěřeno do rukou takovým odborníkům ze Slovenska, kteří by byli otevření i nekonvenčním myšlenkám, nebránili by se spolupráci se zástupci slovenského zahraničí a kteří by v první řadě hledali
způsoby řešení problémů, na rozdíl od běžné praxe,
kdy se prioritně uvádějí důvody, proč problémy nelze
řešit. Bez těchto a dalších předpokladů podle Klimka
nelze ve vztazích zahraničních Slováků a Slovenska
vytvořit atmosféru vzájemné důvěry a motivace.355

Názov krajiny

Odhad počtu osôb
slovenského pôvodu
1991
2001
2008

Počty a odhady Slováků v zahraničí356

Štatistické údaje
(rok predchádzajúceho sčítania)
nesledujú sa národnosti (1995)
Slovákov nesledujú
(1996)

Štatistické údaje
(rok ostatného sčítania)
nesledujú sa národnosti (1999)
Slovákov nesledujú
(2001)

nesledujú sa národnosti (1991)

nesledujú sa národnosti (2001)

ARGENTÍNA

30 000

30 000

30 000

AUSTRÁLIA

12 000

12 000

15 000

BAHRAJN

-

-

50

BELGICKO

2 000

400

8 000

-

50

40
50

-

-

-

-

1 000

-

-

BRAZÍLIA

400

400

400

BULHARSKO

250

250

250

CYPRUS

25

25

7 000

nesledujú sa národnosti (1996)
Slovákov nesledujú
(1992)
nesledujú sa národnosti (1992 )

nesledujú sa národnosti (2000)
Slovákov nesledujú
(2001)
nesledujú sa národnosti (2002)

BIELORUSKO
BOLÍVIA
BOSNA
A HERCEGOVINA

355 KLIMKO, D.: Koľko Slovákov žije v zahraničí? Fámy, sebeklamy a realita. Dostupné z: http://www.slovenskeslovo.sk/
kolko-slovakov-zije-v-zahranici/ (cit. 5. 6. 2015).

Poznámka

356 Dostupné
z:
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk//
stranka/7/statistiky-a-odhady (cit. 5. 6. 2015).
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Názov krajiny
ČESKÁ
REPUBLIKA
ČÍNA

Odhad počtu osôb
slovenského pôvodu
1991
2001
2008
315 000

350 000

375 000

Štatistické údaje
(rok predchádzajúceho sčítania)

Štatistické údaje
(rok ostatného sčítania)

314 877(1991)

193 190 (2001)

Slovákov nesledujú
(1991)

Slovákov nesledujú (2001)

Slovákov nesledujú (1990)
Slovákov nesledujú (1991)
nesledujú sa národnosti (1992)
5 606

Slovákov nesledujú (1999)
Slovákov nesledujú (2001)
nesledujú sa národnosti (2002)
4 712 (2001)

100

DÁNSKO

100

100

500

EGYPT
FÍNSKO

-

-

50
130

10 000

13 000

13 000

-

100

300

HOLANDSKO

50

50

6 000

CHILE

25

25

25

6 000
-

5 000
-

5 000
100
20

ÍRSKO

-

1 000

30 000

-

-

ISLAND

-

50

100

-

IZRAEL

1000

1 000

5 300

-

-

25
-

500
75

2 000

800

600

Slovákov nesledujú (1996)

Slovákov nesledujú (2001)
nesledujú sa národnosti (2001)

100 000

100 000

100 000

29 350* (1991)

50 860 (2001)

1 000
-

400
1 000
-

50
100
200
60
200

-

-

FRANCÚZSKO
GRÉCKO

CHORVÁTSKO
INDIA
INDONÉZIA

JAPONSKO
JORDÁNSKO
JUHOAFRICKÁ
REPUBLIKA
KANADA
KATAR
KAZACHSTAN
KIRGIZSKO
KUBA
KUVAJT

Poznámka

228

Zdroj Kancelária prezidenta SR

*17 750 - slovenčina
ako materinský jazyk

Názov krajiny
LIBANON
LÍBYA

MAĎARSKO

Odhad počtu osôb
slovenského pôvodu
1991
2001
2008
85
60

110 000

110 000

110 000

MALAJZIA

-

-

25

MEXIKO

-

-

30

NEMECKO

20 000

20 000

60 000

NÓRSKO

100

500

1 200

NOVÝ ZÉLAND

50

50

50

POĽSKO

-

-

Slovákov nesledujú (1987)
Slovákov nesledujú (1990)
Slovákov nesledujú (1996)

Slovákov nesledujú (1995)
Slovákov nesledujú (2001)
Slovákov nesledujú (2001)

-

-

30 000

2 120 (1991)

3 343* (2001)

18 000
100

18 000
2 000
30
2 000

20 719 (1992)

17 199 (2002)

-

-

-

50

-

-

15 000

-

-

100

RAKÚSKO

15 000

10 000

RUMUNSKO
RUSKO
SINGAPÚR
SLOVINSKO
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
SPOJENÉ ŠTÁTY
AMERICKÉ
SRBSKO

21 000
-

1 900 000 1 200 000 1 200 000 1 882 915 (1990)
60 000

60 000

Poznámka

*12 745 /11 816
- slovenský mater.
10 459*- slov. národ- 17 693*-slov. národjazyk
nosť (1990)
nosť (2001)
*68 852 /18 056znalosť slovenčiny

2 000 (2002)

15 000

64 000

Štatistické údaje
(rok ostatného sčítania)
-

Nesledujú sa národnosti (1988)

20 000

PORTUGALSKO

Štatistické údaje
(rok predchádzajúceho sčítania)
-

63 941 (1991)
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821 325 (2000)
59 021 (2002)

Námietku Spolku
Slovákov v Poľsku
proti zverejnenému
počtu Ústredná sčítacia komisia akceptovala
so štát. občianstvom;
10 234 celkom

Názov krajiny
SÝRSKA ARABSKÁ REPUBLIKA
SUDÁN

Odhad počtu osôb
slovenského pôvodu
1991
2001
2008
-

-

250

-

-

30

ŠPANIELSKO

50

50

6 000

ŠVAJČIARSKO

3 000

5 000

5 000

ŠVÉDSKO

2 500

5 000

5 000

500

4 000

15 000

THAJSKO
TURECKO

-

-

60
70

UKRAJINA

17 000*

17 000*

17 000

URUGUAJ

100

100

100

VATIKÁN

-

-

50

1 000

35 000

90 000

50

50

50

TALIANSKO

VEĽKÁ BRITÁNIA
VENEZUELA

Štatistické údaje
(rok predchádzajúceho sčítania)

Štatistické údaje
(rok ostatného sčítania)

Slovákov nesledujú (1991)
Slovákov nesledujú (1990)
Slovákov nesledujú (1985)

Slovákov nesledujú (2001)
Slovákov nesledujú (2000)
Slovákov nesledujú (1990)
Slovákov nesledujú (1991)

-

Slovákov nesledujú (1989)
nesledujú sa národnosti (1985)

nesledujú sa národnosti (1996)

Slovákov nesledujú (1991)
nesledujú sa národnosti (1990)

Slovákov nesledujú (2001)
nesledujú sa národnosti (2001)

6 397 (2001)

Poznámka

*podľa MS v Zakarpatsku

Odhadovaný počet osôb slovenského pôvodu v zahraničí v roku 1991 – do 2 660 000
Odhadovaný počet osôb slovenského pôvodu v zahraničí v roku 2001 – do 2 016 000
Odhadovaný počet osôb slovenského pôvodu v zahraničí v roku 2005 – do 2 015 125
Odhadovaný počet osôb slovenského pôvodu v zahraničí v roku 2008 – do 2 236 730
Zdroj informácií: národné štatistické úrady, odhady krajanských spolkov, MZV SR a zastupiteľské úrady, Sprievodca slovenským zahraničím 2001
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IX.

ZÁVĚREČNÉ TEZE A DOPORUČENÍ

A) ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

Z rekapitulace vztahu mezi společností v českých zemích a krajany (včetně novodobých migrantů)
vyplývá potřeba vědomého a nově institucionálně organizovaného formování moderní české diaspory. Tato
diaspora, navzdory jisté historické diskontinuitě, má
svůj specifický kontext vytvořený v průběhu 20. století,
a to s těmito tématy:
1. v meziválečném období 1918–1938 se jedná
o téma vystěhovalectví,
2. v období 1948–1989, kdy Československo bylo
součástí sovětského impéria, kdy se emigrace
v tehdejších poměrech stávala synonymem národní
zrady a kdy se po světě vytvářela československá
exilová centra usilující o vymanění Československa
z tohoto impéria, je to téma exilu,
3. a konečně v období, jež představuje současný stav
po roce 1990, kdy se exil buď vracel zpět do svobodného Československa, nebo nabízel úzkou spolupráci odbornou či ekonomickou a připravoval tak
zahraniční Čechoslováky (a poté Čechy) na fungování v moderní diaspoře, s živými ekonomickými,
politickými a společenskými vazbami, a kdy začaly
odcházet nové generace migrantů do zahraničí, se
jedná o téma existence (respektive postupného
zrodu) moderní české diaspory.

–
–
–
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Časové a prostorové faktory vytvořily během staletí
specifické celky krajanského světa. Jsou to:
potomci migrantů z náboženských důvodů nebo
účastníků hromadného řízeného přesídlení do
Banátu či na Ukrajinu, do Bulharska apod.;
potomci migrantů ze sociálních příčin (v USA, ve
Vídni) do západní Evropy i dalších zemí světa;
migrace, která byla politickou a také sociální reakcí
na totalitní systém v bývalém Československu po
mezních zvratech 1948 a 1968 a která se rozptýlila
do různých koutů světa;

–
–

novodobá migrace, odcházející za životními, profesními a jazykovými zkušenostmi za hranice Československa po roce 1990;
Češi na Slovensku.

Česká (resp. československá) diaspora se ve druhé
polovině 20. století do roku 1989 formovala převážnou
dobu na ideologickém základě. To znamená, že emigrace reprezentovala nesouhlas s politickým vývojem
v Československu. Navzdory těmto a dalším odlišnostem a navzdory variantám projevů krajanů vůči současné společnosti v ČR by mělo platit, že zahraniční
Češi jsou moderní diasporou, z níž nejsou žádní jednotlivci předem vyčleňováni.
Zároveň je třeba respektovat jejich vlastní identitu,
tedy kdo z nich se považuje za exulanta nebo emigranta
(vystěhovalce), a kdo se spíše kloní k odpolitizovanému
pojmenování a raději by se viděl v kategorii zahraničního Čecha.
Tyto tři kategorie (exulant, emigrant, zahraniční
Čech) však pro někoho mohou být dávno překonanou
politickou konstrukcí, a tak někteří lidé nemají potřebu
identifikovat svoje přesídlení do jiné země a svůj život
s žádnou politikou nebo ideologií.
Obě jmenované tendence (tendence k exulantství
a tendence k světoobčanství) představují sice dva zcela
odlišné přístupy k češství, nejsou to však dvě kritéria
neslučitelně dělící zahraniční Čechy na exulanty a ty
ostatní.
Neméně závažným úhlem pohledu na identitu
zahraničního Čecha je interpretace tří úrovní proměn
individuálních postojů po přesídlení:
(1) První úroveň představuje získávání nových osobnostních kvalit, které mohou být spojeny s proměnou norem chování, získáním různých dovedností,
vzdělání, osvojením jednoho nebo několika jazyků
a podobně.
(2) Druhou úrovní je posun nebo proměna role člověka
v komunálním prostředí. Jiná situace samozřejmě

nastává pro Čecha, který odešel do Brazílie, a jiná
pro toho, kdo se usadil ve Vídni. Přesto každý z nich
prodělává posun, který buď sám explicitně formuluje, nebo jej lze z různých jeho projevů a postojů
interpretovat.
(3) Třetí výraznou úrovní je proměňující se nebo vyvíjející se vztah člověka k centrální moci, zahrnující
respekt vůči zákonům, stav občanské společnosti,
v níž se adaptoval, a podobně.
Po roce 1989 čím dále tím větší počet migrantů neodchází natrvalo do jedné cílové země, nýbrž setrvává dlouhodobě v pohybu. Namísto emigrace a imigrace můžeme
tedy hovořit spíše o mobilním životě, v jehož rámci člověk cestuje mezi různými zeměmi a tím si zajišťuje lepší
životní úroveň nebo získává kvalifikaci či vzdělání. Místo
termínu migrace by se spíše hodil termín mobilita.
Je však velkou otázkou, co tento mobilní svět (stále
narůstající) udělá se strukturou Evropské unie a zda mají
být přizpůsobeny předpisy pro občany, kteří se nechtějí
usadit v nové zemi a kteří chtějí setrvat v pohybu? Jaký
vliv má či bude mít tato skutečnost na pojetí občanství?
Může se mobilita stát součástí občanství?
Pak by „návratová politika“ prováděná národními
státy EU narazila na problém – jak to udělat, aby občané
v pohybu, občané světa, byli plnohodnotnými občany
své původní země?
Navzdory těmto a dalším možným pochybnostem
je termín návratová politika vnímán jako oboustranně
prospěšný akt – pro navrátilce i pro sociální prostor, do
něhož lidé přicházejí, respektive kam se vracejí. Za aktuální navrátilce jsou považováni ti migranti, kteří odešli
z prostoru České republiky po roce 1989 a buď se do
této země už vrátili, nebo se na návrat chystají, popřípadě jsou potenciálními navrátilci, neboť svůj pobyt
v cizině považují z různých důvodů za dočasný.
Návratová problematika je tedy jednak vyvíjejícím se aspektem migrantovy identity, zároveň však případný návrat zahraničních Čechů má též ryze praktickou,
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ekonomickou stránku. Ta se vztahuje k hmotnému zabezpečení těchto Čechů, včetně zužitkování jejich intelektuální, vzdělanostní a hlavně profesní hodnoty, tj. hodnoty
získané pobytem v zahraničí – ať už na školách, nebo
v praxi – a po návratu přinášené do České republiky.
Před případnou organizací návratů stojí tedy
otázka: Kdo a jakým způsobem tuto případnou nabídku
navracejících se hodnot bude reálně zužitkovávat, a kdo
(a hlavně také jakým způsobem) se bude podílet na
tom, aby se tato uvažovaná hodnota proměnila v oboustranný užitek, pro navrátilce i pro Českou republiku?
K soustavné práci s moderní českou diasporou
(včetně případných návratů) chybí základní fakta především o početních stavech. Statistické údaje týkající
se emigrace českých občanů z Československa a později, po roce 1989, z České republiky jsou roztříštěné
a nejednotné. Celkové údaje o velikosti a charakteru
české emigrace prakticky neexistují. V důsledku této
skutečnosti lze počty českých občanů v zahraničí po
roce 1989 pouze přibližně odhadovat.
Nad novodobou migrací z ČR do zahraničí se vznáší
řada otazníků, mimo jiné: Kdo to vlastně odchází, jaká
je to generace? Jaké jsou podmínky a mechanismy
odchodů do jiných zemí? Jak jsou významné odchody
zvláště mladých lidí do ciziny pro českou společnost,
pro českou vládu, pro českou politiku, pro českou ekonomiku? Což lze předběžně shrnout takto:
1. Téma současné zahraniční migrace a jejího profilu, jehož význam odsouvají do pozadí jiná, důležitější témata, která musí řešit česká politika a česká
státní správa na všech úrovních (tedy v legislativě
a exekutivě), je v české společnosti ještě dosud živé
a v publicistice relativně frekventované.
2. Je to však téma rozptýlené do jednotlivých detailnějších poloh či spíše kuriozit.
3. Faktografie a názorová pestrost tohoto tématu
ukazují, že chybí cílená diskuse a následné cílené
řešení (předpokládající ovšem existenci autority,
která v cíleně vedené diskusi dokáže řešení nalézt).

