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Abstrakt 

Cílem této monografie je odpovědět na otázku, zda a v jaké míře je možné řešit 

problémy spojené s aktuálním a očekávaným demografickým vývojem v České 

republice prostřednictvím pracovní imigrace. 

Ve své první části se proto monografie věnuje demografickému vývoji v letech 

1991 až 2011 a demografické projekci do roku 2100. Právě mezi lety 1991 a 2011 se 

odehrály některé, z pohledu demografického vývoje, významné změny. Dvěma nejzá-

sadnějšími, které budou mít nezanedbatelný vliv na budoucí velikost a strukturu 

populace, jsou pokles porodnosti a pokles úmrtnosti. Právě nyní vstupujeme do fáze, 

kdy jedním z nejrychleji rostoucích ukazatelů bude průměrný věk populace, jako 

důsledek kombinace trvale nízké úrovně porodnosti i úmrtnosti. 

Za zásadní zjištění prognózy demografického vývoje České republiky do roku 

2100 zpracované ČSÚ považujeme konstatování, že i přes očekávané prodlužování 

střední délky života, které je očekáváno ve střední variantě projekce, nízká míra 

plodnosti způsobí, že po krátkém období očekávaného populačního růstu (do roku 

2018) bude následovat dlouhé období populačního úbytku. Začne se tedy projevovat 

prostý fakt, že míra plodnosti se dlouhodobě pohybuje pod hranicí prosté reprodukce 

populace a projekce nepředpokládá významnou změnu tohoto stavu ani v budoucnosti. 

Důsledkem bude, podle střední varianty projekce, redukce počtu obyvatel ČR 

v průběhu 21. století o více než 2,8 milionu osob. Významným způsobem se promění 

také struktura společnosti, kdy především v důsledku rostoucího podílu osob 

v seniorském věku poroste index ekonomického zatížení. 

V následující části je prezentován rozbor výskytu cizinců na trhu práce v ČR 

podle dat VŠPS a EU-SILC. Tyto rozbory především dokumentují, i přes výhrady 

k významným limitům využití těchto dat pro rozbory ekonomických aktivit cizinců, že 

strategie a způsoby participace na trhu práce v ČR se u jednotlivých cizinců liší, vedle 

jiných charakteristik, také v závislosti na zemi původu. V porovnání s domácí populací 

pozorujeme vyšší tendenci k podnikání se zaměstnanci i bez zaměstnanců u cizinců 

pocházejících z Ruska a Ukrajiny. Velmi specifickou skupinou jsou imigranti 

z Vietnamu. Jejich participace na trhu práce má výrazné prvky jak etnického, tak 

rodinného byznysu. Jen přibližně každý šestý Vietnamec je v ČR v klasickém zaměst-

naneckém poměru. Většina z nich jsou podnikatelé bez zaměstnanců a každý pátý 

v pozici pomáhajícího rodinného příslušníka. 

Monografie se zabývá také konceptem náhradové migrace jako způsobem 

odhadu objemu imigrace nutné k nahrazení ztrát způsobených celkovým úbytkem 

populace a specificky pak snížením podílu osob v produktivním věku. Pro kvantifikaci 

dopadů náhradové migrace na český důchodový systém byl zpracován simulační 

model. Model vychází z výstupů připravených Bezděkovou komisí (2005), které 

rozšiřuje o vliv variantní migrace. Podkladová data pro model tvoří již zmíněná 

prognóza demografického vývoje České republiky do roku 2100 zpracovaná ČSÚ. 

Vytvořený model hodnotí dopad migrace z pohledu následujících pěti ukazatelů: (1) 

vývoj salda migrace, (2) vývoj počtu obyvatel ČR, (3) vývoj vybraných indexů 

závislosti, (4) vývoj salda systému starobních důchodů v % HDP a (5) vývoj 

implicitního penzijního dluhu v % HDP. V poslední části monografie ukazujeme způsob 

práce s modelem s využitím dvou zvolených variant migrace. První je „nulová migrace“ 

a představuje faktické zastavení imigrace do ČR. Druhou je nazvána „řízená náhradová 

migrace“, jejímž cílem je pomocí migrační politiky lépe zohlednit budoucí potřeby trhu 

práce a důchodového systému. Je třeba též zmínit, že konstrukce modelu vlivu migrace 

na důchodový systém stojí na dílčích omezeních a předpokladech, které mohou 

zásadně ovlivnit výsledky modelu. Jedním z podstatných je, že ČR dosud nemá 

zkušenosti s migrací většího rozsahu; ve světle aktuální migrační vlny pak vyvstává 



 

otázka o schopnosti státu migraci vhodně „usměrňovat“ a schopností integrovat 

migranty do českého trhu práce. 

Ze závěrů monografie vyplývá, že prostřednictvím imigrace lze do jisté míry 

kompenzovat celkový úbytek obyvatelstva, rozhodně však jejím prostřednictvím nelze 

zcela eliminovat negativní efekty populačního stárnutí. V případě nulové migrace hrozí 

České republice prohloubení problémů financování důchodového systému, naopak 

výraznější rozsah imigrace se může stát důležitým faktorem pro jeho finanční udržitel-

nost. To ovšem platí pouze za předpokladu, že společnost je schopna řídit objem a 

strukturu imigrace a pokud nastavené politiky povedou k sociální a ekonomické 

integraci migrantů. Možnostmi splnění výše uvedených předpokladů se ale současná 

zpráva implicitně nezabývala. 

 

Klíčová slova: demografický vývoj; cizinci; trh práce; VŠPS; EU-SILC; náhradová 

migrace; penzijní systém; modelování 

 

Abstract 

The aim of this study is to answer the question whether is it possible to solve 

the problems associated with the current and expected demographic development in 

the Czech Republic through labour migration. 

The first part of the study is therefore devoted to demographic developments 

from 1991 to 2011, and demographic projections to the year 2100. Some significant 

changes in the demographic developments took place between years 1991 and 2011. 

The two most fundamental, with an important effect on the future size and structure 

of the population, are declining birth rates and decreased mortality. Right now we are 

entering a period where the average age of the population will be one of the fastest 

growing indicators as a product of the combination of persistently low levels of fertility 

and also mortality. 

An important finding of the demographic prognosis for the Czech Republic 

elaborated by CZSO we consider the point that low fertility rate will cause a long 

period of population decrease will follow after a short period of expected population 

growth (up to 2018). Despite the fact, we expect a lengthening of life expectancy, in 

the medium variant projection. The simple fact that the fertility rate has long been 

below the replacement level will become to be more visible. The projection does not 

assume a significant change in this situation in the future. The consequence will be, 

according to the projection, the reduction of the population of the Czech Republic 

during the 21st century, by more than 2.8 million people. The structure of the society 

will be transformed significantly; mainly due to the growing proportion of older people 

will increase the index of the economic burden. 

The following section presents the analysis of the foreigners on the Czech 

labour market according to the data of LFS and EU-SILC. This analysis shows, despite 

the important limits of the data for the analysis of economic activities of foreigners, 

that strategies and ways of participation in the labour market in the Czech Republic for 

individual foreigners differ, among other characteristics, also depending on the 

country of origin. In comparison with the domestic population, we observed a higher 

tendency to do business with and also without employees for foreigners coming from 

Russia and Ukraine. A very specific group are immigrants from Vietnam. Their 

participation in the labour market has strong elements of both ethnic and family 

business. Only about one in six Vietnamese in the Czech Republic is an employee. 



 

Most of them are entrepreneurs without employees and one in five is in the position of 

helping a family member. 

The report also deals with the concept of replacement migration as a way of 

estimating the volume of migration necessary to replace losses due to the overall 

decline in population and specifically by reducing the proportion of the persons of 

working age. Authors of the study constructed a simulation model to quantify the 

impact of migration on Czech pension system. The model is based on the basis 

prepared by Bezděk's commission and extends it with the impact of variant migration. 

Data on demographic development of the Czech Republic to 2100 prepared by CZSO 

forms the input for the model. Authors assesses the impact of migration in terms of 

the following five indicators: (1) development of the balance of migration; (2) 

development of the country's population; (3) development of selected dependency 

indices; (4) development of the pension system balance as % of GDP; and (5) 

development of the implicit pension debt as % of GDP. In the last part of the study 

authors show how to work with the model using two selected variants of migration. 

The first case "zero migration" constitutes a de facto zero immigration into the 

country. The aim of the second case "controlled replacement migration" is to use 

migration policy to account better the future needs of the labour market and pension 

system. The simulation model is based on partial restrictions and assumptions that 

could significantly affect the results of the model. One of the most significant is that 

the Czech Republic has no experience with large-scale migration. In the light of 

present migration wave, there are the questions about the ability of the Government 

to regulate the migration and the ability to integrate immigrants into the Czech labour 

market. 

Conclusions of the study indicate that immigration can, to some extent, 

compensate for the overall decline in population, but certainly not to eliminate long-

term negative effects of population aging. There is a risk of deepening the problems 

the pension system financing, in the case "zero migration". Conversely, the 

immigration can be an important factor for long-term sustainability of the pension 

system. However, this applies only provided that we can manage the volume and 

structure of immigration and prepared policies will lead to the social and economic 

integration of migrants. The study did not address the options for meeting above-

mentioned assumptions. 

 

Key words: demographic development; foreigners; labour market; LFS; EU-SILC;  

replacement migration; pension system; modelling 
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Úvod 

Česká republika, podobně jako většina ostatních vyspělých zemí, se musí 

vyrovnat s důsledky druhé demografické transice. Proměna poměrů jednotlivých 

věkových kohort ovlivňuje přímo či zprostředkovaně většinu sociálních procesů 

a institucí (od zařízení péče o děti až po instituce věnující se péči o seniory). Zřejmě 

nejdramatičtější dopady tohoto procesu pozorujeme již dnes na rovině demografické 

reprodukce, trhu práce a systémů kolektivního sociálního (důchodového) zabezpečení.  

 

Rámeček 1  

První a druhá demografická transice představují proces přechodu od extenzivního 
k intenzivnímu vývoji populace. V průběhu první demografické transice dochází k poklesu 
úmrtnosti (především dětské) a následnému růstu populace. Druhá demografická transice je 
charakterizována poklesem porodnosti doprovázeným růstem střední délky života. To ve 

svém důsledku vede ke změnám v poměrech mezi jednotlivými věkovými kohortami, případně 
k redukci velikosti populace. 

 

Věková struktura moderních společností ztrácí charakter pyramidy, jejíž zá-

kladnu tvoří nejpočetnější skupiny osob v nejmladších věkových kohortách a s rostou-

cím věkem se podíly jednotlivých kohort snižují. Kombinace klesající porodnosti a 

prodlužující se střední délky života mění pyramidu na obdélník a výrazně tak 

proměňuje demografickou podobu moderních společností. 

Populační stárnutí je vlastně pouze finální fáze komplexnějšího procesu, v jehož 

průběhu se mění demografické poměry v dané populaci (Pool, 2010). Tento proces 

započal již v 18. století a moderní společnosti z něj významně profitovaly v prvé řadě 

podstatným snížením dětské úmrtnosti, celkovým snížením morbidity celé populace a 

z toho pramenícím postupným prodlužováním střední délky života. Nyní vstupujeme 

do fáze, kdy jedním z nejrychleji rostoucích ukazatelů bude průměrný věk populace, 

jako důsledek kombinace trvale nízké úrovně porodnosti i úmrtnosti. 

Kolektivní sociální systémy se ve vyspělých státech ve velké míře opírají o 

princip mezigenerační solidarity, v rámci které ekonomicky aktivní osoby do systémů 

odvádí pojistné a ekonomicky neaktivní osoby, které splnily zákonem dané podmínky, 

ze systémů čerpají dávky. Tento model, který se datuje až do bismarckovského 

Pruska, stojí z důvodů finanční udržitelnosti na předpokladu, že podíl ekonomicky 

aktivních osob převyšuje podíl osob v pre- a post-produktivním věku. Projekce budou-

cího demografického vývoje ukazuje, že tento předpoklad je s postupujícím časem 

stále více narušován, jak roste počet i podíl ekonomicky závislých osob, především 

seniorů. Systémy sociálního (důchodového) zabezpečení založené na modelu pay-as-

you-go (PAYG) se mohou v důsledku zmíněného demografického vývoje propadat do 

deficitu a vytvářet tlak buďto na zvyšování příspěvků do systému na straně 

ekonomicky aktivních osob, nebo na snižování vyplácených penzí. Tento vývoj proto 

nemůže nezasáhnout také první zmíněný princip mezigenerační solidarity, kdy 

rozrušení vazby mezi současnými platbami do systému a budoucím čerpáním ohrožuje 

schopnost dlouhodobé udržitelnosti systému, a tedy víru v systém samotný. 

Reakci na proces populačního stárnutí můžeme pozorovat v úpravách rodinné 

politiky, jejíž nastavení by nemělo odrazovat od prorodinného chování domácností, 

které je většinou ovlivněno podobou daňových a sociálních systémů. Jinou možnou 

reakcí je řízená imigrační politika, kdy chybějící nabídka trhu práce je saturována 
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pracovníky, kteří pocházejí z jiných států a kterým Česká republika nabídne slušné 

prostředí k realizaci jejich profesního a rodinného života. Existence kvalitní řízené 

migrační politiky je obzvláště důležitá za situace neanticipované migrační vlny velkého 

rozsahu, jaké Evropa dnes čelí. Je třeba ovšem rovnou zdůraznit, že v této situaci se 

střetává princip solidarity a humanity, který velí pomoci všem migrantům, kteří pomoc 

zasluhují, s ekonomickým principem, který předpokládá selekci těch skupin migrantů, 

u kterých lze očekávat rychlé a bezproblémové zapojení na trhu práce a v celé 

společnosti. Střet těchto dvou vidění však jde daleko za rámec této monografie. 

Autoři si uvědomují, že problematika pracovní migrace je komplexním složitým 

problémem a je s ní spojena celá řada otázek (např. otázka způsobu ekonomické a 

společenské integrace příchozích migrantů, postoj veřejnosti vůči imigrantům, schop-

nost vzdělávacího systému integrovat děti cizinců, bezpečnostní politika aj.), kterým 

se nelze věnovat v jediné monografii. Naše monografie se zaměřuje na otázku vztahu 

řízené migrace, demografického vývoje populace a systému starobních důchodů, což 

je v kontextu udržitelnosti veřejných financí jedna z nejdůležitějších otázek. 

Současná podoba monografie si klade za cíl odpovědět na otázku, nakolik je 

možné řešit problémy spojené s aktuálním a očekávaným demografickým vývojem 

v České republice a zejména problémy systému starobních důchodů prostřednictvím 

řízené pracovní imigrace. V první kapitole představujeme aktuální demografický vývoj 

ČR a jeho projekci. Pomocí tzv. indexů závislosti ukazujeme dlouhodobý vývoj 

jednotlivých komponent populace a diskutujeme možné dopady do důchodového 

systému. Ve druhé kapitole ukazujeme, jaká je současná situace cizinců v ČR, zejména 

z pohledu jejich zapojení na trhu práce. K těmto přehledům využíváme primární data 

z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) a Výběrového šetření Životní podmínky 

(SILC). I přes určitá omezení spojená s daty z výběrových šetření ČSÚ nám znalost o 

míře ekonomické participace imigrantů umožňuje formulovat předpoklady pro tvorbu 

modelu posuzujícího dopady řízené politiky pracovní migrace. Tvorba modelu stojí též 

na poznatcích třetí kapitoly, kde stručně diskutujeme široký koncept přínosů a nákladů 

pracovní migrace. Na základě zkušeností jiných zemí je zřejmé, že špatně pojatá 

migrační politika státu nejenom že nemusí ulevit sociálním pojistným systémům, ale 

může dokonce způsobit nezamýšlené problémy. Samotný model, jeho nastavení 

a základní výsledky jsou pak popsány v kapitole čtvrté. Zde již ponecháváme stranou 

některé výše zmíněné aspekty spojené s migrací a soustředíme se pouze na dopady 

úspěšně řízené migrace do systému starobních důchodů v ČR. Pro potřeby této kapitoly 

byl v prostředí MS Excel sestrojen vlastní demografický a ekonomický simulační model, 

který pomocí definovaných demografických a ekonomických ukazatelů prezentuje 

dopad variantního nastavení migrační politiky. 
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1. Aktuální demografický vývoj a projekce 

budoucího vývoje 

V této části nejdříve stručně zrekapitulujeme hlavní trendy demografického 

vývoje od roku 1991 do roku 2011. Představíme hlavní trendy budoucího demografic-

kého vývoje, jak jsou uváděny v projekci ČSÚ do roku 2100. V závěru této části se 

zaměříme na vztah mezi měnící se demografickou strukturou společnosti a trhem 

práce. 

1.1 Demografický vývoj v letech 1991 až 2011 

Demografický vývoj České republiky po roce 1990 lze z hlediska celkového 

počtu obyvatel vnímat jako dvě rozdílné fáze. V prvním desetiletí po roce 1990 dochází 

k poklesu celkového počtu obyvatel o více než 72 tisíce osob. V bezprostředně 

následujícím desetiletí se trend však obrací a celkový počet obyvatel se zvyšuje o 

206,5 tisíce osob. 

Při podrobnějším pohledu dle jednotlivých věkových kategorií je však zřejmé, 

k jak hluboké proměně dochází. Počet dětí ve věkové kategorii do 14 let se za 

sledované dvacetileté období zmenšil o 675,5 tisíce osob. A současně významně 

narostla skupina osob ve věku 65 let a více: o 343 tisíce. Dynamika tohoto růstu je 

patrná především v relativním vyjádření prostřednictvím indexů růstu v následující 

tabulce. 

 

Tabulka č. 1.1 Vývoj počtu obyvatel a indexy růstu 

  

absolutní počty indexy růstu 

1991 2001 2011 1991 2001 2011 

počet obyvatel 10 302 215 10 230 060 10 436 560 100 99,3 102,0 

z toho ve věku:             

0-14 2 164 436 1 654 862 1 488 928 100 76,5 90,0 

15-64 6 834 465 7 161 144 7 267 169 100 104,8 101,5 

65 a více 1 301 957 1 410 571 1 644 836 100 108,3 116,6 

Zdroj: ČSÚ, Sčítání lidu, domů a bytů; vlastní výpočty 

 

Na začátku devadesátých let tvořily děti do 14 let více než pětinu celé populace 

a výrazně převyšovaly podíl osob ve věku 65 let a více. V průběhu roku 2006 však 

došlo v procesu demografické reprodukce populace ČR k významné změně, kdy 

poprvé v historii senioři (ve věku 65 let a více) početně převýšili skupinu dětí do 14 

let. Od tohoto okamžiku navíc rozdíl mezi oběma skupinami dále narůstá. 

Zvyšuje se také tempo, jakým seniorská populace roste. Mezi lety 1991 a 2001 

se seniorská populace zvětšila o 108,6 tisíce osob. V následujícím desetiletí, tedy do 

roku 2011, pak již o 234,3 tisíce osob. Právě popsané trendy reprezentují nejviditel-

nější projevy demografické revoluce (či demografické transice) v ČR. Současný pokles 

měr porodnosti i úmrtnosti, jako výrazu proměny životního stylu, hodnotových změn, 

zvýšení životní úrovně většiny obyvatel a v neposlední řadě také změny politického 

režimu po roce 1989, vede k významné proměně demografické struktury populace. 
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Tabulka č. 1.2 Vývoj podle věkové struktury obyvatel (%) 

  1991 2001 2011 

0-14 21,0 16,2 14,3 

15-64 66,3 70,0 69,6 

65 a více 12,6 13,8 15,8 

Zdroj: ČSÚ, Sčítání lidu, domů a bytů; vlastní výpočty 

 

Dynamika zmíněného trendu je patrná z vývoje indexu stáří ve sledovaném 

období. Na jeho počátku, v roce 1991, připadalo na 100 dětí ve věku do 14 let 

přibližně 60 seniorů ve věku 65 let a více. Naproti tomu na jeho konci, v roce 2011, to 

bylo již více než 110 seniorů na 100 dětí. Ve známých demografických dějinách ČR jde 

o zcela novou, dříve nepoznanou situaci. 

Jak vyplývá z následujícího srovnání, popsaný trend růstu seniorské populace 

měl rozdílnou dynamiku v populaci mužů a v populaci žen. Obecně platí, že vyšší 

naděje na dožití u žen se významně promítá právě do tohoto ukazatele. V roce 2011 

připadalo v průměru na 100 dětí ve věku do 14 let 86,9 mužů ve věku 65 let a více a 

135,3 žen ve stejném věku. Z toho vyplývá, že seniorská populace v roce 2011 byla 

tvořena převážně ženami. Současně však platí, při porovnání podílu mužů a žen 

v letech 1991, 2001 a 2011, že podíl mužů v seniorské populaci roste, tedy i úmrtnost 

v populaci mužů postupně klesá. 

 

Rámeček 1.1  

Index stáří (65+) vyjadřuje, kolik v dané populaci připadá osob ve věku 65 let a více na 
100 dětí ve věku 0-14 let. 

 

Tabulka č. 1.3 Index stáří (65+) 

  1991 2001 2011 

muži 44,2 64,0 86,9 

ženy 76,8 107,6 135,3 

celkem 60,2 85,4 110,5 

Zdroj: ČSÚ, Sčítání lidu, domů a bytů; vlastní výpočty 

 

Vyšší naděje na dožití u žen se samozřejmě promítá také do jejich vyššího 

průměrného věku. Celkově platí, že průměrný věk v populaci ČR se po celé sledované 

období zvyšoval. Ale opět je patrná rozdílná dynamika růstu tohoto ukazatele u mužů 

a u žen. Zatímco u žen se mezi lety 1991 a 2011 průměrný věk zvýšil o 4,4 roku, u 

mužů ve stejném období o 4,9 roku. I z těchto údajů je patrný trend snižující se 

úmrtnosti v populaci mužů. 
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Tabulka č. 1.4 Průměrný věk 

  1991 2001 2011 

muži 34,6 37,1 39,5 

ženy 38,0 40,3 42,4 

celkem 36,3 38,8 41,0 

Zdroj: ČSÚ, Sčítání lidu, domů a bytů; vlastní výpočty 

 

Vysoká dynamika růstu průměrného věku v populaci mezi lety 1991 a 2011, a 

z toho plynoucího zlepšení úmrtnostních poměrů v celé populaci, je patrná z faktu, že 

mezi lety 1950 a 1991 se průměrný věk pro celou populaci žijící na území dnešní ČR 

zvýšil o 2,8 roku a mezi lety 1991 a 2011 o 4,7 roku.  

V následující tabulce prezentujeme prostřednictvím tří základních indexů vývoj 

podílu ekonomicky neaktivních osob na ekonomicky aktivním segmentu populace. 

Pokles indexu závislosti I ve sledovaném období zachycuje pokles podílu dětské 

složky, a tedy jeden z významných prvků populačního stárnutí. Mezi lety 1991 a 2011, 

na rozdíl od dětské populace, počet osob, které patřily do produktivní složky populace, 

jak je patrné z tabulky č. 1.1, stále rostl. Výsledkem byl setrvalý pokles hodnoty 

indexu závislosti I. Za celé sledované období tento index poklesl o 11,2 bodu. 

 

Rámeček 1.2 

Index závislosti I vyjadřuje, kolik v dané populaci připadá dětí ve věku 0-14 let na 100 osob 
ve věku 15-64 let. 

 

Tabulka č. 1.5 Indexy závislosti a ekonomického zatížení 

  1991 2001 2011 

index závislosti I 31,7 23,1 20,5 

index závislosti II 19,0 19,7 22,6 

index ekonomického zatížení 50,7 42,8 43,1 

Zdroj: ČSÚ, Sčítání lidu, domů a bytů; vlastní výpočty 

 

Naproti tomu počet seniorů ve věku 65 let a více mezi lety 1991 a 2011 rostl 

rychleji než počet osob ekonomicky aktivních (ve věku 15-64 let). Výsledkem byl růst 

indexu závislosti II po celé sledované období. Kombinace zrychlující se dynamiky růstu 

počtu seniorů a klesajícího tempa růstu počtu ekonomicky aktivních osob se promítá 

i do tempa růstu toho indexu. Zatímco mezi lety 1991 a 2001 se index zvýšil o 0,7 

bodu, během následujícího desetiletí již o 2,9 bodu. 

 

Rámeček 1.3 

Index závislosti II vyjadřuje, kolik v dané populaci připadá osob ve věku 65 let a více na 

100 osob ve věku 15-64 let. 
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Zásadní informaci o celkových populačních poměrech v dané společnosti přináší 

index ekonomického zatížení. Mezi lety 1991 a 2001 se na jeho vývoji nejvýrazněji 

projevuje dramatický pokles dětské složky populace. Počet ekonomicky závislých osob 

v tomto desetiletí klesl o více než 400 tisíc osob, přičemž počet seniorů rostl. Počet 

dětí do 14 let v populaci se v uvedeném období snížil o více než 500 tisíc (viz tab.                

