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Úvod
„Všem krajanům, Čechům a Slovákům, žijícím v cizině, přeji vše nejlepší. Čas diaspory skončil. Ať již se
vrátí domů či zůstanou v nové vlasti, budou zde vítáni, stejně jako jejich nesmírně cenné zkušenosti a
podnikavost.“ (z Novoročního projevu Václava Havla 1991)1
Tempo rozvoje krajanské politiky neboli též politiky české diaspory se po roce 1990 neustále zrychluje
a zintenzivňuje a v podstatě kopíruje světový trend (graf č. 1.1). Již prezident Václav Havel ve svém
Novoročním projevu v roce 1991 zmínil velký zájem o Čechy a Slováky žijící v zahraničí, neboť si
uvědomoval jejich obrovský potenciál pro nově vznikající demokratický stát.

Graf č. 1.1. Procento členských států OSN s institucemi diaspory mezi lety 1980 až 2014

Zdroj: Gamlen, Cummings, Vaaler 2019, s. 494

Agenda této politiky je na první pohled velmi široká, od sociálních, kulturních, ekonomických či
právních opatření až po politickou participaci. Když se ovšem zaměříme podrobněji na jednotlivé
dimenze, zjistíme, že v českém kontextu jsou nejvíce viditelná opatření na úrovni vzdělávací a kulturní.
Nejvíce diskutovaná témata jsou pak zejména ta politicko-právní – od již zavedeného dvojího
občanství po aktuálně diskutovanou možnost korespondenční volby.

1 Havel, V. (1991). Novoroční projev.
https://cs.wikisource.org/wiki/Novoro%C4%8Dn%C3%AD_projev_prezidenta_%C4%8CSFR_V%C3%A1clava_
Havla_(1991). [26. 10. 2022].
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Krajanské politiky obecně jsou všechny politiky zaměřené na řízení vztahu mezi státem a krajanskými
komunitami ve světě. Pro jejich utváření a kultivování je velmi důležitý dialog, který je veden mezi
institucemi a jednotlivci či skupinami v zemi původu a v zemích cílových. Míra fungování takových
propojení se pak odráží v intenzitě vzájemných kontaktů a efektivnosti opatření cílících na jednotlivé
úrovně vztahů. V předkládané studii se pokusíme určit důležité články tohoto řetězce vzájemných
vazeb a najít mezery, které bychom mohli zacelit tak, aby daná politika mohla fungovat lépe.
Česká krajanská politika se od 90. let 20. století formuje postupně a až v současnosti začíná nabývat
ucelenější podobu. V roce 1993 bylo krajanům, kteří emigrovali za minulého politického režimu,
umožněno znovunabytí česk(oslovensk)ého občanství, kterého se mnozí z nich museli dříve vzdát
(Černý, Valášek 1996). Až v roce 2014 pak přibyla možnost dvojího občanství pro státní příslušníky
ČR, které využily rostoucí počty Čechů žijících v zahraničí a v národnostně smíšených rodinách.
Nejvýraznějšími oblastmi utvářející se české krajanské politiky se postupně stalo vzdělávání, kultura a
v posledních letech také politická participace, zejména uzákonění korespondenční volby. Ve všech
případech šlo do velké míry o výsledek komunikace s krajanským organizacemi a (v průběhu let
proměnlivě intenzivní) snahy reagovat na jejich potřeby a požadavky, i aktivity samotných krajanů.
Podstatnou oblastí české krajanské politiky hodnou zmínky jsou dobrovolné hromadné repatriace
nebo evakuace českých občanů a českých krajanů. K nim může dojít ve výjimečných situacích, jakými
jsou např. specifické politické okolnosti (jako válečný konflikt) nebo přírodní pohromy. V současné
době jsou repatriace v gesci jak ministerstva zahraničních věcí, tak i ministerstva vnitra.2
Tato zpráva nejprve definuje pojem krajané a poté představuje krátkou historii české diaspory.
Posléze detailněji prezentuje českou krajanskou politiku se zaměřením na její aktéry a instituce,
srovnává ji se zahraničními modely a v globálním kontextu. Nakonec představuje výsledky empirické
analýzy české krajanské politiky, jejích hlavních témat a problémů identifikovaných na základě našeho
multimetodického výzkumu v kvalitativních rozhovorech s aktéry, respondenty i kvantitativní analýzy
dotazníkového šetření. V závěru formulujeme několik doporučení pro zlepšení české krajanské
politiky.

Příklady dobrovolných hromadných repatriací v rámci Asistenčních programů MV ČR jsou: 1. repatriace občanů
do českého pohraničí vylidněného v důsledku odsunu sudetských Němců z let 1946-1947, 2. přesun cca 2 000
občanů z oblastí na Ukrajině a v Bělorusku zasažených výbuchem v Černobylu v letech 1991-1993, 3. repatriační
program přemístění členů české diaspory z Kazachstánu, Ruska, Uzbekistánu, Kyrgyzstánu a Moldavska v letech
1995-2001 a 2007. Nedávné případy dobrovolné repatriace zahrnují evakuace z důvodu politických nepokojů a
život ohrožujících okolností z Ukrajiny v roce 2015, z Libye v roce 2011, z Libanonu v roce 2006 a z Venezuely od
r. 2019. Nejnovějším příkladem je repatriační program MZV ČR spuštěný v reakci na propuknutí pandemie
koronaviru covid-19 na jaře 2020.
2
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1. Krajané nebo Češi v zahraničí?
Krajané, exulanti, expati, diaspora, Češi žijící v zahraničí… to jsou pojmy zachycující skupinu Čechů,
kteří odešli do zahraničí, a jejich potomků. Mohou přitom mít české občanství nebo se jen hlásit k
české národnosti či k českým kořenům, a proto se údaje o jejich počtu (mnohdy jen odhadované) často
liší.3
Vzhledem k tomu, že je třeba cíleně používat jak obecnější (diaspora, Češi žijící v zahraničí, zahraniční
Češi, krajané), tak i konkrétnější pojmy (migranti, emigranti, exulanti, expati), uvádíme zde jejich
definice tak, jak s nimi pracuje odborná literatura a jak jsou užívány i v našem projektu.
Krajan – Historický výraz "krajan", označující obecně někoho, kdo pochází "z téhož místa, kraje, země,
státu; příslušníka téže národnosti; rodáka,"4 je v českém prostředí pravděpodobně nejčastěji
používaným pojmem pro označení příslušníka české diaspory. Původně byl užíván členy historických
"krajanských" spolků zakládaných českou diasporou v zahraničí v době politického útlaku v
Československu jako kanál pro vzájemné setkávání, sdílení informací o dění v domovině i organizaci
politických aktivit. Po roce 1990 se ovšem snad skrze sílící kontakty českého státu s českou diasporou
a práci Oddělení zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí ČR
(MZV ČR) ve slovníku části českých státních institucí užívání tohoto pojmu rozšířilo i na novou,
porevoluční diasporu (a pojem "krajanský spolek" na jí zakládané organizace). Dokladem zdomácnění
pojmu krajan v českém odborném a úředním diskurzu je samotný název organizační jednotky MZV ČR
pracující s diasporou (Oddělení zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti) či Stálé komise Senátu
pro krajany žijící v zahraničí. Nicméně především od příslušníků novodobé české diaspory se ozývají
hlasy volající po užívání jiného označení. Pojem "krajan" je mnohými chápán jako archaické označení
pro příslušníky historických diaspor, se kterým se neztotožňují. Stálá komise Senátu pro krajany žijící
v zahraničí proto započala diskusi o možné změně názvu tak, aby z něj bylo patrné zaměření na
původní i novodobou diasporu.5 Oddělení zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti MZV ČR
preferuje používání výrazu "Češi v zahraničí" jako zastřešujícího pojmu pro všechny osoby s českým
původem žijící v zahraničí.6 Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů, nevládní spolek, který
se na svých pravidelných konferencích snaží svádět dohromady zástupce starších i novějších
migračních vln, volí spojení "zahraniční Češi". Ministerstvo vnitra se řídí usnesením vlády
č. 1014/2014, podle něhož je krajanem "každý cizinec, který má prokazatelně český národnostní

3 Viz interaktivní mapu na webu projektu, v jehož rámci vznikl tento text. https://www.cestikrajane.cz/ [6. 2.
2022].
4 Havránek, B. a kol. 2011. Krajan. Slovník spisovného jazyka českého.
https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?heslo=krajan&hsubstr=no [16. 10. 2022].
5 Zápis č. 4 z 4. schůze Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí ze dne 20.9. 2017. 2017. Stálá komise
Senátu pro krajany žijící v zahraničí.
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=85963 [16. 10. 2022].
6 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (2012, akt. 2020). Z čeho vychází naše práce? Koncepce vztahu
MZV k Čechům v zahraničí. (Archivní článek, platnost skončena 03.12.2020 / 13:46.)
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/koncepce_vztahu_mzv_k_cechum_v_zahranici.html [16.
10. 2022]. Viz i název "Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí".
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/meziresortni_komise_pro_cechy_zijici_v/index.html
[16. 10. 2022].
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původ, nebo je dítětem rodiče s českým národnostním původem, nebo dítětem dítěte rodiče s českým
národnostním původem,"7 tedy principielně ne každý Čech (český občan) žijící v zahraničí.
Čech (žijící) v zahraničí, zahraniční Čech – Jak je uvedeno výše, zástupci novodobé (porevoluční) české
diaspory i institucí pracujících s českou diasporou se v současné době často přiklánějí k používání
těchto pojmů namísto výrazu "krajan". Vyskytují se výtky, že z čistě právního hlediska lze "Čechy"
nazývat jen ty členy diaspory, kteří dosud mají české občanství, popř. přeneseně ty, kteří občanství
nemají, ale doposud se "cítí být Čechem." Je tedy obtížné argumentovat, že sem spadají i osoby s
historickým českým původem, které občanství nemají, ba ani samy sebe za Čechy neoznačují, ačkoli se
ke svému původu hlásí a mají zájem o určitý druh kontaktu s Českem nebo českou kulturou.
Diaspora – Pojem "diaspora" pochází z řeckého výrazu speiro, který znamená "rozptýlit" či "rozsít".
Odborná literatura jej vysvětluje obvykle jako rozvětvené společenství osob (migrantů a jejich
potomků), které dlouhodobě udržují vazby k zemi původu, již vnímají jako svou vlast/domovinu, a k
sobě navzájem (Cohen 2008: xiv, 1-2). Cohen (ibid.) popisuje, jak se odborné chápání tohoto pojmu
postupně rozšířilo od jeho aplikace pouze na židovskou diasporu, přes další etnické/náboženské
komunity vyhnané z vlasti násilím, pronásledováním či útlakem (africké diaspory, arménská, irská
nebo řecká diaspora), přes další po světě rozptýlené populace migrující z různorodých důvodů,
propojené vzájemně svými vazbami na "domovinu" a etnickými/náboženskými kořeny, až po zcela
široké užívání pojmu pro migrující příslušníky jakéhokoli národa a následné snahy termín opět úžeji
ukotvit. Někteří autoři klasifikují diaspory podle příčin jejich migrace nebo rozptýlení, podle
charakteru a intenzity jejich přeshraničních vazeb nebo integrace do společností jejich cílových zemí
(Bauböck, Faist 2010; Cohen 2019; Safran 1991; Sheffer 1986). Dále např. Reis (2004) odlišuje
"klasické" diaspory založené na židovském archetypu a "současné" diaspory utvářející se vlivem
zintenzivňování transnacionalizace a globalizace (jindy označované také jako "expatrianti"/"expati"
nebo "transnacionální komunity", viz Favell 2008, Vertovec 1999). Tento moderní výklad pojmu
"diaspora" se stal ústředním konceptem studia transnacionalizace (Bauböck, Faist, 2010) a uplatňují
ho i odborné organizace. Mezinárodní organizace pro migraci (International Organization for
Migration, IOM) a Migration Policy Institute (MPI) (Agunias, Newland 2012: 15) definují diasporu jako
"(e)migranty a jejich potomky, kteří žijí mimo svou zemi narození nebo původu, ať už dočasně nebo
dlouhodobě, ale stále si k této zemi udržují citové a materiální vazby." Tato definice zdůrazňuje dvě
klíčové charakteristiky diaspor: pohyb přes hranice a přetrvávající transnacionální vazby. Mezinárodní
migranti tedy tvoří diasporu, pokud si udržují silné materiální a symbolické vazby na svou zemi
původu. S tímto výkladem se ztotožňujeme i v našem projektu.
V českém prostředí se pojem "diaspora" objevuje stále častěji i ve slovníku českých státních institucí i
nestátních neziskových organizací pracujících s Čechy žijícími v zahraničí a jejich potomky. Obecně je
pojem užíván pro označení účastníků historických i současných migračních proudů z českého území a
jejich následovníky, kteří žijí v zahraničí a udržují si na Česko určité vazby. Někdy se setkáváme s
rozlišením na "tradiční/původní" českou/československou diasporu (osoby odcházející do roka 1989
a jejich potomci) a "novou/moderní" českou/československou diasporu (odcházející po roce 1989 a
jejich potomci). Problém s nahrazením pojmu "krajané" pojmem "diaspora" není pak pouze

7 Ministerstvo vnitra ČR. Krajané. https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/krajane.aspx [22. 10. 2022]. Potvrzení
o postavení krajana vydává MZV ČR prostřednictvím Oddělení zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti
(viz níže).
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krkolomnost jeho užívání v běžné mluvě, ale také skutečnost, že podle některých názorů oba pojmy
nezahrnují stejnou množinu osob.8
Expat/expatriant – Výraz "expatriant", dnes často zkracovaný na "expat", označuje osobu, která
dočasně nebo trvale pobývá v jiné než mateřské zemi. Slovo pochází z latinských termínů ex ("z") a
patria ("země, vlast") (Castree a kol. 2013). Ačkoli v minulosti měl tento výraz neutrální zabarvení,
jeho dnešní konotace jsou problematické. Jak upozorňují někteří autoři, v odborné literatuře i v běžné
mluvě se usazuje tendence používat tento termín pro označení (vysoce) kvalifikovaných osob ze
"západních" zemí migrujících převážně z kariérních důvodů, zatímco osoby, které tuto charakteristiku
zcela nebo částečně nesplňují, bývají považovány pouze za "(i)migranty" (někdy s negativním
nádechem), popř. za "uprchlíky", "pracovní sílu" apod., což přispívá k reprodukci nerovných
mocenských vztahů mezi migranty (a ne-migranty) pocházejícími z různých částí světa (Kunz 2019;
Fechter, Walsh 2010). Této kontroverze si je vědom i spolek sdružující české vědce v zahraničí
Czexpats in Science, který na tomto výzkumu spolupracoval. Slovo expat má v názvu především z
důvodu zvukomalebnosti a chytlavosti.
Výraz "expat" používáme v našem projektu pro označení migrujících českých vědců, jejichž zkušenost
jakožto specifické, vysoce kvalifikované a vysoce mezinárodně mobilní populace jsme v některých
případech analyzovali odděleně od zkušenosti ostatních členů české diaspory. Jsme si nicméně vědomi
rozporu, který s sebou tento pojem nese.
Exulant – "Exulant" je "vyhnanec, vyhoštěnec," osoba, která byla nucena svou vlast nedobrovolně
opustit z náboženských nebo politických důvodů, aby se vyhnula nebezpečí, např. vězení nebo i ztrátě
života.9 Obvykle se předpokládá, že by se exulant při změně poměrů chtěl do vlasti vrátit. Podle
Koncepce vztahů Ministerstva zahraničních věcí k Čechům v zahraničí10 se jedná o osobu-emigranta,
který odešel do zahraničí během druhé světové války nebo v období socialistického Československa.
Emigranti z tzv. "poúnorové vlny" (po Únoru 1948) opouštějící Československo za mnohdy velmi
dramatických podmínek sami sebe často označují a označovali za exulanty, aby podtrhli rozdíly mezi
sebou a pozdějšími migračními vlnami, jejichž důvody a způsoby překročení hranic byly různorodější
(viz např. Tigrid 1990; Štěpán 2011). V našem textu tuto kategorii používáme zcela výjimečně, a to pro
označení osob, které Československo, resp. české území v historických obdobích politického útlaku
opustily (mnohdy, protože musely) z politických důvodů.
Migrant, emigrant – V mezinárodním odborném diskurzu převažuje tendence používat tyto pojmy
neutrálně pro vyjádření skutečnosti, že daná osoba žije mimo území země svého původu (v případě

8 Kromě již uvedených rozdílů ve významu jsou zmiňováni např. Lužičtí Srbové, komunita, která nikdy nežila na
českém území, ale díky svým slovanským kořenům si k českým lidem a kultuře vyvinula bohaté vazby, a kteří z
tohoto titulu mají status krajana uznaný Ministerstvem zahraničních věcí ČR, ačkoli českou diasporou nejsou. Viz
Zápis č. 4 z 4. schůze Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí ze dne 20.9. 2017. 2017. Stálá komise Senátu
pro krajany žijící v zahraničí. http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=85963
[16. 10. 2022].
9 Viz např. Havránek, B. a kol. 2011. Exulant. Slovník spisovného jazyka českého.
https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=exulant&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no [17. 10.
2022].
10Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (2012, akt. 2020). Z čeho vychází naše práce? Koncepce vztahu
MZV k Čechům v zahraničí. (Archivní článek, platnost skončena 03.12.2020 / 13:46.)
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/koncepce_vztahu_mzv_k_cechum_v_zahranici.html [16.
10. 2022].
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(e)migrantů druhé a dalších generací se ani nemusí jednat o zemi narození). Nicméně, v určitých
politických kontextech začaly být i těmto výrazům přisuzovány negativní konotace, takže někteří lidé
budou odmítat být jimi označováni (Kunz 2019). Pojem "migrant" získal negativní náboj v poslední
době především v souvislosti s migrační krizí, která začala v roce 2015 výrazným nárůstem objemu
především uprchlické migrace z válkou ničené Sýrie, ale také z několika dalších blízkovýchodních a
afrických zemí (Crawley, Skleparis 2017). Za nápor, který zesílený migrační pohyb způsobil na
bezpečnostní a sociální systémy některých evropských zemí, některé kritické hlasy vinily přidružený
pohyb "ekonomických migrantů/uprchlíků" jdoucích za ziskem nebo pohodlím sociálního zabezpečení
místo za bezpečným úkrytem před válkou. Slovo "migrant" se ve veřejném diskurzu dočasně stalo
prakticky hanlivým označením, a to i v Česku, které migrační krizí nebylo výrazně dotčeno. Pojem
"emigrant" nabyl podobně negativních konotací především v době socialistického Československa, kdy
osoby opouštějící (ilegálně) vlast byly vládnoucí stranou titulovány jako zrádci národa (viz např.
Tigrid 1990: 47–51). V našem textu používáme tyto pojmy v souladu s mezinárodním odborným
diskurzem neutrálně, pokud není v konkrétních souvislostech uvedeno jinak.
Jak naznačuje představený rozbor, žádný z pojmů užívaných v souvislosti s českými migranty a jejich
potomky zcela nepostihuje celou populaci, o kterou se nám jedná. Všechny pojmy jsou určitým
způsobem významově zabarvené a pravděpodobně není možné nalézt jediný pojem, se kterým by se
ztotožnili, resp. se pod něj daly zahrnout všechny osoby, na něž náš projekt cílí. Pro absenci jednoho
univerzálního termínu jsme se na základě odborné diskuse rozhodli v našem projektu držet pojmů
"diaspora" a "krajan", přestože nejsou zcela všeobjímající (viz i názory jednotlivých institucionálních
aktérů v příslušné kapitole tohoto textu). Pro vyjadřování v souvislosti s analyzovanými a
navrhovanými politikami i zkušenostmi jednotlivých osob se jeví jako zatím nejvhodnější, viz schéma
č.1.2.

Schéma č. 1.2. Hierarchie užívaných pojmů podle šíře významu

Zdroj: vlastní
Poznámka: emigrant nemusí být vždy českým občanem žijícím v zahraničí, pokud českého občanství
pozbyl (typicky emigranti z doby socialismu, ale i porevoluční před rokem 2014, kteří se českého/čsl.
občanství museli vzdát, pokud přijali občanství jiného státu). Etničtí Češi a osoby hlásící se k českým
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kořenům nemusí být sami emigranty, pokud jsou v zahraničí narozeni. Též se nemusí považovat za
Čechy žijící v zahraničí, ale pouze za krajany, obzvlášť ve smyslu historických diaspor.
Jednotliví krajané jako takoví jsou a měli by být základním stavebním kamenem celé krajanské politiky
státu, která z podstaty věci míří k nim, jejich potřebám, jejich vazbám na zemi původu a potenciálnímu
přínosu těchto vazeb jak pro českou společnost (z kulturního a sociálního hlediska), tak pro český stát
(z ekonomické a politické perspektivy).
Nicméně, i když všichni krajané mají společné to, že (oni sami nebo jejich předci) opustili svou zemi
původu, v ostatních charakteristikách (ať už mluvíme o důvodech pro migraci, profesním zaměření
nebo o socio-demografických rysech) jsou téměř stejně různorodí jako česká společnost sama. I tato
různorodost stojí v pozadí toho, proč se někteří vzájemně sdružují a jiní ne, jak intenzivní a jaké vazby
udržují s Českem a jak se ze své pozice krajana staví k českému státu a k českým a krajanským
institucím. Postihnout postoje a potřeby všech českých krajanů na světě není v lidských silách. Ti, kteří
zájem o kontakt nemají a cíleně se mu vyhýbají, budou vždy z velké části v našem obrázku chybět.
Nicméně, pro krajanskou politiku je cenné vědět jak o těch, kdo se organizují a komunikují s českými
krajansky zaměřenými institucemi, tak o těch, kdo o takový druh kontaktu nestojí a takzvaně si „,jen‘
žijí svůj život". Tento projekt a poznatky, které přináší, by měly přispět k tomu, abychom české krajany
i v jejich rozmanitosti poznali opět o něco lépe a aby česká krajanská politika mohla cílit na stále širší
spektrum krajanů a jejich potřeb.

2. Česká diaspora v čase
Česká diaspora čítá podle odhadů Ministerstva zahraničních věcí ČR přibližně 2,5 milionu osob.11
Tento hrubý odhad je založen na široké škále zdrojů, zahrnujících oficiální statistiky jednotlivých
cílových států a nadnárodních organizací, kvalifikované odhady zastupitelských úřadů v cílových
zemích i odborné studie. Uvedený počet krajanů tak zahrnuje české občany ve světě, osoby v Česku
narozené, osoby mající češtinu jako svůj rodný jazyk, ale i osoby hlásící se k českému původu, byť jsou
i několikátou generací českých emigrantů. Podle údajů OSN12 ve světě mimo území Česka žilo v roce
2019 celkem 911 388 osob pocházejících z Česka. Tento údaj zahrnuje pouze osoby narozené na
českém území a žijící v zahraničí, v ojedinělých případech některých zemí pak počet v nich
pobývajících českých občanů. Nezahrnuje tedy "krajany" v širším pojetí, jak je chápe Ministerstvo
zahraničních věcí ČR a jak jsou definováni v této publikaci – tedy včetně osob hlásících se k českému
původu, které jsou již několikátou generací potomků českých migrantů. Ačkoli oba výše uvedené
souhrnné údaje jsou pravděpodobně zkreslené odlišnými metodikami používanými zpracovateli
statistik v jednotlivých státech a okruhem osob, které se do této statistiky dostanou, lze je – za korekce
dalšími zdroji – používat jako určité vodítko pro představu o rozmístění české světové diaspory.13

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (2012). Češi v zahraničí – číselné údaje. (Nepublikovaný
dokument.) Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.
12 UN DESA (2020). International migrant stock 2019.
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp [3. 1.
2021].
13 Viz Interaktivní mapu českých krajanů ve světě na webu našeho projektu: https://www.cestikrajane.cz/ [4. 10.
2022]. Podrobný komentář k mapě viz https://www.cestikrajane.cz/#single/0 [4. 10. 2022].
11
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Zemí s největší českou diasporou na světě jsou Spojené státy americké (USA). Podle odhadu MZV
(2020), který se v tomto případě zjevně zakládá na údajích Amerického úřadu pro sčítání obyvatel, zde
žije cca 1,6 mil. českých krajanů, přičemž převážná většina z nich (1,3 mil.) je usazena v jihovýchodní
části USA.14 Z toho přibližně 1,3 mil. osob má český a dalších 300 000 československý původ.15 OSN
vzhledem k užšímu vymezení sledované kategorie (pouze osoby narozené v Česku) uvádí číslo nižší –
pouze bezmála 82 000 osob narozených v Česku.16
Kanada je státem s druhou největší českou diasporou, čítající cca 105 000 osob hlásících se k českému
a dalších cca 40 000 k československému původu.17 Podle OSN zde žilo v roce 2019 přes 22 000
rodáků z Česka.18
Česká diaspora ve Spojeném království, která je třetí největší na světě a zároveň největší v Evropě, čítá
podle odhadu MZV (2020) cca 100 000 osob. Podle OSN zde žilo v roce 2019 téměř 36 000 českých a
48 000 slovenských rodáků.19 Britský statistický úřad v roce 2019 evidoval ve Spojeném království
přibližně 44 000 osob narozených v Česku a 37 000 českých občanů.20
Počet českých krajanů v Německu, které od 90. let dlouhodobě v objemu české diaspory stojí těsně za
Británií, v posledních letech narůstá, mj. v důsledku omezení kladených na migraci do Británie
Brexitem. MZV (2020) zde odhaduje cca 80 000 českých krajanů. Podle výsledků pravidelného
německého mikrocenzu a německého spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky se počet českých
migrantů (osob s českým občanstvím a/nebo migračním původem vázaným na Česko) žijících v
Německu pohybuje mezi 60 000 a 200 000 osobami.21 OSN se v případě Německa zásadně vymyká

14 Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Kentucky, Maryland, Missouri, Severní Karolína, Jižní Karolína,
Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas, Virginie, Západní Virginie, Washington DC
15 United States Census Bureau. Selected Population Profile in the United States. 2019: American Community
Survey 1-Year Estimates. https://data.census.gov/cedsci/table?t=525%20-%20Czech%20%28111113%29%3A526%20-%20Czechoslovakian%20%28114%29&tid=ACSSPP1Y2019.S0201&hidePreview=false
[9. 2. 2021].
16 UN DESA (2020). International migrant stock 2019.
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp [3. 1.
2021].
17 Statistics Canada (2018). Census profile, 2016 census. https://www12.statcan.gc.ca/censusrecensement/2016/dp-pd/prof/details/Page.cfm?Lang=E&Geo1=PR&Code1=01&Geo2=&Code2=&
Data=Count&SearchText=Canada&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&GeoLevel=PR&GeoCode=01 [9. 2.
2021]. Tento údaj přebírá i MZV (2020).
18 UN DESA (2020). International migrant stock 2019.
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp [3. 1.
2021].
19 UN DESA (2020). International migrant stock 2019.
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp [3. 1.
2021].
20 Office for National Statistics (2020). Population of the UK by country of birth and nationality. January to
December 2019.
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/dat
asets/populationoftheunitedkingdombycountryofbirthandnationality [9. 2. 2021].
21 Destatis (2020). Bevölkerung in Privathaushalten 2019 nach Migrationshintergrund.
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Tabellen/migrationshintergrund-staatsangehoerigkeit-staaten.html [3. 1. 2021]. BAMF (2020).
Tabelle 8-7: Ausländische Bevölkerung nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten 2004 und 2015 bis 2018
(jeweils zum 31. Dezember). Migrationsbericht 2018.
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všem ostatním statistikám, a to výrazně nadhodnoceným údajem. Podle OSN v Německu žije přes 500
000 osob narozených v Česku. Toto číslo, opírající se mj. o výsledky německého sčítání obyvatel z roku
2011, odpovídá 55 % z uvedeného celkového počtu českých rodáků žijících mimo území Česka, což se
jeví jako velmi nadhodnocený údaj ve srovnání s dalšími významnými cílovými státy. Hlubší analýza
tohoto čísla ukázala, že zahrnuje z 84 % osoby ve věku 65+, z nichž značnou část zřejmě představují
odsunutí Němci a další lidé narození/žijící v pohraničí, jichž se dotkly změny hranic po druhé světové
válce. Nejedná se tedy o migranty a jejich potomky.
V Rakousku žije podle MZV (2020) přibližně 55 000 členů české diaspory. Podle OSN tu v roce 2019
žilo celkem 65 000 českých rodáků.22 Rakouský statistický úřad pro stejný rok uvádí jen cca 37 000
takových osob a zároveň v daném roce eviduje 14 000 českých občanů jako oddělenou kategorii.23
Velikost české diaspory ve Švýcarsku odhaduje MZV (2020) na 40 000 – 50 000 osob.
Významnou zemí z hlediska velikosti české diaspory je rovněž Slovensko, kde podle MZV (2020) žije
cca 35 000 českých krajanů, v tomto případě počítaných jako osoby s češtinou coby mateřským
jazykem (35 216 osob), resp. osoby hlásící se k české, moravské nebo slezské národnosti (33 653
obyvatel).24 Ačkoliv tyto údaje jsou zjišťovány pouze při sčítání obyvatel, jedná se v případě Slovenska
o spolehlivější údaj než čistý počet osob narozených v Česku, vzhledem k dlouhodobé existenci
společného státu a intenzivní migrační výměně obyvatel mezi územími Česka a Slovenska. V posledním
sčítání obyvatel z roku 2021 (SODB2021) se na Slovensku k české, moravské nebo slezské národnosti
coby primární národnosti přihlásilo celkem cca 7 000 osob a dalších bezmála 18 000 obyvatel uvedlo
tyto národnosti jako „další“, celkem se tedy jedná o 25 000 osob.25 Češtinu coby mateřský jazyk a
zároveň českou, moravskou nebo slezskou národnost uvedlo v SODB2021 cca 24 400 osob, dalších 4
300 osob s mateřským jazykem češtinou uvedlo některou z těchto národností jako „další.“ Současný
odhad velikosti české diaspory na Slovensku by tedy mohl být korigován na cca 25 000 – 29 000 osob.
Pro srovnání doplníme, že podle Slovenského statistického úřadu (ŠÚSR) na Slovensku v roce 2019
žilo cca 88 000 osob narozených v Česku, v roce 2021 pak 106 000.26 OSN zřejmě přebírá údaj ŠÚSR z
roku 2019.27

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Forschung/Migrationsberichte/migrationsbericht2018.html?nn=403964 [4. 1. 2021].
22 UN DESA (2020). International migrant stock 2019.
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp [3. 1.
2021].
23 Statistik Austria (2020a). Bevölkerung zu Jahresbeginn 2002-2020 nach detaillierter Staatsangehörigkeit.
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/bevoelkerungsstruktur
/bevoelkerung_nach_staatsangehoerigkeit_geburtsland/index.html [9. 2. 2021]. Statistik Austria (2020b).
Bevölkerung zu Jahresbeginn 2002-2020 nach detailliertem Geburtsland.
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/bevoelkerungsstruktur
/bevoelkerung_nach_staatsangehoerigkeit_geburtsland/index.html [9. 2. 2021].
24 Štatistický úrad Slovenskej republiky. DATAcube. Datové kostky. http://datacube.statistics.sk/ [30. 10. 2022].
25 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021. Národnosť a materin. jazyk. Výsledky v kombinácii.
https://www.scitanie.sk/vysledky-v-kombinacii [30. 10. 2022].
26 Štatistický úrad Slovenskej republiky. DATAcube. Datové kostky. http://datacube.statistics.sk/ [30. 10. 2022].
27 UN DESA (2020). International migrant stock 2019.
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp [3. 1.
2021].
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V Austrálii podle odhadů MZV (2020) žije přibližně 31 tisíc osob českého původu. Sčítání, které v
Austrálii proběhlo v roce 2021, zachytilo 7 776 osob narozených v Česku. Podle australského
statistického úřadu jich 1 738 nemělo australské státní občanství. Dále podle tohoto pramene 27 862
osob při sčítání uvedlo, že má český původ.28
Ve Francii žije podle MZV (2020) cca 30 000 – 35 000 českých krajanů. Česká diaspora ve Španělsku
čítá podle MZV (2020) cca 20 000 – 25 000 osob. K zemím s relativně početnou českou diasporou patří
podle MZV (2020) ještě Itálie (20 000 českých krajanů), Ukrajina (7 000 – 10 000 krajanů), Belgie (8
000), Švédsko (7 000) či Irsko (6 500).
Důvody pro emigraci z českého území se během historie měnily. Zatímco ekonomické důvody vždy
hrály významnou roli, v období před světovými válkami a během nich se do popředí dostaly důvody
politické, popř. jejich kombinace s těmi ekonomickými (Jirásek 1990; Nešpor 2002). Po roce 1990, a
ještě výrazněji pak po vstupu Česka do Evropské unie (EU), vzrostl význam studia coby migračního
motivu.

3. Aktéři, instituce a aktivity české krajanské politiky
V Česku nefiguruje jeden státní orgán plně zaměřený na vztahy s diasporou. Dílčím aspektům
krajanské politiky se nicméně věnují příslušná oddělení některých státních orgánů a další (ne)státní
instituce (Janská, Janurová 2020; Brouček a kol. 2017).
Na základě rešerší literatury a získaných poznatků jsme sestavili schéma aktérů krajanské politiky a
jejich propojení. Logicky jde o sestavení "bottom-up", kde na spodním konci jsou jednotlivci-krajané a
na opačném pak instituce/stát. Role, propojenost a síla jednotlivých aktérů je popsána v následující
kapitole, nicméně na první pohled je jasná "vzdálenost" mezi krajanem a příslušnou institucí.
Předkládané schéma je pokusem o názornou vizualizaci jednotlivých aktérů české krajanské politiky a
jejich vzájemných vazeb. Je ovšem nutno brát v potaz, že jako každé schéma realitu významně
zjednodušuje, ačkoli ve skutečnosti se jedná o živý, stále se vyvíjející organismus. Schéma tedy nelze
vnímat jako systém neměnných hierarchií, ale spíše jako východisko pro analýzu objevujících se a
zanikajících aktérů a jejich proměnlivých a vyvíjejících se vzájemných vztahů.

28 https://www.abs.gov.au/statistics/people/people-and-communities/cultural-diversity-census/2021 [21. 9.
2022].
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Schéma č. 3.1. Schéma aktérů krajanské politiky Česka

Zdroj: vlastní

3.1.

Komunikace mezi krajany – místní, regionální a státní

Krajané se často spojují na místní bázi pomocí osobních kontaktů (např. i rodinných), ale především
sociálních sítí a jiných moderních komunikačních kanálů. Běžné jsou facebookové a WhatsApp skupiny,
které jsou místně, regionálně nebo státně vymezené.29 Tyto skupiny zpravidla vznikají organicky a v
mnoha případech existují mnoho let. Za povšimnutí stojí, že většina těchto skupin se obrací jak na
Čechy, tak na Slováky. Některé z nich jsou spojeny s portálem Krajané.cz, který vznikl ještě před
rozšířením Facebooku a WhatsApp, ale stále je některými krajany využíván. Ze starších platforem
někteří krajané využívají také mailing listy (např. vytvořené na základě Google Groups)30, různé starší
typy diskusních fór,31 nebo klasické webové stránky, které obsahují aktuální i dlouhodobě užitečné
informace, ale i moderovanou inzerci32. Zmíněné komunikační kanály většinou slouží stejnému účelu –
usnadňovat navazování kontaktů mezi jednotlivými krajany, kteří hledají nové přátele či partnery pro
své záliby v určité lokalitě, bydlení (nezřídka sdílené), práci, pomoc různého druhu (spolujízda z/do
ČR, péče o děti, zapůjčení specifického vybavení, rady a doporučení ohledně místních zvyklostí aj.).
Mnohé umožňují i inzerci. V závislosti na intenzitě moderování komunikace v konkrétních skupinách a
na počtu jejich členů se liší šíře probíraných témat, a tedy i množství jednotlivých diskusních "linek".
Často jsou tyto skupiny ovšem velice živými diskusními platformami a fungují i jako zdroj mnoha nově

Např. Češi a Slováci v LA, Češi a Slováci v Mnichově a okolí, Češi a Slováci ve Švédsku, Čechoslováci v UK.
např. Petite Prague
31 např. pohyby.co.uk - Pohyby: Portál pro Čechy a Slováky v UK
32 např. ceslobe.org – "Styčný bod Čechů a Slováků v Belgii"
29
30
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vznikajících "face-to-face" vazeb mezi jednotlivými krajany. Ty v některých případech pak vedou ke
vzniku nových formálních i neformálních spolků a organizací, hnutí či iniciativ.
Prvotním pojítkem mezi jednotlivými krajany je obvykle užívání češtiny coby rodného/mateřského
jazyka nebo jazyka předků.33 Komunikace v češtině nebo její studium/výuka tak často fungují jako
primární zdroj vazeb vznikajících mezi krajany zcela neformálně i jako podnět pro vznik krajanských
organizací (o těch viz níže).

3.2.

Krajanské iniciativy

Krajanská sdružení/spolky
Jak je patrné z adresáře34 krajanských spolků na webu MZV ČR, české krajanské spolky po celém světě
mají řadu různých poslání, byť jedno je jim společné – poskytovat prostor pro setkávání členů české
diaspory a udržování vazeb na českou kulturu v zemích, kde se usadili. Některé mají především
vzdělávací zaměření. To jsou především spolky soustředící se na výuku českého jazyka, historie a
zeměpisu u dětí předškolního a školního věku. Takových spolků ve světě funguje několik desítek.
Zatímco některé z nich jsou součástí sítě České školy bez hranic, jiné fungují samostatně, byť
v některých případech jsou s touto sítí do určité míry spřízněné.35 Jiné spolky fungují za účelem
provozu kulturních a/nebo historických zařízení a památek, jako jsou knihovny, vydavatelství, muzea
či památníky upomínající na život české diaspory v dané zemi nebo regionu, popř. její slavné osobnosti
a události.36 Některé spolky pěstí znalost českých kulturních tradic, jakými jsou např. staré krajové
tance či písně, ale také sokolská cvičení či tramping. Některé spolky se soustředí okolo lokálního
krajanského církevního sboru. Jiné organizace se soustředí na setkávání jako takové, často doplněné o
uctění některého českého svátku, výrobu a ochutnávku tradičních pokrmů, tematickou přednášku
apod. Některé spolky v průběhu let zanikly pro nedostatek členů a/nebo ztrátu opodstatnění,
zapříčiněnou např. politickým převratem v Československu v roce 1989 a otevřením hranic, které
umožnily českým krajanům dosud odříznutým od své domoviny opět s ní navázat kontakt. Jiné
postupně změnily své tematické zaměření či náplň, například odklonem od politických diskusí a aktivit
zaměřených na vývoj v socialistickém Československu směrem k širší škále témat a činností. Další stále
nově vznikají – to se týká například českých škol, studentských spolků, či nově vznikajících občanských
iniciativ se zaměřením na analýzu, diskusi a kritiku současného politického vývoje v ČR.37
Krajanské spolky tedy fungují jako určitý mezistupeň mezi jednotlivými krajany a oficiálními
institucemi či většími organizacemi působícími na území domovského nebo hostitelského státu, popř.
mezinárodně. Sdružují se v nich jednotlivci, kteří svým zapojením vyjadřují základní zájem udržovat si

33 Viz výsledky našeho empirického šetření, prezentované v této a dalších výzkumných zprávách z tohoto
projektu.
34 Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Krajanské spolky a Češi v zahraničí.
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/krajane_ve_svete/adresare/index.html [1. 9. 2021].
35 Viz "české školy bez hranic" a "partnerské školy" na webu České školy bez hranic https://csbh.cz/ [1. 9. 2021].
36 Viz např. https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/krajane_ve_svete/adresare/adresareusa_adresar_krajanskych_spolku.html [1. 9. 2021].
37 Např. iniciativa Chceme volit distančně (https://www.chceme-volit-distancne.cz/ [27. 10. 2021]) nebo
neoficiální mezinárodní sdružení lidí hlásících se k facebookové skupině Češi a DEMOKRACIE v zahraničí
(https://www.facebook.com/groups/2199193706783202 [27. 10. 2021]). Obojí viz také níže.
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kontakt s domovinou, a skrze své zapojení pak vstupují v systematičtější komunikaci a spolupráci
s českými institucemi a organizacemi (např. MZV ČR, které spolkům poskytuje finanční podporu;
MŠMT ČR, které zastřešuje pravidla pro výuku češtiny a vzdělávání v Česku obecně; české nevládní
organizace, které s krajanskými spolky spolupracují na konkrétních projektech).

Nadnárodní/mezinárodní krajanské spolky a iniciativy
Specifickou formou krajanských organizací jsou spolky a iniciativy, které se rozrostly do
mezinárodních sítí s pobočkami, "buňkami", místními organizacemi či zástupci/koordinátory
v jednotlivých hostitelských zemích a jejich městech či regionech.

Česká škola bez hranic, z. s.
Jedním z nejviditelnějších příkladů takové sítě je Česká škola bez hranic, z. s. (ČŠBH), která zastřešuje
momentálně osm spolků se statutem "česká škola bez hranic" působících v různých evropských
metropolích38 a spolupracuje s dalšími patnácti tzv. partnerskými školami v Evropě a v severní
Americe39, v nichž výuka neprobíhá striktně podle vzdělávacího programu ČŠBH, ale v základních
principech se podobá a sleduje stejný cíl – podpořit a rozvíjet u dětí českých krajanů znalost českého
jazyka, historie a zeměpisu. ČŠBH provozuje facebookovou skupinu Česká diaspora40, přes niž sdílí
informace o svých i jiných krajansky relevantních aktivitách. ČŠBH propojuje především krajany, kteří
jsou rodiči nezletilých dětí a kteří chtějí, aby si jejich děti vyvinuly a uchovaly aktivní znalost češtiny a
vztah k české kultuře a navazovaly vztahy s dalšími česky hovořícími lidmi, dále učitele a dobrovolníky
působící v českých školách v zahraničí, ale skrze různé akce a aktivity pro širší veřejnost poskytuje
prostor pro setkávání a navazování kontaktů s dalšími Čechy v jednotlivých zemích a v Česku. ČŠBH
aktivně komunikuje a spolupracuje s českými ministerstvy školství, mládeže a tělovýchovy a
zahraničních věcí a nevládními organizacemi v Česku. Spolek každoročně pořádá konferenci
zaměřenou na problematiku multilingvního vzdělávání, výuky v českých školách v zahraničí a
uznávání kvalifikace z ČŠBH v rámci vzdělávacího systému ČR.

Czech-American TV
Czech-American TV (Česko-americká televize, CATV USA) je nezisková organizace založená
v roce 2003 českým krajanem Johnem Honnerem.41 Jejím cílem je vytvářet popularizační a vzdělávací
videa a další vizuální materiál pro anglicky hovořící publikum se zájmem o české kulturní a historické
dědictví. Necílí tedy pouze na české krajany v USA, jak by mohlo vyznívat z názvu, ale na širší spektrum
zájemců o českou tematiku. Kromě foto a video reportáží poskytujících základní náhled do tradic a
kulturního dědictví jednotlivých českých regionů jsou na webu CATV USA k dispozici také recepty na
tradiční pokrmy, výuková audia o české historii, tradicích a hudbě, krátké články o vybraných

Viz https://csbh.cz/ceske-skoly-bez-hranic/ [3. 9. 2021].
Viz https://csbh.cz/partnerske-skoly/ [3. 9. 2021].
40 Viz https://www.facebook.com/%C4%8Cesk%C3%A1-diaspora-Czech-Diaspora-1939342529645254/ [16. 9.
2021].
41 Viz https://catvusa.com/ [17. 11. 2021].
38
39
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pamětihodnostech, tradicích a osobnostech z Česka, přehled informací o tradičních slavnostech a
festivalech pořádaných v Česku nebo českými krajany v USA a sekce o genealogii a etymologii českých
jmen.

Chceme volit distančně
Jinou v poslední době velmi výraznou mezinárodní krajanskou aktivitou je iniciativa Chceme volit
distančně42, založená zástupkyněmi několika krajanských spolků v různých částech světa. Iniciativa,
která v rámci svého úsilí prosadit uzákonění možnosti korespondenční volby pro Čechy žijící
v zahraničí (a osoby, které se z jiných důvodů nemohou voleb osobně zúčastnit) sdružuje stejně
smýšlející krajany, pořádá dílčí aktivity, které mají za účel tuto problematiku mezi českou populací
všude ve světě zviditelňovat, vysvětlovat a analyzovat. Pořádá diskuse realizované převážně distanční
formou jako videokonference a zapojuje slavné osobnosti, které iniciativě veřejně vyjadřují podporu.
Propaguje podporu petic za uzákonění korespondenční volby, které doposud vytvořili jiní autoři, a
umožňuje vyjádření podpory tomuto cíli přímo na svých stránkách. Iniciativa také spustila sportovní
kampaň "Aktivně za korespondenční volby!", jejímž cílem bylo do termínu českých parlamentních
voleb v říjnu 2021 "společně ujít, uběhnout nebo ujet na kole celkem 40'075 km, což je obvod planety
Země, a ukázat tak na [zájem účastníků] o aktuální dění v ČR".43 Cíl kampaně byl s velkým předstihem
naplněn. Tato iniciativa jako první z iniciativ zaměřených na danou problematiku dosáhla propojení
velkého počtu krajanských spolků, a především jednotlivých krajanů z celého světa ve společném
zájmu. Během let 2020 až 2022 iniciativa uspořádala řadu videokonferencí s účastí stovek krajanů,
zástupců krajanských organizací i české státní správy. To bylo možné díky ochotě zástupců českého
státu vstoupit do přímého dialogu k této tematice i díky tomu, že se v období světové pandemie covid19 značně rozšířily a zpřístupnily možnosti velkých videokonferencí i tomu, že se pro řadu obyvatel na
celém světě staly běžným komunikačním nástrojem. Díky tomuto přímému dialogu mezi všemi
stěžejními aktéry se postupně rozšířilo zaměření aktivit iniciativy Chceme volit distančně i na
problematiku konzulárních služeb a administrativních úkonů a překážek, se kterými se krajané
setkávají ve vztahu k českému státu. Například poslední takovou společnou debatou bylo online
setkání 4.2.2022 se zástupci relevantních ministerstev, konzulátů či ambasád a Čechů ze zahraničí.

Krajánek ve světě, z. s.
Další mezinárodní krajanskou aktivitou je organizace Krajánek ve světě, z. s.44, vydávající měsíčník
Krajánek, unikátní časopis plný aktivit určených specificky pro multilingvně vychovávané děti krajanů.
Na tvorbě časopisu, který je po registraci zdarma ke stažení na svém domovském webu, se podílí
krajané z 21 států světa. Časopis přispívá k výuce češtiny u krajanských dětí po celém světě a
propojuje tak děti, jejich rodiče, české školy, učitele a tvůrce obsahu nejen v zahraničí, ale i v Česku.
Časopis svým vznikem v roce 2013 předcházel vzniku samotného krajanského spolku se stejným

Viz https://www.chceme-volit-distancne.cz/ [1. 9. 2021].
Viz https://www.youtube.com/watch?v=iTSxqyTeraw a dále https://www.chceme-volitdistancne.cz/aktivn%C4%9B-pro [3. 9. 2021].
44 Viz https://www.krajanekvesvete.cz/ [16. 9. 2021].
42
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názvem v Istanbulu v roce 2018. Časopis vzniká na dobrovolnické bázi, vychází pravidelně každý
měsíc už sedmým rokem a vzniká díky úsilí několika málo (desítek) osob.

Facebookové skupiny
Široký dosah mají rovněž facebookové skupiny sloužící Čechům na různých místech světa jako prostor
pro sdílení informací, diskusi či navazování kontaktů. Kromě tematicky neohraničených
facebookových stránek, sdružujících obvykle Čechy i Slováky žijící v zahraničí, kterých existuje
několik45, si zmínku zaslouží politicky zaměřená facebooková skupina "Češi a DEMOKRACIE v
zahraničí," původně sdružující primárně krajany sympatizující s hnutím Milion chvilek pro demokracii
("MCh", Milion chvilek, z.s.), postupně ale rozšiřující své zaměření.46 Ve skupině, která má přes 1 500
členů, se krajané dělí o informace o veřejném dění v Česku, o aktivitách hnutí MCh, do nichž se
nezřídka v zahraničí zapojují, ale i o zkušenosti s vyřizováním úředních záležitostí a další poznatky ze
života mimo Česko (v nedávné době např. týkající se zavádění ochranných opatření v souvislosti
s pandemií covid-19 v jednotlivých státech světa).

3.3.

Aktivity a organizace propojující a podporující krajany ve světě

Československý ústav zahraniční
Československý ústav zahraniční (dále také ČSÚZ), sídlící v Praze, se profiluje jako "nezávislý a
dobrovolný spolek, usilující o široký rozvoj styků se sdruženími, spolky a osobami pocházejícími ze
zemí bývalého Československa, žijícími trvale v zahraničí a s jejich potomky, bez ohledu na politickou
či náboženskou orientaci".47 Posláním Československého ústavu zahraničního je podporovat české a
slovenské krajany žijící v zahraničí v udržování vazeb se zemí původu, národního povědomí či znalosti
jazyka, ale také napomáhat organizacím i jednotlivcům v navazování ekonomické spolupráce. ČSÚZ
spolupracuje nejen s československými krajanskými organizacemi, ale také se státními orgány,
školami všech úrovní (např. zahraničními univerzitami nabízejícími obor bohemistika), dalšími
institucemi a organizacemi a jednotlivci. V současnosti se jádro jeho aktivit týká poskytování finanční a
materiální podpory československým krajanským organizacím po celém světě. Členská základna ČSÚZ
čítá v současnosti asi 300 členů z řad významných osobností i široké veřejnosti, žijících v Česku i v
zahraničí. Činnost spolku je financována převážně z příspěvků a sponzorských darů jeho členů,
výjimečně i ze státních dotací.48 Tyto prostředky využívá např. na výukové pomůcky pro české
základní a mateřské školy v zahraničí, například v Rakousku (Vídeň) a Chorvatsku (Daruvar,
Končenice), s nimiž má dlouholetou a intenzivní spolupráci, ale také na renovaci a rozvoj zázemí

Např. Češi v zahraničí https://www.facebook.com/%C4%8Ce%C5%A1i-v-zahrani%C4%8D%C3%AD192814207406560 (přes 3 100 členů) [17. 9. 2021] nebo Češi a Slováci v zahraničí
https://www.facebook.com/Cesi.a.Slovaci.v.zahranici (přes 7 000 členů) [17. 9. 2021]
46 Skupina se dříve jmenovala "Milion chvilek – ZAHRANIČÍ". Viz
https://www.facebook.com/groups/2199193706783202 [16. 9. 2021]. Viz také https://milionchvilek.cz/ [27.
10. 2021].
47 Viz http://csuz.cz/index.html [3. 10. 2022].
48 Rozhovor s předsedou spolku dne 19. 10. 2022. Viz také Ministerstvo financí (2022). Závěrečný účet kapitoly
398 - Všeobecná pokladní správa za rok 2021. https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/statni-rozpocet/plnenistatniho-rozpoctu/2021/zaverecny-ucet-kapitoly-398-vseobecna-po-47774. [10. 10. 2022].
45
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těchto škol či obnovu vybavení krajanských uměleckých souborů. Dále také podporuje vydávání
krajanských publikací a časopisů (např. časopis Čechoaustralan), pořádá konference a debaty.
ČSÚZ byl založen jako státem podporovaná, avšak nezávislá organizace v roce 1928. Vznikl za účelem
evidence zahraničních krajanů a poskytování kulturní pomoci pro krajany z podnětu prezidenta T. G.
Masaryka jako poděkování za krajanskou pomoc při aktivitách vedoucích k osamostatnění
Československa. Ústav za dobu své téměř stoleté existence prošel několika odlišnými obdobími v
souvislosti s vývojem politické situace v Československu a následně v rozděleném Česku a Slovensku.
Po roce 1945 s krátkými přestávkami působil v rámci resortu ministerstva zahraničí, a to až do roku
1988.49 V předlistopadovém období byla jeho činnost omezená. Jako organizace spadající pod
ministerstvo zahraničí se soustředil na "organizaci našich krajanů v zahraničí", mj. pořádáním
kulturních akcí jako jsou plesy a koncerty českých hudebníků.50 V roce 1990 byla jeho činnost
obnovena současným předsedou, tehdejším federálním poslancem Jaromírem Šlápotou a skupinou
dalších nadšenců, kteří se coby členové správní rady práci pro ČSÚZ na dobrovolné bázi věnují dodnes.
Od roku 2017 je ČSÚZ v Česku zapsaným spolkem.

