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1 ÚVOD 

1.1 Úvod 

Motivací k vytvoření této bakalářské práce bylo pro autorku zejména to, že její rodiče žijí 

ve smíšeném, tedy mezinárodním manželství. Zpracování získaných dat bylo obtížné, ale díky 

literatuře, ze které měla možnost čerpat, si ucelila názory na uchopení tématu.  V publikaci 

(HEIKKILÄ, Elli K. a Brenda S. A. YEOH, 2011)
1
 se uvádí, že během dvacátého století 

výrazně vzrostl počet mezinárodních manželství, v důsledku zvyšující se migraci lidstva.  

V této práci autorka konzultuje trendy mezinárodních sňatků, které se odehrávají v Praze, 

kde se narodila. Zabývá se i sňatky, ke kterým docházelo na území České republiky a ve 

světě. Čtenáři je přiblížena situace mezinárodních manželství, jež se odehrávaly v Koreji, 

Číně, v hlavním městě Ruska, Moskvě, dále Finsku, Španělsku a Švýcarsku. 

Přestože se v publikaci A. Pospíšilové uvádí, že je soubor imigrantů v České republice 

zatím poměrně malý a to má za následek nedostatek dat a jejich těžkou dostupnost, autorce se 

v práci podařilo shromáždit data ucelená a kompletní a to činí téma zajímavým i pro další 

studium. Původní záměr byl úmyslně vynechat data z matričních úřadů, kde byli oba 

svatebčané občany jiných států, než je Česká republika, protože se jedná o malé množství 

sňatků oproti celku (Tab. č. 5), ale pro úplnost této bakalářské práce zahrnula autorka do 

výpočtů všechna získaná data.  

1.2 Hypotézy 

K 31. 12. 2010 bylo v České republice registrováno 189 000 cizinců s trvalým pobytem. 

(ČSÚ, Cizinci 2012)
2
 Což jsou zhruba necelá dvě procenta z celkového počtu obyvatel státu. 

Může se zdát, že se jedná o zanedbatelné číslo, avšak pro dnešní českou společnost je 

z hlediska ekonomického i kulturního významné. Na území našeho státu se složení cizinců dle 

státního občanství na prvních pěti pozicích nemění již od roku 1996. Jedná se o cizince 

pocházející ze Slovenska, Ukrajiny, Vietnamu a Polska. (Pospíšilová, 2006)
3

 V první 

hypotéze, kterou se autorka zabývá, se tvrdí, že cizinci muži a cizinky ženy, kteří patřili do 

majoritně zastoupených národností v České republice, vstupovali také nejvíce na území 

hlavního města Prahy do mezinárodního manželství. 

Druhá hypotéza vychází z článku vytvořeným z dat Českého statistického úřadu v roce 

2006. Uvádí se zde, že častější jsou sňatky mužů cizinců se ženou s českým státním 

                                                 
1 HEIKKILÄ, Elli K. a Brenda S. A. YEOH. International Marriages in the Time od Globalization. New York: Nova Science Publishers, Inc, 2011. ISBN 978-1-

61728-036-8. 

 
2 ČSÚ. Cizinci: Počet cizinců. 2012. [online]. [cit. 30. 6. 2012]. Dostupné z WWW:   

<http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/ciz_pocet_cizincu> 

 
3 Pospíšilová A. 2006. Analýza: Reprodukční chování imigrantů v České republice. [online]. [cit. 30. 6. 2013]. Dostupné z WWW: 

<http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=277>. 

 

http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/ciz_pocet_cizincu
http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=277
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občanstvím, než žen cizinek s muži s českým státním občanstvím (Pospíšilová, 2006) Autorka 

si dala za úkol ověřit tuto hypotézu pro studované území Prahy. 

K poslední hypotéze dovedl autorku článek Analolije Uralova, publikovaný v Moskevské 

pravdě. Ten čerpal z údajů vědců z Vavilova Ústavu všeobecné genetiky. Uralov tvrdí, na 

základě shromážděných dat, že se geografické vzdálenosti partnerů, z nichž jeden žije 

v Moskvě a druhý pochází z ciziny, stále zvětšují. Poslední hypotéza je vztažení tohoto trendu 

k území Prahy za sledované období. Zvyšuje se geografická vzdálenost rodišť cizinců, kteří 

uzavírají v Praze sňatek s Češkou či Čechem?  (Uralov; 2011)
4
 

1.3 Cíle práce 

Hlavním cílem této Bakalářské práce je získání, zpracovaní, analýza a prezentace dat 

z matričních úřadů hlavního města Prahy a Českého statistického úřadu. Jedná se o data o 

uzavírání mezinárodních manželství na území hlavního města Prahy v letech 2002 – 2008. 

Data budou zpracovávána prostřednictvím databáze MySQL kvůli eliminaci možných chyb 

ve výpočtech. Dále budou přehledně graficky a kartograficky zobrazena výsledky a to pomocí 

tabulek, grafů a zejména programů ArcGis (ArcMap),  

Dalším cílem je, na základě získaných dat, verifikovat či falsifikovat výše uvedené 

hypotézy.  

V neposlední řadě si autorka určila za úkol představit studovaný jev v rozboru literatury a 

to nejen na území hlavního města Prahy, ale i v České republice a ve světě. 

Úkolem této bakalářské práce není studovat jednotlivé důvody k uzavírání mezinárodních 

sňatků na území hlavního města Prahy, ale zejména rozbor dat.  

  

                                                 
4 Газеты пишут об этнически смешанных браках в Москве. [online]. [cit. 2013-06-1]. Dostupné z: 

http://demoscope.ru/weekly/2011/0479/gazeta026.php 

 

http://demoscope.ru/weekly/2011/0479/gazeta026.php
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2 SBĚR DAT 

2.1 Postup získání dat 

Hlavním pilířem práce je sběr dat z matrik jednotlivých obvodů hlavního města Prahy a 

Českého statistického úřadu. Autorka nejprve rozeslala první vlnu emailů na jednotlivé 

matriky. To učinila 13. ledna 2011. 