Do vztahu státu k migraci obyvatelstva ČR do zahraničí vstupuje velmi výrazně faktor svobodného podnikaní. Migrace byla a stále je také byznys, často dobře
prosperující. Obrovský počet agentur (611), které vedle
úřadů práce oficiálně zprostředkovávají práci pro české
obyvatelstvo do zahraničí, vzbuzuje obavy, do jaké míry
jsou tyto agentury – licencované Ministerstvem práce
a sociálních věcí – zárukou, že migrant nebude v konečném důsledku okraden.
Taktéž studentská migrace z českého prostředí do
zahraničí prochází v současné době určitou fází spontánní institucionalizace; podílejí se na tom jednak rovněž specializované agentury zprostředkující studentům
zahraniční pobyty, jednak vysoké školy vysílací země
a řada organizací přijímací země, včetně mezinárodních organizací. K mobilitě studentů přispívají nemalou měrou stipendijní pobyty. Studentská migrace je tak
migrací asistovanou.
Motivace českých studentů ke studiu v zahraničí
vykazuje celou škálu subjektivních důvodů, které však
mají jeden společný rámec objektivních příčin. Ty vytvářejí soubor objektivních podmínek k takové migraci,
k níž jsou studenti a mladí lidé vlastně vybízeni.
Do jaké míry formuje intenzitu vzájemného styku
mezi českými migranty po přesídlení do ciziny právě
potřeba osvojení si jazyka intenzivní adaptací na prostředí přijímací země, nelze z dosažených zkušeností
jednoznačné vyhodnotit. Lze tak činit snad pouze
v poloze dvou protichůdných tendencí.
První z nich bychom mohli označit jako tendenci
integrujícího se migranta k izolaci od ostatních krajanů. Můžeme to vysvětlit praktickým záměrem studentů (a mladých migrantů vůbec) vytvořit maximum pro
využití jazykového tréninku v každodenní praxi. Druhá
(opačná) tendence je asi zcela ojedinělá a z výpovědí ji lze
sledovat snad jen v počáteční fázi jejich pobytu v cizím
prostředí: občasné upřednostňování potřeby komunikace
pouze uvnitř studentských komunit podle původu z jedné
země (nebo užívajících společného jazyka) zůstává zřejmě
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na úrovni sympatií či původních kamarádských vazeb,
pocházejících z doby studia ještě před odjezdem do ciziny.
Česká novodobá zahraniční migrace vykazuje také
některé extrémní polohy. Jedná se především o migraci českých zdravotníků, kteří začali houfně odcházet
v rámci akce nazvané Děkujeme, odcházíme, v níž od
roku 2010 vyjadřovali nespokojenost se stavem českého zdravotnictví, zvláště s nízkým platových ohodnocením. Sdělovací prostředky České republiky informovaly o odchodu především migrantů z lékařských profesí, kteří včetně dalšího zdravotnického personálu (a to
nejen zdravotních sester, ale také středního managementu nemocnic) začali odcházet nikoli už pouze „na
vlastní pět“ či prostřednictvím sjednávání individuálních
smluv, nýbrž organizovaně přes náborové akce zahraničních zdravotnických zařízení.
S rozšířením Evropské unie v roce 2004 stály dosavadní členské státy před zásadním rozhodnutím, zda
uplatnit „svobodu volného pohybu pracovníků“ i na
nové členské země a tím zpřístupnit své trhy práce také
občanům těchto států. Z původních patnácti států se
k tomuto kroku odhodlaly na počátku pouze Velká Británie, Irsko a Švédsko. Ostatní státy využily možnosti
restriktivních opatření, zamezujících přístup na své
trhy práce bez získaného pracovního povolení. K uvolnění trhů práce se po vzoru Velké Británie, Irska a Švédska odhodlaly následně i ostatní státy. Mezi největší
odpůrce uvolnění trhů práce novým členským státům
se dlouho řadily Německo a Rakousko.
Oblast sociálního zabezpečení české migrace do
zahraničí je částečně odvozena od vztahu České republiky ke konkrétní zemi, do které migrant odchází a z níž
se pak vrací zpět do České republiky. Na základě tohoto
vztahu se přistupuje i ke sjednávání mezinárodních
smluv a určuje se, jaká jsou práva a jaké jsou povinnosti
jednotlivce a podle jakých pravidel se sociální zabezpečení řídí. Je tedy nutné rozlišovat, zda se jedná o migraci v rámci Evropské unie, kde má Česká republika uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení, nebo naopak

jestli jde o migraci do státu, s nímž Česká republika žádnou takovou smlouvu nemá.
Finanční stránka novodobé migrace má dvě části.
V první řadě se jedná o platové možnosti (výdělky) českých migrantů v zahraničí. V naprosté většině případů
jsou výdělky Čechů zaměstnaných v zemích EU větší
než v ČR.
Druhou, zajímavější, avšak skrytější a o to relativnější stránkou věci jsou remitence. Z médií se dozvídáme, že Češi posílají z ciziny domů desítky miliard
a tok peněz od české migrace ze zahraničí do ČR neustal
ani v krizi. Česko (podle těchto zpráv) každoročně zbohatne o desítky miliard, které sem posílají „gastarbeiteři“ z ciziny. V roce 2010 do Česka v rámci takzvaných
remitencí přiteklo 23,5 miliardy korun. Cizinci pracující
v tuzemsku pak naopak poslali domů 22,7 miliardy.
Nejfrekventovanější částí institucionalizovaného
programu vztahu státu (ČR) k zahraničním Čechům je
Krajanský vzdělávací program. Je to program iniciovaný
Ministerstvem zahraničních věcí ČR a odborně vedený
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jeho
realizaci zajišťuje Dům zahraničních služeb, vysílá lektory českého jazyka a literatury na zahraniční vzdělávací
instituce (v roce 2013/2014 bylo otevřeno celkem 46 lektorátů ve 25 zemích), dále vysílá učitele ke krajanským
komunitám v Chorvatsku, Srbsku, Rumunsku, Rusku,
na Ukrajině, v Argentině, Paraguayi, Brazílii, USA a Austrálii (v roce 2013/2014 působilo u krajanských komunit celkem 13 učitelů), pořádá kurzy metodiky výuky pro
vyučující z řad příslušníků krajanských komunit a současně poskytuje krajanům stipendia ke studijním pobytům na území České republiky. Krajanští učitelé nevyučují dle českého rámcového vzdělávacího programu ani
nemají stejné cíle výuky, protože každá skupina studentů
se liší věkově, počtem i jazykovou úrovní.
Praktická stránka výuky českého jazyka se každoročně inovuje. Hledají se nové formy podpory „zahraničního školství“ prostřednictvím konzultací pracoviště zmocněnce pro krajanské záležitosti Ministerstva
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zahraničních věcí ČR s Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR. K tomu přistupují pravidelné letní
konference o výuce češtiny v zahraničí v Senátu PČR.
Jednu z možností jak vzdělávat české občany
v zahraničí nabízí také projekt nestátní neziskové organizace Česká škola bez hranic a Krajanský vzdělávací
program. Základním kamenem pro fungování a stěžejním legislativním dokumentem pro České školy bez
hranic i pro Krajanský vzdělávací program je usnesení
vlády České republiky č. 262/2010 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2011 až 2015, ve znění usnesení vlády č.
414/2012, zahrnující dvě části: Krajanský vzdělávací
program a Lektoráty českého jazyka a literatury.
Dotazníkové šetření zaměřené na české zahraniční
školství se bohužel setkalo s nízkou návratností, a tak
se v textu spíše než o generalizaci vyhodnocených zjištění jednalo o nástin jednotlivých témat, vedoucích
k dalšímu zamyšlení. Jako hlavní linie se však všemi
částmi prolínala problematika nedostatečného a nesystémového financování českých škol bez hranic, které
má dopad jak na oblast výuky (prostory k výuce, výukové materiály, odměny učitelů, jejich školení atd.), tak
na oblast samotného fungování těchto škol.
Dalším základním a mnohokrát opakovaným systémovým problémem bylo samotné uznání výstupů žáků
ve vzdělání českých škol bez hranic, které není hodnoceno rovnoprávně s vysvědčením z českých škol (na
území ČR). Roztříštěnost názorů jak tuto problematiku řešit jednak odráží diferencované podmínky pro
české školství v jednotlivých zemích, jednak naznačuje
nutnost další cílené diskuse o této problematice mezi
samotnými učiteli a vedoucími pracovníky zabývajícími
se vzděláváním Čechů v zahraničí.
Sumarizace poznatků získaných z reakcí zahraničních Čechů o organizování vztahu (kontaktů) s Českou
republikou:
– Předně se ukázalo, že zahraniční Češi takový způsob komunikace vítají. Jejich reakce vyjadřují, že

–

–

–
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především potřebují jedno konkrétní místo, jednu
adresu, „one stop shop“, kam by se obraceli se
svými konkrétními věcnými požadavky.
Zároveň způsob komunikace, frekvence dotazů
a diskuse (která byla nejen úzká, ale především se
odehrávala v oblasti dojmů a pocitové hladiny diskutujících) ukázaly, že krajanská obec obsahuje
vedle umírněné většiny (v níž bychom nalezli obětavé organizátory krajanského hnutí ve spolcích,
jako jsou například sokolské jednoty, kteří spolupracovali na společných akcích třeba při pořádání
Týdnů zahraničních Čechů od roku 1998 a pak
téměř pravidelně každé dva roky) také skupinu
nespokojených. Jejich nespokojenost se projevuje
výrazným způsobem, výraznou kritikou. Je sice
pravda, že se do naší facebookové diskuse nezapojili ti kritikové z tvrdého jádra krajanských kverulantů, pro něž se v České republice děje vše zcela
špatně, ale i tak v této diskusní sondě najdeme
negativní náznaky v postojích zúčastněných, které
říkají, že komunikace mezi ČR a krajanským světem má své rezervy a že potřebuje odborný zásah
(„dlouhodobou léčbu“), zkrátka ono již zdůrazněné
soustavné a cílené administrování celé problematiky vztahu státu ke krajanům.
Sociální komunikace mezi ČR a krajany v rovině primárně-sdělovací (sdělování některých základních
informací o krocích ČR ve prospěch krajanů) jistě
existuje, třeba na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR nebo na portálu krajane.net.
Avšak rovina sekundárně-sdělovací, v níž se jedná
o obsah a význam jednotlivých komunikátů s efektem vzájemného poznávání, často chybí. Způsobilo to dlouhodobé chybné komunikování přeplněné halo efektem (tj. podlehnutím jednomu
nápadnému rysu), prvním dojmem, efektem sociálního postavení a také projekcí, kdy někteří krajané
své špatné dřívější zkušenosti automaticky přenášeli na celou společnost doma v České republice.

Do komunikace se společností České republiky se
tak i po roce 1989 dostaly předsudky a stereotypy
z dřívějšího období. Na obou stranách došlo ke
zjednodušování a někdy k záměrnému zkreslování
významu zahraničních Čechů pro českou společnost v českých zemích. Toto zkreslování obsahuje
jak výrazně negativní postoj k emigraci a ke krajanům, tak také na druhé straně laciné až pokrytecké
pozitivní opěvování krajanství.
Tento závan ideologizace krajanství lze přičíst skutečnosti, že formulace vztahu státu ke krajanům je založena na etnickém principu, což v zásadě není nic závadného, neboť praxe tohoto vztahu platí víceméně také
pro celý středoevropský prostor. Avšak pouhý jásot nad
společnou etnicitou těch doma a těch venku sám o sobě
nestačí, dokud nenastane věcná každodenní institucionalizovaná činnost.
Jaký je tedy současný vztah České republiky k emigraci (a to ve všech možných podobách, od badatelství nad vystěhovalectvím a krajanskými komunitami
až po vztahy legislativních či exekutivních orgánů ČR)?
A také je třeba se ptát: Jaký vztah by to měl být v blízké
budoucnosti?
Vztah České republiky ke krajanům (a naopak) je
přeplněn pocitovými prezentacemi – místo oné věcnosti
a budování soustavné důvěryhodné komunikace.
Ke zvládání tohoto vztahu je tedy třeba dlouhého
vzájemného dialogu. Cesta k domluvě a dorozumění
vede právě přes mechanismus, který bychom s malou
nadsázkou mohli nazvat jako „permanentní plebiscit“
nebo strukturovaný diskurs do několika fází o tomto
předmětném vztahu. K vyjádření vztahu české společnosti a krajanů máme k dispozici některé „pomůcky“:
Především to je základní faktografie, v níž můžeme
číst formování českých zahraničních komunit během
posledních dvou století, kdy se vyvíjel a proměňoval
poměr společnosti českých zemí k těmto komunitám.

Dále nám mohou posloužit všechny dosavadní
aktivizační složky iniciující komunikaci a poměry
mezi jednotlivými stranami, tj. krajanskou diasporou
a domácí českou společností. Patří sem všechny akce
počínajíc dobrovolnými spolky, které byly zakládány
už ve druhé polovině 19. století, přes ankety o českém
vystěhovalectví, budování ústředních organizací (jako
třeba Československý ústav zahraniční) až po aktivity kolem akcí s názvem Týdny zahraničních Čechů či
působení Stálé komise Senátu PČR nebo úřadu zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti při Ministerstvu zahraničních věci ČR.
Novodobé migrace českého obyvatelstva jsou jevem
komplexní povahy. Z hlediska vztahu státu k této problematice je třeba tento jev dělit do následujících úrovní,
které odpovídají základním fázím migračního procesu:
1. odchod ze země s objektivními příčinami a subjektivními důvody k migraci, včetně veškerých podmínek (právních, ekonomických, sociálních atd.)
2. problematika adaptace a integrace v novém prostředí po přesídlení
3. problematika reálného, věcně vedeného dialogu migrantů (krajanů) s institucemi (či jednou
instancí) v České republice
4. problematika případných návratů migrantů (krajanů) zpět do ČR
Prostor tohoto vztahu, k němuž máme ony základní
pomůcky (faktografii a aktiv souboru iniciativ), má své
neduhy, a je třeba je léčit. V první řadě se zdá, že si tento
vztah žádá legislativní „ošetření“.
Se smyslem této analýzy migrace po roce 1989 souvisí především praktická stránka navrhovaného zlepšení
(nebo řešení) vztahu České republiky ke krajanům.
Máme tak na stole bezesporu ty nejdůležitější
a zároveň nejsložitější i nejcitlivější otázky: Jak toto
zlepšení provádět, s čím začít, kdo bude diskusní proces (diskurz) řídit, kdo se účastní diskuse, co všechno
může tento náš projekt k tomu připravit?
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To znamená: Jaký proces by měl předcházet nové
institucionalizaci vztahu České republiky ke krajanům?
Úvodem (nebo v první fázi) se dále můžeme ptát následujícím způsobem:
– Je potřeba provést nejprve „nějakou“ vstupní právní
úpravu tohoto vztahu ČR vůči krajanům?
– Měla by mít pak celková úprava několik postupných
fází?
– Mělo by se nejprve (v první fázi) začít konkrétním
právním aktem, který řekne zcela jasně, že česká
moderní diaspora má pro existenci české společnosti nějaký význam?
– Mělo by se to odehrát např. v některé z obou komor
Parlamentu České republiky?
– Měl by být akt uznání (respektu) vůči krajanům
součástí Ústavy ČR?
– Anebo by bylo vhodné posvětit tento vztah jiným
způsobem, například vládním dokumentem, provoláním prezidenta republiky nebo obou komor Parlamentu České republiky?
A dále: Měly by se – jako druhá, následná fáze po
tomto prvním právním „startovacím“ aktu řešení vztahu
České republiky ke krajanům – zjišťovat reakce, názory,
představy atd. samotných krajanů?
Pochopitelně, že po přečtení této poslední věty
vznikne dojem, že by se k tomuto zjišťování realistického vztahu krajanů a ČR mělo přistoupit nejprve. To
znamená: Ptát se nejprve samotných krajanů?
K tomu však musíme hned dodat, že je velká pravděpodobnost, že jakékoli sondování tohoto vztahu, které
bude provedeno bez této oficiální procedury, tj. bez vážného úmyslu státu, vyjádřeného některým z právních
aktů výše uvedeným způsobem, nepřinese očekávané
výsledky. Kladná odezva krajanů, respektive jejich vstřícnost bude minimální a často se projeví spíše nedůvěrou.
Předkládaný text je v tomto smyslu sondou. Týká
se tedy zjišťování názorové hladiny vybraného vzorku
krajanů na jejich praktické problémy. Završením celého

zkoumání se staly otázky zaměřené na odhalení inspirativních zdrojů v krajanských politikách ve vybraných
zemích (Nizozemsko, Dánsko, Švédsko a Slovensko).
Švédsko: Švédové se snaží o propagaci své země
a kultury po celém světě, a to z přirozené podstaty svého
vlastenectví či hrdosti na svůj švédský původ a stranění
projevům švédství, švédskosti. První vizitkou této soustředěné propagace země jsou stránky Švédského institutu. Podpora krajanů v zahraničí v rámci Utrikesdepartementet (Ministerstvo zahraničních věcí) a zastupitelských úřadů je poskytovat pomoc a poradenství Švédům, kteří se během pobytu v zahraničí dostanou do
obtíží. Ministerstvo provozuje cestovní aplikaci „Min
resa“ („moje cesta“).
Krajanská podpora v rámci Swedes Worldwide
(Svenskar i världen) má heslo: Tillsammans är vi starka
– bli medlem i Svenskar i Världen! „Spolu jsme silní –
staňte se členem!“ Je to nezávislá nezisková organizace,
která funguje od roku 1938. Jejím záměrem je monitorovat, informovat a ovlivňovat zájmy Švédů v zahraničí. Reprezentuje více než 550 tisíc zahraničních Švédů.
Součástí Swedes Worldwide jsou vyškolení poradci.
Organizace vydává svůj vlastní časopis a komunikuje
s klienty na Facebooku. Přes 110 zástupců organizace
působí ve 45 zemích světa. Jednou za dva roky se koná
Utlandssvenskarnas Parlament (Parlament zahraničních
Švédů). Během zasedání parlamentu (které je realizováno formou konference, sestávající z jednotlivých přednášek a panelových diskusí) se sejdou jak krajané, tak
politici a další autority zodpovědné za švédskou krajanskou politiku. Závěry ze zasedání parlamentu postupují
k příslušným ministerstvům a k příslušným politickým
silám. Výsledky jednání jsou zveřejňovány na internetu.
Swedes Worldwide se také zabývají problematikou návratové politiky. Každoročně se do Švédska
vrací 20 000 švédských občanů (kteří tak tvoří podstatnou složku švédských imigrantů, cca necelou ¼ všech
imigrantů!). Problematikou navrátilců a mechanismy
jejich začleňování do švédské společnosti se zabývají
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tzv. Hemvändargruppen (“skupiny pro návrat domů”),
jejichž hlavním posláním je hledat cesty k tomu, aby se
zkušenosti nabyté Švédy v zahraničí daly efektivně využít v rámci domácího švédského pracovního trhu.
Dánsko: Danes Worldwide je členská organizace,
která funguje od roku 1919 a která poskytuje služby
všeho typu dánským občanům ve světě: „We make it
easier for you to get settled in the new country - and
harder to forget where you came from.“ Organizace
poskytuje služby dánským krajanům ve třech oblastech:
výuka dánštiny (interaktivní on-line výuka dánštiny pro
Dány v zahraničí a jejich děti, třítýdenní letní škola pořádaná pro děti krajanů); dále je to síť tzv. reprezentantů
(ve světě pracuje na 130 členů této organizace; jejich
úkolem je zprostředkovávat pomoc a rady dánským
krajanům; zároveň tito reprezentanti zprostředkovávají
kontakty, tedy pokud se Dánové chtějí setkávat s jinými
Dány; reprezentanty jsou Dánové, kteří v zahraničí žijí
již dlouhou dobu a mají s cizinou rozsáhlé zkušenosti;
krajané si na internetu mohou najít „toho svého“ reprezentanta); dále je to všemožná podpora a poradenství
– například to představuje specializovaný internetový
portál; tvoří ho síť profesionálů – právníků, psychologů,
odborníků a poradců různého typu.
Organizace je zároveň „hlasem Dánů v zahraničí“
– zastupuje jejich požadavky během doby, kdy jsou
občané v zahraničí, například zprostředkovává informace o možnostech účasti v dánských volbách, radí
ve věcech dvojího občanství nebo sloučení rodiny (za
těmito účely provozuje webový portál, kam se zahraniční Dánové mohou obracet a kontaktovat příslušné
odpovědné osoby).
V rámci dánského Udenrigsministeriet (Ministerstvo zahraničních věcí) funguje tzv. Center for Borgerservice (Centrum pro občanský servis), které poskytuje spektrum služeb souvisejících s výjezdy Dánů do
zahraničí. Jedná se především o pomoc před cestou do
zahraničí a při pobytu v cizině. Borgerservice provozuje nepřetržitou telefonní linku Det Globale Vagtcenter