Český dialog/Czech Dialogue
Český dialog/Czech Dialogue51 je časopis, který vychází od roku 1990, původně pouze v tištěné
podobě, od roku 2012 pouze online. Jeho původním cílem bylo "zrušit bariéry vytvořené dřívějším
režimem mezi Čechy doma a těmi, kteří odešli (nebo byli i nedobrovolně vyštváni) do zahraničí", dát
prostor pro dialog, navazování kontaktů a vzájemné boření předsudků mezi Čechy žijícími v zahraničí
a v Česku. Kromě zprostředkování zpráv o životě a úspěších Čechů v různých částech světa časopis
poskytuje prostor pro výměnu názorů mezi čtenáři v Česku i v zahraničí. Část článků vychází také v
angličtině.

Czexpats in Science, z. s.
Czexpats in Science je platforma, kladoucí si za cíl "propojit české vědce v zahraničí mezi sebou a s
vědci a vědeckými institucemi v České republice, pomoci vědcům v zahraničí s orientací v prostředí
české vědy a usnadnit případný návrat vědců do českého prostředí, poskytnout vědcům dlouhodobě
žijícím v zahraničí možnost pozitivně inspirovat a ovlivňovat českou vědu [a] podporovat mobilitu
českých vědců, zejména sdílením zkušeností a informací mezi českými vědci na zahraničních
institucích (popř. těmi, kteří se již vrátili do ČR) s těmi, kteří se na delší vědecký pobyt mimo ČR teprve
chystají".52 Nejedná se tedy o krajanský spolek jako takový, ale o organizaci, která networking mezi
vědci-krajany, jejich protějšky působícími v Česku a relevantními institucemi doma i ve světě má za
hlavní poslání. Na svém webu provozuje spolek vlastní blog, který prezentuje příběhy českých vědců
působících ve světě, ale také články poskytující rady, tipy a návody týkající se různých praktických
Nešpor, Z. R. (2017). Československý ústav zahraniční (1928–1941). Sociologická encyklopedie. Sociologický
ústav AV ČR, v.v.i.
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/%C4%8Ceskoslovensk%C3%BD_%C3%BAstav_zahrani%C4%8Dn%C3%AD
[22. 10. 2022].
50 Rozhovor s předsedou spolku dne 19. 10. 2022.
51 Viz http://cesky-dialog.net/ [4. 10. 2022].
52 Viz http://czexpatsinscience.cz/cile-iniciativy/ [17. 9. 2021].
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aspektů života (nejen vědců) v zahraničí, stěhování se z Česka do jiné země a zpět, navazování
vědeckých kontaktů, podávání žádostí o granty apod. Mapa českých vědců na webu Czexpats in
Science umožňuje českým (a slovenským) vědcům vyhledávat vědecké kolegy – krajany ve svém okolí.
Další části webu poskytují přehled různých praktických informací a příběhy o významných úspěších
současných českých vědců ve světě. Platforma už několik let pořádá výroční vánoční konferenci pro
své členy a příznivce a podílí se na dalších akcích zprostředkovávajících informace o zahraničních
vědeckých pracovních příležitostech, stipendiích apod. Czexpats in Science provozují také vlastní
facebookovou skupinu pro neformální kontakt a mají výrazný dosah na Twitteru.

Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů
Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů (MKVZČ) není krajanská organizace v pravém
slova smyslu, protože působí směrem z Česka ven ke krajanům. Je to nevládní organizace, založená
roku 2003 jako občanské sdružení a od roku 2014 registrovaná jako spolek. Od svého vzniku byla
primárně zaměřena na "tradiční" krajanské organizace vzniklé v období komunistické totality, jejichž
aktivity se snažila zviditelnit v Česku a poskytovala jim prostor pro navazování dialogu a spolupráce
s českou populací a českými subjekty. Postupně se do jejího zorného úhlu dostaly i nověji vznikající
krajanské spolky. Slouží jako platforma pro setkávání a dialog mezi Čechy žijícími v různých částech
světa a s lidmi v Česku. Výbor pořádá setkání, konference, výstavy, pravidelné udílení ocenění
"Významná česká žena ve světě," vydává publikace. Mezinárodní krajanská konference, pořádaná
Mezinárodním koordinačním výborem zahraničních Čechů od roku 2008 každé dva roky v Praze, je
významná událost těšící se velké návštěvnosti krajanů z celého světa, zástupců krajanských organizací,
české veřejné správy a akademiků.53

Radio Prague International
Radio Prague International54 (RPI) je webový kanál Českého rozhlasu, který vysílá a publikuje zprávy
z Česka, o Česku a o Češích v zahraničí, a to v češtině a pěti dalších světových jazycích (angličtina,
francouzština, němčina, ruština, španělština). Slouží nejen krajanům, ale i dalším potenciálním
zahraničním posluchačům/čtenářům se zájmem o českou problematiku. Web RPI obsahuje i rubriku
týkající se čistě českých krajanů ve světě, rubriku o cizincích v Česku a další zaměřenou na češtinu.
Vysílání RPI je financováno Ministerstvem zahraničních věcí ČR jako součást jeho "státněpropagačních a informačních aktivit. Vysílání do zahraničí naplňuje koncepci zahraniční politiky v
oblasti veřejné diplomacie a péče o krajany."55 Vysílání do zahraničí v českém prostředí funguje již od
roku 1936.

Sokol

Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů (2018). http://www.zahranicnicesi.com/ [23. 7. 2021].
Viz https://cesky.radio.cz/ [4. 10. 2021]. Dříve Český rozhlas – Radio Praha.
55 Viz https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/radio_praha_rozhlasove_vysilani_do/index.html
[4. 10. 2021].
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Sokolské hnutí hrálo klíčovou roli v utváření českých krajanských komunit ve světě v průběhu 20.
století. Již v prvních desetiletích po založení první sokolské jednoty v Praze roku 1862 zakládali čeští
krajané v zámoří i v Evropě sokolské organizace (Brouček a kol. 2017, s. 115, 117).56 Jejich počet a
význam pak narostl obzvláště v době komunistické diktatury v Československu, která sokolské hnutí v
domovině prakticky zakázala, zatímco pro krajany v exilu byly myšlenky a ideály sokolstva, stejně jako
společně pořádané - tělovýchovné, ale např. i kulturní - aktivity významným tmelícím prvkem.57 "Po
obnově Sokola v Československu v roce 1990 byly obnoveny i vzájemné kontakty s organizacemi v
zahraničí a tato spolupráce vyústila v roce v 1993 v návrh ustavit Světový svaz sokolstva, k čemuž
došlo oficiálně jeho registrací na počátku roku 1994."58 Světový svaz sokolstva si klade za cíl
podporovat spolupráci, vzájemnou pomoc a činnost sokolských organizací všude, kde o to bude
zájem"59. Svaz sdružuje 13 sokolských organizací působících v 18 zemích světa. Mnohé sokolské
krajanské spolky po světě fungují dodnes. Ačkoli členskou základnu často tvoří starší krajané z
"historických" vln české emigrace, některé přitahují i novější generace krajanů, popř. jako
tělovýchovné organizace a zařízení poskytují prostor pro pohyb a sdružování široké populaci.60

Společnost pro vědy a umění
Společnost pro vědy a umění (SVU)61 je mezinárodní nezisková organizace založená v roce 1958 ve
Washingtonu DC, jejímž cílem je podporovat mezinárodní kulturní, vědeckou a vzdělávací spolupráci
institucí a jednotlivců a propagovat příspěvky českého a slovenského intelektu ve světě. Původně se
jednalo především o krajanskou organizaci, která po roce 1989 navázala intenzivnější vztahy s
Československem, resp. Českem a Slovenskem. Od roku 1992 působí v Praze Pražská skupina
Společnosti pro vědy a umění.62 SVU pořádá tematické regionální a světové konference. Vydává vlastní
čtvrtletník SVU News/Zprávy SVU nejen pro své členy, obsahující texty zaměřené na různé zajímavosti
a dění z kulturní a vzdělávací sféry, mezinárodní kulturní spolupráci českých a slovenských subjektů,
nové publikace s krajanskou tematikou apod. Organizace také stojí za odborným časopisem Kosmas
zaměřeným na česká, slovenská a středoevropská studia. Od doby svého vzniku byla SVU významným
hybatelem lokálního krajanského dění i mezinárodních vazeb mezi československými krajanskými
komunitami v různých částech světa, byť hlavní těžiště její činnosti je v USA. SVU vždy usilovala o
budování a šíření dobrého jména československé kultury a vědění v zahraničí. I navzdory nárůstu
různých projektů s podobným zaměřením SVU dodnes aktivně mapuje dění v Česku a na Slovensku a
propaguje krajanskou tvorbu a intelektuální úspěchy, informace, o nichž zprostředkovává svým
příznivcům.

První z amerických organizací vznikla v roce 1865. Americké sokolské organizace se později spojily v American
Sokol https://american-sokol.org/ [22. 1. 2022]. Podobně vznikala síť organizací Sokol Canada
http://www.sokolcanada.ca/index.html [22. 1. 2022].
57 Např. Sokol Canada http://www.sokolcanada.ca/index.html [22. 1. 2022];
58 Světový svaz sokolstva. Základní informace. https://world-sokol.eu/zakladni-informace/ [22. 1. 2022].
59 tamt.
60 Např. American Sokol https://american-sokol.org/ [22. 1. 2022] nebo sokolské krajanské spolky v Mnichově a
Paříži (Brouček a kol. 2017, s. 96-97, 119, 181).
61 Anglicky Czechoslovak Society of Arts and Sciences, Inc., https://www.svu2000.org/ [23. 1. 2022].
62 https://www.svu2000.org/praha/ [23. 1. 2022].
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3.4.

Podřízené státní instituce a jiné (nevládní) organizace působící v/do
zahraničí

Vysílající nevládní organizace
Důležitým aktérem na poli krajanské politiky jsou rovněž nevládní organizace působící typicky z Česka
do zahraničí, které vysílají české dobrovolníky nebo pracovníky na krátkodobé i dlouhodobé pobyty
buď v místech, kde figurují tradiční krajanské komunity, nebo kde je potřeba určitý druh pomoci. Do
krajanských komunit jsou vysíláni jak již zmiňovaní učitelé (češtiny, ale i jiných předmětů), aby
podpořili u krajanských dětí a mládeže znalost českého jazyka či celkovou gramotnost a vzdělanost,
tak dobrovolníci např. na pomoc s výstavbou infrastruktury.63 Do jiných lokalit jsou dobrovolníci a
pracovníci vysíláni často z humanitárních důvodů nebo v rámci rozvojové spolupráce - poskytovat
zdravotní pomoc či osvětu, asistovat s výstavbou/obnovou infrastruktury, pomáhat v oblasti
vzdělávání.64 Nevládní organizace tak podporují nejen dočasnou českou migraci rámovanou svými
projekty, ale zprostředkovávají i kontakt mezi tradičními krajanskými komunitami a lidmi z Česka.
Přeneseně pak v některých případech přispívají i k dlouhodobé migraci osob, které se po dočasném
pobytu na zahraniční misi z různých důvodů rozhodnou v zahraničí zůstat.

Církevní sbory a organizace
Církve, církevní sbory a organizace hrají v krajanské politice roli jako tmelící prvek tradičních i
novějších krajanských komunit, kdy církevní představený, který má důvěru jednotlivých členů
sboru/farnosti, může působit jako zprostředkovatel informací, přání či požadavků směrem z komunity
k českému státu a stejně tak i naopak, od státu k členům komunity. Působí také jako edukativní
element (vyučují češtinu). Za příklad takových komunit lze jmenovat dlouholeté evangelické sbory
českého Banátu v Rumunsku (Eibenthal, Gernik, Rovensko) a v Srbsku. Dalším příkladem je Česká
misie Velehrad v Chicagu, která organizuje kromě kulturních a společenských akcí pro českou
komunitu i sobotní školu. Tam se vyučuje čeština, náboženství a vlastivěda dostupnou formou pro děti,
které se v USA již narodily. Kromě toho nalezneme křesťanské katolické spolky např. v Itálii, Německu,
Rakousku, Francii, Švýcarsku, Velké Británii, Spojených státech amerických, Kanadě, Austrálii a Novém
Zélandu, Belgii, Bosně a Hercegovině. Specifickou roli pak sehrává Arcidiecézní charita Praha, která se,
kromě jiné charitativní práce, výrazně angažuje v přesídlování ohrožených skupin žijících v zahraničí
do České republiky (např. krajané na Ukrajině ve válkou zasažených oblastech). Českobratrská církev
evangelická a její sbory podporují v zahraničí především krajany, kteří odešli ze své vlasti ponejvíce z
důvodů náboženských (nejčastěji po roce 1620), ale též ekonomických. Své silné působení deklarují
evangelické sbory především ve východní Evropě, ať už se jedná o Evangelický reformovaný sbor v
Zelowě, Nezávislý evangelický bratrský sbor v Bohemce, Nezávislý evangelický bratrský sbor ve
Veselynivce, již výše zmíněný Český reformovaný sbor v Rumunsku (Banátu – především Svatá
Helena), Český reformovaný sbor Veliko Srediště v Srbsku, Český reformovaný sbor v Bjeliševaci v

Kromě ministerstvem školství zřizovaného Domu zahraniční spolupráce (https://www.dzs.cz/, [23. 1. 2022])
vysílá české dobrovolníky (učitele i jiné) do zahraničí například organizace Člověk v tísni, o. p. s. působící v
srbském Banátu. Viz https://banat.cz/pomoc-banatu [23. 1. 2022].
64 Například Člověk v tísni, o. p. s. (https://www.clovekvtisni.cz/), ADRA, o. p. s. (https://adra.cz/). Charita Česká
republika (https://svet.charita.cz/) [23. 1. 2022].
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Chorvatsku. Cílem těchto uskupení je převážně udržovat české tradice, poskytovat duchovní i
materiální pomoc a snaha o vytváření otevřených společenstev propojujících Čechy žijící v zahraničí.

Česká centra
Česká centra (ČC), fungující v různých podobách již od roku 1949, jsou příspěvkovou organizací MZV
ČR, jejímž účelem je prezentovat Česko v zahraničí a působit jako "stěžejní nástroj veřejné
diplomacie"65. Síť Českých center poskytuje prostor kulturním projektům či propagaci české vědy a
inovací, podporuje ekonomické vazby a turismus. Centra také slouží jako místo setkávání pro Čechy
žijící v zahraničí a jejich most k české kultuře. V současnosti působí v zahraničí celkem 26 poboček ČC
na třech kontinentech.

Czech.Global
Czech.Global je webový portál vzniklý během roku 2020 z iniciativy MZV ČR, jehož cílem je "vybudovat
otevřenou platformu, která propojí všechny Čechy, potomky Čechů a přátele Česka kdekoliv na světě,
aby o sobě vzájemně věděli, pomáhali si a Česko s nimi neztratilo kontakt"66. Skrze členskou sekci
portálu Czech.Global je možné vytvořit si na webu individuální nebo institucionální profil, který se
zobrazí ve shrnující interaktivní mapě a jehož prostřednictvím se pak mohou registrovaní členové
informovat o krajanech a krajanských organizacích ve svém okolí nebo navazovat kontakt mezi sebou.
V době tvorby tohoto textu67 portál evidoval přes 1 200 registrovaných členů. Sekce "Czech.Blog"
odkazuje na články z jiných webů a pozvánky na akce s krajansky relevantní tematikou68. Sekce
"Czech.News" obsahuje přehled nejnovějších z Česka a o Česku generovaných z vybraných
zpravodajských serverů.69 Sekce "Czech.History" podle úvodního popisku obsahuje "Highlights toho,
co jsme jako národ světu přinesli" – prezentuje odkazy na články o známých českých vynálezech70 a
vyzývá současné krajany ke sdílení svých objevů a vynálezů. Členská sekce (která narozdíl od portálu
samotného, který je v češtině, funguje jen v anglické jazykové verzi) pak po přihlášení zobrazuje
příspěvky členů a manažerů portálu, které obsahují jak výzvy k diskusi na určité téma, prezentaci
krajanských aktivit a aktivit/akcí cílených na krajany (často z webu Českých center), nebo profily
registrovaných členů. Jak naznačuje tento přehled, portál se postupně vyvíjí. Jeho obsah vytváří tým
placených zaměstnanců i sami registrovaní členové svými příspěvky. Záleží pouze na tom, jakou
publicitu a popularitu si mezi "Čechy, potomky Čechů a přáteli Česka kdekoliv na světě" získá, aby
mohl postupně naplnit svůj ambiciózní cíl. K tomu přispěje nejen efektivní inzerce portálu, ale
především intenzivní a cílená činnost jeho tvůrců tak, aby portál skutečně sloužil propojování členů a
přinášel významné přidané hodnoty oproti již široce rozšířeným sociálním sítím.

O nás. Česká centra. https://www.czechcentres.cz/o-nas?locale=cs [7. 8. 2021].
Viz https://www.czech.global/o-projektu [4.10. 2021].
67 K 4. 10. 2021.
68 Často z webu Českých center.
69 V době tvorby tohoto textu to byly Česká televize, Hospodářské noviny a Český rozhlas.která s
70 Zatím převážně z webu Wikipedie.
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3.5.

Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí

Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí byla založena v roce 2017 jako poradní orgán ministra
zahraničních věcí ke krajanské problematice. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, práce a
sociálních věcí, vnitra, zdravotnictví, kultury, průmyslu a obchodu a spravedlnosti nominují do Komise
své zástupce. Jejích jednání se mohou účastnit i zástupci dalších institucí, jejichž působení se dotýká
krajanské problematiky. Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti je předsedou Komise. Účelem
Komise je meziresortní koordinace krajanské politiky ČR. Cílem Komise je "prohloubit vzájemnou
informovanost a spolupráci orgánů státní správy a jiných veřejných institucí v dané problematice s
cílem postupně vytvořit jednotnou databázi informací pro Čechy žijící v zahraničí za účelem usnadnění
vyřizování jejich správních, finančních a dalších záležitostí v České republice i s ohledem na jejich
možný návrat".71 Tato průběžně vznikající databáze je již veřejně dostupná ve formě webového
portálu "Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí".72 Sjednocení těchto informací na jednom
místě by mělo usnadnit i činnost konzulárních oddělení zastupitelských úřadů ČR v zahraničí.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Zastupitelské úřady
Konzulární oddělení českých zastupitelských úřadů v zahraničí, spadající pod Konzulární odbor
Ministerstva zahraničních věcí České republiky (MZV ČR), vykonávají ve vztahu k Čechům žijícím
v zahraničí základní konzulární činnosti a služby. Ty zahrnují zejména konzulární ochranu (pomoc
Čechům v zahraničí v nouzových situacích, např. při ztrátě finančních prostředků, omezení osobní
svobody, v souvislost s úmrtím), ověřovací činnost, činnosti notářské povahy, matriční agendu,
státoobčanskou agendu, agendu cestovních dokladů, činnost volebního orgánu, činnost ve věcech
zbraní a střeliva, právní pomoc ve styku s cizinou, doručování písemností v zahraničí a provádění
důkazů, dědickou agendu a činnost ve věcech udělování víz a povolování pobytu cizinců.73 Jedním
z úkolů velvyslanců a konzulů je rovněž podpora a rozvoj vztahů s diasporou a podpora vzájemných
krajanských vazeb jako takových.
Honorární konzulární úředníci mohou být pověřeni výkonem některých konzulárních funkcí. Zaprvé
se jedná o podporu dvoustranných "obchodních, hospodářských, kulturních a vědeckých styků mezi
Českou republikou a přijímajícím státem," což zahrnuje i rozvoj krajanské činnosti a vztahů. Dalšími
typickými činnostmi mohou být činnosti spadající do pole konzulární ochrany, jako pomoc českým
občanům v nouzi nebo některé administrativní funkce, jako je zprostředkování pomoci s vydáváním či
zanášením změn do cestovních dokladů nebo ověřování dokumentů.74
Zastupitelské úřady se ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR podílejí na organizaci dobrovolných
evakuací nebo přesídlení ve výjimečných situacích ve vztahu k členům diaspory a Čechům zdržujícím
Ustavení Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí. Publikováno 20. 4. 2017.
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/meziresortni_komise_pro_cechy_zijici_v/ustaveni_mezi
resortni_komise_pro_krajany.html [1. 2. 2022].
72 Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.
https://www.mzv.cz/cesi_v_zahranici/cz/index.html [23. 7. 2021].
73 Zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), § 16–23.
74 Statut českého honorárního konzulárního úředníka. (2010). https://www.mzv.cz/file/919209/Statut_CJ.doc
[23. 7. 2021].
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se v zahraničí. Nedávné příklady realizovaných evakuací a repatriací zahrnují evakuace ze zemí
zasažených politickými nepokoji (Libanon v roce 2006, Libye v roce 2011, Ukrajina v roce 2015) a
nejnověji repatriace související s celosvětovým zaváděním ochranných opatření po vypuknutí
pandemie covid-19 v březnu 202075.

Oddělení zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti
Oddělení zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí České
republiky (OZZKZ) bylo založeno v roce 1990 jako Středisko nevládních vztahů. V důsledku dílčích
restrukturalizací resortu bylo od té doby opakovaně přejmenováno a organizačně přemisťováno
v rámci ministerstva. Zabývá se problematikou české diaspory ve snaze upevňovat vztahy mezi
Čechy/českými krajany žijícími v zahraničí a českým státem i veřejností. Skrze vazby na české krajany
ve světě také usiluje o podporu mezinárodních a ekonomických vztahů s jejich hostitelskými zeměmi.
Zároveň se snaží podpořit zájem krajanů o dění v domovské zemi a její kulturu a pozitivní vnímání
diaspory v české populaci. Pracoviště spolupracuje s krajanskými spolky po světě, včetně místních
organizací České školy bez hranic, a podporuje jejich činnost skrze dotační programy, ze kterých jim
poskytuje peněžní dary na kulturní projekty, na údržbu a opravu krajanských škol, kulturních zařízení
a drobných památníků. Dále pracoviště zaštiťuje vzdělávací program pro krajany, který zahrnuje
pravidelný letní kurz českého jazyka, semestrální studijní pobyty na veřejných vysokých školách
v Česku, kurz metodiky výuky českého jazyka pro zájemce o výuku češtiny v krajanských komunitách,
vysílání učitelů k českým krajanským komunitám a vysílání lektorů českého jazyka a literatury do
celého světa. Významnou součástí krajanského vzdělávacího programu oddělení zvláštního zmocněnce
pro krajanské záležitosti je pak spolupráce s Českou školou bez hranic, z.s., a jejími členskými
organizacemi. Jejich učitelé se rekrutují jak z místních krajanských komunit, tak skrze vzdělávací
program MZV a MŠMT.
Oddělení také zastřešuje agendu vydávání potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě
v zahraničí a informační servis pro krajanské spolky ve světě. Jedním z výsledků této snahy bylo i
nedávné založení Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí, jejíž webový portál má sloužit jako
jednotný prostor pro shromažďování informací relevantních pro české krajany.76
OZZKZ se rovněž organizačně či finančně podílí na akcích, při nichž se členové diaspory setkávají a
prezentují své aktivity (české) veřejnosti.77 Ty zahrnují například výroční Mezinárodní krajanský
festival (pořádaný Sdružením Sedm paprsků, z. s.), který je přehlídkou a soutěží krajanských

Unikátní projekt návratů občanů ze zahraničí skončil. Domů se díky repatriacím dostalo 6 084 lidí. Ministerstvo
zahraničních věcí České republiky.
https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_15_unikatni_projekt_navratu_obcanu_
ze.html [7. 8. 2021].
76 Krajané. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/index.html [8. 8. 2021].
Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí (2017). Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/meziresortni_komise_pro_cechy_zijici_v/index.html [8.
8. 2021].
77 Program podpory českého kulturního dědictví na léta 2016–2020 (usnesení vlády)
https://www.mzv.cz/tokyo/cz/kultura_skolstvi_a_sport/krajane/program_podpory_ceskeho_kulturniho_1.html
[7. 8. 2021].
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tradičních tanečních souborů, pravidelné konference Mezinárodního koordinačního výboru
zahraničních Čechů nebo slavnostní udílení ceny Gratias Agit ministrem zahraničních věcí vybraným
krajanům a krajanským organizacím za šíření dobrého jména ČR v zahraničí.78

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Vzdělávání je další klíčovou oblastí spolupráce českého státu s českou diasporou. Krajanský vzdělávací
program organizovaný ve spolupráci Oddělení zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti MZV ČR
a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT ČR), zahrnuje řadu vzdělávacích aktivit
zaměřených na české krajany ve světě.79 Ty zahrnují pravidelné letní kurzy češtiny Univerzity Karlovy
pro Čechy žijící v zahraničí, resp. jejich potomky80, jedno- a dvou semestrální kurzy češtiny na
veřejných vysokých školách v Česku, kurzy pro učitele češtiny v krajanských komunitách, vysílání
lektorů do krajanských komunit ve světě nebo vysílání lektorů českého jazyka a literatury na
univerzity a jiné instituce ve světě. Dalším významným článkem vzdělávacího programu je spolek
Česká škola bez hranic81, rostoucí síť místních krajanských organizací po celém světě zakládaných a
vedených – do velké míry na dobrovolné bázi – členy diaspory ve snaze udržovat a rozvíjet znalost
rodného jazyka a kultury u svých dětí. V organizacích České školy bez hranic probíhá především výuka
češtiny a českého zeměpisu a dějepisu. Někteří z učitelů/lektorů jsou členy komunity, někteří se do
aktivit ČŠBH zapojují právě skrze vzdělávací program MZV ČR a MŠMT ČR jako vyslaní lektoři.
V agendě MŠMT hraje v krajanské politice významnou roli také Dům zahraniční spolupráce (DZS) coby
příspěvková organizace MŠMT, která se podílí na realizaci Programu podpory českého kulturního
dědictví v zahraničí nebo na vydávání bohemistického časopisu Krajiny češtiny se zaměřením na
problematiku výuky češtiny v cizině. DZS od roku 2013 realizuje "putovní" projekt Češi ve světě,
příběhy, který mapuje příběhy českých učitelů vyslaných ke krajanům v různých částech světa.82

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Sociální zabezpečení
Hlavní oblastí, v níž agenda Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) přesahuje do krajanské
politiky, je sociální zabezpečení. Česká republika nemá samostatnou strategii sociálního zabezpečení
pro své migrující krajany. Sociální zabezpečení je tu obecně vnímáno jako součást role státu, kde občan
trvale pobývá (Janská, Janurová, 2020). Sociální zabezpečení osob migrujících v rámci Evropské unie
se řídí koordinačním nařízením ES č. 987/200983, které určuje, který ze států je pro řešení konkrétní

Cena Gratias Agit – úvodní informace. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/verejna_diplomacie/ceny_gratias_agit/index.html. [7. 8. 2021].
79 Program podpory českého kulturního dědictví na léta 2016–2020 (usnesení vlády).
https://www.mzv.cz/tokyo/cz/kultura_skolstvi_a_sport/krajane/program_podpory_ceskeho_kulturniho_1.html
[7. 8. 2021].
80 Letní kurz češtiny pro krajany (2018). https://ujop.cuni.cz/kurz/kurz-cestiny-pro-krajany. [9. 8. 2021].
81 Česká škola bez hranic. http://csbh.cz/. [9. 8. 2021].
82 Viz https://www.dzs.cz/program/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici [7. 11. 2021].
83 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. https://eur78
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životní situace migrujícího občana EU příslušný. V případě migrace českých občanů do třetích zemí se
nárok na sociální zabezpečení řídí příslušnými bilaterálními smlouvami sjednanými Českou
republikou (Koldinská 2021).84 Nárok na sociální dávky vyplývající z účasti na sociálním nebo
nemocenském pojištění, který český občan uplatní ve své hostitelské zemi, tak může zahrnovat
pojistná období, která krajan strávil v Česku, díky institutu sčítání pojistných období a za předpokladu,
že občan splňuje podmínky pro export dávky stanovené evropským právem/bilaterální smlouvou
(Brouček a kol. 2017, s. 77-80; Koldinská 2020; Kropáčová 2014). Institut sčítání pojistných období se
nejčastěji používá v případě starobního důchodu, jehož výpočet a vyplácení je komplexnější než
v případě jiných dávek (tamt.).

Ministerstvo vnitra ČR
Volby
Klíčovou a v poslední době živě diskutovanou sférou krajanské politiky v gesci Ministerstva vnitra ČR
jsou pravidla pro volební účast Čechů v zahraničí. Účast ve volbách na zastupitelských úřadech byla
Čechům žijícím v cizině poprvé umožněna v parlamentních volbách v roce 2012 (Linek, 2018). Kromě
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR mohou Češi v zahraničí od zavedení přímé volby
prezidenta ČR v roce 2013 volit také v prezidentských volbách.85 Ze zahraničí není možné volit ve
volbách krajských, senátních nebo volbách do Evropského parlamentu. Poslední dvoje jmenované
volby nicméně umožňují účast cestou voličskou průkazů.
Všeobecné volby mohou být pořádány pouze profesionálními zastupitelskými úřady (velvyslanectví,
konzuláty, generální konzuláty a konzulární jednatelství), tedy ne honorárními konzuláty a stálým
zastoupením. Pro možnost účasti ve volbách musí být čeští občané v zahraničí buď zapsáni ve
"zvláštním seznamu zastupitelského úřadu" v zemi pobytu ("seznam voličů"), nebo mít voličský
průkaz vydaný místním úřadem obce v ČR, kde má daný volič trvalý pobyt, popř. zastupitelským
úřadem v místě, kde byl volič dosud zapsán v seznamu voličů (Kandalec, 2013).86 Voličský průkaz
může být použit pro účast ve volbách na libovolném místním úřadě v Česku nebo na jiném
zastupitelském úřadě. Voliči jsou zatím povinni se voleb účastnit osobně. Fyzická vzdálenost
zastupitelských úřadů je stěžejním důvodem, proč se voleb účastní jen malý podíl zahraničních
Čechů.87 Korespondenční volba je proto jedním z klíčových témat diskusí nejen mezi zástupci českého
státu a krajanů, ale také na vládní a parlamentní úrovni v ČR. O její prosazení dlouhodobě usiluje Stálá

lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex:32009R0987 [14. 10. 2021]. Viz také
https://www.cssz.cz/web/cz/eu-legislativa [14. 10. 2021].
84 Viz https://www.cssz.cz/web/cz/prehled-smluv-uzavrenych-cr [14. 10. 2021] a
https://www.cssz.cz/web/cz/mezinarodni-smlouvy [14. 10. 2021].
85 Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta
republiky).
86 Zákon č. 204/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu
uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.
87 Vilímová, T. (2017). Půl milionu Čechů v zahraničí má smůlu. Volit mohou jen obtížně. Echo24.cz (akt. 2. 10.
2017). https://echo24.cz/a/iz6dw/pul-milionu-cechu-v-zahranici-ma-smulu-volit-mohou-jen-obtizne. [9. 8.
2021].
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komise Senátu pro Čechy žijící v zahraničí (viz níže) a v posledních letech také mezinárodní krajanská
iniciativa Chceme volit distančně (viz výše). Zákon umožňující korespondenční volbu ale opakovaně
neprošel sněmovním hlasováním.88 Téma korespondenční volby také poprvé výrazněji rezonovalo ve
volebních programech některých politických uskupení kandidujících v parlamentních volbách v říjnu
2021.89

Evakuace a přesídlování
Ministerstvo vnitra ČR (ve spolupráci s MZV ČR90) ve výjimečných situacích také organizuje
dobrovolné evakuace a přesídlení členů diaspory a Čechů zdržujících se v zahraničí. Součástí asistence
Ministerstva vnitra při přesídlení je i zabezpečení hmotných podmínek pro povolení trvalého pobytu
(zejména ubytování v České republice na omezenou dobu) a zabezpečení podmínek pro integraci
krajanů v novém prostředí. Ministerstvo vnitra též pro krajany vyřizuje povolení k trvalému pobytu z
důvodů hodných zvláštního zřetele, dle § 66 odst. 1 písm. b) zákona o pobytu cizinců.91

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Krajanská politika v oblasti zdravotnictví zahrnuje opatření, na jejichž základě mohou Češi žijící
v zahraničí využívat české zdravotní pojištění nebo zdravotní péči v Česku. V této oblasti Česko ve
svém vztahu ke krajanům nijak nevystupuje ze standardních předpisů platných v rámci Evropské unie
a obdobných pravidel stanovených bilaterálními smlouvami se třetími zeměmi.
Zdravotní pojištění je vnímáno jako součást sociálního zabezpečení. V obecných principech se
podmínky pro využívání českého sociálního zabezpečení (a tedy i zdravotního pojištění a péče),
obsažené v českých právních předpisech, podmínkám stanoveným unijními zákony. Z tohoto titulu
platí v rámci států EU, EHP a Švýcarska tři principy. Prvním je princip jednoho států. Pracující občan
některého z dotčených států, který se mezi státy pohybuje, vždy může být pojištěn jen v jednom z nich.
Druhým principem je princip pojištění ve státě výkonu pracovní činnosti (lex loci laboris) – státem
pojištění je stát výkonu pracovní činnosti. Třetím principem je princip pojištění neaktivní osoby ve
státě bydliště. Osoba nevykonávající žádnou výdělečnou činnost a nepobírající peněžité dávky, které
by z předchozí činnosti vyplývaly (nemocenská, dávky v nezaměstnanosti, důchod), podléhá vždy
předpisům o zdravotním a sociálním pojištění státu, na jehož území bydlí.92
Podle českých právních předpisů mají čeští občané možnost odhlásit se z českého veřejného
zdravotního pojištění, pokud dlouhodobě (déle než 6 měsíců) pobývají v zahraničí. Po návratu se musí
k pojištění opět přihlásit. V případě, že po nějakou část doby strávené mimo ČR nebyli pojištěni, musí

Novela zákona o volbách do Parlamentu ČR. Sněmovní tisk 39. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?O=9&T=39 [26. 10. 2022].
89 Volební program koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, viz https://www.spolu21.cz/program/spolu-prochytry-stat [12. 10. 2021]) a koalice Piráti a Starostové (viz https://www.piratiastarostove.cz/program/snadnavolebni-ucast/ [12. 10. 2021].
90 Viz výše.
91 Viz https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/krajane.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d [7. 11. 2021].
92 Kancelář zdravotního pojištění (2014). Kde mám být pojištěn?
https://www.kancelarzp.cz/cs/pojistenci/prava-naroky-eu/zdr-poj-pece-eu/kde-byt-pojisten [20. 10. 2021].
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za dané období uhradit dlužnou částku do českého systému zdravotního pojištění. V případě, že si
občan odhlásí trvalé bydliště v ČR, jeho účast v českém zdravotním pojištění se ruší automaticky.93
Na základě unijních předpisů mohou nicméně občané ve spolupráci se svým zaměstnavatelem podat
oficiální žádost k příslušným orgánům dotčených států (v Česku se jedná o Českou správu sociálního
zabezpečení a zprostředkovaně také Kancelář zdravotního pojištění) o výjimku z pravidel pro určení
státu pojištění, pokud z nějakého důvodu chtějí zůstat pojištěni ve státě původního bydliště. Výjimka
musí být v zájmu dotyčné osoby nebo skupiny osob a členské státy, příslušné orgány obou členských
států nebo subjekty těmito orgány určené musí s udělením výjimky vyslovit souhlas.94

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Prvky krajanské politiky v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR se týkají především podnikání.95
V první řadě se jedná o podporu podnikání jednotlivců – migrujících Čechů. Ta na jedné straně
zahrnuje uznávání odborných kvalifikací ze zahraničí pro oblast živnostenského podnikání, na straně
druhé vydávání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti v ČR fyzickým osobám,
které chtějí podnikat v jiném členském státě EU. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR pro tyto případy
vydává doklad o způsobilosti občana vykonávat regulovanou činnost, která je živností (živnost
řemeslná, vázaná nebo koncesovaná), nebo činnost neregulovanou (živnost volná).96
Součástí krajanské politiky je i problematika zahraničního obchodu, byť v tomto případě nejsou
dotčenými aktéry přímo jednotliví krajané, ale spíše firmy. Sekce Evropské unie a zahraničního
obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, která tuto oblast spravuje, má na starost unijní a
mezinárodní předpisy související se zahraničním obchodem a jejich uplatňování v ČR, podporu
exportu, a ve spolupráci s resortem zahraničí také vnější ekonomické vztahy a ekonomickou
diplomacii.97 Zodpovídá také za agendu zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
a výkon akcionářských práv delegovaných státem na MPO. Krajanskou politiku zajišťuje i příspěvková
organizace MPO CzechTrade, národní proexportní agentura sloužící rozvoji mezinárodního obchodu a
vzájemné spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty.98 V neposlední řadě se krajanů a/nebo
navracejících se českých podnikatelů může dotýkat i oblast dotační podpory směřující do
podnikatelské sféry v ČR.99

93 Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí. Oblast zdravotního pojištění.
https://www.mzv.cz/cesi_v_zahranici/cz/zdravotni_a_socialni_pojisteni_duchod_a/oblast_zdravotniho_pojisteni
/index.html [20. 10. 2021].
94 Tamt.
95 Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí. Podnikání.
https://www.mzv.cz/cesi_v_zahranici/cz/podnikani/index.html [20. 10. 2021].
96 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Vydávání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti
v ČR. https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/vydavani-osvedceni-o-odborne-kvalifikaci-avykonu-predmetne-cinnosti-v-cr/vydavani-osvedceni-o-odborne-kvalifikaci-a-vykonu-predmetne-cinnosti-v-cr-103030/ [20. 10. 2021].
97 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zahraniční obchod. https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ [20. 10.
2021].
98 Viz https://www.czechtrade.cz/ [21. 10. 2021].
99 Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí. Problematika dotací.
https://www.mzv.cz/cesi_v_zahranici/cz/podnikani/problematika_dotaci/index.html [21. 10. 2021].
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Ministerstvo kultury ČR
Krajanská politika českého státu se v oblasti kultury projevuje především formou prezentace a
podpory prosazování kulturních a uměleckých počinů z Česka v zahraničí. To se děje v prvé řadě skrze
spolupráci Ministerstva kultury ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR a jím zřizovaných Českých
center (viz výše).100 Výběr prezentovaných děl, autorů a projektů, množství a periodicita uměleckých
prezentací a programů realizovaných Českými centry nebo s jejich přispěním reflektují zájem České
republiky o navazování kontaktů a spolupráce v kulturní sféře s relevantními subjekty v cílových
zemích. Realizované akce nezřídka míří na české krajany coby potenciální návštěvníky (a poskytují tak
prostor pro vzájemný networking) nebo zapojují právě umělce s českými kořeny či vazbami žijící
v cílových zemích.
Užitečným nástrojem krajanské politiky v kulturní sféře je CzechPlatform, otevřený informační portál
monitoringu českých kulturních a kreativních průmyslů, který spravují Česká centra.101 Podle webu
Czechplatform jeho cílem "mapovat aktivity podporované ze státních i soukromých zdrojů a přispívat
k větší koordinaci a synergii české zahraniční prezentace. CzechPlatform nabízí prostor pro vzájemnou
spolupráci na připravovaných projektech (propojuje možné partnery, zefektivňuje dopad aktivit v
zahraničí) a zároveň slouží jako nástroj pro vyhodnocování prezentací českých kulturních a
kreativních průmyslů v zahraničí."102
Dalším nástrojem české krajanské kulturní politiky je České literární centrum (ČLC), zřízené
Moravskou zemskou knihovnou v Brně v roce 2017 z pověření Ministerstva kultury ČR.103 Jeho účelem
je soustavná a systematická propagace české literatury a knižní kultury, spojování aktivit a institucí
zaměřených na literaturu, zviditelňování české literatury a knižní kultury v zahraničí i u nás. Centrum
se snaží pomáhat rozvíjet a naplňovat funkci literatury coby nositele společně sdílených hodnot a
témat v národním i mezinárodním kontextu. ČLC skrze dlouhodobou spolupráci se zahraničními
institucemi zprostředkovává příležitosti prezentace českých literárních autorů a děl na zahraničních
festivalech, v zahraničních periodicích apod.
S podobným cílem jako České literární centrum vznikl z iniciativy Institutu umění – Divadelního
ústavu v roce 2017 projekt SoundCzech104. SoundCzech je oficiální hudební kancelář, jejímž cílem je
podporovat export české hudby do zahraničí bez ohledu na hudební žánry. Kancelář je součástí
Institutu umění a financovaná z rozpočtu Ministerstva kultury ČR. Kancelář kromě podpory a
propagace českých interpretů v zahraničí poskytuje odborné vzdělávání skrze organizaci workshopů a
přednášek, prohlubuje spolupráci mezi českými aktéry v hudební sféře, propojuje české profesionální
v hudební sféře s mezinárodní hudební scénou a vede adresář kontaktů na relevantní aktéry v Česku.
Českou hudbu a hudební tvůrce podporuje finančně, podporuje jejich networking se zahraničními
subjekty a profesionály a pomáhá jim v účasti na zahraničních akcích.105

Česká centra. https://www.czechcentres.cz/ [21. 10. 2021].
Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí. Podpora prezentace české kultury v zahraničí.
https://www.mzv.cz/cesi_v_zahranici/cz/kultura/podpora_prezentace_ceske_kultury_v/index.html [21. 10.
2021].
102 CzechPlatform. O projektu. https://www.czechplatform.cz/o-projektu [21. 10. 2021].
103 CzechLit. https://www.czechlit.cz/cz/ceske-literarni-centrum/ [21. 10. 2021].
104 Viz https://www.soundczech.cz/cs [21. 10. 2021].
105 Sound Czech. O nás. https://www.soundczech.cz/cs/o-nas [21. 10. 2021].
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Ministerstvo spravedlnosti ČR
Za krajanskou politiku českého státu v právní oblasti lze považovat institut přebírání českých občanů
vykonávajících nepodmíněný trest odnětí svobody v cizině k výkonu trestu do ČR, zprostředkování
bezplatné právní pomoci v přeshraničních sporech ve věcech civilních v EU, sociálně právní ochranu
dětí a mezinárodní právní agendu v gesci Ministerstva spravedlnosti ČR obecně (informace k justiční
spolupráci ve věcech civilních i trestních).106
Přebírání českých občanů vykonávajících nepodmíněný trest odnětí svobody v cizině k výkonu trestu
do ČR probíhá na základě rámcového rozhodnutí Rady 2008/909 SVV (v ČR Zákon č. 104/2013 Sb.,
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů).107 Předávání
odsouzených osob ze třetích států probíhá na základě mezinárodních smluv a Zákona č. 104/2013 Sb.,
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů.
Bezplatnou právní pomoc v přeshraničních sporech (Zákon č. 629/2004 Sb.) poskytuje mezinárodní
odbor Ministerstva spravedlnosti ČR "v přeshraničních sporech fyzickým osobám, které nemají
dostatečné finanční prostředky k tomu, aby mohly předložit svůj spor nebo uplatnit svoje práva u
soudu v druhém členském státě Evropské unie a nést náklady s tím spojené (např. zaplatit soudní
poplatky, odměnu advokátovi)"108. Toto opatření se týká občanskoprávních nebo obchodněprávních
sporů.109
Sociálně právní ochranu dětí v mezinárodních rodinách v krizi vykonává Úřad pro mezinárodněprávní
ochranu dětí (ÚMPOD), zřízený ustanovením § 3 Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů.110 ÚMPOD je správní úřad s celostátní působností, podřízený
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Předmětem činnosti úřadu je především pomoc s vymáháním
výživného ze/do zahraničí, řešení případů mezinárodních únosů dětí, zajištění práva styku rodičů
nebo příbuzných s dítětem, nebo mezinárodní osvojení.111

3.6.

Výkonné orgány

Prezident ČR
Role prezidenta republiky v kontextu krajanské politiky je především symbolická, reprezentativní.
Viditelnosti krajanů a krajanské politiky státu ve státě samotném i směrem navenek může významně
pomáhat slovo prezidenta, který se o osudy krajanů zajímá a systematicky krajanskou tématiku
připomíná ve svých projevech k veřejnosti i v jednáních s politiky a dalšími politickými i nepolitickými
subjekty. Stejně jako v případě premiéra i jednotlivých vládních představitelů zde pro zviditelňování

Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí. Právní/justiční problematika.
https://www.mzv.cz/cesi_v_zahranici/cz/pravni_justicni_problematika/index.html [21. 10. 2021].
107 Tamt. Viz také https://www.justice.cz/chci-byt-predan-k-vykonu-trestu-do-ciziny [21. 10. 2021].
108 Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí. Přístup k bezplatné právní pomoci v přeshraničních sporech ve
věcech civilních v EU.
https://www.mzv.cz/cesi_v_zahranici/cz/pravni_justicni_problematika/pristup_k_bezplatne_pravni_pomoci_v/i
ndex.html [21. 10. 2021].
109 Viz také https://www.justice.cz/web/msp/preshranicni-pravni-pomoc-v-eu [21. 10. 2021].
110 Viz ÚMPOD. https://www.umpod.cz/ [21. 10. 2021].
111 Viz ÚMPOD. S čím můžeme pomoci. https://www.umpod.cz/s-cim-muzeme-pomoci [21. 10. 2021].
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krajanské politiky hraje roli především osobnost prezidenta, síla jeho slova a jeho lidský zájem o tuto
agendu, která je v českém prostředí politiky vnímána zatím spíše jako okrajová.

Vláda ČR
České porevoluční vlády většinou zaujímaly ke krajanské politice spíše lhostejný či neutrální postoj,
protože krajanské otázky nikdy nebyly vnímány tak palčivě jako problémy domácí či zahraniční
politiky. Vzhledem k rostoucímu tlaku a poptávce krajanů a krajanských organizací po zavedení
distanční volby, ale jistě i k výsledkům hlasování krajanů v několika předcházejících parlamentních i
prezidentských volbách, v nichž krajané ve velké míře podpořily příslušné či sympatizující politické
subjekty proti vládnoucí koalici Andreje Babiše (ANO),112 se dvě volební koalice (SPOLU a PirSTAN),
které po volbách v říjnu 2021 nakonec složily vládu, přihlásili ve svých volebních programech k
zavedení korespondenčního hlasování ze zahraničí.113 Toto (nejen) krajanské téma se tak posléze
dostalo i do programového prohlášení nově vzniklé vlády Petra Fialy (ODS).114 Zmínka o záměru
zavést korespondenční volbu byla obsažena i v programovém prohlášení vlády Andreje Babiše (2018 2021), byť k naplnění tohoto závazku během jejího volebního období navzdory mnohým
projednáváním nedošlo.115 Až další vývoj ukáže, jestli se nový premiér a jeho vláda systematičtěji,
výrazněji a jednoznačněji než dosavadní političtí reprezentanti přihlásí k tématům, která jsou palčivě
pociťována českými krajany v zahraničí, ať už to bude dořešení otázky zavedení korespondenčního
hlasování ze zahraničí, rozšíření digitalizace a možností dálkového přístupu při kontaktu se státní
správou nebo zaměření na dilema pokračujícího odlivu mozků z české vědy, IT, bankovnictví i dalších
sektorů českého průmyslu.

První vláda Andreje Babiše (24. ledna - 27. června 2018) byla menšinová vláda ANO, která z důvodu
nevyslovení důvěry vládla v demisi a její volební období bylo ze stejného důvodu předčasně ukončeno. Druhá
vláda Andreje Babiše (27. června 2018 - 17. prosince 2021) byla menšinová vláda koalice ANO a ČSSD s
podporou KSČM, jejíž volební období bylo ukončeno řádnými volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
(PSP ČR). Voliči hlasující ze zahraničí (celkem se jich zúčastnilo 10 494) podpořili ve volbách do PSP ČR v říjnu
2017 z 19 % Českou pirátskou stranu, z 26 % TOP 09, z 13 % ODS a po 7 % z nich se vyslovilo pro strany KDUČSL a STAN (Starostové a Nezávislí). Pouze 8 % zahraničních voličů pak podpořilo ANO 2011 a 5 % ČSSD.
Sněmovních voleb v říjnu 2021 se ze zahraničí zúčastnilo rekordních 13 236 voličů, kteří podpořili z 50 % koalici
Piráti a Starostové a dalšími 34 % koalici SPOLU (KDU-ČSL, ODS, TOP 09). ANO 2011 získalo u voličů v zahraničí
pouze 5% podporu. Ostatní kandidující subjekty u této skupiny voličů nepřesáhly 2% podporu. Pro kontext: Ve
druhém kole prezidentských voleb v roce 2013 podpořili voliči v zahraničí (celkem 7 728 hlasujících) 84 % Karla
Schwarzenberga (TOP 09) proti Miloši Zemanovi (SPOZ), který celkové volby vyhrál z 54 %. V roce 2018 u voličů
v zahraničí (celkem 17 507 hlasujících) proti M. Zemanovi (SPO) zvítězil z 90 % Jiří Drahoš (bez politické
příslušnosti). V celkových výsledcích získal Zeman 51 % většinu hlasů. https://www.volby.cz/ [5. 2. 2022].
113 SPOLU dáme Česko dohromady. Volební program. KDU-ČSL, ODS, TOP 09. 2021.
https://www.spolu21.cz/#program [1. 2. 2022]. Programové priority pro parlamentní volby 2021. Piráti a
Starostové. 2021. https://www.pirati.cz/assets/pdf/PROGRAM_Pirati_a_Starostove.pdf [1. 2. 2022].
114 Koalice politických subjektů SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráti a Starostové (STAN, Piráti) pro volební
období počínající 17. prosincem 2021. Viz Programové prohlášení vlády České republiky. Leden 2022. Praha.
https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-PetraFialy.pdf [1. 2. 2022].
115 Programové prohlášení vlády České republiky. Červen 2018. Praha. https://www.vlada.cz/assets/jednanivlady/programove-prohlaseni/Programove-prohlaseni-vlady-cerven-2018.pdf [1. 2. 2022].
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3.7.