Další postup se odvíjel od formy odpovědi od matričních úřadů. Některé vyžadovaly, aby 

se autorka osobně dostavila na úřad a při vypisování dat byla pod dohledem matriční 

úřednice, aby nedošlo k úniku citlivých informací. Zmíněné informace, mezi něž se řadí 

osobní údaje osob, zapsaných v matričních knihách, nesmějí matriční úřady poskytnout na 

základě § 20 zákona. Úřady jiných městských obvodů poskytly data přímo prostřednictvím 

elektronické pošty. Další skupina matrik neodpověděla.  

Právě poslední skupině autorka odeslala dne 14. února 2011 opětovný dopis. Nastala 

situace, kdy polovina matričních úřadů odmítla potřebná data pro tuto práci vydat (Tab. č. 1). 

Druhá polovina data poskytla a jsou v práci zahrnuta.  Jelikož v té době chyběla autorce data 

z 10 matrik Prahy, obrátila se na Český statistický úřad, kde za poplatek získala zbytek 

veškerých potřebných údajů. 

Tab. č. 1: Matriky, které poskytly/neposkytly data o stavu uzavírání sňatků vztahujícím 

se k jednotlivým správním obvodům Prahy v letech 2002 – 2008 

Matrika Poskytla data Forma odpovědi 

Praha 1 Ne Neposkytla 

Praha 2 Ano Elektronickou poštou 

Praha 3 Ne Neposkytla 

Praha 4 Ano Elektronickou poštou 

Praha 5 Ano Osobní přepis z matriky 

Praha 6 Ne Neposkytla 

Praha 7 Ne Neposkytla 

Praha 8 Ano Elektronickou poštou 

Praha 9 Ano Elektronickou poštou 

Praha 10 Ne Neposkytla 

Praha 11 Ne Neposkytla 

Praha 12 Ano Osobní přepis z matriky 

Praha 13 Ano Elektronickou poštou 

Praha 14 Ne Neposkytla 

Praha 15 Ano Elektronickou poštou 

Praha 16 Ano Elektronickou poštou 

Praha 17 Ne Neposkytla 
A Praha 18 Ne Neposkytla 

Praha 19 Ne Neposkytla 

Praha 20 Ano Osobní přepis z matriky 

Praha 21 Ano Osobní přepis z matriky 

Praha 22 Ano Osobní přepis z matriky 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 1: Procentuální vyjádření reakcí oslovených matričních úřadů Prahy  

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

2.2 Postup práce s daty 

Práce s daty byla systematická, nejprve autorka porovnala údaje z jednotlivých správních 

obvodů Prahy, které se jí podařilo získat z matričních úřadů (Tab. č. 1.), s údaji, které jí byly 

poslány z Českého statistického úřadu. Tato data si odpovídala jak vzhledem k roku, státním 

občanstvím sezdávajících tak i jejich počtu. Data z Českého statistického úřadu byla poslána 

v programu Microsoft XLS (sešit aplikace Microsoft Excel). První list byl uspořádán 

následovně: 

Tab. č. 2: Záhlaví dat od Českého statistického úřadu v programu Microsoft Excel 2000 

Kód 
správního 
obvodu 

Rok 
Státní 
občanství 
ženich 

Státní 
občanství 
nevěsty 

Počet 
sňatků 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat poskytnutých Českým statistickým úřadem  

První list je tedy tabulka o 5 sloupcích a 3547 řádcích. Na dalším listě figuruje 22 obvodů 

Prahy (Mapa č. 1) a k nim přiřazené kódy a na třetím listě je 203 státních občanství sezdaných 

lidí a kódy těchto států. Z takového počtu dat je velmi pravděpodobné, že by autorka při 

počítání a tvoření tabulek udělala odchylku a tak využila databáze MySQL, která pomocí 

příkazů umožnila jednodušší práci s daty a následné kontroly výsledků. Autorka tedy pro 

snazší manipulaci data importovala do relačního databázového systému MySQL. Jednotlivé 

výstupy (tabulky a grafy) se pak vytvořily na základě jednoduchých dotazů na databázi. Na 

Obr. č. 1 je znázorněno schéma postupu v databázi MySQL při rozdělování dat získaných z 

45% 

32% 

23% 

Neposkytla

Ano - el. poštou

Ano - os. přepis
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Českého statistického úřadu a matrik hlavního města Prahy. Databáze byla využita také 

k připojování dat z matrik k počtům vzdáleností hlavních měst od Prahy, aby mohla být 

zhodnocena 3. hypotéza. 

Obr. č. 1: Schéma postupu v databázi MySQL 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Mapa č. 1: Prostorové rozdělení správních obvodů Prahy 

 

Zdroj: Data z Českého statistického úřadu. Vlastní zpracování. 
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3 ROZBOR LITERATURY 

3.1 Úvod do rozboru literatury 

V přípravné fázi se autorka věnovala studiu dostupné literatury a to jak v tištěné tak 

elektronické podobě. Soustředila se hlavně na mezinárodní migraci a mezinárodní manželství 

v cizích státech, nicméně značnou pozornost věnovala i migrační situaci v České republice. 

V tomto úvodu se snažila nastínit problémy a úskalí spojené se studiem mezinárodních 

manželství, na které upozorňují autoři publikací a s kterými se sama setkala.  

Hampl ve své knize nabízí hned několik klíčových problémů souvisejících se studiem 

mezinárodní migrace v ČR. Jedním z nich je, že data, která migraci charakterizující, jsou 

obvykle sporná, nepřesná a nekompatibilní. Jejich interpretace se proto pohybuje v intervalu 

pravděpodobnosti, nikoli  v rovině jednoznačných tvrzení. Proto jsou, dle jeho závěrů, 

aplikace matematicko – statistických metod na tato data omezená a zároveň jejich získáváním 

naráží na neochotu institucí, které nemají kvalitní databáze anebo je z různých důvodů 

odmítají vědecké obci poskytnout.(HAMPL, 1997)
5
 

S touto překážkou se setkala i autorka, a je to doloženo v Tab. č. 1. Neochotu některých 

matričních úřadů by neměla vysvětlovat ochrana osobních dat, jelikož se jednalo o zcela 

anonymní údaje. 

Problémem může být i přesné stanovení pojmů. Lze na ně pohlížet z několika úhlů. Proto 

se je autorka pokusila přiblížit a vymezit pro účely této práce. Patří mezi ně: státní občanství, 

fingovaná manželství a mezinárodní manželství.  