č. 1.1). Přes rostoucí průměrný věk v populaci tak index ekonomického zatížení klesl o 

7,9 bodu. V období mezi lety 2001 a 2011 se však výrazněji projevuje kombinace 

zpomalení úbytku podílu dětské složky a pokračujícího růstu seniorské složky populace. 

Index ekonomického zatížení tak mezi lety 2001 a 2011 vzrostl o 0,3 bodu. 

 

Rámeček 1.4 

Index ekonomického zatížení vyjadřuje, kolik v dané populaci připadá dětí ve věku 0-14 
let a osob ve věku 65 let a více na 100 osob ve věku 15-64 let. 

 

Na závěr této části zařazujeme informaci o dvou procesech, které již byly 

v textu zmíněny a které nejvýznamněji ovlivňují populační vývoj. Jsou jimi úmrtnost a 

porodnost. Demografická situace všech moderních společností je určována v prvé řadě 

tím, že porodnost i úmrtnost vykazují klesající tendenci. Stejně tomu bylo mezi lety 

1991 a 2011 i v České republice. 

Hrubá míra úmrtnosti klesala po celé sledované období a tato skutečnost se 

promítla i do celkového růstu počtu obyvatel ČR, ale až v období po roce 2001, kdy se 

zmírnil pokles počtu dětí do 14 let v populaci. Pokles úmrtnosti nastal na obou koncích 

věkového spektra. To znamená, že došlo nejen k již zmíněnému prodloužení střední 

délky života, ale také k výraznému poklesu kojenecké úmrtnosti.  

 

Rámeček 1.5 

Hrubá míra úmrtnosti udává počet zemřelých v daném roce připadajících na 1 000 obyvatel. 

 

V případě kojenecké úmrtnosti došlo během sledovaných dvaceti let k redukci 

v rozsahu více než 70 % původní hodnoty, tedy z 10,4 zemřelých na 1 000 živě 

narozených v roce 1991 na 2,7 zemřelých na 1 000 živě narozených v roce 2011.  

 

Rámeček 1.6 

Kojenecká míra úmrtnosti udává počet dětí, zemřelých ve věku 0-364 dnů, připadající na  
1 000 dětí živě narozených ve stejném časovém intervalu. 

 

Střední délka života či naděje na dožití při narození se prodloužila významně, a 

to jak v případě žen, tak v případě mužů. Vedle již zmíněné redukce kojenecké 

úmrtnosti k tomuto prodloužení přispěla redukce úmrtnosti mezi 40 a 69 rokem života 

u mužů a 60. a 79. rokem života u žen. Ve všech zmíněných případech významnou roli 

nepochybně hraje pokrok v medicíně, širší dostupnost moderních léčiv a technologií. 

Nezanedbatelnou roli hraje nepochybně i rostoucí zájem o prevenci a péče o vlastní 

zdraví. 
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Tabulka č. 1.6 Míry úmrtnosti a naděje na dožití 

  1991 2001 2011 

hrubá míra úmrtnosti 12,1 10,5 10,2 

kojenecká míra úmrtnosti 10,4 4,0 2,7 

naděje na dožití muži 68,2 72,1 74,7 

naděje na dožití ženy 75,7 78,4 80,7 

Zdroj: ČSÚ, Sčítání lidu, domů a bytů; vlastní výpočty 

 

Přes všechno co bylo doposud řečeno o redukci v úmrtnostních poměrech 

v období mezi lety 1991 a 2011, naprosto zásadní příčinou populačního stárnutí, a tedy 

demografických poměrů ve sledované populaci, je pokles plodnosti. Jak již ve druhé 

polovině 50. let minulého století prokázal Ansley Coale (1957) svými výpočty na datech 

o švédské populaci, pokud by porodnost zůstala beze změn, i přes výraznější nárůst 

naděje na dožití by se struktura populace výrazněji neměnila. Jinými slovy, pokud by 

moderní společnosti byly schopny udržet plodnost nad úrovní reprodukčního minima 

(cca 2,1), pak by se dramaticky snížil efekt pozorovaného růstu naděje na dožití 

vyjádřený například výše prezentovanými indexy závislosti. 

 

Rámeček 1.7 

Úhrnná plodnost udává počet dětí, které by se narodily jedné ženě během reprodukčního 
období, kdyby se hodnoty míry plodnosti dle věku neměnily zhruba 35 let. Hodnota 35 let 
reprezentuje hypotetické reprodukční období ženy (15-49 let). 

 

Z hlediska populačního stárnutí je tedy zcela zásadní sledovat vývoj plodnosti, 

respektive hrubé míry reprodukce. A toto konstatování platí i pro Českou republiku. 

 

Tabulka č. 1.7 Míry úhrnné plodnosti a reprodukce, průměrný věk matek 

(bez rozlišení pořadí porodu) 

  1991 2001 2011 

úhrnná plodnost 1,86 1,15 1,43 

hrubá míra reprodukce 0,9 0,56 0,69 

průměrný věk matek 24,7 27,5 29,7 

Zdroj: ČSÚ, Sčítání lidu, domů a bytů; vlastní výpočty 

 

Od roku 1991 do roku 1999 úhrnná plodnost klesala až na vůbec nejnižší 

hodnotu v historii. V roce 1999 činila úhrnná plodnost v České republice 1,13, což 

odpovídá hrubé míře reprodukce 0,55. Jinými slovy, na místě dnešních sta matek, 

nebudeme-li brát v úvahu migrační pohyby, bude v příští generaci jen 55 jejich dcer.  

V následujícím období, od roku 2000, úhrnná plodnost mírně stoupala až téměř 

do konce sledovaného období. Přesto vlastně již od poloviny 90. let dochází k výrazné 

redukci reprodukční základny. A jestliže zde nebude dostatek žen v reprodukčním 

věku, „žádné pobídky nemohou dramaticky zvýšit počty nově narozených, bez ohledu 

na plodnost párů, které se rozhodnou mít děti“ (Pool, 2010). Jestliže tedy v roce 2011 

na jednu ženu připadaly 1,43 dítěte, pak to znamená, že generace jejich dcer bude 

téměř o třetinu menší. 
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Rámeček 1.8 

Hrubá míra reprodukce udává počet živých děvčat, která by se v průměru narodila jedné 
ženě během jejího generačního období při zachování zjištěných specifických plodností. Je tedy 

ukazatelem toho, jakou měrou nahradí generace dcer generaci matek. 

 

Poslední prezentovanou charakteristikou vztahující se k plodnosti je průměrný 

věk matek. Zde především chceme ukázat na jiný významný trend. Od 60. let osciloval 

průměrný věk matek kolem 25. roku věku. To platilo ještě na počátku 90. let. O deset 

let později byl průměrný věk matek 27,5 roku a v roce 2011 již 29,7 roku. Plodnost se 

přesouvá do vyšších věkových kategorií. Ženy mají děti později, což může být jedním 

z důvodů, proč jich také mají méně. A to samozřejmě neplatí jen pro Českou republiku, 

ale pro většinu vyspělých zemí. 

1.2 Projekce budoucího demografického vývoje 

V této části budeme pracovat s projekcí, kterou vypracoval ČSÚ v roce 2013 

pod názvem Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2100. Prahem této 

projekce je 1. leden 2013 a projektuje populační vývoj do 1. ledna 2101. Projekce se 

tak snaží postihnout budoucí populační chování všech dnes žijících generací. 

V následující tabulce jsou uvedeny základní parametry populační projekce ve všech 

třech variantách, nízké, střední i vysoké. Těmito parametry, které zásadně ovlivňují 

budoucí velikost a věkovou strukturu populace, jsou úhrnná plodnost, naděje na dožití 

a rozdíl mezi počtem vystěhovalých a přistěhovalých (migrační saldo). V této části 

budeme pracovat převážně se střední variantou projekce. 

 

Tabulka č. 1.8 Základní parametry projekce 

rok 
úhrnná plodnost naděje dožití (muži / ženy) saldo migrace 

nízká střední vysoká nízká střední vysoká nízká střední vysoká 

2012* 1,45 1,45 1,45 75,0 / 80,9 75,0 / 80,9 75,0 / 80,9 10 293 10 293 10 293 

2015 1,45 1,45 1,45 75,6 / 81,4 75,8 / 81,6 75,9 / 81,8 -996 8 934 18 864 

2030 1,45 1,50 1,52 78,2 / 83,8 79,5 / 85,1 80,6 / 86,1 2 226 11 659 21 110 

2050 1,45 1,56 1,61 81,1 / 86,2 83,0 / 88,0 84,6 / 89,3 5 571 14 384 23 291 

2100 1,45 1,56 1,61 84,2 / 88,8 86,6 / 91,1 88,4 / 92,9 10 350 17 671 25 400 

* reálná data 

Zdroj: ČSÚ (2013) 

 

Z uvedených hodnot především vyplývá, že ani v tak dlouhé perspektivě, až do 

roku 2100, se nepředpokládá návrat na úroveň úhrnné plodnosti, která by zajišťovala 

prostou reprodukci (2,1). Projekce předpokládá její pozvolný nárůst, ale jen k úrovni 

1,56. 

Naproti tomu u naděje na dožití projekce předpokládá strmější růst. Do roku 

2050 se očekává zvýšení naděje na dožití u mužů o 8 let a u žen o 7,1 roku. Projekce 

tedy implicitně předpokládá, že společnost bude schopna efektivně řešit problém 

populačního stárnutí a bude schopna se vyrovnat s rostoucími nároky seniorů v oblasti 

lékařské péče a sociálních služeb. 
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Česká republika má od počátku 90. let kladné migrační saldo. Výjimkami jsou 

pouze roky 2001 a 2013, kdy počet vystěhovalých do ciziny převýšil počet těch, kteří 

se do České republiky přistěhovali. Proto i projekce předpokládá pro celé projektované 

období kladné saldo migrace.  

I přes očekávané prodlužování střední délky života, které je očekáváno ve 

střední variantě projekce, nízká míra plodnosti způsobí, že po krátkém období 

očekávaného populačního růstu (do roku 2018) bude následovat dlouhé období 

populačního úbytku. Začne se tedy projevovat prostý fakt očekávaný projekcí, že 

reprodukční míra nepřekročí hranici prosté reprodukce populace. Důsledkem tohoto 

stavu má být, podle střední varianty projekce, v průběhu 21. století redukce počtu 

obyvatel ČR o více než 2,8 milionu osob. 

 

Tabulka č. 1.9 Projektovaný počet obyvatel (střední varianta) 

  2011 2021 2031 2041 2051 

celkem 10 487 10 528 10 374 10 098 9 778 

muži 5 147 5 175 5 097 4 967 4 825 

ženy 5 340 5 353 5 276 5 130 4 953 

pokračování 

  2061 2071 2081 2091 2101 

celkem 9 337 8 781 8 308 7 965 7 684 

muži 4 611 4 347 4 139 3 987 3 854 

ženy 4 726 4 434 4 169 3 978 3 829 

Zdroj: ČSÚ (2013) 

 

Následující graf představuje předpokládaný populační vývoj ve všech třech 

variantách, nízké, střední i vysoké. Všechny varianty projekce předpokládají, že 

osudem České republiky je populační úbytek. V případě vysoké varianty je to redukce 

o 1,4 milionu osob do roku 2100, v případě nízké varianty dokonce o 4,4 milionu osob. 

Všechny uvedené údaje neberou v úvahu případnou migraci z a na území ČR. 
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Graf č. 1.1 Projektovaný vývoj počtu obyvatel (všechny varianty) 

 

Zdroj: ČSÚ (2013) 

 

Odhadování migračního salda bývá v každé projekci velmi problematické. Na 

jednu stranu je možné imigraci ovlivnit administrativními zásahy, na druhou stranu je 

často ovlivňována procesy, které se odehrávají za hranicemi České republiky. Projekce 

se tedy v prvé řadě pokoušejí odhadovat budoucí vývoj přirozené měny.  

 

Graf č. 1.2 Projektovaný vývoj počtu živě narozených a zemřelých (střední 

varianta) 

 

Zdroj: ČSÚ (2013) 
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Česká republika vstoupila rokem 2013 do nového stádia demografického vývoje, 

protože poprvé ve své moderní historii počet zemřelých převyšuje počet živě 

narozených. Projekce předpokládá, že tento stav bude trvat po celý zbytek 21. století. 

Tomuto demografickému režimu bude odpovídat i vývoj složení populace České 

republiky podle věkových skupin. Prvním významným trendem bude růst seniorské 

populace, který vlastně již započal a bude trvat přibližně do poloviny 21. století. Poté 

bude docházet k úbytku v této věkové skupině, v souladu s celkovým úbytkem 

populace. Druhým výrazným trendem bude úbytek osob v produktivním věku, který 

bude trvat po celý zbytek tohoto století. 

 

Tabulka č. 1.10 Projektované věkové složení populace (střední varianta) 

  2011 2021 2031 2041 2051 

0-14 let 1 522 1 613 1 332 1 231 1 262 

15-64 let 7 328 6 710 6 525 5 990 5 342 

65+ let 1 637 2 205 2 516 2 876 3 174 

pokračování 

  2061 2071 2081 2091 2101 

0-14 let 1 144 1 061 1 055 996 937 

15-64 let 5 029 4 902 4 545 4 359 4 248 

65+ let 3 163 2 818 2 708 2 610 2 499 

Zdroj: ČSÚ (2013) 

 

Vyjádřeno v podílech, v následujících přibližně 40 letech dojde k redukci podílu 

osob v produktivním věku (15 až 64 let) z dnešních 70 % na přibližně 55 %. Na této 

úrovni pak podíl osob v produktivním věku setrvá v postupně se zmenšující populaci. 

Jinými slovy, přibližně od poloviny století bude osob v tomto věku ubývat zhruba 

stejným tempem, jako se bude zmenšovat celá populace (viz graf č. 1.1). 

Podíl seniorů se za stejné období zvýší z dnešních přibližně 16 % na přibližně 

34 %. Poté bude, podobně jako u osob v produktivním věku, úbytek v této věkové 

kategorii stejně rychlý jako celkový populační úbytek a podíl seniorů v populaci bude 

po zbytek století přibližně konstantní. 

Podíl dětí zůstane po celou dobu projekce nejstabilnější a klesne z dnešních 

přibližně 14 % na přibližně 12 % již během příštích 35 let a na této úrovni setrvá do 

konce století. 
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Graf č. 1.3 Projektovaný vývoj věkového složení populace (střední varianta) 

 

Zdroj: ČSÚ (2013) 

 

Takový vývoj výrazně ovlivní celou řadu sledovaných ukazatelů. Během první 

poloviny 21. století vzroste v důsledku popsaných trendů průměrný věk populace 

k hranici 50 let a setrvá zde až do konce století. 

 

Tabulka č. 1.11 Projektovaný průměrný věk v populaci, indexy závislosti a 

index ekonomického zatížení (střední varianta) 

  2011 2021 2041 2061 2081 2101 

průměrný věk 40,9 43,2 47,8 49,8 49,3 49,8 

index závislosti I 20,8 24,0 20,6 22,7 23,2 22,1 

index závislosti II 22,3 32,9 48,0 62,9 59,6 58,8 

index ekonomického zatížení 43,1 56,9 68,6 85,6 82,8 80,9 

Zdroj: ČSÚ (2013), vlastní výpočty 

 

Velmi významně se změní index závislosti II (seniorů) a index ekonomického 

zatížení. Již během příštích šesti let předpokládá projekce zvýšení podílu seniorů 

připadajících na 100 osob v produktivním věku z 22,3 na 32,9 a přibližně v polovině 

století dosáhne hodnoty 60. Ve stejné době bude index ekonomického zatížení 

oscilovat kolem hodnoty 80. 

1.3 Demografický vývoj a trh práce 

Zásadním způsobem budou v blízké i vzdálenější budoucnosti ovlivňovat český 

trh práce dva výše popsané trendy: úbytek osob v produktivním věku a růst počtu 

seniorů. To s sebou přináší mimo jiné také rostoucí poptávku po zdravotnických a 

sociálních službách při současném relativním i absolutním úbytku pracovní síly. V 

jazyce politické reprezentace zájmů to znamená, že vznikne silný tlak na alokaci 
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zdrojů k uspokojení potřeb rostoucí seniorské populace. V zájmu samotných seniorů je 

však třeba se tomuto scénáři vyhnout a alokovat dostatečný objem prostředků do 

systému vzdělávání a profesní přípravy. Vzhledem k velmi omezeným možnostem 

náhradové migrace odvrátit důsledky populačního stárnutí, jak budeme demonstrovat 

v následující kapitole, je takřka jisté, že stále menší počet ekonomicky aktivních osob 

bude muset vytvořit dostatek zdrojů pro rostoucí skupinu osob ekonomicky závislých. 

Je proto nezbytné věnovat zvýšenou pozornost vzdělávání a profesní přípravě 

nastupujících generací. 

Cílem navrhovaných politik, tvrdí Bengtsson a Scott (2010), by neměla být jen 

podpora nabídky pracovní síly, ale i poptávky po ní. Zvláště pak v situaci, kdy bude 

existovat silná tendence řešit alespoň některé problémy související s populačním 

stárnutím prostřednictvím pracovní imigrace. Je nutné kontinuálně vytvářet podmínky 

pro to, aby česká ekonomika byla schopna absorbovat zahraniční pracovní sílu,1 která 

bude do země přicházet. Ekonomický růst bez tvorby nových pracovních míst (“jobless 

growth”) by v situaci trvalé významné pracovní imigrace představoval významnou 

ekonomickou i sociální hrozbu. 

Již dnes pozorujeme na trhu práce tendenci k nahrazování starších zaměstnanců 

mladšími, což vede k vyšší specifické míře nezaměstnanosti osob ve věku 50+. 

Paralelně s tímto jevem se oddaluje také okamžik prvního vstupu na trh práce. 

V následujícím grafu je zachycena prognóza upraveného indexu ekonomického 

zatížení, kdy závislá dětská složka populace je uvažována ve věkovém rozpětí 0 až 19 

let namísto obvyklých 0 až 14 let. 

 

Graf č. 1.4 Projektovaný vývoj upraveného indexu ekonomického zatížení 

(střední varianta) 

 

Zdroj: ČSÚ (2013) 

 

                                                           
1  Zde je vhodné zmínit, že pracovní imigranti mohou pracovní místa také vytvářet. Podíl těchto pracovních 

míst však pravděpodobně bude, s ohledem na celý pracovní trh, představovat jen naprostou minoritu. 
Potenciál vytvářet nová pracovní místa se liší dle jednotlivých národností a navíc jde často o specifická 
pracovní místa (kupříkladu pomáhající rodinní příslušníci v případě vietnamské komunity). 
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Zatímco při standardní definici dětské složky hodnoty indexu ekonomického 

zatížení kulminují v 50. letech 21. století kolem hodnoty 86, hodnoty upraveného 

indexu ekonomického zatížení přesahují ve stejném období hodnotu 100. Na 100 osob 

v produktivním věku bude tedy na začátku druhé poloviny tohoto století připadat více 

než 100 osob v neproduktivním věku. 

Při prodlužování věku odchodu do důchodu opět narážíme na výše zmíněný 

problém: pokud již dnes pozorujeme vyšší specifické podíly nezaměstnaných ve věkové 

kategorii 55 až 59 let, před dalším prodlužováním věku odchodu do důchodu musí být 

vytvořeny podmínky pro uplatnění osob v předdůchodovém věku na trhu práce. 

V opačném případě může být očekávaný efekt prodlužování věku odchodu do důchodu 

konzumován rostoucím podílem nezaměstnaných osob ve vyšších věkových 

kategoriích. 

 

Tabulka č. 1.12 Celkový podíl nezaměstnaných osob a specifické podíly dle 

věkových kategorií 

  k 30. 6. 2013 k 30. 6. 2014 

celkem ženy muži celkem ženy muži 

celkový podíl (15-64 let) 7,3 7,4 7,3 7,4 7,6 7,2 

       15-19 3,6 3,2 3,9 3,2 3,0 3,4 

20-24 10,8 9,6 11,9 10,4 9,6 11,1 

25-29 8,4 8,1 8,8 8,5 8,4 8,5 

30-34 7,3 7,9 6,7 7,6 8,4 6,8 

35-39 7,1 8,4 5,9 7,2 8,7 5,8 

40-44 7,1 8,3 6,1 7,1 8,4 5,9 

45-49 7,8 8,7 7,1 7,8 8,6 7,0 

50-54 8,7 9,4 8,1 8,6 9,3 8,1 

55-59 9,5 9,0 10 9,7 9,8 9,7 

60-64 2,3 0,5 4,3 2,9 0,8 5,2 

Zdroj: MPSV 

 

V podmínkách populačního stárnutí je neméně důležité zvládat efektivně také 

transici ze vzdělání na pracovní trh u absolventů a v nejmladších věkových kategoriích. 

Ve věkových kategoriích od 20 do 24 let a od 25 do 29 let pozorujeme podobné podíly 

nezaměstnaných jako v kategorii od 55 do 59 let. 
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2. Cizinci v ČR 

V rámci této kapitoly se zaměříme na rozbor cizinců2 v ČR. Podrobněji zachy-

tíme socioekonomické charakteristiky cizinců v ČR dle dat z Výběrového šetření pra-

covních sil (VŠPS) a také Výběrového šetření Životní podmínky (SILC). Na tyto 

výsledky navážeme kapitolou 3, kde bude provedena diskuse konceptu náhradové 

migrace. 

Průměrný podíl cizinců ve státech Evropské unie je 8 %3 (Eurostat, 2015). Jak 

ukazuje následující graf č. 2.1 Česká republika má podíl cizinců na úrovni 4,1 %, což 

je přibližně stejný podíl jako v Nizozemsku (4,4 %), Portugalsku nebo Finsku (3,8 %). 

Největší podíl cizinců mezi evropskými státy eviduje Lucembursko (45,3 %), které má 

podíl cizinců přibližně 10krát větší než ČR. Mezi další státy s vysokým podílem cizinců 

patří Švýcarsko (23,8 %) a také Kypr (18,6 %). Naopak, mezi státy s nízkým podílem 

cizinců můžeme vidět Chorvatsko, Bulharsko, Litvu (0,7 %), což je přibližně 6krát 

méně než v ČR. Nejmenší podíl cizinců eviduje Eurostat v Rumunsku (0,4 %) a Polsku 

(0,3 %).  

 

Graf č. 2.1 Podíl cizinců na obyvatelstvu ve vybraných evropských státech 

(k 1. 1. 2014, v %) 

Zdroj: Eurostat 2015; vlastní výpočty 

                                                           
2  Cizince chápeme v souladu se zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů, jako fyzickou osobu s jinou než českou státní 
příslušností a v ČR má trvalý či dlouhodobý pobyt. 

Do komplexních socioekonomických analýz migrace bychom měli připojit i skupinu migrantů, kteří se 
narodili mimo území ČR, ale již získali české občanství. Další specifická skupina je ilegální migrace. 
Odhalená ilegální migrace v roce 2015 byla 8 563 osob, což je téměř dvojnásobek předcházejícího roku 
(ČSÚ, 2016). Statistická data však tyto skupiny migrantů nezachycují spolehlivě, či jsou data jen 
částečná, proto tyto skupiny dále do analýz nezahrnujeme. 

3  Z čehož přibližně polovina cizinců (3,9 %) je ze států mimo EU. 
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Jako základní zdroje informací o cizincích používá ČR registry, které jsou 

rozděleny do gescí příslušných ministerstev (viz Příloha č. 1). Pro oblast ekonomického 

přínosu cizinců se pak jeví jako stěžejní evidence MPSV a MPO, které jsou však 

využívány pro interní potřeby ministerstev. Pro vědecké účely jsou více využívány 

výběrová šetření ČSÚ, případně materiály ČSÚ, které vznikají v kooperaci jednotlivých 

orgánů ČR. 

Dle ČSÚ (2014) v ČR nejčastěji žijí cizinci, kteří jsou občany Ukrajiny, 

Slovenska, Vietnamu, Ruska a Polska.  

 

Tabulka č. 2.1 Nejčastější státní příslušnost cizinců (k 31. 12. 2013) 

 
četnost v % 

Ukrajina 105 138 1,0 

Slovensko 90 948 0,9 

Vietnam 57 347 0,5 

Rusko 33 138 0,3 

Polsko 19 452 0,2 

celkem obyvatel ČR 10 512 419 100,0  

Zdroj: ČSÚ 2014; vlastní výpočty 

 

Z hlediska územního rozložení patří mezi regiony s nejvyšší koncentrací cizinců 

hlavní město Praha a Středočeský kraj. Nicméně můžeme vidět u jednotlivých cizinců 

i rozdílné územní preference: občané Ukrajiny se více soustřeďují ve Středočeském 

a Jihomoravském kraji; občané Vietnamu se kromě Prahy ve vyšší míře usazují také 

v česko-německém pohraničí; pro občany Ruska jsou nejatraktivnějšími regiony 

Praha, Středočeský a také Karlovarský kraj. 