Legislativní orgány

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Podvýbor pro krajany (součást Zahraničního výboru)
Součástí Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je Podvýbor pro krajany, který
pravidelně jedná o krajanských otázkách a udržuje spojení se zvláštním zmocněncem pro krajanské
záležitosti a Meziresortní komisí. Složení a aktivity podvýboru závisí na momentálním obsazení
poslanecké sněmovny a mění se s každými parlamentními volbami. Zájem zapojených poslanců o
konkrétní krajanské otázky a možnost jejich prosazení do sněmovních jednání závisí na jejich osobním
zájmu a znalosti a na zájmech jejich domovské strany.
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Senát Parlamentu ČR
Stálá komise Senátu pro Čechy žijící v zahraničí
Stálá komise Senátu pro Čechy žijící v zahraničí, založená v roce 1996, působí jako poradní orgán
Senátu Parlamentu ČR čistě ve věcech týkajících se české diaspory, jakými jsou korespondenční volba,
korespondenční vydávání cestovních dokladů nebo posilování dialogu mezi Čechy v zahraničí a
v domovině.116 Komise se pravidelně setkává a udržuje kontakt s krajanskými organizacemi a zástupci
přes e-mail, videokonference i osobní setkání. Účastní se tematických seminářů a konferencí a
spolupracuje s institucemi, které se zabývají výzkumem nebo spoluprací s krajany. Iniciuje
parlamentní diskusi o novelách zákonů, které se týkají diaspory. Vzhledem k tomu, že složení Senátu
se obměňuje po částech a zapojení senátorů v jednotlivých výborech je založeno více na osobním
zájmu než v případě sněmovních (pod)výborů, kde jde spíše o stranickou reprezentaci a preference,
mají aktivity Stálé komise pro Čechy žijící v zahraničí větší kontinuitu než aktivity sněmovního
podvýboru.

3.8.

Závěr a prostor pro rozvoj

Tato kapitola ukazuje, že v české (porevoluční) krajanské politice se nad rámec standardních
konzulárních služeb etablovalo několik klíčových oblastí, v jejichž rámci se již řadu let, byť se
střídavou intenzitou, rozvíjí vzájemná komunikace a spolupráce mezi krajany, krajanskými
organizacemi a českým státem. Těmito stěžejními oblastmi jsou vzdělávání, kultura a politická
participace. Ačkoli ve všech případech vzešla podstatná iniciativa takzvaně "zdola", tj. ze strany
krajanů, postupně si získala podporu ze strany českého státu, zde reprezentovaného především
příslušným pracovištěm Ministerstva zahraničních věcí ČR a Stálou komisí Senátu Parlamentu ČR pro
krajany žijící v zahraničí. Tyto orgány tak už v současnosti mohou krajany v těchto oblastech
podporovat jak symbolicky, tak institucionálně i finančně.
Kromě podpory českého státu těží krajanské aktivity všeho druhu především z dobrovolného nasazení
jednotlivců, kteří za nimi stojí nebo se na nich podílejí, a nezřídka také z podpory nestátních
organizací, které krajanské spolky a iniciativy podporují finančně či materiálně nebo např.
poskytováním prostoru pro jejich zviditelnění, vzájemnou diskusi či navázání kontaktu (skrze
konference, festivaly, vydávané publikace aj.).
Uvedený výčet aktivit, iniciativ, organizací a institucí je každopádně dokladem skutečnosti, že česká
diaspora jako celek si váží svých kořenů a přeje si zachovat vazby na českou kulturu (ať už v podobě
zachování jazykových schopností nebo znalostí českých reálií a zvyků) i kontakt s českým veřejným
děním (politická participace). Velké tradiční krajanské spolky a organizace svou činností i členskou
základnou pak dokládají přetrvávající význam historického diasporického dědictví. České státní
instituce se zájmům diaspory snaží v rámci svých možností vycházet vstříc a poskytovat jim potřebnou
podporu i pozornost. Zbývá nicméně řada dílčích bodů, o kterých se dosud vede diskuse. V současnosti
je to především zavedení distanční volby.

116 Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí (aktuální k 30.4.2017)
https://www.senat.cz/organy/index.php?ke_dni=30.4.2017&O=11&lng=cz&par_2=376 [21. 10. 2021].
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4. Česko v mezinárodní typologii krajanských politik
Cílem této kapitoly je zařadit českou krajanskou politiku do mezinárodního srovnání politik diaspor
Francesca Ragazziho z roku 2014, přičemž detailně hodnotí aspekty české krajanské politiky. Pro
českou krajanskou politiku tak může být toto zařazení určitou zpětnou vazbou ve srovnání přístupu ke
krajanům v globálním pohledu, který zohledňuje nejen evropské či jiné západní státy, ke kterým se ČR
obvykle vztahuje, ale i praxi v zemích, která by jinak pro ČR nebyla prvním zdrojem srovnání či
inspirace.

4.1.

Ragazziho typologie politik diaspor

Ragazzi (2014) analyzoval politiky diaspory třiceti pěti117 zemí s odlišnou politikou vůči diaspoře,
vybraných podle toho, jak jsou např. závislé na příjmech z remitencí či jak mají početnou diasporu.
Každé zemi byly přiřazeny hodnoty devatenácti proměnných, které jsou seskupeny do pěti
tematických skupin: symbolické politiky, sociální a ekonomické politiky, náboženské a kulturní
politiky, politiky občanství a vládní a byrokratická kontrola.
Na základě statistické metody vícenásobné korespondenční analýzy (MCA) (více v Cibulková 2022)
Ragazziho analýza vytvořila pět typů států:
1.
tzv. stát expatů (the expatriate state). Tyto státy jsou nejvíce zaměřeny na
vzdělávací a kulturní politiky a často se orientují na vysoce příjmové expaty, např.
Francie, Velká Británie, Německo, Španělsko nebo Itálie;
2.
uzavřený stát (the closed state), které se snaží regulovat či omezovat mobilitu
svého obyvatelstva. Mají zavedeny systémy, které umožňují kontrolovat populaci v
zahraničí. Často neumožňují vlastním občanům účastnit se voleb ze zahraničí a
neposkytují žádné zvláštní služby. Příkladem je Kuba, Severní Korea, Írán či
Demokratická republika Kongo;
3.
globální národní stát (the global-nation state). Tyto státy mají nejširší škálu
politik vůči populaci žijící v zahraničí a poskytují jí také nejvíce práv. Pořádají
nejrůznější konference s tématem diaspor, mají programy věnované jazyku a kultuře,
snaží se mimo jiné také získat ekonomickou či politickou podporu ze zahraničí. Mezi
tyto státy se řadí Mexiko, Irsko, Řecko, Rusko, Indie, Maroko či Etiopie;
4.
stát s řízenou pracovní migrací (the managed labor state) poskytuje diaspoře
sociální zabezpečení, vytváří speciální investiční schémata a soustředí se primárně na
cirkulační migraci. Sem patří např. Filipíny, Brazílie, Jordánsko či Ukrajina;
5.
nevyhraněný stát (the indifferent state). Tyto státy neprojevují znatelný zájem o
svou populaci žijící v zahraničí, např. Austrálie, USA, Nigérie či Belgie.

117 Austrálie, Bangladéš, Belgie, Brazílie, Čína, Kolumbie, Chorvatsko, Kuba, Demokratická republika Kongo,
Egypt, Etiopie, Francie, Německo, Řecko, Haiti, Indie, Írán, Irsko, Izrael, Itálie, Jamajka, Jordánsko, Libanon,
Mexiko, Maroko, Nigérie, Severní Korea, Filipíny, Polsko, Rusko, Španělsko, Turecko, Ukrajina, Spojené království
a Spojené státy.
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4.2.

Česko v rámci Ragazziho typologie

Na základě těchto skupin jsme charakterizovali i Česko. Detailně jsme popsali všech 19 proměnných,
které Ragazziho typologie považuje za určující pro typ krajanské politiky (viz tabulka č. 4.1.).
V oblasti symbolických politik to jsou zejména aktivity spojené s pravidelným pořádáním konferencí, na
kterých se řeší aktuální témata české diaspory. Pravidelně zde vystupují lidé, kteří se aktivně účastní
života v českých komunitách v zahraničí (Česká diaspora 2020b). Patří sem zatím stále diskutovaný
Den diaspory, který nebyl doposud schválen Parlamentem ČR jako významný den, ale ve volebním
období 2017-2021 byl návrh předložen Poslanecké sněmovně. Jako den, který by měl Čechy žijící v
zahraničí připomínat, byl vybrán 4. únor, tedy den odchodu Jana Amose Komenského do exilu (MZV
2021b). Do oblasti náboženské patří zastoupení zajišťované Českou biskupskou konferencí ve
spolupráci se slovenskou katolickou misí (Česká biskupská konference 2022118).
Kulturní politika je naplňována částečně Českými centry, která jsou plně financována státem z
rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí ČR. V současné době má Česko 26 poboček Českých center po
celém světě, převážně v metropolích vybraných států (BusinessINFO.cz 2017; Česká centra
nedatováno119). Patří sem však zejména české školy, kterých momentálně v zahraničí funguje 15 (jako
přidružené školy, které poskytují vzdělání na základě smlouvy uzavřené s ČR, resp. MŠMT). Vzdělání v
rámci těchto škol je následně uznatelné při návratu do ČR. Na druhou stranu v zahraničí působí také
české školy, které pořádají výukové kurzy pro děti, mohou žádat o finanční příspěvky od MZV či
MŠMT, ale vzdělání dětí není uznatelné v českém vzdělávacím systému (MŠMT 2013-2022120).
V rámci sociálních a hospodářských politik je studentům a akademickým pracovníkům umožněno vyjet
na stipendijní pobyty do zahraničí, přičemž účast na těchto stipendijních pobytech není podmíněná
následným návratem do ČR (DZS 2022b121). Podporu a pomoc vědcům v zahraničí supluje spolek
Czexpats in Science, který se snaží sdružovat české vědce působící v zahraničí, a následně je
propojovat s českými státními i nestátními institucemi. Programy sociálního zabezpečení nejsou v
principu cílené odděleně na diasporu a "domácí" obyvatelstvo, ale na celou populaci Čechů mající
trvalý pobyt v Česku, s výjimkou penzí, keré mohou navzdory zahraničnímu bydlišti využívat v
závislosti na tom, zda v Česku/Československu vykonávají/vykonávali výdělečnou činnost a
hradí/hradili si zdravotní a sociální pojištění.
ČR je také státem, který má vysokou míru přiznání občanských práv pro svou populaci žijící v
zahraničí: až na výjimky neomezuje pohyb občanů přes státní hranice (Listina základních práv a
svobod122, Trestní řád123), od roku 2014 umožňuje svým občanům disponovat dvojím občanstvím

Česká biskupská konference. https://www.cirkev.cz/cs/cesi-v-zahranici# [6. 7. 2022].
2017. Česká centra a jejich služby https://www.businessinfo.cz/navody/ceska-centra/ [6. 7.
2022].
Česká centra. Czech centers´ strategy for the period 2020-2023 https://www.czechcentres.cz/about-us [9. 2.
2022].
120 MŠMT. 2013-2022.Příspěvek poskytovatelům vzdělávání v zahraničí s uzavřenou smlouvou s MŠMT v roce
2022 (v souladu s § 162A školského zákona). https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/prispevekposkytovatelum-vzdelavani-v-zahranici-2022 [ 6. 7. 2022].
121 DZS. 2022b. Výjezdy a pobyty https://www.dzs.cz/program/akademicka-informacni-agentura/vyjezdypobyty [6. 7. 2022].
122 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako
součástí ústavního pořádku České republiky
118

119BusinessINFO.cz.
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(MVCR 2022124) a Češi v zahraničí mohou volit ve volbách do dolní komory Parlamentu ČR a ve
volbách prezidentských (MVCR 2021d125). MZV ČR vydává na základě prokázaného českého původu
potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě. Na základě tohoto potvrzení mohou být osoby
jím disponující trvale přesídleny do ČR (tj. žádat o trvalý pobyt v Česku "z jiných důvodů hodných
zvláštního zřetele", (MZV 2021c126).
V dimenzi státní a administrativní kontroly Ministerstvo zahraničních věcí uznává v "Koncepci vztahů k
Čechům v zahraničí" možnost využít občany v zahraničí pro lobbing, tedy pro prosazení českých
politických priorit v zahraničí.127

Tabulka č. 4.1. Proměnné vstupující do modelu politiky diaspor na příkladu Česka za rok 2022
Proměnné

Hodnoty za
Českou
republiku
2022

Poznámka

Konference diaspor

Ano

Organizuje Stálá komise Senátu pro krajany žijící v
zahraničí ve spolupráci z MZV. Poslední konference se
uskutečnila 7. a 8. října 2021.

Začlenění diaspory do
národních oslav

Ne

Návrh na vyhlášení významného dne věnovaného
Čechům v zahraničí schválen 15. února 2021, v rámci
volebního období už však nebyl schválen
Parlamentem.

Vytvoření správní
jednotky

Ředitelství128

MZV ČR– Oddělení zvláštního zmocněnce pro
krajanské záležitosti.

Aktivní proměnné
Symbolické politiky

Zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád)
MVCR. 2022. Trvalý pobyt, https://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-trvalypobyt.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d [9. 2. 2022].
125 MVCR. 2021d. Jak hlasovat v zahraničí https://www.mvcr.cz/volby/clanek/jak-hlasovat-v-zahranici.aspx [6.
7. 202].
126 MVCR. 2021c. Slovníček pojmů https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/slovnicek-pojmu.aspx, [16. 2. 2022].
127 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (2012). Z čeho vychází naše práce? Koncepce vztahu MZV k
Čechům v zahraničí.
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/koncepce_vztahu_mzv_k_cechum_v_zahranici.html. [22.
10. 2022].
128 Ředitelství, agentura, ministerstvo (Ředitelství = výchozí administrativní jednotka v rámci ministerstva
zahraničí, Agentura = koordinuje práci několika ministerstev a funguje jako referenční bod, Ministerstvo = jako
nejvyšší symbolická investice diaspoře.)
123
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Náboženské a kulturní politiky
Náboženské organizace
nebo personál v zahraničí

Ano

Zajišťuje Česká biskupská konference. Ne však ve
všech státech, v některých státech zajištuje tyto
činnosti slovenská katolická mise či zde zastoupení
zcela chybí.

Kulturní centra v
zahraničí

Plně
financována129

"Česká centra jsou příspěvkovou organizací
Ministerstva zahraničních věcí zřízenou pro propagaci
České republiky v zahraničí. Česká centra jsou členem
Společenství evropských kulturních institutů EUNIC a
jsou financována Ministerstvem zahraničí České
republiky. Posláním českých center je prezentace ČR v
zahraničí, především v oblasti kultury a vzdělávání,
cestovního ruchu a podpory vnějších ekonomických
vztahů (BusinessINFO.cz 2017)."

Školy v zahraničí

Přidružené
školy130

Existují poskytovatelé vzdělávání v zahraničí, kteří
mají uzavřenou smlouvu o zajištění vzdělávání občanů
ČR v období povinné školní docházky.

Sociální a hospodářské politiky
Vědecké sítě

Nejsou
orientovány na
návrat131

Studenti i akademičtí pracovníci mohou vyjet na
stipendijní pobyty v zahraničí, které jsou časově
omezeny. Nejsou však podmiňovány následným
návratem do ČR.

Investiční schémata pro
obyvatele žijící v
zahraničí

Ne132

Nebyla žádná nalezena.

Ne, spolufinancován, plně financována (Rozlišují se zde střediska, která jsou výsledkem zapojení komunity a
která by mohla získat nějaké finanční prostředky od vysílajícího státu (spolufinancovaná) od středisek, kterou
jsou plně financovaný státem)
130 Nemají žádné školy; přispívají na jazykové a kulturní programy v zahraničí na školách v zahraničí, přidružené
školy, kontrolované školy (Rozdíl je mezi státy, které nemají školy v zahraničí; státy, které finančně podporují
jazykové a kulturní programy na školách hostitelského státu; státy, které uznávání školy zřizované komunitou v
zahraničí; státy, které zřizují v zahraničí školy, které plně korespondují s národním kurikulem.)
131 Ne; nejsou orientovány na návrat; orientovány na návrat (Rozdíl mezi vědeckými politikami, které jsou
orientovány na vysílané studenty do zahraničí s povinností návratu; politiky bez požadavku návratu; politiky bez
požadavku návratu, odkazují se ke globálnímu národu, který nepotřebuje k růstu země návrat těchto osob.)
132 Ne; jenom pro reemigranty; pro reemigranty i diasporu
129
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Sociální zabezpečení pro
členy diaspory

Ne

Konkrétní podmínky záleží na typu dávky sociálního

Sociální zabezpečení pro
reemigranty

Ano

V ČR musí každý reemigrant splnit stejné podmínky
pro vznik nároku na dávku sociálního zabezpečení jako
každý jiný občan. Uznávání a započítávání délky
sociálního pojištění hrazeného v zahraničí upravují
bilaterální mezinárodní smlouvy. Tyto smlouvy
vycházejí buď z principu teritoriality, z principu
proporcionality, nebo z kombinace těchto principů. V
oblasti důchodového pojištění princip teritoriality
znamená, že bude oprávněnému vyplacena dávka
podle místa trvalého bydliště v okamžiku, kdy o
přiznání důchodu žádá. Zatímco v případě principu
proporcionality vyplácí důchod každý stát, ve kterém
byl oprávněný pojištěný, podle trvání doby pojištění v
tomto státě.

Přístup k občanství skrz
etnickou nebo
náboženskou příslušnost

Ne133

Podle § 13 odst. 1 zákona o státním občanství ČR lze
udělit občanství pouze osobám integrovaným do
tuzemské společnosti. Nejsou přitom nijak zvýhodněny
osoby s určitou etnickou nebo náboženskou
příslušností.

Ztráta občanství skrz
pobyt v zahraničí

Ne

Ústava ČR v čl. 12 výslovně zakazuje zbavit kohokoliv
státního občanství proti jeho vůli. V souladu s tím § 40
odst. 1 zákona o státním občanství ČR umožňuje

zabezpečení. Obecně však členové diaspory, kteří již
nemají formální vztah s ČR, nejsou účastni tuzemských
systémů sociálního zabezpečení. Pomoc v hmotné
nouzi a státní sociální podpora je zpravidla podmíněna
povolením k pobytu nebo udělením mezinárodní
ochrany. Systémy nemocenského a důchodového
pojištění umožňují dobrovolnou účast všem osobám,
které si podají přihlášku. Účast členů diaspory na
těchto institutech sociálního zabezpečení ČR je tedy
možná, avšak tato možnost není nijak privilegovaná a
nepřináší členům diaspory zásadní výhody.

Politika občanství

133

Ne; s předchozím pobytem; bez nutnosti předchozího pobytu

TITBMZV919 – Výzkum možností koordinace krajanské politiky
Poslední revize dokumentu: 16. 11. 2022

Strana 39/133

každému občanu se svého státního občanství vzdát,
jestliže se trvale zdržuje v cizině, nemá v ČR trvalý
pobyt a je žadatelem o cizí státní občanství nebo jeho
držitelem.
Ztráta občanství při
přijetí jiného občanství
(přijetí dvojího
občanství)

Ne

Od roku 2014 je zavedena možnost disponovat dvojím
státním občanstvím. "Nová právní úprava plně opouští
princip jediného státního občanství, a naopak se zcela
přiklání k možnosti existence dvojího (či vícerého)
státního občanství (MVČR 2022)."

Volba v zahraničí

Volba ze
zahraničí134

"Ve volbách do Poslanecké sněmovny a volbě
prezidenta republiky je možné hlasovat na
zastupitelských úřadech (MVCR 2021d)."

Státní a administrativní kontrola
Identifikační doklad
původu pro osoby bez
státní příslušnosti ke
státu

Ano

Je vydáváno potvrzení o příslušnosti k české krajanské
komunitě v zahraničí, které vydává Oddělení pro
krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí.

Státem podporovaný
lobbing

Ano

"Češi v zahraničí mají svou jedinečnou roli i v
současnosti při podpoře českých zájmů v kulturní a
politické oblasti. Komunity v západních zemích a
především ve Spojených státech amerických jsou (a
mohly by být více) využívány při prosazování českých
politických priorit. Úspěšná, fungující a bohužel těžko
opakovatelná aplikace politické zájmové skupiny
(caucus) v americkém Kongresu ukazuje, že potenciál
politického využití krajanů existuje (MZV 2012)."

Restrikce pro občany,
kteří chtějí opustit zemi

Ne

Právo občanů opustit zemi je podle § 14 odst. 2 a 3
Listiny základních práv a svobod omezitelné zákonem.
Příkladem takové restrikce je zákaz vycestování podle
§ 88h a § 77a trestního řádu, který může být uložen
jako předběžné opatření v průběhu trestního stíhání
nebo jako omezení doplňující trest odnětí svobody.
Další restrikce umožňuje krizový zákon v případě
vyhlášení nouzového stavu. Všechny uvedené restrikce

134 Ne; volba ze zahraniční; volba ze zahraničí a reprezentace (Rozdíl je mezi volbou v zahraničí a tím mít přímo
určeného zástupce voliči v zahraničí)
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mají výjimečnou povahu. Absence restrikcí je proto v
současné době převažující zásadou.
Doplňkové proměnné
HDP x capita

Vysoké HDP
per capita135

HDP per capita ČR v roce 2020 22 932 USD

Absolutní hodnota
remitencí

<4,5 mil.
dolarů136

Za rok 2020 přibližně 4 miliony USD

Relativní hodnota
remitencí

<2 % střední137 Za rok 2020 1,7 %

Absolutní počet obyvatel
žijících v zahraničí

800-2500 tis.
malá
populace138

Procento obyvatel žijících
v zahraničí ve vztahu k
celkové populaci

1-4 % malé
procento139

911 388

Hypotéza etnické příslušnosti
Ius soli

Ne

Tato zásada se uplatňuje pouze výjimečně v případech
dětí, jejichž rodiče jsou oba bez státní příslušnosti
nebo v případech dětí do třech let věku nalezených na
území ČR podle § 5 a § 10 zákona o státním občanství
ČR.

Ius sanguinis

Ano

Zásada ius sanguinis je charakteristická pro způsob
nabývání státního občanství narozením podle § 4
zákona o státním občanství ČR. Postačí, že je občanem

Hodnoty v USD: <2500: velmi nízké HDP/capita; 2500-10000: nízké HDP per capita; 10 000 - 35 000: vysoké
HDP per capita; >35000 velmi vysoké HDP per capita.
136 <1,3 mil. dolarů; <4,5 mil. dolarů; <8 mil. dolarů; <10 mil. dolarů; 50 mil. Dolarů.
137 Irelevantní <0,20 %; <0,60 % střední; <2 % malá; <5 % důležitá; + 5 % velmi důležitá.
138 <800 tis. velmi malá; 800-2500 tis. malá populace; 2500-5000 tis. velká populace; >5000 tis. velmi velká
populace.
139 <1 % velmi malé procento; 1-4 % malé procento; 4-6 % důležité procento; 6-10 % velké procento; >10 %
velmi velké procento.
135
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ČR alespoň jeden z rodičů.
Hypotéza vládnutí
Fiskální tlak

Malý140

79,1 (V metodice Index of economic freedom se změnil
název z Fiscal freedom na Tax burden)

Finanční deregulace

Vysoce
deregulovaný

80

141

Deregulace pracovního
trhu

Velmi liberální
pracovní trh142

77,1

Otevřenost zahraničnímu
obchodu

Otevřený143

84

Na základě tohoto zhodnocení se Česko okrajově dostalo do klastru, kde jsou státy s řízenou pracovní
migrací podobně jako Polsko, viz jeho pozice na grafu č. 4.3., avšak jeho zařazení v rámci dané
typologie se zdá být na základě tabulky proměnných 4.2.nepřesné z důvodu jeho pravo-levého
postavení v rámci politiky vůči diaspoře a expatům. (Politika zaměřená na podporu členů diaspory
obecně: patří sem vydávání dokladů o příslušnosti ke krajanské komunitě, podpora lobbingu, pořádání
konferencí či tvorba speciálních politik pro reemigranty. Politika států zaměřených na expaty: cílený
lobbing nepodporují a ani nepořádají speciální konference, podporují však školy v zahraničí a financují
kulturní centra). Z toho tedy vyplývá, že Česko má prvky typu státu zaměřeného na expaty, čímž
reflektuje jak potřeby tradičních krajanských komunit (lidí, kteří emigrovali před rokem 1989), tak i
současné emigrace (která má pracovní nebo soukromý charakter). S velkou pravděpodobností tak
pozici ČR ovlivnila do značné míry skutečnost, že disponuje plně financovanými kulturními centry (ale
jen ve vybraných zemích), má přidružené školy v zahraničí a do určité míry poskytuje sociální
zabezpečení, např. formou důchodů. Právě tyto proměnné nejčastěji přispívají k tomu, aby byl stát
zařazen do tohoto klastru. Patří sem i možná váha daná Českým centrům, která mají primárně sloužit
propagaci české kultury v zahraničí, než aby byly určeny pro českou diasporu. Stejně tak je i
problematické zařazení lobbingu v politice státní a administrativní kontroly, kdy Ministerstvo
zahraničních věcí uznává v "Koncepci vztahů k Čechům v zahraničí" možnost využít občany v zahraničí

Ne, malý, průměrný, mírný a vysoký
(Kategorie jsou sestaveny na základě indexu ekonomické svobody databáze garantovanou Heritage
Foundation a Wall Street Journal. Dostupné z: http://hdl.handle.net/1902.1/22569)
141 Státem kontrolované, velmi regulované, regulované, deregulované, velmi deregulované
142 Velmi kontrolovaný pracovní trh, kontrolovaný pracovní trh, regulovaný pracovní trh, liberální pracovní trh,
velmi liberální pracovní trh
143 Uzavřené obchodování, částečně uzavřené obchodování, volné obchodování, velmi otevřené obchodování
140
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pro lobbing, tedy pro prosazení českých politických priorit v zahraničí, ale v praxi to nejspíš
neuplatňuje.
Do výsledného typu se promítla i použitá metodika, která například nereflektuje to, že některé státy
mohou být součástí mezinárodních institucí, jejichž členství může ovlivňovat jednotlivé politiky státu
vůči populaci žijící v zahraničí (například v oblastech sociálního zabezpečení či pravidlech pro vstup
do jednotlivých zemí). Dále pak je třeba upozornit na data využívaná výhradně z veřejně dostupných
dat, která se mohou z hlediska fungování jednotlivých institucí lišit.
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Graf č. 4.2. Grafické zobrazení pozice Česka a pozic původních 35 států Ragazziho analýzy ve
dvou dimenzích s barevným rozlišením podle typu státu

Přetrvávající otázkou tak zůstává možnost vzniku šestého typu států, mající podobnou migrační
historii vycházející z příslušnosti k post-socialistickým zemím střední a východní Evropy. Nabízí se
zařadit Chorvatsko, Polsko a Česko do nového typu a analýzu ještě rozšířit o Slovensko či Maďarsko.
To si však zasluhuje další analýzu.
Níže uvedená tabulka č. 4.2. doplňuje postavení Česka v rámci vybraných států Evropy a tří
nejvýznamnějších imigračních států světa včetně států střední a východní Evropy, které sdílí
podobnou historickou zkušenost s totalitními režimy na svém území jako ČR. Můžeme vidět, že na
rozdíl od zbylých států střední a východní Evropy, je ČR jediným státem, který dosud nemá zákonnou
úpravu vztahu s populací žijící za hranicemi. Možnost disponovat dvojím občanstvím a volit ze
zahraničí umožňují svým občanům všechny pozorované státy. U jednotlivých států se však liší
postavení státní instituce věnované populaci v zahraničí. Z vybraných států samostatným
ministerstvem věnujícím se diaspoře disponuje pouze Rumunsko. Většina států, včetně ČR, disponuje
nejčastěji oddělením či odborem na ministerstvu zahraničních věcí. Zbylé země zřizují pro populaci v
zahraničí vládní rady či jiné podřízené úřady. Jedinou výjimkou jsou Spojené státy, Austrálie a Nový
Zéland, u kterých se nepodařilo žádnou takovou instituci dohledat.

Tabulka č. 4.2. Přehled základních proměnných hodnotících politiku diaspor u vybraných států
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Počet obyv.
za hranicemi
(2020)

Remitence
(%
HDP)
2021

Primární orgány státní moci
věnované diaspoře
Zákonná
úprava

Dvojí
občanství

Možnost
volit
Min.

Oddělení
či odbor
na min.

Jiná inst.

Česká
republika

911 388

1,7

Ne

Ano

Ano

Slovensko

345 683

1,8

Ano

Ano

Ano

Polsko

4 446 985

1

Ano

Ano

Ano

Maďarsko

632 126

2,4

Ano

Ano

Ano

Slovinsko

147 593

1,1

Ano

Ano

Ano

Chorvatsko

990 012

7

Ano

Ano

Ano

Rumunsko

3 572 794

3

Ano

Ano

Ano

Bulharsko

1 541 860

1,4

Ano

Ano

Ano

Francie

2 296 534

0,9

Ne

Ano

Ano

Německo

4 014 203

0,5

Ne

Ano

Ano

Velká
Británie

4 274 998

0,1

Ne

Ano

Ano

Nový
Zéland

777 303

0,2

Ne

Ano

Ano

Nebyla nalezena žádná instituce

Austrálie

577 255

0,1

Ne

Ano

Ano

Nebyla nalezena žádná instituce

USA

3 167 072

0,03

Ne

Ano

Ano

Nebyla nalezena žádná instituce144

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

144 The World Bank. 2017. Migration and Remittances Data, The World Bank, Washington
https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
[28. 6. 2022].
UN DESA. 2019. UN Migrant Stock By Origin and Destination 2019. United Nations Department of Economic and
Social Affairs. New York
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp [5. 2.
2022].
Daily News Hungary. 2022. Secretary for Hungarians abroad: 2022 ´crucial for Hungary´s future´
https://dailynewshungary.com/secretary-for-hungarians-abroad-2022-crucial-for-hungarys-future/ [13. 7.
2022].
e-Građani. 2022. Welcome to the web site of Central State office for Croats Abroad,
https://hrvatiizvanrh.gov.hr/welcome-to-the-web-site-of-central-state-office-for-croats-abroad/777 [13. 7.
2022].
Uberoi, E, Johnston, N. 2022. Overseas voters, https://commonslibrary.parliament.uk/researchbriefings/sn05923/, [13. 7. 2022].
Dualcitizenship. 2015-2021. Dual Citizenship Romania,
https://www.dualcitizenship.com/countries/romania.html [13. 7. 2022].
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Zdroj tabulky č. 4.2.: T.Cibulková, Diplomová práce (před obhajobou); The World Bank 2017; UN DESA
2019; Kovács 2017, s. 92; Daily News Hungary 2022; e-Građani 2022; Uberoi, Johnston 2022; Dual
Citizenship Report nedatováno a, Daul Cititzeship Report nedatováno c, Dualcitizenship 2015-2021;
Gazsó 2017, s. 18; Klekowski von Koppenfels 2020; Consterdine 2020; Arrighi, Lafleur 2020)

5. Krajanské politiky vybraných států
V této kapitole jsou vybrány krajanské politiky sedmi evropských zemí, které jsou z hlediska české
politiky do značné míry inspirativní. Setkáváme se se zeměmi, které mají cílenou a rozsáhlou politiku
zaměřenou na kulturu a její šíření ve světě (např. Irsko), na školství (Francie), sociální politiky
a volební pravomoce (Německo, Francie) apod.
Každá kapitola obsahuje několik podkapitol zaměřených na historii krajanské komunity v zahraničí,
vybrané politiky, volební právo krajanů a zejména poslední kapitola je důležitá pro tvorbu naší
krajanské politiky, neboť sumarizuje různá doporučení a tzv. best policy.

5.1.

Francie

I přesto, že Francie patří mezi země s nejdelší přistěhovaleckou tradicí v Evropě (cca od počátku 19.
století), ve francouzské historii můžeme najít mnoho období s výraznými emigračními vlnami. První
takovou vlnu způsobil Ludvík XIV., když v roce 1685 zrušil Edikt Nantský, čímž schválil
pronásledování francouzských protestantů – Hugenotů. Ti následně z Francie putovali do
protestantských států Evropy, ale též do Ameriky a jižní Afriky. V 18. století převažovala emigrace do
kolonií, která byla však z dlouhodobého hlediska spíše nízká. Francie byla významnou světovou
velmocí, jež kolonizovala území po celém světě, zejména pak v Americe. Na přelomu 18. a 19. století
byla nejvýznamnějším pull faktorem Velká francouzská revoluce (1789), jež zapříčinila stěhování
především do okolních evropských států. Pozdější migrace je pak spojována především s hledáním
lepších ekonomických podmínek v souvislosti s politickým a hospodářským úpadkem v polovině 19.
století. V období dekolonizace se navrací velké množství francouzských občanů zpět do země svých
předků, např. v roce 1960 to bylo téměř 1,5 milionu Francouzů (Verquin 2001).
Mezi země s významným počtem lidí francouzského původu patří Kanada, USA, Argentina, Brazílie,
Chile a Jižní Afrika. K 1. lednu 2020 bylo registrováno 1 775 875 francouzských občanů na
francouzských konzulátech v zahraničí, z nichž 37 % mělo bydliště v jiném členském státě EU, 11 %
mimo EU, Americe: 20 %, Severní Africe a Středním východě 15 %, Asie a Oceánii 8 %, Subsaharská
Africe a Indickém oceánu 8 %. Věková struktura francouzské komunity usazené v zahraničí je ve

Dual Citizenship Report. nedatováno a. Croatia https://www.dualcitizenshipreport.org/dualcitizenship/croatia/ [13. 7. 2022]
Dual Citizenship Report. nedatováno. New Zealand https://www.dualcitizenshipreport.org/dualcitizenship/new-zealand/ [6. 7. 2022].
Dual Citizenship Report. nedatováno c. Slovenia https://www.dualcitizenshipreport.org/dualcitizenship/slovenia/ [13. 7. 2022].
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srovnání s předchozím rokem 2019 stabilní (34,5 % registrovaných občanů je mladších 25 let; 49,3 %
je ve věku 25 až 60 let a 16,2 % je starších 60 let).145
Francouzské úřady odhadují, že v zahraničí žije dva až tři miliony francouzských státních příslušníků –
držitelů francouzských pasů, jiné zdroje uvádějí rozpětí mezi 2,5-3,5 milionu (Isidro, Math 2020: 169).
Registrace do rejstříku Francouzů žijících mimo Francii není povinná, ale důrazně se doporučuje. Tato
rychlá a bezplatná formalita skutečně usnadňuje práci konzulárních služeb, pokud jde o bezpečnost a
konzulární ochranu, jakož i zpracování správních postupů. Registrace platí pro každého Francouze,
který se usadí v zahraničí na více než 6 měsíců. Tato registrace platí 5 let a lze ji obnovovat.
V některých případech je povinná, zejména pokud chtějí francouzští občané žádat o náležitosti týkající
se osobních dokladů, podávání grantových žádostí ve vztahu ke studiu, účasti ve volbách a dalších
záležitostech. Registraci lze provést online po zřízení účtu na stránkách service-public.fr.

5.1.1. Orgány odpovědné za politiku diaspory, krajanské organizace
Infrastruktura francouzské diaspory je ve srovnání s ostatními členskými státy EU relativně rozsáhlá.
V posledních letech se Francie angažuje v oblasti budování diaspory prostřednictvím různých institucí:
ministerstev, diplomatických sítí, poradních a zastupitelských orgánů a parlamentu. Francouzské
politické strany rovněž výrazně zvýšily v posledních letech svůj zájem o zahraničí. V roce 1948 byl
vytvořen Nejvyšší výbor Francouzů v zahraničí (Conseil supérieur des Français de l’étranger), který
byl v roce 2004 nahrazen Shromážděním Francouzů v zahraničí (Assemblée des Français de l’étranger,
AFE).
Problematika Francouzů v zahraničí je v gesci ministerstva zahraničních věcí (MZV FR), přímo ji řídí
juniorní ministr (státní tajemník). MZV FR má jednu z nejhustších konzulárních sítí na světě (cca 206
konzulárních úřadů či oddělení) a publikuje roční zprávy o situaci Francouzů v zahraničí (Rapport du
Gouvernement sur la situation des Français établis hors de France).
Francouzi v zahraničí mají garantováno zastoupení ve FR Parlamentu, kdy v Národním shromáždění (=
Poslanecká sněmovna) mají 11 křesel. Voleni jsou ve všeobecných volbách, pro zastoupení Francouzů
v zahraničí je vymezeno 11 zahraničních volebních okrsků a v Senátu je garantováno 12 křesel pro
zastupování zájmů Francouzů v zahraničí – senátoři jsou voleni nepřímo, jejich voliteli jsou již zvolení
zástupci Francouzů v zahraničí (členové konzulárních rad – viz níže, konzulární delegáti, poslanci a
senátoři)
Ve svých zemích pobytu mohou francouzští občané počítat s tím, že Francie má obrovskou
diplomatickou síť, která je s 213 konzuláty třetí největší na světě, po USA a Číně. Ve FR je tradice
konzultativních orgánů k problematice FR občanů v zahraničí už od roku 1948; dnes jsou důležité
především 2 orgány poradního typu, které zastupují zájmy Francouzů v zahraničí: a) Conseils
consulaires – Konzulární rady – fungují od 2013, resp. první přímé volby do nich proběhly v roce 2014
(130 konzulárních obvodů ve světě každých 6 let), 443 členů konzulárních rad (Rapport 2019) Mezi
členskými státy EU má podobnou formu zastoupení na konzulární úrovni pouze Itálie.

145 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/l-action-consulaire-missions-chiffres-cles/lacommunaute-francaise-a-l-etranger-en-chiffres/ [23. 6. 2021].
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V roce 2019 byl přijat zákon, kterým se zvolení členové konzulárních rad mají od 6/2020 nově nazývat
"conseillers des Français de l’étranger" (tj. radní pro Francouze v zahraničí) (Rapport 2020). V květnu
2020 měly být další volby do rad, které ale byly odloženy kvůli covidu na květen 2021.146
Francouzské Ministerstvo zahraničních věcí jmenuje také ještě honorární konzuly. Jejich hlavním
posláním je zajistit ochranu zájmů francouzských občanů v zahraničí. Honorární konzulové nejsou
placeni a nemusí mít francouzskou státní příslušnost.
b) Assemblée des Français de l´étranger (AFE) – Shromáždění Francouzů v zahraničí – zřízeno 2004,
vydává nezávazná stanoviska k tématům vztahujícím se k problematice FR občanů v zahraničí, hájí
práva a zájmy Francouzů v zahraničí (v otázkách konzulárních, vzdělávacích, kulturních,
ekonomických i sociálních). Má 90 členů, kteří jsou voleni nepřímo na 6 let mezi 443 členy
konzulárních rad. Příští volby budou v červnu 2021. Shromáždění vysílá své zástupce také do jiných
vládních či poradních orgánů (např. Národní komise pro stipendia, Agentury pro výuku francouzštiny
v zahraničí či do Fondu pro Francouze v zahraničí). Má 6 stálých výborů (pro finance, rozpočet a daně;
pro zahraniční obchod, trvale udržitelný rozvoj a zaměstnanost; pro vzdělání, kulturu, vysílání do
zahraničí a frankofonii; pro zákony, předpisy a konzulární záležitosti; pro bezpečnost a ochranu osob a
majetku; pro sociální záležitosti a veterány).
c) Commission permanente des Français de l’étranger (Stálý výbor pro Francouze v zahraničí) byl
nově zřízen v roce 2019 a má být spojnicí mezi doporučeními a zprávami Shromáždění Francouzů ze
zahraničí a členy FR Parlamentu a vlády (Rapport 2020)
Francouzské politické strany mají své zahraniční pobočky a přítomnost FR politických stran v
zahraničí se za poslední roky zvýšila právě v souvislosti s rozvojem FR státní politiky vůči Francouzům
v zahraničí (Arrighi, Lafleur 2020). Stejně tak francouzské kulturní instituce hrají důležitou roli státu
ve vztahu k zahraničí (viz níže kulturní politiky)
Francouzská zahraniční politika se soustředí převážně na podporu francouzské ekonomiky
v zahraničí, tedy na podporu ekonomických subjektů a jejich vazeb na Francii. Zaměřuje se téměř
výhradně na francouzské občany, proto také mezi hlavní cíle krajanské politiky spadá zabezpečení
výuky francouzského jazyka pro děti žijící v zahraničí a dále rovný přístup do francouzského
vzdělávacího systému v zahraničí skrze poskytování stipendií francouzským dětem. Francie pojímá
svůj vztah ke krajanům především jako péči a poskytování souboru veřejných služeb svým občanům
za hranicemi Francie, jak již bylo výše zmíněno především skrze širokou síť konzulátů.

5.1.2. Hlavní témata/oblasti krajanské politiky
Francie má diverzifikované politiky vůči svým občanům v zahraničí, nicméně dle Arrighi a Lafleur
(2020) nemá žádné ekonomické politiky pro lákání svých občanů v zahraničí k návratu.
Konzulární služby – rozsahem obdobné jako v jiných zemích (na rozdíl od českého systému je možné
na francouzských konzulátech žádat o nový občanský průkaz, existuje také možnost zasílání nově
vydaných dokladů poštou)

146

Viz France Diplomatie, web MZV FR, https://www.diplomatie.gouv.fr/fr (leden 2021).
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- možnost repatriace Francouzů v zahraničí na náklady francouzského státu i v případě ekonomické
nouze – existuje potom i následná péče ve FR (asociace France Horizon – viz níže)147
Kulturní politiky – tradičně významná politika francouzského státu – zaměřená především na
obyvatele zahraničních států (součást veřejné diplomacie), ale vlastní občané z ní také profitují (níže
uvedené instituce jsou přirozenými centry francouzských komunit v zahraničí) (Arrighi, Lafleur 2020)
- hlavním aspektem kulturní politky je šíření znalosti francouzského jazyka
- 3 zásadní kulturně-vzdělávací instituce realizující kulturní politiku Francie v zahraničí:
1. Institut Français – základem je podpora francouzské kultury;
2. Alliance Française – podpora jazyka a kultury;
3. Agence pour l´enseignement français a l´étranger (Agentura pro výuku francouzštiny v zahraničí)148
– zodpovídá za vedení francouzských škol v zahraničí, které spadají pod francouzské ministerstvo
školství – v roce 2020 se jednalo o síť cca 535 škol ve 139 zemích světa, do nichž chodí 370 000 žáků
(z toho asi 40 % francouzského občanství) (Agence 2021) – jedná se o placené školy, velký význam z
hlediska politiky vůči svým občanům v zahraničí tak má přístup ke stipendiím pro francouzské žáky
(jedná se o stipendia založena na sociálním/ekonomickém kritériu), stipendium nyní čerpá cca ¼
francouzských žáků těchto škol (Rapport 2019).
- francouzský stát podporuje také spolky působící v zahraničí zaměřující se na aktivity v oblasti
francouzštiny jako mateřského jazyka (v roce 2019 rozděleno cca 250 000 EUR) (Rapport 2020)
- v roce 2018 byla rovněž zahájena nová forma finanční podpory na podporu spolkové činnosti
Francouzů v zahraničí (Soutien au Tissu associatif des Français à l’étranger)149 – v roce 2019 bylo
rozděleno 2 mil. EUR mezi 280 projektů, především vzdělávací a kulturní povahy (Rapport 2020)
Sociální politiky – po dobu pobytu v zahraničí si mohou Francouzi v zahraničí měsíčně platit odvody
na sociální pojištění do Francie, pak mohou mít po návratu nárok na dávky v nezaměstnanosti
(Arrighi, Lafleur 2020). Pro Francouze v zahraničí existuje speciální veřejná pojišťovna – Caisse des
Français de l´étranger (Pojišťovna pro Francouze ze zahraničí)150, která poskytuje několik druhů
pojištění vztahujících se na jejich případný dočasný pobyt ve Francii i v zahraničí (zdravotní,
důchodové pojištění a pojištění pracovních rizik (Caisse 2021). Důchody zasílány do zahraničí za
podmínky každoročního předložení potvrzení o žití se vyřizují se elektronicky přes osobní důchodové
účty (France Diplomatie).
Existuje neobvykle široká škála dostupné pomoci v hmotné nouzi pro Francouze v zahraničí – v roce
2019 bylo určeno na pomoc Francouzům v nouzi v zahraničí 13,7 mil. EUR, které jsou spravovány
lokálně (Rapport 2020). Rozhodují lokálně ustanovené Konzulární rady pro zabezpečení a sociální
činnost (Conseil consulaire pour la protection et l´action sociale) složené z konzulárních úředníků,
členů konzulární rady a zástupců lokálních spolků; rada rozhoduje o výši dávky a délce výplaty,
případně má významnou poradní úlohu; 3 typy pomoci: 1. přímá pomoc francouzským občanům v

France Horizon, web organizace, https://www.france-horizon.fr/ [30. 1. 2021].
Agence pour l´enseignement français a l´étranger, web organizace, www.aefe.fr [30. 1. 2021].
149 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/ce-que-le-consulat-peut-faire-pourvous/dispositif-de-soutien-au-tissu-associatif-des-francais-a-l-etranger-stafe/ [24. 6. 2021].
150 Caisse des Français de l´étranger, web organizace, https://www.cfe.fr/ [30. 1. 2021].
147
148
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nouzi v zahraničí - cca 13 mil. EUR ročně je rozděleno mezi cca 4 000 Francouzů v zahraničí formou
plateb pro: pomoc starším osobám; pomoc hendikepovaným osobám; pomoc hendikepovaným dětem;
pomoc na dobu určitou (doplňková pomoc především starším osobám); měsíční specifickou pomoc
dětem v nouzi; příležitostnou pomoc Francouzům v zahraničí zapsaným v KO registru; výjimečnou
pomoc (francouzským vězňům a Francouzům nezapsaným v KO registru); poskytnutí konzulární
asistence (Rapport 2020); 2. podpora lokálním neziskovým a dobrovolnickým organizacím
(Organismes Locaux d'Entraide et de Solidarité), které se samy přímo věnují pomoci FR občanům v
zahraničí, kteří se ocitli v nouzi (za rok 2019 se jednalo o 413 000 EUR) (Rapport 2020); 3. podpora
sociálně-zdravotnickým zařízením v zahraničí (Centres médicosociaux), která mají za úkol posílit
zdravotnické zabezpečení pro Francouze v zahraničí v zemích, kde je silná francouzská komunita a
zároveň zde lokální zdravotnické struktury nezajišťují odpovídající služby (např. v Burkina Faso,
Burundi apod.) - v roce 2019 přiděleno 187 000 EUR (Rapport 2020).
Francouzský stát v rámci své sociální politiky také podporuje neziskovou organizaci France Horizon,
která se ve Francii stará, kromě jiných ohrožených skupin, o reintegraci francouzských občanů, kteří
byli repatriováni na výlohy francouzského státu (nouzová repatriace) – zajišťuje ubytování a sociální
reintegraci (France Horizon 2021).

5.1.3. Klíčové oblasti krajanské politiky
Šetření kvality a efektivity veřejné konzulární služby mezi Francouzi v zahraničí
- v roce 2018 dělalo MZV FR (konkrétně Sekce pro Francouze v zahraničí a konzulární službu) šetření
kvality a efektivity veřejné konzulární služby mezi Francouzi v zahraničí
Dotazník (16 otázek) byl určen každému dospělému zapsanému v KO registru, respondenti obesláni
emailem od výše uvedené sekce MZV FR v období 15/10-30/11/2018. Celkem se podařilo získat 103
000 respondentů (více než 10 % registrovaných), v roce 2019 (13 otázek) a 144 000 respondentů
(Rapport 2019 a 2020).
Informační portál MZV FR
Problematika vystěhování a návratu je pro FR občany přehledně zpracována na webu MZV FR
(https://www.diplomatie.gouv.fr/fr) + MZV vede speciální facebookovou stránku "France consulaire"
(dříve Pégase) věnovanou FR občanům žijícím v zahraničí, kde jsou tři odkazy:
I) Je viens en France – Jedu do Francie;II) Je pars à l´étranger – Jedu do zahraničí; III) Je vis à l´étranger
– Žiji v zahraničí
Níže jsou uvedeny některé důležité či odlišné aspekty
ad II) Jedu do zahraničí IIa) Cestuji a IIb) Odjíždím žít do zahraničí:
Zde je uveden seznam doporučených úředních kroků, které by měl FR občan vykonat před
vystěhováním do zahraničí (tzv. checklist d´expatriation), kdy jedním z nich je i zapsání se do Registru
Francouzů v zahraničí (KO registr) u místně příslušné ambasády/konzulátu. Je to krok nepovinný,
nicméně je důrazně doporučován; KO registr je registrem FR občanů usazených mimo Francii, je
využíván pro snadnou komunikaci s Francouzi v zahraničí ze strany konzulárních služeb (info o
bezpečnosti, volbách aj.) a také pro rychlý kontakt jejich příbuzných v případě urgentní situace.
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Povinný zápis v KO registru je stanoven jen ve 2 situacích, a to v případě, že FR občan žijící v zahraničí
chce žádat o sociální stipendium pro studium dětí (viz kulturní politiky), a pro případ sčítání
obyvatelstva (pozn. účast na sčítání je zákonná povinnost pro všechny FR občany starší 16 let). Obecně
zapsání v KO registru zjednodušuje administrativní úkony v zahraničí (např. vydávání osobních
dokladů, snížení poplatků za legalizace dokumentů a ověření kopií dokumentů).
Zápis do KO registru je možný online, ale je třeba mít vlastní účet na webu státní správy (www.servicepublic.fr) – poté již Francouzi v zahraničí pouze vyplní formulář pro sebe a své děti, oskenuje OP či
pasy, potvrzení o pobytu v daném konzulárním obvodě (tj. buď pobytový titul v dané zemi či jiný
doklad dle výčtu definovaného příslušným FR konzulátem) a ID fotky. Rovněž možný zápis "postaru"
přímo přes místně příslušný konzulát.
Při trvalém odjezdu ze zahraničí je nutné se z KO registru odhlásit – FR občan pak dostane potvrzení
(tzv. Certificat de radiation), což může následně sloužit jako doklad délky pobytu v zahraničí.
ad III) Žiji v zahraničí – rozděleno na sekce:
IIIa) Administrativní úkony, které mohou Francouzi v zahraničí vyřídit, jako např. vydání nového OP
(na českých konzulátech není možné); vydání cestovního pasu (pozn. Francie v některých zemích
umožňuje zasílání nově vydaného cestovního pasu i OP zabezpečenou poštovní cestou přímo na
adresu žadatele v zahraničí, pro české občany v zahraničí probíhá převzetí na
konzulátu/velvyslanectví); vydání matričních dokladů – MZV FR (potažmo konzuláty/ambasády)
přímo vystavuje matriční doklady k narození, určení otcovství, sňatku a úmrtí u událostí, které nastaly
v zahraničí u FR občanů (pozn. u nás se vše zasílá do ČR na Zvláštní matriku v Brně); volby - volič v
zahraničí musí být přímo zapsán v místně příslušném konzulárním volebním registru (pozn. jedná se o
odlišný registr oproti KO registru); žádost o sociální stipendia pro žáky na FR školách v zahraničí.
IIIb) Jak řešit problémové situace v zahraničí a IIIc) Příprava na návrat do FR: přehled
administrativních úkonů, které je vhodné vykonat před návratem do FR; zájemce o návrat do FR je
přesměrován na speciální portál Retour en France – po vyplnění vstupního formuláře s otázkami na
socio-ekonomický profil, věk, rodinnou situaci, na zemi, ze které odjíždí, získá FR občan přehled o
nutných administrativních úkonech spojených s přestěhováním do Francie (např. odhlášení z KO
registru, zápis do škol, obnovení zdravotního pojištění aj.) a o jejich časovém harmonogramu.