Státní občanství lze pojmout jako právní vztah občana k danému státu. Z tohoto vztahu 

vyplývají práva a povinnosti vůči ostatním občanům a vůči celé společnosti. (ABZ, 2006)
6
. 

Vymezení uvedeného pojmu je různorodé. Ne vždy se označuje za právní vztah, ale pro naše 

účely je to srozumitelné a dostačující. 

O fingovaných manželstvích hovoří Český cizinecký zákon jako o obcházení zákona 

občanem/ občankou s cizím státním příslušenstvím s cílem získat povolení k pobytu na území, 

anebo jeho účelovým souhlasem bylo určeno otcovství. (Poradna práva, 2009)
7
 

Jako mezinárodní manželství obecně označujeme manželský svazek mezi mužem a ženou 

s různým státním občanstvím. (HEIKKILÄ, Elli K. a Brenda S. A. YEOH, 2011). Portál 

veřejné správy dále uvádí, že manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným 

prohlášením muže a ženy (v tomto případě musí být alespoň jeden ze svatebčanů cizinec), o 

                                                 
5 HAMPL, M., a kol. (1997). Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice.  

PF UK, Praha, 394 s. 

 
6 Abz, slovník cizích slov: pojem státní občanství. Abz [online]. [cit. 2013-06-1]. Dostupné z: <http://slovnik-cizich-

slov.abz.cz/web.php/slovo/statni-obcanstvi>  

 
7 Poradna práva: cizinci. Důvody neudělení povolení k pobytu [online]. [cit. 2013-06-1]. Dostupné z: <http://cizinci.poradna-prava.cz/obcane-

eu/duvody-neudeleni-povoleni-pobyt.html> 

 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/stat
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/pravo
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/statni-obcanstvi
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/statni-obcanstvi
http://cizinci.poradna-prava.cz/obcane-eu/duvody-neudeleni-povoleni-pobyt.html
http://cizinci.poradna-prava.cz/obcane-eu/duvody-neudeleni-povoleni-pobyt.html
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tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v 

přítomnosti dvou svědků. (Portál veřejné správy, 2013)
8
 

3.2 Cizinci s trvalým a dlouhodobým pobytem v ČR 

 S porodností a přílivem mladých lidí ze zahraničí vyvstává otázka, zda lze pomocí 

migrace zpomalit či zastavit demografického stárnutí západních populací. Zaměstnanost 

cizinců se během sledovaného období, jak je uvedeno níže, také měnila. 

Trvalý pobyt se uděluje z několika základních důvodů. Například při sloučení rodiny, 

z humanitárních příčin, ze zahraničně politických důvodů apod. K 31. 12. 2006 bylo v ČR 

evidováno 321 456 cizinců, z toho 139 185 cizinců s trvalým pobytem, 155 164 cizinců s 

pobytem dlouhodobým či přechodným (občanů EU a jejich rodinných příslušníků), 27 107 

cizinců s vízem nad 90 dnů - a dále – 1 887 cizinců s platným azylem. Celkový počet 

cizinců tedy - včetně cizinců s aktuálně platným azylem - činil 323 343 osob. (Demografické 

události cizinců v ČR, 2007)
9
 

Jak již bylo řečeno na úvod, složení cizinců se z hlediska státního občanství od roku 

1996 na prvních pěti místech nemění. V jednotlivých letech se pouze střídají na prvních 

dvou pozicích Slovensko a Ukrajina a na pozici třetí a čtvrté Vietnam a Polsko. K 31. 12. 

2006 byli v ČR nejsilněji zastoupeni občané Ukrajiny (102 594 osob, 32%) a Slovenska (58 

384, 18%). Dále následovala státní občanství: Vietnam (40 779 osob, 13%), Polsko (18 

894 osob, 6%) a Rusko (18 564 osob, 6%) ( Demografické události cizinců v ČR, 2007). 

Podíl sňatků, kdy byl alespoň jeden ze snoubenců cizinec, se od poloviny devadesátých 

let mírně zvýšil. V průměru uzavírali v letech 1996 až 2006 čeští občané s cizinci cca 

4600 manželství ročně; takto uzavřená manželství představují 8,6 % všech sňatků. Častější 

jsou sňatky mužů cizinců s ženou s českým státním občanstvím. Manželství, kdy byli oba 

snoubenci cizinci, bylo v ČR v roce 2006 uzavřeno 110. Nejvíce sňatků, kdy si cizinec 

bral ženu s českým státním občanstvím, tvořily v roce 2006 sňatky Slováka a Češky (24 

%), nebo Němce a Češky (9,4 %). V případě uzavření manželství, kdy české občanství měl 

muž, byly nejpočetnější skupinou sňatky, kdy žena měla slovenské (40,5 %) či ukrajinské 

(23,3 %) státní občanství. Za období 1996 - 2006 uzavřeli čeští občané celkem 50 415 

smíšených manželství. (Demografické události cizinců v ČR, 2007) 

Odborníci, zabývající se demografickým stárnutím, se shodují, že i značně vysoká míra 

imigrace nemůže populační stárnutí zcela zastavit, může být pouze do určité míry zpomalen 

jeho průběh. V České republice je zatím počet imigrantů poměrně nízký (podle Českého 

statistického úřadu žije v České republice více než 250 000 cizinců, asi 2,5% z celé 

populace; počty nelegálních imigrantů se odhadují až na 100 000 dalších osob). Mezi pět 

nejpočetnějších skupin cizinců, jak již bylo zmíněno, v České republice patří stabilně od roku 

                                                 
8 Portál veřejné správy: Životní situace. Uzavření manželství občana České republiky s cizincem na území České republiky[online]. [cit. 

2013-06-3]. Dostupné z: <http://portal.gov.cz/portal/cizinec/situace/231/232/6131.html> 

 
9 Demografické události cizinců v ČR [online]. 3.12.2007 [cit. 2013-06-1]. Dostupný z: 

<http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=292&lst=119>. 