Počet cizinců v ČR je v posledních letech na konstantní úrovni pohybující se 

kolem 440 tis. osob.4 Podíváme-li se však dále do minulosti, pak musíme konstatovat, 

že od roku 2000 se počet cizinců v ČR více než zdvojnásobil. To s sebou jistě může 

nést na jednu stranu pozitivní efekty, na druhou však také nejrůznější otázky: Jací 

cizinci žijí v ČR? Jaké jsou domácnosti těchto cizinců? Jak se zvládají zapojovat na 

pracovní trh?  

Následující tabulka dává možnost udělat si představu o tom, jaké míry se 

výsledky VŠPS a EU-SILC liší od údajů v jiných evidencích. V případě cizinců-

zaměstnanců jde o evidenci MPSV (prováděnou ÚP) a v případě OSVČ pak o evidenci 

MPO. 

 

Tabulka č. 2.2 Porovnání počtu pracujících cizinců v roce 2008 dle různých 

evidencí (v tisících osob) 

  
zaměstnanci OSVČ 

VŠPS SILC MPSV VŠPS SILC MPO 

počet osob (tis.) 46,2 47,6 284,5 14,1 13,3 77,2 

Zdroj: ČSÚ 2010; ČSÚ, SILC 2008; vlastní zpracování 

  

                                                           
4  stav k 31. 12. 2013 je 439 189 cizinců (ČSÚ, 2014) 
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Zatímco podle VŠPS bylo ve 2. čtvrtletí v ČR v zaměstnaneckém poměru 46,2 

tisíce osob s cizí státní příslušností, úřady práce evidovaly 284,5 tisíce cizinců. Podobná 

je situace i v případě cizinců s platným živnostenským oprávněním. Podle dat VŠPS 

žilo ve 2. čtvrtletí 2008 v ČR 14,1 tisíce cizinců s platným živnostenským oprávněním, 

MPO však za rok 2008 registrovalo 77,2 tisíce cizinců s platným živnostenským 

oprávněním. Podobně jako v již zmíněném šetření VŠPS i v šetření SILC pozorujeme 

značnou diferenci v počtech cizinců při porovnání dat ze šetření a údajů v evidencích 

ministerstev (viz tabulka č. 2.2). 

Jiný možný přístup k analýze participace cizinců na českém trhu práce 

představuje studie Nezaměstnanost cizinců v České republice (Rákoczyová, Trbola & 

Vyhlídal, 2013), která ve své části nazvané “Struktura nezaměstnaných cizinců v České 

republice v roce 2010” analyzuje údaje z databáze uchazečů o zaměstnání za rok 2010, 

přičemž se jedná o úplný přehled o všech osobách, které mezi 1. lednem 2010 a 

31. prosincem 2010 splňovaly alespoň jeden den všechny podmínky pro to, aby mohly 

být zařazeny do evidence uchazečů o zaměstnání. Na rozdíl od zde prezentované 

analýzy VŠPS nejde tedy o výběrové šetření, ale o vyčerpávající šetření té části 

populace, která se v průběhu roku 2010 ocitla v evidenci uchazečů o zaměstnání. 

Přehled závěrů této studie uvádíme v rámečku 2.1. 

 

Rámeček 2.1 Nezaměstnanost cizinců v České republice (Rákoczyová, Trbola & Vyhlídal 

2013) 

Absolutní počet i podíl cizinců evidovaných v průběhu roku 2010 na ÚP byl relativně malý. Z 
osob evidovaných mezi 1. lednem 2010 a 31. prosincem 2010 alespoň jeden den jako 
nezaměstnané tvořili cizinci 21 069 osob, což činilo 2,3 % všech evidovaných osob. Větší část 
z těchto osob (12 006) tvořili občané členských zemí EU. Občané třetích zemí tvořili v roce 
2010 1 % všech evidovaných (9 063 osob). Naprostou většinu všech evidovaných (97,7 %) 
tvořili občané ČR. V absolutním vyjádření to v průběhu celého roku 2010 představovalo 907 

174 osob. 

Z cizích státních příslušníků evidovaných v průběhu roku 2010 na ÚP více než dvě pětiny 
pocházely ze Slovenska (44,9 %) a bezmála každý pátý z Ukrajiny (18,7 %). Největší podíly 
evidovaných cizinců byly pozorovány v následujících regionech: Praze, Středočeském kraji, 
Ústeckém kraji a Jihomoravském kraji. Pouze v Praze však podíl jak občanů členských zemí 
EU, tak i nečlenských zemí EU překračuje hranici 2 %, což bylo způsobeno souběhem dvou 

faktorů: silné koncentrace cizinců v Praze a nízkou mírou nezaměstnanosti v této lokalitě. 

Populace evidovaných cizinců byla v roce 2010 v mnoha ohledech značně variabilní. Například 
z hlediska pohlaví byl podíl registrovaných mužů a žen u občanů ČR 53,2 % ku 46,8 %. V 
případě uchazečů z Běloruska byl však podíl mužů jen 31,8 %, u uchazečů z Mongolska 
34,3 % a u uchazečů z Ukrajiny 39,0 %. Naproti tomu u uchazečů z Makedonské republiky byl 
podíl mužů 74,1 % a u uchazečů ze Svazové republiky Jugoslávie dokonce 77,8 %. 

Průměrná délka evidence mužů, kteří byli občany nečlenských zemí EU, činila 256,8 dne a u 

mužů, kteří byli občany členských zemí EU, činila 343,3 dne. U mužů, kteří byli občany ČR, 
činila průměrná délka evidence 279,9 dne. V případě žen byla průměrná délka ukončené 
sledované evidence v roce 2010 téměř totožná u obou populací, jak u občanek členských zemí 
EU (304,9 dne), tak u občanek nečlenských zemí EU (302,9 dne). U žen se státním občanstvím 
ČR trvala v roce 2010 evidence v průměru 335,9 dne. 

Z hlediska dosaženého vzdělání tvořily významnou část evidovaných cizinců, mužů i žen, 

osoby se základním vzděláním. Mezi evidovanými občany nečlenských zemí EU je to v obou 

případech více než polovina. A zatímco pro domácí evidovanou populaci, stejně jako pro popu-
laci evidovaných občanů členských zemí EU, platí, že s rostoucím vzděláním klesá průměrná 
doba strávená v evidenci, pro populaci evidovaných občanů nečlenských zemí EU toto neplatí. 
Na  jednu  stranu  je průměrná  délka  evidence  občanů  nečlenských  zemí  EU  se základním  

 



2. Cizinci v ČR 

 

 
 

26 

vzděláním výrazně kratší než u ostatních evidovaných osob se základním vzděláním. Na 
druhou stranu občané nečlenských zemí EU s vysokoškolským vzděláním vykazovali v roce 
2010 významně delší průměrnou dobu strávenou v evidenci než ostatní evidované osoby s VŠ 

vzděláním. 

Sledovaná evidence skončila v roce 2010 zaměstnáním jen u necelé jedné třetiny evidovaných 
(30,2%). V mírně vyšší míře u cizinců z členských zemí EU (30,7 %), v nižší pak u ostatních 
cizinců (25,6 %). Další významnou kategorii tvořili ti, u nichž sledovaná evidence trvala i po 
skončení sledovaného období, tedy po 31. prosinci 2010. Do této kategorie patřilo 13,4 % 
všech evidovaných osob. Z toho podíl občanů nečlenských zemí EU činil 13,7 % a občanů 

členských zemí EU 10,5 %. V obou sledovaných subpopulacích cizinců byl pozorován vyšší 
podíl sankčně vyřazených uchazečů než mezi evidovanými občany ČR (8,0 %). Z evidovaných 
občanů členských zemí EU bylo sankčně vyřazeno 12,1% uchazečů a z evidovaných občanů 
nečlenských zemí 11,3 % uchazečů. 

Studie také konstatuje, že existuje významný rozdíl mezi muži a ženami z hlediska postižení 
sankčním vyřazením z evidence. U tuzemské populace bylo v průběhu sledovaného období 
sankčně vyřazeno 10,6 % evidovaných mužů, tedy dvakrát více než žen (5,1 %). Pro obě 

sledované kategorie cizinců také platilo, že podíl sankčně vyřazených mužů je vyšší než podíl 
sankčně vyřazených žen, přičemž podíly sankčně vyřazených mužů i žen jsou u cizinců vyšší 
než u domácí populace. 

Do programů APZ byl v průběhu roku 2010 zařazen přibližně každý desátý evidovaný uchazeč 
(11,1 %). V případě občanů členských zemí EU bylo do některého z programů APZ zařazeno 
7,6% evidovaných, u občanů nečlenských zemí EU 8,5 % evidovaných. Nejčastější formou 

APZ byla u domácích evidovaných i u cizinců rekvalifikace. Jak v případě domácích evidova-

ných, tak v případě evidovaných cizinců se zdá, že existuje souvislost mezi účastí na programu 
APZ a další evidencí - u absolventů APZ byl pozorován nižší počet dalších evidencí v roce 2010. 
Jak je však uvedeno přímo v příslušné kapitole studie, je tento ukazatel jen velmi přibližný, 
protože zachycuje situaci možného návratu do evidence jen do konce roku 2010, což byla pro 
řadu absolventů programů APZ jen velmi krátká doba. 

 

Výše zmíněné disproporce mezi daty VŠPS, EU-SILC a údaji z jiných oficiálních 

registrů nabádají k velké opatrnosti při interpretaci výsledků analýz. Z tohoto důvodu 

se v naší analýze omezíme na popisnější přístup socioekonomických charakteristik 

cizinců a rezignujeme na hledání hlubších souvislostí a komplikovanější statistické 

procedury, pro které v současné době nejsou veřejně přístupná data. 

2.1 Cizinci na českém trhu práce podle šetření VŠPS 

Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) by mělo být hlavním zdrojem informací 

o integraci cizinců na trh práce. V úvodu této kapitoly však musíme upozornit na určité 

limity, které toto šetření ve vztahu k ekonomickým aktivitám cizinců obsahuje. VŠPS 

je koncipováno jako šetření domácností, resp. všech jejích členů starších 15 let, a jako 

takové nepokrývá hromadná ubytovací zařízení, která cizinci pracující v České 

republice relativně často obývají. Dalším významným limitem je samotný relativně 

nízký počet cizinců dlouhodobě žijících a pracujících v České republice, s čímž se pojí 

vyšší míra výběrové chyby. Významnou roli může hrát také neochota samotných 

cizinců účastnit se daného šetření, ať již z důvodu jazykové bariéry či z jiných důvodů. 

S uvedenými výhradami prezentujeme v této části výsledky VŠPS za 2. čtvrtletí 2014. 
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Tabulka č. 2.3 Třídění dle státní příslušnosti 

 
četnost validní % 

občané ČR 10 353 265 98,5 

občané jiných států EU 81 212 0,8 

ostatní cizinci 81 107 0,8 

cizinci celkem 162 319 1,6 

celkem 10 515 585 100,0 

Zdroj: ČSÚ, VŠPS 2014; vlastní výpočty 

 

Podle VŠPS žilo ve 2. čtvrtletí 2014 na území ČR 162 319 cizinců, z nichž 

81 212 bylo státními příslušníky ostatních členských států EU a 81 107 bylo státními 

příslušníky třetích zemí. Cizinci, z ostatních zemí EU i třetích zemí, tvořili přibližně 

1,6 % obyvatelstva ČR. 

 

Tabulka č. 2.4 Počet osob dle státní příslušnosti a ekonomické aktivity 

 
zaměstnaní nezaměst. neaktivní celkem 

občané ČR 4 862 914 312 398 5 177 952 10 353 264 

občané jiných států EU 47 164 3 547 30 501 81 212 

ostatní cizinci 52 140 2 648 26 319 81 107 

cizinci celkem 99 304 6 195 56 820 162 319 

celkem 4 962 218 318 593 5 234 772 10 515 583 

Zdroj: ČSÚ, VŠPS 2014; vlastní výpočty 

 

Většina všech cizinců patřila do kategorie ekonomicky aktivních. Mírně vyšší 

počet ekonomicky aktivních osob je ve skupině cizinců pocházejících z třetích zemí. 

Zároveň mezi cizinci z třetích zemí registrujeme nižší počet nezaměstnaných. 

 

Tabulka č. 2.5 Věkové kategorie a státní příslušnost 

  občané ČR 
občané jiných 

států EU 
ostatní cizinci celkem 

do 18 let 17,6 % 17,0 % 17,6 % 17,6 % 

18 až 24 let 8,0 % 5,0 % 7,3 % 8,0 % 

25 až 34 let 13,8 % 28,3 % 25,0 % 14,0 % 

35 až 44 let 16,3 % 25,4 % 31,5 % 16,5 % 

45 až 54 let 12,9 % 10,8 % 13,0 % 12,8 % 

55 let a více 31,4 % 13,5 % 5,7 % 31,1 % 

celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Zdroj: ČSÚ, VŠPS 2014; vlastní výpočty 

 

V obou populacích cizinců, ať již z ostatních zemí EU, tak i třetích zemí, je 

patrná rozdílná věková struktura v porovnání s populací občanů ČR. Populace cizinců 

jak ze zemí EU, tak z třetích zemí jsou více než z poloviny tvořeny osobami ve věku 

mezi 25 a 44 lety. Současně je v obou zmíněných populacích významně menší podíl 

osob ve věku 55 let a více. Mezi cizinci z třetích zemí je těchto osob více než 5krát 



2. Cizinci v ČR 

 

 
 

28 

méně než v domácí populaci. To se odráží i v průměrném věku jednotlivých populací. 

Populace občanů ČR podle údajů VŠPS dosahuje průměrného věku 41,2 roku, populace 

občanů ostatních států EU 34,7 roku a ve skupině ostatních cizinců dokonce jen 32,5 

roku. 

Z pohledu řešení problematiky populačního stárnutí se věková struktura obou 

populací cizinců zdá být více než příznivá. To však platí jen v krátkodobé perspektivě. 

Rozhodnou-li se tito cizinci usadit se v ČR trvale, pak se dříve či později stanou 

ekonomicky neaktivními a jak jsme uvedli v předcházející kapitole, z pohledu procesu 

demografického stárnutí je významnější, zda mají či budou mít děti a kolik jich budou 

mít. 

 

Tabulka č. 2.6 Vzdělání a státní příslušnost 

  občané ČR 
občané jiných 

států EU 
ostatní cizinci celkem 

bez vzdělání a ZŠ 14,5 % 10,1 % 19,4 % 14,5 % 

střední bez mat. 34,7 % 25,1 % 18,4 % 34,5 % 

střední s mat. 35,3 % 33,6 % 34,7 % 35,2 % 

VŠ 15,5 % 31,2 % 27,6 % 15,8 % 

celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Zdroj: ČSÚ, VŠPS 2014; vlastní výpočty 

 

Výsledek další analýzy ukazuje, že pracovní imigrace neznamená v případě ČR 

příliv osob s minimálním nebo žádným vzděláním. Výjimkou je část cizinců z třetích 

zemí, ale i v této skupině, podobně jako mezi cizinci z ostatních zemí EU je současně 

vysoký podíl osob s vysokoškolským vzděláním. Osob se středoškolským vzděláním či 

jeho ekvivalentem je v obou sledovaných skupinách cizinců podobný podíl jako 

v populaci občanů ČR. 

V tomto případě můžeme vznést určitou pochybnost ohledně spolehlivosti 

prezentovaných údajů. Ve skupině cizinců z třetích zemí bychom očekávali vedle 

vyššího podílu osob s nejnižším vzděláním také relativně vysoký podíl osob se 

vzděláním, které by bylo ekvivalentem středního vzdělání bez maturity. Pozorované 

podíly mohou být zkresleny tou skutečností, že tyto osoby patří mezi respondenty, 

které je obtížné kontaktovat či zastihnout. A naopak u cizinců z třetích zemí 

s nejvyšším vzděláním platí, že jsou, i vzhledem ke své pozici na trhu práce, pro 

podobná statistická šetření snáze dosažitelní. 

 

Tabulka č. 2.7 Pohlaví a státní příslušnost 

 
občané ČR 

občané jiných 
států EU 

ostatní cizinci celkem 

muž 49,1 % 48,7 % 53,9 % 49,1 % 

žena 50,9 % 51,3 % 46,1 % 50,9 % 

celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Zdroj: ČSÚ, VŠPS 2014; vlastní výpočty 

 

Z hlediska pohlaví je imigrace do ČR z ostatních zemí EU rozložena podobně 

jako domácí populace, tzn. mírně převažují ženy. U imigrantů z třetích zemí naopak 

převažují muži.  
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Následující tabulka uvádí podíly na populaci 15letých a starších pro jednotlivé 

kategorie ekonomické aktivity u uvedených skupin. 

 

Tabulka č. 2.8 Ekonomická aktivita osob 15letých a starších 

 
občané ČR 

občané jiných 
států EU 

ostatní cizinci celkem 

zaměstnaní 55,3 % 69,4 % 76,4 % 55,6 % 

nezaměstnaní 3,6 % 5,2 % 3,9 % 3,6 % 

neaktivní 41,2 % 25,3 % 19,8 % 40,9 % 

celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Zdroj: ČSÚ, VŠPS 2014; vlastní výpočty 

 

U obou skupin cizinců pozorujeme jak vyšší podíl zaměstnaných osob, tak 

zároveň vyšší podíl nezaměstnaných osob než v populaci občanů ČR. Naopak podíl 

neaktivních osob je u obou skupin cizinců nižší než u domácí populace. 

 

Tabulka č. 2.9 Míry nezaměstnanosti a ekonomické aktivity 

 
občané ČR 

občané jiných 
států EU 

ostatní cizinci 

míra nezaměstnanosti (podíl nezam. 
na pracovní síle) 

6,0 % 7,0 % 4,8 % 

míra zaměstnanosti osob 15letých a starších 55,3 % 69,4 % 76,4 % 

míra zaměstnanosti osob ve věku 15 až 64 let 68,6 % 73,4 % 76,5 % 

míra ekonomické aktivity osob 15letých  
a starších 

58,9 % 74,6 % 80,3 % 

Zdroj: ČSÚ, VŠPS 2014; vlastní výpočty 

 

Analyzovaná data z hlediska participace na trhu práce především ukazují 

vysokou míru participace u cizinců ze třetích zemí, navíc kombinovanou s nižší mírou 

nezaměstnanosti (podle standardu ILO) než u domácí populace nebo cizinců z ostatních 

zemí EU. 

 

Tabulka č. 2.10 Míry nezaměstnanosti a ekonomické aktivity podle pohlaví 

  
občané ČR 

občané jiných 
států EU 

ostatní cizinci 

muž žena muž žena muž žena 

míra nezaměstnanosti (podíl 
nezaměstnaných osob 
na pracovní síle) 

5,0 % 7,4 % 6,9 % 7,1 % 3,3 % 7,3 % 

míra zaměstnanosti osob 
15letých a starších 

64,4 % 46,6 % 81,8 % 57,3 % 89,0 % 62,1 % 

míra zaměstnanosti osob ve věku 
15 až 64 let 

76,7 % 60,2 % 85,0 % 61,7 % 89,2 % 62,3 % 

míra ekonomické aktivity osob 
15letých a starších 

67,8 % 50,3 % 87,9 % 61,7 % 92,0 % 67,0 % 

Zdroj: ČSÚ, VŠPS 2014; vlastní výpočty 
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Pokud tato data dekomponujeme podle pohlaví, pak je patrné, že vysoká míra 

participace je v populacích cizinců především výsledkem velmi vysoké míry participace 

na trhu práce u mužů. Porovnáme-li míru zaměstnanosti osob ve věku 15 až 64 let u 

žen, vidíme, že rozdíly jsou relativně malé. Hodnoty měr zaměstnanosti a ekonomické 

aktivity ve skupině osob 15letých a starších jsou pro vzájemné srovnání méně vhodné, 

protože jsou zkreslovány výše zmíněným nízkým podílem osob ve věku nad 55 let 

v populacích cizinců (viz tabulka č. 2.5). 

 

Tabulka č. 2.11 Typ pracovní smlouvy a státní příslušnost 

  občané ČR 
občané jiných 

států EU 
ostatní cizinci celkem 

na dobu určitou 10,2 % 12,9 % 14,6 % 10,2 % 

na dobu 
neurčitou 

89,8 % 87,1 % 85,4 % 89,8 % 

celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Zdroj: ČSÚ, VŠPS 2014; vlastní výpočty 

 

Z výsledku analýzy vyplývají poměrně vysoké podíly cizinců, a to i ze třetích 

zemí, kteří mají pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Rozdíl v podílu pracovních smluv 

na dobu neurčitou mezi nimi a domácí populací činí jen 4,4 p. b. I tento výsledek, 

podobně jako struktura vzdělání, naznačuje určitou míru zkreslení vyplývající z výše 

zmíněného rizika výběrové chyby danou kombinací relativně malého vzorku VŠPS (0,6 

% všech trvale obydlených bytů) a nesnadné dosažitelnosti respondentů ze skupiny 

cizinců z třetích zemí. Osoby lépe etablované na trhu práce, tedy osoby s pracovní 
smlouvou na dobu neurčitou, mohou být snáze dosažitelné pro tento typ šetření. 

 

Tabulka č. 2.12 Obvykle odpracované hodiny v hlavním zaměstnání a státní 
příslušnost 

 
průměr N směr. odch. 

občané ČR 40,370 4 860 515 7,69 

občané jiných států EU 41,575 47 164 8,50 

ostatní cizinci 42,101 52 140 11,35 

celkem 40,400 4 959 820 7,74 

Zdroj: ČSÚ, VŠPS 2014; vlastní výpočty 

 

Cizinci, a to jak z ostatních zemí EU, tak z třetích zemí, pracují v průměru 
o jednu až dvě hodiny týdně déle než domácí populace. 

 

Tabulka č. 2.13 Postavení v zaměstnání a státní příslušnost 

 
občané ČR 

občané jiných 
států EU 

ostatní 
cizinci 

celkem 

podnikatel se zaměstnanci 3,3 % 5,4 % 6,6 % 3,4 % 

podnikatel bez zaměstnanců 13,9 % 13,9 % 32,6 % 14,1 % 

zaměstnanec 82,2 % 78,7 % 57,8 % 81,9 % 

pomáhající rodinný příslušník 0,6 % 2,0 % 3,1 % 0,6 % 

celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Zdroj: ČSÚ, VŠPS 2014; vlastní výpočty 
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Mezi cizinci je patrná vyšší tendence k sebezaměstnávání, což především 

v případě cizinců z třetích zemí v kategorii „podnikatel bez zaměstnanců“ nepochybně 

souvisí také s administrativními překážkami pro cizí státní příslušníky při vstupu na trh 

práce v ČR. U cizinců pozorujeme také vyšší míru osob v pozici pomáhajících rodinných 

příslušníků. 

 

Tabulka č. 2.14 Počty a podíly cizinců na trhu práce dle státní příslušnosti 

v porovnání s občany ČR 

 
četnost validní % 

Česko 10 353 265 98,5 

Slovensko 49 942 0,5 

Ukrajina 30 216 0,3 

Rusko 11 811 0,1 

Vietnam 11 730 0,1 

Polsko 8 337 0,1 

ostatní 50 283 0,5 

celkem 10 515 585 100,0 

Zdroj: ČSÚ, VŠPS 2014; vlastní výpočty 

 

Na český trh práce přicházejí cizinci nejčastěji ze Slovenska a Ukrajiny. Cizinci 

z těchto dvou zemí tvoří 49,4 % všech cizinců v analyzovaném šetření. Podle tohoto 

šetření tvořili všichni cizinci ve 2. čtvrtletí 2014 přibližně 1,5 % populace ČR. 