5.1.4. Volební právo a účast krajanů na volbách
Francouzi mohou volit v prezidentských i evropských volbách, v národních referendech, dále volí své
zástupce do francouzského parlamentu a do konzulárních rad. Volič v zahraničí musí být přímo zapsán
v konzulárním volebním registru (od 2019 nemůže být současně veden v registru voličů v nějaké
francouzské obci).
Je možnost volit prezenčně a v zastoupení; korespondenčně jen parlamentní volby. Elektronické
hlasování do konzulárních rad je možné, do parlamentních voleb bylo pro Francouze v zahraničí
zavedeno 2012, ale před volbami 2017 zrušeno z důvodu nedostatečného zabezpečení (Rapport
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2020). Pro další parlamentní volby 2022, i volby do konzulárních rad 2021 je zatím plánováno
zachování možnosti elektronického hlasování.151
Od roku 2012 mohou dokonce přímo volit své vlastní zástupce do Národního shromáždění
s mandátem na pět let, kde je 11 křesel vyhrazeno reprezentaci francouzských občanů žijících v
zahraničí. Kromě toho jsou jejich zájmy zastoupeny prostřednictvím 12 křesel v senátu se šestiletým
funkčním obdobím. Na šest let se také obdobně volí 90 poradců do Shromáždění Francouzů v zahraničí
a 443 poradců pro Francouze žijící v zahraničí. Většina ze zmíněných voleb se chystá v nadcházejícím
jaře a podzimu roku 2021.
Volební registrace je pro francouzské krajany poměrně snadná. K jednotlivým konzulátům jsou voliči
přiřazeni na základě jejich populačních registrů. Kromě voleb v konzulárních a diplomatických
prostorách Francie mohou voliči svůj hlas odevzdat prostřednictvím jmenování zmocněnce. V
parlamentních volbách mohou dokonce využít možnosti elektronického hlasování. Tato volba byla
poprvé využita pro volby do Národního shromáždění a postupně se počítá s jejím rozšířením na další
volby (Pojerová 2013: 73). Francouzským občanům se také nabízí možnost volit prostřednictvím
druhé osoby na základě plné moci. Jinak funguje podobný systém jako v ostatních evropských zemích,
kdy volič – francouzský občan – musí být zapsán na seznamu voličů. Ověřit svoji registraci v seznamu
voličů a volební místnost mohou Francouzi žijící v zahraničí jednoduše na portálu Service-Public.fr (Le
site officiel de l’administration franҫaise). Další informace o volbách naleznou zájemci také na
stránkách francouzského Ministerstva vnitra (Ministère de l’intérieur).
Přístup Francie k francouzským občanům žijícím v zahraničí v otázkách participace na dění na domácí
politické scéně je motivován snahou o zapojení a udržení komunikace se svými občany i z hlediska
ekonomického a z hlediska budoucího přínosu v budování mezinárodních vztahů. Francouzská
legislativa se zároveň snaží svým krajanům pobývajícím v zahraničí přístup k volbám co nejvíce ulehčit
a zároveň je skrze vstřícná gesta motivovat k zájmu o ně a svoji rodnou zemi (Conway-Mouret 2012).

5.1.5. Závěr a inspirace pro Česko
Důležitost problematiky Francouzů v zahraničí dokládá post ministra/státního tajemníka (člen vlády)
pro Francouze v zahraničí, kteří navíc mají v Parlamentu početné politické zastoupení (garance
parlamentních křesel). Jedná se o vysoce prodemokratický krok, umožňující krajanům "být slyšen a
mít legislativní pravomoc svůj stav řešit".
Konzulární rady (lze s jistou mírou zjednodušení chápat jako jakousi obdobu místní samosprávy) a
konzulární rady pro zabezpečení a sociální činnost mají dobrou lokální znalost, a kromě poradních
aspektů mají i důležitou roli v sociální politice vůči francouzským krajanům (tzv. vědí komu je třeba
pomoci).
Francie zavedla širokou paletu podpory svých krajanů v zahraničí, v mnoha ohledech inspirativní, ale
řada opatření je obtížně představitelná v českých podmínkách… např. nabízí-li se nějaká politika pro
krajany, pak musí na všech ZÚ fungovat aparát, který ji bude realizovat… a k tomu je třeba zvýšení

151 Vote éléctronique pour les Français de l'étranger, interpelace FR ministra zahraničních věcí ve FR Senátu dne
5.3.2020, https://www.senat.fr/questions/base/2020/qSEQ200314623.html [30. 1. 2021].
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nákladů na výkon státní správy v zahraničí… realita ale je, že české ZÚ jsou nesrovnatelně menší než
FR ZÚ a tím asi i další výdaje těžko proveditelné.
FR krajanská komunita není postavena na nucené emigraci a pravděpodobně tak netrpí podobnými
vnitřními politickými rozpory jako ta česká - v českých komunitách v zahraničí je stále patrné
rozvrstvení podle období emigrace z Česka (vlny emigrace 1948, 1968, po r. 1989) a leckdy i s tím
spojené animozity mezi emigranty a jejich spolky, což zhoršuje vzájemnou komunikaci, soudržnost a v
případě vzniku nějakých lokálních krajanských poradních orgánů by toto mohlo negativně ovlivnit
jejich složení či jejich respekt mezi krajany.
Ve Francii funguje řada institucí poradního typu, kde ovšem lze čekat skutečnou činnost, neboť tradice
konzultace a debatování jsou ve Francii velmi silné a mezi lidmi rozšířené x nedomníváme se, že by v
ČR měla v této věci podobnou tradici.
Roční publikování souhrnných zpráv o situaci Francouzů v zahraničí je určitě velmi kladně hodnocená
iniciativa a pro ČR nelze než doporučit.
Francie sice nemá přímé ekonomické politiky lákající krajany k návratu, nicméně širokou škálou
dostupných nástrojů podpory jiného typu (kulturní, sociální, volební) umožňuje zůstat krajanům
žijícím v zahraničí aktivní součástí francouzské společnosti a v případě návratu jim nabízí minimálně
informační podporu.
Nesouměřitelná je podpora kulturní politiky vůči zahraničí, pramenící jak z koloniální minulosti a ze
snahy o udržení velmocenského postavení Francie, tak i z postavení francouzštiny jakožto světového
jazyka.
Obecně digitalizace státní správy je klíčem k podpoře krajanů v zahraničí, opuštění od nutnosti osobní
přítomnosti při některých administrativních úkonech, podporuje pozitivní vnímání úřadu mezi klienty.
V zahraničí tak navíc odpadá nutnost cestování na velké vzdálenosti mezi bydlištěm a konzulátem.
V podobném duchu pak lze hodnotit i možnost zavedení korespondenčního či elektronického způsobu
hlasování ve volbách, lze předpokládat, že tyto způsoby hlasování by měly mít pozitivní dopad na
zvýšení volební účasti.
Zápis do KO registru je naprosto zásadním krokem v oblasti realizace krajanských politik. Pokud
nevím, kolik a jakých krajanů kde mám, nevím, jakou jim nabízet adekvátní politiku. KO registr umožní
státu vědět, kolik občanů (a jakých socio-ekonomicky) má v kterých zemích. V případě krizí je toto
naprosto zásadní – jak se strategicky připravovat např. na repatriace (viz covid krize), když nevím,
kolika osob by se takové opatření mohlo týkat? Ale význam má i v normálních časech – mám tam
nějaké české děti? Má smysl tam podporovat výuku češtiny? aj.
Zápis do KO registru by asi neměl být povinný (aby stát nebyl vnímán jako dohled nad svými občany),
ale měly by z toho pramenit určité drobné výhody pro zapsané. Řádná registrace českých občanů v
zahraničí by, kromě jiného, umožnila vést kvalitní seznam kontaktů na českou komunitu, i za účelem
jejího informování o změnách v českých zákonech či akcích na podporu české krajanské komunity v
dané zahraniční zemi. Dnes není možné (i s ohledem na zavedení GDPR) vést jakékoli
seznamy/databáze kontaktů bez přímého souhlasu klientů, pokud neslouží přímo pro výkon
konzulární agendy.
Inspirací pro české prostředí může rozhodně být i informační portál MZV FR k tématu krajanů v
zahraničí – je přehledný, informace pro krajany tam jsou publikovány srozumitelně a uživatelsky
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přátelsky (zatímco obdobný český web Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí pouze v bodech
shrnuje klíčové oblasti/otázky zájmu českých krajanů a odkazuje na příslušné instituce).
Informační portál MZV FR také nabízí inspirativní modelace postupů v případě návratu do Francie,
odlišené dle socio-ekonomické situace krajanů, kteří se plánují vrátit do Francie
Z výše zmíněných odkazů lze odvodit, že francouzské orgány vyvinuly úctyhodnou iniciativu, díky
které vznikla široká škála přístupů zaměřujících se na rostoucí populaci francouzských emigrantů.
Francie má poměrně propracovaný systém výuky francouzského jazyka a zařízení v zahraničí
poskytující vzdělání dětem, v rámci francouzského systému vzdělávání, má odpovídající váhu jako
vzdělání nabyté ve vzdělávacích institucích ve Francii. Děti tak nemají v případě návratu svých rodičů
do Francie problémy s formálním přesunem a registrací do francouzského školského systému
(Pojerová 2013: 74). Dětem, které nebydlí v blízkosti školy nebo zařízení akreditovaného
francouzským Ministerstvem národního školství, mládeže a tělovýchovy, je dostupné Národní centrum
pro distanční výuku (Centre national d’enseignement à distance – CNED)152, které zajišťuje jménem
státu kontinuitu ve vzdělávání studentů a umožňuje každému, bez ohledu na místo nebo situaci, ve
které se nachází, absolvovat distanční vzdělávání. S téměř 23 000 mezinárodními registracemi je
CNED předním provozovatelem celoživotního vzdělávání v Evropě a ve frankofonním světě.
Přístup Francie k francouzským občanům žijícím v zahraničí v otázkách participace na dění na domácí
politické scéně je motivován snahou o zapojení a udržení komunikace se svými občany i z hlediska
ekonomického a z hlediska budoucího přínosu v budování mezinárodních vztahů. Francouzským
občanům je zkrátka poskytován takový servis, aby je neodradily překážky spojené s volbou ze
zahraničí a zároveň měly zájem se voleb jedním z několika způsobů účastnit.

5.2.

Irsko

5.2.1. Popis a historie irské diaspory a krajanské politiky
Irsko je spojené s migrační problematikou jako žádná jiná země. Silné migrační vlny zde
zaznamenáváme již od raného středověku jejich jasnější trasování a kvantifikace jsou možné od 16. až
17. století. Nejstarší migrační vlny jsou nejčastěji spojovány s válečnými konflikty s Anglií. Vedle
dobrovolné migrace se tehdy často jednalo o násilné deportace. Například irští zločinci zajatí
v občanské válce v letech 1642–1649 směřují do Severní Ameriky, později jsou posíláni také do
Austrálie. Vedle náboženských sporů s Anglií byly zejména v novodobé historii Irska příčinou
nejvýznamnějších migračních vln ekonomické pohromy. Za největší můžeme pokládat hladomor
v letech 1845–1850, v jehož souvislosti opustilo Irsko na dva miliony obyvatel. Na začátku hladomoru
způsobeného bramborovou plísní platilo Irsko s cca osmi miliony obyvatel sice za jednu z nejchudších,
ale za to nejhustěji osídlenou zemi Evropy (Sudik 2018). Většina emigrantů té doby nastupovala na
americké a kanadské lodě. V polovině 19. století žilo v dnešní Irské republice přibližně 6,5 milionu
obyvatel. Do konce 19. století opustily ostrovní stát až 3 miliony obyvatel. Na přelomu století už žil

152

https://www.cned.fr/ [23. 10. 2022]
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každý druhý Ir mimo svou vlast a irská populace se snížila na polovinu.153 V šedesátých letech 20.
století počet obyvatel, díky migraci dosáhl pouhých 2,8 milionu. Až v roce 2018 se číslo vyšplhalo
zpátky k 5 milionům obyvatel díky vzestupnému imigračnímu trendu. Mezi imigranty je 31,5 %
navrátivších se irského původu, 34,4 % přichází ze zemí EU a zbylá třetina je tvořena příchozími
obyvateli ze zemí mimo Evropskou unii (Cousins 2020). Irsko je však přesto jedinou zemí Evropy,
která má méně obyvatel než koncem 19. století. V současnosti je odhadován dle statistik počet
obyvatel Irské republiky na 4,904 milionu (rok 2019) a počet obyvatel Severního Irska (Velká
Británie) na 1,882 milionu (rok 2018).
Vytváření irské diaspory souvisí s nejvýznamnějšími migračními pohyby v dějinách moderní Evropy.
Obecně lze tak v současnosti říci, že počet lidí hlásících se po celém světě k irskému původu
mnohonásobně převyšuje počet obyvatel současného Irska i s počtem obyvatel Severního Irska
dohromady (Pojerová 2013). Odhaduje se, že v moderních dějinách opustilo Irsko více než 10 milionů
osob (Delaney 2006: 36). V roce 2009 deklarovalo svoji příslušnost k irskému původu na 70 milionů
lidí po celém světě, Irsko mělo 3,2 milionu držitelů irských pasů a 800 000 irských občanů žijících
v zahraničí (Ancien, Boyle, Kitchin 2009).
Přestože se po celém světě mnoho lidí hlásí k irskému původu, většina z nich nemá irské občanství, i
když o něj může zažádat i člověk, který může doložit pouze to, že se jeho prarodič narodil v Irsku. Ve
Spojených státech dnes žije 143 000 irských občanů. Ve 20. století se hlavním cílem Irů stalo Spojené
království, hlavně Anglie. Předpokládá se, že v Anglii žije až 413 000 Irů. Od 50. let 20. století také
docházelo k významnému přesunu Irů do Austrálie. Důvodem byl snadný přístup ke krátkodobým
vízům. Je odhadováno, že v Austrálii žije okolo 77 000 obyvatel původem z Irska. Mezi další státy
s výrazným podílem irských migrantů patří Kanada a Nový Zéland. Co se týče Evropy, tak zde mají
Irové největší zastoupení ve Španělsku (cca 17 500). Jedná se hlavně o osoby v důchodovém věku,
které se sem přestěhovali kvůli příjemnějším klimatickým podmínkám.
Irská vláda se otázkou irské diaspory a krajanskou politikou (policy regarding emigrants) příliš
nezabývala až do 90. let. 20. století. V roce 1984 byl zřízen výbor DION, který byl předchůdcem
dnešního programu na podporu migrantů (ESP).154 Jeho cílem bylo pomáhat irským emigrantům ve
Velké Británii se zajištěním sociálních potřeb. Do této doby byla hlavní institucí, která pomáhala
irským migrantům v zahraničí, katolická církev. Teprve v polovině 90. let se začíná výrazněji formovat
program vládního přístupu k irské diaspoře. V roce 2001 ustavuje irská vláda pracovní skupinu, která
má za úkol zabývat se dlouhodobou emigrační politikou a vztahem ke krajanům (Cowen 2002). Na
sklonku druhé dekády 21. století se Irsko hlásí ke své 70 milionové diaspoře žijící po celém světě
s vládním programem Global Ireland: Ireland’s Global Footprint to 2025 a heslem "The Irish nation
cherishes its special affinity with people of Irish ancestry living abroad who share its cultural identity
and heritage", který uvádí do praxe Minister of State for the Diaspora and International Development
se snahou o zkontaktování a posílení spolupráce s Iry žijícími za hranicemi Irska a navázání
vzájemného dialogu. Na stránkách The Irish Abroad Unit of the Department of Foreign Affairs and
Trade také probíhala veřejná diskuse se zástupci irské diaspory na téma nového formování krajanské

Sudik, P. 2018. Emigrace v evropském provedení. Iry vyhnal do světa hladomor a strach. idnes.cz. Dostupné
na: https://www.idnes.cz/cestovani/kolem-sveta/irsko-cobh-queenstown-muzeum-emigrace-annie-moorekennedy-hladomor.A181002_141006_kolem-sveta_taj [23. 10. 2022].
154 https://www.dfa.ie/media/dfa/alldfawebsitemedia/ourrolesandpolicies/emigrant-support-programmeuser-guide.pdf [24. 6. 2021].
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politiky. První náznaky zájmu o irskou diasporu však zaznamenáváme mnohem dříve, například na
akademické půdě National University of Ireland v Maynooth, kde se lze v rozsáhlém dokumentu dočíst
o shrnutí tehdejšího vládního přístupu k diaspoře a snaze o zlepšení a následných inovativních
návrzích (Ancien, Boyle, Kitchin 2009). Přesto lze v současné době říci, že krajanská politika v Irsku
není vnímána jako svébytná politika, jedná se spíše o službu veřejnosti se sociálním aspektem.
Můžeme tedy říci, že krajanská politika netvoří celistvou součást veřejné diplomacie (Pojerová 2013).

5.2.2. Orgány odpovědné za politiku vůči diaspoře
Za politiku Irska k diaspoře zodpovídá Department of Foreign Affairs and Trade (Ministerstvo
zahraničních věcí a obchodu Irské republiky). Do jeho struktury se také začlenil útvar s názvem Irish
Abroad & Global Irish Network Unit, který má na starosti podporu a dialog s irskými komunitami
v zahraničí. Politikou vůči diaspoře se na Ministerstvu zahraničních věcí a obchodu zabývá státní
ministr pro zámoří a diasporu. Jeho hlavním úkolem je vytvářet spojení mezi občany v zahraničí a
vládou. Zmíněné ministerstvo zřizuje a spravuje velvyslanectví a konzuláty v zemích, kde se vyskytuje
velký počet osob s irskou národností, nebo kde se zdržují irští občané. Irsko má v cizích zemích 63
ambasád, 10 generálních konzulátů a také několik honorárních konzulátů. Celkem má Irsko po celém
světě asi 80 zahraničních misí. V plánu je zřízení 7 nových misí – 4 nová velvyslanectví a 3 konzuláty.
Pokud se v některé zemi nenachází irské velvyslanectví, obracejí se irští občané a krajané bez irského
občanství na irské velvyslanectví v sousední zemi.
Ministerstvo zahraničí a obchodu ve spolupráci s irskými velvyslanectvími a konzuláty podporuje
irské emigranty v zahraničí pomocí programu ESP (Emigrants support programme). Program ESP se
zaměřuje na propojení Irů v zahraničí s Irskem. Občanům v zahraničí pomáhá se zajištěním potřeb,
hlavně osobám starším nebo znevýhodněným. Více viz níže. Globální irská síť (GIN), která zahrnuje
kolem 350 irských podnikatelů ze 40 zemí světa, napomáhá podnikatelům a kulturním osobnostem
v zahraničí, aby mohli vzájemně komunikovat a být informováni o vývoji vládní politiky. Hlavní aspekt
politiky diaspory irské vlády je podpora irského podnikání v zahraničí. Po celém světě najdeme stovky
irských obchodních sítí. Irské obchodní sítě, např. International Business Network (IBS), jsou
podporovány prostřednictvím programu ESP. Dalším klíčovým aspektem irské diaspory je podpora
irské kultury.
Do nedávna neměli Irové žijící v zahraničí přímé zastoupení v irském parlamentu, to se změnilo v roce
2016, když se Billy Lawless (irský emigrant žijící v Chicagu) stal členem senátu. V témže roce byl
senátor Mark Daly jmenován mluvčím pro zahraniční věci, irské zámoří a diasporu. Oba senátoři se
podíleli na aktivním řešení otázek irských emigrantů. Hlavní otázkou bylo prosazení hlasovacího práva
pro irské občany v zahraničí.
5.2.3. Podpora irské krajanské komunity v zahraničí
Podpora Irů a jejich zájmů za hranicemi Irska běží na několika úrovních, z nichž nejvýznamnější
nalezneme pod názvem Emigrant Support Programme (ESP), grantový program spadající pod
Department of Foreign Affairs, který zajišťuje financování a podporu pro organizace věnované
zachování a podpoře irské kultury a dědictví a nepřímo tedy i irské komunity žijící v zahraničí (i
s vedlejším cílem navázání mezigeneračních vztahů a transnacionálních vazeb v rámci této komunity
ve spojení s domovským Irskem). Od svého založení v roce 2004 poskytl svoji finanční podporu více
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jak 530 organizacím v 36 zemích s podporou převyšující 190 milionů €. Tradičně směřuje podpora
s ohledem na rozmístění diaspory nejvíce do Velké Británie a Spojených států amerických.
Přestože jsou v zahraničí v rámci krajanské podpory organizovány krajanskými institucemi kurzy
irského jazyka a kultury, nelze hovořit v případě Irska o jednoznačné podpoře výuky irského jazyka
v zahraničí. Je to patrně dáno i samotným faktem, že angličtina, coby světový jazyk, je druhým
oficiálním jazykem Irska. Irsko tedy nemá patrně velkou potřebu investovat do jazykového vzdělání
krajanů, což odráží i strategický dokument s výhledem do roku 2030, ve kterém se s výukou irského
jazyka v zahraničí, vyjma lektorátů na zahraničních univerzitách, které jsou zacíleny na širokou
veřejnost se zájmem o irskou kulturu, příliš nepočítá (20-Year Strategy for the Irish Language).
Prostřednictvím velvyslanectví, konzulátů a honorárních konzulátů zajišťuje Irsko svým občanům
v zahraničí důležité konzulární služby nebo pomoc. Občanům v zahraničí zajišťují poradenství a
podporu při mimořádných událostech. Dále jim nabízí možnost kulturní a jazykové podpory,
poradenství v oblasti zdravotních a bezpečnostních služeb v dané zemi.
Vzhledem k tomu, že Irsko vykazuje historicky nízkou úroveň imigrace z jiných zemí, není jeho systém
sociálního zabezpečení nastaven na požadavky striktně se týkající národnosti či místa bydliště
žadatelů (Cousins 2020: 229 a 237). I to se však postupně od roku 2004 mění a jiná situace se týká
žadatelů o azyl, kteří mají systém sociálního zabezpečení řešen zvlášť. Irští občané v zahraničí mají
však obecně nárok na vyplácení irských sociálních dávek, což zahrnuje: příspěvek na dítě, příspěvek na
péči v domácnosti, příspěvek na sociální zabezpečení, invalidní důchod, státní důchod, vdovský
důchod, příspěvek při úrazu v zaměstnání, při úmrtí a další. V rámci programu ESP jsou poskytovány
rady ohledně žádosti o důchod v Irsku nebo v zahraničí. V zemích, se kterými má Irsko vzájemné
dohody o sociálním zabezpečení, jsou poskytovány informace o předchozích příspěvcích jedince na
důchod. Tyto dohody má Irsko podepsané s Austrálií, USA a třeba s Kanadou. Jejich účelem je chránit
důchodová práva lidí.
Pokud občan Irské republiky cestuje na delší dobu nebo natrvalo do zahraničí, musí o tom informovat
odbor práce a sociálního zabezpečení. Pro program ESP, jež podporuje irské emigranty v zahraničí, je
nejdůležitější sociální péče. Nejvíce finančních prostředků je přidělováno organizacím v Británii, kde
žije nejvíce lidí narozených v Irsku. Irští migranti ve Velké Británii demograficky stárnou. Program ESP
se i proto v posledních letech zaměřuje na podporu seniorů a poskytování poradenství osobám
v důchodovém věku.
Pokud je irský občan v zahraničí nemocný nebo zraněný, může tento občan požádat irský konzulát v
dané zemi o vyhledání anglicky mluvící lékařské pomoci. Konzulát mu dále pomůže kontaktovat
rodinné příslušníky a přátele. Již jsme zmiňovali, že v Austrálii žije velká komunita irských migrantů.
Mezi Irskem a Austrálií i z tohoto důvodu existuje dohoda o vzájemném poskytování zdravotní péče.
Irům, kteří navštíví Austrálii, bude poskytnuto nezbytné ošetření nebo hospitalizování ve veřejné
nemocnici. Stejná péče je poskytována návštěvníkům z Austrálie v Irsku.

5.2.4. Volební právo
Volební právo žen bylo v Irsku uzákoněno v roce 1922. Právo volit pro zahraniční Iry však zatím
uzákoněno není. To se pochopitelně mnohamilionové komunitě Irů v zahraničí nelíbí a pomocí
různých výzev a akcí dávají najevo svůj nesouhlas a snaží se přimět vládu k přehodnocení daného
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stavu. Právo volit ve volbách a referendech ustanovuje tzv. Part II of the Electoral Act 1992, dle
kterého je oprávněn volit každý občan Irska, který dosáhl věku 18 let a bydlí na území Irska. Až na
omezený počet výjimek (diplomatický sbor, obrana státu…) nemají irští občané s bydlištěm mimo stát
právo volit ve volbách nebo v referendech konaných ve státě. Irský občan, který má bydliště v
členském státě Evropské unie, má však právo volit a/nebo kandidovat v místních a evropských
volbách konaných v tomto členském státě za stejných podmínek, jaké platí pro občany daného státu.
Občané Irské republiky žijící v zahraničí tento fakt nechtějí akceptovat a snaží se alespoň vydobýt
právo volby prezidenta, kdy argumentují slovy: "Irish citizenship is not dependent on residency and
political participation is an inherent aspect of citizenship. That is why over 130 countries worldwide
extend the right to vote to their citizens abroad." Již ústavní shromáždění v roce 2013 doporučilo
umožnit občanům žijícím v zahraničí volit v prezidentských volbách; v roce 2017 s tím vláda
souhlasila, zveřejnila dokument uvádějící sedm možností kritérií způsobilosti a souvisejících
prováděcích opatření a slíbila ústavní referendum. V únoru 2019 vláda rozhodla, že kvůli naléhavosti
jednání o brexitu, bude referendum odloženo. Podle některých autorů "postoj Irska k aktivním
volebním právům Irů v zahraničí jasně odráží povahu irské diaspory, a to ve dvou charakteristikách –
velikost diaspory a problematické vztahy s Iry ze Severního Irska" (Pojerová 2013).

5.2.5. Shrnutí a možná inspirace pro ČR
Irsko je relativně malá země s velkou diasporou. Problémem je určitě podprůměrný počet konzulátů a
jejich jasně vymezená odpovědnost. Od finančního krachu v roce 2008 se Irská republika zaměřila na
politiku vůči diaspoře. Kritika předchozí politiky směrem k irské diaspoře spočívá v tom, že byla
jednostranně ekonomicky zaměřená. Snažila se z irské diaspory vydělat peníze nebo kulturní kapitál.
Existuje značný rozdíl mezi tím "být obyvatelem" a "být občanem" Irska. Vidět to lze například
v poskytování sociálních dávek. Přestože se Irsko svým programem obrací na celou diasporu, do
popředí klade, i s ohledem na velikost krajanské komunity, krajany s irským občanstvím, na rozdíl od
České republiky, která se zaměřuje na celou svoji diasporu. Krajanská politika Irska je poměrně
vyváženým příkladem služby občanům se sociálním aspektem (grantové programy) a snahou o
veřejnou kulturní a politickou diplomacii. V Irsku nenalezneme podporu výuky rodného jazyka (s
ohledem na celosvětovou rozšířenost druhého rodného jazyka Irska – angličtiny), ani neomezenou
politickou participaci krajanů na dění v rodné zemi, avšak nalezneme zde větší důraz na sociální
aspekty života krajanů (nejen kulturní) po celém světě a snaze jim pomoci v různorodých životních
situacích a zároveň udržet živou irskou identitu i s ohledem na stárnoucí populaci a generační
proměnu. Výše zmíněný program Emigrant Support Programme (ESP) poskytuje skrze Department of
Foreign Affairs spolufinancování neziskovým organizacím a projektům zapojeným do poskytování
podpory potřeb a zajištění dobrých životních podmínek irských komunit v zámoří, péče o dědictví a
identitu těchto komunit, a usnadňování rozvoje strategičtějších vztahů mezi Irskem a celosvětovým
irským společenstvím. Granty jsou zaměřeny na komunitní a dobrovolné organizace, které pomáhají
migrantům v přístupu k jejich právům a nárokům v hostitelských zemích a podporují tak irskou
kulturu a identitu v zahraničí.
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5.3.

Německo

Pro Němce žijící v zahraničí jsou používány dva termíny: Auslandsdeutsche a Volksdeutsche. Za tzv.
Auslandsdeutsche jsou označováni Němci pobývající mimo Německo a zpravidla mající německé
občanství.155 Některé texty uvádějí, že se jedná o občany Spolkové republiky Německo bez ohledu na
národnost. Volksdeutsche lze přeložit jako etničtí Němci, to znamená lidé, kteří hovoří německy a
považují se za Němce bez ohledu na jejich státní příslušnost. Odhady o počtu Auslandsdeutsche i
Volksdeutsche se v závislosti na zdroji dat mnohdy i výrazně liší, což je dáno především skutečností, že
německá spolková vláda nedisponuje žádnými přesnými statistickými údaji, které by mohly zpřesnit
čísla o Němcích žijících dočasně či trvale v zahraničí.156 Odhady se pohybují v řádech milionů a hovoří
o tom, že Německo je po Indii, Filipínách, Číně a Velké Británii pátým nejdůležitějším zdrojem vysoce
kvalifikovaných pracovníků.157 V užším slova smyslu jsou za Auslandsdeutsche považováni němečtí
státní příslušníci, kteří v Německu nemají trvalé bydliště. Jejich počet je i tak přesto obtížně
odhadnutelný, protože ohlašovací povinnost a registrace Němců žijících v zahraničí není v Německu
povinná.
Vzhledem k tomu, že Česká republika sdílí s Německem celkovou délku hranice přes 800 km a
v minulosti i současnosti pojí obě zemi oboustranné vazby, není od věci se podívat, jak je na tom
početně německá menšina žijící na území ČR. Před 2. světovou válkou tvořili Němci v pohraničí
bývalého Československa asi 30 % populace. V současnosti tvoří Němci třetí nejpočetnější národnostní
menšinu na území ČR. V České republice žije odhadem asi 39 000–40 000 Němců a počet Čechů, kteří
mají alespoň částečně německý původ, se pravděpodobně pohybuje v řádu stovek tisíc.158 Jejich počet
od druhé světové války trvale klesá. Příčiny lze dohledat v trvale se zhoršující věkové skladbě
německých obyvatel na území ČR a zároveň v úspěšné integraci, nebo spíše asimilaci mladších ročníků.
Regionálně bychom nalezli nejvíce občanů německé národnosti v příhraničních oblastech
Karlovarského a Ústeckého kraje, z měst s nejpočetnější německou menšinou lze zmínit Prahu, Opavu,
Sokolov a Karlovy Vary. V absolutním vyjádření nalezneme nejpočetnější německou národnostní
menšinu na území Ústeckého kraje (9,5 tisíc osob), nejvyšší podíl v národnostní struktuře kraje nese
Karlovarský kraj (téměř 3 % všech občanů), především okres Sokolov se svými 4,5 % obyvatel
německé národnosti.
Počet Čechů žijících na území spolkového státu se oproti tomu pohybuje v řádově větších číslech.
Některé odhady z roku 2017 podle dat OSN hovoří dokonce o více jak půl milionu Čechů. Velkou roli
sehrávají též tzv. pendleři, kterých odhadem překračuje za prací v pohraničních regionech německou
hranici cca 37 000 obyvatel denně. Dějiny česko-německých vztahů vydají na samostatnou publikaci,
obecně se lze však podívat na budování krajanských vazeb. Historické etapy českého vystěhovalectví a

https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/handwoerterbuch-politisches-system/201982/auslandsdeutsche
[26. 10. 2022].
156 https://cs.qaz.wiki/wiki/German_diaspora [26. 10. 2022].
157Destatis. Rund 1,2 Millionen Deutsche lebten 2019 im europäischen Ausland. Pressemitteilung Nr. 154 vom 6.
Mai 2020. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/05/PD20_154_91.html [26. 10. 2022].
OECD. (2015). Über drei Millionen deutsche Auswanderer in OECD-Ländern.
http://www.oecd.org/berlin/presse/ueber-drei-millionen-deutsche-auswanderer-in-oecd-laendern.htm. [26.
10. 2022]. Daten und Fakten. Zahlen zu deutschen Auswanderern. https://www.deutsche-im-ausland.org/imausland-leben-und-arbeiten/leben-im-ausland/daten-und-fakten.html [26. 10. 2022].
158 Český statistický úřad. Německá národnost. https://www.czso.cz/csu/czso/nemecka_narodnost [26. 10.
2022].
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vznik českého krajanského hnutí v Německu můžeme dle Jiřího Kořalky rozčlenit do několika etap
v závislosti na příčinách těchto přesunů: v polovině 18. st. z náboženských důvodů, v polovině 19.
století až do počátku 20. století z hospodářských příčin, po únoru 1948 a srpnu 1968 z politických
důvodů a po roce 1989 z důvodů převážně ekonomických (Brouček a kol. 2017). Češi měli své
postavení v Německu poměrně pevné, o čemž svědčí sečtení spolků na území Německa v polovině
roku 1919, kde figuruje číslo 78. Tyto spolky měly celkem téměř 5 000 členů (Brouček 1985).
V průběhu času se začalo postavení krajanských spolků zhoršovat, ve 30. letech zanikly v politickém
ovzduší nastupující nacistické ideologie spolky Němců z Československa, které komunikovaly právě
s českými krajanskými spolky v Německu a Praze. Složitou situaci Čechů v Německu po září roku 1938
a březnu 1939 dokresluje nátlak k přijetí německé státní příslušnosti a znevýhodnění těch občanů,
kteří se rozhodli své česko-slovenské občanství ponechat. K částečnému obnovení fungování
krajanských spolků došlo až na konci války. O přátelském a vstřícném přístupu obou zemí můžeme
hovořit plně až po politických změnách následujících po roce 1989. Na obou stranách hranice
nalezneme celou řadu spolků a besed s aktivním krajanským a spolkovým životem (více viz Brouček a
kol 2017).

5.3.1. Němci v zahraničí – popis diaspory
Podle dat z roku 2019 mělo přibližně 1,2 milionu německých občanů bydliště v dalších evropských
zemích, nejoblíbenější destinací je pro Němce Švýcarsko.159 V roce 2019 bychom tam nalezli přibližně
306 000 Němců. Na druhém místě je pro Němce přitažlivé Rakousko, kde v roce 2019 nahlásilo
bydliště přibližně 192 000 Němců. V obou případech změnu pobytu usnadňuje prostorová blízkost a
absence jazykové bariéry. Třetí největší skupinu německých občanů v evropském prostoru, přibližně
142 000 lidí, bychom potkali ve Velké Británii. Ve srovnání s rokem 2018 se jejich počet výrazně snížil.
Je však třeba poznamenat, že od referenda v EU v roce 2016 získalo mnoho Němců britské občanství,
jen v roce 2018 to bylo přibližně 4 800 osob. V důsledku odchodu Spojeného království z Evropské
unie byl pobytový status občanů EU dosud regulován pouze přechodně. Také počet Němců ve
Španělsku již několik let klesá. Tato země byla po Švýcarsku až do roku 2012 druhou nejoblíbenější
zemí. Nyní je na čtvrtém místě. V roce 2019 žilo ve Španělsku kolem 138 000 Němců.
Informace o německé migrační problematice lze dohledat na několika úředních místech,
nejpřehledněji je zpracována problematika na Bundeszentrale für polititische Bildung, kde je dostupná
řada důležitých údajů. Jsou zde statistické odhady, ale též definiční problémy, koho za Němce
považovat a koho nikoli.
Německo bylo po staletí důležitou emigrační zemí, jen v 19. století emigrovalo do USA na 8 milionů
Němců. V poválečném období emigrace vlivem dějinných událostí výrazně zesílila a v roce 1980 byli
Němci ve Spojených státech druhou největší skupinou obyvatel s místem narození v zahraničí.
Přibližně 51 milionů Američanů v USA uvádí své německé předky. Většina z těchto emigrantů se
asimilovala, bohatá německá kultura s německy psanými novinami, školami, kostely a spolky umlkla
během první světové války.

159 Destatis. Rund 1,2 Millionen Deutsche lebten 2019 im europäischen Ausland. Pressemitteilung Nr. 154 vom 6.
Mai 2020. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/05/PD20_154_91.html [26. 10. 2022].
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Němci se stěhovali na americký kontinent v několika etapách. Výrazně se jejich počet zvyšoval v
průběhu 18. a 19. století nebo pak po 2. světové válce. Argentinské Andy údajně připomínaly
kolonistům Alpy. V Argentině se také formovala německá menšina z příchozích obyvatel po druhé
světové válce. Ve 30. letech zde vládli diktátoři, kteří sympatizovali s tehdejším režimem v Německu.
Po 2. světové válce sem pak utíkají někteří němečtí váleční zločinci.
Na rozdíl od asimilačního vývoje, kterého jsme svědky na americkém kontinentě, zůstal do značné
míry zachován jazyk a kultura německých emigrantských skupin ve východní a jihovýchodní Evropě,
často i s ohledem na odlišné náboženské vyznání.
Nadace Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland odhaduje "počet Němců, kteří deklarují
svůj německý původ, jazyk a kulturu a stále mají citové vazby na svou starou domovinu nebo
domovinu svých předků, ve východní, střední a jižní Evropě, v nástupnických státech bývalého
Sovětského svazu, v západní Evropě, na severoamerickém kontinentu, ve střední a jižní Americe, jakož
i v Austrálii na 13 milionů", z toho 5,4 milionu v Severní Americe. Tento popis se velmi liší od oficiálně
uváděných statistických dat, která uvádějí 3,4 milionu německých emigrantů. Většina Němců žije
v USA, Jižní Americe, Velké Británii, Rakousku a Švýcarsku. Podle těchto údajů v Evropě obecně žije 1,8
milionu Němců, ve zbytku světa jich potkáme 1,6 milionu. Jak poukazuje Bundeszentrale für politische
Bildung, hlavním problémem odlišných údajů o počtech Němců v zahraničí, je otázka jejich
konceptualizace, tj. kdo přesně by měl být počítán jako součást krajanské komunity. Měli bychom
například počítat pouze lidi, kteří skutečně sami zažili emigraci z Německa, nebo by měl být učiněn
pokus zahrnout lidi z následujících generací německých emigrantů, tj. těch, kteří nemají vlastní
zkušenost s migrací? A co Němci, kteří rovněž přijali občanství jiné země, nebo ti, kteří se vzdali
německého občanství ve prospěch občanství jiného státu?
V klasických imigračních zemích USA, Kanadě a Austrálii pokračují i nadále asimilační procesy,
zejména mezigenerační. To vede postupně k poklesu počtu německy mluvících osob, který byl pro rok
2010 odhadnut na 1,4 milionu. S tím souvisí i počet obyvatel Spojených států s místem narození
v Německu, který klesl v letech 2000 až 2009 z 1 174 000 na 882 000. V Latinské Americe jsou
asimilační tendence méně silné. Největší skupinu emigrantů nalezneme na jihu Brazílie, dále pak v
Argentině a Chile, zatímco v Paraguay a Mexiku nalezneme menší skupiny s výraznou náboženskou
identitou, které nadále používají němčinu jako hlavní komunikační prostředek.
Ve východní a střední Evropě a v nástupnických státech bývalého SSSR je situace odlišná. Zde je
tradičně spojována národnost s původem. Z tohoto důvodu jsou zděděné příslušnosti do značné míry
zachovány a příslušný národní jazyk převažuje v každodenním životě. Německé ministerstvo vnitra
odhaduje počet Němců ve 23 zemích východní a střední Evropy a střední Asie na 1,4 milionu.
Specifická situace je v Polsku, kde od roku 1990 získalo 300 000 příslušníků německé menšiny kromě
polského občanství také německé občanství, pokud na něj podle německého práva měli nárok (díky
svému původu v dříve německých oblastech východně od povodí Odra-Nisa). Toto specifikum se však
netýká osob německého původu v ostatních zemích. Jsou občany příslušné země a mohou se připojit k
německým organizacím v těchto zemích, ať už v Rusku, Kazachstánu, na Ukrajině, v Kyrgyzstánu,
Uzbekistánu, Polsku, České republice, Slovensku, Chorvatsku či Maďarsku. V koordinaci s těmito
organizacemi a příslušnými vládami podporuje německá vláda vzdělávací a sociální projekty, které
mají prospět nejen německým menšinám, ale celé populaci příslušných oblastí. Rozsah tohoto
financování se v posledních letech však výrazně snížil. Zejména již nejsou financovány infrastrukturní
projekty. Němci žijící v zahraničí mají dnes v mnoha lokalitách také malý zájem hovořit německy, často
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právě i s ohledem na minulost. Spolková vláda navíc mezi krajany neprosazuje expanzivní jazykovou či
kulturní politiku. Zvláštní status emigranta (Aussiedler) – etnického Němce vracejícího se do Německa
s nárokem na přednostní udělení německého občanství a další benefity, byl postupně rušen v letech
1990–2005. Dnes ruští Němci a další navrátilci podléhají stejně tvrdému vízovému režimu jako ostatní
státní příslušníci Ruska, Kazachstánu a dalších nezávislých států bývalého Sovětského svazu.
Německá menšina v Polsku má podle německo-polské smlouvy o sousedství zvláštní ochranu.
V Horním Slezsku jsou jednotlivé vesnice dvojjazyčné, německou menšinu zastupuje jeden poslanec
v polském parlamentu. Nemalá skupina 50 000 Němců žije také v Rumunsku, kde využívají práva
menšin a mají vlastní školy. Za to v autonomních německých okresech Ruska už po vlně emigrace v 90.
letech nejsou Němci v jejich původních osídleních ve většině. V bývalém SSSR nebylo již po
deportacích Stalina možné obnovit německou autonomní Volžskou republiku, která byla centrem
německých kulturních aktivit v Rusku. U německo-dánských hranic jsou zase práva menšin na obou
stranách chráněna od Bonnsko-kodaňské deklarace z roku 1955, tzv. "Bund deutscher
Nordschleswiger" představuje 15 000 lidí. Naproti tomu je německé společenství v Ostbelgienu
územně ohraničeným členským státem Belgie s německým jazykem. Rovnost zde vznikla v důsledku
vývoje v Belgii bez německého vlivu. Ve Francii je tomu jinak. Francouzština je zde jediným národním
jazykem a menšinové jazyky nemají žádný právní status. Německý jazyk se na území Alsaska a
Lotrinska používá stále méně. Za to německy mluvící Jižní Tyrolsko má rozsáhlou autonomii a udržuje
zvláštní vztahy s Rakouskem.
S globalizací ekonomiky a života se v Evropě v posledních desetiletích objevily nové formy migrace:
společnosti vysílají specialisty do zahraničí, pracovníci hledají pracovní příležitosti, důchodci se
usazují ve Španělsku nebo v poslední době v Turecku, studenti dočasně odchází do zahraničí, profesoři
učí na zahraničních univerzitách atd. Statistiky evropských zemí OECD odhadují počet této skupiny
Němců v zahraničí na 1,2 milionu, jiné zdroje uvádí až 1,9 milionu, často v profesích s vysokou úrovní
kvalifikace a na odpovědných pozicích. Pro kvalifikované pracovníky vyslané do zahraničí používají
v Německu pojem "expatriates".2

Tabulka č. 5.1. Němečtí občané v dalších evropských zemích v roce 2009 (v tisících)
Schweiz

270 (2011)

Niederlande

68

Spanien

196

Belgien

38

Österreich

138

Schweden

28

Großbritannien

121

Dänemark

21

Frankreich

93

Ungarn

19

Türkei (2011)

70

Luxemburg

12

Zdroj: OECD, International Migration Outlook, 2011, nach Statistiken der Aufnahmeländer.
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Celková data a číselné statistiky o emigraci z Německa po jeho znovusjednocení mezi lety 1991 do
roku 2018 lze nalézt na webu Auswandern Deutschland – Statistiken und Rückschlüsse.160 I u těchto
údajů je však třeba mít na paměti, že mnoho emigrantů nezruší v Německu svoji registraci, a proto
není zahrnuto ve statistikách.

Graf č. 5.1. Emigrace Němců od znovusjednocení v roce 1990 do roku 2018

Zdroj: https://auswandern-info.com/statistiken [27. 10. 2022].

5.3.2. Podpora Němců v zahraničí a pomoc repatriantům
Za největší informační platformu zajišťující kontakty a celou řadu služeb pro Němce žijící v zahraničí
platí webový portál s názvem DIA Deutsche im Ausland – www.deutsche-im-ausland.org.
Informační portál "Němci v zahraničí" se snaží různými způsoby podpořit zájemce o život za hranicemi
Německa. Krajané zde naleznou kvalifikované a individuální rady i komplexní informace ohledně
problematiky spojené s emigrací v Německu a studiem či prací v zahraničí od oficiálních poradenských
center. Samotné sdružení slouží jako výchozí bod a směruje dotazy vhodným kontaktním osobám.
Tato informační platforma také udržuje databázi adres s více než 3 000 Němci žijícími nebo
působícími v zahraničí. Zároveň nabízí pomoc v každodenních záležitostech pro své krajany, ať už se
jedná o zajištění německy mluvícího lékaře a kontaktu na něj či zajištění právních služeb.
Cílem sdružení je zkrátka usnadnit Němcům žijícím v zahraničí každodenní život a poskytnout jim
důležité informace, adresy a odkazy ke zlepšení životních podmínek v soukromé a rodinné sféře
v oblasti ekonomických, právních a sociálních otázek, které vznikají v důsledku pobytu v zahraničí.
I když zde neexistuje žádná cílená pomoc nebo podpora určená speciálně pro německé státní
příslušníky žijící v zahraničí (pomoc je poskytována na základě výjimky, není to však pravidlo),
německá vláda naopak poskytuje centralizované financování a podporu německým menšinám žijícím

160

https://auswandern-info.com/statistiken [27. 10. 2022].
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ve střední a východní Evropě a jižním Dánsku. Nejedná se typicky o německé občany. Jedná se o
samostatnou oblast politiky, kterou řeší zástupce pro vysídlené osoby (vertriebene), repatrianty
(spätaussiedler) a národnostní menšiny (minderheiten) v rámci Ministerstva vnitra (Beauftragter der
Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten). Zástupce je odpovědný za tyto
německé menšiny, včetně menšin, které migrují do Německa.
Od roku 1988 přišlo do Spolkové republiky Německo podle ustanovení Spolkového zákona o
vyhnancích kolem tří milionů lidí (repatriantů) – přibližně 800 000 ze zemí střední a východní Evropy
a přibližně 2,4 milionu z nástupnických států Sovětského svazu. Jenom v roce 2019 bylo v Německu
přijato 7 155 etnických repatriantů a jejich rodin. Kromě usmíření a odškodnění obětí nacionálního
socialismu a válečného konfliktu zahrnuje tato odpovědnost také solidaritu s Němci v zemích východní
Evropy a v nástupnických státech bývalého Sovětského svazu. Vládní politika vůči německým
menšinám, zejména těm v bývalém Sovětském svazu, je tak oddělená od politiky zaměřené na
německé státní příslušníky žijící v zahraničí. Zatímco některým menšinám mohlo být uznáno německé
občanství, většina z nich není německými občany. Politika německé vlády zaměřená na řešení dopadu
výsledků druhé světové války na tyto menšiny zahrnuje podporu německého jazyka, udržování a
rozvoj etnokulturní identity, práci s mládežnickými skupinami, partnerství a posilování
sebeorganizace menšin.

5.3.3. Volby
Možnost hlasování ze zahraničí je jednou z oblastí politiky Německa s významným pozitivním vývojem
v posledních letech. Volební právo bylo přiznáno německým občanům žijícím v zahraničí (ve věku 18 a
více let) v roce 1985. Agenda voleb spadá pod spolkový úřad Der Bundeswahlleiter, kde lze v záložce
Deutsche im Ausland nalézt patřičné informace a odkazy týkající se voleb.
Němci žijící v zahraničí mají právo jak na pasivní volební právo (právo kandidovat ve volbách), tak na
aktivní volební právo. Ve volbách do Spolkového sněmu (federálního parlamentu) může volit jakýkoli
Němec žijící v zahraničí – ať už dočasně (stále registrovaný na domácí německé adrese) nebo trvale
(odhlášený z předchozího pobytu v Německu) – který je starší 18 let. Ve státních a místních volbách
však mohou dodatečně hlasovat pouze ti, kteří jsou dočasně v zahraničí; ti, kteří jsou trvale v zahraničí,
mohou volit pouze ve volbách do federálního a do Evropského parlamentu. Jakýkoli Němec žijící
v zahraničí, ať dočasně nebo trvale, však může kandidovat na jakoukoli úroveň úřadu – Evropský
parlament, federální, státní nebo místní.
Aby mohli občané hlasovat, musí požádat o zařazení do místního seznamu voličů v dané zemi, kde žijí.
Žádost o zápis do seznamu voličů musí být odpovědné obci doručena nejpozději 21 dnů před volbami.
Odpovědná je obec, ve které byli naposledy zaregistrováni před přestěhováním do zahraničí. Oficiální
formuláře pro podání žádosti a leták s pokyny k vyplnění jsou k dispozici na webových stránkách
spolkového úřadu Bundeswahlleiter přibližně šest měsíců před datem voleb, ale jsou k dispozici také
na německých ambasádách a konzulátech.161 Němci, kteří pouze dočasně pobývají v zahraničí, např. na
delší dovolené, a mají místo bydliště stále registrováno v Německu, jsou oficiálně zapsáni do volebního

161 https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2017/informationen-waehler/deutsche-imausland.html [25. 6. 2021].
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seznamu své obce a musí pouze požádat o hlasovací dokumenty, které jsou jim zaslány poštou.
Německo také s ohledem na možné zdlouhavé poštovní procedury v hostitelských zemích nabízí svým
oprávněným voličům za pomoci diplomatických misí tzv. kurýrní trasy. Jedná se o zajištění dopravy
přihlášky k volbám ze zahraničí do Německa, doručení poštovních hlasovacích lístků z Německa do
zahraničí a transport hlasovacích lístků ze zahraničí do Německa. Federální ministerstvo zahraničí
předává dotyčné volební zásilky příslušné diplomatické misi oficiální cestou kurýrem. Tam si musí
zájemci dokumenty osobně vyzvednout. Diplomatická mise je nerozesílá oprávněným voličům v
příslušné zemi. Hlasování do uren na ambasádách nebo konzulátech Německo neuskutečňuje.
Hlasování v urnách na diplomatických misích v zahraničí by totiž vyžadovalo neúměrné úsilí nejen pro
diplomatické mise v zahraničí, ale především pro samotné Němce v zahraničí, kteří jsou způsobilí volit.
Pro většinu z nich je hlasování poštou mnohem jednodušší než hlasování na velvyslanectví nebo
konzulátu, protože to znamená, že nemusí cestovat daleko za diplomatickými misemi.
Pro Němce s trvalým pobytem v zahraničí dále platí následující: Němci, kteří v den voleb žijí mimo
Německo, mají právo volit, pokud v den voleb dosáhli věku 18 let a nejsou z voleb vyloučeni. Jako
doklad o volební způsobilosti musí ve své žádosti předložit čestné prohlášení a prohlásit, že
nepožádali o zápis do seznamu voličů v žádné jiné obci ve volební oblasti.
Formulář žádosti si mohou zájemci o volby stáhnout z webu přibližně šest měsíců přede dnem
zahájení konání voleb, poštovní hlasovací dokumenty se zasílají po konečném schválení nominací, což
bývá nejdříve šest týdnů před volbami. Žádost o zápis do seznamu voličů je rovněž žádostí o hlasovací
lístek. Poštovní hlasovací dokumenty jsou pak zaslány automaticky s hlasovacím lístkem.
Důvodem, proč je před každými volbami vyžadováno opětovné zapsání do seznamu voličů, je zároveň
způsobem, jak zjistit dostupnost a aktuální místa pobytu německých krajanů v zahraničí, protože
Němci žijící v zahraničí toto nejsou povinni hlásit svým domovským úřadům. Údaje v registrech tak
nejsou spolehlivé a neodráží skutečné počty Němců žijících v zahraničí. Automatické odesílání
dokumentů bez předchozí žádosti ze strany krajanů by vyžadovalo, aby si odpovědné německé orgány
byly vědomy aktuálních mezinárodních adres osob oprávněných volit před každými volbami, a to
nejsou, vzhledem k početnosti německé komunity žijící v zahraničí, schopni zajistit.