 

http://portal.gov.cz/portal/cizinec/situace/231/232/6131.html
http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=292&lst=119
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1996 občané Slovenska, Ukrajiny, Vietnamu, Polska a Ruska. Ke dni 31. 12. 2004 byli v 

České republice nejsilněji zastoupeni občané Ukrajiny (31% ze všech legálních imigrantů) 

a Slovenska (19%). Věková struktura imigrantů odpovídá převažujícímu ekonomickému 

účelu pobytu a od populace České republiky se významně odlišuje. Celkem 86% cizinců v 

Česku bylo v roce 2003 ve věku mezi 18 a 64 lety, z tohoto počtu bylo 83,5% ve věku 20 až 

49 let. Podíl osob v důchodovém věku je velmi malý a dětská složka je ve srovnání s 

populací českých občanů také slabší. (Pospíšilová, 2006) 

Anna Pospíšilová dále uvádí, že i přes příznivé věkové složení imigrantů, jsou počty 

dětí, které se zde cizincům narodí, velice nízké. Každoročně se sice mírně zvyšují, přesto 

však zatím tvoří jen malý příspěvek vůči celkovému počtu narozených. V roce 2004 se v 

České republice narodilo asi 1 350 dětí s cizím státním občanstvím. Představovaly 1,4% ze 

všech živě narozených.  Zatímco počty narozených cizinců u nás se zvyšovaly, počty 

zemřelých zaznamenaly spíše sestupnou tendenci. Pokles počtu narozených v roce 2001 

zjevně souvisí se snížením počtu cizinců u nás v důsledku legislativních změn platných od 

1. 1. 2000 (zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR). (Pospíšilová, 2006) 

Bližší pohled na počty narozených dětí ukazuje, že narozených cizinců v České 

republice dlouhodobě přibývá ve všech nejsilněji zastoupených skupinách podle země 

původu. Určitou výjimku představují jen imigranti ze Slovenska. Jako jediní v počtech 

narozených dlouhodoběji ztráceli. Od roku 2000 však počet narozených Slováků opět 

mírně roste. Největší podíl, zhruba třetina dětí narozených cizincům, připadá na skupinu 

vietnamských imigrantů. Ti jsou přitom v současné době početně až na třetím místě. Druhý 

nejvyšší podíl připadá největší skupině imigrantů u nás, imigrantům z Ukrajiny. Jejich podíl 

od roku 1995 narostl velmi výrazně. V současnosti dosahuje téměř 20% ze všech 

narozených dětí s cizím státním občanstvím u nás. Nárůst je patrný i u imigrantů z Ruska. 

V posledních letech se početně přibližují počtu narozených slovenských dětí. (Pospíšilová, 

2006) 

Obecně nízkou plodnost imigrantek m ů žeme vysvětlovat tím, že značná část 

imigrantů zatím přichází pouze za prací, často bez rodiny a ani zde rodinu nezakládá. 

Zejména imigrace ze zemí východní Evropy většinou nemá dlouhodobější charakter. Pobyt 

Vietnamců naopak bývá trvalejšího rázu a často přichází celá rodina. Snad právě proto na 

ně připadá největší podíl narozených dětí. (Plaňava,2000)
10

 

Při srovnání středních stavů let 2005 a 2009 se počet cizinců na území České 

republiky zvýšil téměř o 170 tisíc osob na 435 tisíc. Podíl cizinců na celkovém počtu 

obyvatel ČR vzrostl z 2,6 % v roce 2005 na 4,16 % v roce 2009. Zvyšování však 

neprobíhalo stejným tempem, výrazný růst skončil v roce 2008. Srovnání koncových stavů 

roku 2008 a 2009 už ukazuje mírný pokles počtu cizinců. (Život cizinců v ČR, 2010)
11

 

                                                 
10 PLAŇAVA, Ivo. Manželství a rodiny. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2000. 294 s. ISBN 80-7239-039-2. 
 
11  Život cizinců v České republice. 2010. [online]. [cit. 30. 6. 2012]. Dostupné z WWW: 

<http://notes.czso.cz/csu/tz.nsf/i/zivot_cizincu_v_cr_20101209> 

 

http://notes.czso.cz/csu/tz.nsf/i/zivot_cizincu_v_cr_20101209
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Početně nejvíce cizinců je v Praze a jejím okolí, na opačném konci žebříčku se umístil 

Zlínský kraj. 

I tato práce potvrzuje fakt uvedený v citované publikaci a to, že Češky se vdávají na 

západ a Češi na východ. Čeští muži si brali ve sledovaném období ženy převážně z 

východu. Ať už blízkého, jako Slovensko nebo Ukrajina, tak vzdáleného, jako Rusko. Češky 

se snažily hledat manžela více na západě. Nejvíce si české ženy braly za partnery muže ze 

Slovenska, ale na dalších místech se již objevili Němci, Britové a Američané. Počet 

rozvodů byl vždy nižší než počet sňatků. Ve sledovaných letech se rozvedlo okolo dvou 

tisíc párů. (Idnes.cz, 2012)
12

 

Růst zaměstnanosti cizinců skončil v roce 2008. Celková zaměstnanost cizinců mezi 

roky 2005 a 2009 rostla. Vrchol byl v roce 2008, bylo evidováno 362 tisíc pracujících 

cizinců. Růst počtu živnostníků v roce 2009 oproti roku 2008 o 10,5 tisíc osob nemohl 

vyrovnat pokles počtu zaměstnanců ze zahraničí. Výsledkem byl pokles celkového počtu 

zaměstnaných cizinců v roce 2009 o více než 43 tisíc osob. Ve sledovaných letech bylo 

nejvíce zaměstnanců z Ukrajiny, Polska a Slovenska. U živnostníků nepřekvapí prvenství 

občanů z Vietnamu, následuje Ukrajina a Slovensko. (Život cizinců v ČR, 2010) 

3.3 Fingovaná manželství  

Téma fingované manželství úzce souvisí s pojmem „mezinárodní sňatky“ a tak se mu 

chce autorka také věnovat.  

3.3.1 Česká republika  

 Ministerstvo vnitra České republiky uvádí, že občan ČR může uzavřít na jejím území 

sňatek s cizím státním občanem a to formou občanského nebo církevního sňatku. 

(Ministerstvo vnitra ČR, 2011)
13

. Dochází ale i u nás k fingovaným sňatkům?  A jak se 

k tomuto problému staví úřady? 