(Global Security Centre), na niž se mohou dánští občané
se svými akutními problémy v zahraničí obracet 24
hodin denně.
Jednou ze služeb centra je tzv. Danskerliste. Jedná
se o seznam spravovaný ministerstvem, do něhož
mohou Dánové pobývající kdekoliv ve světě vnést své
osobní údaje, aby byli v případě potřeby ministerstvem
kontaktovatelní (ekvivalent projektu DROZD Ministerstva zahraničních věcí ČR).
Nizozemsko: Poznatky o vztahu Nizozemska ke krajanům naznačují, že tento vzájemný vztah je na samém
počátku a že se teprve objevují a sbírají první zkušenosti z praxe tohoto fenoménu, tj. vztahu státu (společnosti) a formující se nizozemské zahraniční komunity. Vysvětlení hledáme u postřehů českých literátů
a historiků žijících v emigraci v Nizozemsku. Například Miroslav Kabela to vysvětluje tím, že se Nizozemci
oproti jiným národům vyznačují malým nacionalismem
nebo národním citem. Za posledních 400 let nepoznali
cizí nadvládu (kromě francouzské okupace v 18. století a německé za 2. světové války). Nizozemská kultura nemusela nikdy fungovat jako surogát pro politický
boj, například za samostatnost (jako v českých podmínkách). Intelektuálové měli mezinárodní orientaci. Většina Nizozemců se nezajímá o nizozemskou kulturu a už
vůbec nejeví zájem o kulturu lidovou. „Folklor je udržován jen z komerčních důvodů. Co se v Nizozemsku vyvinulo jako jistá forma lidového umění, je kabaret.“
Tento nedostatek národní a lidové kultury a kulturní
relativismus spolu s přesvědčením, že cizí kultury jsou
přinejmenším stejně dobré jako ta vlastní, má podle Vladimíra Bíny v interpretaci M. Kabely také pozitivní účinek: „Nizozemci neznají šovinismus nebo nacionalismus. Společnost poskytuje každému individuu možnost zařídit si život podle vlastního přesvědčení, názoru
a vkusu, aby se opravdu cítil bezpečným.“
Slovensko: Naopak ve slovenských podmínkách se
v případě zahraničních Slováků jedná o fenomén aktivizující mimořádným způsobem slovenskou politickou
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scénu (v legislativní a hlavně exekutivní úrovni), dále
slovenskou žurnalistiku a také různorodé iniciativy
nevládního charakteru, včetně vědeckého výzkumu emigrace Slováků a jejich existence v zahraničí.
První informaci poskytují webové stránky slovenské
instituce (Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí), které
zároveň obsahují vše potřebné pro zahraničního Slováka.
Jsou tak výkladní skříní budující tvář tohoto podniku před
světem a reprezentující podle statutu tohoto úřadu slovenskou zahraniční politiku v jednom z jejích konkrétních
vztahů k zahraničí, tj. ke svým krajanům. Zároveň tím
vysílají signál o tom, že jsou službou ve prospěch jasně
formulovaného záměru: spolupracovat se zahraničními
Slováky jako s přirozenou součástí širší etnické komunity (tj. slovenského etnika) a částečně také jako s přirozenou součástí širšího národního kolektivu (tj. slovenského národa). Jsou přehledně členěny a skutečně obsahují mimořádně velké soubory užitečných informací pro
zahraniční Slováky. Po seznámení se s rubrikami této
instituce může mít uživatel těchto stránek dobrý dojem, že
vztah slovenské společnosti a státních institucí k zahraniční diaspoře je veden snahou o otevřenost. Veškerá činnost ústavu (včetně finančního účetnictví) je návštěvníku
k dispozici prostřednictvím internetu, ale i osobní cestou,
to znamená, že kdokoli může úřad navštívit.
To podstatné, čím se liší slovenská koncepce od
české a od koncepcí ostatních států srovnávaných
v naší analýze, vězí v důsledném státoprávním zakotvení zahraničních Slováků ve slovenské politice:
– O zahraničních Slovácích hovoří Ústava Slovenské
republiky.
– Existuje speciální Zákon 474/2005 Z. z. o Slovákoch
žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých
zákonov z 23. septembra 2005, na jehož základě byl
také zřízen Úřad pro zahraniční Slováky.
– Deklarace Národní rady Slovenské republiky z 6.
července 1999 jasně formulovala vztah ke „svému
zahraničí“ a vyjádřila, jaké místo mají zahraniční
Slováci ve vlasti.

–

–
–

–

Opakovaná Programová prohlášení vlády Slovenské republiky (poslední bylo na léta 2012–2016,
předcházela prohlášení vlády Slovenské republiky
v letech 2010, 2006, 2002, 1998) formulují zásady
tohoto vztahu.
Detailní scénář péče o krajany obstarává Koncepcia štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich
v zahraničí do roku 2015.
Nové aktuální poznatky o potřebách krajanů řeší
Stálé konference Slovenská republika a Slováci žijúcí v zahraničí, z jejichž závěrů vznikají materiály
pro vládu a další orgány státní správy.
Vedle oficiálních státních institucí a orgánů fungují
nevládní Projekty a organizace na podporu komunikace společnosti SR se zahraničními Slováky
(např. Zahraniční Slováci deťom, krajanské časopisy apod.)

Na druhé straně je třeba upozornit na fakt, že vztah
Slovenska ke krajanům je sice značně důležitý pro
vládu, politiku i celou slovenskou společnost a je tedy
ve veřejném prostoru mimořádně frekventovaný (podstatně silněji než v ČR), avšak během posledních dvaadvaceti let došlo z hlediska institucionálního uspořádání
tohoto vztahu k dramatickým změnám v kompetencích
několikrát nově ustavených institucí a úřadů a z toho
pak plynoucím sporům a polemikám. Také sama krajanská diaspora nemá jednotný názor na stav věcí vytvářených na Slovensku ve svůj prospěch: existují dvě její
centrály, Světový kongres Slováků a Světové sdružení
Slováků v zahraničí, které lze považovat za konkurenční
podniky. Zároveň se u krajanů objevuje kritika přílišného až formalizovaného zájmu o krajany na Slovensku.
V této kritice je spatřována i pokrytecká nota (viz podkapitolu ch) Ke kritice od slovenských krajanů).
Je možné se tedy ptát: Lze některé podněty (zvláště
ze slovenské praxe), a to především z hlediska právní
úpravy vztahu ČR ke krajanům, přijmout pro situaci v České republice? Nebo se dotazovat jinak: Jsou
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historické podmínky v těchto zkoumaných zemích natolik odlišné, že Česká republika musí hledat svůj vlastní
model? Nebo: Česká republika se přidrží i nadále současného stavu: vše zůstane při starém…?
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B)

K OBECNÝM ZÁSADÁM
ŘEŠENÍ PROBLÉMU

1. Nejde ani tak o to, zda v tomto projektu (v jeho
předkládané výzkumné zprávě) budou chybět
nějaké detaily. Jeho smyslem je přispět k tomu,
aby se rozhodující orgány této země zabývaly problematikou vnější novodobé migrace soustavně.
Jediný projekt tuto soustavnost nemůže suplovat.
2. Soustavnost nemohou nahradit ani následné projekty bez jasné souvztažnosti k institucionální autoritě, která bude mít – vedle průběžně zpřesňované
koncepce – sílu (prostředky) veškerou faktografii
vztahující se k tématu novodobé migrace a krajanského světa, tj. moderní české diaspory, soustřeďovat, vyhodnocovat a poté používat v praxi.
3. Tuto praxi můžeme nazvat: migrační a krajanská
politika České republiky.
4. Uběhlo jedno čtvrtstoletí a Česká republika promarnila řadu příležitostí rekonstruovat svůj vztah
ke krajanům a vnější migraci.
5. Výzkumná zpráva tohoto druhu může napomáhat ujasnění problematiky. Nemůže však předložit konečný návrh zázračného okamžitého řešení.
Není asi třeba příliš zdůrazňovat, že takové okamžité zázračné řešení neexistuje.
6. Projekt (text této publikace) se tedy snaží dokázat,
že pokud to Česká republika z politického, vládního,
institucionálního a badatelského hlediska míní
s revizí krajanské a migrační politiky do zahraničí
vážně, je třeba jednat. Kniha k tomuto cílenému jednání dává podněty a některá doporučení.
7. Předkládané návrhy lze především chápat jako otevřené problémy. Jsou to tudíž především podklady
pro průběžnou, kontinuální diskusi.
8. Neboť právě to, čeho se vedle přístupu ze strany
zainteresovaných orgánů a složek nedostává, je
také kontinuální výměna názorů a konfrontace
postojů přímo mezi Českou republikou a krajanským světem. To znamená, že prvořadou záležitostí
je poznávat, jaký je reálný současný vztah krajanů
a České republiky. Výzkum v sondách, o něž se
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text této knihy opírá, zjišťuje pouze rámcově – a to
v jakémsi zkušebním simulovaném provozu – fungování tohoto vztahu.
9. Je proto nanejvýš potřebné zahájit provoz „naživo“.
Samozřejmě se okamžitě vynořuje následující
otázka – jak takový provoz spustit? Nepochybně
se tak proti sobě postaví (jako už pokolikáté) dva
protichůdné názory: jeden říká – vše je dostačující,
druhý – je třeba zásadních změn.
10. Politické rozhodnutí tudíž zní: je třeba (či není
třeba) přistoupit k budování nově institucionalizovaného vztahu České republiky k české diaspoře.
11. Do budoucí nové institucionalizované podoby migrační a krajanské politiky České republiky patří také
několik dalších základních „subdisciplín“, tj. několik oborů (oblastí):
– Jako první se jeví zpřehlednění a soustavná
péče o veškeré materiály týkající se dané problematiky. Představuje to, po několika dřívějších pokusech (například Národního archivu,
SVU aj.), většinou formou konferencí, konečně
řešit mimořádnou roztříštěnost uložení materiálů (písemností i trojrozměrného materiálu)
z provenience krajanských organizací a jednotlivců atd. Na první pohled by se zdálo, že tento
bod jen velmi vzdáleně souvisí s moderními
vnějšími migracemi po roce 1989. K tomu lze
ve výzkumné úvaze dodat, že materiály z provenience novodobé migrace taktéž vznikají
a budou vznikat (přestože se jedná většinou
o dokumentaci on-line komunikace v rámci
této moderní migrace).
– S tím souvisí zavedení systému do výzkumných prací týkajících se migrací a života krajanů. Systém by měl být citlivým regulátorem
obrovského množství prací vznikajících především na půdě vysokoškolského vzdělávání.
Tyto práce, od bakalářských až po doktorské,
jsou sice snad právem chápány jako účelové
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v tom smyslu, že adept má prokázat samostatnou odbornou či vědeckou činnost, avšak
velké namnožení prací často kompilačního
charakteru by bylo možné vést pomocí iniciativních pobídek v zadávání témat (úkolů) právě
z onoho centra, o němž zde stále hovoříme.
Samozřejmě by se zase mohlo na druhé straně
argumentovat badatelskou (či akademickou)
svobodou, kdyby totéž neplatilo i v případě
projektů grantových agentur, kde se objeví
podobná témata v několika vydáních. Ani tento
podnět nemá být považován za ústřední významový moment této výzkumné zprávy, avšak
s ohledem na ambice podat komplexnější
návrh k novému řešení vztahu České republiky
ke krajanům nelze tyto oblasti opomenout.

C)

DOPORUČENÍ VYPLÝVAJÍCÍ
Z ANALÝZY

1. Rozbor současné situace krajanské problematiky
v ČR ukazuje, že je na prvním místě třeba politického rozhodnutí. Politické rozhodnutí by mělo být
odpovědí na zcela jednoduchou otázku, jež zní: Je
vláda ČR, včetně příslušných legislativních a exekutivních orgánů, rozhodnuta zahájit kroky k nové
institucionální výstavbě vztahu ČR k zahraniční
migraci a ke krajanům?
2. S tím souvisí další rozhodnutí, další otázka: Který
orgán, která stávající instituce převezme roli organizátora budování nového institucionalizovaného
vztahu ke krajanům? Zdá se, že jsou pouze dvě
možnosti: buď tuto roli přijme úřad zmocněnce
pro krajanské záležitosti při Ministerstvu zahraničních věcí ČR, nebo Stálá komise pro krajany žijící
v zahraničí Senátu PČR.
3. V případě kladného rozhodnutí na úrovni vlády ČR
by měl orgán pověřený budováním nového institucionálního zabezpečení sestavit jednotlivá témata
k řešení a určit jejich priority, k čemuž by mohla mj.
posloužit tato předkládaná analýza a další odborná
spolupráce s širším kruhem odborníků na tuto problematiku.
4. Detailní návrhy vyplývající z této analýzy by měly
být vyhodnoceny k aktivnímu použití až v okamžiku,
kdy bude rozhodnuto o výše uvedeném institucionálním kroku.
5. Další doporučení by tedy měla počkat, až jak
dopadne zásadní rozhodnutí prezentované v bodu 1.
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X.

PŘÍLOHY

PŘÍLOHA Č. 1 AUTENTICKÉ OTÁZKY
ZAHRANIČNÍCH ČECHŮ PODLE
TEMATICKÝCH SKUPIN

(Poznámka: následující texty zahraničních krajanů
ponecháváme v původní podobě, překlepy a chyby neopravujeme vzhledem k zachování autenticity a k eliminaci případných významových posunů.)

Daně, zdravotní a sociální pojištění, příspěvky
–

–

–

–

–

–
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Hezký večer.Potřebuji radu ohledně daní.Manžel je
pendler,od dubna pracuje v De, denně dojíždí. Daní
v Německu, či v ČR?Nebo je pořád český daňový
rezident?
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda pro čr vyplňujete ohledně daní formulář s tím, že daně odvádíte v Belgii...pokud tedy jste stále občanem ČR?
nějak se v tom plácám a nerada bych udělala vůči
čr nějakou chybu...posílala jsem dotaz na ministerstvo financí, ale neporadili mi...máte někdo zkušenost? děkuji, Lenka
Manžel, občan ČR, žije a pracuje v CH od 10.7. ako
selbständig. Daňové priznanie i dane bude platiť vo
Švajčiarsku. Otázka znie - musí vyplňovať daňové
priznanie i v ČR? Ako? Alebo potrebuje pre český
finančák nejaké iné potvrdenie?
Ahoj Chtěla jsem se jen zeptat. Ziju v Německu 4
roky a moje mamina by chtěla jít bydlet z CZ také
do Německa ale má Invalidku takže není prace
schopna nevíte jak dlouho trvá vyřízení a zda má
nárok pobírat příspěvky z Úřadu prace? Děkuji
Zdravím, měl bych na Vás takový neobvyklý
dotaz. Zajímalo by mě, jak je to kdyby, přítelkyně
rodila v Kanadě. Jak je to s výdaji na zdravotní
ošetření. Pojištění by měla ještě z Čech, nebo by
bylo lepší si tady platit nějaké zdravotní pojištění?
A jak je to následně s péčí o novorozeně a další
s tím spojené výdaje? Předem moc děkuji za
jakékoliv informace. Ondra
Cesi a Cesky co bydlite mimo republiku, mam
dotaz: zarizovali jste neco v cr ze bydlite v zahranici? Vyplnujete danova priznani? Me i me sestre

–

–

–

(ktera zije pro zmenu v Italii) tento tyden dosla obesilka od Policie CR, jelikoz je to do vl. rukou,neni,
kdo by to prijmul. A tak se ptam, jestli nemate
podobne zkusenosti a nevite o co jde. Diky
Zjistila jsem, ze jsem si nikdy neodhlasila trvaly
pobyt, obcanku porad mam. Socialni jsem si zrusila, nez jsem odcestovala. Nekdo mi rekl, ze musel
kvuli trvalemu pobytu v CR (nezrusenemu) dolozit,
ze byl pojisteny zdravotne behem cele doby pobytu
v zahranici. Nekdo jiny mi ale rekl, ze proste stacilo dolozit, ze v zahranici ZIL a ne o pojisteni specificky. a ze stacilo predlozit (konrektne z USA)
vypisy ze social administration, ze platil social (coz
mi nedava smysl, ale pry tomu urednice nerozmely) Jake s timto mate prosim zkusenost? Mate
treba nejaky odkaz nebo radu? Co vsechno, krome
socialniho a zdravotniho jste museli dokladat nebo
zapisovat? Nastesti detske rodne listy i nas oddaci
uz mam davno vyrizeny v CR, to jsem delala prubezne. Diky!
Ahoj mam takovy dotaz. Vratila jsem se po 3 letech
ve Skotsku do Cr a sla na pracak.Podporu mi nepriklepli, protoze jsem neprokazala vazby s Ceskem tim,
ze bych se vracela 6 rocne do Cr,(coz je uplna blbost).
Dale take, ze jsem za posloedni dva roky neodpracovala 12 mesicu, ale jen 10 mesicu a 25 dni, jelikož
jsem mezitim byla rok na Zelandu tak to dost dobre
neslo. Ma nekdo podobnou zkusenost popr. reseni
jak ziskat tu podporu? Mam 10 dni na poslani odvolani ale myslim ze to nema cenu. Diky moc
Ahoj, poradí mi někdo? Manžel pracuje ve Švýcarsku,rodina žije v Čechách, chtěl by brát dětské přídavky na děti. Zaměstnavatel mu dal dotazníky 401
a 411. Byla jsem na úřadě v Čechách,411 mi bez
problémů potvrdili ale 401 ne. Řekli mi, že už ji 4
roky nepotvrzují, ale zaměstnavatel mu bez toho
ty přídavky nedá. Poradí mi někdo, zda mi jen na
úřadě dali blbou informaci a nebo už fakt 401 neni
a nebo se mám obrátit jinam.Díky Pavlína