5.3.4. Shrnutí a možná inspirace pro ČR
Německé diaspory v zahraničí mají velmi diferencované charakteristiky a nelze vůči nim uplatnit
jednotnou politiku. Němci rozeznávají řadu typů krajanů a označují je různými názvy. Německá
spolková republika v koordinaci s příslušnými organizacemi podporuje vzdělávací a sociální projekty,
které mají prospět nejen německým menšinám, ale celé populaci příslušných oblastí. Rozsah tohoto
financování se však v posledních letech výrazně snížil. Zájem Němců v zahraničí hovořit německy se
v současné době též snižuje, často právě i s ohledem na minulost. Spolková vláda tak nemá potřebu
prosazovat expanzivní jazykovou či kulturní politiku. V současné době též již nepodporuje repatriaci
etnických Němců z východní Evropy a střední Evropy. Existuje však řada grantových schémat, do
kterých se Němci ze zahraničí mohou zapojit a získat pro velice početné spolky a společnosti
v zahraničí finanční podporu.
S čím však na své krajany Německo nezapomíná, je participace na volebním dění v rodné zemi.
Umožňuje krajanům účastnit se voleb do Spolkového sněmu, federálního a Evropského parlamentu.
Voleb se může účastnit každý občan Německa usazený v zahraničí po dosažení věku 18 let a po zapsání
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do seznamu voličů v odpovědné obci (odpovědná obec je ta, ve které byli krajané zaregistrováni před
odchodem do zahraničí). Tímto krokem si spolková vláda zároveň zjišťuje dostupnost a aktuální místa
pobytu svých německých občanů v zahraničí, neboť Němci žijící v zahraničí nejsou povinni své
bydliště hlásit registračním úřadům. Volby probíhají korespondenčně poštou a krajanům je nabízeno
zajištění dopravy dokumentů s volbami souvisejícími pomocí tzv. kurýrních služeb přes diplomatické
mise v místě jejich pobytu. Usnadňuje jim tak aktivní účast ve volbách zároveň s ohledem na možnou
odlehlost jejich místa pobytu. Žádost o zápis do seznamu voličů je rovněž žádostí o hlasovací lístek a
poštovní hlasovací dokumenty jsou pak zaslány automaticky s hlasovacím lístkem. Spolková vláda se
svými kroky snaží krajanům v zahraničí ulehčit komplikace spojené s přístupem k volbám a motivovat
je k aktivní účasti na politické situaci ve spolkových zemích.

5.4.

Polsko

5.4.1. Polská diaspora – Základní charakteristika diaspory
Polsko je tradičně spojováno s migračním chováním obyvatelstva a souvisejícím fenoménem diaspory.
Často bývá označováno jako "stát na kolečkách". Historie státu je poznamenána změnami státních
hranic i silnými migračními pohyby obyvatelstva. Vystěhovalectví Poláků je významným jevem od
poloviny 19. století. Pro současnost jsou nejzásadnější dopady historických událostí zejména ve 20.
století. Spouštěly migrace, které bychom mohli označovat jako smíšené – zejména politické a
ekonomické. Jejich důsledkem jsou dva typy diaspor. Můžeme hovořit o diaspoře dělnické nebo
diaspoře obětí politických rozhodnutí (diaspora ve směru up-bottom). Poslední intenzivnější migrační
vlna byla zaznamenána v roce 2004, kdy Polsko (ještě společně s dalšími státy) vstoupilo do Evropské
unie. Tím Poláci získali práva na volný pohyb a zaměstnání v jiných členských státech.
Komplexní obraz polské diaspory je na základě výše uvedeného celkem komplikovaný.
Nezanedbatelná část Poláků žijících v diaspoře je totiž složena z etnických Poláků, kteří nikdy
neemigrovali, ale ocitli se mimo území státu kvůli posunu hranic po ukončení druhé světové války.
Tato situace nastala u lidí, kteří se po překreslení státních hranic ocitli na území Litvy, Běloruska či
Ukrajiny. Tato skupina je označována jako "polská menšina na východě". Tito lidé obvykle žili v
dotčených oblastech po několik generací a emigranty se stali pouze z vyššího politického rozhodnutí.
Podíváme-li se ještě dál do historie, další skupina je tvořena z lidí, jejichž předkové byli donuceni se
přesunout na Sibiř, do Kazachstánu a dalších částí bývalého ruského impéria nebo Sovětského svazu v
19. a 20. století.
Další skupina Poláků v diaspoře, kteří nezměnili bydliště, je tvořena obyvateli zemí, do kterých
migrovali jejich rodiče nebo prarodiče. Imigranti ve druhé či několikeré generaci si udržují původní
mateřský jazyk a polskou identitu. V cílových zemích jsou často prvky transnacionálních sítí
zahrnujících Poláky žijící v zahraničí, Poláky žijící na území dnešního Polska a skupiny lidí
s několikerou rezidencí pohybující se mezi Polskem, jako zdrojovou zemí, a cílovou destinací.
Polská diaspora čítá kolem 15–20 milionů lidí. Nejvíce z nich žije v Severní Americe (přes 11 milionů),
dalších 4,2 milionu etnických Poláků je roztroušeno v evropských zemích a téměř jeden milion lidí žije
v postsovětských oblastech (GUS 2019). Nejdůležitějšími centry polské diaspory jsou: Spojené státy
americké, Spojené království, Německo, Kanada a Irsko. Odhaduje se, že se v Polsku narodila pouze
jedna třetina z celkové diaspory. Polská diaspora je tvořena nejméně 3 skupinami:
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1. Migranty, kteří žijí v Evropské unii společně se svými rodinami;
2. migranty, kteří se odstěhovali z Polska před rokem 2004. Do této skupiny se řadí i jejich
potomci;
3. etnikum nacházející se na východě.
Polskou diasporu též můžeme členit na občany Polské republiky, kteří žijí v zahraničí a polské krajany,
kteří nemají polské občanství, ale cítí se a deklarují se jako Poláci a k Polsku jako k zemi původu mají
užší vztah.

5.4.2. Instituce na poli diaspory a spolupráce s polskou menšinou v zahraničí
V zahraničí a ve strategických dokumentech se pro polskou komunitu obvykle používá označení
Polonia. Jindy se lze setkat též s pojmem "Polonia a Poláci v zahraničí". Polonia má vlastní webové
stránky, www.polonia.org , které přinášejí informace využitelné pro pobyt v zahraničí: informace o
zdravotní péči, právní pomoci, vzdělávání, možnostech realizovat náboženské potřeby, diplomatických
a konzulárních službách a o pracovních nabídkách. Je zde též sekce o Polácích ve světě, turistická
stránka a sekce o Polsku, včetně informací, "co by měl každý Polák znát" a s jakou literaturou,
polskými písněmi a dějinnými událostmi by měl být obeznámen.
Politika vůči diaspoře je realizována pomocí několika orgánů vyskytujících se ve vládní správě. Orgány
obvykle souvisí s agendou různých ministerstev.
Nejdůležitější instituci představuje Ministerstvo zahraničních věcí, pod které spadá Odbor spolupráce
s Polonií a Poláky v zahraničí. Tento odbor například dohlíží na realizaci politiky diaspory pomocí
diplomatických misí. Další důležitý úřad, který spolupracuje s komunitami, je Oddělení pro veřejnou a
kulturní diplomacii. Společná kooperace má za cíl šířit propagaci a povědomí o Polsku, kultuře, jazyku
atp. Mezi ostatní kooperující ministerstva patří: Ministerstvo národního vzdělávání, pod které patří
tzv. Centrum pro rozvoj polského vzdělávání v zahraničí, které podporuje např. vzdělávání v polském
jazyce a Ministerstvo pro rodinu, práci a sociální politiku. Naposledy jmenovaná instituce spolupracuje
s polskými občany, kteří pracují v zahraničí, a zajišťuje jim například sociální zabezpečení. Polská
diaspora taktéž spolupracuje s "Úřadem pro válečné veterány a pronásledované osoby". Tento úřad
poskytuje oprávněným osobám v zahraničí zvláštní status s různými výhodami a právy.
Kromě vládních orgánů se na politiku diaspory zaměřuje Kancelář prezidenta Polska a obě komory v
parlamentu. Horní komora (Senát) spolupracuje již od meziválečného období s fenoménem polské
diaspory. Senát spravuje několik koordinačních orgánů. Jedním z nich je tzv. "Polonia Bureau".
"Kancelář Polonie" především komunikuje se senátory ohledně široké palety problémů, které jsou
spjaté s polským etnikem. V roce 2002 byla založena Polská diasporální rada, která je složená ze
zástupců z různých diasporálních organizací z celého světa. Jejím úkolem je vydávat jednotlivá
stanoviska k právním předpisům, které se stahují na polské občany v zahraničí.
V dílčích zemích byly založeny i poradní orgány pro spolupráci s Polskem. Příkladem je tzv. Komunitní
konzultativní rada, ve které figuruje 10–15 odborníků, kteří byli jmenovaní jednotlivými velvyslanci za
každou určitou zemi. Rada spolupracuje s Ministerstvem zahraničních věcí. Druhým orgánem je
Světový kongres polské komunity a Poláků v zahraničí, který se skládá ze zástupců diasporálních
organizací z celého světa. Jeho cílem je řešení záležitostí polských menšin ve východních zemích. Tento
kongres pracuje pod záštitou polského prezidenta a Senátu.
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V diaspoře působí i nevládní organizace, jako jsou například duchovní a církevní instituce.

5.4.3. Sociální politika, benefity a další možnosti spolupráce
Níže je uvedeno několik oblastí, ve kterých jsou uplatňovány různé nástroje spolupráce s polskou
menšinou v zahraničí. První část je soustředěna na téma práce a zaměstnání. Zaměstnanost, resp.
nezaměstnanost je řešena především v rámci EU. Jednotná politika, která by se zabývala komplexně
touto problematikou, ale neexistuje. Služby, které mohou nabízet diasporální organizace či konzulové,
jsou omezené a orientují se zejména na informační podporu. Některé organizace také nabízejí možnost
využívání psychologických a právních poradenství, pokud by se nějaký polský občan ocitl v nouzi. Po
uveřejnění dat o diskriminaci polských zaměstnanců v Nizozemsku byla založena kampaň, která
poskytovala informace o sociálních právech či právní pomoci.
I v případě zdravotní péče nelze dohledat určitý jednotný postup a žádnou zvláštní politiku. Na území
EU je vše podřízeno právním předpisům Evropské unie a zákonům o zdravotním pojištění. Každá země
postupuje vůči cizincům diferencovaně. Polonia má vytvořenou databázi s doporučenými lékaři,
působícími v jednotlivých státech, na které je možné se obrátit. Většinou se jedná o Poláky působící
v zahraničí. V ostatních zemích je poskytována pomoc informační, případně podpora skrze konzuláty
například v případech vážných úrazů nebo nemoci. V postsovětském prostoru existuje určitá
institucionální pomoc z polské strany. Cílena je zejména na starší osoby, které se bez zdravotní péče
často neobejdou. V těchto státech jsou spolufinancovány náklady na léčbu, léky i rehabilitace.
Činnosti spojené s důchodovým systémem jsou poměrně rozvinuté. Byly uzavřeny dvoustranné
úmluvy a dohody o sociálním zabezpečení. V této oblasti hraje důležitou roli Instituce sociálního
pojištění, která poskytuje informační podporu pro budoucí seniory. Byly založeny i nevládní
organizace, které finančně podporují konzulové a velvyslanectví.
Ohledně rodinné politiky lze na žádost matky nebo otce provést v zahraničí registraci narození a
konzul ji následně předá matričnímu úřadu. Úředník nezasahuje do procesu získávání přídavků na
dítě. Zde pomáhají zejména nevládní organizace. Pomoc je orientována na informační podporu o
získání přídavků na děti či na hledání polských škol.
V oblasti péče o krajany probíhá také mezinárodní spolupráce. Pozitivním příkladem je spolupráce
Polska s Irskem a Polska s Německem. V Irsku velvyslanectví společně s organizací Together-Razem
spolufinancuje projekt právního a sociálního poradenství v Corku. V Německu, konkrétně v Berlíně, je
spolufinancován projekt, který pomáhá polským bezdomovcům.

5.4.4. Volební právo
Volit na konzulátech je pro polské občany v zahraničí možné od 60. let 20. století. První velká
mobilizace polské diaspory s cílem zasáhnout do výsledku voleb nastala v červnu 1989. Od té doby se
volbě v zahraničí v Polsku věnuje zvýšená pozornost (Lesińska 2018: 93). V srpnu roku 2015 byl přijat
program zaměřený na zkvalitnění vztahu vlády a komunit polských obyvatel mimo území Polska.
Jedním z cílů bylo dosažení co nejširší implementace volebního práva pro Poláky, kteří mají však
aktuálně bydliště mimo území státu. Takoví občané mají právo volit v parlamentních a prezidentských
volbách, stejně tak mají možnost se účastnit národních referend. Podmínky pro možnost účasti ve
volbách je dosažení 18 let věku a polské občanství. Na rozdíl od voličů "vnitrostátních" se musí ti
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zahraniční ještě registrovat. Registrace je možná na konzulátu nebo on-line skrze webové rozhraní. Při
registraci je nutné uvést následující osobní údaje: jméno žadatele, otcovo jméno, datum narození,
registrační číslo PESEL, místo pobytu voliče v zahraničí, číslo, místo a datum vydání platného polského
pasu. V zemích, kde je občanský průkaz dostatečným dokladem k překročení hranice, může být číslo
platného polského pasu nahrazeno číslem platného občanského průkazu. Po ověření zaslaných dat je
volič zapsán do seznamu voličů.162 Samotné hlasování se pak uskuteční buďto ve volebních
místnostech nebo korespondenčně. Způsob volby se předem nahlásí na konzulátu. Volební místnosti
se nacházejí na určených místech, obvykle na konzulátech, ambasádách aj. O způsobu hlasování a
možnostech hlasování v zahraničí informuje Ministerstvo zahraničí a podrobný návod je též na
webových stránkách portálu Polonia.163
Volební princip pro občany mimo území státu se nazývá asimilovaný, tzn., že všechny zahraniční
volební hlasy jsou sečteny v rámci jednoho varšavského obvodu. Tradičně nejvyšší volební účast bývá
u mladšího obyvatelstva, nejvíce do 25 let. Počet zahraničních odevzdaných hlasů od roku 1990 roste.
Nejvíce hlasů přichází ze zemí, kde jsou největší krajanské diaspory – USA, UK, Kanada, Německo. Stát
se také postupně snaží stále více občanům v zahraničí volby otevírat a vytvářet jim co nejvíce prostoru
k participaci (Lesińska 2018). Přes to odevzdané zahraniční hlasy tvoří obvykle pouze 1 % ze všech
odevzdaných hlasů a míra dopadu na výsledky voleb tedy není příliš velká.
Polští občané žijící v zahraniční mají také právo kandidovat.
5.4.5. Závěr a inspirace pro ČR
Polská diaspora má ve srovnání například s Českem nebo Slovenskem jiný historický základ. Z tohoto
důvodu infrastruktura podporující Poláky mimo teritorium země je na jiné kvalitativní úrovni než
v České republice. Jednou z hlavních myšlenek vládního programu definující spolupráci s exteritoriální
složkou národa je zachování socio-kulturní celistvosti a zachování jazykové a kulturní identity.
Na základě výše uvedeného vzdělávací orgány v rámci infrastruktury koordinující spolupráci na poli
diaspory, hrají relativně důležitou roli. V souvislosti s historickými změnami státních hranic je
věnována zvláštní péče zejména Polákům žijícím na území dnešní Litvy, Běloruska nebo Ukrajiny, což
je opět do jisté míry unikum ve srovnání s Českou republikou. V tomto případě je však nutné, jak již
bylo výše uvedeno, přihlížet k historickým událostem. Státní hranice s ČR patří k nejstabilnějším v
Evropě (což je dáno přírodními i jinými podmínkami).
Běžné činnosti jednotlivých institucí, které zaměřují své aktivity na fenomén "Polonie" (v širším
smyslu Poláky žijící v zahraničí), se orientují především na informační pomoc obyvatelům v diaspoře v
sociálních otázkách, v oblasti zdravotní péče nebo řešení problému případné nezaměstnanosti. Polská
vláda, vzhledem k velikosti polské diaspory, s ní musí kalkulovat jako s významnou ekonomickou silou,
bez níž by se polská ekonomika dostala do výrazných problémů. V souvislosti s výše uváděným
programem z roku 2015 je nejrozvinutější oblastí školství a vzdělávání jako nástroj ochrany, podpory
a rozvoje kulturního a národního dědictví. Na rozdíl od české diaspory, je v případě Poláků
významným vazebním prvkem též náboženský život. Zejména katolická církev významně formuje

162 Ministerstwo Spraw Zagranicznych. (2020). Głosowanie za granicą.
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/glosowanie-za-granica [31. 1. 2021].
163 Wybory parlamentarne (2019). Jak głosować za granicą? https://www.polonia.org/aktualnosci/wyboryparlamentarne-2019-jak-glosowac-za-granica [31. 1. 2021].
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krajanskou politiku a stává se součástí širších společenských aktivit. Vzhledem k počtu občanů Polské
republiky v zahraničí, včetně frekvence dočasných výjezdů, je i politické participaci a účasti ve volbách
ze zahraničí věnována dlouhodobá pozornost. Systém korespondenčních voleb je proto propracovaný
a má již určitou tradici.

5.5.

Rakousko

5.5.1. Emigrační politika
Vykreslení vztahu státních orgánů k vlastním krajanům je třeba nejprve zahájit objasněním situace
Rakouska a jeho občanů v celkovém kontextu. Nezanedbatelnou část tohoto vztahu mimo jiné formuje
i zkušenost rakouského státního aparátu s cizinci a imigrací na vlastním území. Rakousko totiž čelilo
v posledních 40 letech výraznému nárůstu zahraniční populace. V současnosti má Rakousko přibližně
8 901 064 obyvatel, z toho téměř 1,5 milionu obyvatel s cizí státní příslušností.164 Zatímco v roce 1961
bylo v Rakousku nasčítáno něco málo přes 100 000 občanů cizí státní příslušnosti, které tvořilo 1,4 %
celkové populace, na počátku 90. let se jejich počet přehoupl na více než 8 %, v roce 2008 atakoval
hranici 10 %, až k 1. lednu roku 2020 překročil hranici 16 %. Celkové množství osob s cizí státní
příslušností na území Rakouska se tedy v roce 2020 ustálilo na číslu 1 486 223. Více než polovina
těchto osob pochází ze zemí Evropské unie, s nejvyšším počtem Němců (199 993 – 13,5 %), zbytek
(707 780 osob) je složen z příslušníků třetích zemí, nejvíce zastoupených Srby (122 115 osob) a Turky
(117 607 osob).165 Občanů České republiky bychom k datu 1. 1. 2020 v Rakousku podle rakouských
statistik nalezli 14 182, z toho největší počet ve Vídni (4 354), dále v regionu Nieder-Österreich
(3 645) a Ober-Österreich (2 609), velký počet Čechů nalezneme také v oblasti Tirol (1 141), avšak
celkový počet Čechů žijících v Rakousku se dle odhadů MZV blíží 50 000.166 Jedná se tak o jednu
z největších českých krajanských komunit v Evropě.
Přestože se na první pohled zdá Rakousko ke svým zahraničním návštěvníkům, zejména k turistům a
celému turistickému odvětví, velmi vstřícné a otevřené, není tomu tak docela v případě expatů.
Alespoň podle průzkumu sítě InterNations "Expat Insider 2017", je Rakousko druhým nejhorším cílem
zahraničních pracovníků, pouze Kuvajt byl v tomto ohledu hodnocen hůře.167 Z hlediska vstřícnosti se
Rakousko dostalo na 64. pozici z celkových 65. Rakousko tedy není z hlediska usazení se v cizí zemi a
hledání dočasného domova a přátelských vazeb zahraničními pracovníky příliš lichotivě hodnoceno.
Nicméně na internetu lze nalézt poměrně velké množství organizací nabízejících mezinárodní
poradenství a pomoc při prvních krůčcích v nové zemi, jako výborný příklad poslouží Expat Center
Vienna s řadou dalších odkazů, včetně pozvání do Expat Club, kam jsou zváni nejen partneři a rodinní
příslušníci migrantů, ale i mezinárodně zainteresovaní Vídeňané s cílem navázání cenných domácích i

https://de.statista.com/themen/3417/bevoelkerung-in-oesterreich/ [3. 2. 2021].
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/293019/umfrage/auslaender-in-oesterreich-nachstaatsangehoerigkeit/ [3. 2. 2021].
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/bevoelkerungsstruktur/
bevoelkerung_nach_staatsangehoerigkeit_geburtsland/index.html [26. 11. 2020].
166 https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/krajane_ve_svete/adresare/adresarerakousko_adresar_krajanskych_spolku.html [30. 11. 2020].
167 https://www.diepresse.com/5280777/osterreich-gilt-bei-expats-als-eines-der-unfreundlichsten-lander [30.
11. 2020].
164
165
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zahraničních kontaktů.168 K dohledání na internetu je též nepřeberné množství zájmových skupin na
sociálních sítích, např. Your Expat Community in Vienna, Vienna-Expats, Resource Guide for Expats in
Vienna atd.169

5.5.2. Imigrační politika a popis diaspory
Rakouští
občané
žijící
v zahraničí
se
označují
pojmem
Auslandösterreicherinnen/
170
Auslandösterreicher . K tomu se lze ještě setkat s označením Herzensösterreicherinnen/
Herzensösterreicher, které, jak už sám název napovídá, zahrnuje osoby rakouského původu, které
nemají rakouské občanství, ale jsou s Rakouskem nějakým způsobem dále "srdečně" spjati. Může se
jednat o bývalé rakouské občany, nebo o osoby s alespoň jedním rakouským rodičem či prarodičem,
které mají pocit, že jsou s Rakouskem nadále spojeni. Takto označované osoby žijící v zahraničí mají s
Rakouskem obzvláště blízký vztah.

https://wirtschaftsagentur.at/international/invest-in-vienna/expat-in-wien/ [30. 11. 2020].
https://www.internations.org/vienna-expats, https://www.meetup.com/Vienna-Expat-and-InternationalsMeetup/, https://www.vienna-expats.at/, http://www.viennaexpats.com/ atd. [30. 11. 2020].
170 https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/leben-im-ausland/treffpunkt-auslandsoesterreicherinnen/ [26.
10. 2022].
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Obrázek č. 5.1. Rozmístění rakouské diaspory ve světě

Zdroj: https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/leben-im-ausland/treffpunktauslandsoesterreicherinnen/

Přibližný odhad rakouských občanů, expatriantů i emigrantů, kteří mají trvalé bydliště v zahraničí, činí
583 700.171 Z toho 437 400 z nich žije v Evropě (74,9 %), z toho 191 305 osob v Německu, 42 478 ve
Švýcarsku a 25 000 ve Velké Británii. V Africe nalezneme 15 200 Rakušanů (2,6 %), v Asii 24 100
(4,1 %), v Americe 80 400 (13,8 %, 36 000 v USA) a v Oceánii 26 600 (4,6 %, 25 000 z nich v Austrálii).
Kromě toho existuje dalších asi 100 000 Herzensösterreicherinnen/Herzensösterreicher, kteří po
emigraci převzali další občanství a rakouského občanství se vzdali.
S patřičným zdůvodněním dostávají Rakušané žijící v zahraničí rovněž dvojí občanství, za
předpokladu, že se příslušná zemská vláda jménem Rakouské republiky rozhodla zachovat rakouské
občanství před přijetím dalšího občanství. Spolkové ministerstvo pro evropské a mezinárodní
záležitosti poskytuje aktuální informace o tématech, která jsou relevantní pro Rakušany v zahraničí,
kteří jsou pro svou velikost spolu s rakouskými zastupitelskými úřady (velvyslanectví, konzuláty)
označováni médii, organizacemi a politiky jako desátý spolkový stát.

5.5.3. Instituce a orgány odpovědné za politiku vůči diaspoře a služby krajanům
Agenda krajanské problematiky spadá v Rakousku pod mnoho subjektů. Na vládní úrovni naleznou
rakouští zájemci o život v zahraničí nejvíce fundovaných informací na Spolkovém ministerstvu pro
evropské a mezinárodní záležitosti (Bundesministerium Europäische und internationale

171 https://de.wikipedia.org/wiki/Auslands%C3%B6sterreicher a
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/internationale_uebersic
h/index.html [26. 11. 2020].
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Angelegenheiten), kde pod záložkou Leben in Ausland naleznou celou řadu praktických informací.172
Další důležité informace, zvláště týkající se voleb, dohledají krajané také na stránkách rakouského
Ministerstva vnitra (Bundesministerium Inneres) pod označením Informationen für
Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher.173 Dálkový přístup k vyřizování všedních
záležitostí i k získání praktických informací zajišťuje pro své krajany v zahraničí vláda prostřednictvím
elektronické digitální platformy s názvem Rakouská digitální kancelář (Österreichs digitales Amt),
která slouží jako nejobsáhlejší rozcestník a tzv. digital office.174 Na tomto místě lze nejen načerpat
celou řadu informací, ale zařídit i potřebné úkony, např. při sňatku a narození dítěte, prodloužení
platnosti pasu, nebo získání hlasovací karty a hlasovacích lístků. 120 nabídek rakouských online
platforem lze v souladu s heslem "nakupovat místně lze i digitálně" využít při návštěvě online tržiště.
Kromě toho lze zde dohledat aktuální informace o Rakušanech žijících a pracujících v zahraničí a
rakouských zastupitelských úřadech.
V několika záložkách na webu Spolkového ministerstva pro evropské a mezinárodní záležitosti mohou
občané Rakouska žijící v zahraničí/nebo svůj odjezd teprve plánující zjistit potřebné informace pro
běžné potřeby občanského života.175 Nalezneme zde záložky týkající se následujících oblastí: Stěhování
z Rakouska (postup odhlášení a nahlášení adresy nového pobytu v zahraničí, zaregistrování online na
rakouské zastupitelské úřady, obecné informace a rady, jak zachovat a udržet v bezpečí obydlí
zanechané v Rakousku), Život a práce v zahraničí (registrace v zahraničí, práce v EU a mimo EU, právo
pobytu v EU a mimo EU, studium v EU nebo na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku atd.), Mezivládní
dohody (sociální zabezpečení v podobě zdravotního pojištění, úrazového a důchodového pojištění,
pojištění v nezaměstnanosti, rodinné přídavky a jiné), Manželství v zahraničí (registrace manželství a
platnost manželství uzavřeného v zahraničí, osvědčení o rodinném stavu), Řidičský průkaz a používání
automobilu v zahraničí (celní předpisy, řidičský průkaz v EU a mimo EU a mezinárodní/mezistátní
řidičský průkaz, anglický překlad národního řidičského průkazu, pokuty za dopravu v zahraničí,
přemístění vlastního vozidla a jeho používání v zahraničí, provozní povolení atd.), Převody
peněz/přeshraniční peněžní styk (platební účet v Rakousku a přeshraniční platby), Dědictví a
vyřizování pozůstalostí v rámci EU (případy Rakušanů, kteří zimují na Mallorce nebo na Tenerife, nebo
je dáván za příklad Rakušan ve výslužbě žijící se svou partnerkou v domě v Toskánsku, dcera žije v
Rakousku, syn v Německu. Který soud by byl příslušný v případě jeho smrti a jaké právo by se použilo?
atd.), Rakouské zastupitelské orgány (rakouské zastupitelské úřady v zahraničí, konzulární agendy
rakouských zastupitelských úřadů v zahraničí a související odkazy), Zahraniční zastupitelské úřady
v Rakousku, Právo na přístup k diplomatické a konzulární ochraně (pokud se Rakušané ocitnou v
nouzi v zahraničí, rakouské zastupitelské úřady nabízejí pomoc a konzulární ochranu), Informace o
volbách pro Rakušany v zahraničí (aktuální informace pro Rakušany v zahraničí o volbách, rejstříku
voličů, seznamu voličů, žádostech o opravu volebního seznamu atd. – podrobněji v další podkapitole),
Pas, občanský průkaz a doklad o občanství (informace o vyřízení, prodloužení atd.), Veřejně prospěšné
práce (informační servis), Povinná vojenská služba a základní vojenská služba pro Rakušany
v zahraničí (možnosti odkladu, zproštění atd.), služba Handy-Signatur pro Rakušany v zahraničí
(usnadnění administrativních úkonů skrze elektronický podpis).
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/leben-im-ausland/treffpunktauslandsoesterreicherinnen/auslandsoesterreicher-fonds/ [navštíveno: 1. 2. 2021].
173 https://www.bmi.gv.at/412/Informationen_fuer_Auslandsoesterreicher_innen.aspx [u0. 11. 2020].
174 https://www.oesterreich.gv.at/app-digitales-amt.html [navštíveno: 1. 2. 2021].
175 https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/auslandsoesterreicher.html [26. 11. 2020].
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Kromě výše zmíněných záležitostí zde nalezneme i odkaz na Rakouský zahraniční fond
(Auslandsösterreicher-Fonds – AÖF), který byl založen v roce 1967, aby se postaral o Rakušany
v zahraničí, kteří se ocitli v nouzi. Účelem je snaha poskytnout rakouským občanům, kteří mají své
bydliště v zahraničí, jednorázové nebo pravidelné příspěvky na překlenutí dočasných strádání nebo na
zmírnění probíhajících hmotných nedostatků. Žádosti o podporu se podávají výhradně
prostřednictvím příslušného rakouského zastupitelského orgánu (velvyslanectví, konzulát, honorární
konzulát). K podání žádosti je nutné použít formulář, který je k dispozici v několika jazycích.
Další významnou službou, která je krajanům nabízena, je již výše zmiňovaná aktivace tzv. Handysignatur neboli aktivace digitálního podpisu, který zaručí krajanům, že mají v zahraničí k dispozici
řadu elektronických služeb od rakouských úřadů, veřejných společností a soukromých poskytovatelů.
Z pohodlí domova nebo na cestách se mohou postarat o administrativní postupy (dokumenty, zápis do
volebního seznamu a žádost o hlasovací průkaz, daňové přiznání, žádost o důchod atd.) Funkce
digitálního podpisu umožňuje legálně elektronicky podepisovat dokumenty, např. faktury, v celé EU.
Stránky ministerstva dále nabízejí informace o E-doručení a dvojím zdanění a smlouvách o zamezení
dvojího zdanění (jinak daňové záležitosti obecně spadají do kompetence spolkového ministerstva
financí. Pro krajany je však důležitá zejména informace o tom, že Rakousko uzavřelo s řadou států
takzvané "smlouvy o zamezení dvojího zdanění", jejichž cílem je zamezit mezinárodnímu dvojímu
zdanění).
Dalším důležitým prvkem pro krajany je odkaz na Sdružení v zahraničí, což je databáze zahraničních
sdružení, která je udržována Světovou federací Rakušanů v zahraničí (Auslandsösterreicher-Weltbund
– AÖWB) společně se Spolkovým ministerstvem pro evropské a mezinárodní záležitosti.176 Jednotlivé
rakouské spolky v zahraničí lze prohlížet pomocí funkce vyhledávání v databázi AÖWB, seřazené
abecedně podle země.

5.5.4. Zastoupení zájmů Rakušanů v zahraničí
Auslandsösterreicher-Weltbund (Světová federace Rakušanů v zahraničí – AÖWB)
Tato federace byla založena v roce 1952 s cílem poskytnout rakouským sdružením a Rakušanům
žijícím v zahraničí pomoc při spojení s jejich domovinou a také jim poskytnout různorodou podporu.
Především to však bylo a je zastoupení jejich zájmů z politického, kulturního, sociálního a
ekonomického hlediska, a to jak na domácím, tak na zahraničním poli.
Tato organizace zastřešuje kolem 170 rakouských asociací po celém světě a sídlí ve Vídni. Jednou
ročně, vždy v jiné spolkové zemi, se v Rakousku koná setkání Rakušanů ze zahraničí, které je spojeno s
konferencí Světové federace nebo s Valným shromážděním AÖWB. Federace je také vydavatelem
čtvrtletního rakouského časopisu Rotweissrot a provozovatelem rakouské platformy
austriansabroad.org, založené v roce 2004 Geraldem Ganglbauerem v Sydney, později přejmenované
na austrians.org, která po sedmi letech ve spolupráci s Yahoo! v roce 2011 přešla na vlastní technologii
Web 2.0. Austrians.org je tak komunitní platforma a globální síť pro Rakušany doma i v zahraničí i pro
přátele Rakouska. Aktivní účastí mohou Rakušané v zahraničí udržovat kontakty po celém světě,
vyměňovat si nápady a informovat se o Rakousku a světě.

176

https://www.weltbund.at/ [30. 11. 2020].
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Mezi menší zájmová uskupení patří regionálně orientovaná sdružení či spolky, jejichž cílem je
udržovat a prohlubovat vazby na domov. Významnou oporou jsou jim periodika (např. Rotweissrot,
Österreich Journal, Österreichnachrichten aus der Heimat…), organizace společných setkání a výletů,
poskytování podpory a sdílení informací, pravidelná setkávání a výměna zkušeností mezi jednotlivými
členy atd. Zmiňme např.: Burgenländische Gemeinschaft (Burgenlandská komunita/společenství),
Niederösterreich (Dolní Rakousko), Oberösterreich (Horní Rakousko), Steiermark (Štýrsko).
Na závěr je třeba dodat, že i v České republice mají Rakušané žijící v zahraničí, tedy na území ČR,
vlastní sdružení: Vereinigung der Österreicher in der Tschechischen Republik (Sdružení Rakušanů
v České republice)177.

5.5.5. Volby a volební právo
Jak již bylo výše naznačeno, participace občanů Rakouska, žijících v zahraničí na politickém dění
v Rakousku a v Evropě je jednou z důležitých agend ve vztahu vlády ke svým občanům. Rakušané s
hlavním bydlištěm (hauptwohnsitz) v zahraničí – na rozdíl od Rakušanů s hlavním bydlištěm v
Rakousku – musí podat žádost, aby mohli být zapsáni do (evropského) seznamu voleb nebo v něm
zůstat. Rakušané v zahraničí mají právo volit nebo hlasovat ve volbách na spolkové úrovni (volby
spolkového prezidenta, volby do národní rady, evropské volby) a v referendech. Dále mají obecně
právo účastnit se evropských voleb v Rakousku a volit rakouské členy Evropského parlamentu bez
ohledu na to, zda mají trvalé bydliště v členském státě Evropské unie či nikoli. Ti Rakušané, kteří žijí v
zahraničí a mají trvalé bydliště v členském státě Evropské unie, mají právo volit rakouské členy
Evropského parlamentu nebo členy jejich hostitelské země. Pokud se rozhodnou volit rakouské členy,
musí při podání žádosti o zápis do evropského volebního rejstříku předložit formální prohlášení.
Rakušané v zahraničí mohou kdykoli požádat o zápis do (evropského) seznamu voličů. Záznamy
zůstávají v platnosti po dobu deseti let a musí být poté obnoveny. Před uplynutím desetiletého období
informuje odpovědná obec Rakušany v zahraničí o hrozícím zrušení a připomíná jim možnost
prodloužení (o dalších deset let). Kromě zápisu do (evropského) rejstříku voličů je také nutné včas
požádat o hlasovací průkaz pro hlasování v zahraničí. Informace o obci, ve které je třeba podat žádost
o registraci do (evropského) seznamu voličů, nalezne žadatel v pokynech k vyplnění žádosti.
Rakušané žijící v zahraničí jsou informováni příslušným registrem voličů o inzerovaných volbách a
mohou požádat o automatické ("oficiální") zasílání hlasovacích karet do zahraničí po dobu deseti let. Je
však třeba pamatovat na změnu bydliště a její ohlášení, jinak v případě nesprávného doručení
hlasovacího lístku může dotyčný ztratit volební právo. Ztracené hlasovací karty nemusí pak být znovu
vydány. Na stránkách Spolkového ministerstva pro evropské a mezinárodní záležitosti jsou dále
odkazy na právní základy, na Zákon o registraci voličů z roku 2018, Evropský zákon o registraci voličů
(EuWEG) a rovnou jsou přiloženy formuláře a pokyny k jejich vyplnění.
Volby se mohou zúčastnit pouze osoby oprávněné volit, v Rakousku osoby starší 16 let, jejichž jména
jsou uvedena v seznamu voličů. Je proto možné si dálkově prohlédnout volební seznam a podat žádost
o opravu písemně nebo ústně. Do konce kontrolního období mohou všichni Rakušané nebo – v
závislosti na jejich výběru – také občané EU, kteří nejsou rakouskými občany, předložit písemné nebo
ústní požadavky na změny volebního seznamu s uvedením jména a adresy bydliště. Lze též požádat o
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http://www.voet.cz/auslandsosterreicher/ [30. 11. 2020].
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zařazení nebo vymazání osoby. Podrobné informace o volbách se zájemci dočtou také na stránkách
Ministerstva vnitra.
Veškerá administrativa a korespondence ohledně seznamů voličů, hlasovacích lístků a dalších
náležitostí probíhá buď poštou, faxem, e-mailem nebo přes Rakouskou digitální kancelář (Österreichs
digitales Amt), která slouží jako nejobsáhlejší rozcestník a tzv. digital office. Kontaktní místa jsou
předepsána zákonem. Současně může být pro jednoho voliče příslušná pouze jedna konkrétní obec.
Pokud se občan Rakouska přestěhuje do zahraničí, bude to jeho poslední bydliště v Rakousku. Do této
obce, resp. do příslušného volebního obvodu, si také volič napíše o volební lístky a sem také doručí své
hlasy. V případě pobytu v zahraničí a řádném zaregistrování je možné hlasy poslat poštou. Hlasy jsou
sečteny, pokud dorazí před ukončením voleb (uzavřením volebních místností). Právoplatní voliči jsou
také v případě zájmu pravidelně informováni o aktuálně vypsaných volbách a referendech a mohou si
nastavit automatické zasílání hlasovacích lístků tak, aby nepropásli důležité dění v zemi svého původu.
Rakouská vláda se snaží plnou elektronizací vyjít vstříc svým občanům žijícím v zahraničí a snaží se je
zároveň motivovat ke sledování dění ve své rodné zemi a participaci nejen na společenském, ale i
politickém dění v Rakousku.

5.5.6. Shrnutí a možná inspirace pro ČR
Rakousko je se stále se zvyšujícím počtem příchozích považováno spíše za imigrační než emigrační
zemi a svých krajanů s rakouským občanstvím v zahraničí si považuje, stejně jako příznivců bez
rakouského občanství, avšak s Rakouskem nějakým způsobem spjatých (tzv. Herzensösterreicher). S
patřičným zdůvodněním dostávají Rakušané žijící v zahraničí rovněž dvojí občanství, za předpokladu,
že se příslušná zemská vláda jménem Rakouské republiky rozhodla je zachovat před přijetím dalšího
občanství. Rakušané v zahraničí jsou pro svou velikost spolu s rakouskými zastupitelskými úřady
(velvyslanectví, konzuláty) označováni médii, organizacemi a politiky za desátý spolkový stát. Snahu o
spojení s komunitou v zahraničí a usnadnění přístupu k administrativě realizuje rakouská vláda
systémem dálkového přístupu umožňujícího vyřízení celé škály administrativních procedur spojených
s životem v zahraničí. K tomu slouží elektronická digitální platforma s názvem Rakouská digitální
kancelář (Österreichs digitales Amt) s tzv. digital office.
Snaha o vysokou úroveň ochrany ve prospěch Rakušanů v zahraničí je také patrná z celé řady
mezivládních dohod, které má Rakousko uzavřeno s mnohými státy ohledně sociálního zabezpečení.
Kromě toho existuje tzv. Rakouský zahraniční fond (Auslandsösterreicher-Fonds – AÖF), který je
k dispozici Rakušanům v zahraničí, jež se ocitli v nouzi. Účelem je snaha poskytnout rakouským
občanům, kteří mají své bydliště v zahraničí, jednorázové nebo pravidelné příspěvky na překlenutí
dočasných strádání nebo na zmírnění probíhajících hmotných nedostatků.
Jako významná inspirace pro ČR může sloužit propracovaný systém voleb. Rakušané v zahraničí mají
právo volit nebo hlasovat ve volbách na spolkové úrovni (národní rada, prezident) a v referendech.
Dále mají obecně právo účastnit se evropských voleb v Rakousku a volit rakouské členy Evropského
parlamentu bez ohledu na to, zda mají trvalé bydliště v členském státě Evropské unie či nikoli. Veškerá
administrativa a korespondence s volbami spojená, probíhá buď poštou, faxem, e-mailem nebo přes
výše zmíněnou tzv. Rakouskou digitální kancelář (Österreichs digitales Amt) a tzv. digital office.
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5.6.

Slovensko

5.6.1. Stručně o velikosti a rozmístění diaspory a historii krajanské politiky
Slovensko je klasickou emigrační zemí. Zejména střední a severní části současné Slovenské republiky
kontinuálně osídlené slovenskojazyčným obyvatelstvem jsou z hlediska obživy zemědělskou produkcí,
vzhledem k hornatému terénu, komplikované. Trvalá i dočasná sezónní migrace jsou proto
východiskem pro místní obyvatelstvo při nejmenším od 17. století. Slováci migrovali formou vnitřní
migrace do nížinných oblastí tehdejšího Uherska, a to do oblastí dnešního Slovenska i Maďarska, na
území dnešního Rumunska, Chorvatska a odtud přímo i druhotnou migrací do Srbska, i směrem na
východ, na území dnešní Ukrajiny. Enklávy vznikající touto formou dočasné i trvalé migrace se staly
zahraničními, krajanskými enklávami až po ukončení první světové války a naplnění Trianonské
dohody. Slovenské osídlení se takto vytvořilo při severní hranici s Maďarskem, v pohraničních
oblastech Maďarska a Rumunska – na obou stranách hranice (známou multikulturní lokalitou a jedním
z center Slováků v Maďarsku je městečko Békéscaba). Další velkou koncentrací Slováků na Balkáně je
srbská Vojvodina. V rámci urbanizace a industrializace pak vznikaly velké slovenské enklávy
v uherských městech. Jen v Budapešti žilo v roce 1919 celkem 93 tisíc Slováků a v Maďarsku úhrnem
483 tisíc Slováků (Úrad 2014). Slováky bychom ale našli i v dalších průmyslových městech: v Záhřebu,
Užgorodě, Temešváru a podobně.
Další vystěhovalectví ze Slovenska s dlouhodobou historií zaznamenáváme směrem do zámoří,
zejména do USA, ale též do Kanady a do jižní Ameriky, a později i na další kontinenty, zejména do
Austrálie, včetně Nového Zélandu. Před první světovou válkou žilo v USA přibližně půl milionu Slováků
(Úrad 2014).
Novou etapou pro vystěhovalectví ze Slovenska bylo období po vzniku Československa s migrací
Slováků do velkých průmyslových měst českých zemí za prací a vzděláním, a především do Prahy, kde
se vedle běžné pracovní migrace vytvořila velká enkláva politiků, úředníků, vojáků a dalších státních
zaměstnanců (Rychlíková 2011). Pražská slovenská enkláva má významné postavení v životě
zahraničních Slováků dodnes (Sulitka, Uherek 2015).
Další etapou vystěhovalectví ze Slovenska bylo období po roce 1945 s další vlnou industrializace a
osídlování českého pohraničí po odsunu sudetských Němců. Právě toto období a následné migrace
vytvořily slovenskou menšinu v Čechách a na Moravě jako bezkonkurenčně největší menšinu
v českých zemích. Po roce 1948 se k této migraci přidává i ekonomická a politická, resp. azylová
migrace do západní Evropy a do zámoří, která ve formě romských migrací v různých podobách
existuje dodnes. Ekonomické migrace ze Slovenska jsou frekventované též. Odhaduje se, že v současné
době žije v zahraničí více než milion Slováků.178 Z toho přibližně 560 000 v USA (se slovenskými
kořeny cca 2 miliony), 147 000 v České republice, 84 000 ve Velké Británii, 72 000 v Kanadě, 60 000
v Srbsku, 58 000 v Německu, 30 000 v Maďarsku, 24 000 v Argentině, 15 000 v Austrálii, 11 000 ve
Španělsku (Úrad 2021).

178 Blahuta, T. 2017. Mimo Slovenska žije vyše 1 000 000 Slovákov. Po akých krajinách sú naši krajania
roztrúsení? https://refresher.cz/41280-Mimo-Slovenska-zije-vyse-1-000-000-Slovakov-Po-akych-krajinach-sunasi-krajania-roztruseni [26. 1. 2021].
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5.6.2. Orgány zodpovědné za politiku diaspory, krajanské organizace
Zájem o krajany na Slovensku lze trasovat do 19. století na spolkové bázi, zejména v rámci působení
Matice slovenské. V meziválečném Československu pak zájem o krajany nabývá na intenzitě a stává se
předmětem působení celé řady ministerstev a státních orgánů, kde dominuje Ministerstvo
zahraničních věcí a Československý ústav zahraniční. Vedle toho mělo významnou úlohu Ministerstvo
sociálních věcí a Ministerstvo školství, které zřizovalo v jednotlivých státech menšinové školy, a dále
Ministerstvo kultury a Migrační úřad. V duchu ideologie čechoslovakismu se v této době na řadě
platforem nerozlišuje, zda se jedná o Čechy nebo Slováky v zahraničí, takže nemáme z této doby
přesné údajeo vývoji počtu a rozsídlení té které národnosti.
Zahraniční odbor měla také Slovenská liga na Slovensku, která existovala v letech 1920–1949. Dále
existoval krajanský odbor Matice Slovenské, YMCA i náboženské organizace vztahující se ke krajanům.
Po roce 1948 zaznamenáváme snahu krajanské politiky centralizovat a přesunout jejich agendu
především na Československý ústav zahraniční. Větší rozmanitosti krajanská politika na Slovensku
začala dosahovat po roce 1968, po vzniku česko-slovenské federace. V rámci Matice slovenské byl
zřízen "Ústav pro zahraniční Slováky v Bratislavě," který soustavně slovenské enklávy v zahraničí
studoval a vedle publikační činnosti se věnoval i výstavní činnosti.
Po roce 1989 začaly být činnosti jednotlivých organizací rozmanitější. Rozšířila se činnost Ústavu pro
zahraniční Slováky při Matici Slovenské a součástí ústavu se stalo Krajanské muzeum. Dále byl v roce
1994 ustaven Krajanský odbor Ministerstva kultury Slovenska a v roce 1995 Dům zahraničních
Slováků. Dům zahraničních Slováků začal vydávat časopis Krajanský pozdrav. V roce 1997 by přijat
zákon o Slovácích žijících v zahraničí (70/1997 Z.z.), který kodifikuje postavení zahraničního Slováka.
Současně byl zřízen Odbor pro záležitosti zahraničních Slováků na Ministerstvu zahraničí, který byl
zmocněn připravovat žádosti o přiznání postavení zahraničního Slováka a žádosti o vystavení průkazu
zahraničního Slováka. Od 1. 1. 2006 byl odbor přejmenován na Úřad pro Slováky žijící v zahraničí.179
Vedle přijímání žádostí o osvědčení úřad pořádá konference, do roku 2016 vedl stálou konferenci,
slaví s krajany významné svátky a slavnosti, pořádá festival Krajanská neděle, organizuje dotační
programy.
Úřad pro Slováky v zahraničí komunikuje s velvyslanectvími a jejich konzulárními odděleními
v jednotlivých zemích a s krajanskými spolky a společenskými a náboženskými organizacemi, které si
krajané v jednotlivých zemích zřizují sami podle tamní legislativy. Vůči krajanským organizacím je
uskutečňována rozsáhlá dotační politika. Podílí se na ní více resortů. Jen Úřad pro Slováky žijící
v zahraničí v roce 2020 schválil 764 žádostí o dotaci a rozdělil na krajanské aktivity, které se uskuteční
v roce 2021, celkem 1 764 550 EUR.180

5.6.3. Hlavní témata/oblasti krajanské politiky
Hlavními tématy spadajícími do krajanské problematiky jsou na Slovensku tato:
Kulturní dědictví – uchovávání hmotného a nehmotného kulturního dědictví. Rozvíjení
lokální kultury krajanů a jejich mezigenerační přenos. Udržování slovenské kulturní identity.
●

179
180

https://www.uszz.sk/ [26. 10. 2022].
https://www.uszz.sk/data/dabc8aabb2afc6965353a578739a01bf.pdf [29. 6. 2021].
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Zejména se jedná o slovenskou lidovou kulturu, umění, literární tvorbu, periodické a
neperiodické tiskoviny, výzkumné činnosti, amatérské divadlo, muzejnictví, festivalovou
prezentaci, vlastní média, sdružení a spolkovou činnost (Úřad 2015).
Náboženská činnost a podpora možnosti náboženského vyznání, k němuž patří
spolupráce s křesťanskými misemi a farnostmi, vzdělávání se v oblasti náboženství.
●

Vzdělávání ve slovenském jazyce, podpora výuky slovenského jazyka, podpora
vzdělávání krajanů v zahraničí i v rámci slovenského školství. V souvislosti s tím příprava a
distribuce učebnic a didaktických pomůcek pro krajany. Vytváření školských, či obecněji
vzdělávacích center pro slovenské děti a mládež. Vzdělávání a další příprava učitelů pro výuku
Slováků v zahraničí.
●

Podpora vzdělávání krajanů na slovenských vysokých školách. Na Slovensku jsou
zřízeny podporované studijní obory pro krajany, kde si krajané mohou rozšířit jazykové a
kulturní znalosti a přenést je do původních destinací.
●

Muzejní a výzkumná práce v oblasti vystěhovalectví, dokumentace jeho historie,
digitalizace dokumentů o vystěhovalectví a životě jednotlivých skupin, vytváření literárního
archivu a akvizice osobních archivů. Vydávání knižních publikací a tiskovin o krajanech.
Uchovávání filmové dokumentace o krajanech.
●

●

Dotační politika pro podporu krajanských aktivit.