 V článku z roku 2007, tedy při přípravách Novely cizineckého zákona, se uvádí, že 

fingovaná manželství u nás nejsou žádnou výjimkou. Většinou k němu přistoupí český občan 

s vidinou výdělku. (iDNES.cz, 2007)
14

. Toto lze potvrdit zprávou Ministerstva vnitra ČR z 

roku 2011. Tehdy se uskutečnilo 35 řízení o žádostech o nové posouzení důvodů neudělení 

víza. V 28 případech potvrdilo Ministerstvo zahraničních věcí rozhodnutí Zastupitelských 

úřadů a žádosti nevyhovělo. Ve 20 případech z tohoto počtu se pokoušeli cizinci získat vízum 

k pobytu na území ČR účelovým uzavřením manželství s občanem ČR, tedy se pokusili 

                                                 
12 IDNES.CZ. Češi si vodí k oltáři Slovenky a Ukrajinky, Češky preferují Němce a Brity. 2012. [online]. [cit. 30. 6. 2012]. Dostupné 

z WWW:  <http://zpravy.idnes.cz/cesi-si-vodi-k-oltari-slovenky-a-ukrajinky-cesky-preferuji-nemce-a-brity-1aq-

/domaci.asp?c=A101209_133708_domaci_hv> 

 
13 Ministerstvo vnitra České republiky. Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky [online]. 

[cit. 2013-06-3]. Dostupné z: <http://www.mvcr.cz/clanek/uzavreni-manzelstvi-statniho-obcana-ceske-republiky-s-cizincem-na-uzemi-

ceske-republiky.aspx> 

 
14 IDNES.cz. Novela zákona zatrhne fingované sňatky cizinců s Češkami [online]. [cit. 2013-05-23]. Dostupné z: 

<http://zpravy.idnes.cz/novela-zakona-zatrhne-fingovane-snatky-cizincu-s-ceskami-pz6-/domaci.aspx?c=A070427_085053_domaci_mr> 

 

http://zpravy.idnes.cz/cesi-si-vodi-k-oltari-slovenky-a-ukrajinky-cesky-preferuji-nemce-a-brity-1aq-/domaci.asp?c=A101209_133708_domaci_hv
http://zpravy.idnes.cz/cesi-si-vodi-k-oltari-slovenky-a-ukrajinky-cesky-preferuji-nemce-a-brity-1aq-/domaci.asp?c=A101209_133708_domaci_hv
http://www.mvcr.cz/clanek/uzavreni-manzelstvi-statniho-obcana-ceske-republiky-s-cizincem-na-uzemi-ceske-republiky.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/uzavreni-manzelstvi-statniho-obcana-ceske-republiky-s-cizincem-na-uzemi-ceske-republiky.aspx
http://zpravy.idnes.cz/novela-zakona-zatrhne-fingovane-snatky-cizincu-s-ceskami-pz6-/domaci.aspx?c=A070427_085053_domaci_mr
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uzavřít fingované manželství. (Ministerstvo vnitra ČR, 2012)
15

. Prokázat existence 

fingovaného manželství je u nás obtížné jako i jinde ve světě.  

Sama autorka se setkala při sběru dat na matričním úřadě Prahy 22 s názorem, že za 

vzrůst uzavírání mezinárodních manželství na daném území Prahy může zejména nárůst 

manželství fingovaných. Úřednice, která jí tuto svou domněnku sdělila,  tak usuzovala ze 

zvyšujícího se počtu sezdaných párů, kde alespoň jeden byl občanem států afrického 

světadílu. Toto tvrzení je bohužel velmi složité, ne-li nemožné dokázat. 

3.3.2 Korejsko – čínské sňatky 

Jak bylo řečeno výše, problém „fiktivních“, fingovaných manželství není pouze 

problémem našeho státu. Publikace „International Marriages in the Time of Globalization“ 

byla hodnotným zdrojem informací, jež autorka použila nejenom v této kapitole.  

Fiktivní manželství jsou vnímána obvykle negativně, jelikož se pokoušejí využívat 

instituce manželství k jinému účelu, než jakému má původně sloužit. V České republice, dle 

Zákona č. 94/1963 Sb. by mělo manželství především vyjadřovat „trvalé společenství muže a 

ženy“, jehož účelem je navíc „založení rodiny a řádná výchova dětí“. V mnoha zemích je 

migrace cestou fingovaného manželství chápána jako závažný sociální problém a byla 

přijímána různá opatření k potlačení tohoto fenoménu. (HEIKKILÄ, Elli K. a Brenda S. A. 

YEOH, 2011).  

V druhé kapitole publikace „International Marriages in the Time of Globalization“ je 

věnována pozornost věnována fingovaným sňatkům mezi Jižní Koreou a Čínou, zejména pak 

možnosti migrace smíšených párů z Číny do Jižní Koreje. Pojednává o prokazování fiktivního 

sňatku.  

V případě, že je manželství páru označeno za fingované, jsou udělovány vysoké pokuty a 

partneři mohou být potrestáni až pěti lety odnětí svobody. Většinou je zahraniční partner 

deportován ze země. (HEIKKILÄ, Elli K. a Brenda S. A. YEOH, 2011) Pokud jsou tresty 

takto vysoké, leží na „bedrech státu“ značná zodpovědnost, jak fingovaná manželství 

rozeznávat a jak popírat důkazy o „pravdivosti“ sňatku.  

Jakým způsobem je tedy vymezena autenticita manželského svazku, podle jakých kritérií 

se rozlišuje fiktivní manželství od „pravého“? Při tomto rozlišování dochází ke zdlouhavým 

vyšetřovacím procesům, křížovým výslechům a k celé řadě slyšení, při nichž se vládní 

úředníci snaží posoudit úroveň lásky a intimity příslušného páru. Imigrační a policejní 

úředníci navštěvují domácnosti žadatelů po nastěhování do země, rovněž se přezkoumávají 

žádosti o prodloužení víza nebo o státní občanství. V publikaci popisuje autor studie Hyun 

Mee Kim průběh jeho výzkumu. Při svém šetření poznal nejen mnoho lidí s různou motivací 

pro uzavření smíšeného sňatku, ale i úřední složky, které tyto případy hodnotily a posuzovaly. 