 

Tabulka č. 2.15 Postavení v zaměstnání podle vybraných státních příslušností 

 

podnikatel se 
zaměstnanci 

podnikatel bez 
zaměstnanců 

zaměstnanec 
pomáhající rodinný 

příslušník 
celkem 

Česko 3,3 % 13,9 % 82,2 % 0,6 % 100,0 % 

Slovensko 0,0 % 10,3 % 89,0 % 0,7 % 100,0 % 

Ukrajina 5,8 % 34,6 % 59,6 % 0,0 % 100,0 % 

Rusko 4,6 % 30,0 % 65,4 % 0,0 % 100,0 % 

Vietnam 4,1 % 56,7 % 17,8 % 21,4 % 100,0 % 

Polsko 0,0 % 11,1 % 88,9 % 0,0 % 100,0 % 

ostatní 14,1 % 22,5 % 60,2 % 3,2 % 100,0 % 

celkem 3,4 % 14,1 % 81,9 % 0,6 % 100,0 % 

Zdroj: ČSÚ, VŠPS 2014; vlastní výpočty 

 

Tato analýza dokumentuje, že strategie a způsoby participace na trhu práce 

v ČR se u jednotlivých cizinců liší, vedle jiných charakteristik, také v závislosti na zemi 

původu. V porovnání s domácí populací pozorujeme vyšší tendenci k podnikání se 

zaměstnanci i bez zaměstnanců u cizinců pocházejících z Ruska a Ukrajiny. Velmi 

specifickou skupinou jsou imigranti z Vietnamu. Jejich participace na trhu práce má 

výrazné prvky jak etnického, tak rodinného byznysu. Jen přibližně každý šestý 

Vietnamec je v zaměstnaneckém poměru. Většina z nich jsou podnikatelé bez 

zaměstnanců a každý pátý v pozici pomáhajícího rodinného příslušníka. 
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Tabulka č. 2.16 Průměrná délka pobytu (v letech) v ČR podle vybraných 

státních příslušností a zaměstnaneckého statusu 

  

podnikatel se 
zaměstnanci 

podnikatel  
bez 

zaměstnanců 
zaměstnanec 

pomáhající 
rodinný 

příslušník 
celkem 

 N  N  N  N  N 

Polsko 0,0 0 10,6 497 16,5 3 996 0,0 0 15,8 4 493 

Rusko 20,0 319 11,1 2 058 8,9 4 484 0,0 0 10,1 6 862 

Slovensko 0,0 0 8,3 3 126 7,8 26 505 5,0 207 7,8 29 837 

Vietnam 11,8 269 14,4 3 711 10,0 1 163 12,7 1 398 13,1 6 541 

Ukrajina 7,5 1 274 9,8 7 642 9,2 12 962 0,0 0 9,3 21 878 

ostatní 12,4 4 094 8,6 6 080 8,0 16 007 13,1 940 9,0 27 121 

celkem 11,8 5 956 10,1 23 115 8,8 65 117 12,2 2 545 9,4 96 733 

Zdroj: ČSÚ, VŠPS 2014; vlastní výpočty 

 

Průměrná délka pobytu cizinců na území ČR se liší jak podle země původu, tak 

také podle způsobu participace na trhu práce. V průměru nejdelší dobu pobytu vykazují 

občané Ruské federace, kteří zde podnikají a mají zaměstnance. Mezi podnikateli bez 

zaměstnanců vykazují nejdelší dobu pobytu občané Vietnamu a mezi zaměstnanci 

občané Polska. Průměrná celková doba pobytu cizinců na území ČR se pohybuje kolem 

9 let. 

 

Tabulka 2.17 Obvykle odpracované hodiny týdně podle vybraných státních 

příslušností a zaměstnaneckého statusu 
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hod. N hod. N hod. N hod. N hod. N 

Polsko 0,0 0 42,0 497 39,6 3 996 0,0 0 39,9 4 493 

Rusko 40,0 319 40,6 2 058 32,5 4 484 0,0 0 35,3 6 862 

Slovensko 0,0 0 51,5 3 126 39,5 26 951 20,0 207 40,6 30 283 

Vietnam 65,9 269 55,2 3 711 42,0 1 163 34,5 1 398 48,9 6 541 

Ukrajina 48,8 1 274 42,7 7 642 41,5 13 143 0,0 0 42,3 22 059 

ostatní 46,0 4 094 46,9 6 527 41,5 17 506 32,7 940 43,0 29 066 

celkem 47,2 5 956 46,8 23 562 40,0 67 242 32,7 2 545 41,9 99 305 

Zdroj: ČSÚ, VŠPS 2014; vlastní výpočty 

 

Podíváme-li se na populaci cizinců z hlediska obvykle odpracovaných hodin 

týdně, pak nejpracovitější skupinou, ve smyslu počtu hodin obvykle strávených 

v zaměstnání, jsou občané Vietnamu. A mezi nimi jsou to podnikatelé se zaměstnanci, 

kteří tráví v zaměstnání obvykle více než 65 hodin týdně. Cizinci pocházející 

z Vietnamu a žijící v ČR tráví obvykle bezmála 49 hodin týdně v zaměstnání. Naproti 

tomu nejkratší dobu obvykle v průběhu týdne odpracují občané Ruské federace: mírně 

více než 35 hodin. 
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Tabulka č. 2.18 Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) a státní 

příslušnost 

 
občané  

ČR 
občané jiných 

států EU 
ostatní 
cizinci 

celkem 

zemědělství, lesnictví, rybářství 2,7 % 1,1 % 2,8 % 2,7 % 

těžba a dobývání 0,7 % 0,4 % 0,0 % 0,7 % 

zpracovatelský průmysl 26,7 % 36,7 % 17,7 % 26,7 % 

výroba a rozvod elektřiny 1,1 % 2,5 % 0,0 % 1,1 % 

zásobování vodou 1,1 % 1,6 % 0,0 % 1,1 % 

stavebnictví 8,4 % 8,7 % 12,9 % 8,5 % 

velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba 
motorových vozidel 

11,7 % 9,1 % 21,2 % 11,7 % 

doprava a skladování 6,1 % 2,5 % 1,9 % 6,0 % 

ubytování, stravování a pohostinství 3,8 % 4,5 % 10,7 % 3,9 % 

informační a komunikační činnosti 3,0 % 6,1 % 4,0 % 3,0 % 

peněžnictví a pojišťovnictví 2,4 % 4,9 % 3,5 % 2,4 % 

činnosti v oblasti nemovitostí 0,9 % 1,7 % 2,1 % 0,9 % 

profesní, vědecké a technické činnosti 4,5 % 2,6 % 3,5 % 4,4 % 

administrativní a podpůrné činnosti 2,5 % 7,0 % 7,2 % 2,6 % 

veřejná správa a obrana 6,6 % 0,8 % 0,3 % 6,5 % 

vzdělávání 6,7 % 2,9 % 3,0 % 6,6 % 

zdravotní a sociální péče 7,2 % 3,6 % 2,0 % 7,1 % 

kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1,7 % 1,5 % 1,7 % 1,7 % 

ostatní činnosti 1,7 % 2,0 % 3,8 % 1,8 % 

činnosti domácností jako zaměstnavatelů 0,5 % 0,0 % 1,6 % 0,5 % 

činnosti exteritoriálních organizací a orgánů 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Zdroj: ČSÚ, VŠPS 2014; vlastní výpočty 

 

Pokud se podíváme na uplatnění občanů ČR a cizinců dle jednotlivých segmentů 

národního hospodářství, pak vidíme, že občané jiných států EU nacházejí uplatnění 

především ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví, velko- a maloobchodu, 

ubytování a stravovacích služeb. Cizinci z ostatních zemí nacházejí uplatnění především 

ve velko- a maloobchodu, ve zpracovatelském průmyslu, ve stavebnictví a v ubytova-

cích a stravovacích službách. Pro cizince ze zemí EU i z ostatních zemí platí, že méně 

často než občané ČR nacházejí uplatnění v oblasti veřejné správy, vzdělávání a 

zdravotní a sociální péče.  
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Tabulka č. 2.19 Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) a vybrané státní 

příslušnosti 
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zemědělství, lesnictví, 
rybářství 

0,0 % 15,5 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 2,5 % 2,0 % 

těžba a dobývání 3,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 

zpracovatelský průmysl 53,9 % 7,6 % 40,6 % 9,7 % 24,8 % 17,8 % 26,7 % 

výroba a rozvod elektřiny 0,0 % 0,0 % 3,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 

zásobování vodou 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 0,8 % 

stavebnictví 3,6 % 0,0 % 11,4 % 0,0 % 26,6 % 4,6 % 10,9 % 

velkoobchod a maloobchod; 
opravy a údržba motorových 
vozidel 

4,7 % 19,7 % 7,3 % 57,1 % 10,7 % 18,8 % 15,5 % 

doprava a skladování 0,0 % 8,0 % 3,9 % 0,0 % 2,0 % 0,0 % 2,2 % 

ubytování, stravování 
a pohostinství 

0,0 % 0,0 % 3,5 % 15,7 % 12,3 % 10,0 % 7,7 % 

informační a komunikační 
činnosti 

11,4 % 0,0 % 4,6 % 0,0 % 2,7 % 8,3 % 5,0 % 

peněžnictví a pojišťovnictví 3,6 % 12,1 % 6,4 % 0,0 % 1,2 % 3,3 % 4,2 % 

činnosti v oblasti 
nemovitostí 

0,0 % 14,3 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 1,9 % 

profesní, vědecké 
a technické činnosti 

0,0 % 0,0 % 1,2 % 3,0 % 0,0 % 8,6 % 3,1 % 

administrativní a podpůrné 
činnosti 

0,0 % 5,8 % 6,9 % 0,0 % 12,8 % 5,8 % 7,1 % 

veřejná správa a obrana 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,0 % 0,8 % 0,5 % 0,6 % 

vzdělávání 2,5 % 0,0 % 2,5 % 0,0 % 0,0 % 7,0 % 2,9 % 

zdravotní a sociální péče 0,0 % 4,6 % 4,5 % 0,0 % 3,3 % 1,2 % 2,8 % 

kulturní, zábavní a rekreační 
činnosti 

2,2 % 0,0 % 1,3 % 7,7 % 0,0 % 2,2 % 1,6 % 

ostatní činnosti 14,3 % 0,0 % 0,0 % 6,8 % 1,8 % 4,9 % 2,9 % 

činnosti domácností jako 
zaměstnavatelů 

0,0 % 12,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 

celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Zdroj: ČSÚ, VŠPS 2014; vlastní výpočty 

 

Při podrobnějším pohledu je zřejmé, že ve zpracovatelském průmyslu nacházejí 

uplatnění především občané Polska a Slovenska, v menší míře i občané Ukrajiny. 

Občané Ukrajiny jsou častěji než cizinci s jiným státním občanstvím zaměstnáni 

ve stavebnictví. Více než 57 % občanů Vietnamu žijících v ČR pracuje nebo podniká 

v oblasti obchodu (velko- i maloobchodu). 

Jak jsme již konstatovali, v oblasti zdravotní a sociální péče pracují cizinci méně 

často než občané ČR. Pokud v těchto oblastech však pracují, pak jsou to nejčastěji 

občané Ruska, Slovenska a Ukrajiny. 



2. Cizinci v ČR 

 

 

 35 

2.2 Cizinci na českém trhu práce podle šetření SILC 

Výběrové šetření Životní podmínky (SILC) nám doplňuje informace o cizincích 

v otázkách charakteristik domácností cizinců a jejich ekonomického postavení v kom-

paraci s občany ČR. Účelem šetření SILC je získat reprezentativní údaje o příjmech a 

životních podmínkách domácností a jejich členů5 žijících na území ČR. Limity, kterými 

je šetření SILC zatíženo se shodují s limity šetření VŠPS (viz kapitola 2.1). Obecně je 

problematické šetřeními podchytit některé typy domácností: velmi bohaté domácnosti, 

bezdomovecké domácnosti či domácnosti cizinců žijících na ubytovnách (přechodná 

ubytovací zařízení). Nižší míra zapojení daného typu domácnosti do šetření může poté 

vést k vyšší míře výběrové chyby. Pro porovnání počtu pracujících cizinců dle různých 

evidencí slouží tabulka 2.2. 

V následujícím textu provedeme analýzy dat šetření SILC 2013. S ohledem 

na výše zmíněné rozdíly mezi daty SILC a údaji z registrů ministerstev se opět 

zaměříme více na popisnější přístup. 

 

Tabulka č. 2.20 Třídění dle státní příslušnosti 

 
četnost validní % 

občané ČR 8 512 867 82,6 

občané jiných států EU 76 297 0,7 

ostatní cizinci 73 737 0,7 

cizinci celkem 150 034 1,4 

nezjištěno* 1 643 904 15,9 

celkem 10 306 805 100,0 

* jedná se o osoby mladší 15 let včetně, kde není tento ukazatel sledován 

Zdroj: ČSÚ, SILC 2013; vlastní výpočty 

 

Jak můžeme vidět, data SILC 2013 obsahují informace přibližně o 150 tisících 

cizinců, z nichž 76 tisíc bylo z členských států EU a 74 tisíce cizinců je s jinou státní 

příslušností. V datech tedy cizinci tvoří 1,4 % celkového počtu obyvatel ČR. 

 

Tabulka č. 2.21 Počet osob dle státní příslušnosti a ekonomické aktivity 

 
zaměstnaní nezaměst. neaktivní celkem 

občané ČR 4 491 990 527 491 3 493 386 8 512 867 

občané jiných států EU 49 103 5 036 22 158 76 297 

ostatní cizinci 47 113 3 250 23 374 73 737 

cizinci celkem 96 216 8 287 45 532 150 034 

nezjištěno* 0 0 1 643 904 1 643 904 

celkem 4 588 206 535 777 5 182 822 10 306 805 

* jedná se o osoby mladší 15 let včetně, kde není tento ukazatel sledován 

Zdroj: ČSÚ, SILC 2013; vlastní výpočty 

 

                                                           
5  Šetření se zaměřuje na dospělé osoby, u osob mladších 15 let sleduje jen základní charakteristiky, jako 

je např. věk a pohlaví osoby. 
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Data SILC 2013 ukazují, že přibližně 64 % všech cizinců bylo ekonomicky 

aktivních, oproti občanům ČR, kde ekonomicky aktivních bylo 53 %. U občanů z jiných 

států EU evidujeme vyšší podíl nezaměstnaných osob, než je tomu u ostatních cizinců. 

 

Tabulka č. 2.22 Věkové kategorie a státní příslušnost 

  občané ČR 
občané jiných 

států EU 
ostatní cizinci celkem 

do 18 let 3,6 % 5,0 % 4,7 % 19,0 % 

18 až 24 let 8,5 % 8,7 % 14,4 % 7,2 % 

25 až 34 let 17,0 % 35,2 % 26,8 % 14,5 % 

35 až 44 let 18,8 % 25,3 % 30,7 % 16,0 % 

45 až 54 let 15,2 % 9,9 % 18,6 % 12,8 % 

55 let a více 36,9 % 15,8 % 4,8 % 30,6 % 

 celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Zdroj: ČSÚ, SILC 2013; vlastní výpočty 

 

Zatímco nejpočetnější skupinou u občanů ČR jsou osoby starší 55 let, tedy 

osoby v závěru pracovní kariéry či důchodci, u cizinců jsou nejpočetnější věkové 

skupiny ve věku 25-44 let. U cizinců z jiných států než EU můžeme také vidět 

početnější skupiny ve věku 18-24 let a také skupinu 45-55 let. Oproti tabulce č. 2.5 

můžeme vidět menší podíl mladších 18 let u jednotlivých skupin občanů, ten je opět 

způsoben metodologickým problémem, jak určit státní příslušnost osob mladších 16 let. 

V rámci otázky řešení problematiky stárnutí populace v ČR je tedy věková 

struktura cizinců příznivá. V následujících tabulkách se podívejme na charakteristiky 

domácností cizinců dle: typu domácnosti, velikosti domácnosti a počtu dětí; jež nám 

mohou napomoci v analýzách budoucího vlivu domácností cizinců na veřejné finance. 

 

Tabulka č. 2.23 Typ domácnosti a státní příslušnost 

  občané ČR 

občané 

jiných států 
EU 

ostatní 
cizinci 

nezjištěno* celkem 

domácnosti <65 bez dětí 36,5 % 40,0 % 34,4 % 0,0 % 30,7 % 

domácnosti >65 bez dětí 6,8 % 2,7 % ,4 % 0,0 % 5,7 % 

úplná dom. s dětmi 28,7 % 49,0 % 50,7 % 80,7 % 37,3 % 

1 dosp. + 1+ dětí 3,0 % 1,3 % 3,1 % 9,2 % 4,0 % 

ostatní dom. s dětmi 9,7 % 3,0 % 9,1 % 10,2 % 9,7 % 

ostatní dom. bez dětí 15,3 % 4,1 % 2,2 % 0,0 % 12,7 % 

celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

* jedná se o osoby mladší 15 let včetně, kde není tento ukazatel sledován 

Zdroj: ČSÚ, SILC 2013; vlastní výpočty 

 

Dle dat SILC 2013 přibližně 50 % cizinců žije v domácnosti, kterou tvoří 

2 dospělé osoby a děti, oproti občanům ČR, kde je tento podíl na úrovni necelých             

30 %. Druhou nejpočetnější skupinou, přibližně stejně velkou jako u občanů ČR, jsou 

u cizinců bezdětné domácnosti s věkem jedinců pod 65 let, které formují ekonomicky 

aktivní obyvatelstvo. 
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Tabulka č. 2.24 Počet osob v domácnosti a státní příslušnost 

  občané ČR 
občané jiných 

států EU 
ostatní cizinci celkem 

jednotlivec 13,8 % 15,0 % 8,2 % 11,6 % 

2 osoby 31,3 % 28,4 % 27,3 % 26,9 % 

3 osoby 22,5 % 24,7 % 23,0 % 22,5 % 

4 osoby 23,7 % 17,2 % 19,0 % 27,9 % 

5 a více osob 8,7 % 14,6 % 22,5 % 11,1 % 

celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Zdroj: ČSÚ, SILC 2013; vlastní výpočty 

 

Nejvíce dospělých osob dle SILC 2013 žije v domácnostech s 2 členy. U osob 

mladších 15 let největším podílem jsou zastoupeny domácnosti se 4 členy (přibližně 

50 %). U domácností cizinců můžeme dále pozorovat přibližně 2krát větší podíl 

domácností s více než 5 členy. 

 

Tabulka č. 2.25 Počet nezaopatřených dětí v domácnosti a státní příslušnost 

  občané ČR 
občané jiných 

států EU 
ostatní cizinci celkem 

bez dětí 58,3 % 45,4 % 37,0 % 48,8 % 

1 dítě 20,1 % 25,6 % 23,4 % 21,2 % 

2 děti 17,9 % 16,5 % 21,8 % 23,8 % 

3 a více dětí 3,7 % 12,5 % 17,7 % 6,3 % 

celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Zdroj: ČSÚ, SILC 2013; vlastní výpočty 

 

Domácnosti cizinců mají větší zastoupení v domácnostech s dětmi (54,6 % 

občané jiných států EU, ostatní cizinci až 63 %). Větším podílem jsou také v domác-

nostech cizinců zastoupeny domácnosti s více než 3 dětmi. Průměrně na domácnost s 

dětmi občanů ČR v SILCu 2013 připadají 2 děti, oproti tomu na domácnost cizinců 

připadají 3 děti. 

 

Tabulka č. 2.26 Vzdělání a státní příslušnost 

  občané ČR 
občané jiných 

států EU 
ostatní cizinci celkem 

bez vzdělání a ZŠ 14,3 % 19,3 % 8,9 % 27,9 % 

střední bez mat. 36,3 % 21,0 % 20,6 % 30,3 % 

střední s mat. 33,3 % 24,0 % 36,2 % 27,9 % 

vyšší odborné a VŠ 16,1 % 35,8 % 34,3 % 13,8 % 

celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Zdroj: ČSÚ, SILC 2013; vlastní výpočty 

 

Na datech SILC 2013 dále můžeme vidět rozdíly mezi cizinci a občany ČR 

vzhledem k jejich dosaženému vzdělání. U více jak 1/3 cizinců evidujeme vyšší 

odborné či vysokoškolské vzdělání. Oproti tomu bez vzdělání nebo se základním 

vzděláním v šetření SILC 2013 je zastoupeno 19,3 % občanů z jiných států EU a jen 
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8,9  % ostatních cizinců. Obdobně jako u šetření VŠPS (srovnej s tabulkou č. 2.6) 

může jít ovšem o výkyv způsobený vzorkem šetření. 

 

Tabulka č. 2.27 Pohlaví a státní příslušnost 

 
občané ČR 

občané jiných 
států EU 

ostatní cizinci celkem 

muž 48,2 % 54,4 % 53,0 % 49,1 % 

žena 51,8 % 45,6 % 47,0 % 50,9 % 

celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Zdroj: ČSÚ, SILC 2013; vlastní výpočty 

 

Z hlediska pohlaví lehce převažují u cizinců muži, oproti občanům ČR kde lehce 

převažují ženy. 

 

Tabulka č. 2.28 Ekonomická aktivita osob 15letých a starších 

 
občané ČR 

občané jiných 
států EU 

ostatní cizinci celkem 

zaměstnaní 52,8 % 64,4 % 63,9 % 53,0 % 

nezaměstnaní 6,2 % 6,6 % 4,4 % 6,2 % 

neaktivní 41,0 % 29,0 % 31,7 % 40,9 % 

celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Zdroj: ČSÚ, SILC 2013; vlastní výpočty 

 

U obou skupin cizinců nám data SILC 2013 ukazují vyšší hodnoty u zaměstna-

ných osob a nižší hodnoty neaktivních osob, než je tomu u občanů ČR. Podíl 

nezaměstnaných osob je u občanů z jiných států EU srovnatelný s občany ČR, u 

ostatních cizinců je lehce nižší. 

 

Tabulka č. 2.29 Míry nezaměstnanosti a ekonomické aktivity 

 
občané ČR 

občané jiných 
států EU 

ostatní cizinci 

míra nezaměstnanosti (podíl nezam. 
na pracovní síle) 

10,5 % 9,3 % 6,5 % 

míra zaměstnanosti osob 15letých  
a starších 

52,8 % 64,4 % 63,9 % 

míra zaměstnanosti osob ve věku  
15 až 64 let 

65,2 % 68,8 % 65,8 % 

míra ekonomické aktivity osob 
15letých a starších 

59,0 % 71,0 % 68,3 % 

Zdroj: ČSÚ, SILC 2013; vlastní výpočty 

 

Na datech SILC 2013 můžeme vidět vyšší míru nezaměstnanosti oproti datům 

VŠPS (srovnej s tabulkou č. 2.9). U cizinců data evidují vyšší podíl zaměstnanosti a 

nižší míru nezaměstnanosti, než je tomu u občanů v ČR. Při porovnání skupin cizinců 

ukazují mírně vyšší hodnoty zaměstnanosti občané z jiných států EU. Zároveň však 

vykazují i vyšší hodnoty u nezaměstnanosti. 
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Tabulka č. 2.30 Míry nezaměstnanosti a ekonomické aktivity podle pohlaví 

  
občané ČR 

občané jiných 
států EU 

ostatní cizinci 

muž žena muž žena muž žena 

míra nezaměstnanosti (podíl 
nezaměstnaných osob 
na pracovní síle) 

9,1 % 12,2 % 9,6 % 9,3 % 6,8 % 5,9 % 

míra zaměstnanosti osob 
15letých a starších 

61,0 % 45,1 % 78,9 % 47,0 % 75,3 % 51,0 % 

míra zaměstnanosti osob  
ve věku 15 až 64 let 

72,9 % 57,6 % 83,4 % 51,2 % 77,4 % 52,6 % 

míra ekonomické aktivity 
osob 15letých a starších 

67,2 % 51,3 % 86,8 % 52,0 % 80,8 % 54,2 % 

Zdroj: ČSÚ, SILC 2013; vlastní výpočty 

 

Podíváme-li se na dekomponovaná data dle pohlaví, stejně jako v případě dat 

VŠPS (srovnej s tabulkou č. 2.10), data SILC evidují vyšší zaměstnanost u mužů a to 

ve všech sledovaných skupinách. Tedy na vyšší zaměstnanosti cizinců, se více podílejí 

muži. Nejvyšší rozdílů nabývá ukazatel u občanů z jiných států EU. 

 

Tabulka č. 2.31 Typ pracovní smlouvy a státní příslušnost 

  občané ČR 
občané jiných 

států EU 
ostatní cizinci celkem 

na dobu určitou 13,6 % 26,9 % 12,3 % 13,7 % 

na dobu neurčitou 85,7 % 73,1 % 73,4 % 85,5 % 

DPČ/DPP 0,6 % 0,0 % 3,3 % 0,6 % 

práce bez smlouvy 0,1 % 0,0 % 11,0 % 0,1 % 

celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Zdroj: ČSÚ, SILC 2013; vlastní výpočty 

 

U všech sledovaných skupin data SILC 2013 ukazují převahu pracovních smluv 

na dobu neurčitou. Dále nás může překvapit vysoké procento práce bez smlouvy 

u ostatních cizinců. Výsledky však naznačují určitou míru zkreslení způsobenou 

výběrovým vzorkem a podílem cizinců ve vzorku dat SILC 2013 (tvoří pouze 1,4 % 

vzorku). Obdobně jako u struktury vzdělání (tabulka č. 2.26), pro šetření jsou lépe 

dosažitelné osoby s vyšším vzděláním a se stabilnějším postavením na trhu práce. 