Informační a mediální síť pro Slováky v zahraničí. Podpora menšinových vysílání
v zahraničí a rozhlasového a televizního vysílání pro krajany, podpora placených reklam na
zviditelnění krajanů a zvýšení zájmu o krajanské aktivity.
●

Prezentace krajanů na Slovensku a jejich participace na sociálním a kulturním životě.
Jednak prostřednictvím médií, jednak přímou prezentací jejich umělecké a jiné kulturní
činnosti, výstavnictvím, účastí na folklórních festivalech a jiných podobných akcích.
●

5.6.4. Klíčové oblasti krajanské politiky
Významným krokem pro posílení vazeb krajanů se slovenským státem bylo v souladu s § 7 až 9 zákona
o zahraničních Slovácích udělování osvědčení Slováka žijícího v zahraničí. To se vedle získání povolení
pobytu v SR stalo i projevem individuální a společenské identity žadatele. Největší podpora tím byla
poskytnuta zejména žadatelům z ekonomicky slabších zemí jako z Ukrajiny a Srbska. Každoročně o
tento status žádá přibližně 1 000 žadatelů.
Pro držitele osvědčení se zjednodušuje administrativa, jsou nižší finanční poplatky při zařizování
přechodného pobytu. Ten může být pro držitele osvědčení až 5 let. Držitel osvědčení přitom nemusí
dokládat potvrzení o zdravotním pojištění, zdravotní způsobilost, doklad o ubytování ani prostředky
na pobyt. Přechodný pobyt se dá prodlužovat a žádost o občanství se dá podat již 3 roky po získání
statusu zahraničního Slováka a přechodného pobytu.
Pro zahraniční Slováky je dále důležitá možnost vzdělávání na slovenských školách, které probíhá za
stejných podmínek jako pro Slováky žijící na Slovensku. Tuto možnost, kterou umožňuje status
zahraničního Slováka, ve velké míře využívají krajané z Ukrajiny, Srbska a z dalších zemí.
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5.6.5. Volební právo a účast krajanů na volbách
Slovák žijící v zahraničí je na Slovensku definován jako osoba, která nemá trvalý pobyt na území
Slovenské republiky a
1. je státním občanem Slovenské republiky,
2. nebo není státním občanem Slovenské republiky, ale uchovává si národní povědomí, a on nebo jeho
předek má/měl slovenskou národnost.
Z toho se odvíjí i jeho míra politické participace. Pro volby jsou Slováci pouze občané Slovenské
republiky. Jejich počet se tudíž redukuje na přibližně 300 000 osob v zahraničí. V roce 2020 jim byla
umožněna korespondenční volba, to znamená, že volební lístek mohli poslat dopisem. Z přibližně 300
tis. osob označených pro volby jako zahraniční Slováci volilo touto formou přibližně 86 tisíc. Součástí
voleb byla i možnost získat hlasovací průkaz pro volbu přes internet tím, že se na internetu vyplní
přísluušný formulář. Vysvětlování, jak volit mimo své bydliště nebo ze zahraničí, se stalo součástí
volební kampaně některých politických stran.181
Korespondenční volba byla atraktivní zejména pro Slováky ze vzdálených destinací. Mnoho Slováků
pobývajících v České republice volilo v Kútech, městě na slovensko – české hranici. Nebylo zjištěno, že
by korespondenční volby přinesly výraznější komplikace nebo se staly předmětem volebních podvodů.

5.6.6. Závěr a inspirace pro Česko
Slovenská republika má podobný přístup ke krajanské problematice jako Česká republika. Zájem o
zahraniční Slováky byl značně ovlivněn tím, že až do konce 1. světové války jich velké množství žilo ve
stejném státě a teprve po změně hranic Uherska na základě Trianonské dohody se stali zahraničními
Slováky. Do rozpadu Uherska byl hlavním iniciátorem spolupráce se Slováky ve vzdálených destinacích
spolek, následně československý stát, který ale podporoval především rozvoj československé a nikoli
slovenské identity. Skutečně cílevědomá politika vůči slovenským krajanům je proto zaznamenatelná
až teprve po roce 1968 a v 90. letech 20. století. Etnokulturní nacionalismus, který na Slovensku
zaznamenáváme, ale jasně legitimuje význam utužování vazeb na krajany a jejich rozvíjení v duchu
posilování slovenskosti enkláv v zahraničí.
Slovensko se v tomto projevuje jednoznačněji než Česká republika už i z toho důvodu, že ve srovnání
s počtem obyvatel na Slovensku je v zahraničí vyšší procentuální podíl Slováků a jsou významnější
společenskou a politickou silou, než je tomu v České republice, včetně jejich vysokého podílu
v sousedních státech a v USA. Úřad pro krajany má na Slovensku silné personální obsazení a dotační
politika je na velikost a ekonomickou sílu státu relativně velkorysá. Významnou úlohu sehrálo
zavedení statusu zahraničního Slováka v rámci zákona o zahraničních Slovácích. V ČR máme obdobný
status, ale zavedli jsme ho později, než se tak stalo ve SR.
K utužení vzájemných vazeb mezi zahraničními Slováky a Slovenskou republikou v roce 2020
směřovala i korespondenční volba při slovenských parlamentních volbách 2020. Není známo, že by
tento krok přinesl při volbách významné komplikace.

181

https://volby.sme.sk/parlamentne-volby/2020/i/ako-volit-mimo-adresu-trvaleho-bydliska [29. 6. 2021].
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5.7.

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

5.7.1. Velikost a rozmístění diaspory a historie krajanské politiky
Británie patřila mezi koloniální velmoce a v době svého největšího rozpětí v roce 1933 ovládala téměř
24 % zemského povrchu a vládla téměř čtvrtině světové populace (Fieldhouse 1965). Značná část
populace bývalých britských kolonií jako jsou Austrálie, Nový Zéland nebo Kanada je tedy původem z
Británie (myšleno anglického, irského, skotského nebo velšského původu). Dalším důsledkem
kolonialismu je migrace občanů bývalých britských kolonií do Británie, především v druhé polovině
20. století, která způsobila významné změny v britském veřejném životě, v britské politice, přinesla do
popředí otázky o tom, co to znamená být "Britem" a ovlivnila i přístup k imigraci.182 V této kapitole se
zabýváme moderní migrací, a proto zahrnujeme mezi britskou diasporu ty, kteří mají britský pas, bez
ohledu na jejich etnický původ nebo místo narození. Nicméně mezi britské expaty se často počítají
etničtí Britové, například komunity britských expatů ve Španělsku se skládají především z etnických
Angličanů (Consterdine 2020).
Britové patří mezi národy s nejpočetnější emigrací, podle OECD 6,5% britské populace žilo v jiných
zemích OECD (Hammerton 2017). Díky historii kolonialismu je angličtina dominantním anebo
oficiálním jazykem v mnoha bývalých britských koloniích, což ovlivňuje i současnou migraci Britů do
zahraničí. Například podle dat Národního statistického úřadu (Office for National Statistics – OSN
2018) z roku 2017 země EU nepatří mezi nejčastější destinace Britů stěhujících se do zahraničí, 33 %
britských emigrantů žije v Austrálii nebo na Novém Zélandu, 28 % v USA nebo v Kanadě a 26 % v
Evropské unii (a 6 % z toho v Irsku). (ONS – data z roku 2017). Podle IPPR (Institute for Public Policy
Research) žilo v roce 2010 v zahraničí více než 5,6 milionů Britů a přibližně dalšího půl milionu žilo v
částečně zahraničí (například pobyt v zahraničí část roku) (Finch et al 2010). Ve více než 100 zemích
světa jsou komunity čítající víc než 1 000 Britů. Nejpočetnější populace britské diaspory se nacházejí v
Austrálii (1,3 milionu Britů), Španělsku (761 000), Spojených státech Amerických (678 000), Kanadě
(603 000), Irsku (291 000), Novém Zélandu (215 0000, Jižní Africe (212 000) a Francii (200 000).
Podle zprávy IPPR také v letech 2006-2010 rychle rostla populace Britů v Číně (nárůst o 30 %) a
Spojených arabských emirátech (zvýšení o 20 %). Britská diaspora se tedy nachází především v
anglicky mluvících bývalých britských koloniích a v okolních státech v Evropské unii (Finch et al
2010).
Podle údajů Národního statistického úřadu (Office for National Statistics – OSN) z roku 2017, žilo
(definováno ONS jako pobyt delší než 12 měsíců) v zemích Evropské unie 784 900 Britských občanů. Z
toho 69 % žilo ve Španělsku, Francii nebo v Německu. Dvě třetiny Britských občanů žijících v zemích
EU bylo ve věku 15-64 a z toho jich nejvíce žilo ve Španělsku. Mezi Brity žijícími v EU je více mužů (53
%) než žen. Britové odcházejí do zahraničí především za prací (55 % v roce 2008 podle IPPR), přičemž
se z větší části jedná o kvalifikované a manažerské pozice (Murray et al. 2012). Část britských
emigrantů také odchází do zahraničí na důchod (nebo tam tráví část roku – v roce 2009 to bylo 9,2 %
důchodců) (Finch et al 2010). Nemalá část Britů také vlastní "druhý domov" v zahraničí, nejoblíbenější
destinace jsou Francie a Španělsko (Finch et al 2010).183
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Mezi důsledky historie kolonialismu a dlouhodobého vlivu britské politiky v zahraničí (v bývalých
koloniích i jinde) patří nejen velikost britské diaspory, ale také komplikovaná krajanská a imigrační
politika Spojeného království. V současné době si Spojené království například udržuje částečnou
kontrolu nad malými územími, která se nazývají Britská zámořská území (nebo Zámořská území
Spojeného království). Obyvatelé Britských zámořských území mají nárok na držení britského pasu a
na obdržení konzulární pomoci a ochrany od britských diplomatických postů. Nicméně tito občané
nemají automatické právo žít a pracovat na území Spojeného království, nadále se na ně vztahují
imigrační kontroly a také nejsou považováni Evropskou unií za občany Spojeného království (to
znamená, že ani před Brexitem nemohli volně cestovat po zemích EU).

5.7.2. Orgány odpovědné za politiku diaspory, krajanské organizace
I přes početnou emigraci nemá Velká Británie žádnou jasně definovanou politiku diaspory či zřetelný
zájem o krajany. Termín diaspora či krajané také britský stát nepoužívá; obvykle mluví o "britských
občanech v zahraničí" či "britských expatech" (expatriates). Consterdine (2020) tento nezájem
vysvětluje především skladbou soudobých britských emigrantů, tedy vysoce kvalifikovaných jedinců
odcházejících z vlastní vůle za lépe placenou prací a důchodců a jiných "emigrantů životního stylu"
(lifestyle emigration), za prací a teplejším klimatem. Ze strany této emigrace je tedy britským státem
předpokládán nezájem, případně malá potřeba o kontakt s rodným státem (Hall 2013). Tento
předpoklad by mohl v brzké budoucnosti být konfrontován s realitou tvrdšího brexitu, pokud
vzájemné dohody, např. o sociálním zabezpečení, mezi zeměmi EU a Velkou Británií nebudou
adekvátně pokrývat potřeby britských občanů žijících v EU. Je také v rozporu se výzkumem, který
shledal, že většina britských emigrantů na své britství nahlíží pozitivně a udržuje k rodné zemi
rodinné, citové a kulturní vazby (Finch et al. 2010).
Hlavní institucí zabývající se Brity žijícími v zahraničí bylo do září 2020 Ministerstvo zahraničních věcí
a Commonwealthu (Foreign and Commonwealth Office), pod které spadala organizace ambasád a
konzulátů. Ministerstvo zahraničních věcí a Commonwealthu je literaturou popisováno jako instituce
reaktivní a ve své práci s krajany zastaralá, která se soustředí na informování svých občanů o tom, co
pro ně britský stát může a nemůže udělat, nikoliv na jejich proaktivní zapojování do vztahu k rodnému
státu (Consterdine 2020).184 Toto je zdůvodňováno mimo jiné zastaralou institucionální kulturou
v Ministerstvu zahraničí. V září 2020 bylo Ministerstvo zahraničních věcí a Commonwealthu zrušeno a
jeho spojením s Ministerstvem pro mezinárodní rozvoj (Department for International Development)
vzniklo Ministerstvo zahraničních věcí, Commonwealthu a rozvoje (Foreign, Commonwealth and
Development Office), které se kromě poskytování konzulárních služeb a informací občanům zaměřuje
také na rozvíjení mezinárodních vztahů.
Hlavním způsobem, kterým je britský stát s krajany ve styku, jsou konzulární služby v případě potřeby
individuálních občanů. Na poli kulturním též hraje roli Britská rada (British Council), nezávislá
příspěvková organizace (executive non-departmental public body), sice zřízená ministerstvem
zahraničí, ale s vlastními cíli i organizací. Kromě Britské rady existuje například síť Britských
mezinárodních škol, které jsou akreditované Radou britských mezinárodních škol (Council of British
International Schools) a které poskytují výuku v angličtině podle sylabu vyučovaného v britských
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školách. Toto kontrastuje s politikou Skotska, které se ke své diaspoře na rozdíl od centrální britské
vlády staví aktivně.185 V rámci decentralizace (devolution) má Skotsko od počátku tohoto milénia
vlastní politiku diaspory, explicitně inspirovanou mj. Irskem. Skotsko např. organizuje Scottish Week
v severní Americe a od roku 2001 provozuje obchodně orientovanou síť podporovatelů a
ekonomických subjetků GlobalScot.186 Na krajany a "přátele Skotska", včetně mezinárodních
absolventů skotských univerzit (Skotsko je oblíbenou destinací vysokoškoláků, kteří později tvoří
početnou a potenciálně vlivnou komunitu), pamatuje i skotská ekonomická politika a politika
zvyšování povědomí o Skotsku Promoting Scotland.187 Na skotskou politiku diaspory je
pravděpodobně třeba pohlížet částečně jako na politiku státo- či národotvorby v kontextu se
separačními cíli, které se v poslední dekádě opakovaně ukazují jako priorita skotské vlády a velké části
občanů (po brexitu opakovaně až nadpoloviční většiny).

5.7.3. Hlavní témata/oblasti krajanské politiky
Jak již bylo zmíněno výše, hlavní činnost Ministerstva zahraničí a britských konzulárních orgánů se
týká poskytování informací občanům o tom, co pro ně britský stát může nebo nemůže udělat a
poskytováním pomoci britským občanům v zahraničí v případě nouze, nutnosti repatriace nebo
potřeby právní pomoci. Vzhledem k dominantnímu postavení angličtiny jako jazyka používaného ke
komunikaci ve velké části světa neexistuje britským státem organizovaná podpora pro šíření národní
kultury ani podpora pro znalosti jazyku u dalších generací. Je pravděpodobné, že britský stát toto
nepovažuje za nutné. Výše zmíněná Britská rada organizuje kulturní akce a poskytuje kurzy angličtiny,
ale tyto jsou ve velké míře zaměřeny na cizince, ne na Brity samotné.
5.7.4. Volební právo a účast krajanů na volbách
Britští občané žijící v zahraničí mohou od roku 1985 volit v rámci voleb do národního parlamentu;
právo volit ve volbách do decentralizovaných parlamentů (např. skotského parlamentu) a v místních
volbách nemají. Volební právo je omezeno na dobu 15 let od opuštění Británie, poté ho občané
pobývající v zahraničí pozbývají (kromě výjimek jako jsou např. ozbrojené složky). Je též omezeno na
občany, kteří byli během pobytu v Británii místně zaregistrováni jako voliči nebo byli v té době
nezletilí. Britští občané žijící trvale v zahraničí mohou volit v některých referendech, ovšem konkrétní
pravidla jsou stanovena pro každé referendum jednotlivě.
Počet let od opuštění země, na který je volební právo omezeno, byl od 80. let opakovaně upravován.
Současná patnáctiletá lhůta se stala kontroverzní během referenda o vystoupení z Evropské unie
v roce 2016, kdy tisíce britských občanů neměli možnost hlasovat o otázce, která se přímo dotýkala
jejich životů. Patnáctiletá lhůta byla v rámci debat o brexitovém referendu (ale i již dříve)
přezkoumávána britskými i evropskými soudy na popud britských občanů žijících v zemích Evropské
unie od 80. let. Soudní rozhodnutí lhůtu za protiprávní neprohlásila (Johnston 2020). Britská
konzervativní vláda v roce 2017 deklarovala cíl časové omezení zrušit, nicméně návrh zákona byl

185 https://www.gov.scot/publications/scottish-diaspora-diaspora-strategy-insights-lessons-ireland/pages/11/
[1. 2. 2021].
186 https://www.globalscot.com/about [1. 2. 2021].
187 https://economicactionplan.mygov.scot/international/promoting-scotland/ [1. 2. 2021].
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obstruován konzervativním poslancem a zákon před novými volbami v roce 2019 neprošel
(Consterdine 2020).
Británie vyžaduje po svých občanech (jak na svém území, tak v zahraničí), aby se každoročně,
nejpozději však 12 pracovních dní před volbami, registrovali jako voliči, a to v okrsku, kde byli
registrováni před odjezdem. Zájem o registraci a znalost procedurálních pravidel mezi potenciálními
voliči v zahraničí jsou relativně malé. Před rokem 2015 bylo registrovaných voličů v zahraničí
maximálně 35 tisíc, ovšem zájem o parlamentní volby v roce 2015 a brexitové referendum zajistil, že
bylo v roce 2017 registrovaných 285 tisíc voličů v zahraničí, což je odhadováno jako zhruba 20 %
z celkového počtu potenciálně způsobilých voličů (Johnston 2020). Občané v zahraničí mají možnost
volit jak distančně (poštovními hlasy), tak v zastoupení, stejně jako občané na území Británie, nikoliv
ovšem v samotné zemi v zahraničí, a to ani na zastupitelských úřadech. V praxi jim přístup
k volebnímu právu ztěžují především krátké lhůty, během kterých musí místní okrsky vydat volební
lístky pro poštovní volbu (25 pracovních dní). Samotná registrace k příslušnému okrsku i eventuální
registrace pro poštovní volbu či volbu v zastoupení je možná online, ovšem volební lístky musí voliči
nebo pověřenou osobou přijaty, označeny a odeslány poštou, což vzhledem ke krátkým lhůtám
pravidelně vede k určitému množství občanů v zahraničí, jejichž hlasy nejsou započítány z důvodu
pozdního obdržení příslušnými okrsky (Johnston 2020). Digitální volba ve Velké Británii možná není.

5.7.5. Závěr a inspirace pro Česko
Navzdory tomu, že Británie je stát do velké míry vybudovaný migrací (emigrací i imigrací) a že patří
mezi státy s procentuálně velkým poměrem občanů žijících v zahraničí, má téměř neexistující
krajanskou politiku. Ministerstvo zahraničí se minimálně v poslední dekádě zaměřovalo spíš na snahu
zabránit či snížit migraci do Británie (Equality and Human Rights Commission 2020), než na propagaci
kultury, výuku jazyka a služeb pro Brity žijící v zahraničí. Tyto funkce do velké míry převzaly
soukromé organizace jako je Britská rada nebo síť Mezinárodních britských škol a nejsou zajišťované
ani koordinované státem. Vzhledem k silnému kulturnímu, ekonomickému a politickému postavení ve
světě a historickým vztahům k řadě jiných zemí pravděpodobně britský stát nepovažoval snahu o
udržování vztahů s Brity žijícími v zahraničí a propagaci britské kultury v zahraničí za prioritu. Orgány
zajišťující krajanskou politiku jsou popisovány jako zastaralé a reaktivní instituce. To stojí v protikladu
k aktivní, ač mladé, politice diaspory decentralizované skotské vlády, která je specifická svým
národotvorným kontextem. Explicitní inspirací skotské politice diaspory byl irský přístup (viz sekce o
Irsku).
Z důvodu diametrálně odlišného postavení na světové scéně není pro ČR laxní přístup centrální britské
vlády ke krajanům vhodnou inspirací. Británie si je vědoma, že emigrující občané jsou z velké části
vysoce kvalifikovaní, avšak s jejich potenciálním přínosem pro britský stát v zahraničí či při
případném návratu aktivně nepracuje. Problematickým aspektem britského přístupu k vlastním
občanům žijícím dlouhodobě v zahraničí je zejména jejich zbavení volebního práva po 15 letech mimo
území státu. Naopak vhodnou inspirací je možnost korespondenční volby či volby v zastoupení, kterou
mají britští občané v zahraničí teoreticky stejnou jako občané na území Británie. Poučit se lze ovšem i
z praktických nedostatků organizace korespondenční volby pro občany v zahraničí. Ty poukazují na
potřebu eventuálních specifických úprav volebních pravidel pro volbu ze zahraničí, při kterých je
potřeba zohlednit kupříkladu delší intervaly mezinárodní poštovní komunikace a jiná specifika.
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5.8.

Dobrá praxe vybraných zemí a možná aplikace na podmínky Česka

Na základě rešerše odborné literatury a konzultací se zadavatelem projektu jsme vybrali pro bližší
analýzu krajanských politik následující země: Francii, Irsko, Německo, Polsko, Rakousko,
Slovensko a Velkou Británii (viz předchozí kapitola č. 3).

5.8.1. Kritéria výběru vybraných států: velikost diaspory a propracovanost krajanské
politiky
Viditelný rozpor je mezi velikostí diaspory a propracovaností krajanské politiky. Příkladem je VB a
Irsko vs. Rakousko a Německo

Početná diaspora
Irsko jsme vybrali pro jeho zajímavou migrační historii a z toho plynoucí odlišný přístup k emigraci –
velikost jeho diaspory je až 70 milionů. To je dáno dlouholetým odlivem obyvatel již od 16. století.
Irsko je tak v našem výběru jedinou zemí, kde počet příslušníků diaspory v zahraničí převyšuje počet
obyvatel dané země (včetně obyvatel Severního Irska). Přestože bylo vystěhovalectví z Irska
dlouhodobě rozsáhlé a řada Irů v zahraničí vyjadřovala a vyjadřuje hluboký vztah k zemi původu, jeho
krajanská politika byla doposud velmi slabá. V posledních letech však probíhá její kontinuální
formování jako součást vlastní politické konsolidace.
Spojené království Velké Británie a severního Irska je spolu s Irskem případem státu s nejpočetnější
emigrací. Podle dat žije v zahraničí něco kolem 6 milionů Britů. I přes tuto početnou komunitu však
nemá Velká Británie jasně definovanou politiku diaspory. Specifickým příkladem vztahu státu k
občanům s britskými kořeny je existence Commonwealth of Nations (britské společenství), které
umožňuje potomkům bývalých obyvatel společného státu některé ekonomické a politické výhody a
vytváří pocit kolegiality a společného závazku. Jedná se ovšem o vztah, který je velmi specifický a těžko
mimo velká impéria reprodukovatelný.
Polská diaspora čítá kolem 15–20 milionů lidí, nejvíce z nich žije v Severní Americe (přes 11 milionů),
dalších 4,2 milionu etnických Poláků je roztroušeno v evropských zemích a téměř jeden milion lidí žije
v postsovětských oblastech. Odhaduje se, že se v Polsku narodila pouze jedna třetina z celkové
diaspory. Polskou diasporu tak můžeme členit na občany Polské republiky, kteří žijí v zahraničí, a
polské krajany, kteří nemají polské občanství, ale cítí se a deklarují jako Poláci a k Polsku jako k zemi
původu mají užší vztah. Jedná se zejména o etnické Poláky, kteří nikdy neemigrovali, ale ocitli se mimo
území státu kvůli posunu hranic po ukončení druhé světové války. Jedná se o tzv."polskou menšinu na
východě", a to na území států Litvy, Běloruska či Ukrajiny. Tito lidé obvykle žili v dotčených oblastech
po několik generací a emigranty se stali pouze z vyššího politického rozhodnutí. Nedobrovolné odchody
Poláků na Sibiř, do Kazachstánu a dalších částí bývalého ruského impéria nebo Sovětského svazu v 19.
a 20. století pak byly základem další skupiny polské diaspory. Poslední intenzivnější migrační vlna
byla zaznamenána v roce 2004, kdy Polsko (ještě společně s dalšími státy) vstoupilo do Evropské unie.

Relativně početná diaspora
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Slovensko je příkladem klasické emigrační země. Trvalá i dočasná sezónní migrace jsou východiskem
pro místní obyvatelstvo již od 17. století. Slováci migrovali formou vnitřní migrace do nížinných
oblastí tehdejšího Uherska, kde po skončení první světové války vznikly krajanské enklávy. Jen v
Budapešti žilo v roce 1919 celkem 93 tisíc Slováků a v Maďarsku úhrnem 483 tisíc Slováků. Další
vystěhovalectví ze Slovenska s dlouhodobou historií zaznamenáváme směrem do zámoří, zejména do
USA, ale též do Kanady a do jižní Ameriky, a později i na další kontinenty, zejména do Austrálie, včetně
Nového Zélandu. Novou etapou pro vystěhovalectví ze Slovenska bylo období po vzniku
Československa s migrací Slováků do velkých průmyslových měst českých zemí. V současné době žije v
zahraničí více než milion Slováků. Se Slováky v zahraničí komunikuje zejména Ústav pro zahraniční
Slováky při Matici Slovenské a součástí ústavu se stalo Krajanské muzeum. Dále byl důležitým
orgánem v roce 1994 ustaven Krajanský odbor Ministerstva kultury Slovenska a v roce 1995 Dům
zahraničních Slováků. V roce 1997 byl přijat zákon o Slovácích žijících v zahraničí (70/1997 Z.z.), který
kodifikuje postavení zahraničního Slováka. Přiznání postavení zahraničního Slováka a žádosti o
vystavení průkazu zahraničního Slováka vydává Úřad pro Slováky žijící v zahraničí.

Propracovaná krajanská politika
Francie má podle registračních seznamů na konzulátech (registrace je ale nepovinná, pouze v případě
vyřizování některých náležitostí) kolem necelých dvou milionů krajanů v zahraničí, přičemž
francouzské úřady udávají ještě o milion více.[1] Ve srovnání s ostatními členskými státy EU má
relativně rozsáhlou diplomatickou síť, která je s 213 konzuláty třetí největší na světě, hned po USA a
Číně. Krajanská politika vychází především z historicky dané povahy Francie (současně emigrační a
imigrační země), která má rozsáhlé komunity francouzsky hovořících obyvatel po celém světě
a současně musela v minulosti řešit příliv imigrantů ze zemí spadajících pod francouzský vliv
(administrativní či politický). Dlouhodobě se francouzská zahraniční politika soustřeďuje převážně na
dvě oblasti: na podporu francouzské ekonomiky v zahraničí a na šíření francouzského jazyka a kultury.
Francie v tomto směru vnímá krajany jako potenciální mediátory zahraničního působení Francie, a
proto mezi její hlavní cíle patří zejména zajištění výuky francouzského jazyka pro děti Francouzů žijící
v zahraničí a rovný přístup do francouzského vzdělávacího systému v zahraničí skrze poskytování
stipendií. Nalezneme zde propracovaný systém, kdy v zahraničí nabyté vzdělání má stejnou váhu jako
vzdělání nabyté ve Francii – to usnadňuje možnou reintegraci do francouzského školského systému po
návratu.
Spolková republika Německo rozeznává několik typů krajanů [4]. Nemá povinnou ohlašovací
povinnost ani registraci, a tak jsou počty Němců v zahraničí jen obtížně odhadnutelné a liší se v řádech
milionů. Německé občanství má pravděpodobně pouze kolem 1,5 milionu krajanů. I zde se tak jeví
důležitost diskuse o zavedení povinné registrace (podobně jako v ČR), kterou si Německo doposud
vynahrazovalo sběrem dat při povinné registraci ve vztahu k volebnímu systému.
Rakousko má v důsledku změny hranic řadu krajanů v sousedních zemích. Má propracovanou
krajanskou politiku, která spadá pod rakouské Spolkové ministerstvo pro evropské a mezinárodní
záležitosti (Bundesministerium Europäische und internationale Amgelegenheiten, kde pod záložkou
Leben in Ausland[8] naleznou celou řadu praktických informací). Další důležité informace, zvláště
týkající se voleb, dohledají krajané také na stránkách rakouského Ministerstva vnitra
(Bundesministerium Inneres) pod označením Informationen für Auslandsösterreicherinnen und
Auslandsösterreicher.[9] Přibližný odhad rakouských občanů, expatriantů i emigrantů, kteří mají
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trvalé bydliště v zahraničí, činí něco přes půl milionu osob. Kromě toho existuje dalších asi 100 000
Herzensösterreicherinnen/Herzensösterreicher, kteří po emigraci převzali další občanství a
rakouského občanství se vzdali. Rakušané v zahraničí jsou pro svou velikost spolu s rakouskými
zastupitelskými úřady (velvyslanectví, konzuláty) označováni médii, organizacemi a politiky jako
desátý spolkový stát [7].

5.8.2. Doporučení pro zlepšení krajanské politiky vůči Čechům či jejich potomkům v
zahraničí – praxe z vybraných zemí
V následujících podkapitolách strukturujeme jednotlivá témata vhodná k další analýze:
1. Informační portál
Německo může inspirovat ČR především svým propracovaným informačním portálem s názvem DIA
Deutsche im Ausland – www.deutsche-im-ausland.org. Informační portál "Němci v zahraničí" se snaží
různými způsoby podpořit zájemce o život za hranicemi Německa. Krajané zde naleznou kvalifikované
a individuální rady i komplexní informace ohledně problematiky spojené s emigrací v Německu a
studiem či prací v zahraničí od oficiálních poradenských center. Portál slouží jako výchozí bod a
směřuje dotazy k vhodným kontaktním osobám. Tato informační platforma také udržuje databázi
adres s více než 3 000 Němci žijícími nebo působícími v zahraničí. Zároveň nabízí pomoc v
každodenních záležitostech pro své krajany, ať už se jedná o zajištění německy mluvícího lékaře a
kontaktu na něj či zajištění právních služeb.
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2. Vzdělávací a sociální programy, ekonomická podpora
Zde se domníváme, tkví jedna z klíčových částí systému, která v ČR chybí a která je častým steskem
rodičů dětí, kteří plánují návrat do ČR (nebo o něm uvažují). Sféra vzdělávání v ČR ve vztahu ke
krajanům je díky spolupráci MZV a MŠMT velmi pečlivě propracovaná, ať už se jedná o pořádání
letních kurzů českého jazyka pro krajany a jejich potomky, semestrálních studijních pobytů na českých
vysokých školách, či spolupráce s ČŠBH, z. s. Chybí zde však propojovací článek mezi institucionálním
vzděláním poskytovaným v ČR a vzděláním v zahraničí sice podporovaným vládním programem, avšak
nedoceněným a nepostaveným na rovnocennou úroveň se vzděláním obdrženým v ČR. I v této oblasti
však ČR již učinila povzbudivý a významný krok, kdy v roce 2017 došlo k zrovnoprávnění vzdělání
získaného v některých organizacích ČŠBH se vzděláním získaným na základních školách v ČR.
Význačná je francouzská propracovanost sociální politiky vůči krajanům v zahraničí, kde jsou grantové
projekty vypisovány nejen na vzdělávací a kulturní aktivity, ale důraz je také kladen na záležitosti
charitativní a sociálně-ekonomické povahy.[2]
Přestože se Irsko svým programem obrací na celou diasporu, do popředí klade, i s ohledem na velikost
krajanské komunity, krajany s irským občanstvím. Krajanská politika Irska je poměrně vyváženým
příkladem služby občanům se sociálním aspektem (grantové programy) a snahou o veřejnou kulturní
a politickou diplomacii. Snahou je podporovat výuku irského jazyka zaměřenou přímo na krajany a
zároveň udržet živou irskou identitu i s ohledem na stárnoucí populaci a generační proměnu. Program
Emigrant Support Programme (ESP) poskytuje skrze Department of Foreign Affairs spolufinancování
neziskovým organizacím a projektům zapojeným do poskytování podpory potřeb a zajištění dobrých
životních podmínek irských komunit v zámoří, péče o dědictví a identitu těchto komunit, a
usnadňování rozvoje strategičtějších vztahů mezi Irskem a celosvětovým irským společenstvím.
Polsko též podporuje zahraniční školství, v sociální oblasti asistuje katolická církev.
Inspirativním je také důraz na sociální oblast života rakouských občanů žijících v zahraničí. Tzv.
Rakouský zahraniční fond (Auslandsösterreicher-Fonds – AÖF), [11] který byl založen v roce 1967,
aby se postaral o Rakušany v zahraničí, kteří se ocitli v nouzi. Účelem je snaha poskytnout rakouským
občanům, kteří mají své bydliště v zahraničí, jednorázové nebo pravidelné příspěvky na překlenutí
dočasných strádání nebo na zmírnění probíhajících hmotných nedostatků. Žádosti o podporu se
podávají výhradně prostřednictvím příslušného rakouského zastupitelského orgánu (velvyslanectví,
konzulát, honorární konzulát). K podání žádosti je nutné použít formulář, který je k dispozici v
několika jazycích. V Rakousku je přítomna také celá řada organizací, sdružení a spolků orientovaných
směrem ke krajanům se zcela zřetelnou snahou o prohloubení vazby na domov. Inspirativní je
databáze zahraničních sdružení, která je udržována Světovou federací Rakušanů v zahraničí
(Auslandsösterreicher-Weltbund – AÖWB) společně se Spolkovým ministerstvem pro evropské a
mezinárodní záležitosti.[12] Tato federace byla založena v roce 1952 s cílem poskytnout rakouským
sdružením a Rakušanům žijícím v zahraničí pomoc při spojení s jejich domovinou a také jim
poskytnout různorodou podporu. Především to však bylo a je zastoupení jejich zájmů z politického,
kulturního, sociálního a ekonomického hlediska, a to jak na domácím, tak na zahraničním poli.
Vedle přijímání žádostí o osvědčení pořádá Úřad pro Slováky konference, do roku 2016 vedl stálou
konferenci, slaví s krajany významné svátky a slavnosti, pořádá festival Krajanská neděle, [13]
organizuje dotační programy. Vůči krajanským organizacím je uskutečňována rozsáhlá dotační
politika. Podílí se na ní více resortů. Jen Úřad pro Slováky žijící v zahraničí v roce 2020 schválil 764
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žádostí o dotaci a rozdělil na krajanské aktivity, které se uskuteční v roce 2021, celkem 1 764 550
EUR.[14]
Podpora ekonomického podnikání Irska je pro ČR příkladem země, kde krajanská politika není
vnímána jako specifická politika vůči jedné skupině osob se specifickým statusem, ale jedná se spíše o
službu veřejnosti se sociálním aspektem, jehož součástí je i možný ekonomický profit plynoucí z aktivit
v zahraničí žijících krajanů.Institucionální zakotvení péče o krajany je podobné tomu v ČR (za politiku
Irska k diaspoře zodpovídá Department of Foreign Affairs and Trade (Ministerstvo zahraničních věcí a
obchodu Irské republiky). Do jeho struktury se také začlenil útvar s názvem Irish Abroad & Global Irish
Network Unit (obdoba Oddělení zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti MZV v ČR a jeho
poradního orgánu Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí), který má na starosti podporu a
dialog s irskými komunitami v zahraničí. Součástí agendy tohoto oddělení je též, podobně jako v
případě Francie, podpora ekonomických aktivit v zahraničí a zajištění potřeb a podpory stárnoucí
populaci a sociálně znevýhodněným krajanům, což se děje především pomocí financování na grantové
bázi a podporou krajanských spolků vyčleněných k tomuto účelu. (V roce 1984 byl zřízen výbor DION,
který byl předchůdcem dnešního programu na podporu migrantů – ESP. Jeho cílem bylo pomáhat
irským emigrantům ve Velké Británii se zajištěním sociálních potřeb. Do této doby byla hlavní institucí,
která pomáhala irským migrantům v zahraničí, katolická církev – už z toho je patrné sociální zaměření
poskytované pomoci). Vedle pomoci krajanům se však Irsko snaží též o využití krajanského
ekonomického potenciálu. Především usiluje o vybudování globální sítě s pozitivním ekonomickým
dopadem, která by spojovala podnikatele a dílčí ekonomické subjekty krajanů v zahraničí a
propojovala je s aktivitami a obdobnými subjekty v Irsku. Globální irská síť (GIN) zahrnuje kolem 350
irských podnikatelů ze 40 zemí světa, napomáhá podnikatelům a kulturním osobnostem v zahraničí,
aby mohli vzájemně komunikovat a být informováni o vývoji vládní politiky, jejíž hlavní aspekt ve
vztahu k diaspoře je právě podpora irského podnikání v zahraničí. Po celém světě najdeme stovky
irských obchodních a podnikatelských sítí, snahou irské vlády však primárně není jen jejich podpora v
zahraničí, ale jejich propojení s tuzemským podnikáním a tím i se snahou posilovat vliv irské kultury v
zahraničí.

3. Politické cíle
Vyzdvihnout lze také, podobně jako v dalších předkládaných zemích, digitalizaci státní správy, která
usnadňuje život mnoha krajanům.
Klíčová a inspirativní pro ČR je také registrace voličů a zavedení celkového registru občanů žijících v
zahraničí, nejen za účelem voleb, ale i pro přehled o počtu krajanů v zahraničí. Doposud jsou čeští
občané zdržující se v zahraničí za účelem účasti ve sněmovních a prezidentských volbách registrováni
na zastupitelských úřadech v místě jejich pobytu a požadována je osobní přítomnost na
zastupitelských úřadech či konzulárních úřadech České republiky. Distančně jim však zatím není
umožněna účast ve volbách v krajských ani senátních volbách, ani ve volbách do Evropského
parlamentu. Inspirace francouzským volebním systémem spočívá v možnosti zavedení jednak
elektronické možnosti hlasování, jednak v možnosti jmenování zmocněnce, který za příslušného
krajana odevzdá hlas v případě jeho nepřítomnosti. Více podrobností viz kapitola 3.
Další z oblastí, kterou se může ČR inspirovat, je volební systém. Volební právo bylo přiznáno
německým občanům žijícím v zahraničí (ve věku 18 a více let) v roce 1985. Agenda voleb spadá pod
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spolkový úřad Der Bundeswahlleiter, kde lze v záložce Deutsche im Ausland nalézt patřičné informace
a odkazy týkající se voleb.[6] Němci žijící v zahraničí mají právo jak na pasivní volební právo (právo
kandidovat ve volbách), tak na aktivní volební právo. Volby probíhají korespondenční cestou (poštou)
a krajanům je nabízeno zajištění dopravy dokumentů s volbami souvisejícími pomocí tzv. kurýrních
služeb přes diplomatické mise v místě jejich pobytu. Německo tak voličům usnadňuje aktivní účast ve
volbách zároveň s ohledem na možnou odlehlost jejich místa pobytu. Žádost o zápis do seznamu voličů
je rovněž žádostí o hlasovací lístek a poštovní hlasovací dokumenty jsou pak zaslány automaticky s
hlasovacím lístkem. Hlasování do uren na ambasádách nebo konzulátech Německo neuskutečňuje.
Hlasování v urnách na diplomatických misích v zahraničí by totiž vyžadovalo neúměrné úsilí nejen pro
diplomatické mise v zahraničí, ale především pro samotné Němce v zahraničí, kteří jsou způsobilí volit.
Pro většinu z nich je hlasování poštou mnohem jednodušší než hlasování na velvyslanectví nebo
konzulátu, protože to znamená, že nemusí cestovat daleko za diplomatickými misemi. Volební systém
pro krajany žijící v zahraničí je v běhu kontinuálně již od roku 1985, má tedy již eliminované mnohé
nedostatky a může být pro ČR v realizaci dálkových voleb v mnohém nápomocný (Německo)
Přestože se agendami Poláků v zahraniční zabývají z různých úhlů pohledu v podstatě všechny vládní
orgány, existuje pro krajany relativně přehledný informační systém. V zahraničí a ve strategických
dokumentech se pro polskou komunitu obvykle používá označení Polonia. Jindy se lze setkat též s
pojmem "Polonia a Poláci v zahraničí". Polonia má vlastní webové stránky, www.polonia.org, které
přinášejí informace využitelné pro pobyt v zahraničí: informace o zdravotní péči, právní pomoci,
vzdělávání, možnostech realizovat náboženské potřeby, diplomatických a konzulárních službách a o
pracovních nabídkách. Je zde též sekce o Polácích ve světě, turistická stránka a sekce o Polsku, včetně
informací "co by měl každý Polák znát", a s jakou literaturou, polskými písněmi a dějinnými událostmi
by měl být obeznámen. Kromě vládních orgánů se na politiku diaspory zaměřuje Kancelář prezidenta
Polska a obě komory v parlamentu. Horní komora (Senát) spolupracuje již od meziválečného období s
fenoménem polské diaspory. Senát spravuje několik koordinačních orgánů. Jedním z nich je tzv.
"Polonia Bureau". "Kancelář Polonie" především komunikuje se senátory ohledně široké palety
problémů, které jsou spjaté s polským etnikem. V roce 2002 byla založena Polská diasporální rada,
která je složená ze zástupců z různých diasporálních organizací z celého světa. Jejím úkolem je vydávat
jednotlivá stanoviska k právním předpisům, které se stahují na polské občany v zahraničí. Jedním z
nich je tzv. Komunitní konzultativní rada, ve které figuruje 10–15 odborníků, kteří byli jmenovaní
jednotlivými velvyslanci za každou zemi. Rada spolupracuje s Ministerstvem zahraničních věcí. Dalším
orgánem je Světový kongres polské komunity a Poláků v zahraničí, který se skládá ze zástupců
diasporálních organizací z celého světa. Jeho cílem je řešení záležitostí polských menšin ve východních
zemích. Tento kongres pracuje pod záštitou polského prezidenta a Senátu. Poláci takto vyřešili zásadní
problém, že jejich jménem nehovoří pouze úředníci v zemi původu, ale mohou jednat jako
koordinovaná politická síla.
Rakousko umožňuje jako průkopnický stát od roku 2007 oprávněně volit osobám starším 16 let.
Rakušané v zahraničí mají právo volit nebo hlasovat ve volbách na spolkové úrovni (národní rada,
prezident) a v referendech. Dále mají obecně právo účastnit se evropských voleb v Rakousku a volit
rakouské členy Evropského parlamentu bez ohledu na to, zda mají trvalé bydliště v členském státě
Evropské unie či nikoli. Veškerá administrativa a korespondence ohledně organizace voleb a seznamu
voličů, hlasovacích lístků a dalších náležitostí probíhá buď poštou, faxem, e-mailem nebo právě přes
digitální platformu. Participace občanů Rakouska, žijících v zahraničí, na politickém dění v Rakousku a
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v Evropě je jednou z důležitých agend vládní politiky rakouského státu a současným vyjádřením
respektu ke svým občanům.
Velká Británie též umožňuje svým krajanům v zahraničí od roku 1985 volit v rámci voleb do národního
parlamentu, pracuje s registrací voličů a zajišťuje možnost voleb distanční formou či volbou v
zastoupení (po 15 letech pobytu v zahraničí však krajany práva volit zbavuje). Z hlediska péče o
občany v zahraničí je inspirativní při nejmenším v oblasti informační. Více podrobností viz kapitola 3.
Britové rozeznávají dva typy krajanství. Jedním je britský občan v zahraničí British National Oversees
(BNO) a dalším je British Protected Person (BPP). Prvním typem je občan Velké Británie s britským
pasem v zahraničí, ve druhém případě je to člověk s britskými kořeny, pobývající mimo Velkou
Británii, který pozbyl občanství, nebo se dvěma britským občanům narodilo dítě v zahraničí a dítě
získalo občanství té země, kde bývalí nebo současní britští občané pobývali. Velmi často se jednalo o
kolonie, které získaly samostatnost. Britové takto pobývající v zahraničí nebo jejich potomci mohou
požádat o status BPP a na jeho základě znovu získat britské občanství se všemi výhodami a
povinnostmi, které občanství nese. Jedná se tedy o mezikrok umožňující získání občanství potomkům
obyvatel Velké Británie žijících v zahraničí. BPP je tedy cosi jako krajanský průkaz. Informace pro Brity
v zahraničí pak naleznou na informačním portálu, který je k tomu určen, včetně výuky jazyka,
kontaktů, organizací, možností zaměstnání a podobně.[16] Obzvláště ve spojitosti s koronavirovou
pandemií nabízela britská vláda svým občanům v zahraničí všestrannou pomoc.
Významným krokem pro posílení vazeb krajanů se slovenským státem bylo v souladu s § 7 až 9 zákona
o zahraničních Slovácích udělování osvědčení Slováka žijícího v zahraničí. To se vedle získání povolení
pobytu v SR stalo i projevem individuální a společenské identity žadatele. Největší podpora tím byla
poskytnuta zejména žadatelům z ekonomicky slabších zemí jako z Ukrajiny a Srbska. Každoročně o
tento status žádá přibližně 1 000 žadatelů. Je pozitivem, že ČR též vydává osvědčení. (Slovensko)

5.8.3. Doporučení
Co se týče volebního systému, je na tom Irsko podobně jako Česká republika. Je v obdobném procesu
vyjednávání zdokonalení volebního systému a zjednodušení participace na volbách. Proto se
domníváme, že je užitečné tuto zemi sledovat s kontinuální možností se inspirovat, případně se
vyvarovat mylných kroků.
Inspirací pro Českou republiku je podobně jako v případě Německa propracovaný systém voleb, kdy
např. polští občané v zahraničí mohou volit již od 60. let 20. století. Volby probíhají na konzulátech,
volit je ale také možné korespondenčně, operuje se také jako v případě Německa s registračním
systémem.
Rakousko může ČR inspirovat svým velmi propracovaným informačním systémem pro krajany žijící
v zahraničí. Podobně jako v ČR neexistuje v Rakousku jeden státní orgán, který by byl plně zaměřený
na vztahy s diasporou, přesto služby krajanům fungují v plné šíři a poskytují komfortní rozvíjení
a udržování vztahů s krajany a přispívají k celkovému networkingu. Velmi inspirativní je dálkový
elektronický přístup k vyřizování všedních záležitostí i získání praktických informací, který zajišťuje
pro své krajany vláda prostřednictvím elektronické digitální platformy s názvem Rakouská digitální
kancelář (Österreichs digitales Amt),[10] která slouží jako nejobsáhlejší rozcestník a tzv. digital office.
Na tomto místě lze nejen načerpat celou řadu informací, ale zařídit i potřebné úkony online. V tomto
spatřujeme obrovskou výhodu a ulehčení situace krajanů žijících v zahraničí. S tím souvisí i další
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služba, která je krajanům nabízena, a to aktivace tzv. Handy-signatur neboli aktivace digitálního
podpisu, který zaručí krajanům, že mají v zahraničí k dispozici řadu elektronických služeb od
rakouských úřadů, veřejných společností a soukromých poskytovatelů. Z pohodlí domova nebo na
cestách se mohou postarat o administrativní postupy (dokumenty, zápis do volebního seznamu a
žádost o hlasovací průkaz, daňové přiznání, žádost o důchod atd.). Funkce digitálního podpisu
umožňuje legálně elektronicky podepisovat dokumenty, např. faktury, v celé EU.
Inspirativní pro ČR může být i korespondenční volba, která proběhla v roce 2020. Z přibližně 300 tis.
osob označených pro volby jako zahraniční Slováci volilo touto formou přibližně 86 tisíc. Součástí
voleb byla i možnost získat hlasovací průkaz pro volbu přes internet tím, že se na internetu vyplní
příslušný formulář. Vysvětlování, jak volit mimo své bydliště nebo ze zahraničí, se stalo součástí
volební kampaně některých politických stran [15]. Nebylo zjištěno, že by korespondenční volby
přinesly výraznější komplikace nebo se staly předmětem volebních podvodů. (Slovensko)

5.8.4. Závěr
Obecně lze konstatovat, že ve všech studovaných zemích se zájem o občany státu žijící v zahraničí
zvyšuje. Je to dáno nejen zjednodušenou možností cestování a fyzické participace ve zdrojových
zemích, ale zejména možností účasti na společenském životě na dálku: virtuální návštěvy knihoven,
muzeí, online nákupy, obchodování, mezinárodní ekonomická a vědecká spolupráce. Z chování vlád
jednotlivých zemí i nestátních organizací je zřejmé, že považují občany žijící v zahraničí a obyvatele
cizích zemí s kořeny ve studovaných zemích za specifický typ klientů s předpokládaným pozitivním
vztahem k zemi původu, s citovou vazbou, která potenciálně umožňuje rozvíjet hlubší a trvalejší pouto,
solidaritu a kolegialitu, tedy potenciál, který se u jiných klientů složitě a dlouhodobě buduje a který by
bylo neefektivní ztratit.
Ze získaných dat je zřejmé, že studované země se snaží spolupráci s krajany co nejvíce otevřít a
participaci na životě v zemi původu jim co nejvíce zjednodušit. Země původu usilují o to být
prostředníkem při vytváření krajanských sítí, hrát aktivní úlohu při rozvíjení společenské činnosti
krajanů, vytvářet pobídky k jejich ekonomickým aktivitám, prostřednictvím krajanů propagovat
vlastní zemi v zahraničí. Součástí tohoto přístupu je i otevírání společenského a politického života
krajanům ve vlastní zemi a umožnění participace na politickém životě. Domníváme se, že tento trend
bude nadále pokračovat i vzhledem ke zkušenosti s pandemií, kdy občané daného státu a lidé s kořeny
ve studovaných zemích mohou mít ztížené možnosti cestování a nebudou se moci fyzicky zúčastnit
dění, které pro ně má v zemi původu klíčový význam. Takovým děním mohou být zejména volby.
Participace na nich byla ve zkoumaných státech, na rozdíl od jiných aktivit, institucionalizována a
zjednodušována, a to zejména pro občany daných států žijících v zahraničí.
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6. Výsledky a analýza výzkumu krajanské politiky v Česku
Pro vlastní analýzu jsme využili výsledky získávané napříč celým projektem, tj. z rozhovorů s krajany,
z dotazníkového výzkumu a zejména z rozhovorů se zástupci institucí podílejících se na tvorbě
krajanské politiky. Nejvýznamnějším zdrojem byly právě rozhovory s institucionálními aktéry.

6.1.

Rozhovory s institucionálními aktéry

6.1.1. Metodika šetření
Na základě schématu 1.1. (viz kapitola 1) jsme určili potenciální respondenty ze všech analyzovaných
úrovní, tj. od krajanských iniciativ až po evropskou úroveň. Na základě primární analýzy dat z
dotazníkového šetření potřeb krajanů v krajanských komunitách jsme následně vybrali témata, která
jsme diskutovali v semistrukturovaných rozhovorech s vybranými představiteli aktérů české
krajanské politiky (viz rámeček č. 6.2.).
Pilotní rozhovor byl proveden se zástupci nejvýznamnější a nejvíce aktivní instituce vzhledem k české
diaspoře, MZV ČR. Následně jsme doplnili seznam nejdůležitějších aktérů (tabulka 6.1.). Od ledna do
října 2022 jsme celkem uskutečnili 14 rozhovorů on-line i "naživo", které trvaly 30-90 min. Ze všech
rozhovorů mimo jednoho byly pořízeny zvukové záznamy, následně byly doslovně přepisovány a poté
podle vybraných klíčových slov obsahově analyzovány.

Tabulka č. 6.1. Seznam aktérů krajanské politiky
Sféra/typ instituce

Název instituce

Jméno respondenta

státní správa
(výkonné orgány)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Jiří Krátký
Jana Půlpán Kheková

státní správa
(výkonné orgány)

Ministerstvo vnitra ČR

Pavel Dymeš

státní správa
(výkonné orgány)

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Petra Nováková
Gabriela Pikorová

státní správa
(výkonné orgány)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Monika Slabá

státní správa
(výkonné orgány)

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Jan Zapletal

státní správa
(výkonné orgány)

Ministerstvo kultury ČR

Petr Hnízdo

státní správa
(legislativní orgány)

Stálá komise Senátu pro Čechy žijící v zahraničí

Tomáš Czernin
Bronislava Vacková

státní správa
(legislativní orgány)

Podvýbor pro styky s krajany PSP ČR

Roman Bělor
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státní správa –
Dům zahraniční spolupráce
podřízená organizace
(MŠMT)
nevládní nezisková
Česká škola bez hranic
organizace

Olga Vlachová

nevládní nezisková
organizace

Martin Polívka

Čeští studenti a mladí profesionálové ve Francii

Lucie Slavíková-Boucher

Rámeček. 6.2. Orientační přehled otázek pro rozhovory se zástupci institucionálních aktérů
1. Jak jste se dostali k řešení krajanských politik / k práci s krajany?
2. Jaké jsou podle Vás cíle současné české krajanské politiky? Jaké byly podle vás cíle
české krajanské politiky za posledních pět let / od 1989? Vyvíjely se nějak v čase?
V závislosti na změnách vlád nebo na jiných faktorech?
3. Do jaké míry jsou podle vaší zkušenosti tyto cíle naplňovány?
4. Jaké jsou hlavní problémy krajanské politiky, které vidíte? Co jsou hlavní překážky,
na které česká krajanská politika naráží? Kde osobně vidíte největší mezeru mezi
jejími cíli a jejich dosahováním?
5. Jaké prostředky dává český stát na podporu krajanů? (Finanční především, také
symbolické atd.)
6. Podporuje český stát nějaké oblasti krajanské politiky více než jiné? (Jaký je vztah
ČR ke krajanům obecně? Deklarovaný vs. podpora)
7. Kdo v praxi utváří krajanskou politiku?
8. Inspiruje se ČR v tvorbě krajanské politiky zkušenostmi / modely ze zahraničí?
Ze kterých zemí?
9. Kdybyste měli zlatou rybku, která by vám mohla splnit pár přání, co byste
na krajanské politice změnili?
10. S kým bychom si měli ještě promluvit?