V červnu 2005 se seznámil s úředním konzulem v Číně, který mu sdělil, že více než 90 % 

z každodenních 120 žádostí o povolení sňatku bylo fingovaných. I přes tuto jeho domněnku 

                                                 
15 Ministerstvo vnitra České republiky. Migrační a azylová politika ČR [online]. [cit. 2013-06-1]. Dostupné z: 

<http://www.mvcr.cz/clanek/migracni-a-azylova-politika-ceske-republiky-470144.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D> 

 

http://www.mvcr.cz/clanek/migracni-a-azylova-politika-ceske-republiky-470144.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D
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bylo jen málo žádostí zamítnuto. Podle konzula bylo většině lidí vízum udělováno, pokud 

podaná žádost nebyla vysloveně „podezřelá“. K tomu však docházelo ojediněle, protože 

většina žádostí bývá připravována profesionálními zprostředkovateli. (HEIKKILÄ, Elli K. a 

Brenda S. A. YEOH, 2011) Na „druhé straně“ s postupem času poznaly sezdané páry, že 

podáním a potvrzením žádosti o povolení sňatku jejich cesta za vysněným životem nekončí. 

Nedůvěřivý dohled korejských vládních úřadů zasahoval dále. Pro úplnost nahlížely korejské 

úřady do nejsoukromějších částí života partnerů a snažily se správně definovat jejich vztah.  

Situace se dále vyvíjela tak, že i přes veškerou snahu korejských úřadů rozlišit fingovaná 

manželství od skutečných, vedla jejich neschopnost o vyvrácení důkazů o autenticitě 

manželství mnohdy k nezdaru. Jak již bylo výše řečeno, dvojice, které zamýšlely uzavřít 

sňatek, častokrát využily služby „zprostředkovatelů“. Tito jim vyrobili „portfolia“ nezbytná 

k žádosti o vízum. Tento postup se stal pro partnery poměrně jednoduchým. Ale pro 

korejskou veřejnost jsou fiktivní manželství ožehavým problémem a jediným prostředkem 

státu zůstalo omezení či zamítnutí žádostí o víza, čímž redukoval příliv manželských 

migrantů do země. Tato opatření s sebou však přinášela ale další problémy. „Korejští manželé 

zasílali petice prezidentskému úřadu v Koreji a Národní komisi pro lidská práva s tím, že stát 

potlačuje práva žen, které se dopouštějí „přestupku“ lásky přes státní hranice, zdržováním 

jejich vstupu do země.“ (HEIKKILÄ, Elli K. a Brenda S. A. YEOH, 2011)  

Když byla tato vysoce soukromá záležitost občanského sňatku převedena do mezinárodní 

roviny, odrážel se dozor státu zejména na pozadí manželských „portfolií“ vytvořenými 

zprostředkovateli. Hlavním měřítkem se stalo vysledování finančních transakcí mezi páry a 

zprostředkovatelem. To směřovalo k přezkoumávání již potvrzených manželství. „Všechna 

manželství, v nichž bylo předáváno věno nebo jakékoli finanční dary ze strany nevěsty či 

ženicha, jsou považována za fingovaná, bez ohledu na délku společného soužití manželského 

páru.“ (HEIKKILÄ, Elli K. a Brenda S. A. YEOH, 2011)  

V současné době není situace smíšeným korejsko – čínským manželstvím nakloněna. 

Bohužel se páry, beroucí se skutečně za účelem manželství, musejí vypořádávat s nesnadnou 

situací a smířit se s neustálými komplikacemi, spojenými se společným soužitím v jedné 

zemi. 

3.4 Jiné aspekty smíšených manželství ve světě 

Každý stát se liší svým přístupem k imigraci. Záleží na počtu imigrantů, ekonomické i 

sociální úrovni státu. Proto se také v každé zemi řeší jiné otázky spojené s migrací a 

uzavíráním sňatků mezi cizinci. V následných kapitolách se autorka zaměřila na jistá 

specifika konkrétních států. 

3.4.1 Vzestup mezinárodních manželství a rozvodovosti v současné Koreji 

Studovaný článek se snažil prozkoumat rostoucí trend v počtu uzavírání mezinárodních 

manželství a mezinárodních rozvodů v Koreji v letech 1990 – 2005. Práce se zaměřovala 

na věk, vzdělání a povolání manželů. Pozornost je věnována i délce trvání manželství. 
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Studie podtrhuje obrovskou rozmanitost v uzavírání manželství a rozdíl mezi muži a ženami 

beroucí si cizince v Koreji. 

Korejci jsou známí svým lpěním na zachování tradic a etnické homogenity, ale tichá 

revoluce probíhá i v této sféře. Můžeme rozpoznat trend vzestupu mezinárodních 

manželství od roku 1990, počet se zvýšil 9,2 krát oproti době před rokem 1990, napomáhá 

tomu i globalizace v posledních letech a příliv cizinců (pracovních sil). (Doo-Sub Kim, 

2007)
16

 

V dalších státech Asie lze pozorovat stejné trendy. Jedná se například o Japonsko, Tchaj-

wan a Singapur. Na Tchaj-wanu dosáhl podíl mezinárodních manželství až 32% z 

celkových registrovaných manželství v roce 2003. (Doo-Sub Kim, 2007) 

V USA došlo také ke vzrůstu mezinárodních manželství, stejně jako v Japonsku a na 

Tchaj-wanu, kvůli imigracím mladých žen z jihovýchodní Asie za účelem sňatku. Zvýšení 

mezinárodní sňatečnosti v Koreji lze také vysvětlit tím, že je zde není vyvážen počet mezi 

pohlavími, která mohou uzavřít manželství. V této společnosti nastaly výrazné změny v 

poklesu plodnosti, což souvisí se zvýšení věku ženy při narození prvního potomka. Dochází 

zde i ke změnám sociálním, jako je zvyšování rovnosti pohlaví. (Doo-Sub Kim, 2007) 

Hlavní problém tkví v tom, že početně muži ve věku vhodném k ženění výrazně 

převažují nad počtem žen, které mohou uzavřít sňatek. Čelí proto potížím při hledání 

partnerky a to hlavně ve venkovských oblastech, protože mladé ženy z vesnic dávají přednost 

partnerům z měst. Na venkovech je proto mnoho svobodných mužů v postproduktivním 

věku. Korejky si dobře uvědomují, že jakmile budou oddány do tradiční korejské 

domácnosti, jejich seberealizace a kariéra je ve velkém ohrožení. Mladá generace v Koreji 

se vzdaluje od tradiční formy rodiny.  (Doo-Sub  Kim, 2007) Dalším negativem vzrůstu 

počtu mezinárodních manželství v této oblasti je častý výskyt manželství fingovaných.  