–

–

–

–

–
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Zdravim. Chci se zeptat jak mam dolozit české
pojistovne ze jsem pracoval na islandu. Myslite ze
staci pracovni smlouva a payslipy za mesice které
sem pracoval? Diky
Hledáme rodiny, které byly při změně bydliště do
zahraničí (ať již do Luxu nebo do Belgie) českými
úřady mylně informovány, že jsou povinny zrušit
pobírání rodičovského příspěvku v ČR, pokud jeden
z rodičů zůstává s dítětem stále doma (což není
pravda!). Jestli jste v podobné situaci, ozvěte se!
Ahoj, je možné, když jsem zaměstnaný v Německu,
abych uplatňoval slevu na dítě a manželku v ČR
?Prosím poradte. Pokud to jde jaké jsou podmínky
nebo co proto musím udělat?
Dobry den,rosim Vas, nevite nekdo,jak dlouho bych
mela pracovat v Nemecku abych mela narok potom
v budoucnosti na nemecky duchod.V Cechach
pry musim mit odpracovano 35 let ale nevim jak
je to v Nemecku.Bylo mi receno,ze snad pry 10
let je to pravda?Pak bych se jeste chtela zeptat,
jsem v Nemecku normlane prihlasena, platim si
zdravotni i socialni v nemecku, tedy zamestnavatel mi to plati ne ja, a kdybych chtela otehotnet
a pak brat materskou jak dlouho ji budu brat?trvaly
pobyt mam totiz v Cechach.brala bych po cely tri
roky materskou z Nemecka nebo jen urcitou dobu
a a pak z Ceska?Dekuji za odpoved Hanka
Ahojky, může mi někdo poradit, jak to v NL chodí
s mateřskou? V NL jsem pracovala od 24.9.2012
do 22.9.2013. Poté jsem odjela zpátky do ČR, kde
jsem se zdravotně pojistila (kvůli doktorům). Termín porodu mám 8.2.2014. V ČR mi na sociálce
potvrdili, že od nich mateřskou dostávat nemůžu, že
mi ji musí vyplatit NL. Problém ale je, že si nejsem
jistá, do jaké míry mi nárok na mateřskou z NL
ovlivní to, že už tam nemám zdravotní pojištění...
Bývalý zaměstnavatel mi sice řekl, že má mateřská dovolená bude od 31.12.2013 do 22.4.2014,
ale jinak mě odkazuje na UWV, na UWV mi ale

–

–

–

–

–

nedokážou odpovědět a ambasáda můj dotaz ignoruje... A nechci uplně čekat do „za 5min. 12“. Tak
Vám budu vděčná, když mi poradíte, případně alespoň odkážete někam, kde mi poradí. Díky, Helča
Dobry den,pracuji v At na smlouvu /moje pritelkyne ne manzelka je v Cr/ rad bych se zeptal jestli
mam/e/ v AT prispevek na rodicovsky/matersky/
nebo jiny prispevek/pripadne by se v Cr musel zrusit a pak by byla moznost ho brat v At/ ci porodne,kdyz tam pracuji ale nejsme manzele a nemam tam
ani trvaly/prechodny/ pobyt.diky za radu,myslim ze
se musi na financak v At ale netusim jaky formular
potrebuju vylnit a co tady v Cr budu muset zaridit
a kam tady jit. draccula1[at]seznam.cz
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné po
ukončení pracovního poměru ve Švýcarsku, žádat
o podporu v nezaměstnanosti u nás v Česku a co
je potřeba si ve Švýcarsku vyběhat. Děkuji moc za
odpověď. Hezký den.
Nemáte někdo zkušenost jak v ČR řádně vyplnit
daňové přiznání, když jsem za loňský rok 6měsícu
pracoval ve Švýcarsku? Z důvodu krátkodobého
povolení k pobytu jsem měl pouze Quellensteuer
a tudíž žádné daně na území CH neplatil. Nevíte jak
to bude se zdaněním příjmu ze zahraničí v ČR?
Ahoj, chtěla bych se vás zeptat....nevíte někdo, nebo
nemáte zkušenost jak je to s rodičovským příspěvkem?S manželem (taky Čech) žiju ve švajcu.On tu
pracuje a já jsem žena v domacnosti...teď těnhotná.
Zde v CH nemám nárok na mateřskou ani na rodičák..protože jsem zde nikdy nepracovala.V čechách
máme s manželem nadále trvalý pobyt. Volala jsem
na úřady do CZ a tam my sdělily, že když žijeme celá
rodina tady,tak že mám žádat o dávky tady (ale tady
nemám na nic nárok)....přitom mám kamarádky,které žijí ve Velké Británii nebo v Americe a dávky
z CZ dostávaj.Nemáte s tím někdo zkušenost???
Mate nekdo zkusenosti s osetrenim v CR, kdyz si
platite zdravotko v CH ? Moje zubarka mi rekla,

ze platim-li si zdravotni nekde v EU - Svycarsko
pridruzene - mam narok na ceske pojisteni typu
3 (druha strana karticky zdrav.pojisteni je zluta)
a s tim ze me tu i v CR bez problemu osetri.Na VZP
mi rekli, ze abych to dostala, musi mi CH strana
odsouhlasit evrop.formular E106.Zdravotko v CR
si platit nechci, to si radsi ty 2 preventivky za rok
zaplatim sama...Jak to delate vy ? Zkusenoeti ?

Započítávání důchodu v zahraničí
–
–

To myslis ze je mozne aby se odvody v usa do
social sec zapocitavaly do duchodu v cr??? To by
bylo super ale moc se Mi to nezda....?
Nevite nekdo jak je to s duchodem kdyz se vratite
po letech z ciziny? Nemate na nej narok? Je narok
vubec na nejakou podporu ve stari? A co americti
manzele a manzelky? Nevite nekdo jak to funguje?

Formuláře při návratu do ČR
–

–

Prosim o radu. Mate nekdo zkusenosti s vyrizenim
formulare E 109 pokud planujete navrat do Ceske
republiky a mate problem se zdtavotnim pojistenim
v Cesku? Dekuji za pripadne odpovedi
Dobry vecer, potrebovala bych poradit, po ukonceni prace ve Spanelsku potrebuju pro urad prace
v CR evr.formular U1 ( predtim E 301) a pro zdravotni pojistovnu evr.formular E 104, kde si o tyto
formulare mohu zazadat? Dekuji za pomoc

Sňatky
–
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Ahojte! bral si niekto, alebo poznate niekoho, kto
si bral americana, alebo americanku a svadba bola
na Slovensku? ja som v USA, chcem si vziat frajera - Amika, na Slovensku. mamina mi okolo toho
zistuje nejake veci. ide mi hlavne o tu „sposobilost

–

–

–
–

–
–

–

na uzavretie manzelstva“. frajer nebol nikdy zenaty,
takze nie je ani rozvedeny, ani vdovec, ani nic... co
im treba ako „dokaz“, ze je „sposobily“?
Ahoj, nemá někdo zkušenosti se svatbou v Kanadě?
Snažím se zjistit, jestli můj rodný list musí být superlegalizován nebo ne. Kontaktovali jsme Montreal court,
co jako český občan potřebuji, ale tam ani nevěděli,
co to superlegalizace je. Kontaktovala jsem kanadskou ambasádu v Praze, český konzulát v Montrealu,
ale nikdo mi nebyl schopný odpovědět. Druhá věc je
ta, jestli potřebuji „vysvědčení o právní způsobilosti
k uzavření manželství v cizině“, což většinou orgány
cizích států požadují, nicméně paní v Montrealu o tom
také nic nevěděla. Prý mi stačí pouze rodný list, přeložený následně v Quebecu. Má prosím někdo zkušenosti se superlegalizací dokumentů pro Quebec?
Má někdo zkušenosti se svatbou v Brazílii? Jak nejlépe postupovat? Jak to probíhá? Jak dlouho trvá
vyřízení a kolik to asi stojí? Kde hledat potřebné
dokumenty, které jsou potřeba? Má někdo taky
zkušenost s následným uznáním sňatku v Česku
nebo na Slovensku? Díky!
Nevite nekdo jestli American ozenenej s ceskou
muze ziskat ceske obcanstvi a zaroven si nechat
americke?
Má někdo zkušenosti se svatbou v Chorvatsku?
Jak nejlépe postupovat? Jak to probíhá? Jak
dlouho trvá vyřízení a kolik to asi stojí? Kde hledat potřebné dokumenty, které jsou potřeba? Má
někdo taky zkušenost s následným uznáním sňatku
v Česku nebo na Slovensku? Díky!
Vdala jsem se ve Spanelsku za Spanela co ted
musim udelat v CR aby to bylo platne i tam?
Jak je to se svatbou v Turecku? Napr. Ceska s Turkem? Co je treba vsechno vyridit v CR/SR? Uz to
nekdo absolvoval? A nebo je jednodussi svatba
v CR/SR?
Má někdo zkušenosti se svatbou v Austrálii? Jak
nejlépe postupovat? Jak to probíhá? Jak dlouho

–

–
–

–

–

trvá vyřízení a kolik to asi stojí? Kde hledat potřebné
dokumenty, které jsou potřeba? Má někdo taky zkušenost s následným uznáním sňatku v Česku nebo
na Slovensku?
Ahoj,chtela jsem se zeptat, pokud jste si brali
Nemce/Nemku v CR v poslednich par letech, jake
dokumenty jste k tomu potrebovali z Nemecka?
Bylo to hodne casove narocne?Bydlime samozrejne
v Nemecku, ale svatbu chceme mit v CR...myslim,
ze to bude stat za to!
Muzete mi o poradi prosim jaky doklady si v Cr
potrebuji vyridit k tomu abych se mohla vdat
v Nemecku? Pritel je Nemec.. Diky moc
Mate nekdo zkusenosti jak si nechat zmenit jmeno
v obcance po svatbe s cizincem v cizine (ja jsem
ceska, muz nemec, zijem v Nemecku)? Co vse vyridit? kde nechat co prelozit, overit...? vim jen neco
o zapisu do zvlastni matriky v Brne. Ale co vsechno
k tomu potrebuji? neco jsem si vygooglila, ale zajimalo by mne i troska osobnich zkusenosti
Zdravim vsechny rada bych se zeptala, jake doklady
si musim vyridit v CR, kdyz bych se chtela vdat za
Svycara ve Svycarsku? Uz jsem kontaktovala ambasadu tady v CH, ale trva to uz dlouho a jeste neodpovedeli. Psala jsem i do CR na urady a ti mi rekli,
ze se musim zeptat tady v CH...Zacarovany kruh...
Muzete mi prosim poradit? Predem moc diky
Chtela bych se zeptat na svatbu na Novem Zelandu
dvou Cechu, co je potreba, jake dokumenty a tak,
aby byla vatba legalni po celem svete....kde se
muze svatba uskutecnit a kdo nas musi oddat, aby
byla svatba platna. Dekuji za odpoved. Zuzka

Otázka dokladů po svatbě
–
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Ahojte všetci. Mám otázku pre tých, ktorí sa oženili/
vydali za American citizen. Adjustment of Status,
Work permition a Advance parole su odoslané. Mám
však otazku? Odhlásili ste sa z trvalého pobytu na

–

–

SK/CR a odovzdali ste svoj občiansky preukaz alebo
sa nájdu aj výnimky, ktoré to nespravili? Na internete
čítam že odhlásenie je mojou povinnosťou a kedže
na SK okrem návštevy rodičov neplánujem nič podnikať tak nemam problém OP odovzdať. Avšak ostáva
mi ešte dokončenie školy v Prahe a mám dilemu,
či je v tomto prípade vrátenie OP praktické alebo
nie. Viem že cestovný pas možem využiť na všetky
ostatne oficiálne účely ale predsa keď sa plánujem
v Prahe zdržať cca 2 mesiace na konci tohto roku
a mám so sebou všade nosiť cestovný pas tak to mi
príliš sebavedomie nedvíha predovšetkým z obáv, že
by som ho mohol ľahko stratiť. Aký máte k tejto situácii postoj? Odhlásiť sa z trvalého pobytu na Slovensku ak mi bude uznaný tu v USA a mám odovzdať aj
OP? Ďakujem za vaše názory a rady! Martin
Ahojte, prosim vas nestihla som este vybavit vsetky
veci ohladom name change po svadbe. Na zelenej
karte uz mam nove priezvisko. Je ok ked mam v pase
este maiden name? Potrebovala by som ist domov
na Slovensko. Mam inak aj advance parole. Dakujem
Prosim vas je tu nejaka zena co se provdala samozrejme za Americana, ale brali se na base (airforce
.... ) mimo usa? Ziji v United Kingdom a budu se
vdavat, potrebovala bych poradit co vsechno potrebuji ke zmene jmena v pasu, obcanky atd. Vy co jste
v usa to asi posilate na ambasadu. Mam to posilat
tez do usa? Je tu moznost, ze si to vyridim v CR,ale
jsem omezena casem, tudis tam nemohu byt tak
dlouho. Nevite zda po me budou vyzadovat Apostilu? Musim o ni zadat nebo ji automaticky dostanu
( v to nedoufam) . Dekuji za kazdou radu.

–

–

Děti – občanství, rodné listy
–

–

–

–

Děti – školy
–

Ahoj,ví někdo jak je to se školní docházkou,když
jsem měsíc v německu pracovně a měsíc doma?
dcera je v šestý třídě a ještě německy neumí,je
někdo v podobný situaci?

Mam jeste jednu otazku, ale akorat se vratila rodina
domu, tak je frmol, jenom rychle. Nejmladsi ma 5,
v lete bude mit porad 5, takze jeste do skolky. Nevim,
kde budeme bydlet, tudiz nevim, do ktere skolky ho
zapsat, a zapisy se uz i nejak delaji v zime, se mi
zda? Nemate s tim nekdo zkusenost? Nacetla jsem,
ze kdyz je mu 5, je preskolak, tak ma preferenci, ale
ja ho mozna budu zapisovat az v cernu nejdirve
Vite nekdo o statni dvojjazycne skole a skolce
v Praze a okoli?

–
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Zdravim z malagy!! Mohly by jste mi nekdo presne
popsat jak vyridit v CR rodny list pro meho synka
narozeneho zde ve Spejnu!!?? Pres ambasadu to
vyrizovat nebudu, takze mi staci kdyz mi popisete
jak to bezi v Cr!! A hlavne co si musim pripravit za
papiry zde ze Spanelska!! Diky lidi
Podeli sa so mnou niekto so skusenostou s narodenim dietata v Turecku? Konkretne ma zaujima ta
„byrokraticka“ stranka veci: ked ste mu vybavovali
sloevenske obcianstvo/pas cez slovensky konzulat
v Istanbule, ake dokumenty a pod.ste potrebovali,kolko krat ste tam isli,ci vam vysli v ustrety a pod.
.... dakujem
Zdravim. Dcérka sa narodila tu v mnichove, ma ted
rok a ma jen nemecke obcanstvi, ja su ceskeho obcanstvi a ma pritelkyna nemeckeho. Chcel bych aby mela
mala i ceske obcanstvi. Vi nekdo poradit? Diky
Ahojte,viete niekto poradit, ako vybavit slovensky
rodny list, ked sa dieta narodi tu v Mnichove a ja
s priatelom nie sme zobrati. Obidvaja tu pracujeme
a byvame. A ako to je s priezviskom, ak by to bolo
dievcatko??? Neviete ake su tu poplatky za vsetky tie doklady a ich vybavenie? Neskor sa chceme
zobrat a odist na Slovensko.
Ahoj Prosim o radu! Jsem 2 tydny po porodu a dceri
vyrizujeme rodny list, chci se zeptat kdyz mam

–

–

prelozeny rodne listy nas rodicu i oddaci list potrebuju i apostile? pani na urade to chce a to by znamenalo ze ja bych musela na sk a manzel do cr a nebo
se to da nekde tady v nemecku udelat aby nam tam
dali apostile sorry ze mam tolik otazek ale uz mi tady
ze vseho hrabe vsechno komplikovany takze budu
rada za vase skusenosti s vyrizovanim. Diky
Dobry den, mam dotaz.Jsem 5 let vdana za Reka
a zijeme v nemecku - docasne. Narodil se nam
synek v Ceske republice, cimz nabyl Ceske obcanstvi, chci mu zazadat i o Recke obcanstvi. Rekove
povoluji, aby mel oboji obcanstvi, ale u nas na
uradech jednou rekli, ze to nejde, pak ze si muze
nechat oboje, tak jsem zmatena! Muze muj synek
mit dvoji obcanstvi, Ceske i Recke?
Ahoj lidi, poradíte mi někdo ohledně apostile?
Potřebovala bych nechat potvrdit rodný list mého
syna narozeného v CH a nevím kam a jak se obrátit,
popř. co to tady stojí?

Děti – očkování
–

Dotaz: vim, ze kdyz clovek prijede z ceska do US
musi u deti prekladat ockovaci prukaz. Vyzaduji
tohle i cesti doktori a nebo jim staci vypis od americkyho doktora?

snad veden i v databázi dlužníků a to je prý ta největší ostuda ale ať hledám jak chci informace o tom
se mi nedaří nijak dohledat pokud někdo ví jak se
pak situace řeší budu ráda za každé info

Uznání vzdělání
–

–
–

Získání dokladu
–
–

Děti – vymáhání výživného
–

Mám trochu netradiční dotaz potřebuji zkušenost
s řešením výživného otec občan státu California jak
probíhá vymáhání pokud přestane platit?sice žiji v čr
ale po 4ch letech se konečně pohly soudy a mám
rozsudek s dluhem který musí dceři hradit a ta jako
občanka čr i usa má práva v obou zemích jestli to
dobře chápu.Prý je přímo úřad Child Support který
se zabývá vyplácením výživného pokud otec nemůže
nebo na to kašle a na něm si pak dluh vymáhá je

Ahojte,chtěla bych se optat jestli by mi někdo poradil. V USA jsem vystudovala a získala Associate
degree v Early childhood education v college.Vrátila jsem se do české republiky a chtěla bych vědět
jaké je to vzdělání v porovnání v ČR.Mám nárok na
titul před nebo za jménem? Snažila jsem se najít
nějaké info na českých stránkách ale bez úspěchu.
Děkuji moc za pomoc:-))
Dobrý den, máte nekdo zkusenost s uznanim spanelskeho vysokoskolskeho vzdelani v CR? Dekuji
Vracely se zpet do CR nejake zdravotni sestry? Jak je
to s uznanim vzdelani? Je to vubec mozne? A ma to
tam vubec cenu? Vubec nemam tuseni o prijmech.