6.1.2. Analýza vybraných klíčových okruhů
Pro vlastní analýzu je hodnocení následně rozdělené do čtyř vybraných bloků: 1. cíle krajanské politiky
a jejich naplňování, 2. hlavní problémy krajanské politiky, 3. prostředky a finance, 4. ostatní.

Cíle krajanské politiky a jejich naplňování
Hlavní cíle krajanské politiky vyplývající z rozhovorů s jejími institucionálními aktéry je možné
rozdělit na dva obecné principy (uznání vztahu státu a krajanů; modernizaci chápání krajanství a
potřeb krajanské politiky) a tři konkrétní opatření, která jsou pro její naplňování prioritní: uzákonění
vztahů krajana a státu, korespondenční volba a vzdělání.
Jako nejširší obecný cíl krajanské politiky, de facto důvod pro její samotnou existenci, aktéři jmenovali
uznání vztahu krajanů a českého státu a zájem státu o krajany. Za úspěch, kterého se na tomto poli
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podařilo dosáhnout, považují aktéři uzákonění možnosti dvojího občanství v roce 2013.188 Nejde
nicméně jen o dvojí občanství, problém etablování důstojného a aktivního vztahu státu s krajany má
řadu aspektů. Potřebu rekognice krajanů a jejich „vztahu s vlastí“ zmiňuje respondent R9: „Tak
samozřejmě hlavní cíle jsou, aby ti lidé zaprvé neměli pocit, že se na ně ta Česká republika nějakým
způsobem vykašlala. Aby se jim usnadňovalo to spojení s vlastí a aby věděli, že jsou stále částí našeho
národa, se kterou se počítá," (R9, Senát Parlamentu ČR). Další respondent popisuje obecný cíl krajanské
politiky podobně: „dostat se na nějakou úroveň uspokojení přirozených potřeb našich lidí v zahraničí,
které je udrží v kontaktu, ve smysluplném kontaktu, s tím vlastním původním státem,“ (R1, MZV ČR).
I zástupci poslaneckého podvýboru pro krajany a Ministerstva vnitra ČR jmenují jako hlavní cíl
současné krajanské politiky „deklarace státu, že se o tyto lidi zajímá a že jsou jeho prioritou… že náš
obzor nekončí prostě na Šumavě,“ (R11, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR) či „větší zapojení,
utužení toho vztahu mezi těmi Čechy v zahraničí…“ (R3, MV ČR). Jako základ i dílčích částí krajanské
politiky popisuje zájem státu o krajany respondent z MŠMT: „To je důležité, aby prostě vláda
deklarovala svůj zájem na podpoře krajanských komunit, což se zatím daří. … Podle mě to je základ pro
všechno to, co děláme,“ (R6, MŠMT). Z potřeby uznání zvláštní role Čechů v zahraničí a pocitu
odpovědnosti českého státu vůči osobám s českým původem vznikala podle respondenta z MV ČR v 90.
letech 20. století i specifická agenda přesídlování cizinců s českým původem: „my uznáváme nějakou
jako odpovědnost nebo nějaký vztah k tomu, že ty lidi si zachovali nějaký češství v sobě a na základě toho
je můžeme zvýhodnit proti ostatním cizincům, který tenhle prvek ve své historii nemají,“ (R3, MV ČR).
Symbolickou hodnotu rekognice krajanů umocňuje implicitní kontrast s nezájmem či hostilitou, se
kterou se krajané podle některých aktérů setkávají v české společnost. Někteří aktéři tento kontrast
zmínili i explicitně: předsudky a závist vůči emigrantům po roce 1989 vzpomněl např. R11. Další
respondent zmínil, že krajany „část veřejnosti“ považuje „za zaprodance nebo za lidi, kterým to doma
nepřipadá dost dobrý,“ (R9, Senát Parlamentu ČR). Uznání důležitosti krajanů pro ČR je tedy základem
novodobé krajanské politiky, a zároveň jejím nadřazeným cílem, na němž závisí politická pozornost,
prioritizace a dostatek zdrojů na tvorbu konkrétních opatření.
S uznáním krajanů souvisí snaha modernizovat chápání, kdo krajané jsou a jaký mají k ČR vztah. Podle
jednoho z respondentů nebylo uznání samotné existence krajanské komunity vždy samozřejmostí:
„byli lidi, kteří vám tady na MZV v 90. letech říkali, tím pádem [po roce 1989] je konec českého krajanství,
protože přestal pro něj být důvod. ‘Oni se můžou kdykoliv vrátit. To už nejsou krajani’. [Ale] Krajan je
něco jiného než být vyděděnec státu." (R1, MZV ČR). Z vývoje krajanské politiky je zřejmé, že tento
názor nezvítězil; MZV o krajany zájem jevilo i v 90. letech, především v rámci kulturních otázek (R1,
MZV ČR). Ilustruje ovšem různorodost chápání konceptu krajanství i povahu různých českých a
československých komunit v zahraničí dle vln emigrace (viz úvod této zprávy). Pojem krajané přitom
mnohým aktérům evokuje emigraci počátku 20. století, případně komunitu Čechů v rumunském
Banátu. Například respondent ze spolku Česká škola bez hranic, se proti jeho užívání ohrazuje:
„krajanská politika je podle mě nešťastný název. … Novodobým Čechům nevyhovuje vůbec, protože se
samozřejmě vůbec necítí být krajanem. My si pod krajanem představujeme kroje, koláče… To, čemu se
říkalo obecně krajané po revoluci, v podstatě byly takové ty tradiční spolky ve Spojených státech nebo
třeba i Sokol v Paříži,“ (R13, ČŠBH). Tento respondent preferuje termíny diaspora nebo Češi v zahraničí

188 Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním
občanství České republiky).
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a předestírá, že terminologie a její konotace mohou mít praktické důsledky: „Dokud budeme říkat
krajanská politika, tak nebudeme Čechy v zahraničí vnímat jako občany České republiky,“ (R13, ČŠBH).
Archaické konotace si je vědomo i MZV: „[Soudobé krajanství] není v podstatě krajanství s fotkou v
národních krojích. Ono je to to taky, ale zdaleka to už není to hlavní,“ (R1, MZV ČR). Další respondent
upozornil na rostoucí viditelnost mladých krajanů: „V době covidové pandemie lidé měli možnost se
seznámit s vědci, kteří žijí v zahraničí, a zviditelnila se celá ta krajanská komunita. Že to nejsou jenom
lidé, kteří udržují tradice v těchto zemích dlouhodobě, ale jsou to také mladí lidé,“ (R2, MZV ČR). S tím
souvisí cíl, aby krajanská politika byla „aktuální, abychom [krajanům] netlačili… něco, co nepotřebují. A
zase abychom je motivovali, aby cítili, že dostávají to, co potřebují, co jim nějakým způsobem pomáhá,“
(R1, MZV ČR). Modernizace konceptu krajanství je tedy jak „shora“, státními orgány, tak i „zdola“,
krajanskými spolky, deklarována jako nezbytná báze pro smysluplnou politiku.
V rovině konkrétních prioritních opatření, která aktéři často identifikovali, s modernizací konceptu
krajana úzce souvisí nutnost nové definice krajana a ukotvení jeho vztahu se státem v legislativě. Za
současného stavu dochází ke konceptuálnímu rozporu mezi MZV ČR a ministerstvem vnitra (MV ČR).
MZV ČR za krajany považuje jak občany cizích zemí, kteří mají české předky, tak i české občany, kteří
žijí v zahraničí, zatímco MV ČR se opírá o úžeji vymezenou definici krajana v usnesení vlády ČR ze dne
8. prosince 2014 č. 1014 o Zásadách politiky vlády České republiky ve vztahu k přesídlování cizinců s
prokázaným českým původem (krajanů) žijících v zahraničí. Krajanem je podle ní každý cizinec, který
má prokazatelně český národnostní původ, nebo je dítětem rodiče s českým národnostním původem,
nebo dítětem dítěte rodiče s českým národnostním původem.189 Vztah krajana a českého státu se
ovšem v agendě ministerstva vnitra redukuje na otázku pomoci při přesídlování a zvýhodnění při
udělování trvalého pobytu. Ta je v praxi relevantní pro úzkou skupinu krajanů, zejména na východ od
českých hranic, v postsovětských a balkánských státech a v Bulharsku, Rumunsku a Chorvatsku před
jejich vstupem do EU: „ta konstrukce už od začátku … byla taková, že krajané a Češi v zahraničí jsou pro
nás důležitý a že pro nás strašně moc udělali. V Americe, ve Švýcarsku pro ně, minimálně z pozice
Ministerstva vnitra, opravdu moc udělat nemůžeme, ale že bysme to rádi jako trochu napravili tím, že
uděláme něco pro ty, který jsou na tom východě,“ (R3, MV ČR). Jinými prvky vztahu krajana a státu
se usnesení vlády č. 1014 nezaobírá. Jeho pevné zákonné ustanovení včetně práv a povinností obou
stran, ať už v ústavě, formou ústavního zákona nebo v rámci běžného zákona, považuje za prioritu jak
R1, MZV ČR, tak i např. respondent z ČŠBH: "Jako první bych dala teda nějaký ukotvení Čecha v
zahraničí, případně teda vládní priority vůči Čechům, občanům žijícím v zahraničí. … Protože Češi v
zahraničí jsou lidi, kteří jsou občany České republiky, a mají, teda měli by mít, všechny stejný práva a
stejné povinnosti,“ (R13, ČŠBH). Ucelený návrh jednotlivých práv a povinností krajanů a státu nikdo z
aktérů nenavrhoval, ale zmiňovanými tématy byla např. povinnost krajanů dodržovat předpisy
ohledně zdravotního a sociálního pojištění a právo volit distančně. Hlavním záměrem byla spíše
dlouhodobá institucionalizace statutu krajana a s ním i krajanské politiky do budoucna.
Uzákonění distančních voleb bylo dalším konkrétním cílem krajanské politiky, který zmiňovali takřka
všichni aktéři. Vidí jej na jednu stranu jako jasnou potřebu krajanské komunity, kterou komunita
vnímá jako své právo. Na druhou stranu zmiňují aktivity komunity ve věci distančních voleb jako jeden
z faktorů, který pomohl k tématu krajanské politiky a obecně existenci krajanů přitáhnout více
politické pozornosti: „[krajanská politika] vlastně byla záležitost, která nikdy nikoho moc nezajímala.
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Bylo to velmi okrajový téma, ale v posledních letech se podařilo z něj udělat docela významný téma i v
souvislosti samozřejmě s distanční volbou…“ (R3, MV ČR). Zároveň aktéři zmiňují i potenciální politické
důsledky distanční volby, která má potenciál změnit rozložení politických sil (R9, R11), ale i důsledky
společenské: „Musí se počítat s tím, že [Češi v zahraničí] jsou součástí státu a s nimi takhle pracovat.
Pochopitelně dokud nebudeme mít distanční volbu, tak se toho těžko dosáhne. … A jakmile, si myslím,
budeme mít možnost distanční volby, tak budou Češi v zahraničí součástí celospolečenské debaty," (R13,
ČŠBH). Distanční volba je aktéry prezentována jako "snad vyřešená," čekající na zařazení na jednání
Sněmovny za současné existence politické vůle stávající návrh zákona schválit.
Jako prioritu uváděli aktéři nejčastěji vzdělávání, především dětí žijících v zahraničí: „Tak samozřejmě
jsme zaměřeni do budoucnosti, takže prioritou je určitě to vzdělávání. Takže mladá generace, aby jí bylo
umožněno se vyučovat češtinu a vlastivědu. Aby ta mladá generace měla možnost, pokud se vrátí domů,
navázat se vzděláním. To znamená pokračovat normálně v české škole. Takže aby nebyli cizinci, když se
vrátí domů," (R9, Senát Parlamentu ČR). Zajištění nejen znalosti jazyka, ale i kontinuity vzdělávání dětí
pro případný či plánovaný návrat do ČR, je potřebou, která odlišuje krajany odcházející z ČR po roce
1989 (a ještě více po otevření pracovních trhů Evropské unie v letech 2004-2009) od předchozích
emigračních vln.
Méně zmiňovaným cílem bylo zvyšování povědomí o krajanech mezi českou veřejností. Jeden
z respondentů uvádí, že odbourávat předsudky vůči krajanům by pomohla osvěta a šíření povědomí
o práci a životě české diaspory, ale prioritou toto pro mnoho aktérů nebylo. Podobně marginální byl
i cíl šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Jeden z respondentů přímo varoval před
„deklarativními vágními cíli“ jako šířit „dobré jméno“ s tím, že „není třeba si [toto] brát jako úkol. Na to
ty Češi jsou dost dospělý, dost vzdělaný a dost kulturní sami. … Finančně si vedou velice úspěšně. A zaplať
pánbůh za to. Já jenom chci říct, že nemá smysl si dávat deklarativní vágní cíle jako dobré jméno. Jako
dobrý jméno určitě dělají,“ (R1, MZV ČR). Oproti konkrétnějším cílům, zejména uzákonění vztahu
krajana a státu, korespondenční volbě a získání finančních prostředků na provoz krajanské politiky,
jde o méně podstatný cíl, který nepotřebuje podporu státu. Konečně, tématem známým z jiných zemí,
které jako prioritu aktéři tvořící krajanskou politiku nevzpomínali takřka vůbec, je návrat krajanů
(vyjma přesídlování) do ČR či systematická návratová politika ve formě pobídek např. vysoce
kvalifikovaným krajanům. Pro mladší generace krajanů je přitom toto velkým tématem: „Deset let se
mluví o návratový politice… Stát by měl dělat návratovou politiku, protože lidi se chtěj vrátit, a když už
zůstanou [v zahraničí], tak by jim měl nabídnout něco jinýho než školy,“ (R14, býv. ČSMPF). Toto může
být důsledkem implicitní snahy aktérů tvořících českou krajanskou politiku dát jí v prvé řadě stabilní
zákonný rámec, a i nadále ponechat její substanci na spontánních prioritách přicházejících "zdola", od
samotných krajanů, spíše než aktivní politické vizi shora, jak například uvádí Bronislava Vacková,
tajemnice Stálé komise Senátu pro krajany: „tady vždycky v minulosti byl názor v Komisi ten, že ta
potřeba má přijít zespodu. Že nemůže přijít svrchu,“ (R10). Stejně tak aktéři nejmenovali jako prioritu
aktivnější komunikaci směrem ke krajanům (viz níže). Tato poslední témata přitom vyvstávají dle
našeho výzkumu jako priority pro samotné krajany.

6.1.3. Hlavní problémy krajanské politiky
Jako hlavní problémy krajanské politiky vyplynuly z rozhovorů s institucionálními aktéry tři témata:
nedostatek politického a společenského zájmu o krajany, nedostatek odvahy při tvorbě krajanské
politiky a konečně její fragmentace na jednotlivé resorty s nedostatečnou koordinací vůči krajanům.
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Nedostatek politického zájmu o krajany provází krajanskou politiku řadu let, během kterých zájem
přichází v "sinusoidách" (R1). I jiní aktéři ji vnímají jako marginální: "opravdu tady dlouhá léta ta
krajanská politika tak úplně nebyla. Bylo to takové okrajové téma a myslím, že v posledních letech jako to
nabírá na síle a že si to snaží nějaký cíle vyprofilovat" (R3). Pro MZV, a ještě méně pro ostatní resorty,
nejsou krajané prioritou; na MZV byly krajanské záležitosti často slučovány s kulturní oblastí, která též
ustupuje oproti jiným do pozadí (R1). Tento nezájem může pramenit z několika důvodů: z neznalosti
krajanských komunit, jejich vztahu k českému státu, jejich potřeb a potenciálních přínosů pro ČR; z ne
zcela přátelského nastavení vůči krajanům v české společnosti, a potažmo v politice; a z politických
výhod, které mohou pro politické aktéry plynout ze začlenění či nezačlenění krajanů do politického
života v ČR. Otázka, pro koho je zájem o krajany politicky výhodný, se projevila zvláště ve vztahu ke
korespondenční volbě, kdy „hlavní překážkou byly politické záležitosti, protože ty strany, které
donedávna měly většinu ve sněmovně, se té korespondenční volby bojí, protože vědí, že ti krajané zkrátka
nevolí je,“ (R9). Difuzní hostilita vůči krajanům v české společnosti a nízké povědomí o nich byly
tématy, které aktéři nadnášeli relativně často: R9 zmiňuje jako překážku krajanské politiky „zkreslené
veřejné mínění, které nějakým způsobem podlehlo do značné míry tomu ‘my a oni’. Mnoho lidí, kteří si
opravdu myslí, že ti, co odešli, jsou úplně jiní a nechtějí s nimi mít nic společného nebo nechápou se
navzájem,“ (R9). Obdobně R1 předestírá nejistou pozici krajanů v české společnosti: „Já si myslím, že ti
krajani ve vztahu k tý český společnosti ještě nestojí dost dobře na vlastních nohách uprostřed tý český
společnosti. Oni sice stojí na těch svých vlastních nohách v zahraničí, [ale po čem] jakoby touží je, aby měli
tu vlastní pozici uznanou tady v Čechách. A to si myslím, že v tom bylo uděláno málo,“ (R1).
Situace, kdy zájmy ohledně krajanských témat obecně nejsou zcela definovány, dává na jednu stranu
prostor individuálním aktérům politiku formovat: „Vy se snažíte společně s lidmi, kteří to vnímají stejně,
… tu politiku prezentovat tak, aby byla vidět v plném světle" (R1). To potvrzují i další aktéři: podle R11
je aktivnější vývoj krajanské politiky „zásluhou, třeba i nadšenectvím, pana Krátkého, který na mě
působí že to je entuziasta... a vím že i právě třeba ten Jan Bondy se tomu docela taky věnuje, protože taky
ta veřejná diplomacie je na to napojená. To je taky člověk, který myslím si se taky snaží o to, aby Česko se
prezentovalo dovnitř [i] navenek jako trošku světová země…“ (R11). Na druhou stranu může mírně
negativní nastavení společnosti a politických stran, které aktéři zmiňují, tvorbu aktivnější politiky a
jednotlivých opatření, která již mohou politiky polarizovat, jednoduše blokovat. Komplikované vztahy
české veřejnosti k Čechům žijícím v zahraničí jsou tak pro některé aktéry důležitým tématem k řešení
osvěty a šíření povědomí o práci a životě české diaspory:
„Samozřejmě [je třeba] popularizace nebo zveřejňování toho, jak jsou naši krajané úspěšní, čeho v cizině
dosáhli, a nakonec se mi nestalo, že by někdo reagoval negativně na ty úspěšné krajany. Ať je to na poli
vědy, sportu nebo podnikání…“ (R9)
„Ale celý svět zná Nedvěda, Jágra, Pastrňáka. Nejlepší na světě dneska. A každý Čech je hrdý. Ale když tady
přijde někdo, kdo je třeba na to vědeckém poli významný a úspěšný, tak ho ta česká společnost tak nezná,
protože se o tom právě málo mluví,“ (R10).
Snaha MZV uzákonit práva a povinnosti krajanů ve vztahu k českému státu se tak dá vykládat jako síla
limitující dopady nevyhraněného, potenciálně negativního veřejné mínění a měnícího se rozložení
politických sil na krajanskou politiku.
Někteří aktéři popisovali českou krajanskou politiku jako nedostatečně odvážnou, se spíše
minimalistickými cíli: „myslím že nějaký vývoj je, ale je to hrozně pomaloučký. Já si myslím bychom mohli
být mnohem dál“ (R11). To platilo i pro některé aktéry, jejichž priority jsou statutem quo pokryty:
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„Vlastně dali jsme dopředu to vzdělávání, a zaplať pánbůh za to, že jsme to dali vpřed a říkáme, že je to
důležitý. Ale já si myslím, že těch oblastí by mělo bejt daleko víc. Ony momentálně jsou v podstatě
neexistující, protože když se podíváte na zahraniční politiku vůči Francouzům nebo francouzský diaspoře
v zahraničí, tak se to prostě naprosto nedá srovnat,“ (R13). Tato kritická linie často reflektuje rozpor
mezi tradičním a modernizovaným chápáním krajanů a jejich potřeb. Například zakladatel asociace
Českých studentů a mladých profesionálů ve Francii Martin Polívka charakterizuje krajanskou politiku
jako naivní: „furt naivně oceňují ty lidi, který dělají ty Sokoly, což je správně, ale nejde se soustředit jenom
na to … Stát na to hledí strašně naivně, že organizace jsou aktivní a je to super, tak se s nimi propojíme a
budeme s nimi dělat akce. Ale tak dá hlas několika lidem, co mají specifický zájmy, třeba financovat školy
v cizině, což není špatně, ale je to specifický. Tápou v tom, jako by neviděli, co by ty krajany mohlo
zajímat,“ (R14, býv. ČSMPF). Podle tohoto zástupce mladých krajanů nemá krajanská politika výhled
do budoucna: „V Paříži jsme zjistili, že není žádná struktura [pro vztah s ČR]. [Bývalý velvyslanec Fischer]
začal jednou ročně sezení k 17. listopadu, kam zval studenty, a když už jsme tam seděli pošesté, říkali jsme
si, ‘každej rok sem vyvezete někoho z Čech, kdo vykládá, jak byl komunismus strašnej’. Což je pravda, ale
není to forward looking,“ (R14, býv. ČSMPF).
Podobně hodnotí koncepci krajanské politiky zaměřené především na starší kohorty emigrantů i
Roman Bělor: „No já právě mám podezření, že nám vlastně vyhovuje, že [krajanská politika] je ten spolek
sedmdesátiletých sokolů v Chicagu, kterým dáme nějaký peníze, oni [uspořádají] jednu oslavu a koupí si
nový činky nebo švédskou bednu. Že nejsme schopný do toho zachytit ty aktivní lidi, což jsou lidi od
dvaceti do sedmdesáti let. [Češi, kteří odešli do zahraničí po roce 1989] by se sem vraceli, třeba by tady
investovali nebo sem přestěhovali na starý kolena. Nestěhovali by se z Chicaga na Floridu, ale třeba by si
tu koupili barák v Písku. A s tímhle tím se vůbec nepracuje, podle mě. Vidím velkou mezeru ve vztahu k
těm aktivním současným Čechům v zahraničí,“ (R11). Martin Polívka souhlasí: „Stát není schopný nabrat
sebevědomí a formálně, neformálně networkovat dvakrát do roka,“ (R14). Tyto pohledy naznačují, že
zůstává otázkou, do jaké míry se deklarovaná modernizace krajanství promítá do praktických
distribučních rozhodnutí. Z odpovědí aktérů i z distribuční praxe MZV je patrná snaha
neupřednostňovat žádné konkrétní skupiny krajanů a aktivity kromě vzdělávání dětí v českých
školách. Z rozhovorů ovšem vyplývá, že by někteří aktéři vítali odvážnější vizi a odpovídající
prioritizaci pozornosti a prostředků. Je možné, že v některých lokalitách je propojování nové diaspory
úspěšnější díky aktivnějšímu přístupu místních aktérů (např. konzulů, velvyslanců, ředitelů českých
škol či center apod.). Nicméně není patrné, že by český stát měl stanovenou obecnou strategii
networkingu krajanů navzájem i se státem.
S nedostatkem vize či aktivního oslovování krajanů souvisí i možná přílišný důraz na české školy jako
středobod komunitního života v konkrétních lokalitách. Martin Polívka to shrnuje následovně:
"Kdybych neměl děti, tak se [o akcích] nedozvím" (R14). S tím de facto souhlasí i další respondent:
„Školy zároveň cílí na to, že propojují obecně tu komunitu. Takže pokud na místě není nikdo jinej, tak
zároveň propagují kulturu a cílí teda i na zahraniční tamní publikum, protože tomu prezentujou naši
kulturu. … A jsou zároveň styčný body i pro byznys. Protože nikde není nic jinýho. … Když bude se
potřebovat nějakej byznysmen z Český republiky etablovat v Chicagu, tak je pro něj nejsnazší se obrátit
na Českou školu v Chicagu,“ (R13). Ústřední role českých škol odpovídá snaze MZV dát krajanům
prostor tvořit politiku "zdola". Pravděpodobně je ještě umocněna neexistencí kontaktů na krajany,
které by zastupitelské úřady v zahraničí využívaly; nejobsáhlejší seznam emailů na místní krajany tak
má pravděpodobně právě škola. Vzniká ovšem riziko capture, tedy zajetí distribuce zdrojů ve prospěch
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dobře organizovaných skupin. Krajanská politika se tak vystavuje riziku, že nevědomky ignoruje zájmy
populací, které nejsou tak dobře zorganizované jako motivovaní rodiče předškolních a školních dětí.
Posledním problémem vyplývajícím z rozhovorů s institucionálními aktéry je fragmentace krajanské
politiky v jednotlivých resortech. Nejsymptomatičtější jsou již zmíněné nejasnosti kolem definice
krajana, potažmo druhy krajanských komunit, o které se jednotlivé resorty zajímají. Z hlediska resortu
Ministerstva vnitra je definice krajana v souladu se zaměřením jeho agendy rozšířena na každého
cizince, který má prokazatelně český národnostní původ, nebo je dítětem rodiče s českým
národnostním původem, nebo dítětem dítěte rodiče s českým národnostním původem. Dokládá to
i tento rozhovor: „Pro nás jsou cíloví krajani ti, kteří směřují k trvalému pobytu (v ČR). Ti cizinci s českým
původem.“ (R3). Pro MŠMT jsou relevantní pouze krajanské komunity, které spolupracují na výuce
češtiny, nikoliv jednotlivci: „z podstaty věci zde u nás v Odboru mezinárodních vztahů [MŠMT] cílíme na
krajanské komunity, které realizují výuku českého jazyka, ať už pravidelnou nebo nepravidelnou“ (R6).
Pro MPSV „jsou ty krajané takový vedlejší produkt práce,“ resort je nevnímá jako samostatnou skupinu,
ale jako osoby, jejichž aktivity nebo pobyt se (částečně) odehrávají nebo v minulosti odehrávaly v
rámci českého systému sociálního zabezpečení (R4, R5).
Fungování meziresortní komise aktéři chválí, nicméně z pohledu krajanů není dostačující pro zajištění
jejich potřeb, zejména informačních, na čemž se shodují zástupci krajanských organizací: „Je tam
informační nepořádek, nejsou webovky, takže lidi se spíš ptají v těch [facebookových] skupinách. A co si
tam lidi raděj za nesmysly. Stát naprosto selhává v informování,“ (R14). Podrobněji situaci popisuje R13:
prioritou je „jednoduchý získávání informací pro Čecha žijícího v zahraničí o všech věcech, který buď
musí dělat, nebo chce dělat, administrativního charakteru v České republice. [Češi žijící v zahraničí
dlouhodobě chtějí] jedno místo, kde se můžou lidi informovat, … teda stránky, protože jsou stránky
‘Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí’ na stránkách MZV, ale z různých důvodů nepokrývají
naprosto všechno, a hlavně tam nejsou kontaktní osoby, na které se ty lidi potom mohou obrátit, když
mají potom tu jednotlivost, protože každá jednotlivost je pochopitelně jiná a prostě lidi v podstatě nemají
dovolání,“ (R13).
Institucionální aktéři státní správy ne vždy souhlasí: „Ty informace jsou, akorát nesmí být lidi líný si je
najít,“ (R3). Nicméně historické debaty o personálně silnějším odboru či zřízení úřadu pro krajany (R1,
R9) naznačují, že větší prioritizace informovanosti vůči krajanům by byla řešením dlouhodobé
potřeby. Posílení současné meziresortní komise by krajané vítali: „Já si myslím, že to není ani o
penězích. Já si myslím, že je to o tý koordinaci, protože nakonec máme meziresortní komisi, která je
přesně to, co je potřeba … akorát je třeba to všecko dát do pohybu," (R13).

Prostředky a finance pro KP
Finanční podpora české diaspory je jednou ze stěžejních pojítek s mateřským státem, který tak může
podporovat vzájemné vazby (podpora škol, spolků) a přispívat na jejich udržování (např. údržba
majetku). Finance proudí několika toky: jednak přes resortní ministerstva (zejm. MZV ČR, MV ČR,
MŠMT ČR, MF ČR), tak i přes různé spolky (např. Československý ústav zahraniční). Zdá se, že většina
aktérů je částečně spokojená s výší dotací i se systémem jejich distribuce, avšak nabízejí se možné
změny. Detailněji tak upozorníme na následující témata:
a. systém dotací a jejich distribuce,
b. podpora škol,
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c. sociální podpora.
a. Systém dotací a jejich distribuce
Celkově došlo k velmi pozitivní změně v podpoře diaspory, neboť byl v září 2020 schválen Program
podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v letech 2021 až 2025190, v jehož rámci došlo ke
100% nárůstu prostředků na celé období. Účelem je podpora spolupráce s českými krajanskými
komunitami v zahraničí včetně asistenční pomoci tuzemským krajanským komunitám v zahraničí,
podpory uchování české jazykové a kulturní svébytnosti těchto komunit, i péče o nemovité památky v
zahraničí se vztahem k českému kulturnímu dědictví. Z hlediska zahraničně-politických vztahů je
tento dotační program koordinován Oddělením zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti
(OZZKZ), v jehož gesci je krajanská agenda na MZV. OZZKZ také provádí hodnocení a věcnou kontrolu
jednotlivých dotačních projektů, o které mohou české krajanské komunity každý rok žádat. R1
vysvětluje: „My nedáváme spolku jako že existuje, ale dáváme peníze na jejich činnost na základě grantu,
který předkládá s ročním předstihem. Velvyslanectví mají svou expertní i kontrolní funkci, neboť mohou
kontrolovat, jak byl grant naplněn. Přispíváme např. na činnost spolku nebo oslavu nějakého svátku,
která tu komunitu semkne a oni do toho dávají tu dobrovolnickou práci. Přihlížíme na to podle toho, co je
to za projekt a co je to za spolek. Těch organizací je 303, v 55 státech. Ročně to je v balíku MZV 42 milionů
korun, to znamená x 5, neboť to je pětiletý program,“ (R1).
Spokojenost s navýšením peněz je pochopitelně velká, na druhou stranu je jasné, že i tak na řadu
aktivit nestačí. Větší dotaci by ocenil další respondent, ačkoliv vidí především jiné bariéry pro zlepšení
fungování českých škol: „Ty (dotace) jsou samozřejmě vždycky nedostačující, ale to prostě tak je, a i
kdybych jich bylo třikrát tolik, tak budeme říkat, že je to nedostačující, protože zase budou jiný potřeby,
ale tam je furt ten stejný základní problém, spolupráce se daří, ale není ani systémová, ani systematická,“
(R13).
MV má své vlastní zdroje, které jdou do přesídlovacího programu: „Jako, peněz není nikdy dost, vždycky
jich může být víc. Ale co jdou peníze za náma – do přesídlování a pomoci při přesídlení krajanů, tam jako
těch peněz nejde úplně málo. Jako ten rozpočet toho našeho projektu je poměrně velký. Samozřejmě, když
ho budeme mít desetkrát větší, můžeme mít ten program desetkrát větší. Je to o nějaké vyváženosti. Na
druhou stranu, ono nemá smysl za každou cenu prostě všechny lidi nacpat do nějakého programu a
všechno za ně zaplatit, protože spousta lidí to prostě nepotřebuje. Prostě, když jako je člověk vidí, že tam
má prostě relativně prosperující firmu a chce se přestěhovat, tak obvykle pro něj není problém, aby si tady
pronajal byt a ten byznys sem buď přenesl, nebo si tu něco našel a nepotřebujou, aby stát mu na to dal
peníze, protože prostě nějaký prostředky má a stačí mu, že my ho zvýhodníme tím, že mu zpřístupníme
ten trvalý pobyt,“ (R3).
I když obecně všichni aktéři oceňují navýšení finančních prostředků a dotaci pro činnosti diaspory,
např. R14: „peníze od MZV, to funguje dobře“, někteří aktéři by rádi trochu pozměnili distribuci peněz,
tj. jednotlivých grantů tak, aby se ubralo na snaze podpořit co největší množství spolků a ocenil se
např. jeden finančně náročnější projekt. Cílem by tedy měla být větší diverzifikace a kvalita. Stejně tak

Program podpory českého kulturního dědictví na léta 2016–2020 (usnesení vlády). Dostupné z:
https://www.dzs.cz/program/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici?event_date=2016-1006 [8. 3. 2021]. Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně
prospěšných činností pro rok 2023. https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/usnesenivlady/03_Material_HO23_vlada.pdf [27. 10. 2022].
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je i problém s navyšováním peněz do budoucna, neboť další spolky vznikají a tím narůstá i tlak na
zvýšení podpory.
Problém s navyšováním peněz a současně i vznikem nových spolků vidí R9: „…pokračujeme v tom úsilí
podpory české diaspory v cizině. Tam se nám podařilo navýšit nebo prosadit navýšení příspěvku na
podporu krajanských spolků vlastně o 100 %. Je otázkou, jak to ty spolky pocítí, protože se od té doby
jejich počet taky rozmnožil. Takže se nedá říct, že každý spolek dostane o 100 % víc než do té doby, ale
přeci jenom to považuji za značný úspěch,“ (R9).
V podobném duchu se vyjadřuje i R6: „Mluvíme-li o peněžních darech, tak jsme od roku 2012, kdy poprvé
byly dary poskytovány, až do roku 2015 poskytovali dary v rozmezí milion sto až dva a půl milionu. Ale z
původních 10-11 spolků je jich 40, ale ta částka se vlastně nenavýšila čtyřikrát, takže jsme tam řešili
nedostatek peněz.“ Velmi do toho ovšem promluvilo období pandemie covidu, které se projevilo ve
značném omezení či zastavení výjezdů do zahraničí. Byl též zaznamenán úbytek zájemců o místa
učitelů a lektorů v zahraničí: „…protože samozřejmě to cestování, nebo ta výuka měla své limity dané
těmi opatřeními,“ (R6).
Obdobně mluví i R11: „Jak jsem pochopil [problematiku rozdělování peněz], tak je to podle toho, že se
nahlásí nějaký spolek a řekne: My máme 50 členů. Děláme to a to. Potřebovali bysme nějaký peníze, a teď
podle nějakého klíče na to MZV z toho balíčku peněz, který jsou na to určený, něco dají. Oni musí podat
žádost. Nějaký grantový systém a ono to nějak funguje. To mě příjemně překvapilo, že to funguje trošku
lépe, než jsem čekal. Že i těch peněz na to je více, než jsem čekal. I když by jich mohlo být samozřejmě víc,“
(R11).

b. Podpora škol
MŠMT, které podporuje české školy v zahraničí nebo výuku krajanů v Česku, je vedle MZV dalším
klíčovým ministerstvem zprostředkujícím finanční podporu pro českou diasporu. R1: „A to je část, kde
jsou trochu pohyby, oni mají tu strukturu trochu komplikovanější. Něco získávají fixně od vlády a něco si
musí ještě doplácet ze svého budgetu školství. Nejvíc jde na ty kulturní a společenský projekty. Ale už se
tomu velice blíží podpora škol. Ta podpora škol je ale zase víceúrovňová.“
MŠMT vysílá a hradí pobyt učitelů a lektorů. Slabá: „My jako ministerstvo školství máme právě těch víc
aktivit, takže hradíme vysílání učitelů a lektorů. Učitelé jdou ke krajanským komunitám a lektoři jsou na
univerzity. Takže pokud mluvíme o těch komunitách, tak tam vysílání toho učitele kompletně
stoprocentně hradíme, to znamená plat včetně všech odvodů, valutové náhrady, takové ty zvýšené
náhrady při pobytu v zahraničí, veškeré vybavování toho pracoviště technickými prostředky, učebními
materiály, knihami, které třeba lektor požádá. Potom realizujeme ve spolupráci s Univerzitou Karlovou
na základě vysoutěžené zakázky 2 kurzy. jeden jazykový čtyřtýdenní a jeden je dvoutýdenní metodický,
ten už je právě pro učitele, kteří dále působí v zahraničí. Potom poskytujeme ty peněžní dary, přijímáme
studenty z krajanských komunit na studium češtiny tady v České republice, 1 až 2 semestrální pobyty na
vysokých školách. Plus tam jsou ti lektoři.“
Podmínky financování pro české školy v zahraničí jsou dané a je tam podmínka pravidelného konání.
R6 upřesňuje: „Nás žádají o peněžní dar české školy, které jsou registrovaným krajanským spolkem. Tato
registrace probíhá vlastně oznámením na zastupitelský úřad a doložením stanov a všech náležitostí typu
zřízení bankovního účtu, nějaké bankovní identity a tak dále. Takže pro nás je to registrovaný krajanský
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spolek a zároveň ten spolek musí realizovat pravidelnou výuku českého jazyka. To je rozdíl mezi námi a
Ministerstvem zahraničních věcí. U nás ta podmínka té pravidelnosti je.“
Na MŠMT je úzce navázána příspěvková organizace Domu zahraniční spolupráce, jehož hlavním cílem
je usnadňovat mezinárodní spolupráci ve vzdělávání a podporovat zapojení co nejširšího spektra
jednotlivců i institucí do mezinárodních aktivit. Jednou z jejich aktivit je i organizace jazykových kurzů
pro studenty z krajanských komunit. R12 z Domu zahraniční spolupráce: „My máme vlastní rozpočet,
řídíme se podle usnesení vlády 926/2020, které nám upravuje naše aktivity na období 5 let. Takže teďka
to máme na období 21 až 25. A k tomu usnesení vlády vždycky přísluší taková ekonomická tabulka
finanční, která nám na ty aktivity vlastně určí určitou sumu peněz na všechny jako dohromady, takže tam
jsou výsledné peníze. Protože něco financuje přímo MŠMT, třeba ten kurz v Poděbradech, dříve to bylo v
Dobrušce. A učitele a lektory si financujeme my, protože jsou to naši zaměstnanci. Ale ten kurz metodicky,
kurz češtiny, ten financuje vlastně Ministerstvo školství přímo. A pak máme ještě 30 semestrálních míst
pro studenty ročně z krajanských komunit, takže se nám mohou hlásit na toto studium. Finanční
prostředky jsou pro naše programy v současné době dostatečné, takže vlastně ty požadavky krajanské
komunity a těch studentů můžeme uspokojit.“
Školy ale mohou čerpat dodatečné peníze i z grantu MZV, pokud nemohou být zahrnuty pod
kompetenci MŠMT. R1: „Ten náš budget je obecnější, kdežto ten budget MŠMT je specifický. Takže my
jdeme cestou specializace, školám dáváme na nájem prostor nebo na mimoškolní činnost, kulturní radši,
než abychom to dávali přímo na tu výuku. Oni ty peníze můžou dostat od MŠMT. Pokud ale z nějakých
kvalifikačních důvodů to nejde, např. že MŠMT dává od nějaké úrovně výše na tu výuku a my víme, že je to
třeba jenom nějaký spolek, který je jenom takový organizovaný babysitting, čtou se pohádky a žádnou
osnovu to nemá, tak ty peníze dáme my. A takhle se to vlastně subsidiárně jako by vlastně doplňujeme do
tý komplementarity, aby to jako nakonec vyšlo. Přibližně asi sedm nebo osm procent jde na údržbu svého
majetku, protože zvlášť v USA, některé ty organizace mají rozsáhlý majetek, který taky potřebuje údržbu.
A na ty oni už nestačí. Ale potřebují to pro svoji činnost, aby mohly existovat. Každá ta komunita podle
teritoria má někde jinde ty základní pilíře své existence. Někdo potřebuje mít klubovnu a někdo si školu
pronajímá odněkud jinud. V podstatě, čím je to ta starší taková ta tradičnější, potřebuje mít pevný kořeny.
Čím je to ta novější, pak potřebuje mít specializovaný místnosti na konkrétní činnost, které si ona
vybrala.“

c. Sociální zabezpečení
Instituce jako MPSV, resp. jemu podřízená Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), poskytují
podporu obyvatelům České republiky na základě jejich účasti na českém systému sociálního
zabezpečení (sociální a zdravotní pojištění). Poskytování některých dávek se tedy může týkat i krajanů
na základě skutečnosti, že v Česku nějakou dobu žili, vykonávali výdělečnou činnost a odváděli
pojistné. „Ale tak my jako samozřejmě víme, že se o tu krajanskou komunitu nějak ten stát stará, ale ono
to pro nás prostě nemá nějaký věcný dopad, protože my to nemáme nastavené tak že se budeme chtít
jinak starat o krajany, že budeme jinak vyřizovat žádost, protože je to Čech, nebo to byl Čech. Takhle to
prostě vůbec jako nestojí. A v rámci EU to ani dělat vlastně nesmíme rozdíly mezi Čechama a jako jinýma
občanama,“ (R5).
Pro řadu dávek krajané musí mít trvalý pobyt v Česku (např. v podpoře při nezaměstnanosti, mateřské
dovolené apod.), nicméně pro vyplácení penzí to nutné není: „V Evropě platíme do zahraničí českým
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důchodcům, takže teoreticky: Děti začaly pracovat v Německu, usadily se tam a maminka tady, protože
vykořenit nechce. A teď je problém, takže si jí přesunu do Německa. A pokud jako je závislá na jejich péči
a je to česká důchodkyně, tak mi jí tam ten příspěvek prostě pošlem,“ (R5). „Protože ty český důchodce
bereme, že jsou u nás pojištěný…” (R4).
Podpora se vyplácí i pro občany v invalidním důchodu. „Tohle je prostě normální státní dávka
financována z daní pro lidi, který jsou závislí a odkázaný na péči v nějakým stupni, teď se to posuzuje,
jestli jednička, dvojka, trojka, čtyřka a podle toho, co se vyzkoumá, tak podle toho ten člověk dostane
peněžitou dávku a cílem je, aby se obstaral on sám. Často to bývají ještě děti, protože my platíme dětem.
Když rodič má postižený dítě, tak taky může požádat o příspěvek na péči. No a pokud třeba ten druhý
rodič, který pracuje, protože ten první se stará o to postižené dítě, tak když začnou pracovat v cizině
anebo tam odejdou jo a jsou pořád naši, tak těm to taky poskytneme…“ (R4).
Vyplácení těchto dávek do zahraničí je ale velmi pečlivě zkoumáno: R5: „Jako nikdo není nadšen z toho,
že by měl posílat dávky, které se financují z daní nějak jako extrémně ve velké míře do zahraničí. To
prostě je vždycky jako taková oblast, která se jako reguluje hodně opatrně. Jo, takže když tohle to děláme
i pro krajany.“

Ostatní
Z rozhovorů vyplynula řada dalších témat, jmenujme ještě např. otázku remitencí či roli škol ve
vzdělávání a networkingu.

a.

Remitence

Výše a objem remitencí posílaných do Česka je důležitým tématem v diskuzi o potřebě udržovat dobré
vztahy s českou diasporou. Jak se ale zdá, stále je toto téma na politické scéně propagováno málo: R14:
„Pár [politiků] zmíní remitence, ale že by to bylo téma, které se chystají nějak politicky využít, to ne – to je
pro mě překvapivé". Podobně hovoří i R9: „Pořád se mluví o tom, jaký je státní dluh, ale kolik tady přijde
těch remitencí? O tom ví, tak málo lidí. To se vlastně v žádném titulku nikdy neobjeví.“
Postupem času se toto téma podle R3 ale dostává do popředí: „Diaspora byla velmi okrajovým tématem,
ale v posledních letech se podařilo z něj udělat docela významný téma i v souvislosti samozřejmě s
distanční volbou a s tím, že jako přišli lidi, který si dokázali spočítat, že pro nás jako ty lidi v zahraničí
jsou velice důležitý i po té ekonomické stránce, že prostě, jako když se to bude počítat tak jako ty, jenom
remitence, které přicházejí od expatů a od jako těch Čechů v zahraničí jsou vlastně obrovský, Tam je to
někde kolem 100 miliard ročně, nebo něco takovýho? Ale je to prostě hrozně důležitý, protože jako to je
zase něco, na co spousta lidí i v tý politice přeci slyší,“ (R3).

b.

Školy, vzdělávání a propojování lidí

Významnou složkou celé krajanské politiky je vzdělávání Čechů a jejich potomků v zahraničí anebo
pomocí on-line výuky. Patří sem nejen výuka češtiny v cílových zemích či přímo kurzy češtiny v Česku,
stáže, ale i návazná kulturní a sociální činnost navázaná na české školy: „Školy zároveň cílí na to, že
propojuji obecně tu komunitu. Takže pokud na místě není nikdo jinej, tak zároveň propagují kulturu a cílí
teda i na zahraniční tamní publikum, protože tomu prezentujou naši kulturu. To třeba v Paříži neděláme,
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protože máme Český centrum a my se pak zaměřujeme víc na vzdělávání všech. A v tom jsou zároveň ty
styčný body i pro byznys. Protože nikde není nic jinýho. Takže český školy, protože znají to prostředí, jsou
schopni propojovat byznys a otevírat dveře byznysu i vědě, výzkumu, třeba právě protože ty lidi znají a ví
kam. A to se děje. Když se bude chtít nějakej byznysmen z Český republiky etablovat v Chicagu, tak je pro
něj nejsnazší se obrátit na Českou školu v Chicagu,“ (R13).
Velmi vítanou nabídkou je pro vybrané studenty pobyt v Česku na vysokých školách, kde stráví 1-2
semestry výukou češtiny: „Nejedná se úplně o vysokoškolské studium nebo nějaké ucelené studium, ale
spíše ty vysoké školy poskytují studium bohemistiky pro krajany. Takže to jsou spíše takové jakoby stáže.
Není to prostě ucelené studium nějakého oboru,“ (R12).
Program pro výuku a stáže pro cizince (nebo potomky Čechů v zahraničí) existuje od roku 1995 a
prošel si řadou změn, např. kurz metodiky, který začal až od roku 2016. Od začátku DZS spolupracuje
s Filozofickou fakultou UK v Praze a v Brně (Masarykova univerzita), které mají kvalitní bohemistiku
pro cizince. „Tyto školy jsou velmi vstřícné, takže jsme tam začali vlastně posílat studenty. Teoreticky
bychom mohli navázat spolupráci s někým jiným, ale tyhle ty fakulty spíš jsou historicky tomu nakloněný
a vycházejí nám vstříc, takže dáváme studenty tam,“ (R12).
Významnou aktivitou a podporou pro výuku češtiny je vysílání českých učitelů do zahraničí. I zde
dochází postupem času k řadě změn. Dříve se tolik učitelů a lektorů nevysílalo do tolika zemí. Smlouvy
byly na kratší období třeba na 3-6 měsíců. V současné době se vysílají učitelé na rok a mohou si
požádat o prodloužení na další 3 roky a poté ještě na 2 roky. „Takže vlastně to vyslání je 6 let celkem - 4
roky jsou bez výběrového řízení, pak už musí být výběrová řízení. Je za účasti vlastně dalších kandidátů,
nejen toho učitele. A i ty země, ty destinace, kam se vysílalo, tak se měnily. Třeba ze začátku první učitel
vyjel do Kanady, ale teď už do Kanady nevysíláme. A měli jsme také obsazené Polsko, teď už se do Polska
nevysílá, naopak vysíláme do Austrálie, do USA (Chicago, Atlanta). Takže opravdu ty destinace, kam se
vysílají učitelé, se mění. Třeba do Austrálie je nyní převis, zatímco kolem roku 2000 tam měli svoje zdroje.
a my jsme zase obnovili to vyslání až po roce 2015,” (R12).
Z rozhovoru ale vyplynulo, že jsou země jako Chorvatsko, Rumunsko, Srbsko a od r. 2004 Jižní Amerika
(čtyři učitelé nyní), které mají zájem o české učitele setrvalý. Řídí se to podle požadavků krajanských
komunit a vysílání je nyní dlouhodobější. Nově, v důsledku pandemie covidu se uplatňuje online
vyučování, zvláště v odlehlých oblastech Jižní Ameriky: „Oni třeba naši učitelé v Jižní Americe tu online
výuku samozřejmě neopustili a pořád v ni pokračují. A protože třeba Argentina, Brazílie jsou opravdu
obrovské země, tak tam do určité míry nejde, aby ti lidé jezdili na tu výuku, takže ta online výuka tam
vlastně probíhá pořád. A jak říkám, pokud byl covid, třeba naši učitelé museli být tady v České republice a
učili na dálku,” (R12).

6.1.4. Shrnutí hlavních poznatků z rozhovorů s aktéry krajanské politiky
Současná krajanská politika České republiky se postupně vyvíjí od 90. let 20. století. Nejde zcela o
rovnoměrný vývoj v průběhu let, jak se shodují někteří aktéři. Jsou období, kdy je toto téma více
akcentováno než jindy. Velký vliv na tvorbu krajanské politiky má zejména politická a ekonomická
situace. Většina oslovených aktérů zmiňovala osobní zkušenosti s pobytem v zahraničí či s emigrací
svých příbuzných. Tyto skutečnosti jim umožnily vhlédnout do situace Čechů či potomků Čechů žijících
v zahraničí. Aktéři také zmiňovali rozdíly mezi jednotlivými generacemi krajanů dle doby jejich
odchodu do zahraničí. Jednotlivé generace mají odlišné potřeby a požadavky na český stát. Proto také
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můžeme najít rozdíly v cílových skupinách jednotlivých institucí. Některé instituce jsou spíše
zaměřeny na generace, které odešly před rokem 1989, zatímco jiné se více zaměřují na Čechy, kteří
odešli po roce 1989. Za největší úspěch posledních let považují aktéři navýšení finančního rozpočtu na
podporu krajanů v roce 2021 a uzákonění dvojího občanství v roce 2013.
Tabulka č. 6.3. shrnuje hlavní poznatky z provedených rozhovorů. Téměř všichni aktéři se shodují, že
hlavním cílem krajanské politiky je v současnosti odhlasovat v Parlamentu korespondenční volbu,
která by umožnila všem rovný přístup k volebnímu právu. Někteří by ještě preferovali, kdyby měli
krajané svého zástupce (podobně jako to mají Francouzi) např. v Senátu. Následuje cíl dát vztahu
krajana a státu trvalý zákonný rámec. Dalším zmiňovaným cílem je seznamovat českou veřejnost s
krajany a zlepšit tak vztahy, které jsou někdy napjaté. Mezi hlavními cíli současné krajanské politiky
aktéři také řadili zajištění vzdělávání pro Čechy žijící v zahraničí, zachování stávající podpory pro
spolky, vybudování efektivního institucionálního systému či dořešení restitucí. Jako hlavní zábrany,
které brání naplňování výše stanovených cílů, byly identifikovány politické a osobní zájmy
jednotlivých aktérů vstupujících do tvorby krajanské politiky. Především jde o zájmy politických stran
(které Češi v zahraničí volí méně často) a jejich nevole k uzákonění korespondenční volby. K
naplňování cílů přispívají témata jako korespondenční volba, uzákonění vztahu krajana a státu, šíření
české kultury a vzdělanosti či v posledních letech rostoucí toky remitencí, která dávají příležitost k
ospravedlnění potřeby většího zájmu o krajany ze strany státu. Nejdůležitějšími institucemi, které
tvoří krajanskou politiku, jsou Meziresortní komise pro krajany žijící v zahraničí, Oddělení zvláštního
zmocněnce pro krajanské záležitosti MZV ČR, Ministerstvo školství a konzulární úřady.