3.4.2 Smíšená manželství v Moskvě 

Autor článku, Anatolij Uralov se ve své práci zamýšlí nad historickým vývojem 

mezinárodních vztahů od dob carského Ruska po dnešní dobu. Velkou pozornost věnuje 

právě současné Ruské federaci, konkrétně Moskvě. I on se zabývá fingovanými manželstvími. 

Dle jeho názoru je sňatek s  Ruskou nejjednodušší způsob, jak se sžít s prostředím a vyhnout 

se nezákonnému pobytu.  

Dále uvádí, že podle statistik je v hlavním městě 60% manželských svazků imigrantů. 

Každá čtvrtá obyvatelka Moskvy se vdává za státního příslušníka Kavkazu. Z těchto sňatků je 

polovina fiktivních. Druhou poloviny sňatků tvoří páry, které se vzaly z lásky, nebo 

minimálně z touhy získat blízkého člověka. Ruské přísloví ,,Ruská žena je tvrzí 

internacionalismu“ se právě v Moskvě naplňuje bezezbytku. (Uralov, 2011) 

Dle struktury se ukazuje, že mezinárodní sňatky v Moskvě uzavírají ruské ženy 

dvojnásobně více (tvoří 62% těchto manželství) než ruští muži. A změnilo se i etnické složení 

                                                 
16 Doo-Sub Kim. The Rise of International Marriage and Divorce in Contemporary Korea," Population and Society. 2007. [online]. [cit. 

2013-05-30]. Dostupné z WWW: <http://www.ipar.re.kr/journal/pdf/ps3-1-1.pdf>. 

 

http://www.ipar.re.kr/journal/pdf/ps3-1-1.pdf
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v těchto typech manželství. Dříve, v období sovětské éry, na prvním místě tradičně a v 

souladu s národnostním složením země, tvořili 34% smíšených etnických rodin v Moskvě 

Rusové a Ukrajinci. Rodiny rusko-židovské, 11%, ruské a tatarské - 10%, ruské a běloruské - 

9%, ruské a  Arménské - 4%. (Uralov, 2011) 

Dnes, hovoříme-li o mezinárodních manželstvích s ruskými Moskvany, vidíme mírně 

odlišný obrázek. Podíl rusko-ukrajinských manželství se dvakrát zmenšil. V počtu se jim 

vyrovnaly svazky mezi ruskými ženami a muži z Arménie. Snížil se stav rusko – židovských 

rodin, ale vzrostl počet manželství s Gruzínci a Ázerbájdžánci (a to 4 až 7 násobně), stejně 

jako s jinými národy z Kavkazu (více než 10 krát). Dle autora to je způsobeno značnou 

imigrací z Kavkazu do Moskvy - procesu, ve kterém jsou muži s jižní krví aktivní. Ruské 

Moskvanky instinktivně hledají muže schopné zajistit potomky. Mnozí přistěhovalci ze 

severního Kavkazu zaujímají významné ekonomické postavení v hlavním městě. 

Současně, zástupci jiných menšin v Moskvě (Čečenci, Dagestánci) dávají přednost sňatku 

s ženou pocházející ze stejného území jako i oni. Moskvanky u nich hrají spíše roli milenek a 

přítelkyň. Svědčí to o jejich určité sociálně-kulturní uzavřenosti, věrnosti tradicím a snaze 

vyhnout se ztrátě svébytnosti v metropoli. (Uralov, 2011) 

Většina dětí ze smíšených manželství volí ruskou státní příslušnost. Proto lze dnes v 

Moskvě vidět tolik osob s ruskou národností, ale neruským příjmením.  

Autor se shoduje v názorech s výše uvedeným M. Hamplem v tom, že v současné době, 

je monitorování mezinárodních manželství téměř nemožné. Problém tkví ve sběru průkazných 

dat. Uvádí, že novomanželé nejsou vždy ochotni zveřejňovat svou národnost a 75% 

Moskvanům jsou otázky mezinárodních svazků lhostejné. 

Je zajímavé, že v souvislosti s růstem počtu smíšených manželství se zvyšuje i zeměpisná 

vzdálenost mezi rodišti manželů. Má se za to, že zeměpisná vzdálenost do jisté míry odráží 

rozsah genetické variability mezi jednotlivci. Vzor izolace podle vzdálenosti, v zásadě 

pracuje: „Čím větší vzdálenost, tím menší je možnost mít geny identického původu“. (Uralov, 

2011) Za 40 let uzavírání manželství v Moskvě se průměrná vzdálenost mezi rodišti páru 

zvýšila o více, než 400 kilometrů přesáhla tak hranici 1300 km. Outbreeding se stal se více 

intenzivní, neexistují již přísná omezení spojená s trvalým bydlištěm a limity pro příliv 

návštěvníků do Moskvy, jak tomu bylo v dobách SSSR. (Uralov, 2011) 

3.4.3 Mezinárodní manželství a jeho dynamika ve Finsku 

V dalších statích by se autorka ráda věnovala zemím Evropy, která pociťuje také zvýšení 

počtu migrací a logicky i tedy nárůst mezinárodních sňatků. Také ve Finsku počet 

mezinárodních manželství (tzn. manželství mezi cizinci a finskými občany s trvalým pobytem 

ve Finsku) výrazně vzrostl. (HEIKKILÄ, Elli K. a Brenda S. A. YEOH, 2011)  

V této kapitole se budeme zabývat dynamikou mezinárodních manželství ve Finsku. Dle 

grafu se mezi lety 1991 až 2006 zvýšil počet smíšených sňatků, kde manželem byl Finský 

občan a manželkou cizinka z 1000 až na 1655 sňatků. Od roku 1992 do 1999 byl zaznamenán 

trvalý růst těchto manželství, mezi lety 1999 – 2002 byl slabý pokles, v roce 2003 se jednalo 

o pokles již výrazný. Dále počty těchto sňatků opět stoupaly až do sledovaného roku 2006.  
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Graf č. 2: Dynamika mezinárodních manželství ve Finsku mezi lety 1991 až 2006 

 

Převzato z HEIKKILÄ, Elli K. a Brenda S. A. YEOH, 2011 

Na opačném pólu, kdy manželkou byla Finka a manželem cizinec se trend vyvíjel 

odlišně, hraniční roky nakonec byly z hlediska počtů velmi blízké. V roce 1991 bylo 

zaznamenáno 1500 provdaných párů a v roce 2006 zase 1432 sňatků. Nejhlubší pokles počtu 

sňatků byl již mezi lety 1991 – 1992, v následujícím roce se opět citelně zvýšil. Do roku 1995 

opět počet smíšených manželství ubýval a nadále až do roku 2003 se držel v konstantní 

rovině. V dalších letech byl zaznamenán růst až na zmíněnou hodnotu 1432 mezinárodních 

sňatků v roce 2006. 