 

Tabulka č. 2.32 Obvykle odpracované hodiny v hlavním zaměstnání a státní 

příslušnost 

 
průměr N směr. odch. 

občané ČR 42,011 4 491 990 7,72 

občané jiných států EU 43,584 49 103 6,80 

ostatní cizinci 48,105 47 113 14,32 

celkem 42,091 4 588 206 7,83 

Zdroj: ČSÚ, SILC 2013; vlastní výpočty 
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Dle dat SILC 2013 můžeme vidět, že cizinci pracují v průměru o jednu až šest 

hodin více než občané ČR. Nejvyšších hodnot odpracovaných hodin evidujeme u 

ostatních cizinců. 

 

Tabulka č. 2.33 Postavení v zaměstnání a státní příslušnost 

 
občané ČR 

občané jiných 
států EU 

ostatní 
cizinci 

celkem 

podnikatel se zaměstnanci 3,7 % 10,4 % 23,6 % 3,9 % 

podnikatel bez zaměstnanců 13,9 % 12,9 % 39,5 % 14,1 % 

společník, jednatel s.r.o. 0,3 % 1,1 % 5,6 % 0,4 % 

zaměstnanec 81,8 % 75,6 % 27,8 % 81,2 % 

pomáhající rodinný příslušník 0,4 % 0,0 % 3,5 % 0,4 % 

celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Zdroj: ČSÚ, SILC 2013; vlastní výpočty 

 

Na rozdíl od cizinců z jiných států EU, kde jsou osoby převážně v zaměstnanec-

kém poměru (přes 75 %), u skupiny ostatních cizinců je nejčetnější sebezaměstnávání 

(kategorie podnikatel s/bez zaměstnanců). Občané EU, kde platí volný pohyb i na 

pracovním trhu, mají menší administrativní překážky pro zaměstnání v jiném státě EU, 

než je tomu u cizinců pocházejících z jiných států. U cizinců také pozorujeme vyšší 

míru osob v kategorii „společník, jednatel s.r.o.“. 

 

Tabulka č. 2.34 Decilová skupina domácnosti dle čistých peněžních příjmů 

na spotřební jednotku dle EU a státní příslušnost osoby v čele domácnosti 

  občané ČR občané jiných států EU ostatní cizinci 

1. decil 10,0 % 10,4 % 8,2 % 

2. decil 10,0 % 10,9 % 9,9 % 

3. decil 10,0 % 5,9 % 15,0 % 

4. decil 10,1 % 3,7 % 5,7 % 

5. decil 10,1 % 1,9 % 6,3 % 

6. decil 10,1 % 8,9 % 1,5 % 

7. decil 10,0 % 4,0 % 15,4 % 

8. decil 10,0 % 13,7 % 10,3 % 

9. decil 10,0 % 8,8 % 17,1 % 

10. decil 9,8 % 31,8 % 10,6 % 

celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Zdroj: ČSÚ, SILC 2013; vlastní výpočty 

 

V ideálním rozložení by každá decilová skupina byla zastoupena deseti procenty. 

Na datech SILC 2013 je tomu tak u dat občanů ČR, data za cizince jsou vychýlena 

směrem k vyšším decilovým skupinám, což pak vede i ke zkreslení průměrných příjmů 

domácnosti. Na základě dat by se tedy mohlo zdát, že domácnosti cizinců jsou 

bohatšími domácnostmi. 
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Tabulka č. 2.35 Průměrné čisté disponibilní příjmy domácnosti (za měsíc) 

dle ekonomické aktivity a státní příslušnosti osoby v čele 

  
občané ČR 

občané jiných 
států EU 

ostatní cizinci celkem 

 N  N  N  N 

zaměstnaní 36 035 2 518 993 48 194 34 529 44 018  29 727  36 289  2 583 249 

nezaměstnaní 18 120 176 554 12 911 2 065 16 552  2 650  18 038  181 269 

neaktivní 19 703 1 507 482 16 940 6 030 18 800  4 468  19 690  1 517 980 

celkem 29 425 4 203 030 42 063 42 624 38 985  36 845  29 633  4 282 499 

Zdroj: ČSÚ, SILC 2013; vlastní výpočty 

 

V následující tabulce č. 2.36 a č. 2.37 jsou domácnosti rozděleny dle sociálních 

příjmů na domácnosti. U osob, které pobírají alespoň jednu dávku ze sociálního 

systému, jsou dále vyjádřeny průměrné sociální příjmy 

 

Tabulka č. 2.36 Sociální příjmy domácnosti (za měsíc) dle ekonomické aktivity 

a státní příslušnosti osoby v čele (počet domácností v tisících) 

 občané ČR občané jiných států EU 

počet dom. 
 

počet dom. 
 

nemá má nemá má 

zaměstnaní 1 317 1 202 7 699 17 17 9 251 

nezaměstnaní 34 143 8 825 0 2 10 930 

neaktivní 13 1 495 16 692 1 5 15 023 

celkem 1 364 2 839 12 490 18 24 10 576 

pokračování 

 ostatní cizinci celkem 

počet dom. 
 

počet dom. 
 

nemá má nemá má 

zaměstnaní 19 10 4 537 1 354 1 229 7 694 

nezaměstnaní 2 1 4 863 35 146 8 826 

neaktivní 4 1 11 063 18 1 500 16 685 

celkem 25 12 4 887 1 407 2 875 12 442 

Zdroj: ČSÚ, SILC 2013; vlastní výpočty 

 

Tabulka č. 2.37 Vybrané sociální příjmy domácnosti dle státní příslušnosti 

osoby v čele (počet domácností v tisících) 

 občané ČR občané jiných států EU 

počet dom. 
 

počet dom. 
 

nemá má nemá má 

důchod 2 188 2 015 14 914 35 8 19 880 

dávky nem. 3 772 431 2 391 35 8 4 288 

podpora v nezam. 3 974 229 2 202 37 5 2 088 

přídavky na děti 3 946 257 1 045 37 6 1 334 

příspěvek na bydlení 4 069 134 2 467 39 3 2 534 

rodičovský příspěvek 3 876 327 5 429 35 8 4 322 

dávky hmotné nouze 4 126 77 4 558 39 4 1 596 
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pokračování 

 ostatní cizinci celkem 

počet dom. 
 

počet dom. 
 

nemá má nemá má 

důchod 36 1 12 959 2 258 2 024 14 932 

dávky nem. 32 5 1 313 3 839 443 2 413 

podpora v nezam. 36 1 1 375 4 047 235 2 196 

přídavky na děti 33 3 1 302 4 016 267 1 054 

příspěvek na bydlení 36 1 598 4 144 139 2 454 

rodičovský příspěvek 32 5 6 190 3 942 340 5 415 

dávky hmotné nouze 37 0 0 4 202 80 4 428 

Zdroj: ČSÚ, SILC 2013; vlastní výpočty 

 

Domácnosti, kde stojí v čele občan EU, pobírají ve více než polovině případů 

alespoň jednu dávku ze sociálního systému (u občanů ČR je to v 67,5 % domácností). 

Oproti tomu domácnosti cizinců mimo států EU evidují sociální příjmy v 33 %. 

Průměrné sociální příjmy u domácností cizinců mohou být zkresleny výběrovým 

vzorkem šetření. Tabulka č. 2.37 dále ukazuje, které dávky jsou čerpány v nejvyšší 

míře. Domácnosti mohou čerpat i více dávek zároveň. 

Nejčetnějšími dávkami u domácností, v jejichž čele je cizinec, jsou rodičovské 

příspěvky. Dále u domácností občanů z jiných států EU jsou časté dávky z důchodo-

vého systému či dávky nemocenské. U domácností ostatních cizinců jsou to také 

nemocenské dávky, třetí nejčastější pobíranou dávkou jsou přídavky na děti. 

 

Tabulka č. 2.38 Nejčastější státní příslušnost cizinců 

 
četnost validní % 

česká 8 512 867 82,6 

slovenská 53 634 0,5 

vietnamská* 24 720 0,2 

ukrajinská 18 413 0,2 

ruská 6 803 0,1 

polská 6 322 0,1 

ostatní 40 142 0,4 

nezjištěno** 1643 904 15,9 

celkem 10 306805 100,0 

* v šetření označováni jako ostatní oblasti Asie (mimo střední a blízký východ) 

** jedná se o osoby mladší 15 let včetně, kde není tento ukazatel sledován 

Zdroj: ČSÚ, SILC 2013; vlastní výpočty 

 

Cizinci tvoří v šetření SILC 2013 1,46 % populace. Nejvíce jsou zastoupeni 

občané Slovenska (0,5 %), dále pak občané Vietnamu a Ukrajiny (0,2 %), občané 

Ruska a Polska (0,1 %). 
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Tabulka č. 2.39 Postavení v zaměstnání podle vybraných státních příslušností 
 

podnikatel se 
zaměstnanci 

podnikatel bez 
zaměstnanců 

společník, 
jednatel 

s.r.o. 
zaměstnanec 

pomáhající 
rodinný 

příslušník 
celkem 

Česko 3,7 % 13,9 % 0,3 % 81,8 % 0,4 % 100,0 % 

Slovensko 5,7 % 10,3 % 1,6 % 82,3 % 0,0 % 100,0 % 

Ukrajina 19,0 % 37,1 % 0,0 % 43,9 % 0,0 % 100,0 % 

Rusko 0,0 % 65,5 % 0,0 % 34,5 % 0,0 % 100,0 % 

Vietnam* 25,3 % 28,8 % 4,7 % 28,3 % 12,9 % 100,0 % 

Polsko 23,1 % 10,1 % 0,0 % 66,9 % 0,0 % 100,0 % 

ostatní 25,8 % 35,6 % 7,1 % 31,6 % 0,0 % 100,0 % 

celkem 3,9 % 14,1 % 0,4 % 81,2 % 0,4 % 100,0 % 

* v šetření označováni jako ostatní oblasti Asie (mimo střední a blízký východ) 

Zdroj: ČSÚ, SILC 2013; vlastní výpočty 

 

Způsoby participace na trhu práce v ČR se liší u jednotlivých cizinců. Jak už bylo 

prezentováno v tabulce č. 2.33, občané z jiných států EU mají vyšší míru participace 

na trhu práce jako zaměstnanci, nejvyšší pak občané Slovenska. V porovnání s občany 

ČR vidíme u občanů Ukrajiny a Ruska mnohonásobně vyšší zastoupení v podnikatelské 

sféře. Specifické tendence pak vykazují občané Vietnamu, kteří mají vyvážené 

zastoupení v zaměstnaneckém poměru, podnikatelském sektoru bez zaměstnanců i 

se zaměstnanci. Dále můžeme pozorovat u vietnamské menšiny také vysoký podíl 

pomáhajících rodinných příslušníků. 

 

Tabulka č. 2.40 Obvykle odpracované hodiny týdně podle vybraných státních 

příslušností a zaměstnaneckého statusu 
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hod. N hod. N hod. N hod. N hod. N hod. N 

Slovensko 44,1 1 905 50,6 3 434 40,0 543 42,7 27 369 0,0 0 43,6 33 251 

Ukrajina 51,7 2 478 51,7 4 839 0,0 0 41,3 5 725 0,0 0 47,1 13 043 

Rusko 0,0 0 43,2 2 134 0,0 0 46,1 1 122 0,0 0 44,2 3 256 

Vietnam* 64,1 3 238 54,3 3 674 40,0 596 57,8 3 617 70,0 1 650 59,1 12 774 

Polsko 50,0 1 090 50,0 4 75 0,0 0 38,2 3 158 0,0 0 42,1 4 722 

ostatní 46,7 7 519 42,4 10 370 35,2 2 058 41,5 9 223 0,0 0 42,7 29 169 

celkem 50,9 16 229 47,3 24 926 36,9 3 197 43,2 50 214 70,0 1 650 45,8 96 216 

* v šetření označováni jako ostatní oblasti Asie (mimo střední a blízký východ) 

Zdroj: ČSÚ, SILC 2013; vlastní výpočty 

 

Nejvíce obvykle odpracovaných hodin nalezneme u občanů Vietnamu, kteří 

v zaměstnání tráví v průměru 60 hodin týdně, v závislosti na zaměstnaneckém statusu 

se může jednat i o 70 hodin týdně u pomáhajících rodinných příslušníků. Oproti tomu 

nejkratší pracovní dobu mají občané Polska, kteří odpracují průměrně 42 hodin týdně. 
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Tabulka č. 2.41 Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) a státní 

příslušnost 

 
občané ČR 

občané jiných 
států EU 

ostatní 
cizinci 

celkem 

zemědělství, lesnictví, rybářství 3,5 % 0,0 % 1,2 % 3,5 % 

těžba a dobývání 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % 

zpracovatelský průmysl 26,1 % 34,8 % 2,4 % 26,0 % 

výroba a rozvod elektřiny 1,2 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 

zásobování vodou 1,1 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 

stavebnictví 9,2 % 3,4 % 14,9 % 9,2 % 

velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba 
motorových vozidel 

12,1 % 9,9 % 39,4 % 12,4 % 

doprava a skladování 6,4 % 5,8 % 0,0 % 6,3 % 

ubytování, stravování a pohostinství 3,5 % 1,8 % 6,6 % 3,5 % 

informační a komunikační činnosti 3,0 % 7,4 % 7,1 % 3,1 % 

peněžnictví a pojišťovnictví 3,0 % 2,7 % 0,0 % 2,9 % 

činnosti v oblasti nemovitostí 0,8 % 1,6 % 3,7 % 0,9 % 

profesní, vědecké a technické činnosti 4,7 % 10,3 % 9,2 % 4,8 % 

administrativní a podpůrné činnosti 2,2 % 7,9 % 9,6 % 2,4 % 

veřejná správa a obrana 6,4 % 1,4 % 0,0 % 6,3 % 

vzdělávání 6,1 % 7,8 % 5,9 % 6,1 % 

zdravotní a sociální péče 6,4 % 4,3 % 0,0 % 6,3 % 

kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1,3 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 

ostatní činnosti 1,8 % 0,9 % 0,0 % 1,8 % 

činnosti domácností jako zaměstnavatelů 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

činnosti exteritoriálních organizací a orgánů 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 

celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Zdroj: ČSÚ, SILC 2013; vlastní výpočty  

 

Občané z ostatních zemí EU se nejvíce uplatňují na trhu práce v následujících 

sektorech: zpracovatelský průmysl, velko- a maloobchod. Dále také vidíme vysoké 

procentní zastoupení u profesní, vědecké a technické činnosti. Ostatní cizinci nacházejí 

největší uplatnění ve stavebnictví, velko- a maloobchodu a v ubytovacích a 

stravovacích službách. 
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Tabulka č. 2.42 Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) a vybrané státní 

příslušnosti 
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zemědělství, lesnictví, 
rybářství 

0,0% 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 

těžba a dobývání 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

zpracovatelský průmysl 44,7% 0,0% 0,0% 8,7% 15,7% 5,1% 18,9% 

výroba a rozvod elektřiny 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

zásobování vodou 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

stavebnictví 0,0% 41,4% 0,0% 0,0% 10,1% 9,7% 9,0% 

velkoobchod a maloobchod; 
opravy a údržba motorových 
vozidel 

3,7% 0,0% 40,6% 80,0% 32,1% 31,2% 24,3% 

doprava a skladování 5,7% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 2,0% 3,0% 

ubytování, stravování 
a pohostinství 

0,0% 23,8% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 4,1% 

informační a komunikační 
činnosti 

10,9% 0,0% 59,4% 4,7% 0,0% 2,8% 7,3% 

peněžnictví a pojišťovnictví 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 1,4% 

činnosti v oblasti nemovitostí 2,3% 4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 4,1% 2,6% 

profesní, vědecké 
a technické činnosti 

10,6% 6,8% 0,0% 0,0% 0,0% 17,1% 9,8% 

administrativní a podpůrné 
činnosti 

7,4% 19,3% 0,0% 0,0% 15,7% 9,2% 8,7% 

veřejná správa a obrana 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 

vzdělávání 7,3% 0,0% 0,0% 6,6% 0,0% 11,6% 6,9% 

zdravotní a sociální péče 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 18,8% 0,0% 2,2% 

kulturní, zábavní a rekreační 
činnosti 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

ostatní činnosti 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,5% 

činnosti domácností jako 
zaměstnavatelů 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

* v šetření označováni jako ostatní oblasti Asie (mimo střední a blízký východ) 

zdroj: SILC 2013; vlastní výpočty  

 

Z hlediska nejčastějších odvětví, ve kterých cizinci pracují, můžeme opět 

spatřovat určité tendence dle občanství. Občané Slovenska jsou nejčastěji zaměstná-

váni ve zpracovatelském průmyslu, zatímco občané Vietnamu nejčastěji pracují 

v oblasti obchodu. Občané Ukrajiny pak nejčastěji vykonávají pracovní činnost v oblasti 

stavebnictví a v ubytovacích a stravovacích službách. Nicméně je také nutné upozornit 

na riziko výběrové chyby, které při takto podrobném členění roste. 
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3. Imigrace a veřejné rozpočty 

Odborná literatura popisuje různé typy migračních politik, například Baršová & 

Barša (2015). Obecnou shodou je, že nelze zaručit, že úspěšný koncept z jedné země 

bude fungovat i v jiné zemi. Záleží na celé řadě faktorů, které ovlivňují úspěšnost 

politiky. Jedná se zejména o legislativní nastavení dané politiky, schopnost veřejných 

institucí vymáhat právo a imigranta integrovat. Opominout nelze ani samotné 

socioekonomické charakteristiky migrující osoby (případně skupiny/rodiny migrantů) 

a zemi odkud migrant přichází. Tato monografie si neklade za cíl provést úplný výčet 

možných přístupů k této problematice, ale slouží jako teoretické ukotvení pro použitý 

mikrosimulační následující model. 

3.1 Koncept náhradové migrace 

V situaci, jakou vykresluje popis aktuální demografické situace a projekce 

budoucího vývoje, hledají státy řešení v mezinárodní migraci. Snaží se do země, 

respektive na pracovní trh přivést pokud možno mladé a perspektivní pracovní síly. 

Jde tedy o aplikaci konceptu náhradové migrace (Replacement, 2000, 2001). Koncept 

náhradové migrace je pokusem odhadovat objemy imigrace nutné k nahrazení ztrát 

způsobených celkovým úbytkem populace a specificky pak snížením podílu osob 

v produktivním věku. 

Na první pohled zajímavá a lákavá myšlenka má však, jak upozorňují Burcin, 

Drbohlav a Kučera (2007), celou řadu úskalí. Nejdříve se podívejme na situaci, kdy 

prostřednictvím náhradové migrace chceme kompenzovat celkový populační úbytek. 

Cílem je tedy zachovat velikost dané populace. V takovém případě by bylo nutné 

v zahraničí získat v následujících 60 letech přibližně 1,8 milionu nových obyvatel. To 

znamená přibližně 30 tisíc osob ročně, což není nesplnitelný cíl. Již v současnosti, jak 

tvrdí Drbohlav (2011: 405), „především v absolutních počtech cizinců na území a 

přistěhovalých, resp. také ve výši absolutního migračního salda nemá Česko mezi 

ostatními zeměmi střední a východní Evropy v současné době konkurenta, ba co více, 

Česko v konci minulé dekády patřilo z hlediska počtu přistěhovalých a výše migračního 

salda k vůbec nejatraktivnějším zemím celé EU.“ Problémem je skutečnost, že i 

imigranti stárnou a „náhradová migrace kompenzující ztráty obyvatelstva přirozenou 

měnou [by] měla pouze malý vliv na redukci stárnutí populace vyjádřené prostřednic-

tvím ukazatele průměrný věk obyvatel“ (Burcin, Drbohlav a Kučera, 2007: 176). 

V takovém případě bychom se sice vyhnuli redukci populace, ale nevyhnuli bychom se 

důsledkům populačního stárnutí. 

Jinou cestou je pokusit se náhradovou migrací „omlazovat“ stávající populaci a 

pokusit se tak vyhnout důsledkům populačního stárnutí. Burcin, Drbohlav a Kučera 

(2007) však konstatují, že pro kompenzaci růstu průměrného věku v populaci by již 

v současnosti muselo do České republiky přicházet přibližně 300 tisíc imigrantů ročně. 

Rozsah náhradové migrace kompenzující populační stárnutí by však musel dynamicky 

růst, protože by musel ve stále větší míře kompenzovat stárnutí imigrantů samotných, 

kteří přišli do České republiky již dříve. „Za těchto okolností by naše země měla v roce 

2065 asi 110 mil. obyvatel, z nichž zhruba 80 miliónů by představovali obyvatelé 

narození v zahraničí a asi 20 miliónů obyvatel jejich potomci“ (Burcin, Drbohlav a 

Kučera, 2007: 177). 

Ještě větší počet imigrantů přicházejících do roku 2065 do České republiky 

předpokládá model, kdy bychom se rozhodli udržet stávající (v roce 2005) podíl osob 
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v produktivním věku (mezi 20 a 59 roky). V takovém případě by v České republice 

v roce 2065 žilo více než 123 miliónů osob. 

V následující tabulce jsou podrobné údaje pro každý z uvedených modelů 

náhradové migrace. Jednotlivé oddíly tabulky pak udávají (a) hodnoty počtu imigrantů 

pro jednotlivé modely v uvedených letech jako rozdílu mezi očekávanou emigrací a 

imigrací, (b) kumulované počty imigrantů pro jednotlivé modely a (c) celkový 

projektovaný počet obyvatel České republiky v uvedených letech. 

 

Tabulka č. 3.1 Očekávané objemy náhradové migrace a jejich dopady 

na velikost populace* 

  

modely náhradové migrace zaměřené na udržení: 

celkového počtu 
obyvatel 

průměrného věku  
v populaci 

konstantního podílu osob 
v produktivním věku 

(P20-59/Ptotal) 

(a) saldo náhradové migrace (v tisících) 

2005 7 292 31 

2010 3 329 276 

2020 16 548 479 

2030 35 913 671 

2040 37 1 357 1 530 

2050 39 2 175 2 796 

2065 44 4 208 5 340 

(b) kumulované saldo náhradové migrace (v tisících) 

2005 7 292 31 

2010 18 1 813 1 421 

2020 124 6 213 5 861 

2030 399 13 696 11 562 

2040 764 25 050 23 663 

2050 1 146 42 785 45 584 

2065 1 797 90 146 103 286 

(c) celkový počet obyvatel k 1. 1. (v tisících) 

2005 10 221 10 221 10 221 

2010 10 221 11 741 11 384 

2020 10 221 16 265 15 930 

2030 10 221 24 112 22 077 

2040 10 221 36 474 34 525 

2050 10 221 56 051 58 158 

2065 10 221 109 318 123 061 

* Vypočtené migrační objemy a dopady na velikost populace jsou založeny na populační prognóze pro období 
2003 až 2065 publikované v Burcin, Kučera & Drbohlav (2003). 

Zdroj: Burcin, Drbohlav a Kučera (2007) 

 

Autoři svou stať uzavírají konstatováním, že „pokud nám půjde jen o udržení 

současného počtu obyvatel Česka, může nám zahraniční migrace za současných nebo 

s nimi srovnatelných podmínek relativně snadno pomoci, a to i v dlouhodobé perspek-

tivě. U všech ostatních parametrů je však boj o zachování současných hodnot 

zvolených i celé řady dalších obdobných ukazatelů předem ztracen“ (Burcin, Drbohlav 

a Kučera, 2007: 180). K podobnému závěru došli již dříve Rabušic a Burjanek (2003: 

53): „Rozbor demografické dimenze imigrace naznačil, že imigrace není sama o sobě 
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spásným řešením, které by mohlo zastavit populační stárnutí. Jediné, co imigrace 

demograficky může, je jistá kompenzace snížené intenzity plodnosti, což by mohlo 

pomoci ve snahách zamezit populačnímu úbytku.“ 

Navíc je třeba zdůraznit, že proto, aby se imigrace stala efektivním nástrojem 

při řešení problémů spojených s populačním stárnutím, musí být imigranti dobře 

integrováni do národního trhu práce (Bengtsson a Scott, 2010). To znamená, že musí 

být vytvořeny pro takovou integraci podmínky. V prvé řadě to předpokládá rozhodnutí, 

jaký model integrace imigrantů Česká republika zvolí, s ohledem na cíle, které má 

pracovní imigrace naplnit. V této souvislosti je třeba také upozornit na těsnou a často 

nereflektovanou souvislost mezi socio-ekonomickou integrací a asimilacionismem. Bez 

ohledu na to, zda tvůrci politik na centrální úrovni explicitně definují socio-kulturní 

charakter integrace (tedy zda má jít o exkluzionismus, pluralismus či asimilacionis-

mus 6 ), důraz na socioekonomickou integraci, tedy na začlenění na trhu práce je 

přítomen vždy. Tento postoj může být vnímán také jako důsledek silného asimilacio-

nistického tlaku, který sám může být vnímán jako součást již zmíněných ‘neviditelných 

struktur vědění‘, které, do značné míry nereflektovaně, udávají směr politických 

rozhodnutí. 