–

–
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Zdravim krajany, jakou cestu k ziskani vypisu
rejstriku trestu v CR by jste doporucili jako nejrychlejsi odsud v Kanade? diky za radu
Prosim vas mate nekdo zkusenosti s ridicakem
v CR. Prepisou mi americkej a nebo to budu muset
delat znova? Budu v CR kazdy rok asi 4-5 mesicu
a chci si tam koupit auto.
propadly cesky ridicak. Tatka mi to zjistil na mestskem urade. Muj ruzovy stary samozrejme je uz
propadly, ale pry se proste jednoduse zazada o novy
- 50 kc plus fotka staci. Oni to snad maji nejak v systemu. Musi se to ale zadat osobne....ahoj!
Dobrý večer, chtěla bych vás poprosit o radu..
nemáte někdo zkušenost se ztrátou dokladů
a následným vyřizováním? Ztratila jsem peněženku

–

–

–

s občanským průkazem, s řidičským průkazem..s NIE, proste s veškerou mojí dokumentací,
jediné, co mám, je prošlý cestovní pas a právě jsem
se dočetla, že nový cestovní pas mi udělají na konzulátě jen s platnou dokumentací..má to nějaké
řešení?? Moc děkuji za odpověď! Míša
Zdravím, mohu tady mluvit primo s nekym z konzulatu ci ambasady? Mam prosly pas, ale jelikoz zde
chodim do skoly, nemohu si dovolit jet na mesic do
cech, navic by mi to nevychazelo ani financne. Mohl
by mi prosim nekdo poradit co delat? Dekuji
Bydlim uz 13 let v Nemecku u muj cestovni pas
jsem si do dnes nechala vyrizovat pres konsulat
v Bonn. Ale ten loni zavrely a musim ted jezdim az
do Berlina.Nevite nekdo jestli si muzu cestovni pas
v cechach vyridit i bez obcanky
Ahoj vsichni, mam dotaz, na ceske ambasade si
chci zaridit novy pas,kvuli zmene jmena. Konecne
ambasada ma muj oddaci list. Kdyz si zazadam
o novy pas, ten stary mi nevezmou,ze?Az kdyz
dostanu novy, stary si vezmou,je to tak? a pak se
chci zeptat, muzu jet do Cech na muj stary pas a vratit se zpet s mym starym pasem?Nebudu mit problemy na letisti?Na ambasade vsechno to papirovani neuveritelne trva a me uz nebavi cekat na muj
novy pas. Vim, ze nekdo to uz v minulosti tady psal,
jen se chci ujistit, zda muzu odjet bez toho abych
pak nemela problemy pri priletu. Mam GC,SSN.
Je mi jasne, ze kdybych se zeptala na ambasade,
reknou mi, ze nemuzu,ze muj pas je neplatny po
3mesicich od svatby,diky zmene jmena. ma nekdo
podobne zkusenosti? budu moc rada, za kazdy
komentar. diky moc, s pozdravem Bl.

–

–

–

Návrat do ČR
–

Ahoj, mohl by mě někdo poradit, co vše potřebuju
vyběhat, když tady v DE končím a vracím se do ČR?
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Ahoj - rozhodli jsme s manzelem, ze se budeme
vracet jaro 2016, abychom meli cas uzavrit 14 let
zivota tady (a prodat barak), a vse v klidu nachystat.
Toto leto priletim s detma na par tydnu zase do CR,
tak uvazuju, co vsechno bych si mohla „pred-zaridit“, abych pak se tim uz nemusela zabyvat po stehovanim vlastnim, ktere bude dost stres - ja budu
muset hned zacit pracovat, mezitim nas zabydlet,
usadit deti do ceskych skol, etc etc. Toto leto planuju obejit Prahu a jeji ctvrti a udelat si predstavu,
co a jak protoze ji vubec neznam a uz je jasne, ze do
Phy to bude pro nas smerovat. Obejit si aspon par
skol a popvidat s rediteli. Ohledne byrokracie/dani/
bank/pojisteni, da se neco pred-vyridit? Obcanku
uz novou mam, ceka na me na osobni vyzvednuti na mestskem urade. Deti maji veskere ceske
doklady, rodne listy, VZP karticky. Ridicak si budu
muset obnovit, to uz vim, vymenou za „ruzovy“.
Co treba socialni ci zdravotni? Slo by to dolozeni
ci zapocitavani udelat dopredu? Jeste neco jineho,
co mi unika? Diky!
Dekuji za prijeti. Tohle tu asi bylo uz hodnekrat ale
vy co se stehujete nebo se prestehovaly zpet do
Cech, jak jste to udelaly? Premyslime s manzelem
ze se prestehujem ale ani nevim kde zacit. Najaly
jste si nejaky kontejner? Jak to funguje? Jak jste
vse prestehovaly a co jste si vzaly s sebou? Jak jste
resily praci a bydleni, skolu/skolku. Jak jste aklimatizovaly? Pokud mi muzete dat jakekoliv informace
pro nekoho kdo nema ani poneti moc bych to icenila. Diky moc.
Prosil bych Vas o radu, ci spis prakticke info
o DOKUMENTECH POTREBNYCH PO NAVRATU
DO CR ... pro UP je treba formular E301? Kde ho
ziskam a jak? Nebo staci rict at se o to postara
zamestnavatel? Nebo mi na pracak v CR staci
vyplatnice a Lohnblatt od AHV? Potom zdrav.
pojistovna ... co pro ceskou potrebuji ze svajcu?
A dokument od AHV pro socialni urad take? Mam

–

odpracovano pres rok, tudiz mam narok na svyc.
duchod (jaky bude? Úsměv ? Nebo se pletu a AHV
mi muzou vyplatit?Neodjizdim uz ted, ale menim
ted zamestanani ... zdrav. pojisteni a AHV asi staci
jeden dokument na konci, ale jak je to s tim E301?
pokud musi byt ... musim mit od kazdeho zamestnavatele? pripadne dalsi veci ... dekuji moc za rady
Ahoj lidi, hledám někoho, kdo by mi poradil v případě, že se hodláme s přítelem vrátit na trvalo do
ČR. Slyšela jsem něco o tom, že se tu dá požádat
o vrácení BVG...zajímalo by mě tedy o co všechno
si můžu tady požádat a jak? Když jsem byla pár let
v Anglii, tak jsem si vyřizovala vrácení daní a převod
naspořené částky na penzijku...můžu teda tady taky
žádat o vrácení nějakých daní, popř. BVG a jakým
způsobem?No a ještě jeden dotaz by byl k E301....
víte někdo, kde se dá tenhle formulář vyřídit?

Krajanské záležitosti
–
–
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Co mám udělat proto, abych získal potvrzení že patřím ke krajanské komunitě ?
Uvažuju o návštěvě ČR a delším pobytu tam
(rodinné důvody). Rád bych v ČR i pracoval. Zjistil jsem však, že Česká republika preferuje více imigraci občanů Kazachstánu či Běloruska než návrat
vlastních bývalých občanů. Informace pro cizince
jsou podrobně popsány pro občany Vietnamu
a Číny, ale nenašel jsem nic, co by aspoň nějak
zvýhodňovalo krajany... O občanství ČR nežádám
(jinak bych ztratil svoje současné), ale bezproblémové pracovní povolení a dlouhodobý anebo lépe
trvalý pobyt v ČR bych uvítal... Negativní postoj ČR
ke krajanům je ale celosvětově proslulý, tak nevím,
možná pobyt a pracovní povolení dostanu snáze
v Rakousku nebo Německu...

PŘÍLOHA Č. 2 KOMENTÁŘE
A PŘÍSPĚVKY – KONKRÉTNÍ
PŘÍKLADY (FACEBOOK)

V prvním oddíle jsou příspěvky a komentáře seřazeny chronologicky a začleněny do tematických celků.
Na konci je pak zařazeno nejobsáhlejší diskusní vlákno
v plném znění, včetně komentářů pracovníků Etnologického ústavu AV ČR.

Kritika pozitivní, pozitivní ohlas
–
–

–
–

2. 10. 2015. Opravdu se mi líbí, že jste se do toho
pustili. Ráda budu posílat své komentáře. Předem
sděluji, že budou kritické a kverulantské. Hh
5. 10. 2014. Snad by to mohla byti zajimava studie. Kazdy z nas emigrantu jsme prosli originalnimi
podminky a mnohdy to bylo hodne tvrde, Nove
vlasti si vazime a na starouu vlast vzpominame
s odstupem casu.. Mike.
9. 10. 2014. Zajimavy projekt, take jsem se zapojila.
Urcite preju projektu hodne uspechu.
23. 11. 2014. Dobrý den,obrátili jste se na nás
s prosbou o účast na výzkumu nazvaném „Analýza
migrace českých občanů po roce 1989“. Kde najdu
Vámi zminovaný dotaznik?rádi se zapojíme..díky

Komentáře a dotazy k problematice projektu
–

–

–
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8. 10. 2014. Prosím, zadejte výzkumný projekt, jak
nahradit slovo „krajan“ nějakým moderním českým
ekvivalentem... „Krajané“ v Evropské Unii v 21. století zní trochu nemístně a archaicky...
31. 10. 2014. Napadlo me, kdyz vidim odkazy na
komunity Cechu a Slovaku v jednotlicych zemich,
jestli maji dotaznik vyplnit i Slovaci. Vas dotaznik
neumoznuje toto rozlisit, takze pokud se vase studie
vyslovne zameruje na CR, tak se mohlo stat, ze vas
vzorek uz nyni obsahuje reakce pratel ze Slovenska,
coz muze vyznamne ovlivnit nasbirana data.
22. 11. 2014. Zajímalo by mne, jestli je vaše analýza určená i pro občany se státním občanstvím ČR

–

s moravskou národností, tedy Moravany a stejně
tak pro Maďary se státním občanstvím SR?
12. 12. 2015. To: Robert Tripes (odpověď Stanislava Broučka viz v následující části: Nejobsáhlejší
diskusní vlákno na facebookové stránce projektu,
včetně odpovědí pracovníků AV ČR)

Kritika negativní, negativní ohlas
–

–
–
–

4. 10. 2015. Nechci tomu verit ze prebarvene bolsevici a banda svejku nas chce tak zvane ..anonymne....kadrovat....kaslu vam na vasi Analyzu
a vybizim vsechny obcany na to nereagovat....
4. 10. 2015. Potrebuji zjistit kolik lidi jeste neuteklo
a za jak dlouho bude urednim jazykem rustina Emotikona grin.
5. 10. 2014. fuck off.
8. 4. 2015 Vypada to, ze i soucasni cesti „badatele“
maji z tematu „emigrace“ v dobe komunismu porad
jeste nakakano v kalhotách.

Připomínky ke znění dotazníku,
ostatní nezařazené
–
–
–

–

25. 10. 2015. Já neee, já vypadla před 1989.....
27. 10. 2015. Ja taky nee, ja jsem se rozloucila
v 1989.
28. 10. 2015. Ten dotazník je trochu nejednoznačný.
Co je to místo pobytu (Stát? Město? Adresa na kterou mi můžete poslat povolávací rozkaz? Kolik obyvatel je podle vás hranice mezi malým městem
a velkoměstem?
28. 10. 2015. Mimoto u otázky „Jaké máte (nebo
jste měl/a) kontakty s ČR?“ není vhodné použít
radio button, protože o, že jste v kontaktu s s přáteli a známými přece neznamená, že nemůžete být
v kontaktu taky s rodinou.

–

30. 11. 2015 a ten dotaznik je kde? a kde jsou vase
oficialni stranky? zase to bude asi nejaky ‚cesky‘
podvod......nic na strankach AV CR neni!!!!!!!

Nejobsáhlejší diskusní vlákno na facebookové
stránce projektu, včetně odpovědí pracovníků AV ČR
(komentáře z vlákna jsou již uvedeny ve výčtu výše)357
Hana Hanušová: První komentář – jak je možné, že
neexistuje Úřad pro Čechy žijící v zahraničí, když nás
mimo Českou republiku údajně žije na dva miliony v Jihočeském kraji je kolik obyvatel, kteří mají svůj úřad
OTAZNÍK. Pokud jste si to, dámy a pánové, odpovědní
za směřování a řízení státu našli a uvědomili, není co
statisticky dodat. Ale je nutno dodat z mnoho z hlediska
nás, zahraničních Čechů platících v ČR po mnoho let
daně - požadujeme úřady, které nás budou zastupovat.
Prosím přeposlat tuto připomínku do Parlamentu ČR,Senátu, na vládu ČR a lampárnu na hlavní nádraží. Hh
Analýza migrace českých občanů po roce 1989 –
výzkumný projekt EÚ AV ČR: Vážená paní, děkujeme
Vám za Váš názor, s nímž souhlasíme. Opravdu je to
smutné, že dosud po 25 letech neexistuje, jak sama
píšete, „Úřad pro Čechy v zahraničí“. Smyslem našeho
projektu je posbírat veškeré názory krajanů na formu
takového úřadu, jeho zaměření atd. Jakýkoli konstruktivní návrh, postřeh, doporučení rádi uvítáme. Těšíme
se na Vaše podněty. S pozdravem Stanislav Brouček
Jan Lanik: Odkud máte ty dva miliony? To snad
počítáte i lidi, jejichž dědeček se odstěhoval za první
republiky. Nebo je to fakt dva miliony lidí s českým
pasem?
Analýza migrace českých občanů po roce 1989
– výzkumný projekt EÚ AV ČR: Samozřejmě, že se
nejedná jen a jen o lidi s českým pasem. Pokud se
uvádí tento údaj kolem dvou milionů lidí, vždy se myslí
357 Vlákno je z praktických důvodů zkráceno o komentáře, které
se nevážou k tématu; kompletně je dostupné na facebookové
stránce projektu.
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českého původu, respektive hlásících se k češství, ať
už ke svému češství došli třeba tím, že to odvozují od
svého předka. Navíc s etnicitou resp. s etnickou příslušností je to komplikované tím, že se nejedná o biologickou záležitost. Nemusí se tudíž nutně dědit, přenášet z rodičů na děti. Je to v podstatě záležitost kulturní, tj. třeba kultury, v níž člověk vyrostl (socializoval se) nebo s kterou se zkrátka podle své vlastní volby
ztotožní. Být Čechem, to je volba každého, kdo se tak
rozhodne, kdo se tak cítí. Na to nepotřebuje žádný pas
a ani žádné potvrzení, snad jen trpělivost, kdyby mu
snad toto rozhodnutí, tuto volbu, jeho okolí zpochybňovalo. Avšak v demokratické společnosti by to měla
být pouze otázka diskuse a dorozumění a nikoli úřední
či státní klasifikace. V našem projektu je to ještě komplikovanější. Jedná se nám o migranty, kteří odešli po
roce 1989 z prostoru českých zemí a žijí buď dočasně,
nebo trvale v zahraničí. Mnozí z nich mají české občanství, jsou ale mezi nimi i ti, kteří mají již jinou státní příslušnost nebo popřípadě mají dvojí státní příslušnost.
Jejich etnická příslušnost nás sice také zajímá: mohou
se považovat za Čechy a stejně tak za příslušníky jiné
národnosti. To ústřední, co nás zajímá, je jejich vztah
ke společnosti České republiky a k tomuto státu. Je na
každém z nich, a to bez větší nápovědy (návodu), svobodně – dle své praktické potřeby a vnitřního přesvědčení – vyjádřit svůj názor a postoj. Proto jsme za každou reakci vděčni a děkujeme za ni. Stanislav Brouček
Hana Hanušová: Jistě počítám s potomky osob, které
emigrovaly za první republiky, mnozí z nich mají český
pas nebo ho nemají, hovoří i nehovoří česky /příklad praneteř mého muže nemá český pas, její oba dědečkové
a jedna babička byli Moraváci, ona sama před třemi lety
studovala rok v ČR, takže česky výborně mluví, pokrevními Čechy bez pasu a bez znalosti jazyka jsou její otec,
její teta a strýc-všichni žijí mimo ČR, jsou všichni vysokoškolsky vzdělaní. Po peripetiích se získáváním českého občanství to vzdali, byt´letos je rok, kdy by mohli
občanství a pas získat /narodili se po roce padesát a před