Tabulka č. 6.3. Výsledky rozhovorů s aktéry, kteří se zabývají politikou státu vůči Čechům
žijícím v zahraničí
Hlavní cíle
krajanské politiky

Stálá komise
Senátu pro
krajany žijící
v zahraničí

Korespondenční
volba; zlepšení
vztahů krajanů a
veřejnost; zajištění
vzdělávání pro
Čechy žijící v
zahraničí;
Seznamování české
veřejnosti s krajany

Cílové skupiny
Mladá generace
Čechů žijící v
zahraničí
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Vlivy na
formování
PČŽZ
Politické strany
a jejich zájmy

Důležití aktéři
Meziresortní komise;
Ministerstvo
zahraničních věcí;
Ministerstvo školství;
Zastupitelské úřady
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Krajanské
spolky; Spíše se
chtějí zaměřit
na mladší
generaci

Politické zájmy;
osobní zájmy
jednotlivých
lidí

Podvýbor pro
styky
s krajany
(PSP)

Korespondenční
volba; Propagace
krajanů; Zachování
stávající podpory
pro spolky; Podpora
návratů;
Vybudování
komplexního
systému; Dořešení
restitucí; Projevení
zájmu; Více se
zaměřit na mladou
generaci

Oddělení pro krajanské
záležitosti; Pražské
arcibiskupství; Lidé
pracující přímo s
krajanskými
komunitami

Ministerstvo
zahraničních
věcí

Korespondenční
volba; Udržení
kontaktu krajanů s
vlastí; Uspokojování
potřeb lidí žijících v
zahraničí; Zákonné
ustanovení vztahu
krajanů s vlastí

Češi žijící v
zahraničí a
jejich potomci

Lidský faktor;
Spolupráce
mezi
jednotlivými
institucemi;
Politický vliv

Konzulové; Jedinci se
zájmem o krajany;
Oddělení pro krajanské
záležitosti; Zvláštní
zmocněnec
Ministerstva
zahraničních věcí

Ministerstvo
vnitra

Zapojení krajanů do
dění v Česku;
Vybudování
pevnějších vztahů;
Motivace k návratu

Potomci Čechů
žijící v zahraničí

Silná témata
(korespondenč
ní volba); Sílící
toky remitencí

Vláda; Meziresortní
komise; Parlament

-

-

Potřeby spolků;
informace z
terénu, finanční
prostředky

Ministerstvo
zahraničních věcí;
Spolky

Ministerstvo
práce a
sociálních
věcí

-

Ministerstvo
školství,
mládeže a
tělovýchovy

Podpoření
krajanských
komunit – finančně,
metodicky,
materiálně;
Zajištění
financování;
zohlednění nových
potřeb; Nové
programy např.
dětské tábory

Lidé, kteří mají
vztah k ČR, ze
kterého plynou
nároky
Krajanské
komunity
realizující
výuku českého
jazyka
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Ministerstvo
kultury

Dům
zahraniční
spolupráce

6.2.

Spolupráce s
krajany

Získat více
kandidátů na učitele
do zemí, kde je
složité místa
naplnit; Udržení
finanční podpory;
Nové aktivity

Necílí na
krajanské
komunity

Krajanské
komunity

-

Finanční
prostředky,
spolupráce
mezi
institucemi

Ministerstvo
zahraničních věcí;
Zvláštní zmocněnec pro
krajanské záležitosti a
další ministerstva
Ministerstvo školství;
Ministerstvo
zahraničních věcí

Potřeby českých krajanů na základě výsledků dotazníkového šetření

Vodítkem pro zavádění nových a úpravu stávajících krajanských politik, stejně jako pro prioritizaci
jednotlivých opatření, by měly být potřeby a názory samotných krajanů. Ty hrají klíčovou roli i pro
nastavování podmínek k tomu, aby čeští krajané měli motivaci se ze zahraničí do Česka vracet a
přinášet zpět své nabyté zkušenosti, know-how, kapitál i společenské hodnoty. Z tohoto důvodu jsme
se v našem dotazníkovém šetření českých krajanů dotazovali na to, jaké záležitosti v kontaktu s
Českou republikou nejčastěji řeší, s jakými institucemi jsou v kontaktu, jak hodnotí jejich služby či
přístup, jak vnímají vztah Česka ke svým krajanům a v čem by se mohl zlepšit, ale také na to, zda se
plánují či chtějí do ČR vrátit a co tomu případně stojí v cestě. V této sekci představujeme výsledky
analýzy jejich odpovědí a vztahujeme je k otázce náplně krajanských politik.

6.2.1. Metodika
Šíření dotazníku a sběr dat probíhalo několika kanály:
1. Byl rozeslán newsletter skrze nástroj MailerLite. Původně zamýšlený nástroj
Mailchimp se ukázal být nepoužitelným skrze jeho vysokou míru zabezpečení –
emailové adresy, které jsme měli k dispozici, jsme importovali do Mailchimpu přímo.
Díky tomu neproběhla dvoustupňová validace importovaného kontaktu, a Mailchimp
tudíž odmítl na tyto adresy rozeslat mailing z důvodu hrozby spamování. Nástroj
MailerLite toto omezení neměl, s jeho pomocí jsme tedy byli schopni newsletter
rozeslat.
2. Požádali jsme o šíření dotazníku i MZV ČR.
3. Dotazník byl šířen osobně všemi jednotlivými řešiteli podílejícími se na projektu na
relevantních místech a skrze relevantní kanály (konference, vlastní databáze kontaktů
apod.).
4. Na Facebooku – v relevantních facebookových skupinách a skrze placenou reklamu
zacílenou na uživatele Facebooku nacházející se v zahraničí s nastaveným výchozím
jazykem čeština.
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Dotazníky jsme sbírali v období od konce května 2021 do konce září 2021, celkem bylo sebráno 985
dotazníků.
Jako nejvíce efektivní pro sběr dat se ukázala metoda placené reklamy na Facebooku, která přinesla
přibližně polovinu celkového počtu dotazníků. Pro co nejrelevantnější skladbu respondentů je však
kruciální sbírat dotazníky všemi možnými kanály, které jsou k dispozici.

6.2.2. Nedostatky české krajanské politiky a potenciál zlepšení očima krajanů
V této části analyzujeme odpovědi respondentů našeho dotazníkového šetření na otázku "V čem by se
podle vás mohl vztah České republiky ke krajanům v zahraničí zlepšit?" Na otázku odpovědělo celkem
357 respondentů, z toho 27 % byli lidé pracující jako vědci (tj. mírně větší podíl, než byl jejich podíl na
celém výzkumném souboru - 22 %). Některé ze získaných odpovědí byly věcné a týkaly se praktických
problémů, na které krajané narážejí při vyřizování svých osobních záležitostí v Česku (obnova
osobních dokladů, získávání občanství pro své děti, účast ve volbách), některé se týkaly spíše
obecnějších dojmů z toho, jak Česko ve vztahu ke svým krajanům vystupuje, jak s nimi zachází či jak si
jich váží a další odrážely celkové naladění respondentů ve vztahu k Česku, české společnosti a dění v
zemi. Vědci často uváděli problémy týkající se uplatnění v akademické sféře v Česku (nesrovnatelnost
finančního ohodnocení, nezařaditelnost zahraničního akademika do české hierarchie pozic,
netransparentnost výběrových řízení, akademický inbreeding, pocit závisti, ostychu).
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Graf č. 6.4. Potřebná zlepšení vztahu ČR ke krajanům očima respondentů dotazníkového
šetření

Zdroj: dotazníkové šetření "Čeští krajané 2021", N = 357 (jen respondenti, kteří odpověděli na otevřenou
otázku), počet jednotlivých odpovědí = 437 (někteří respondenti uvedli více odpovědí)

Jednoznačně nejvíce respondentů (20 % uvedených doporučení) apeluje na snížení míry byrokracie,
zlepšení rychlosti, dostupnosti a srozumitelnosti služeb státu (mimo jiné i digitalizací) pro krajany v
zahraničí. Je zjevné, že ačkoli mnohé informace dostupné jsou, Češi v zahraničí o nich (zatím) nevědí,
což může být způsobeno mnoha faktory. Větší propagace a zároveň uživatelské zpřístupnění
příslušných informačních zdrojů by nicméně situaci pravděpodobně pomohly zlepšit. Druhé
navrhované opatření se týká usnadnění, resp. zpřístupnění voleb českým občanům v zahraničí, a to
umožněním elektronického, korespondenčního hlasování v distanční podobě (14 %). Třetí výzva volá
po poskytování více informací, větší a lepší komunikaci (10 %). V závěsu z hlediska frekvence
následují: doporučení a) zlepšit uživatelský přístup na českých konzulátech a velvyslanectvích, ale i
(státních) institucích v Česku komunikujících (nejen) s krajany (volání po větší
profesionalitě/věcnosti, přívětivějším jednání i nastavení pracovní doby) (9 %) a b) neznevažovat roli
krajanů v zahraničí – vnímat a prezentovat je jako rovnocenné partnery a vyhnout se jejich
diskriminaci (6 %). Toto doporučení cílí jak na nastavení různých opatření a předpisů týkajících se
vyřizování osobních záležitostí na úřadech státní správy či např. přístupu k volbám, tak na
podezřívavý či závistivý přístup k lidem, kteří odešli do zahraničí, který podle mnohých krajanů v
populaci žijící "doma" přetrvává. V nejpočetnější kategorii odpovědí "jiné" byly zahrnuty různorodé
ojedinělé odpovědi a výroky, které nejsou přímo uplatnitelné jako doporučení pro úpravu krajanských
politik.

Pro představu uvádíme příklady některých opakujících se odpovědí:
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„Aktivní, moderní komunikace (přes internet, e-mail, sociální media atd.), možnost volit elektronicky,
delší/častější hodiny pro veřejnost na velvyslanectví, více možností komunikovat s velvyslanectvím,
možnost zaslání cestovního pasu poštou při [jeho výměně] na ambasádě.“
„Česká diaspora je velmi početná a v době globalizace a všeobecného využívání moderních technologií
snadno udržuje živý kontakt s děním v České republice. Vzhledem k velkému počtu českých občanů žijících
dlouhodobě v zahraničí by bylo třeba, aby české instituce zpřístupnily na internetu informace pro české
občany v zahraničí ohledně práv a povinností v oblasti důchodového a zdravotního pojištění, daní,
povinné školní docházky, možností využití zdravotní péče, studia a podobně,“ (viz i níže doporučení pro
založení komunikačního portálu krajana).
„Je super, že momentálně můžeme mít dvojí občanství. To znamená, že možná v budoucnu by naše děti
mohly na určitou dobu chodit do české školy. Moc by pomohlo, kdyby existovaly stránky, kde by toto bylo
popsané, rozebrané – zda lze na určitou dobu chodit, navštívit českou školu. Rád bych aby moje děti měly
vztah k Česku, české kultuře a mohly komunikovat.“
„Jediné, co mě trápí, je byrokracie při volbách v zahraničí.“
„Měl by se jim dát větší prostor, více využít jejich zkušenosti ze zahraničí. Mělo by se o nich více vědět a
mluvit.“
„Modernizace přístupu ke krajanským spolkům, naslouchat mladým lidem v zahraničí.“

Souhrnem lze říci, že z nejčastějších připomínek krajanů vyplývají poměrně jednoznačná doporučení
pro krajanskou politiku jednotlivých českých ministerských resortů:
•

pokračovat a urychlit digitalizaci státní správy

•

snižovat míru byrokratizace v procesech týkajících se občana (v případě krajanů konkrétně
např. proces obnovy osobních dokladů tak, aby bylo možné si doklad nechat doručit poštou
nebo vyzvednout na více místech, nebo proces podávání žádosti o udělení občanství dětem
českých krajanů)

•

usnadnit krajanům účast ve volbách zavedením korespondenčního hlasování (ideálně online
formou)

•

zpřehlednit informace určené krajanům/občanům/veřejnosti týkající se vyřizování osobních
záležitostí různého druhu a lépe propagovat využívání již existujících moderních
komunikačních nástrojů pro kontakt občanů se státní správou (viz např. Portál občana a Portál
veřejné správy a komunikační portál pro krajany navržený v rámci našeho projektu)

•

zasadit se o vstřícnější a profesionálnější přístup pracovníků různých úřadů k občanům
vyřizujícím si své osobní záležitosti a jejich připravenost řešit i méně obvyklé situace (týká se
zastupitelských úřadů, úřadů práce, městských úřadů aj.)

•

umožnit krajanům být více vidět; více společnost informovat o "běžných" českých krajanech v
zahraničí, jejich úspěších, ale i problémech, se kterými se potýkají, aby se dostali do povědomí
běžných občanů ČR jako "normální" lidé, kterým není nutno závidět, ale kteří mají Česku co
nabídnout
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6.2.3. 6.2.3. Kontakt s českými institucemi
Respondenti byli dále dotazováni na to, jak často byli v posledních pěti letech přímou komunikací
v kontaktu s:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

konzulárním úsekem českého zastupitelského úřadu v zemi pobytu v konzulárních, matričních
či jiných správních záležitostech;
zastupitelským úřadem v jiných než konzulárních, matričních či jiných správních záležitostech;
Českým centrem;
krajanskými spolky;
českou školou;
českými zaměstnavateli/podnikateli v ČR nebo v zemi pobytu;
českými zdravotnickými zařízeními;
daňovým úřadem v ČR;
českou správou sociálního zabezpečení;
vzdělávacími institucemi v ČR;
Oddělením zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti MZV ČR;
Stálou komisí Senátu pro krajany žijící v zahraničí;
místním úřadem v místě bydliště v ČR;
popř. s dalšími institucemi.

Ti, kteří uvedli, že s příslušným subjektem v kontaktu byli, byli dotázáni na hodnocení komunikace s
ním a na to, co by na komunikaci s danou institucí/typem institucí bylo třeba zlepšit. Nejvíce
respondentů bylo alespoň jednou ročně v nějakém kontaktu s konzulárním úsekem českého
zastupitelského úřadu (57 %), s českými zdravotnickými zařízeními (48 %) a s místním úřadem v
místě bydliště v ČR (51 %). V případě těchto institucí jen minimum respondentů (2 % nebo méně)
uvedlo, že je nezná.
Nejméně respondentů bylo naopak alespoň jednou ročně v kontaktu s Oddělením zvláštního
zmocněnce pro krajanské záležitosti MZV ČR (6 %), Českými centry (14 %) a s Českou správou
sociálního zabezpečení (21 %).
Nejméně známé pak respondentům byly Stálá komise pro krajany žijící v zahraničí (tuto instituci
vůbec neznalo 22 % respondentů), Oddělení zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti MZV ČR
(17 %) a Česká centra (10 %).
K otázce zlepšení komunikace s uvedenými institucemi se většina respondentů (73 %) nevyjádřila.
Z odpovědí zbývajících 27 % respondentů (viz graf) vyplývá, že nejpalčivěji je pociťována potřeba
rozšířenější digitalizace, online komunikace, možnost řešit s úřady své potřeby na dálku (pasy,
doklady, korespondenční volby) (25 % odpovědí). Za další stěžejní problém komunikace českých
institucí je považován celkový přístup jejich pracovníků a nedostatek ochoty, vstřícnosti, popř.
slušnosti (20 % odpovědí). Dále by respondenti uvítali lepší dosažitelnost českých institucí a jejich
služeb (někteří respondenti uvádějí opakované potíže dovolat se na velvyslanectví či konzulát, získat
odpověď na e-mail, vejít se do úředních hodin), zjednodušení administrativních procesů, méně
byrokracie (po 8 % odpovědí). Tato zjištění pouze upřesňují a potvrzují odpovědi získané v předchozí
diskutované otázce. Kromě konkrétních jmenovaných aspektů zlepšení také poukazují na potřebu
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zviditelnění aktivit některých orgánů, které ve prospěch krajanů v Česku působí, a to především
Oddělení zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti MZV ČR.

Graf č. 6.5. Potřebná zlepšení v komunikaci českých institucí směrem k veřejnosti očima
respondentů dotazníkového šetření

Zdroj: dotazníkové šetření "Čeští krajané 2021", N = 257 (jen respondenti, kteří odpověděli na otevřenou
otázku), počet jednotlivých odpovědí = 371(někteří respondenti uvedli více odpovědí)

Příklady odpovědí:
„Bylo by hezké mít možnost vyřešit věci online. Mám pocit, že v ČR se pořád musí všude chodit osobně a
stát fronty, trefit se do pracovních hodit a poledních přestávek je umění, hlavně když je na úřadech
otevřeno jen pár dní v týdnu.“
„Bylo by super zkrátit lhůty na vyřizování čehokoliv přes ambasádu. Čekat 4 měsíce na rodný list v dnešní
době je opravdu tristní, když jiné státy to včetně pasu stíhají za 2 týdny. Je to ostuda a spoustě lidem v
zahraničí to opravdu komplikuje život.“
„Jasnost komunikace, slušnost, žádná arogance, bez nadřazenosti, lepší komunikace.“
„Přístup úředníků k lidem/klientům. Naprosto povýšené chování, nulová snaha pomoci, proti-klientský
přístup. Nikdy více.“

Chybějící kontakt s institucemi
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Respondenti byli rovněž dotázáni na to, s jakými dalšími institucemi postrádají kontakt. Ukázalo se, že
krajané postrádají kontakt s minimem dalších institucí. Celkem 94 % krajanů kontakt s žádnými
dalšími institucemi (nad rámec těch, s nimiž už komunikuje) nepotřebuje. Ze zbylých 6 %
dotazovaných krajanů nejvíce osob uvedlo chybějící kontakt:
1. s organizacemi poskytujícími finanční, právní a sociální služby (banky, právnické kanceláře,
Česká správa sociálního zabezpečení, Czech point, katastr nemovitostí a podobně);
2. se vzdělávacími zařízeními a s organizacemi pro děti a mládež;
3. s českými ambasádami a konzuláty.
Jednotlivci též uváděli organizace vědecké, církevní, obchodní, dopravní. Zazněla zde i potřeba většího
propojení se zákonodárnými sbory a organizacemi zabezpečujícími politický život v České republice.

6.2.4. Zájem o politické dění v Česku a účast ve volbách
Kontakt s Českem a potřeba změn v krajanské politice byly zkoumány i skrze analýzu zájmu
respondentů o politické dění v zemi jejich původu, účast ve volbách a zájem o ni. Kromě toho, že
politická angažovanost je jedním z hlavních aspektů transnacionalismu, otázka zavedení
korespondenční volby je v současné době pro velkou část české diaspory a jejích politických
sympatizantů v Česku zcela klíčovým tématem. Proto se stala jedním se samozřejmých témat našeho
dotazníku. Odpovědi respondentů význam uzákonění korespondenční volby jen potvrdily.
Alespoň nějaký zájem o politické dění v Česku projevilo přes 65 % respondentů (viz graf č. 6.6.).
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Graf č. 6.6. Zájem o politický život v Česku

Zdroj: dotazníkové šetření "Čeští krajané 2021", N = 940

Reálná účast ve volbách nicméně byla mezi respondenty méně častá – v případě všech typů voleb
(prezidentské, poslanecké, senátní, místní) většina respondentů uvedla, že se posledních voleb
nezúčastnila (viz tab. 6.7.). Míra účasti krajanů ve volbách klesala s významem/dosahem konkrétního
typu volby. Nejvíce krajanů se zúčastnilo prezidentských voleb, nejméně voleb místních – toto zjištění
logicky odráží skutečnost, že mnozí krajané už v Česku nemají trvalé bydliště, nechtějí kvůli volbám
místního významu do Česka cestovat a nepovažují svou účast v tomto typu voleb za žádoucí nebo
(podobně jako Češi žijící v ČR) důležitou v porovnání s volbami širšího významu.

Tabulka č. 6.7. Účast v posledních volbách podle typu (%)
prezidentské

poslanecké

senátní

místní

Ne

59,1

63,4

81,0

85,0

Ano, v zahraničí

20,6

14,3

4,7

1,8

Ano, v ČR

20,2

22,3

14,4

13,2

celkem

100,0

100,0

100,0

100,0

Zdroj: dotazníkové šetření "Čeští krajané 2021", N = 940
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Překážky účasti ve volbách
Na otevřenou otázku týkající se hlavní překážky pro účast ve volbách reagovalo 76 % respondentů, což
je v porovnání s ostatními otevřenými otázkami zcela opačný poměr, poukazující na velký význam
otázky korespondenčního hlasování pro české krajany. Nejvíce respondentů vnímalo jako největší
překážku vzdálenost nebo špatnou dostupnost nejbližšího volebního místa a dodávalo, že na dané
místo nemají možnost dojet, popř. nemohou investovat tolik času a mnohdy i finančních prostředků do
toho, aby se voleb zúčastnili (36 % respondentů, kteří se k otázce vyjádřili). Druhá největší skupina
krajanů (27 %) odpověděla, že hlavní překážkou je absence korespondenčních či elektronických voleb
(v podstatě tedy prve uvedenou odpověď vyjádřili už reálným požadavkem směrem k českým
zákonodárným orgánům). Další významná skupina uvedla, že volby jsou byrokraticky náročné a
spojené s řadou administrativních úkonů a cestováním, které nemohou absolvovat (15 %). Již méně
krajanů tvrdilo, že volební proceduru neznají, že neznají českou politickou scénu, nebo že v Česku
nejsou vhodní a kvalitní kandidáti, které by volili. Významná skupina krajanů v našem výběrovém
souboru nejsou občané ČR a voleb se tedy účastnit nemohou (5 %). Část krajanů měla konkrétní
časově omezené důvody, proč nevolila (onemocnění, omezující podmínky např. pro cestování v době
pandemie covid-19, pracovní povinnosti) a někteří krajané zastávají názor, že by si o politické
reprezentaci měli rozhodovat občané, kteří v Česku žijí a jejichž záležitosti politická reprezentace řeší.

Graf č. 6.8. Hlavní překážka účasti ve volbách

Zdroj: dotazníkové šetření "Čeští krajané 2021", N = 940
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Požadovaná zlepšení ve volební proceduře
Na otázku o překážkách účasti ve volbách jsme v dotazníku navázali dotazem, co by respondenti viděli
jako žádoucí zlepšení volební procedury tak, aby pro ně bylo snadnější volit. Převážná většina krajanů,
která se k otázce vyjadřovala, především navrhovala zvýšení dostupnosti voleb (53 % všech
respondentů), a to zavedením korespondenční, elektronické nebo jakékoli distanční formy voleb. Již
menší počet respondentů (3 %) by preferoval zvětšení počtu fyzických volebních míst. Krajané též
doporučovali zjednodušit administrativní složitost voleb ze zahraničí a zavést lepší systém
informovanosti o volbách obecně. Přibližně třetina oslovených krajanů se o volby nezajímá nebo nemá
občanství, případně volby nechává v rukou stálých obyvatel České republiky, na něž má rozhodování
lokálních politiků přímé dopady.

6.2.5. Plán návratu do Česka a související překážky
Respondentů jsme se dotazovali na plán vrátit se do Česka, na to, jak by jim Česká republika návrat
mohla co nejvíce ulehčit a na to, proč o návratu případně vůbec nepřemýšlí (grafy č. 6.9. a 6.10.).
Z celkového počtu 940 respondentů návrat zcela vyloučilo bezmála 16 % respondentů, přičemž další
třetina odpověděla, že se vrátit spíše neplánuje. Celkem 29 % respondentů uvedlo, že návrat plánují
(11,5 % určitě ano, 16,9 % spíše ano). Čtvrtina respondentů (23,7 %) uvedla odpověď „nevím“.

Graf 6.9. Plán návratu do Česka u respondentů dotazníkového šetření

Zdroj: dotazníkové šetření "Čeští krajané 2021", N = 940

K otevřené otázce, jak by jim Česká republika návrat mohla co nejvíce ulehčit, se vyjádřilo 193
respondentů (21 %) bez ohledu na to, zda návrat plánují či nikoli. Nejčastěji uváděnou odpovědí byla
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větší digitalizace (např. ve státní správě, ve volebním systému) a snížení míry byrokracie (viz graf č.
6.10). Konkrétně si to respondenti představovali např. takto:
„Snížením byrokracie a snadnějším přístupem k informacím ohledně toho, co je potřeba vyřídit při
návratu do ČR po dlouhodobém pobytu v zahraničí."
Jak už bylo uvedeno, tyto procesy byly v našem dotazníkovém šetření i v hloubkových rozhovorech
zmiňovány opakovaně, nejen v souvislosti s potenciálním návratem do ČR, ale také – především – jako
faktory usnadňující život Čechů v zahraničí z hlediska vyřizování osobních i pracovních záležitostí v ČR
i snazšího udržování vazeb k Česku (např. získání českého občanství pro děti narozené v zahraničí,
účast ve volbách).

Graf č. 6.10. Potenciální faktory ulehčující krajanům návrat do Česka

Zdroj: dotazníkové šetření "Čeští krajané 2021", N = 193 (jen respondenti, kteří odpověděli na otevřenou
otázku), počet jednotlivých odpovědí = 219 (někteří respondenti uvedli více odpovědí)

Druhým nejčastěji zmiňovaným ulehčujícím faktorem návratu byla možnost získat práci ve svém
oboru a navázat v ČR profesní kontakty, což bylo někdy dáváno do souvislosti s potřebou větší
transparentnosti při výběrových řízeních v Česku.
Konkrétní respondenti vyjádřili tuto potřebu následovně:
„Ocenil bych, kdyby se transparentně otevíraly permanentní pozice na českých univerzitách s jasně
zadanými kritérii výběru. Taky kdyby existoval nějaký systematický způsob, jak tyto práce monitorovat. V
současnosti existuje pár serverů, které tyto nabídky povolují, ale většinou dávají do kupy dočasné
kontrakty s permanentními, a navíc neexistuje jediný server, který by garantoval, že se skutečně nabídky
českých univerzit na server dostanou.“
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„Zavedením transparentnosti do mnoha svých procesů a změnou přístupu ke kvalitním lidem se
zkušeností a praxí ze zahraničí!“
Třetí nejčastěji zmiňovanou podmínkou návratu byla výše platů v ČR, resp. srovnatelnost
ekonomických podmínek života v zahraničí s těmi v Česku. Někteří respondenti se doslovně vyjádřili
takto:
„[Vrátil/a bych se] Kdyby mi nabídli srovnatelné podmínky jako zde. Nechci ve svých 30+ letech žít od
výplaty k výplatě a řešit, zda si moje dítě bude moct dovolit školu v přírodě, když v zahraničí mi za stejnou
práci nabídnout plat, se kterým vyžiju snadněji, a hlavně tady mám nesrovnatelně lepší podmínky k práci.
Není zde vše ideální, ale je tu více příležitostí žít lépe a mám tu mnohem větší podporu a kontakty pro můj
kariérní růst.“
Z dalších jmenovaných faktorů ulehčujících potenciální relokaci do ČR uváděla řada respondentů jako
zcela zásadní rozšíření možností předškolní péče o děti (počet míst v mateřských školách, ale i v
zařízeních péče o děti do tří let typu jesle či dětské skupiny, změny v nastavení rodičovské dovolené) a
dále zlepšení bytové situace v Česku (finanční nároky bydlení), popř. asistenci s logistikou přesunu
celé rodiny jako takového (přehlednost a dostupnost informací, co je nutno zařídit, pomoc s hledáním
bydlení atd.). Například:
„Dostupnost školek pro děti mladší 3 let, dostupnost herních skupin přes období prázdnin, pro děti mladší
3 let.“
„Masivně větší podporou předškolního a školního vzdělávání, větší vybaveností dětských hřišť, zajištěním
dostupného bydlení.“
„Kdyby [ČR] regulovala ceny domů a bytů. Ceny jsou tak přemrštěné, že nestojí za to se vracet... Dále
podporovat domácí vývoj v průmyslu a výrobě, práci na částečný úvazek.“
Respondenti, kteří uvedli, že se vrátit do ČR (spíše) neplánují (celkem 450 osob), byli dále dotazováni
na to, proč o návratu neuvažují. Svoje důvody v otevřené otázce popsalo 47 % z nich (celkem 336
osob). Jak ukazuje graf č. 6.10., první tři jmenované důvody byly převážně emocionální, pocitové a
vzájemně provázané. Poukazuje to na skutečnost, že "wellbeing", nebo spokojenost s vlastním životem
je vnímána jako druhořadá za materiálními faktory, přestože se od nich většinou do značné míry
odvíjí. Mnozí respondenti nicméně uváděli oba druhy důvodů a ve svých odpovědích buď naznačovali,
že spolu vzájemně souvisí, nebo je naopak stavěli do vzájemného protikladu:
„ČR mám velmi rád, mám mnoho dobrých kamarádů a bývalých spolupracovníků a nikdy jsem zde neměl
problém. Ale velmi mi vadí absence dlouhodobé vize a konstruktivního přístupu k řešení problémů.“
„Děti jsou Rakušáci a prozatím se v Rakousku žije lépe, ceny nemovitostí jsou navíc v Rakousku až o 30%
nižší. A důležitá je pro nás i kvalita potravin!“
„Jsem tu spokojena, pracovní podmínky, možnosti ve zdravotnictví, mentalita atd.“
Nejčastěji zmiňované bylo vzdělání dětí, již vybudované zázemí v cílové zemi včetně sítě kontaktů,
rodinných vazeb a stabilního bydlení. Někteří respondenti uváděli, že v cílové zemi je „doma“ jejich
rodina, a proto nemají důvod se stěhovat. Druhým nejčastějším, souvisejícím důvodem, byl pocit
„domova“ v cílové zemi na straně samotného respondenta, často svázaný s tím, že v daném místě již
žije dlouho. V dalším sledu respondenti hovořili o větší kvalitě života v cílové zemi a spokojenosti se
životem tam. Pro ilustraci uvádíme příklady odpovědí:
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„Jsem spokojená v Rakousku, vždy jsem sem chtěla.“
„Jsem doma v US, žiji tady drtivou většinu svého života.“
„Kvůli dětem a rodině.“
Méně častěji než uvedené "pocitové" důvody byly jmenovány důvody jako nesouhlas s politickým
děním v Česku a společenskými hodnotami či rysy, které respondenti vnímají v Česku jako výrazné
(sexismus, rasismus, česká "mentalita", morálka), omezené pracovní příležitosti pro sebe či partnera či
korupce, byrokracie nebo nedostupnost bydlení. Příklady odpovědí:

„Jsem velice zklamaná z politicko-sociálního vývoje v ČR. Je to xenofobní, rasistická země, kde je u moci
oligarcha, který nejenom že prakticky vytuneloval český stát, ale má na svědomí tisíce mrtvých za
pandemie covid."191
„Korupce, byrokracie, nefungující společnost.“
„Manžel má stabilní dobře placenou práci a máme vlastní byt.“
„Negativní svět, možnost pracovního uplatnění.“
V konfrontaci s výše analyzovanými překážkami pro návrat lze spekulovat o tom, zda by dříve
jmenované "ulehčující" změny v Česku a české krajanské politice skutečně napomohly dotazovaným
krajanům k reemigraci do Česka nebo zda by u mnohých z nich navzdory změně podmínek převládl
pocit domova, spokojenosti a usazení v cílové zemi. Této otázce se budeme v naší analýze dále věnovat.

191

Komentář se odkazuje na premiéra Andreje Babiše a jeho vládu (první vláda 2017–2018, druhá 2018 - 2021).
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Graf č. 6.11. Důvody nezájmu o návrat do Česka

Zdroj: dotazníkové šetření "Čeští krajané 2021", N = 336 (jen respondenti, kteří se vracet určitě/spíše
neplánují), počet jednotlivých odpovědí = 383 (někteří respondenti uvedli více odpovědí)

6.3.

Poznatky z hloubkových rozhovorů

Analýza hloubkových semistrukturovaných rozhovorů provedených s krajany z vybraných pěti zemí
(USA, Británie, Německo, Nový Zéland, Austrálie) pomohla především zpřesnit některé poznatky
získané dotazníkovým šetřením. Zkušenosti a názory dotazovaných krajanů se významně
neodchylovaly od toho, co již bylo řečeno v předchozí části. Některé konkrétní zkušenosti s kontaktem
s českými institucemi a s jejich službami jsme ale měli možnost s krajany probrat detailněji, popř. v
širším kontextu. Také jsme měli možnost zaměřit se na konkrétní dílčí problémy, které jednotlivé
skupiny krajanů (muži/ ženy/ akademici/ akademičky/ studenti/ senioři/ rodiče předškolních či
naopak školních dětí/ svobodní aj.) nejvíce tíží.

6.3.1. Metodika výzkumu
Na základě výsledků dotazníkového šetření (viz také výše) a po konzultacích s kanceláří Zvláštního
zmocněnce pro krajanské záležitosti na MZV ČR jsme identifikovali nejdůležitější okruhy výzkumu a
poté formulovali příslušné otázky. Otázky byly voleny tak, aby umožňovaly dialog a vytvářely prostor
k volnější diskusi s předpokládanou délkou 20–45 minut. Otázky k rozhovorům jsou uvedeny v
rámečku 6.12.:

TITBMZV919 – Výzkum možností koordinace krajanské politiky
Poslední revize dokumentu: 16. 11. 2022

Strana 121/133

Rámeček č. 6.12. Otázky pro hloubkové rozhovory s respondenty z vybraných zemí
● Motivace k životu v zahraničí a představa do budoucna
1. Z jakého důvodu jste v zahraničí? (Zaměstnání, rodina, kvalifikace, lepší společnost, problémy v ČR,
narodil se zde atd.)
2. Uvažujete o (opětovném) přestěhování do ČR nebo nikoli, pokud ano v jakém časovém horizontu,
a v jakém časovém horizontu, pokud nikoli, co v tom brání?
● Vztah k ČR
3. S Českem nadále zůstáváte v kontaktu. Co je tím hlavním důvodem, že kontakt s Českem udržujete?
(Příbuzní, vzpomínky, majetek, solidarita, předkové, původ)
4. Co se vám vybaví, když se řekne Česká republika? Měnilo se to nějak v průběhu času?
5. Kde se cítíte doma?
● Kontakty s úřady a dalšími institucemi
6. Jaké věci nejčastěji s Českem řešíte a co z toho se týká státní správy?
7. Jaký je váš nejčastější zdroj informací při zařizování osobních záležitostí v ČR? Využijete při tom
portálu veřejné správy (portál občana, datové schránky, a dalších forem eGovernmentu)?
● Vzájemné přínosy
8. Jaké myslíte, že krajané můžou mít pro ČR přínosy i ze zahraničí? Znáte nějaké příklady krajanů,
kteří něco dělají pro ČR, ve svém okolí nebo přímo ze svého života?

- remitence / posílání peněz do ČR
- propojování českého byznysu s cizinou
- kulturní výměna / zvaní si dětí kamarádů na prázdniny…
- přenos hodnot, názorů (sociální remitence)
9. Dala by se spolupráce mezi krajany a Českem (ještě) vylepšit? Co by pro to bylo třeba udělat?
● Různé
10. Je ještě něco, na co jsem se nezeptal/a a co si myslíte, že bychom měli vědět? Chcete nám ještě
něco říci?

Výběrový soubor ke kvalitativním rozhovorům vznikl samovýběrem na základě otázky zařazené
do dotazníkového šetření, kdo je ochoten se kvalitativního šetření zúčastnit. Pokud dotyčná osoba
odpověděla, že může být kontaktována, byla zařazena do kvalitativního šetření a byla oslovena na
hloubkové rozhovory. Rozhovory proběhly prostřednictvím videohovorů a jejich výsledek mimo jiné
potvrdil připravenost krajanů na tuto formu komunikace a jejich ochotu touto formou sdělovat své
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zkušenosti a komunikovat své problémy. Výběr respondentů zaručuje dobrou propojenost jejich
vyjádření s kvantitativními daty, kterými lze doplňovat jednotlivé výpovědi.
V průběhu vyhodnocování hloubkových rozhovorů byl postupně finalizován kódový klíč, na jehož
základě lze identifikovat problémy, na něž v rámci kvalitativních rozhovorů respondenti narážejí.
Jejich výpovědi umožňují porovnání aktuálního stavu ve sledovaných komunitách.

6.3.2. Analýza hloubkových rozhovorů
V této části shrnujeme v bodech vybrané poznatky z rozhovorů směřující ke konkrétním doporučením
pro úpravu krajanských politik, kterými se pokusíme rozšířit zjištění z analýzy dotazníkových dat
diskutovaných výše.

Ochota přispět Česku
Krajané často vyjadřují velkou touhu Česku přispět, vrátit to, co do nich bylo investováno např. v
podobě vzdělání, obohatit českou společnost o zkušenosti, znalosti a hodnoty, které sami měli
příležitost získat v zahraničí. Ačkoli si někteří stěžují na různé aspekty českého politického dění,
úředního systému, společenských rysů a hodnot, mají často českou zemi velmi rádi a chtějí přispět k
pozitivním změnám v ní. Na druhou stranu ale mají dojem, že Česko nejeví moc velký zájem o
zkušenosti zahraničních Čechů, drží si je od těla (v mezilidském a profesním kontaktu jednotlivců i na
úrovni spolupráce institucí). Tuto zkušenost často zmiňovali lidé působící v akademické sféře, ale
nejen oni). V oblasti krajanských politik by tedy jednoznačně pomohly aktivity rozšiřující povědomí o
českých krajanech v zahraničí (nejen slavných osobnostech, ale "obyčejných" lidech působících v
různorodých profesích (sociální pracovníci, programátoři, vědci s různým zaměřením, tlumočníci,
učitelé, prodavači aj.), o jejich životech, kontaktu s Českem apod. V akademické sféře by bylo žádoucí
postupně prosadit systém, do něhož se čeští krajané mohou v případě zájmu o (dočasný) návrat
zařadit strukturálně i finančně. Kdyby se krajané v Česku cítili více vítáni, mohla by také ČR více čerpat
z jejich zkušeností a know-how, těžit z návratu kvalitních mozků.
„No já bych chtěla jako tu spolupráci, ale (česká univerzita) se tváří, že nestojej o spolupráci. Oni se
všichni tvářej, že evidentně maj dostatek peněz a že nepotřebujou žádný spolupráce. A já nevim. Mně zase
přijde, že moji kolegové dobře. Oni mají nějakou úroveň angličtiny, jenomže oni mně přijdou jako že se
pořád budou bát komunikovat v angličtině a já se bojim, že prostě nechtěj, protože se bojej. Já opravdu
nejsem schopná na celý (univerzitě) najít nikoho, nebo jsem psala na (jinou univerzitu), že jsme měli
zájem navázat na projekty, který jsme před lety s nima měli a oni ani neodpovídaj. Takže teď jsme
podávali projekt (…) v Brně, ale ten pán mi přijde, že je opravdu velice světlá výjimka. Já nejsem schopná
se dostat na ministerstvo průmyslu a obchodu přes jednoho pána (…) ten je kontaktní osobou pro spoustu
projektů, ale ten pán tam prostě není nebo nekomunikuje. Já už jsem si na něj i stěžovala, takže jeho
nadřízený mi napsali, že se to změní a ono se to nezměnilo. A ony jsou jiný ty podmínky v Česku a v
Německu a já ty podmínky potřebuju zjistit. Těm lidem to pak komunikovat. A já, když nejsem schopná se
dostat přes kontaktní osobu, tak to nejde." (žena, 41 let, Německo)

Negativní zkušenosti s českými reprezentačními institucemi
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I přesto, že nelze tuto situaci kvantifikovat, vyplynula řada negativních zkušeností našich krajanů s
českými reprezentačními institucemi v zahraničí (zastupitelské úřady, Česká centra, instituce v
Česku): bylo zmiňováno neochotné, neprofesionální či lhostejné vystupování. Krajané popsali v
rozhovorech řadu konkrétních špatných zkušeností, které je vedly k tomu, aby se na dané instituce už
neobraceli, pokud to nebude nezbytně nutné (např. si své záležitosti radši zajedou vyřídit do ČR).
Krajané totiž vnímají pracovníky ZÚ jako zástupce českého státu, kteří jsou na svém místě svým
způsobem proto, aby jim ve své službě pomáhali nebo s nimi jako reprezentanti českého státu jednali.
Ve skutečnosti ale cítí, že jsou jim při řešení běžných záležitostí spíše na obtíž. Česká republika by měla
investovat čas, snahu a prostředky do toho, aby její pracovníci (nejen na ZÚ a ČC, ale i na úřadech v ČR)
se svými klienty – občany – jednali reprezentativně, vstřícně, slušně a profesionálně, neboť to přispívá
k vytváření obrazu o ní nejen mezi občany doma, ale i ve světě. Krajané by uvítali snadnější vyřizování
dokladů, například možnost některé věci vyřídit online bez nutnosti se osobně dostavit.
„Ale teda jako v Německu ty konzuláty teda, ještě tam volat. Nevim no. Málokdo tam je vlídnej. A to jsem
taky vždycky z toho trošku vyvedená z míry, protože jsem dlouho žila s Američanem, který taky často
volal na americký konzulát třeba ve Frankfurtu, a ti se k nim chovaj tak strašně vstřícně, to jsou "naši lidi
tady v Německu," kdežto tady, to je aspoň moje osobní zkušenost, tak lidi jsou jenom takový úsečný,
nepříjemný, s ničim nechtěj pomoct a já se jich vždycky ptám, tak vy jste tady přece pro nás, tak kde je
problém?" (žena, 47 let, Německo)

Bariéru pro kontakt s Českem “přiživují” různé nešťastné zkušenosti s českou byrokracií (občanství
dětí, uznávání diplomů, zkušenosti s exekucemi, zkušenosti s neochotou a nevolí českých úředníků
pomoci), o kterých se zmínili téměř všichni dotazovaní. Příklad zkušenosti:
„Ale zanesení narozených dětí do matriky, to bylo šílený. Šílený, šílený, naprosto šílený. Děsná
byrokratická bublina. Řešili jsme to samozřejmě jenom dvakrát a jsem ráda, že to nebudeme řešit potřetí.
Děsně komplikovanej proces, otvírací hodiny nemožný, musíte dojet buďto do Mnichova nebo do Berlína,
když bydlíte v jiný části Německa, tak je tam komplikovaný dojet. Pak musíte ty děti brát s sebou, protože
je musíte jako reálně tam předvést, že existujou. Pak to jde do Čech a pak to přichází zpátky, že si to
musíte znovu vyzvednout. Mně to přijde, že jste se zbláznili! Vždyť jsme v roce 2021 nebo 2022, digitální
nějakej, nic neposílaj a všecky ty apostily, je to děsně drahý, musí se překládat věci, je to všechno šílený. A
člověk, když by neměl takovej jako já mám ten drive, abychom to český občanství pro ty děti měli, můj
muž mě hodně podporoval, nedivila bych se, kdyby to krajani neudělali. A to si myslím, že je příšerný.“
(žena, 47 let, Německo)

Český strach z jinakosti
Respondenti upozorňují na českou uzavřenost, strach z jinakosti, strach hovořit cizími jazyky, pustit si
mezi sebe někoho odjinud, či na sexismus. To jsou problémy, které by se podle nich měly začít ve
společnosti řešit. Na základě svých vlastních zkušeností vidí mnoho přínosů v tom, když člověk
vycestuje i jen "na zkušenou", stejně jako v diverzitě na pracovišti či ve společnosti celkově. Obecně
vidí přínos pro českou společnost např. v realizovaných zahraniční výjezdech studentů spojených s
podporou a motivací pro návrat a uplatnění nabytých znalostí v zemi původu. Podobně přínosné by
byly pobídky pro zaměstnávání zahraničních pracovníků v Česku.
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Neexistující podpora návratů
Chybí podpora návratové migrace. Tuto myšlenku vyslovili především vědečtí pracovníci, ale nejen
oni. Volají po finanční a strukturální podpoře v akademické sféře, zastoupení R&D firem, kam by se
mohli vracet špičkoví vědci/odborníci. S tím souvisí i podmínky pro zakládání živností a firem v Česku,
které by mohly přispět k motivaci se vrátit. Zatímco podle informanta z Německa jsou tyto podmínky v
Česku flexibilnější než v Německu a ČR by se měla snažit z toho více vytěžit, popř. je ještě zjednodušit,
krajané podnikající v Británii naopak ve srovnání se svou zkušeností zmiňovali přehnanou
komplikovanost živnostenských předpisů, ať už ve vztahu k nutné byrokracii nebo např. k
hygienickým pravidlům, a vyzdvihovali svobodu, kterou jim pravidla pro podnikání v Británii dávají.

Zájem o českou kulturu
I když v řadě států podpora české kultury funguje velmi dobře, např. žena, USA: „Já tady v NY
paradoxně žiji kulturně daleko více než jsem žila v Česku“, z rozhovorů provedených s krajany v Británii
naopak vyplynulo, že by uvítali větší snahu ze strany státu o propagaci české kultury a o snadnější
dostupnost výuky českého jazyka pro české děti narozené a žijící v zahraničí. Také byl zájem o kulturní
akce zaměřené na děti s tím, že by díky takovým akcím děti získaly větší povědomí o české kultuře a
také si rozšířily znalost češtiny. Nedostatečná znalost českého jazyka může ovlivnit rozhodování
krajanů o návratu do ČR, protože přestože děti mohou mít dostatečnou znalost češtiny na to, aby
komunikovaly například s příbuznými při návštěvách ČR, nemají dostatečnou znalost na to, aby se
mohly hladce a snadno zapojit do výuky po případném přestupu do českého školství.
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Závěr a doporučení
Současná krajanská politika v Česku se postupně vyvíjí od 90. let 20. století. Nejde o zcela
rovnoměrný vývoj v průběhu let, obzvláště v posledních letech se tempo zintenzivňuje. Převládá
podpora obnovy a udržování kulturního dědictví tradičních česk(oslovensk)ých krajanských komunit
a vzdělávání (výuka češtiny a reálií) dětí nové diaspory, včetně výuky českého jazyka dospělých (např.
druhé generace Čechů či jejich partnerů). Chybí naopak podpora návratové migrace či
systematičtějšího kontaktu s krajany nové diaspory.
Za doposud největší úspěch krajanské politiky je považováno uzákonění dvojího občanství v roce
2013 a výrazné navýšení finančního rozpočtu na podporu krajanů pro roky 2021-2025. Úspěchem je
též navázání vzájemného dialogu zástupců českého státu s krajany ohledně možnosti distanční volby
pro Čechy žijící v zahraničí. Nutno ale podotknout, že jak v oblasti kulturní a vzdělávací, tak v oblasti
politické jsou aktivity českého státu spíše reakcí na původně krajanské iniciativy "zdola" a nelze zatím
hovořit o ucelené, jednoznačně zaměřené krajanské politice.
Hloubkové rozhovory se zástupci státních institucí i nestátních organizací podílejících se na utváření
krajanské politiky identifikovaly dva obecné principy, které by měly další vývoj české krajanské
politiky doprovázet, ne-li definovat, a to: 1) uznání a zviditelnění vztahu státu a krajanů a 2)
modernizaci chápání krajanství a potřeb krajanské politiky. Za tři konkrétní opatření, která jsou pro
nastavení takové krajanské politiky prioritní, považovali aktéři a) uzákonění vztahů krajana a státu, b)
uzákonění korespondenční volby a c) kontinuální a systematickou podporu vzdělávání mezi krajany a
jejich dětmi s ohledem na budování znalosti českého jazyka a českých reálií, a tedy snazší udržování
kontaktu se zemí původu.

Hlavní problémy české krajanské politiky jsme na základě všech zdrojů dat, tj. rozhovorů s
institucionálními aktéry a krajany i analýzou dotazníku, identifikovali následující:
1) nedostatek politického a společenského zájmu o krajany, potažmo určitá nevraživost a závist
vůči nim,
2) nedostatek odvahy při tvorbě krajanské politiky,
3) její fragmentace na jednotlivé resorty s nedostatečnou koordinací vůči krajanům.
Jako řešení pro tyto problémy (jak naznačují i zkušenosti a podněty krajanů získané z dotazníků a
rozhovorů) navrhujeme:
➔
Cíleně zviditelnit a vytvářet dobrý obraz české diaspory v české společnosti, např.
skrze média a aktivity politických představitelů. Důraz byl měl být dáván na to, aby společnosti
nebyly připomínány jen známé české osobnosti žijící v zahraničí, ale také příklady např.
úspěšných vědců či podnikatelů nebo "běžných" krajanů, s jejich úspěchy, starostmi i pády,
včetně mladší generace;
➔
Pro aktivnější, sebevědomější a flexibilnější vytváření krajanské politiky je důležitá
intenzivnější komunikace českých institucí se členy diaspory, zejména nové diaspory.
Toho lze docílit tak, že instituce krajanské politiky budou zprostředkovávat pravidelně (online
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nebo skrze zastupitelské úřady) prostor pro formální či neformální networking s krajany. Pro
ten je bezprostředně možné využít databáze kontaktů českých škol, které jsou v současnosti
spatřovány jako hlavní hybatel sdružování mladších generací českých krajanů ve světě.
Sdružování primárně přes školy s sebou nese riziko zanedbání skupin krajanů, které nemají
děti školního věku, např. studentů či profesionálů. Ze střednědobého hlediska by proto bylo
vhodné oslovovat krajany aktivně a systematicky i přes jiné komunikační kanály (např.
sociální média). Ideálním řešením by bylo zvýšit atraktivitu dobrovolné registrace krajanů u
zastupitelských spolků či např. na “portálu krajana”, např. právě aktivnější a relevantnější
komunikací ze stran českého státu;
➔
Důležité je zachování kontinuity práce Meziresortní komise pro krajany žijící v
zahraničí, která koordinuje aktivity jednotlivých resortů. Dále je žádoucí zpřístupnit
relevantní informace v ucelené, přehledné a uživatelsky přístupné podobě na jednom
webovém portálu, například zásadní úpravou stávajícího webu “Užitečné informace pro
Čechy žijící v zahraničí” nebo spuštěním “portálu krajana” vycházejícího z modelu
navrhovaného v tomto projektu (viz samostatná výzkumná zpráva). Uživatelská přístupnost a
aktuálnost portálu by měla být kontinuálně otevřená zpětné vazbě. Dostatečná pozornost by se
pak měla věnovat propagaci tohoto webu.

Na základě našich zjištění lze formulovat ještě další doporučení ke zlepšení krajanské politiky:
➔
Dokončení digitalizace státní správy přispěje ke snížení míry byrokracie, zlepšení
rychlosti, dostupnosti a srozumitelnosti služeb státu pro krajany v zahraničí (např. při
vyřizování výměny dokladů).
➔
Individuální přístup zaměstnanců MZV (zejm. konzulů) může jak negativně, tak i
pozitivně ovlivňovat vztahy mezi státem a krajany. Cílem by tedy měl být jejich celkově
vstřícný přístup za každých okolností.
➔
V zájmu návratu krajanů do Česka je zásadní koordinovat pobídky státní správy,
podnikatelské sféry a akademických institucí tak, aby jim Česko poskytovalo atraktivní
příležitosti v podobě konkurenceschopných finančních podmínek v zaměstnání, příznivých
podmínek pro zakládání firem, transparentních výběrových řízení.
➔
Česko by si mělo i nadále brát dobré příklady praxe z vybraných zemí s rozvinutou
krajanskou politikou.

Implementace veškerých doporučení je samozřejmě podmíněna existencí politické vůle především
politických stran a vlády, ale i kapacity institucí krajanské politiky politiku aktivně vytvářet
a koordinovat.
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