Willem Schinkel upozorňuje na ještě na jiný prvek objevující se u lokálních i 

centrálních tvůrců politik. Je to určitá fragmentace či virtualizace konceptu občanství. 

Stále více tyto politiky rozlišují mezi ‚inkluzí do národního státu‘ a ‚inkluzí do 

společnosti‘ (Schinkel, 2010). Tedy přesto, že cizinci může být uděleno občanství 

(inkluze do národního státu), jeho inkluze do společnosti, tedy inkluze na lokální 

úrovni, do lokálních struktur, může být zpochybňována. Jde v zásadě o reakci na 

nezvládnutou sociální integraci osob, které v podobě pracovní migrace proudily od 

šedesátých let 20. století do rozvinutých zemí západní Evropy. Vzniká tak koncept 

‚aktivního občanství‘ (Schinekl, 2010: 274), který vyžaduje od cizinců jisté morální 

osvědčení, příslib loajality vůči přijímající zemi a přijímající společnosti. „Role státu se 

tak přesouvá od kontroly hranic národního státu ke kontrole hranic ‚společnosti‘ 

(Schinkel, 2010: 278).“ Pozorujeme zde první známky rozdělení státu a společnosti, 

tedy dvou entit, které se ještě před nedávnem zdály neoddělitelné. Toto rozdělení bude 

nepochybně klást stále větší požadavky na lokality, komunity a sousedství. 

3.2 Cirkulární migrace 

V tomto případě se jedná o specifický typ migrace, povětšinou pracovní, který 

předpokládá opakovaný pohyb migranta mezi zemí původu a hostitelskou zemí. Tento 

typ migrace v této monografii jen běžně zmíníme, protože je z našeho pohledu a 

z pohledu vytčeného cíle v několika ohledech problematický. V prvé řadě je to 

neujasněnost tohoto konceptu, která se projevuje již v pojmové neusazenosti: 

v českém kontextu se používá jak pojem „cirkulární“ (viz např. Čižinský a Hradečná, 

2012), tak pojem „cirkulační“ (viz např. Drbohlav, 2015). Cirkulární migraci jako 

specifický jev nezná ani české právo. Jako cirkulární migrace tak bývají označovány 

různé situace. Na jedné straně může být tento pojem vnímán jako synonymum 

dočasné migrace, kdy v každém okamžiku je migrant ekonomicky aktivní vždy jen 

v jedné ze zemí, buďto v zemi původu, nebo v hostitelské. Naproti tomu existují 

                                                           
6  Baršová a Barša (2005: 14) hovoří o třech prototypech „integrační politiky Starého světa“. Jde o 

francouzský asimilacionismus, kdy přijímající stát je připraven přijmout každého, kdo je ochoten přijmout 
jeho kulturu, britský pluralismus, který je ochoten respektovat skupinové kulturní či náboženské 
odlišnosti za předpokladu uznání nadřazenosti anglické kultury, a německý exkluzionismus, který 
občanství zakládá na etnickém principu. 
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specifické skupiny migrantů, kteří jsou současně ekonomicky aktivní jak v zemi 

původu, tak v zemi/zemích hostitelských. 

Teprve v okamžiku kdy definujeme přesně, co pojmem cirkulární či cirkulační 

migrace míníme, můžeme testovat důsledky tohoto typu migrace na welfare systémy. 

Někteří autoři míní, že cirkulační migraci zde již máme, a to v podobě migrace 

ukrajinské (Drbohlav, 2015), která je však současně v literatuře stále ještě častěji 

vnímána jako migrace dočasná, či trvalá (pro tu část migrantů, kteří získají státní 

občanství hostitelské země). 

3.3 Welfare magnetismus 

Vedle souvislostí demografických, kdy stárnutí populace vytváří tlak na zvýšení 

počtu imigrantů, má imigrace také souvislosti ekonomické. Pod větším či menším 

demografickým tlakem se v současnosti ocitají všechny členské země EU. S rostoucím 

přílivem imigrantů se však pod rostoucím tlakem ocitají taktéž sociální systémy 

přijímajících zemí. Otázky také vyvolává sociální soudržnost přijímajících zemí, protože 

ekonomické efekty imigrace jsou ve  společnosti rozloženy značně nerovně. 

Již od konce devadesátých let se objevuje v literatuře téma welfare magnetismu 

uvnitř EU (viz např. Borjas, 1999). Důsledkem existence EU není sjednocení sociálních 

standardů v členských zemích. Rozdíly v rozsahu sociální ochrany mezi zeměmi se 

následně promítají do rozdílných preferencí na straně imigrantů. Na základě empiric-

kých dat dokumentujících rozdíly v přístupu k sociálním dávkám a jejich štědrosti ve 

vybraných státech USA dochází Borjas k závěru, že „rozdíly v sociálních dávkách mezi 

jednotlivými státy vytvářejí silný magnetický efekt v populaci imigrantů“ (Borjas, 

1999: 635). 

V Evropě se toto téma objevilo například před očekávaným rozšířením EU o 

deset nových zemí v roce 2004. Hans-Werner Sinn (2002) se ve svém textu věnoval 

problematice migračních pobídek pro občany nově přijímaných zemí, vyplývajících jak 

z rozdílů v průměrných mzdách, tak z rozdílné úrovně sociálního zabezpečení. 

Vzhledem k tomu, že není možné sociální systémy harmonizovat na úroveň stávajících 

členských zemí, protože by takovou změnu neměl na straně přistupujících zemí kdo 

financovat, ani na úroveň přistupujících zemí, protože by to „vyvolalo v západní 

Evropě revoluci“ (Sinn, 2002: 111), zůstávají podle Sinna jen dvě možnosti. Za prvé, 

provádět efektivní výběr imigrantů a umožnit vstup pouze těm, u kterých lze 

předpokládat, že nebudou čistými příjemci z veřejných zdrojů. Tento postup je však 

diskriminační a jeho aplikace může odporovat pravidlům EU. Za druhé, „daleko 

citlivějším, tržně orientovaným a spravedlivým přístupem je aplikace principu země 

původu (home-country principle) všude, kde je to možné“ (Sinn, 2002: 111, viz také 

Sinn, 1990). V praxi by uplatnění tohoto principu znamenalo, že o sociální dávku může 

imigrant buďto požádat v zemi svého původu (a nikoli v zemi, kde právě jako imigrant 

pobývá), případně by mu byla tato dávka vyplacena v zemi, kde právě pobývá, ale 

pouze do výše, v jaké by mu byla vyplacena v zemi původu. Při aplikaci těchto 

opatření by podle Sinna stávající členské země EU ztratily svůj imigrační welfare 

magnetismus. 

Aplikace pravidla země původu by přitom neměla být trvalá, ale pouze dočasná. 

Vytvářela by se tak situace nikoli trvalého vyloučení, ale pouze „selektivního odkladu 

integrace“ (Sinn, 2002: 113) a navíc pouze ve vztahu k sociálním dávkám financova-

ným z daňového výnosu. Na dávky založené na pojistném principu, kdy je jejich výše 

odvozena z výše příspěvku, by se pravidlo země původu podle Sinna neaplikovalo. 
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Zpráva Ifo Institutu (EEAG 2015) uvádí, že skutečně v některých členských 

zemích EU dochází v praxi k uplatňování principu země původu. Belgický stát se již od 

roku 2008 dopisem obrací na občany jiných členských zemí EU, kteří jako nezaměst-

naní pobývají na území Belgie a vyzývá je, aby se vrátili zpět do země původu.7 V roce 

2013 se belgické úřady takovým dopisem obrátili na více než 2 700 nezaměstnaných 

občanů jiných členských zemí EU pobývajících na území Belgie (EEAG 2015: 78). 

Evropské právo umožňuje vrátit občana členské země EU do země původu z jiné země, 

kde právě pobývá, jestliže po dobu šesti měsíců není schopen obstarat si prostředky 

pro živobytí a platit příspěvky na zdravotní pojištění. 

3.4 Náklady na imigraci 

Co se zdá být společné všem vyspělým zemím, které jsou cílovými zeměmi 

migrace, je to, že na individuální úrovni nesou náklady pracovní imigrace především 

dělníci, kteří se dostávají do přímé soutěže s imigranty. Nesou v důsledku této soutěže 

vyšší riziko ztráty zaměstnání a poklesu reálných mezd.  

Jak ovšem dokládají publikované monografie, tyto efekty jsou různě silné 

v různých zemích. Dustmann, Glitz & Frattini (2008) docházejí k závěru, že ve Velké 

Británii je efekt imigrace na mzdy i zaměstnanost relativně nízký. To však nemusí 

platit obecně. V již zmíněné Borjasově (1999) studii je konstatováno, že struktura 

imigrantů, co do jejich vzdělání a kvalifikace, je významně ovlivňována mírou štědrosti 

sociálního státu, do kterého přicházejí. Což platí nejen pro pracovní imigraci do USA, 

ale i pro migraci uvnitř EU, stejně jako pro pracovní imigraci do EU z třetích zemí. 

Země s vyšší mírou redistribuce a větším rozsahem veřejných služeb přitahují vyšší 

podíl méně vzdělaných a kvalifikovaných osob a naopak (Brücker et al., 2002). To 

může být jedním z důvodů, proč nejsou efekty pracovní imigrace z ostatních členských 

zemí EU do Velké Británie fiskálně negativní (Dustmann & Frattini, 2014). Uvedení 

autoři také konstatují, že nižší míra přerozdělování a menší rozsah veřejných služeb 

ve Velké Británii odrazují imigranty s nejnižším vzděláním, jejichž produktivita práce 

by byla, v porovnání s domácí populací, velmi nízká v případě, že by zaměstnání vůbec 

získali.8 

Obecně pozorujeme v Evropě v jednotlivých společnostech rostoucí odpor proti 

imigraci. Facchini a Mayda (2008) ve své monografii docházejí k závěru, že skutečně 

existuje vztah mezi postojem průměrného voliče a formulací imigračních politik. 

Restriktivnější protiimigrační politiky jsou implementovány v zemích, kde průměrný 

volič vyjadřuje vyšší míru odporu k imigrantům. Zároveň však autoři konstatují, že 

v žádné ze zemí OECD, ve kterých svůj výzkum prováděli, nezakázal imigraci zcela, 

což by bylo v souladu s postojem průměrného voliče. Tuto skutečnost autoři vysvětlují 

tím, že míra odporu vůči imigrantům se v různých vrstvách společností liší. S vyšším 

socioekonomickým postavením roste podíl těch, kteří mají k imigraci naopak vztah 

pozitivní, mimo jiné i proto, že z pracovní imigrace nejrůznějším způsobem profitují.9 

                                                           
7  V této souvislosti je důležité zdůraznit, že tato iniciativa se týkala jen občanů členských zemí EU 

pobývajících dlouhodobě v Belgickém království. V případě občanů třetích zemí by podobná výzva měla 
nepochybně jen velmi malý či vůbec žádný efekt. 

8  Tento argument však z našeho pohledu přehlíží tu skutečnost, že nízká míra přerozdělování a nižší rozsah 
veřejných služeb ve Velké Británii je dnes již spíše mýtus než realita. Rozsah veřejného sektoru ve Velké 
Británii je dnes větší než v Německu. Velká Británie také udržuje jednu z nejnižších nezaměstnaností 
v EU, přičemž k snadnější integraci cizinců (nejen na trh práce) přispívá i faktor jazykový. 

9  Jedním z příkladů může být vliv pracovní imigrace na snižování mezd nejméně kvalifikovaných zaměst-
nanců, který vede například ke snížení cen (osobních) služeb využívaných především příslušníky vyšších 
tříd. 
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Existující pracovní imigrace je také nezřídka přímo podporována nejrůznějšími 

zájmovými a profesními skupinami 10 a také zaměstnavatelskými svazy (Facchini & 

Mayda, 2008). 

Řada monografií se věnovala také otázce, zda přínosy pracovní imigrace 

převyšují její náklady. Zpráva Ifo Institutu v této souvislosti obecně konstatuje, že 

„migranti s vyšší než průměrnou úrovní dovedností (skills) a nadprůměrnými příjmy 

jsou obvykle čistými přispěvateli do veřejných rozpočtů, a naopak ti s podprůměrnými 

dovednostmi čistými příjemci. (...) ...rezidenti tedy profitují z přítomnosti pracovních 

imigrantů s vyššími dovednostmi.“ (EEAG 2015: 89). Při odhadování ekonomických 

efektů imigrace hraje vždy významnou úlohu jak zvolená metodologie (co vše je do 

výpočtu zahrnuto a co je naopak ponecháno stranou), tak zvolené hledisko 

(krátkodobé vs. dlouhodobé). 

Právě rozdíly v metodologii a zvoleném hledisku jsou hlavní příčinou toho, že 

různí autoři docházejí k různým závěrům. Bonin (2014) ve své monografii například 

konstatuje, že průměrný imigrant odvedl v roce 2012 ve Spolkové republice Německo 

na daních o 3 300 eur více než obdržel ve formě sociálních transferů či bezplatného 

školství. K podobnému závěru, tedy že imigrace do Velké Británie má pozitivní fiskální 

dopad, docházejí i Dustmann a Frattini (2014). Na rozdíl od Bonina (2014) však do 

svého výpočtu vedle bezplatného školství zahrnují veškeré veřejné výdaje. V případě, 

že je Boninův model upraven tak, aby také zahrnoval veškeré veřejné výdaje, pak se 

ukazuje, že průměrný imigrant stál v roce 2012 Spolkovou republiku Německo 1 800 

eur. V dlouhodobém pohledu to pak znamená, že „v současných cenách stojí průměrný 

imigrant v průběhu celého života Německo 79 100 eur“ (EEAG 2015: 90). 

Autoři publikace Ifo Institutu (EEAG 2015) konstatují, že je stále obtížnější mít 

současně volný pohyb osob, sociálně inkluzivní společnost a fungující systém veřejných 

služeb. Budoucí demografický vývoj v členských zemích EU, dokumentovaný v této 

monografii na příkladu České republiky, nutí vlády těchto zemí otázku pracovní 

imigrace řešit. Některé návrhy směřují dokonce ke koordinované imigrační politice 

v rámci EU, která by našla své vyjádření v systému dohod se zdrojovými zeměmi 

migrace, které by byly na jedné straně kompenzovány za škody vzniklé emigrací části 

dospělé a vzdělané populace a současně sankcionovány za případnou ilegální migraci 

jejich občanů do zemí EU (Brücker et al., 2002). Případně by bylo možné vyvíjet 

rotační migrační schémata, do kterých by bylo zapojeno více osob, které by se po jisté 

době vracely do země původu. 

Pro udržení kvality a rozsahu sociálního státu je jako jeden z významných 

nástrojů navrhováno „posílení pojišťovacího principu a těsnější navázání výplaty dávek 

na příspěvky do systému“ (EEAG 2015: 94). Toto opatření by mohlo potenciálně 

omezit nerovnou distribuci imigrantů s různou výší vzdělání v závislosti na štědrosti 

jednotlivých sociálních států. 

 

                                                           
10  Facchini a Mayda uvádějí jako příklad stavovsky organizované lékařské svazy, které lobují u svých vlád, 

aby umožnily příchod středního zdravotnického personálu, jehož se obecně nedostává, ze zahraničí. 
(Facchini a Mayda, 2008: 695) 
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4. Simulační model vlivu řízené migrace 

Kapitola čtvrtá prezentuje simulační model vlivu řízené migrace na základní 

demografické charakteristiky a český důchodový systém. Subkapitola 4.1 uvádí 

základní přehled dílčího demografického a ekonomického modelu, které vstupují do 
simulačního modelu. 

Samotným dílčím modelům se podrobněji věnují následující dvě subkapitoly 

(4.2 a 4.3), zejména pak způsobu tvorby modelů a diskusi jednotlivých proměnných, 

které ovlivňují jeho výsledky. První subkapitola prezentuje tvorbu modelu vývoje 

obyvatelstva, pracovní síly a počtu důchodců, druhá pak popis tvorby makro-
ekonomického modelu a modelu příjmů a výdajů důchodového pojištění. 

Čtvrtá subkapitola diskutuje dílčí aspekty migrační politiky, které vstupují do 

modelu ve formě předpokladů a které by čtenář měl mít na paměti při vytváření a 

hodnocení alternativních scénářů migrační politiky. Následující subkapitola (4.5) 

prezentuje způsob práce s modelem, který je vytvořen v prostředí MS Excel. Závěrečné 

subkapitoly (4.6 a 4.7) ukazují základní výstupy modelu a jejich porovnání. Pro jejich 

prezentaci jsme zvolili komparaci dvou odlišných variant migračních politik („nulová 

migrace“ a „řízená náhradová migrace“), které jsme dále srovnali se očekávaným 
dopadem střední varianty projekce obyvatelstva ČR od Českého statistického úřadu. 

Současné nastavení modelu je třeba brát jako prvotní, po jeho diskusi 

se zadavateli monografie se autoři nebrání jeho úpravě. 

4.1 Základní přehled demografického a důchodového 
modelu 

Model vlivu migrace na důchodový systém vychází z modelu, který byl v letech 

2004-2005 použit Bezděkovou komisí pro analýzu vlivu demografické situace na první 

pilíř důchodového systému (viz Bezděkova komise, 2005). Zjednodušené schéma námi 

použitého modelu popisuje schéma č. 4.1. 

Model vychází z předpokladu, že migrace ovlivňuje budoucí demografickou 

situaci ČR. Ta se promítne do vývoje pracovní síly a počtu starobních důchodců. Tento 

vliv jde měřit s využitím základních (demografických) ukazatelů popsaných v kapitole 

1. Rozsah pracovní síly ovlivňuje ekonomický výkon, a tedy i příjmovou stranu 

důchodového systému, naopak počet starobních důchodců ovlivňuje výdajovou stranu 

českého důchodového systému. Vývoj příjmové a výdajové strany důchodového 

systému s ohledem na variantní nastavení rozsahu migrace je měřen pomocí 

základních ekonomických indikátorů. Použité demografické a ekonomické indikátory 
jsou podrobněji popsány v části 4.5. 

Pro potřeby analýzy byl použit deterministický lineární simulační model založený 

na původním modelu Bezděkovy skupiny, přičemž tento model byl zjednodušen tak, 

aby se soustředil zejména na vliv migrace. Popis modelu, zejména jeho makroekono-

mický scénář, vychází z vývoje kohortních měr participace a vývoje produktivity práce 

s ohledem na uzavírání produkční mezery mezi ČR a Německem. Popis makroekono-

mického modelu a jeho nastavení, demografických předpokladů a způsob práce 

Bezděkovy komise je uložen na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (viz 

Bezděkova komise, 2005). Dalším důvodem pro zjednodušení je skutečnost značné 

komplexity použité problematiky, jejíž exaktní uchopení by šlo za rámec odborných 

možností řešitelů analýzy. I přes tato zjednodušení se domníváme, že model poskytuje 
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dostatečný přehled vlivu migrace na zvolené demografické a ekonomické ukazatele. I 

když absolutní odhady dlouhodobých projekcí vytvořeného modelu nejsou v zásadním 

rozporu s ukazateli publikovanými MPSV, MF, případně Evropskou komisí, přesto 

při interpretaci výsledů doporučujeme se spíše soustředit na dopady variantně 

nastavené migrace než na samotnou výši zvolených ukazatelů. Vytvořený model 

rozhodně nemůže sloužit jako konkurenční model k mikrosimulačnímu modelu 

budovanému na MPSV nebo k modelu používanému Evropskou komisí. Jeho role 
spočívá v simulaci dopadů variantně prováděné migrační politiky. 

 

Schéma č. 4.1 Schématické znázornění vlivu migrantů na český důchodový 
systém 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

 

  

Vývoj obyvatelstva, 

pracovní síly a počtu 

důchodců do roku 

2100 

Základní 

demografické 

výstupy 

 

Nastavení věku 

odchodu do důchodu 

Vývoj měr pracovní 

aktivity (dle věku 

a pohlaví) 

 
Vývoj základních 

ekonomických konstant 

pro makroekonomický 

a důchodový model 

Nastavení 

důchodového systému 

(odvody a náhradový 

poměr) 

Makroekonomický 

model a model příjmů 

a výdajů 

důchodového 

pojištění 

Základní výstupy 

důchodového 

systému 

Představa tvůrců 

veřejné politiky 

o vývoji migrace 

ČSÚ Projekce 

obyvatelstva (střední 

varianta) 



4. Simulační model vlivu řízené migrace 

 

 
 

54 

Zvolené řešení vychází dále z faktu, že Bezděkova komise se ve své analýze 

soustředila zejména na vliv nastavení zásadních faktorů českého důchodového 

systému, otázka vlivu řízené migrace zůstala na okraji zájmu. Rovněž tak zprostřed-

kovaný vliv migrace na další aspekty českého sociálního systému zůstal zcela stranou 

zadání komise. Oproti výše použitému schématu byla otázka migrace součástí 

demografického modelu připraveného pracovníky Univerzity Karlovy. Výstupy z jejich 

podkladů vstupovaly v podobě předpokládaného vývoje demografické situace přímo do 

makroekonomického modelu, aniž by byly diskutovány variantní možnosti nastavení 

migrační politiky.  

Čtenář této monografie musí mít na paměti vstupní datové omezení modelu. 

Jak jsme již v kapitole 2 zmínili, veřejně dostupná data o migrantech mají své limity. 

Počet a zastoupení cizinců v šetřeních VŠPS či SILC také naráží na ochotu cizinců se 

těchto šetření účastnit. Proto i nastavení simulačního modelu přijímá jisté 

zjednodušující parametry, na jejichž základě jsou diskutovány výstupy modelu. 

4.2 Vývoj obyvatelstva, pracovní síly a počtu důchodců 

Český statistický úřad v roce 2013 vydal publikaci Projekce obyvatelstva České 

republiky do roku 2100 - dále jen „projekce ČSÚ“ (více viz ČSÚ, 2013). Prahem 

projekce ČSÚ je rok 2013 a konečným horizontem rok 2100. Projekce ČSÚ pracuje 

s třemi variantami vývoje nazvanými nízká, střední a vysoká, základním výstupem je 

počet obyvatel ČR v jednotlivých letech do roku 2100 podle jednotek věku. Variantní 

nastavení projekce ČSÚ zohledňuje odlišné nastavení pro plodnost, úmrtnost a saldo 

čisté migrace. To je definováno jako rozdíl mezi očekávanou imigrací a emigrací. 

Základní pohled na variantní nastavení salda migrace již naznačila kapitola 1.2, 

podrobnější grafické vyjádření je v následujícím grafu č. 4.1. 

 

Graf č. 4.1 Variantní vývoj salda migrace dle projekce ČSÚ 

 

Zdroj: ČSÚ 2013 
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Vývoj stavu obyvatelstva do roku 2100 v modelu vychází ze střední varianty 

projekce ČSÚ. Do této střední varianty vstupují záměry tvůrců veřejné politiky o vývoji 

řízené migrace v ČR mezi roky 2016 a 2100. Tento vývoj řízené migrace je v modelu 

přizpůsoben třem variantám ČSÚ tak, aby umožnil tyto varianty kopírovat. Tvůrci 

politiky ale mohou vytvořit variantu vlastní prostým zadáním počáteční a konečné 

hodnoty salda migrace. 

Autoři monografie nedisponují vlastním komplexním demografickým modelem, 

ani neměli ambici takovýto model tvořit. Místo toho pracují s doplňkovou migrací 

ke střední variantě projekce ČSÚ. Tam, kde se výše migrace tvůrců politiky odlišuje od 

střední varianty migrace projekce ČSÚ, vyjadřují hodnotu tohoto rozdílu. Tu dále 

přiřazují jednotlivým věkovým kategoriím v rozmezí 1 roku až 30 let.11 Tyto „doda-

tečné“ migranty (v případě, že saldo migrace tvůrců politik je vyšší, než je hodnota 

střední varianty projekce ČSÚ), případně „chybějící“ migranty (v opačném případě) 

pak v modelu necháváme „stárnout“ s využitím průměrných měr úmrtnosti za muže a 

ženy (úmrtnostní tabulky ČR 2012 - viz ČSÚ, 2014). Tito dodateční migranti (resp. 

chybějící migranti) pak spolu se střední variantou projekce ČSÚ vstupují do nového 

modelu populačního vývoje ČR. Použitý nový model populačního vývoje má jádro 

ve střední variantě projekce ČSÚ, kterou obohacuje o variantní nastavení salda 

migrace zcela dle záměrů tvůrců politik. 