rokem 89/. Kontinuita a mnoho dobrých českých hodnot
se uchovává právě u těchto lidí. Ztráta jazyka u některých
je jednak dána režimy v zemích, kam odešli a jednak velkým vlivem názoru Tomáše Bati o tom, že třeba splynout
s prostředím /v jeho podnicích se nedoporučovalo mluvit česky, byt´byl zaměstnanec Čech. Hh
Robert Tripes To: Stanislav Brouček: že to neví paní
Hanušová, to bych celkem chápal, ale že Vám v odpovědi nestojí za zmínku Pracoviště MZV ČR pro krajanské záležitosti, které po dlouhá léta na tomhle úseku
dost intezivně pracuje , mě docela v téhle diskusi zaráží.
Tady je odkaz: http://www.mzv.cz/.../zahranicni_vztahy/
krajane/index.html
Analýza migrace českých občanů po roce 1989
– výzkumný projekt EÚ AV ČR: Vážený pane Tripesi,
děkuji Vám za Váš názor. Máte částečně pravdu v tom,
že skutečně takové pracoviště na MZV ČR existuje. Já
toto pracoviště osobně znám z poměrně intenzivní spolupráce s jeho často se měnícím osazenstvem, tj. od
jeho samých počátků, přibližně 20 let. Jeho struktura
a zaměření se bohužel (nikoli vinou lidí, kteří zde pracovali a které jsem dobře poznal a kterých si vážím) několikrát organizačně proměnila a jeho význam v kontextu
s jinými záležitostmi, které má toto ministerstvo na starosti, se spíše umenšoval a umenšuje. To cítí každý pracovník, který tímto pracovištěm prošel. Navíc náš projekt vznikl z iniciativy právě tohoto pracoviště, a tudíž
naším smyslem a cílem je dokázat, že pro správu krajanských záležitostí je třeba posílení tohoto pracoviště
tak, aby se stalo skutečným Úřadem pro Čechy v zahraničí. Když nám k tomu, vážený pane Tripesi, pomůžete
svým konstruktivním názorem, jak na to, co chybí, co
vlastně potřebujete Vy sám od českého státu jako zahraniční Čech, atd., budeme Vám velice vděčni a navíc
posloužíte dobré věci, která je jistě společnou záležitostí
nás všech (tím myslím i Vás). Těším se na Vaše další
názory a srdečně Vás zdravím. Stanislav Brouček
Hana Hanušová To: Robert Tripes – Pane Tripesi,
odpovídám, jelikož jste mě zmínil v odpovědi p. Broučkovi
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– o existenci Pracoviště pro krajany MZV ČR vím dlouho
/jistě déle než vy/, vím, jak vzniklo a proč a jaké kořeny
má. Mnohokrát jsem ho kontaktovala a toto pracoviště se
mnou spolupracovalo i nespolupracovalo, tj. moje připomínky zasáhly cíl. Soudím, že jeho pozice /na MZV velmi
okrajová ba opovrhovaná některými českými diplomaty/,
jeho koncepce /to by chtělo další mail/ a také personální
kapacita je evidentně nedostatečná na dva miliony zahr.
Čechů a nejsem si jista, zda si za 25 posledních let získalo dostatečnou důvěru zahraniční české veřejnosti, protože staří vědí o tom, co kdysi toto pracoviště mimo jiné
dělalo /například získávání spolupracovníků StB - znám
doložitelná fakta/, a vůbec nedělalo, jelikož tzv. krajané
byli a pro některé diplomaty a pracovníky Českých center zůstávají obtížným hmyzem, s nímž se raději nestýkat
/rovněž znám doložitelná fakta/, mladší ročníky mnohdy
odmítají instituce /znám například v Anglii osoby, mladé
české vzdělané rodiče, kteří své 2 děti ani nezapsali jako
Čechy, z duše se jim protiví byrokracie a na nejbližší konzulát to mají pár set kilometrů, ..../. Ke zlepšení mezi českou zahraniční veřejností a českými státními úřady/mezi
ně patří i zmíněné pracoviště i ambasády i české domácí
výzkumné instituce i ministerstvo vnitra a matriční úřady,
pozemkové úřady a notářství a další/ někdy výjimečně
dochází, ale stále se jedná o dialog ve smyslu Korejci
v Kolíně. Přestože k dr. Boučkovi mám výhrady - např.
se domnívá, že mateřština se nemůže zapomenout - jako
lingvistka-bohemistka mohu doložit na příkladech krajanů, že se zapomenout může úplně i zčásti, také nevím,
jak Ústav, kde pracuje, funguje /není-li to český tunýlek
nebo akademická klička k obhájení existence/, ale tento
projekt Analýza.... atd. víc než vítám, i kdyby se nedotáhl do konce a klička to byla. Promarnila se dvě desetiletí, sledování nové migrace je velmi potřebné. Nebudu se
zlobit, když nebudete se mnou souhlasit. Myslím na to,
kolik mladých Česká republika v zahraničí ztrácí a kolika
starým neumožnila duševní ztotožnění se a pocit, že jsou
větví českého národa, jak jim vštěpovali rodiče a prarodiče. Zákony nutno vykládat dle smyslu, nikoliv dle litery.

Život mě naučil, že bez konfliktu a skandálu se v zamrzlých strukturách nic nepohne a nutno nosit kůži na trh.
Hana Hanušová
Murdock Friedmann: Myslim si ze jste ruzne predanalyzi zapomeli....napriklad jak je to mozne ze mlada
generace nevi co to byla totalita...lidi se zavirali...veseli....
mucili (Toufar)...likvidovali...znicilo se jim zdravi...pak
se a la Havel (Zednar)....vsechno velkoryse odpustilo a veskere spachane zlociny dodnes nejsou potrestane....mozna zajimava Analyza...ale v Cesku to nikoho
nebude bohuzel zajimat...jede se naplno za mamonem...
ale v jednom Cesi vedou na celem svete....podle svetove
Analyzi jste nejvetsi Atheisti....tak premejslejte a hlavne
nezapomente pilne odcerpavat dotace na Analyzi....
Analýza migrace českých občanů po roce 1989 –
výzkumný projekt EÚ AV ČR: Momentálně není v našich
silách věnovat se tak široké škále témat, jakou jste
nastínil. Náš současný výzkum je zaměřen na zcela
jinou problematiku – na novodobou krajanskou migraci. Pokud máte nějaké otázky na toto téma, položte
je. Pokud Vás zajímají jiná témata, obracejte se na jiné
instituce a osoby, které Vám budou schopny podat relevantní informace.
Analýza migrace českých občanů po roce 1989 –
výzkumný projekt EÚ AV ČR: Děkujeme, vaše názory
a věcnou kritiku uvítáme.
Jan Lanik: Mimoto u otázky „Jaké máte (nebo jste
měl/a) kontakty s ČR?“ není vhodné použít radio button,
protože to, že jste v kontaktu s přáteli a známými, přece
neznamená, že nemůžete být v kontaktu taky s rodinou.
Analýza migrace českých občanů po roce 1989
– výzkumný projekt EÚ AV ČR: Děkujeme za postřeh,
otázku jsme zpřesnili a umožnili výběr více možností
zároveň. Krajané, kteří na otázku odpovídali doposud,
měli možnost své odpovědi rozvést v kolonce „jiné“,
což také činili. Takže o data ochuzeni nebudeme. V každém případě děkujeme za upozornění!
Jan Lanik: Ten dotazník je trochu nejednoznačný.
Co je to místo pobytu (Stát? Město? Adresa na kterou
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mi můžete poslat povolávací rozkaz? Kolik obyvatel je
podle vás hranice mezi malým městem a velkoměstem?
Analýza migrace českých občanů po roce 1989 –
výzkumný projekt EÚ AV ČR: Děkujeme za podněty.
K první části vašeho dotazu: Označení „místo
pobytu v zahraničí“ jsme u této otázky zvolili záměrně,
respondent může odpovědět podle svého vlastního uvážení. Do dotazníku může vepsat jak označení státu, tak
třeba autonomního území, provincie, regionu nebo konkrétního města apod. Oslovujeme respondenty z celého
světa, možností je mnoho a každý účastník se rozhodne, jak uzná za vhodné. Zdánlivě nejjednodušší variantu „stát pobytu“ jsme neuvedli proto, že v mnoha případech respondenti cítí potřebu udat konkrétnější lokalitu. To platí zejména v případě větších státních celků
(např. respondenti z USA zpravidla uvádějí členský stát
nebo město), dále v případě území, která nejsou mezinárodně uznaná jako nezávislý stát (respondenti tak
mohou např. napsat „Tchaj-wan“ místo „Čínská republika“), nebo těch, která se nějakým způsobem, např. kulturně nebo geograficky, v rámci státního celku odlišují
(někteří účastníci výzkumu volí raději „Kanárské ostrovy“ než „Španělsko“). Zároveň ovšem platí, že respondenti z menších státních celků udávají automaticky stát
a nikoliv město, protože tato varianta se jim zdá příliš

konkrétní. Je samozřejmé, že za účelem vyhodnocení
výzkumu budeme muset odpovědi na otázku „místo
pobytu v zahraničí“ klasifikovat. Případná rozmanitost
v uvedených odpovědích nám v tom bránit nebude,
naopak ji při formulování výsledků rádi zohledníme.
K druhé části dotazu: Hranice mezi malým městem a velkoměstem (a dalšími geograficky vymezenými útvary) se samozřejmě liší v závislosti na tom,
kde přesně člověk žije. V českém prostředí užívané termíny jako např. město, metropole, velkoměsto, vesnice,
aglomerace, městys apod. často nemají přesné ekvivalenty v zahraničním prostředí. V této otázce nám nešlo
o pouhá klasifikovatelná data, protože ta by ve výsledku
nebyla vypovídající. Pokud bychom např. otázku formulovali jako „kolik obyvatel má město, ve kterém žijete?“,
výsledná data by byla relevantní vždy pouze ve vztahu ke
konkrétní lokalitě (např. město nad 100 tis. obyvatel je
v ČR klasifikováno jako velkoměsto, zatímco dejme tomu
v USA by tato klasifikace neodpovídala). Jde nám o subjektivní náhled na to, jak velké je město, ve kterém krajan
žije, ve srovnání s ostatními městy v daném území. Spíše
než konkrétní čísla nás zajímá tendence krajanů stěhovat se do různě zalidněných lokalit. Jinými slovy chceme
vědět, zda krajané směřují spíše na venkov, do měst či
velkoměst (relativně ve vztahu k zemi, v níž žijí).
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PŘÍLOHA Č. 3 ZÁKLADNÍ TEXTY
DOTAZNÍKŮ
Muž:

Žena:

Věk:

20–30 let
50–60 let

1.

Dotazník Krajané a ČR

Prosíme, označte vyhovující variantu X
30–40 let
60–70 let

40–50 let
70 let a více

Prosíme, vyplňte slovně, případně označte zvolenou odpověď:.........................................................................................................
Současné místo pobytu v zahraničí: ..........................................................................................................................................
Důvod pobytu v zahraničí:

pracovní

soukromý

jiný

Vzdělání: ....................................................................................................................................................................................
Profese: ......................................................................................................................................................................................
Jak dlouho žijete v zahraničí (napište počet let)? .......................................................................................................................
Ve kterých zemích, kromě ČR, jste již žil/a (prosím vyjmenujte)? .............................................................................................
Z jakého důvodu jste se rozhodl/a pro život mimo ČR? ............................................................................................................
Žijete (vyberte jednu variantu)?
Uplatníte se ve své profesi?

ve velkoměstě
v malém městě
na vesnici
ano
uplatním se, ale mimo svou profesi v povolání srovnatelné kvality
ne

Jste v zahraničí s rodinou?
Jste s životem v zahraničí spokojen/a?

ano
ano

částečně
částečně

ne
ne

Jaký největší problém v současné době řešíte? .......................................................................................................................
Jak dlouho hodláte v zahraničí zůstat?
Jaké máte kontakty s ČR?

natrvalo
méně než jeden rok
méně než 10 let
nejsem rozhodnut
s kolegy z profese
s rodinou
s přáteli a známými
jiné kontakty (uveďte jaké) ...................................................................................

Chybí Vám zájem českého státu a jeho institucí o Vás?
nechybí, postarám se sám o sebe
uvítal bych adresnou možnost řešit své problémy s nějakou institucí v ČR (mohl/a byste rozvést, v čem by Vám instituce
v ČR mohla pomoci)? ..........................................................................................................................................................
Využíváte některou z krajanských institucí (spolek) k řešení Vašich potřeb a problémů? Můžete uvést příklad?
.....................................................................................................................................................................................................
Máte další podněty ke zlepšení vztahu ČR vůči krajanům? ......................................................................................................
Bylo by s vámi možné k tématu „současní Češi v zahraničí“ uskutečnit podrobnější rozhovor?

ano

ne

Děkujeme Vám za váš čas.
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2.

Dotazník pro rodiče dětí docházejících do ČŠBH

Státní příslušnost: ...................................................................................................................................................................................
Státní příslušnost druhého rodiče: .........................................................................................................................................................
Současné místo pobytu v zahraničí: .......................................................................................................................................................
Důvod pobytu v zahraničí:

pracovní

soukromý

jiný

Počet Vašich dětí navštěvujících ČŠBH: (u každého dítěte prosím uveďte počet let docházky do ČŠBH)
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Co je hlavním motivem docházky Vašeho dítěte (Vašich dětí) do ČŠBH? Proč chcete, aby Vaše dítě (Vaše děti) umělo česky a znalo
české reálie? ..........................................................................................................................................................................................
V čem spatřujete největší potíž ve výchově bilingvních či vícejazyčných dětí? ...................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Uvažujete o návratu do ČR?

ano

ne

Pokud ano, ulehčí Vám Vaše rozhodnutí fakt toho, že Vaše dítě navštěvuje ČŠBH a učí se českému jazyku a české kultuře?
.................................................................................................................................................................................................................
Uvažujete o tom, že bude Vaše dítě v budoucnu studovat v ČR střední či vysokou školu?
ano (prosím, vysvětlete proč a sdělte nám Vaše dojmy a názory ohledně preference českého školství)
..................................................................................................................................................................................................
ne (prosím, vysvětlete proč a sdělte nám dojmy a názory ohledně preference zahraničního školství)
..................................................................................................................................................................................................
V čem podstatném se z Vašeho pohledu liší systém školství v ČR od systému země, ve které se nacházíte?
.................................................................................................................................................................................................................
Jak vnímáte financování ČŠBH ze strany Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR?
problematické (vypište prosím, v čem spatřujete největší slabinu) ...........................................................................................
dostačující

bez výhrad fungující

Může podle Vás zlepšit situaci ČŠBH a vzdělávání v krajanských komunitách v zahraničí legislativní úprava, případně samostatný
zákon věnovaný krajanské problematice? Co by mělo být z Vašeho pohledu jeho hlavní prioritou?
.................................................................................................................................................................................................................
Co kromě zrušení zápisu do kmenové školy v ČR a rovnocennosti ČŠBH se školami v ČR by měla obsahovat novela školského
zákona ve prospěch ČŠBH? ...................................................................................................................................................................
Co Vám osobně by ulehčilo výuku českého jazyka v zahraničí (v místě, kde pobýváte?) ....................................................................
Pokud máte nějaké téma, které zde nebylo artikulováno, sdělte jej nám
prosím na následující straně, stejně tak náměty, myšlenky či postřehy z Vaší praxe.
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3.
Počet let spojených s praxí v ČŠBH: ..............

Dotazník pro ředitele škol ČŠBH

Počet let na pozici ředitele v ČŠBH: .............

Místo předchozí působení: .....................................................

Nynější místo působení v ČŠBH: ...................................................

(pozice a země/město)

(země/město)

Co Vás vedlo k práci a pozici ředitele v ČŠBH? ....................................................................................................................................
Co je podle Vás největší systémovou slabinou projektu ČŠBH? ..........................................................................................................
Jaká hlavní pozitiva spatřujete v akreditaci vzdělávacího systému ČŠBH a zařazení ČŠBH do vzdělávací soustavy ČR?
.................................................................................................................................................................................................................
Jak vnímáte financování ze strany Ministerstva zahraničních věcí (MZV) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)?
problematické (vypište prosím, v čem spatřujete největší slabinu) ...................................................................................................
dostačující

bez výhrad fungující

Kdo další a jakou měrou by se kromě rodičů, sponzorů, MŠMT a MZV měl podílet na nákladech, platech učitelů a provozu škol?
.................................................................................................................................................................................................................
Jak hodnotíte způsob komunikace s úřady v zemi působení?
problematický (vypište prosím, v čem) .............................................................................................................................................
dostačující

bez výhrad fungující

Jak hodnotíte zájem českých státních institucí podporovat systém ČŠBH a vzdělávání v zahraničí obecně?
problematický (vypište prosím, v čem) .............................................................................................................................................
dostačující

bez výhrad fungující

Můžete uvést dobrý příklad spolupráce s krajanskými institucemi/úřady v ČR? .................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Můžete uvést nějaký zahraniční příklad postavení politického aparátu k systému vzdělávání v zahraničí? .......................................
.................................................................................................................................................................................................................
Vyhovuje Vám spolupráce s pedagogickými fakultami v ČR?
ano

ne (proč?)

.

je problematická (proč?)................ ..................................
Může dle Vás zlepšit situaci ČŠBH v zahraničí legislativní úprava, případně samostatný zákon věnovaný krajanské problematice?
Co by mělo být z Vašeho pohledu jeho hlavní prioritou? ......................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Co kromě zrušení zápisu do kmenové školy v ČR a rovnocennosti ČŠBH se školami v ČR by měla obsahovat novela školského
zákona ve prospěch ČŠBH? ...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Pokud máte nějaké téma, které zde nebylo artikulováno, sdělte jej nám
prosím na následující straně, stejně tak náměty, myšlenky či postřehy z Vaší praxe.
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4.
Počet let pedagogické praxe: .....................

Dotazník pro učitele ČŠBH

Počet let výuky v ČŠBH: ............................

Místo předchozího působení: .............................................
(pozice a země/město)

Nynější místo působení v ČŠBH: ..............................................

(země/město)

Co Vás vedlo k výuce v ČŠBH? ...................................................................................................................................................
Můžete uvést (odhadem), jaké % dětí navštěvujících vaši výuku v ČŠBH se vrátilo spolu rodiči do ČR a navázalo na český
školní systém? ...........................................................................................................................................................................
V čem spatřujete největší potíž ve výchově bilingvních či vícejazyčných dětí? .......................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Jak vnímáte financování ze strany Ministerstva zahraničních věcí (MZV) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)?
problematické (vypište prosím, v čem spatřujete největší slabinu) .......................................................................................
dostačující

bez výhrad fungující

Co byste změnil/a na českém Rámcovém vzdělávacím programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy?
.....................................................................................................................................................................................................
Co by dle Vás mělo následovat jako další logický krok po zrušení rozdílových zkoušek ze strany MŠMT a Ministerstva
zahraničních věcí (MZV)? ..........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Úspěch Vámi zprostředkovaného vzdělání závisí mimo jiné na spolupráci s rodiči. Jak tuto spolupráci hodnotíte?
problematická (vypište prosím, v čem)? ................................................................................................................................
dostačující

bez výhrad fungující

Jak hodnotíte způsob komunikace s úřady v ČR?
problematický (vypište prosím, v čem)? ............................................................................................................................... .
dostačující

bez výhrad fungující

Můžete uvést nějaký zahraniční příklad postavení politického aparátu k systému vzdělávání v zahraničí? . ..........................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Může dle Vás zlepšit situaci ČŠBH v zahraničí legislativní úprava, případně samostatný zákon věnovaný krajanské
problematice? Co by mělo být z Vašeho pohledu jeho hlavní prioritou? ..................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Pokud máte nějaké téma, které zde nebylo artikulováno, sdělte jej nám
prosím na následující straně, stejně tak náměty, myšlenky či postřehy z Vaší praxe.
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5.

Dotazník pro učitele působící v krajanských komunitách

Počet let pedagogické praxe celkově: ..................

Počet let výuky v krajanské komunitě: ................

Místo předchozího působení: ..................................................
(pozice a země/město)

Nynější místo působení: .................................................................
(země/město)

Vaše hlavní pozice/zaměstnání: ............................................................................................................................................................
Co Vás vedlo k výuce v krajanské komunitě? ........................................................................................................................................
Můžete uvést (odhadem), jaké % dětí navštěvujících vaši výuku v ČŠBH se vrátilo spolu rodiči do ČR a navázalo na český školní
systém? ..................................................................................................................................................................................................
V čem spatřujete největší potíž ve výchově bilingvních či vícejazyčných dětí? ...................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Myslíte si, že tam, kde působíte, jsou podmínky k založení malé české školy typu České školy bez hranic (ČŠBH)?
.................................................................................................................................................................................................................
Co podstatného ve Vašem místě působení chybí ke vzniku ČŠBH? ......................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Co by Vám osobně ulehčilo situaci ve výuce českého jazyka a českých reálií v prostředí Vaší krajanské komunity?
.................................................................................................................................................................................................................
Co Vás motivuje k práci učitele v krajanské komunitě? Jak vnímáte tuto svou práci/poslání? ............................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Co byste změnil/a na českém Rámcovém vzdělávacím programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy?
.................................................................................................................................................................................................................
Úspěch Vámi zprostředkovaného vzdělání závisí mimo jiné na spolupráci s rodiči. Jak tuto spolupráci hodnotíte?
problematická (vypište prosím, v čem)..............................................................................................................................................
dostačující

bez výhrad fungující

Můžete uvést nějaký zahraniční příklad postavení politického aparátu k systému vzdělávání v zahraničí? ..............................................
.................................................................................................................................................................................................................
Může podle Vás zlepšit situaci ČŠBH a vzdělávání v krajanských komunitách v zahraničí legislativní úprava, případně samostatný
zákon věnovaný krajanské problematice? Co by mělo být z Vašeho pohledu jeho hlavní prioritou? ..................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Co kromě zrušení zápisu do kmenové školy v ČR a rovnocennosti ČŠBH se školami v ČR by měla obsahovat novela školského
zákona ve prospěch ČŠBH a učitelů u krajanských komunit? ................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Pokud máte nějaké téma, které zde nebylo artikulováno, sdělte jej nám
prosím na následující straně, stejně tak náměty, myšlenky či postřehy z Vaší praxe.
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Vážení přátelé, zahraniční Češi,
náš tým Etnologického ústavu Akademie věd České
republiky je řešitelem projektu Analýza migrace českých občanů po roce 1989 (Technologická agentura ČR,
program BETA) ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Smyslem projektu je získat relevantní
data ve prospěch zlepšování vztahů ČR k zahraničním
Čechům, kteří odešli ze země po roce 1989. Podstatnou částí projektu je proto zjištění Vašich názorů, představ a přání o funkčním uspořádání tohoto vztahu. Za
Vaše odpovědi v dotaznících a ochotu diskutovat s námi
o Vašich problémech Vám předem děkujeme. Stanislav
Brouček, vedoucí týmu. V Praze 1. září 2014.
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XI.

SUMMARY

Stanislav Brouček et al.: Migration from the Czech
Republic after 1989 in the basic thematic circles

A) RECAPITULATION
OF THE RELATIONSHIP
OF THE CR AND THE DIASPORA

From a recapitulation of the relationship between
society in the Czech lands and compatriots (including
modern migrants), the need arises of a conscious and
newly institutionally organized forming of the modern
Czech diaspora. This diaspora, despite a certain historical discontinuity, has its specific context created during
the 20th century, namely with these themes:
1. in the interwar period 1918–1938 it is the theme of
emigration,
2. in 1948–1989, when Czechoslovakia was part of
the Soviet Empire, when emigration in the situation then became a synonym for national treason
and when Czechoslovak exile centres were created
around the world endeavouring to free Czechoslovakia from this empire, the theme is exile,
3. and finally in the period which is the current status after 1990, when the exile either turned to free
Czechoslovakia or offered close professional or
economic cooperation and this prepared Czechoslovaks abroad (and later Czechs for operating in
the modern diaspora, with lively economic, political and social ties, and when the new generation
of migrants started to leave for abroad, the theme
is the existence (or gradual birth) of the modern
Czech diaspora.

–
–
–
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The temporal and spatial factors created over the
centuries specific wholes of the compatriot world.
They are:
descendants of the migrants for religious reasons or
participants of the mass controlled resettlement to
Banat in Romania or Ukraine, to Bulgaria and so on;
descendants of the migrants for social reasons (in
the USA, in Vienna) to Western Europe and other
countries of the world;
migration, which was a political and also social reaction to the totalitarian regime in former Czechoslovakia after the landmark upheavals in 1948 and 1968
and which spread to various corners of the world;

–
–

modern migration, leaving for life, professional
and language experiences beyond the borders of
Czechoslovakia after 1990;
Czechs in Slovakia.

The Czech (or Czechoslovak) diaspora in the second half of the 20th century until 1989 was formed for
most of the time on an ideological basis. It means that
emigration represented disagreement with the political
development in Czechoslovakia. Despite these and other
differences and despite the variation of the expressions of
the compatriots to the contemporary society in the CR it
should be the case that the foreign Czechs are a modern
diaspora, from which no individuals are excluded a priori.
It is also necessary to respect their own identity,
i.e. which of them consider themselves as an exile or
an emigrant (émigré), and who rather leans towards
an apolitical label and would prefer to be seen in the
category of Czech abroad.
These three categories (exile, emigrant, Czech
abroad), however, could have been overcome long
ago for some people by a political construction, and so
some people do not need to identify their resettlement
to another land and their life with any policy or ideology.
Both of the named tendencies (tendency to exile and
tendency to cosmopolitanism) represent two entirely
different approaches to being Czech, but they are not
two criteria incompatibly dividing Czechs abroad into
exiles and the rest.
A no less serious point of view on the identity of
a Czech abroad is the interpretation of the three levels
of the transformation of individual positions after resettlement:
(1) The first level is the acquisition of new personality
traits, which could be connected with a transformation of the norms of behaviour, the acquisition
of various skills, education, the mastery of one or
several languages and so on.

(2) The second level is the shift or transformation of the
role of a person in the communal milieu. Another
situation occurs of course for a Czech, who left for
Brazil, and another for one who settled in Vienna.
Despite that, each of them underwent a shift, which
he either formulated explicitly or can be interpreted
from various of his expressions and positions.
(3) The third distinct level is the transforming or
developing relation of the person to central power,
including respect for the laws, the state of the civic
society in which he has adapted, and so on.
After 1989 more and more a larger number of
migrants are not leaving forever to a single target
country, but remain a long time on the move. Instead
of emigration and immigration, we can thus talk rather
about mobile life, within which a person travels among
various countries and thus assures a better standard of
living or acquires qualification or education. Instead of
the term migration, the term mobility would rather fit.
However, it is a large question what this mobile
world (ever growing) does to the structure of the European Union and whether it should be adjusted by regulations for citizens, who do not want to settle in a new
country and who want to remain on the move? What
influence should this or will this fact have on the concept
of citizenship? Can mobility become part of citizenship?
Then the “return policy” conducted by the national
states of the EU would hit a problem – how to do it that
citizens on the move, citizens of the world, were fullfledged citizens of their original country?
Despite these and other possible doubts, the term
return policy is perceived as a bilaterally beneficial act
– for those returning and for the social space to which
they come or where they return. Those considered current returnees are those migrants, who left the space of
the Czech Republic after 1989 and either have already
returned to this country or are preparing to return, or
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are potential returnees, because they consider their stay
abroad to be temporary for various reasons.
The return issue is thus both a developing aspect
of a migrant’s identity and at the same time the possible return of Czechs abroad also had a purely practical,
economic side. That is related to the material assurance
of these Czechs, including the utilization of their intellectual, educational and mainly professional values, i.e. values acquired abroad – whether at schools or in practice
– and brought to the Czech Republic after their return.
Hence, a question stands before the possible
organization of returns: Who and in what way will really
utilize the possible offer of returning values, and who
(and mainly also in what way) will participate in the considered value being transformed into a mutual benefit
for the returnee and for the Czech Republic?
The statistical data concerning the emigration of
Czech citizens from Czechoslovakia and later, after 1989,
from the Czech Republic are fragmented and inhomogeneous. The overall data on the size and character of
the Czech emigration practically do not exist. Because
of this fact, it is possible to estimate the numbers of
Czech citizens abroad after 1989 only approximately.
Several question marks hang over the modern
migration from the CR abroad, among others: Who is
actually leaving, which generation is it? What are the
conditions and mechanisms of the departures to different countries? How important are the departures of
especially young people abroad for Czech society, for
the Czech government, for Czech politics and for the
Czech economy? It can be summarized preliminarily
in this way:
1. The theme of contemporary foreign migration and
its profile, the importance of which eclipses other
more important themes, which Czech policy and
the Czech public administration must resolve on
all levels (hence in the legislative and executive
branches), is still quite lively in Czech society and
relatively frequent in journalism.

2. It is, however, a subject scattered into individual
more detailed positions or rather curiosities.
3. The factual account and diversity of opinions on this
theme show that targeted discussions and subsequent targeted solutions are still lacking (assuming
of course the existence of an authority, which can
find a solution in the targeted guided discussions).
The factor of free enterprise very distinctly enters
the relation of the state to the migration of the populace of the CR abroad. Migration was and still is also
business, often a quite prosperous one. An enormous
number of agencies (611), which besides the labour
offices officially mediate work for the Czech population
abroad, arouses fears to what degree these agencies –
licenced by the Ministry of Labour and Social Affairs
– are a guarantee that the migrant will not be robbed off
in the final consequence.
Also the student migration from the Czech milieu
abroad is currently undergoing a certain phase of
spontaneous institutionalization; those taking part
in it are on the one hand also specialized agencies
mediating foreign stays for students and on the
other hand higher education institutions of the sending country and a number of organizations of the
recipient country, including international organizations. Stays with stipends contribute in a large way
to the mobility of students. Hence, student migration
is assisted migration.
The motivation of Czech students to study abroad
shows a wide range of subjective reasons, which, however, have one common framework of objective causes.
These comprise a collection of objective conditions for
such a migration to which students and young people
are actually encouraged.
To what extent does the need to master a language by
intensive adaptation to the milieu of the recipient country
forms the intensity of the mutual contact between Czech
migrants after resettlement abroad cannot be clearly
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evaluated from our existing experience. It can thus only
be done in the position of two conflicting tendencies.
We could label the first of them as a tendency
integrating the migrant from isolation from the other
compatriots. We can explain it as the practical focus
of the students (and young migrants generally) to create the maximum for the usage of language training in
everyday practice. The second (opposite) tendency is
perhaps entirely singular and can be followed from the
testimony perhaps only in the initial phases of their stay
in a foreign milieu: occasional preference of the need
for communication only within the student communities according to the origin from one country (or using
a common language) naturally remains on the level of
sympathy or original friendship ties, arising from the
period of study still before the departure abroad.
Czech modern foreign migration also shows some
extreme positions. They are especially the migration of
Czech medics, who began to leave in droves within the
action called Thank you, we are leaving, within which
they expressed since 2010 dissatisfaction with the
situation of Czech medicine, especially with the low
pay remuneration. The media of the Czech Republic
informed on the departure of mainly migrants from
the medical professions, who including other medical
personnel (namely not only nurses, but also the middle
management of hospitals) began to leave not only “on
their own” or through the negotiation of individual contracts, because they went in an organized way without
a recruiting effort of the foreign medical facilities.
With the expansion of the European Union in 2004
the existing member states were faced with the fundamental decision whether to apply the “freedom of the
free movement of employees” as well as on the new
member states and thus whether to allow access to the
labour market also to the citizens of these states. Of
the original fifteen states, only Great Britain, Ireland and
Sweden did not decide for this measure at the beginning. The other states utilized the ability of restrictive

measures, limiting access to their market without the
acquisition of a work permit. Subsequently, the other
states decided to relax restrictions to the labour market
following the example of Great Britain, Ireland and Sweden. The largest opponents to relaxation of restrictions
on the labour market for the new member states long
included Germany and Austria.
The area of the social assurance of the Czech migration abroad is partially derived from the relationship of the
Czech Republic to the specific country, where the migrant
goes and from which then returns to the Czech Republic.
It is necessary hints to distinguish on the migration outside the EU, where the Czech Republic has a concluded
contract on social assurance, or in contrast it is not about
migration who is not in such any agreement, which not
which Czech Republic does not have such a contract.
The financial responsibility of modern immigration. First of all, it is the wage possibilities (earnings) of
Czech migrants abroad. In the clear majority of cases,
the earnings of Czech employed in the countries of the
EU is higher than in the CR.
The second, more interesting but more hidden and
that much more relative aspect are remittances. We
discover from the media that Czechs send home tens
of billions from abroad and the flow of money from
the Czech migration from abroad to the CR did not
drop even in the crisis. The Czech Republic (according to these reports) annually becomes richer by tens
of billions, which are sent here by “gastarbeiters” from
abroad. In 2010 23.5 billion flowed in to the Czech
Republic within so-called remittances. Foreigner working here on the contrary send home 22.7 billion.
The most frequent part of the institutionalized
programme of the relationship of the state (the CR) to
Czechs abroad is the Compatriot Education Programme.
It is programme initiated by the Ministry of Foreign
Affairs of the CR and professionally led by the Ministry of
Education, Youth and Sports of the CR. Its implementation is assured by the House of Foreign Services, which
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sends lecturers of Czech language and literature to foreign educational institutions (in 2013/2014 a total of 46
lecturing centres were open in 25 countries); it further
sends teachers to the compatriot communities in Croatia,
Serbia, Romania, Russia, Ukraine, Argentina, Paraguay,
Brazil, the USA and Australia (in 2013/2014 a total of 13
teachers worked with compatriot communities), organizes courses of teaching methodology for instructors
from the ranks of the members of the compatriot communities and at the same time provides compatriots with
stipends for study stays on the territory of the Czech
Republic. Compatriot teachers not teaching according
to the Czech framework educational programme do not
even have the same teaching aims, because every group
of students differs in age, number and language level.
The practical side of Czech language teaching is
innovated every year. New forms are sought of the support of “foreign schooling” through consultations of the
workplace of the commissioner for compatriot affairs of
the Ministry of Foreign Affairs of the CR with the Ministry of Education, Youth and Sports of the CR. In addition, there are regular summer conferences on teaching
Czech abroad in the Senate of the Parliament of the CR.
One of the possibilities of how to educate Czech
citizens abroad is offered also by the project of the nongovernmental not-for-profit organizations Czech School
Without Borders and the Compatriot Educational Programme. The cornerstone for the function and the main
legislative document for Czech Schools Without Borders and for the Compatriot Educational Programme is
the resolution of the government of the Czech Republic
No. 262/2010 on the continuation of the Programme
of Support of the Czech Cultural Heritage Abroad for
2011 to 2015, in the wording of Government Resolution
No. 414/2012, including two parts: the Compatriot Educational Programme and the Lecture Centres of Czech
Language and Literature.
A questionnaire survey focused on the Czech foreign schooling has unfortunately encountered a low

return rate, and so in the text it is rather than a generalization of the evaluated findings an outline of the individual topics, leading to other thought. As the main line,
however, the issue of the inadequate and non-systemic
financing of Czech Schools Without Borders merges
with all the others and has an impact on the area of
instruction (spaces for instruction, teaching materials,
payments for teachers, their training etc.) as well as on
the area of very functioning of these schools.
Another fundamental and often repeated systemic
problem was the actual recognition of the outputs of
the pupils in the education of Czech Schools Without
Borders, which is not evaluated equally with the school
reports from Czech schools (on the territory of the CR).
The division of the opinions on how to resolve this
problem on the one hand reflects the differentiated conditions for Czech education in the individual countries
and on the other hand indicates the necessity of further
directed discussion on this issue among the teachers
themselves and leading employees dealing with the
education of Czechs abroad.
Summary of the knowledge gained from the reactions of Czech abroad on organization of the relationship (contacts) with the Czech Republic:
– Chiefly it was shown that Czechs abroad welcome
this method of communication. Their reaction
expresses that they mainly need one specific place,
one address, a “one stop shop”, where they can
turn with their concrete material requests.
– At the same time, the method of communication,
frequency of the questions and discussion (which
was not only narrow but primarily it took place in
the area of the feelings and emotional level of the
participants) showed that the compatriot community contains besides the moderate majority
(in which we would find the sacrificial organizers
of the compatriot movement in societies, such for
instance the Sokol Unities, who cooperated in the
joint events like the organization of the Weeks of
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–