Je třeba přiznat, že výše uvedený postup modelování vývoje české populace 

s ohledem na zamýšlenou migraci je do určité míry zjednodušující a má v sobě 

obsaženo několik nepřesností. Model jednak předpokládá, že naprostá většina 

dodatečných migrantů bude ve věku 18-30 let. Model implicitně nepředpokládá, že tito 

dodateční migranti v ČR zakládají rodiny a mají své děti. Zahrnutí rodinného chování 

do modelu by zásadním způsobem ovlivnilo jeho složitost, aniž by tím došlo k výraz-

nému zpřesnění prezentovaných výsledků. Dá se obecně předpokládat, že implemen-

tace tohoto aspektu by se projevila v krátkodobém poklesu ekonomické aktivity části 

migrantů a v delším horizontu pak dopadem na počet obyvatel. Nezohlednění 

porodnosti migrantů má spíše minimální vliv na výsledky modelu v krátkém časovém 

období, v delším pak tento vliv roste. Použití českých úmrtnostních tabulek z roku 

2012 na nově příchozí migranty v letech 2016-2100 nemusí zodpovídat jejich skutečné 

úmrtnosti. Tu je téměř nemožné odhadnout, závisí mimo jiné na věku migranta; zemi, 

ze které přichází; možnosti zapojení se do čerpání zdravotní péče v ČR a technologic-

kém vývoji zdravotní péče v ČR. Tyto data ovšem nejsou veřejně dostupná, v této 

míře ani shromažďována. I přes výše popsaná omezení se domníváme, že zejména 

varianty ne příliš vzdálené od střední varianty projekce ČSÚ budou dávat dostatečně 

přesné výsledky. 

V dalším kroku je pro roky 2016-2100 vyjádřen počet starobních důchodců a 

počet zaměstnaných jedinců. Vývoj počtu starobních jedinců je dán důchodovým 

věkem. Ten je v základní variantě nastaven na 63 let pro muže a 61 let pro ženy pro 

rok 2016. V roce 2050 je důchodový věk pro muže a ženy sjednocen na 68 letech a 

v roce 2100 na 75 letech. V případě změny (růstu) důchodového věku se předpokládá 

plynulá konstantní změna v delším časovém období (do roku 2050 a mezi rokem 2050 

a 2100). Tvůrce veřejné politiky může konstruovat variantní modely volbou důchodo-

vého věku pro muže a ženy pro roky 2050 a 2100. 

Projekce počtu zaměstnaných jedinců vychází z předpokladu o počtu ekono-

micky aktivních jedinců a vývoji nezaměstnanosti. Zatímco nezaměstnanost je 

                                                           
11  Věk imigrantů v rozmezí 1-30 let je nastaven s úmyslem aktivního řízení imigrační politiky - výběr těch 

skupin migrantů, u kterých lze očekávat rychlejší a dlouhodobější zapojení na trhu práce. K tomuto 
modelu je sestrojen alternativní model, který předpokládá, že věková skladba imigrantů je dána průměr-
nou věkovou skladbou každoročně příchozích imigrantů do ČR v letech 2008-2013 dle dat Eurostatu. 
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v základní variantě po celé období nastavena na 7 %, počet ekonomicky aktivních 

jedinců vychází z projekce měr ekonomické participace pro muže a ženy pro jednotlivé 

roky 2015-2100. Tyto hodnoty jsou převzaty z Bezděkova modelu z roku 2005. Zde 

lze vidět určitý zdroj zkreslení, kdy převzatá data jsou 10 let stará. Na druhou stranu 

se domníváme, že zkreslení je pouze dílčí a že zásadním způsobem neovlivní výsledky 

modelu. Toto naše tvrzení lze ukázat na projekci ekonomické participace mužů ve 

věku 55-64 let. Pokud srovnáme výsledky Bezděkova modelu s projekcí pracovníků 

Evropské komise z listopadu 2014 (viz Evropská komise, 2014), pak pro rok 2013 

dostáváme hodnotu 66,8 % (Bezděkova komise) a hodnotu 66,4 % (Evropská komise). 

Pro rok 2050 to jsou pak hodnoty 81 %, resp. 77 %. Pokud vezmeme v potaz, že 

daná věková skupina se na pracovním trhu podílí méně než 20 % a že i Evropská 

komise pravidelně upravuje své projekce, je uvedený rozdíl spíše zanedbatelný. Autoři 

monografie při projekci míry ekonomické aktivity nemohli vyjít z publikace Evropské 

komise (2014), jelikož tato uvádí ekonomickou aktivitu pouze v 5letých cyklech 

a pro hlavní věkové skupiny. Její horizont projekce navíc končí rokem 2060. 

4.3 Makroekonomický model a model příjmů a výdajů 
důchodového pojištění 

V další fázi byl z údajů o počtu zaměstnaných jedinců konstruován základní 

makroekonomický model, který byl s ohledem na projekci počtu starobních jedinců 

doplněn základním modelem příjmů a výdajů systému starobního důchodového 

zabezpečení. Model je opět zjednodušeným modelem Bezděkovy komise. 

Na základě dat Eurostatu o počtu zaměstnanců a hodnotě HDP je konstruována 

proměnná produktivita práce pro ČR a pro Německo. V modelu jsme zvolili Německo 

jako ekonomiku, se kterou je česká ekonomika vzájemně provázaná. Evropská komise 

(2014) předpokládá, že německá produktivita práce na jednu zaměstnanou osobu mezi 

roky 2013 a 2060 poroste o 1,6 % ročně. V našem modelu předpokládáme, že česká 

produktivita práce poroste rychlejším tempem než německá, protože k německému 

tempu ještě předpokládáme uzavírání produkční mezery mezi německou a českou 

ekonomikou tempem 2 % (Bezděkův makroekonomický model předpokládal tempo 

růstu EU-12 ve výši 1,75 % a rychlost konvergence 3 %). Výsledný růst české 

produktivity je tak mírně vyšší, než uvádí Evropská komise (2014), ale současně nižší, 

než předpokládala Bezděkova komise (2005). Výsledná hodnota českého HDP je pak 

dána velikostí produktivity práce a počtem zaměstnaných lidí v každém roce. Výše 

popsaný makroekonomický model je odvozen z obecné Cobb-Douglasovy produkční 

funkce a implicitně předpokládá konstantní podíl práce a kapitálu na tvorbě ekonomic-

kého výstupu. Jelikož v tomto modelu roste mzdová úroveň stejným tempem, jako 

roste produktivita práce, dosahuje podíl všech mezd v ekonomice a ekonomického 

výstupu konstantní hodnoty. S ohledem na fakt, že tento podíl je mezi zeměmi EU 

odlišný a že se v čase mění (jiný podíl bude dosahovat exportně založená ekonomika a 

jiný ekonomika, kde služby tvoří velký podíl HDP), se nám tento předpoklad zdál příliš 

silný. Z tohoto důvodu jsme zkonstruovali variantní model, kde současný podíl objemu 

mezd na HDP v ČR (dle Eurostatu v roce 2015 v ČR 30,5 % a v Německu 41,6 % 

HDP) se může do roku 2100 plynule změnit. Ve standardním nastavení modelu 

dosahuje podíl objemu mezd v roce 2100 hodnoty 30,5 % HDP, tvůrce veřejné politiky 

ale může předpokládat jeho změnu nahoru nebo dolů. 

Na výše popsaném makroekonomickém modelu je postaven zjednodušený 

model příjmů a výdajů systému starobního důchodového pojištění. Zatímco česká 

legislativa hovoří o důchodovém pojištění a samo MPSV pro predikci budoucích výdajů 

používá mikrosimulační model, kde výše starobního důchodu je modelována pro 
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každého pojištěnce, v této monografii jsme použili jednodušší koncept. Vycházíme 

z toho, že poměr průměrného starobního důchodu a průměrné mzdy (průměrný 

náhradový poměr) ve výši 40 % se v posledních letech moc nemění (viz ČSÚ, 2015) a 

ani v následujících letech nedojde k zásadní změně tohoto poměru. I když se jedná o 

velké zjednodušení a český důchodový systém tím „degradujeme“ na „pouhý“ veřejný 

výdajový program, domníváme se, že dopady tohoto zjednodušení není třeba 

přeceňovat. S ohledem na to, že individuální náhradový poměr bude v příštích letech 

na jedné straně ovlivněn prodlužující se dobou odchodu do důchodu, na druhé straně 

pak snížením vlivu náhradních dob pojištění. Tyto opačné trendy tak sice mají vliv 

na obtížnou predikci průměrného náhradového poměru, s ohledem na sociální funkci 

důchodového systému a s ohledem na jeho fiskální udržitelnost si ale nelze představit, 

že průměrný náhradový poměr se v příštích letech bude nějak zásadně odlišovat od 

hodnot dnešních. Jelikož výdajová strana důchodového systému pracuje pouze se 

starobními důchody, bylo třeba podobně zohlednit i příjmovou stranu. Důchodové 

pojištění v sobě kromě starobních důchodů integruje ještě důchody invalidní a důchody 

pozůstalostní, přičemž výdaje na starobní důchody dlouhodobě dosahují cca 77-81 % 

celkových výdajů důchodového systému (viz ČSSZ, 2014, str. 15). Tímto způsobem je 

možné rozdělit pojistnou sazbu na důchodové pojištění 28 % na část 6 % směřující 

na pozůstalostní a invalidní důchody a na část 22 %, která směřuje na starobní 

důchody. Příjmy systému starobních důchodů jsou proto v modelu nastaveny jako 

22 % objemu mezd v ekonomice. 

4.4 Dílčí aspekty migrační politiky 

Konstrukce lineárního deterministického simulačního modelu vlivu migrace na 

důchodový systém stojí na dílčích omezeních, která byla většinou diskutována výše a 

jejichž vliv je možné do tvorby modelu zakomponovat. Vedle nich jsou ale i jiné 

aspekty, které není možné jednoduše parametrizovat, většinou z důvodu, že ČR nemá 

takovou zkušenost s migrací, kterou by mohla zobecnit do tvorby modelu dlouhodo-

bého vlivu variantního nastavení migrační politiky. Jiným aspektem je pak jistá 

„neřiditelnost“ migrace, což lze nejlépe vidět na příkladu Německa, ve kterém v roce 

2015 bylo podáno téměř půl milionu žádostí o azyl (přírůstek 155 % oproti 

předchozímu roku, viz Eurostat, 2016). Jelikož se domníváme, že tyto další aspekty 

migrační politiky mají schopnost zásadně ovlivnit výsledky modelu, rozhodli jsme se je 

diskutovat v rámci této subkapitoly. Výčet těchto dílčích aspektů se nachází 

v následujícím schématu č. 4.2. 
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Schéma č. 4.2 Vybrané aspekty migrace ovlivňující český důchodový systém 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Hned první dílčí aspekt se týká demografické struktury migrace. Je otázka, 

nakolik je v současné migrační vlně Česká republika schopna řídit rozsah a strukturu 

migrace, zejména počty imigrantů a jejich geografickou strukturu. Zatímco pro 

imigranty z bývalého východního bloku je vzhledem k jisté jazykové blízkosti ČR často 

jejich cílovou zemí, zdá se, že velká část migrantů z blízkého východu v současné 

době bere ČR spíše jako tranzitní zemi při jejich „cestě do Evropy“. Tento stav nemusí 

být navždy daný, reakce na vznikající společnou evropskou politiku může vyústit ve 

větší integrační snahu části této migrační vlny. Je potom otázka, nakolik se ČR na tuto 

variantu připravuje i s ohledem na integraci imigrantů do společnosti a na trh práce. 

Problematika výběru imigrantů s ohledem na jejich věk již byla naznačena v předchozí 

části, jakož i otázka jejich neznámého úmrtnostního chování a rodinných zvyklostí. 

Zcela zásadní pro integraci imigrantů do společnosti je jejich integrace do místní 

ekonomiky. Velkou neznámou pak zůstává, jaké pracovní začlenění imigrantů můžeme 

očekávat s ohledem na jejich charakteristiky vzdělanostní, jazykové i kulturní. Můžeme 

v případě začlenění imigrantů předpokládat jejich stejnou produktivitu práce jako je 

tomu u občanů ČR? Použitý model navíc předpokládá, že ekonomická integrace 

imigrantů neovlivňuje poptávku po práci současných pracovníků. Nemůže ale nastat 

situace, kdy úspěšná integrace imigrantů vytlačí z trhu práce původní pracovníky 

(zejména nízkokvalifikované)? Nebo může naopak nastat situace, kdy úspěšná 

ekonomická integrace imigrantů vytvoří dodatečnou poptávku po práci i pro občany 

ČR? Pokud budeme předpokládat, že integrace přinese zvýšenou nabídku nízko-

kvalifikované práce, lze pak očekávat tlak na pokles mzdové hladiny? Nakolik tento jev 

zasáhne příjmové a posléze výdajové možnosti občanů ČR? Znalost odpovědí na výše 

uvedené otázky k vlivu migrantů na ekonomickou situaci by byla potřebná při kon-

strukci komplexního modelu. Zde je opět potřeba upozornit na limity, které mají 

veřejně dostupná data (viz kapitola 2). Jedním z problémů je otázka reprezentativnosti 

vzorku migrantů, druhým pak vůbec samotná existence podkladových dat. Posledním 

okruhem otázek je pak dopad řízené migrace na důchodový systém a obecně veřejné 

finance. Jakým způsobem stanovit důchod migrantům, kteří nesplní poměrně přísné 

podmínky nároku na starobní důchod? Např. § 29 zákona č.155/1995 Sb., o důchodo-
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vém pojištění, hovoří o minimální době pojištění 35 let (resp. 20 let), což může být pro 

mnohé imigranty nedosažitelná délka pojištění. Znamená to, že dnešní 50letý imigrant 

získá nárok na starobní důchod až poté, co bude příštích 22 let platit důchodové 

pojištění? V jeho případě individuální náhradový poměr (v případě průměrného 

vyměřovacího základu) určitě nedosáhne výše uvažovaných 40 %. Model se 

v současné chvíli zaměřuje na vliv řízené migrace na systém příjmů a výdajů systému 

starobního důchodového pojištění. Lze ale očekávat, že imigranti v případě úspěšné 

integrace budou platit i jiné daně do veřejných rozpočtů, v případě neúspěšné 

integrace budou patřit spíše mezi příjemce sociálních dávek z veřejných rozpočtů. 

Zcela zásadní vliv demografických aspektů imigrantů pak lze pozorovat v případě 

systému veřejného zdravotního pojištění. Otázka věku migranta při příchodu, 

úmrtnostního chování, schopnosti ekonomické integrace ovlivňuje náklady na budoucí 

zdravotní péči do té míry, že tyto aspekty lze jen velmi obtížně parametrizovat. 

4.5 Zvolené ukazatele a možnosti nastavení modelu 

Jak již naznačila kapitola 4.2 a 4.3, demografický a důchodový model stojí na 

celé řadě předpokladů a omezení, které budou mít vliv na výsledky modelu. Již jsme 

naznačili, že není cílem modelu dávat přesnou odpověď na otázku, jaká bude výše 

sledovaných proměnných v letech 2030 nebo 2070. Domníváme se, že model je 

schopen dávat dostatečně přesné výsledky pro relativně krátký časový horizont, 

v delším horizontu jde spíše o predikce možných výsledků. Na druhou stranu model 

umožňuje ukázat, jak se mohou lišit sledované charakteristiky při různě nastavené 

migrační politice. Schematické znázornění dvou typů chyb je uvedeno ve schématu č. 

4.3. 

 

Schéma č. 4.3 Schématické znázornění chyb predikce 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Předpokládejme, že model dává předpověď hodnoty sledované charakteristiky 

pro rok 2015 a rok 2050 (červené hvězdičky). Pak rozdíl v těchto hodnotách je 

modelovou předpovědí změny sledované charakteristiky. Jestliže ovšem skutečná 
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hodnota sledované charakteristiky dosáhla v roce 2015 jiné hodnoty (spodní zelená 

hvězdička), dopouští se model tzv. chyby I. typu, kdy nebyl schopen dostatečně přesně 

předpovědět hodnotu sledované proměnné pro blízkou budoucnost (současnost). Pokud 

by modelová předpověď změny sledované charakteristiky byla přesná, skutečná hod-

nota sledované proměnné by do roku 2050 vzrostla stejně, jako tomu bylo u 

předpovědi modelové. Jelikož však skutečná hodnota roku 2050 byla nižší, model se 

dopustil tzv. chyby II. typu. Jak již bylo naznačeno v předchozím textu, autoři se při 

konstrukci zaměřili zejména na to, aby chyby II. typu byly minimální. Domníváme se, 

že úkolem modelu je zejména ukázat, jak variantní nastavení migrační politiky ovlivní 

hodnotu sledovaných ukazatelů mezi roky 2015 až 2100, a to tak, aby se skutečné 

změny od těch předpovězených ideálně moc nelišily. Není přitom až natolik podstatné, 

jestli je model schopen předpovědět zcela přesně současnou hodnotu sledovaných 

ukazatelů. 

V současné chvíli model sleduje vliv variantního nastavení migrační politiky na 

několik demografických a ekonomických ukazatelů. Sledované ukazatele jsou prezen-

továny jako grafické srovnání jejich vývoje mezi rokem 2016 až 2100, kdy srovnáváme 

vývoj daného ukazatele při nastavení střední varianty projekce ČSÚ s expertním 

nastavením podoby migrační politiky jejími tvůrci. Právě v tomto srovnání nejlépe 

vynikne dopad odlišného nastavení na základní ukazatele. Těmi jsou: 

1) Vývoj salda migrace. Zde se jedná o jediný případ, kdy je podoba vlastní 

migrační politiky srovnávána se všemi třemi variantami projekce ČSÚ. 

2) Vývoj počtu obyvatel ČR. Jedná se o důležitý indikátor, který ukazuje, jak by se 

v příštích 85 letech vyvíjel celkový počet obyvatel při variantním nastavení 

migrace. Tento ukazatel navazuje na graf č. 2.1, který představil vývoj počtu 

obyvatel ve variantním demografickém nastavení projekce ČSÚ. 

3) Vývoj vybraných indexů závislosti. V tomto případě porovnáváme Index 

závislosti II (viz rámeček 1.3), který sleduje, kolik v dané populaci připadá osob 

ve věku 65 let a více na 100 osob ve věku 15-64 let. Druhým použitým 

ukazatelem je ekonomický index závislosti, který sleduje, kolik v dané populaci 

připadá osob v důchodovém věku na 100 zaměstnaných osob. Zatímco první 

index vyjadřuje vývoj demografické struktury obyvatelstva, druhý index hovoří o 

reálném zatížení zaměstnaných osob důchodovým systémem. Vlivem rozličných 

faktorů, zejména pak úpravě důchodového věku, nemají indexy stejný průběh 

v čase. 

4) Vývoj salda systému starobních důchodů v % HDP. Zcela zásadní 

ekonomický ukazatel, který prezentuje, jaký bude dopad stárnutí na bilanci 

důchodového systému a jaký je potenciální dopad variantní migrační politiky. 

5) Vývoj implicitního penzijního dluhu v % HDP. Implicitní penzijní dluh je zde 

vyjádřen jako kumulativní výše diskontovaných 12  sald systému starobních 

důchodů vyjádřených k hodnotě HDP roku 2015.  

Sledované ukazatele jsou vyjádřeny jako srovnání jejich podoby v čase při 

variantním nastavení migrační politiky a střední varianty projekce ČSÚ. Následující 

tabulka prezentuje možnosti nastavení modelu, které mohou tvůrci politiky využít. 

  

                                                           
12  S ohledem na to, že model pracuje s roční inflací 2,5 % (což ale nemá vliv na žádný ze sledovaných 

ukazatelů), je diskontní sazba nastavena na 5 %. 
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Tabulka č. 4.1 Možnosti nastavení podoby migrační politiky v důchodovém 

modelu 

název proměnné dílčí parametr nastavení základní varianty 

saldo migrace 
pro rok 2016 v základní variantě nastaveno ve výši 

střední varianty projekce ČSÚ pro rok 2100 

věk odchodu do důchodu 

muži/ženy pro 2050 v základní variantě kopíruje legislativní 
nastavení z roku 2015 
68 let v 2050 
75 let v 2100 

muži/ženy pro 2100 

míra nezaměstnanosti 
pro rok 2016 

v základní variantě nastavena na 7 % 
pro rok 2100 

diskontní sazba  v základní variantě nastavena na 5 % 

podíl objemu mezd na HDP pro rok 2100 v základní variantě nastaven na 30,5 % 

Zdroj: vlastní nastavení 

4.6 Základní výstupy modelu 

V závěrečné subkapitole prezentujeme základní výstupy modelu a stručně 

komentujeme dvě námi zvolené varianty. První variantu jsme nazvali „nulová migrace“ 

a představuje faktické zastavení jakékoliv imigrace do ČR. Druhou variantu jsme 

nazvali „řízená náhradová migrace“ a jak již napovídá její název, jejím cílem je vhodně 

nastavenou migrační politikou zohlednit budoucí potřeby trhu práce a důchodového 

systému. 

 

Rámeček 4.1 Jak pracovat s modelem? 

1) V listu parametry nastavte požadovanou hodnotu migrace pro rok 2016 a 2100 

2) Podívejte se na výsledky 

3) Potenciálně můžete upravovat následující parametry (označeny žlutou barvou): věk 
odchodu do důchodu, projektovaná nezaměstnanost, diskontní sazba, objem mezd na HDP, 

věkové nastavení příchozích migrantů. Doporučujeme primárně pracovat s parametrem 

rozsahu migrace (viz bod1). 

4) Nastavovat lze pouze žlutě označené buňky. Jiné buňky jsou zamknuty a heslem je 
„vupsv“. 

 

 

ZÁKLADNÍ VARIANTA  

Základní varianta vychází ze střední varianty migračního salda, kterou 

zpracoval ČSÚ (2013). Tato varianta předpokládá, že saldo migrace v roce 2015 

dosahuje téměř 9 tisíc osob a do roku 2100 se zdvojnásobí. Další parametry modelu 

pro základní variantu jsou popsány v tabulce č. 4.1. 

 

VARIANTA NULOVÁ MIGRACE 

Následující tabulka ukazuje základní parametry nastavení modelu při tzv. 

variantě „nulová migrace“. Jelikož nám není známo, jaká je v současné době velikost 

emigrace z ČR, nastavili jsme v modelu saldo migrace mírně záporné. 
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Tabulka č. 4.2 Nastavení podoby migrační politiky - varianta nulová migrace 

název proměnné dílčí parametr nastavení  

saldo migrace 
pro rok 2016 -500 

pro rok 2100 -500 

věk odchodu do důchodu 
muži/ženy pro 2050 

stejný jako základní varianta 
 

viz tabulka č. 4.1 

muži/ženy pro 2100 

míra nezaměstnanosti 
pro rok 2016 

pro rok 2100 

diskontní sazba  

podíl objemu mezd na HDP pro rok 2100 

Zdroj: vlastní nastavení 

 

Následující graf srovnává saldo migrace při námi nastavené variantě migrační 

politiky s třemi variantami populační prognózy ČSÚ. Vlivem toho, že saldo migrace je 

v modelu parametrizované pomocí polynomické funkce, vychází saldo migrace kolem 

roku 2050 mírně kladné (což ale stále můžeme považovat za nulovou migraci). 

 

Graf č. 4.2 Vývoj salda migrace - varianta nulová migrace 

 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Následující graf č. 4.3 ukazuje, že střední varianta projekce obyvatelstva ČSÚ 

předpokládá setrvalý pokles až k 7,7 mil. obyvatel v roce 2100. Jelikož je ale tato 

varianta ČSÚ postavena na kladném saldu migrace, není překvapující, že námi 

vybraná varianta nulové migrace představuje razantnější pokles počtu obyvatel pod 7 

mil. v roce 2100. 
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Graf č. 4.3 Vývoj počtu obyvatel - varianta nulová migrace 

  

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Varianta nulové migrace má taktéž zásadní vliv na podstatně horší podobu 

indexů míry závislosti a to zejména po roce 2050 - viz graf č. 4.4. Zatímco počet osob 

ve věku 65+ na 100 osob ve věku 15-64 podle ČSÚ kulminuje na 63 mezi rokem 2055 

a 2060, varianta nulové migrace tento indikátor zhoršuje o dalších 7 jednotek, kdy 

hodnoty 63 je dosaženo již po roce 2050. Obdobně je na tom ukazatel ekonomický 

index závislosti, kdy dnes na 100 zaměstnaných připadá asi 47 starobních důchodců. 

Ve střední variantě ČSÚ tento ukazatel roste až k hodnotě 69 v roce 2060 a poté 

postupně klesá k hodnotě 49 v roce 2100. Naproti tomu ve variantě nulové migrace 

připadá na 100 zaměstnaných osob o 8 starobních důchodců více. 