–

Czechs Abroad since 1998 and then almost regularly every two years) also a group of disgruntled.
Their dissatisfaction is manifested in a distinct
way, with significant criticism. While it is true that
those critics from the hard core of the compatriot
quarrelsome group, for whom everything in the
Czech Republic is done entirely incorrectly, did not
engage in our Facebook discussion, we find also
in this discussion probe negative indications in
the positions of the participants, who say that the
communication between the CR and the compatriot
world has its reserves and that it needs a professional intervention (“long-term treatment”), in
short the already emphasized comprehensive and
directed administration of the whole issue of the
relationship of the state to compatriots.
Social communication between the CR and compatriots on the primary-informative level (informing
on some basic information on the steps of the CR in
favour of compatriots) certainly exists, for instance
on the website of the Ministry of Foreign Affairs of
the CR or at the portal krajane.net.
However, the secondary-informative level, on
which it is about the content and significance of
the individual communications with the effect of
recognition of each other, is often lacking. It was
caused by long-term mistaken communication
overfilled with the halo effect (i.e. falling prey to
one striking characteristic), first impression, the
effect of social position and also projection, when
some compatriots automatically transferred their
bad earlier experiences to the whole society at
home in the Czech Republic. Thus, the prejudices
and stereotypes from the earlier period got into the
communication of society of the Czech Republic
even after 1989. Oversimplification occurred on
both sides and sometimes an intentional distortion
of the importance of Czechs abroad for the Czech
society in the Czech lands. This distortion contains

both a distinctly negative position to emigration and
compatriots and on the other hand a cheap almost
hypocritical positive exaltation of compatriotism.
This blast of the ideologization of compatriotism
can be attributed to the fact that the formulation of the
relationship of the state to compatriots is based on
an ethnic principle, which essentially is not anything
flawed, because the practice of this relationship applies
more or less for the entire Central European space.
However, a mere jubilation over the shared ethnicity
of those at home and those abroad is not sufficient in
and of itself, if it does not become material everyday
institutionalized activity.
What then is the current relationship of the Czech
Republic towards emigration (namely in all possible
forms, from research on emigrants and compatriot communities all the way to relationships of the legislative or
executive bodies of the CR)? And it is also necessary to
ask: What relationship should it be in the near future?
The relationship of the Czech Republic to compatriots (and vice versa) is overfilled with emotional
presentations – instead of objectivity and building comprehensive trustworthy communication.
To master this relationship, a long mutual dialogue
is hence necessary. The path to an agreement and
understanding leads precisely through this mechanism,
which we could with a little hyperbole call a “permanent
plebiscite” or structured discourse into several phases
on this topic of the relationship. We have some “aids”
available to express the relationship of Czech society
and compatriots:
It is foremost basic factual account, in which we
can read the formation of Czech foreign communities
over the past two centuries, when the relation of the
society of the Czech lands to these communities developed and transformed.
All the activation elements up to now initiating
communication and the relations between the individual
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parties, i.e. the compatriot diaspora and the domestic
Czech society, can further serve us. All the events
started by the voluntary societies belong here, which
were founded already in the second half of 19th century,
through surveys on Czech emigration, the building of
central organizations (such as the Czechoslovak Foreign Institute) to the activities around the events called
Weeks of Czech Abroad or the activity of the Permanent
Commission of the Senate of the PCR or the office of
the special commissioner for compatriot affairs at the
Ministry of Foreign Affairs of the CR.
The modern migrations of the Czech populace are
a phenomenon of a complex nature. From the perspective of the relationship of the state to this problem, it is
necessary to divide this phenomenon into the following levels, which corresponds to the basic phase of the
migration process:
1. departure from the country with objective causes
and subjective reasons for migration, including all
conditions (legal, economic, social etc.)
2. the issue of the adaptation and integration in a new
milieu after resettlement
3. the issue of a real, materially guided dialogue of the
migrants (compatriots) with the institutions (or one
instance) in the Czech Republic
4. the issue of the possible returns of migrants (compatriots) to the CR

questions on the table: How to perform this improvement, what to start with, who will guide this discussion
process (discourse), who will participate in the discussion, what all can this project of ours prepare for that?
That means: what process should precede the new
institutionalization of the relation of the Czech Republic
to compatriots? At the beginning (or in the first phase)
we can ask further in the following way:
– Is it necessary first to conduct “some” preliminary
legal amendment of the relationship of the CR
towards compatriots?
– Should the overall amendment then have several
gradual phases?
– Should it first (in the first phase) begin with a specific legal act, which says entirely clearly that the
Czech modern diaspora has some meaning for the
existence of Czech society?
– Should it take place for instance in one of the two
chambers of the Parliament of the Czech Republic?
– Should the act of recognition (respect) towards
compatriots be a component of the Constitution of
the CR?
– Or would it be proper to sanctify this relation in
a different way, for example a governmental document, proclamation of the president of the republic
or both chambers of the Parliament of the Czech
Republic?

The space of this relationship, for which we have
this these basic aids (the factual account and meeting
of the collection of initiatives), has its afflictions, and
needs to be cured. First of all, it seems that this relationship requires legislative “treatment”.
Primarily the practical aspect of the proposed
improvement (or resolution) of the relationship of the
Czech Republic towards compatriots is related to the
sense of this analysis of the migration after 1989.
We thus indisputably have the most important and at
the same time the most complicated and most sensitive

And further: Should they – as a second, subsequent
phase after this first legal “initial” act of the resolution
of the relationship of the Czech Republic towards compatriots – determine the reaction, opinions, ideas etc. of
the compatriots themselves?
Understandably, after reading this last sentence, the
impression arises that this determination of the realistic
relationship of the compatriots and the CR should come
first. That means: First ask the compatriots themselves?
We must, however, immediately add that it is a high
likelihood that any probing of this relationship, which
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would be conducted without this official procedure, i.e.
without the serious intent of the state, expressed by one
of the legal acts in the above-mentioned way, will not
provide the expected results. The positive response of
the compatriots, or their responsiveness will be minimal and often rather distrust will be shown.
The text submitted is in this sense a probe. It thus
concerns the determination of the opinion level of the
selected sample of the compatriots on their practical
problems. The capstone of the entire research became
the questions focused on revealing the inspirational
sources in the compatriot policies in selected countries
(The Netherlands, Denmark, Sweden and Slovakia).
Sweden: Swedes try to promote their country and
culture all over the world, namely from the natural
essence of their patriotism or pride in their Swedish origin and favouring expressions of Swedishness, Swedeness. The first calling card of this focused promotion of
their country is the website of the Swedish Institute. The
support of compatriots abroad within the Utrikesdepartementet (Ministry of Foreign Affairs) and embassies is
to provide help and counselling to Swedes, who get into
difficulties during their stay abroad. The ministry operates a travel application “Min resa” (“My Journey”).
Compatriot support within Swedes Worldwide
(Svenskar i världen) has the slogan: Tillsammans är vi
starka – bli medlem i Svenskar i Världen! “Together we
are strong – become a member!” It is an independent
not-for-profit organization, which has functioned since
1938. Its aim is to monitor, inform and influence the
interests of Swedes abroad. It represents more than
550,000 Swedes abroad. Components of Swedes
Worldwide are training of counsellors. The organization
publishes its own magazine and communicates with
clients on Facebook. Over 110 representatives of the
organization work in 45 countries of the world. Once
every two years, the Utlandssvenskarnas Parlament
(Parliament of Swedes Abroad) is convened. During the
session of the parliament (which is implemented in the

form of a conference, comprised of individual lectures
and panel discussions), the compatriots and the politicians and other authorities responsible for the Swedish
compatriot policy meet. The conclusions of the session
of the parliament go to the relevant ministries and to the
relevant political forces. The results of the discussions
are published on the internet.
Swedes Worldwide also deals with the issue of the
return policy. Every year, 20,000 Swedish citizens return
to Sweden (who thus comprise a substantial component
of Swedish immigrants, circa not quite ¼ of all immigrants!). The issue of returnees and the mechanisms of
their integration into Swedish society is dealt with by
the so-called Hemvändargruppen (“group for a return
home”), the main mission of which is to seek ways for
the experiences gained by Swedes abroad to be effectively used within the domestic Swedish labour market.
Denmark: Danes Worldwide is a membership
organization, which has functioned since 1919 and
which provides services of all types to Danish citizens
worldwide: “We make it easier for you to get settled
in the new country - and harder to forget where you
came from.” The organization provides services to Danish compatriots in three areas: instruction in Danish
(interactive on-line instruction of Danish for the Danish
abroad and their children, a three-week summer school
organized for the children of compatriots); further it is
a network of so-called representatives (130 members
of this organization work worldwide; their task is to
mediate help and advice to Danish compatriots; these
representatives also mediate contacts, if the Danes want
to meet other Danes; the representatives are Danes,
who have lived abroad for a long time already and have
extensive experience with foreign countries; compatriots can find “their” representative on the internet); it is
furthermore multifarious support and counselling – for
example it presents a specialized internet portal; it is
created by a network of professionals – lawyers, psychologists, specialists and counsellors of various types.
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The organization is also “the voice of Danes
abroad” – representing their requests during the time
when the citizens are abroad, for instance mediating
information on the possibilities of participation in Danish elections, advising in issues of dual citizenship or
family unification (it operates a web portal for these
purposes, where Danes abroad can turn and contact
the relevant responsible people).
Within the Danish Udenrigsministeriet (Ministry
of Foreign Affairs), the so-called Center for Borgerservice (Centre for Citizen Services) operates providing
a spectrum of services related with the trips of Danes
abroad. It is mainly help before the trip abroad and during stays abroad. The Borgerservice operates a nonstop
telephone line Det Globale Vagtcenter (Global Security
Centre), which Danish citizens can turn to with their
acute problems abroad 24 hours a day.
One of the services of the centre is the so-called
Danskerliste. It is a list administered by the ministry,
into which Danes living anywhere in the world can place
their personal data so that they can be contactable as
needed by the ministry (an equivalent of the DROZD
project of the Ministry of Foreign Affairs of the CR).
The Netherlands: Knowledge of the relationship of
the Netherlands towards compatriots indicates that this
mutual bond is at its very beginning and that they are
just now discovering and amassing their first experience from the practice of this phenomenon, i.e. the
relationship of the state (society) and the forming Dutch
communities abroad. We can seek an explanation with
the observations of Czech writers and historians living
in emigration in the Netherlands. For instance, Miroslav
Kabela explains it that the Dutch as opposed to other
nations are marked by little nationalism or national feeling. They have not known a foreign rule for the last 400
years (besides the French occupation in the 18th century
and the Germans during WWII). Dutch culture never
functioned as a surrogate for political struggle, for
example for independence (as under Czech conditions).

Intellectuals had an international orientation. The
majority of the Dutch are not interested in Dutch culture
and already do not express any interest in folk culture.
“Folklore is maintained only for commercial reasons.
What has developed in the Netherlands as a certain
form of folk art is the cabaret.”
This lack of national and folk culture and cultural
relativism along with the conviction that foreign cultures are at least just as good as their own, also has
a positive effect according to Vladimír Bína in his interpretation of M. Kabela: “The Dutch do not know chauvinism or nationalism. Society provides every individual
the opportunity to guide their life according to their own
conviction, opinion and taste to truly feel safe.”
Slovakia: On the contrary under Slovak conditions
in the case of Slovaks abroad it is a phenomenon activating the Slovak political scene in an exceptional way
(on the legislative and mainly on the executive levels),
further Slovak journalism and also the various initiatives
of a nongovernmental character, including scientific
research of the emigration of Slovaks and their existence abroad.
The first information is provided by the website of
the Slovak institution (Office for Slovaks Living Abroad),
which also has everything necessary for a Slovak abroad.
They are thus a showcase building the face of this undertaking to the world and according to the statutes of this
office representing Slovak foreign policy in one of their
specific relations to abroad, i.e. to its compatriots. At the
same time, they send a signal that they are a service to
the benefit of the clearly formulated aim: to cooperate
with Slovaks abroad as with a natural part of the broader
ethnic community (i.e. the Slovak ethnic group) and
partially also as with a natural component of the broader
national collective (i.e. the Slovak nation). They are
clearly laid out and truly contain exceptionally large files
of useful information for Slovaks abroad. After becoming acquainted with the sections of this institution, the
user of these pages can have a good impression that the
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relationship of Slovak society and the state institutions to
the foreign diaspora is led by an effort for openness. All
activity of the institute (including financial accounting)
is available to the visitor through the internet but also
a personal way, i.e. that anyone can visit the office.
What is substantial in how the Slovak conception
differs from the Czech and from the conceptions of
the other states compared in our analysis, lies in the
thorough constitutional anchoring of Slovaks abroad in
Slovak policy:
– The Constitution of the Slovak Republic speaks of
Slovaks abroad.
– There is a special Act 474/2005 Coll. on Slovaks
living abroad and on an amendment and complementation of some acts from 23 September 2005,
based on which also the Office for Slovaks Abroad
was established.
– The Declaration of the National Council of the
Slovak Republic from 6 July 1999 clearly formulated the relationship towards “its abroad” and
expressed what place the Slovaks abroad have in
their homelands.
– The repeated Programme Proclamation of the
Government of the Slovak Republic (the last was
in 2012–2016, preceded by proclamations of the
government of the Slovak Republic in 2010, 2006,
2002, 1998) formulates the principles of this relationship.
– The detailed scenario of the care for compatriots is
dealt with by the Concept of the State Policy on the
care for Slovaks living abroad to 2015.
– New, current knowledge on the needs of compatriots are resolved by the Permanent Commission
of the Slovak Republic and Slovaks Living Abroad,
from their conclusions materials are created for the
government and other bodies of the state administration.
– Besides the official state institutions and bodies,
the nongovernmental Projects and Organizations

function for support of the communications of the
society of the SR with Slovaks abroad (e.g. Slovak
Children Abroad, compatriot magazines etc.)
On the other hand, it is necessary to draw attention
to the fact that the relationship of Slovakia to its compatriots is quite important for the government, policy and
all of Slovak society and hence exceptionally frequented
in public space (substantially stronger than in the CR),
but during the past twenty-two years there have been
in terms of the institutional arrangement of this relationship dramatic changes in the authority of several
newly established institutes and offices and disputes
and polemics arising from that. Also the compatriot
diaspora itself does not have a united opinion on the
state of affairs created in Slovakia to its benefit: there
are two centres for it, the World Congress of Slovaks
and Global Association of Slovaks Abroad, which can
be considered to be competing undertakings. At the
same time, criticism appears with the compatriots of
too much or formalized interest about compatriots in
Slovakia. In this criticism, also a hypocritical note can
be seen.
It is thus possible to ask: Can some stimuli (especially from Slovak practice), namely from the perspective of the legal amendment of the relationship of the CR
towards its compatriots, be accepted for the situation
in the Czech Republic? Or to ask in another way: Are
the historical conditions in these examined countries
so different that the Czech Republic must seek its own
model? Or: Will the Czech Republic continue to hold to
the status quo: everything remains the same…?

278

B)

ON THE GENERAL PRINCIPLES
OF THE RESOLUTION OF THE
PROBLEM

1. It is not so much whether some details will be
lacking in this project (in its submitted research
report). Its sense is to contribute to the deciding
bodies of this country dealing with the issue of the
external modern emigration consistently. A single
project cannot supplement this consistency.
2. That consistency cannot be replaced even by
subsequent projects without a clear correlation to
institutional authority, which will have – other than
the continually refined conception – the power
(means) by all the factual events related to the topic
of modern migration and the compatriot world, i.e.
the modern Czech diaspora, to focus, evaluate and
then use it in practice.
3. We can call this practice: the migration and compatriot policy of the Czech Republic.
4. A quarter of a century has passed and the Czech
Republic has wasted a number of opportunities
to reconstruct its relationship to compatriots and
external migration.
5. A research report of this type can help clarify the
issue, but it cannot present a final proposal of
a miraculous immediate resolution. It probably
is not necessary to overemphasize that no such
immediate miraculous solution exists.
6. The project (the text of this publication) thus tries
to show that if the Czech Republic from a political,
governmental, institutional and research perspective seriously means to revise its compatriot and
migration policy abroad, it is necessary to act. The
book gives some stimuli and some recommendations for that targeted action.
7. The proposals submitted can chiefly be understood as
open issues, because they are mainly the background
materials for an ongoing, continual discussion.
8. Because precisely what, besides the approach on
the part of the interested bodies and sections are
not getting, is also a continual exchange of opinions
and confrontation of the positions directly between
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the Czech Republic and the compatriot world. That
means that the primary issue is to learn what the
real, current relationship of the compatriots and the
Czech Republic is. The research in probes which
the text of this book relies on discovers the functioning of this relationship only in general – namely
in some trial simulated operation.
9. It is therefore extremely necessary to begin operation “live”. Naturally, the subsequent question
arises immediately – how to start such an operation? Undoubtedly, two opposing opinions thus
stand against one another (already for the umpteenth time): one says – everything is sufficient,
the other – fundamental changes are necessary.
10. Political decisions sound like this: is it necessary
(or not necessary) to undertake the construction of
a newly institutionalized relationship of the Czech
Republic to the Czech diaspora.
11. The future new institutionalized forms of the
migration and compatriot policy of the Czech
Republic also includes several fundamental “subdisciplines”, i.e. several fields (areas):
The first seems to be the clarification and continuous care of all the materials concerning the given issue.
It means, after some earlier attempts (for instance the
National Archive, Czechoslovak Society of Arts and Sciences and so on), mainly in the form of conferences,
to resolve finally the disunity of the deposition of the
materials (writings and 3D material) from provenience

of the compatriot organizations and individuals etc. At
first sight, it would seem that this point is connected
only very distantly with modern external migrations
after 1989. In the research consideration, it is possible to add that the materials from the provenience of
the modern migration are also being created and will
be created (although they are mainly documentation of
on-line communication within this modern migration).
This is related to the introduction of a system in the
research works concerning migrations and the life of
compatriots. The system should be a sensitive regulator of an enormous number of works being created
mainly on the grounds of university education. These
works, from baccalaureate all the way to doctoral, are
perhaps properly understood as special-purpose in the
sense that the adept is to show independent specialized
or scientific activity, but a great number of the works
often of a compilation character would be possible to
guide with the aid of initiative stimuli in the setting of
the topic (tasks) precisely from this centre that we are
still discussing here. Naturally, research (or academic)
freedom could be argued on the other hand, if the same
was not the case also in the case of the projects of the
grant agencies, where similar topics appear in several
editions. This stimulus does not even have to be considered as the central semantic moment of this research
report, but with regard to the ambition to submit a more
complex proposal for a new resolution of the relationship of the Czech Republic towards compatriots it is not
possible to ignore these areas.
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C)

RECOMMENDATIONS ARISING
FROM THE ANALYSIS

1. The analysis of the current situation of the compatriot issue in the CR shows that a political decision
is necessary in the first place. The political decision should be an answer to the entirely simple
question, which is: Has the government of the CR,
including the relevant legislative and executive
bodies, decided to begin step to a new institutional
construction of the relationship of the CR to foreign
migration and to compatriots?
2. Another decision, another question is related to
that: Which body, which existing institution will
take on the role of the organizer of the building of
a new institutionalized relationship to compatriots? It seems that there are only two possibilities:
whether this role will be assumed by the office of
the commissioner for compatriot affairs at the Ministry of Foreign Affairs of the CR, or the Permanent
Commission for compatriots living abroad of the
Senate of the PCR.
3. In the case of a positive decision on the level of
the government of the CR, the body entrusted with
building the new institutional assurance should
compile the individual topics for resolution and set
their priorities, for which inter alia this submitted
analysis and other specialized cooperation with the
broader circle of experts on this issue could serve.
4. Detailed proposals arising from this analysis should
be evaluated for active use only when there is a decision on the above-mentioned institutional step.
5. Further recommendations should thus wait until we
know how the fundamental decision presented in
Point 1 comes out.
Translated by Sean Mark Miller
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