 

Graf č. 4.4 Vývoj vybraných indexů závislosti - varianta nulová migrace 

 

 Zdroj: vlastní výpočty 
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Zhoršující se relace počtu zaměstnaných a počtu starobních důchodců vede 

k prohlubování salda důchodového účtu. Zatímco dnes je rozdíl mezi příjmy a výdaji 

důchodového pojištění pouze mírně deficitní, do roku 2060 můžeme předpokládat 

zhoršování tohoto ukazatele, zejména pak po roce 2035. Po roce 2060 lze čekat 

opatrné narovnávání důchodové bilance, zejména s ohledem na prodlužování věku 

odchodu do důchodu. Výsledek modelu (střední varianta dle ČSÚ) je plně v souladu 

s výsledky jiného modelu publikovaného demografy VŠE (viz Fiala, Langhamrová, 

2014, str. 239). Výrazně horších výsledků je přitom dosaženo ve variantě s nulovou 

migrací, kdy chybějící pracovníci na trhu práce nejsou doplněni ekonomicky 

integrovanými imigranty. 

 

Graf č. 4.5 Vývoj salda systému starobních důchodů v % HDP - varianta 

nulová migrace 

  

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Pokud roční bilanci důchodového systému kumulativně načítáme, získáváme 

hodnotu implicitního penzijního dluhu. Ta je ovlivněna zejména negativní bilancí 

důchodového systému mezi roky 2035 a 2075. Pokud bychom zohlednili bilanci 

důchodového systému v horizontu roku 2100, získáváme hodnotu implicitního dluhu 

ve výši 120 % HDP (střední varianta ČSÚ). Tato hodnota je v souladu s údajem 

z Pojistně matematické zprávy o důchodovém pojištění 2012 (viz MPSV, 2012, str. 

84). Varianta nulové migrace pak znamená zhoršení tohoto ukazatele o 20 % HDP 

roku 2015. Znovu ovšem opakujeme, že tento dopad migrace na ekonomiku 

důchodového systému lze očekávat pouze v případě úspěšné ekonomické integrace 

imigrantů. 
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Graf č. 4.6 Vývoj implicitního penzijního dluhu v % HDP - varianta nulová 

migrace 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

VARIANTA ŘÍZENÁ NÁHRADOVÁ MIGRACE 

Varianta řízená náhradová migrace pracuje s předpokladem, že Česká republika 

dokáže úspěšně přijmout a integrovat výrazně vyšší počet imigrantů, než předpokládá 

střední varianta projekce ČSÚ. Znovu zde uvádíme, že není účelem monografie 

hodnotit, jestli je toho ČR schopna dosáhnout, případně k jakým úpravám migrační 

politiky by mělo dojít, aby tato varianta mohla být považována za úspěšnou. Odpovědi 

na tyto otázky necháváme na tvůrce příslušných politik. Volba této varianty odkazuje 

na kapitolu 3.1, ve které byl koncept náhradové migrace diskutován. V tomto kontextu 

zvolenou variantu nelze brát ortodoxně ve smyslu plného nahrazení úbytku počtu 

obyvatelstva, ale spíše jako pokus tento úbytek tlumit. Vycházíme přitom z aktuálních 

integračních možností ČR a předpokládáme, že tyto by byly v příštích letech posíleny. 

Následující tabulka ukazuje základní parametry nastavení modelu při této variantě. 

 

Tabulka č. 4.3 Nastavení podoby migrační politiky - varianta řízená náhradová 

migrace 

název proměnné dílčí parametr nastavení  

saldo migrace 
pro rok 2016 15 000 

pro rok 2100 30 000 

věk odchodu do důchodu 
muži/ženy pro 2050 

stejný jako základní varianta 
  

viz tabulka č. 4.1 

muži/ženy pro 2100 

míra nezaměstnanosti 
pro rok 2016 

pro rok 2100 

diskontní sazba  

podíl objemu mezd na HDP pro rok 2100 

Zdroj: vlastní nastavení 

 

V následujícím grafu č. 4.7 lze vidět, že varianta pro rok 2016 předpokládá 

saldo migrace v rozmezí střední a vysoké varianty projekce ČSÚ, přičemž do roku 

2100 toto saldo zvolna narůstá až mírně nad hodnotu danou vysokou variantou ČSÚ. 
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Pokud bychom tuto vlastní variantu „srovnali“ s ČSÚ, lze říct, že je velmi podobná 

jejich vysoké variantě. 

 

Graf č. 4.7 Vývoj salda migrace - varianta řízená náhradová migrace 

  

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Tato varianta taktéž počítá, že pokles počtu obyvatel nebude v příštích letech 

tak výrazný, jako tomu bylo ve variantě s nulovou migrací. Dokonce, i když tuto 

vlastní variantu srovnáme se střední variantou ČSÚ, dochází k pomalejšímu poklesu 

obyvatelstva do roku 2100, jak naznačuje graf č. 4.8. 

 

Graf č. 4.8 Vývoj počtu obyvatel - varianta řízená náhradová migrace 

  

Zdroj: vlastní výpočty 
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Analogicky má rozsáhlejší imigrace příznivý vliv na indexy míry závislosti - viz 

graf č. 4.9. Zejména ekonomický index závislosti důchodového systému (počet 

důchodců na 100 zaměstnaných) má plošší tvar, než je tomu v případě střední 

varianty projekce ČSÚ. Po roce 2055 dochází k jeho poklesu až na hodnoty z počátku 

21. století. 

 

Graf č. 4.9 Vývoj vybraných indexů závislosti - varianta řízená náhradová 

migrace 

  

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Příznivější ekonomický index závislosti vlivem aktivně řízené migrace se projeví 

v bilanci důchodového systému (graf č. 4.10). V jejím případě dochází k menšímu 

propadu a postupnému návratu do nezáporných hodnot kolem roku 2100. 

 

Graf č. 4.10 Vývoj salda systému starobních důchodů v % HDP - varianta 

řízená náhradová migrace 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Výše uvedenou příznivější bilanci důchodového systému vlivem migrace lze 

dobře dokumentovat i na vývoji implicitního penzijního dluhu (resp. kumulovaném 

saldu důchodového systému), který k roku 2100 dosahuje nižší hodnoty o cca 25 % 

HDP, než jakou predikuje ČSÚ v střední variantě. Pokud bychom tak měli srovnat 

variantu řízené náhradové migrace s variantou nulové migrace, je velký rozdíl, jestli 

kumulovaný dluh důchodového systému dosáhne 105 % HDP nebo 155 % HDP. 

 

Graf č. 4.11 Vývoj implicitního penzijního dluhu v % HDP - varianta řízená 

náhradová migrace 

  

Zdroj: vlastní výpočty 

4.7 Srovnání varianty nulové a náhradové migrace 

V předcházející kapitole jsme představili dvě varianty zásadně odlišných 

představ o podobě migrační politiky v ČR, které jsou srovnávané se základní variantou 

stojící na střední variantě demografické projekce ČSÚ (2013). Model pracuje s veřejně 

dostupnými daty, které však mají limity svého použití (viz kapitola 2). Autoři jsou si 

jich vědomi a také v jednotlivých subkapitolách 4.1 - 4.5 na ně upozorňují. Samotný 

model je konstruován s jistou mírou variability, tak aby si některé z klíčových 

parametrů modelu mohl samotný uživatel modelu (tvůrce veřejné politiky) upravovat. 

Pro jednotlivé variantní nastavení je tedy poté možné ukázat, jak se mezi sebou liší 

ve sledovaných charakteristikách: vývoj salda migrace, vývoj počtu obyvatel ČR, 

vývoj vybraných indexů závislosti, vývoj salda systému starobních důchodů v % HDP 

a vývoj implicitního penzijního dluhu v % HDP. Nastavení základní varianty nalezneme 

v tabulce č. 4.1, dvě zvolené varianty pak v tabulce č. 4.2 a č. 4.3.  

Nepředpokládáme, že reálná podoba migrace v ČR, alespoň v příštích několika 

letech, by mohla překročit námi nastavené „mantinely“ pro migrační politiku. I z tohoto 

důvodu je nyní vhodné si tyto varianty vzájemně porovnat, jak z pohledu vývoje počtu 

obyvatel, tak z pohledu dopadů do systému důchodového pojištění. Srovnání vývoje 

migrace dvou krajních variant ukazuje graf č. 4.12. 
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Graf č. 4.12 Vývoj salda migrace - srovnání dvou krajních variant 

 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Prezentované dvě varianty se odlišují od střední varianty Českého statistického 

úřadu o cca 8 tisíc osob v roce 2020 až o téměř 15 tisíc osob v roce 2100. Rozpětí 

dvou krajních variant je pak dvojnásobné. V případě nulové migrace by Česká repub-

lika musela zásadním způsobem zpřísnit svou migrační politiku, což je v otevřené 

Evropě pouze obtížně uskutečnitelné. Na druhou stranu pravidelný roční příliv migrantů 

ve výši 20-30 tisíc osob je v současné situaci nepředstavitelné, Česká republika k tomu 

jednak nemá nastavenou legislativu, ale zejména nemá vypracované (a ozkoušené) 

postupy, jak takový nápor migrantů zvládat integrovat. 

Rozdílné pojetí přístupu k migraci se v čase musí projevit i v počtu obyvatel 

(viz graf č. 4.13). Zdá se, že bez ohledu na to, jaká bude migrace v ČR (v rámci 

stanovených mantinelů dvou krajních variant), počet obyvatel bude dlouhodobě klesat. 

K tomuto poklesu dojde zejména po roce 2050, kdy prognóza ČSÚ hovoří o poklesu o 

cca 0,7 mil. obyvatel. Menší pokles naznačuje model řízené migrace, na druhou stranu 

varianta nulové migrace představuje praktický propad o více než 1 mil. obyvatel. 

Mnohem výraznější je diference v počtu obyvatel po roce 2050, kdy např. v roce 2075 

rozdíl ve dvou krajních variantách činí 1,2 mil. obyvatel. 

Osobně se domníváme, že takto zásadní dopady poklesu počtu obyvatel by se 

měly projevit i v předpokladech makroekonomického modelu (což současná varianta 

nezohledňuje). Rovněž si lze pouze těžko představit dobu, kdy rostoucí počet světové 

populace (a zejména na africkém kontinentu) doprovázený dopady vyčerpávání 

vzácných zdrojů (zejména půdy a vody) bude možné „ubránit“ model nulové migrace 

ve vymírající Evropě (resp. České republice). Zde model poskytuje pohled na jednu 

variantu vývoje, která je dle našeho názoru nereálná.  

Na druhou stranu je zajímavé si uvědomit, že i poměrně výrazně proimigračně 

nastavený model řízené migrace znamená v dlouhodobé perspektivě pokles počtu 

obyvatel ČR. Dle výpočtů modelu by muselo dojít buď k zásadnímu zvýšení plodnosti, 

nebo k plynulému nárůstu migračního salda až k hodnotám 80-90 tis. osob ročně do 

roku 2100, aby byl zachován počet obyvatel ČR na úrovni 10 mil. osob. To je hodnota, 

kterou si dnes zřejmě nikdo neumí představit. 
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Graf č. 4.13 Vývoj počtu obyvatel - srovnání dvou krajních variant 

 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Následující graf srovnává dva krajní modely z pohledu jejich dopadu do důcho-

dového systému. Na první pohled je zřejmé, že rozsah migrace (za předpokladu 

zapojení migrantů na trhu práce) by měl vliv na deficit důchodového účtu. Tento vliv 

je nejprve mírný, avšak po roce 2040 narůstá až hodnotám 1,5 % HDP ročně po roce 

2050 (rozdíl v deficitech důchodového účtu mezi variantou řízená migrace a nulová 

migrace). Je ovšem též zřejmé, že migrační politika není schopna řešit problém 

zvýšených nároků na důchodový systém, které budou souviset s odchodem do 

důchodu kohort narozených v rozpětí let 1970-1980. Dopad do veřejných financí je 

možné vhodně prováděnou migrační politikou pouze mírnit, problém „vymizí“ až poté, 

co se počet osob této generace bude přirozenými procesy zmenšovat. 

 

Graf č. 4.14 Vývoj salda systému starobních důchodů v % HDP - srovnání dvou 

krajních variant 

 

Zdroj: vlastní výpočty 
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V této kapitole jsme srovnali dvě krajní varianty, které jsou z dnešního pohledu 

těžko realizovatelné. Varianta nulové migrace již podle názvu předpokládá, že migrační 

toky do ČR se prakticky zastaví. Naopak, varianta řízené migrace vychází z toho, že 

Česká republika je schopna přijmout a začlenit velké množství migrantů a že schopnost 

absorbovat se časem bude zlepšovat. Výpočty prokázaly, že vhodně prováděná 

migrační politika je schopna tlumit dopady stárnutí populace v důchodovém systému, 

v žádném případě však není schopna je zcela vyřešit. Na druhou stranu ale nevyužití 

potenciálu kvalifikovaných a motivovaných migrantů by vedlo k velkému prohloubení 

deficitu důchodového systému a k prudkému nárůstu veřejného dluhu (za předpokladu 

nezměněné daňové kvóty). Dopad do dlouhodobé fiskální udržitelnosti ČR by byl 

natolik výrazný, že by tím mohlo dojít k poškození obrazu České republiky v očích 

investorů, což by se zpětně projevilo v ekonomice a problém s financováním důchodů 

jenom prohloubilo. Je zřejmé, že před zodpovědnými osobami neleží lehký úkol a že 

český přístup k migraci bude muset být v příštích letech přinejmenším modifikován. 
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Závěr 

Evropské země dnes čelí nebývale silné migrační vlně jedinců a rodin, které 

většinou pocházejí ze Středního východu a afrických států. Na tak velký rozsah 

imigrantů nejsou evropské země připraveny, v sázce je na jedné straně jejich schop-

nost potřebným žadatelům pomoci a na druhé straně je integrovat do společnosti. 

Četné příklady z minulých let přitom ukazují, že představy původního obyvatelstva o 

podobě integrace se mohou lišit od představ imigrantů, což čím dál častěji vyvolává 

veřejně deklarovaný požadavek na zpřísnění imigrační politiky. Jinou rovinou imigrační 

politiky je snaha pomocí migrantů řešit fenomén stárnutí populace a jeho dopadů do 

sociálního systému. Zejména průběžně financovaný důchodový systém je ve vyspělých 

zemích ohrožen rostoucím počtem starobních důchodců a klesajícím počtem ekono-

micky aktivních. Zdá se proto přirozené, že vhodným opatřením by mohlo být doplnění 

chybějících pracovníků imigranty. Je zejména na politicích a tvůrcích veřejných politik, 

jak tuto problematiku uchopí, nakolik se jim povede připravit úspěšnou politiku řízené 

migrace a nakolik o její výhodnosti budou schopni přesvědčit odbornou (ale zejména 

laickou) veřejnost. 

Cílem této monografie je odpovědět na otázku, zda je možné řešit problémy 

spojené s aktuálním a očekávaným demografickým vývojem v České republice 

prostřednictvím pracovní imigrace. 

Ve své první části se proto monografie věnuje demografickému vývoji v letech 

1991 až 2011 a demografické projekci do roku 2100. Právě mezi lety 1991 a 2011 se 

odehrály některé, z pohledu demografického vývoje, významné změny. Dvěma nejzá-

sadnějšími, které budou mít nezanedbatelný vliv na budoucí velikost a strukturu 

populace, jsou pokles porodnosti a pokles úmrtnosti. Důsledkem těchto změn je 

populační stárnutí, které je však nutné vnímat v širších souvislostech, tedy jako finální 

fázi komplexnějšího procesu, v jehož průběhu se mění demografické poměry moder-

ních společností. Tento proces započal již v 18. století a moderní společnosti z něj 

významně profitovaly v prvé řadě podstatným snížením dětské úmrtnosti, celkovým 

snížením morbidity celé populace a z toho pramenícím postupným prodlužováním 

střední délky života. Nyní vstupujeme do fáze, kdy jedním z nejrychleji rostoucích 

ukazatelů bude průměrný věk populace, jako důsledek kombinace trvale nízké úrovně 

porodnosti i úmrtnosti. 

Český statistický úřad zpracoval prognózu demografického vývoje České 

republiky do roku 2100. Za její zásadní zjištění považujeme konstatování, že i přes 

očekávané prodlužování střední délky života, které je očekáváno ve střední variantě 

projekce, nízká míra plodnosti způsobí, že po krátkém období očekávaného populač-

ního růstu (do roku 2018) bude následovat dlouhé období populačního úbytku. Začne 

se tedy projevovat prostý fakt, že míra plodnosti se dlouhodobě pohybuje pod hranicí 

prosté reprodukce populace a projekce nepředpokládá významnou změnu tohoto stavu 

ani v budoucnosti. Důsledkem bude, podle střední varianty projekce, redukce počtu 

obyvatel ČR v průběhu 21. století o více než 2,8 milionu osob. Významným způsobem 

se promění také struktura společnosti, kdy především v důsledku rostoucího podílu 

osob v seniorském věku poroste index ekonomického zatížení. 

V následující části monografie je prezentována analýza výskytu cizinců na trhu 

práce v ČR na základě zjištění šetření dat VŠPS a dat SILC. Tato analýza především 

dokumentuje, i přes výhrady k významným limitům využití těchto dat pro analýzu 

ekonomických aktivit cizinců, že strategie a způsoby participace na trhu práce v ČR se 

u jednotlivých cizinců liší, vedle jiných charakteristik, také v závislosti na zemi původu. 

V porovnání s domácí populací pozorujeme vyšší tendenci k podnikání se zaměstnanci 
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i bez zaměstnanců u cizinců pocházejících z Ruska a Ukrajiny. Velmi specifickou 

skupinou jsou imigranti z Vietnamu. Jejich participace na trhu práce má výrazné prvky 

jak etnického, tak rodinného byznysu. Jen přibližně každý šestý Vietnamec je v ČR 

v klasickém zaměstnaneckém poměru. Většina z nich jsou podnikatelé bez zaměst-

nanců a každý pátý v pozici pomáhajícího rodinného příslušníka (dle dat VŠPS). Tyto 

výsledky ukazují, že pracovní imigranti netvoří homogenní skupinu. Pokud abstrahu-

jeme od uplatňované podoby imigrační politiky, pak forma, rychlost a úspěšnost 

integrace na trh práce souvisí se zemí původu, odkud imigrant pochází. 

Monografie se věnuje také konceptu náhradové migrace jako způsobu odhadu 

objemu imigrace nutné k nahrazení ztrát způsobených celkovým úbytkem populace a 

specificky pak snížením podílu osob v produktivním věku. Ze závěrů vyplývá, že 

prostřednictvím imigrace lze do jisté míry kompenzovat celkový úbytek obyvatelstva 

(udržet tedy počet obyvatel např. na současné úrovni), rozhodně však nelze prostřed-

nictvím migrace kompenzovat dlouhodobě efekty populačního stárnutí, tzn. především 

rostoucí podíl seniorské složky populace. V této souvislosti též naznačujeme některé 

negativní skutečnosti, které lze s migrací spojit. Jsou jimi welfare magnetismus a 

integrační náklady s migrací spojené. 

V závěrečné kapitole prezentujeme jednoduchý simulační model řízené migrace 

a jeho vliv na základní demografické ukazatele a ukazatele důchodového systému. 

Prezentovaný model modifikuje model použitý Bezděkovou komisí (2005) zahrnutím 

vlivu řízené migrace. Takto upravený model, založený na aktuální demografické 

projekci obyvatelstva, promítá, za uvedených předpokladů, dopady řízené imigrace na 

systém průběžně financovaných starobních důchodů. Monografie ukázala, že imigranti 

se mohou stát důležitým faktorem pro dlouhodobé udržení současné podoby systému 

starobních důchodů a mohou zmírňovat negativní finanční dopady stárnutí obyvatel do 

veřejných pojistných systémů. V monografii jsme sice nehodnotili dopad na systém 

veřejného zdravotního pojištění, ale dá říct, že je obdobný dopadům do systému 

důchodového pojištění. Současně je ovšem třeba říct, že těchto pozitivních dopadů je 

možné dosáhnout pouze tehdy, pokud je společnost schopna řídit objem a strukturu 

imigrace a pokud nastavené politiky povedou k sociální a ekonomické integraci migran-

tů. Možnostmi splnění výše uvedených předpokladů se ale současná monografie 

implicitně nezabývala. Zároveň je důležité mít na paměti, že modely na dlouhý časový 

horizont jsou sestavovány na současných datech a znalostech. Jejich predikční 

schopnost při prudkých nepředvídatelných výkyvech ukazatelů způsobených vnějšími 

vlivy se snižuje. Současný vývoj v některých státech Evropy přitom dává tušit, že toto 

jsou vůbec nejdůležitější podmínky úspěšné imigrační politiky, bez jejichž splnění 

nemá smysl diskutovat o využití řízené migrace coby vhodného nástroje k podpoře 

finanční stability veřejných pojistných systémů.  
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Příloha č. 1 

Základní zdroje informací o cizincích v ČR 

Zdroj: ČSÚ 2010b 

  

Ministerstvo vnitra  

- Informační systém evidence obyvatel  

- Cizinecký informační systém  

- Informační systém Azyl (Odbor azylové a migrační politiky) 

- Evidence Odboru všeobecné správy (evidence státního občanství) 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí  

- Systém OKpráce (Sekce prezidiální – Odbor analýz a statistik, Sekce politiky 
zaměstnanosti a trhu práce) 

- Hodnocení působení zahraničních pracovníků na trhu práce ČR (Odbor realizace 
služeb zaměstnanosti) 

- Statistiky k projektu „Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků“ (Odbor EU   
a mezinárodní spolupráce)  

Ministerstvo 
průmyslu                 
a obchodu  

- Informační systém Registr živnostenského oprávnění (živnostenský rejstřík) 
(Oddělení evidence a informačních služeb, Odbor živností) 

Ministerstvo 
školství, mládeže            

a tělovýchovy  
- Statistika vzdělávání cizinců (Ústav pro informace ve vzdělávání)  

Ministerstvo 
spravedlnosti  

- Centrální evidence vězňů 

- Statistické listy soudní a státního zastupitelství 

Ministerstvo 
zdravotnictví  

- Národní registr hospitalizovaných 

- Národní registr potratů 

- Informační systém orgánů ochrany veřej. zdraví (registr tuberkulózy) 

- Výkazy o čerpání zdrav. péče cizinci (Program statistických zjišťování) 

- Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 

(Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR) 

Český statistický 
úřad 

- Sčítání lidu, domů a bytů 

- Výběrové šetření pracovních sil 

- Šetření struktury mezd (Informační systém o průměrném výdělku) 
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Výtahy z oponentských posudků 

PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D. 

Studie kompaktně zpracovává aktuálně neobyčejně významnou problematiku 

sociálních dopadů demografického stárnutí populace, resp. jejich (možného) řešení 

prostřednictvím řízené imigrace; třebaže jejím jádrem je vlastní simulační model (kpt. 

4), tomuto modelu předchází významné "vstupní" kapitoly (1-3) založené na 

reprodukci existujících dat, případně teoretické bázi. Předřazení těchto kapitol je 

funkční, ba nezbytné, jejich kvalita plně odpovídající. 

Vzhledem k závažnosti tématu a kvalitně provedené přípravě i sestrojení sice 

zjednodušeného, ale (po doplnění) relavantního modelu dopadů případné řízené 

náhradové imigrace lze předpokládat značnou ozvučnost předložené studie. Jak jsem 

uvedl výše, měla by sloužit k diskusi o státní migrační politice a jejích dopadech na 

veřejné politiky jako celek. Aby to však bylo možné, je nutné závěry studie 

z orezentačních důvodů jednoznačněji schrnout. Pokud je to možné, bylo by žádoucí 

doplnit je jak o další parametry (širší pojetí imigrantů, šedá ekonomika), tak o vztah 

vůči reálným veřejným politikám, resp. politickým diskusím o jejich tvorbě. 

 

Mgr. Radka Klvaňová, Ph.D., MA 

Studie je především empirického rázu, s teoretickými koncepty pracuje zejména 

v třetím oddíle (Imigrace a veřejné rozpočty), kde vysvětlujte koncepty náhradové 

migrace a welfare magnetismu. Ve studii postrádám diskuzi konceptu cirkulární 

migrace, který se přímo vztahuje k tématu ekonomických dopadů řízené pracovní 

migrace a v poslední době byl hojně diskutován jak v akademických kruzích, tak mezi 

policy makers. Domnívám se, že by bylo vhodné diskuzi o možnostech a litmitech 

cirkulární migrace do studie zařadit. 

Studie přináší důležité poznatky o možnostech zmírnění dopadů populačního stárnutí 

prostřednictvím náhradové migrace. Kvalitu závěrů by zvýšilo propojení poznatků o 

cizincích v Česku prezentovaných ve druhé kapitole s klíčovými zjištěními, alespoň 

v diskuzi v závěrečné kapitole. 

Výsledky studie jsou využitelné zejména tvůrci veřejných politik, ale též výzkumníky, 

kteří se zabývají tématem migrace a populačního stárnutí. 

 

 