Tab. č. 3: Manželství Finských mužů s cizinkami v letech 1996 – 2006  

Státní občanství 
manželky 

1996 [%] 2000 [%] 2006 [%] 1996 – 2006 [%] 

Rusko 37,3 38,5 26,7 34,4 

Thajsko 6,5 9,4 20,6 12,0 

Estonsko 14,7 13,1 5,7 11,6 

Švédsko 3,4 3,4 3,5 3,1 

Čína 1,8 2,8 3,9 2,8 

Amerika 3,2 2,3 2,2 2,3 

Filipíny 3,5 1,6 1,9 2,1 

Jiné 29,6 28,9 35,5 31,7 

Vlastní zpracování dle HEIKKILÄ, Elli K. a Brenda S. A. YEOH, 2011 

Nejčastěji se, v období let 1996 – 2006, vdávaly za Finy ženy z Ruska (34,4 %), Thajska 

(12%) a Estonska (11,6).   
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Tab. č. 4: Manželství Finských žen s cizinci v letech 1996 – 2006 

Státní občanství 
manžela 

1996 [%] 2000 [%] 2006 [%] 1996 – 2006 [%] 

Velká Británie 5,9 9,7 7,5 8,5 

Amerika 13,6 10,2 6,6 9,7 

Turecko 10,7 7,5 7,0 8,6 

Švédsko 7,4 7,6 6,4 6,9 

Německo 7,0 5,8 5,1 5,7 

Ruska 2,5 3,3 3,3 3,3 

Maroko 3,0 4,3 2,6 3,1 

Nizozemí 2,2 2,8 1,8 2,3 

Itálie 1,9 1,8 2,3 2 

Jiné 45,8 47 57,4 49,9 

Vlastní zpracování dle HEIKKILÄ, Elli K. a Brenda S. A. YEOH, 2011 

U Finek je opět odlišný trend i co se týče zastoupení mužů cizinců, kteří se s nimi oženili. 

Nejčetněji se vdávaly za Američany (9,7 %), Turky (8,6 %), Angličany (8,5%) a Švédy 

(6,9%). 

Studie uvádí, že vzhledem k nárůstu mezinárodních sňatků ve Finsku byl vznesen návrh 

na koncept „EU manželství“, do něhož by mohli vstoupit občané jakékoli členské země 

Evropské Unie s jednotným právním základem. (HEIKKILÄ, Elli K. a Brenda S. A. YEOH, 

2011) Ve studovaném období byli majoritní skupiny cizinců a cizinek zejména ze zemí 

nepatřících do Evropské Unie. Jistě by tento krok ulehčil párům, kterých by se týkal mnoho 

nepříjemností.  

3.4.4 Mezinárodní migrace a manželství ve Španělsku 

Vnitrostátní a mezinárodní migrace během dvacátého století byly klíčovými faktory 

určující nynější rozmístění populace ve Španělsku. Tato situace se však týkala i jiných států 

jižní Evropy, během většiny dvacátého století byly migračními zeměmi také Portugalsko, 

Itálie a Řecko. (HEIKKILÄ, Elli K. a Brenda S. A. YEOH, 2011) 

Migrace je spojena také s ekonomickou situací států. Podle publikace „International 

Marriages in the Time od Globalization“ byla padesátých (a v některých oblastech i 

šedesátých) let minulého století veškerá výroba poznamenána nízkou úrovní technologie a 

nízkou produktivitou, ale během pozdních padesátých, v průběhu šedesátých a následně 

sedmdesátých let přejaly některé sektory nejnovější severoevropské a americké technologie k 

produkci pro domácí trh. Protože pracovních sil bylo mnoho a odborová činnost byla v 

Portugalsku, Španělsku a Řecku zakázaná, mzdy byly udržovány na minimální hranici. To 

vedlo k vysoké akumulaci kapitálu, dalším domácím i zahraničním investicím a vysokému 

nárůstu hrubého národního produktu. 

 Nárůst HDP pokračoval i v průběhu let sedmdesátých a osmdesátých pokračoval, ale 

prudké snížení vnitrostátní migrace vedlo k nižší zásobě pracovních sil na městském a 

industriálním pracovním trhu, čímž začalo docházet k přesunu pracovníků ze sektorů s nízkou 
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produktivitou do sektorů s produktivitou vysokou, kde pak pracovníci mohli úspěšně 

požadovat vyšší mzdy. Došlo však také k celkovému snížení investic a emigrace do zahraničí 

vzrostla.  

V pozdních osmdesátých a devadesátých letech, došlo k zahájení dlouhé éry 

nezaměstnanosti mezi domorodým obyvatelstvem. Sektory s nízkou produktivitou si nemohly 

dovolit zvýšení mezd. Za takových podmínek nemohly najímat pracovníky z řad místního 

obyvatelstva, začalo tedy docházet k zaměstnávání imigrantů z chudobou postižených zemí, 

aby se mohly udržet na trhu.  

V roce 2004 bylo ve Španělsku uzavřeno 30.930 manželství, v nichž minimálně jeden z 

partnerů byl cizinec (což činí 14,3% z celkového počtu sňatků). V roce 2007 nastal výrazný 

pokles celkového počtu uzavřených manželství. Přesto však bylo uzavřeno 35.185 sňatků s 

minimálně jedním partnerem zahraničního původu, tzn. 17,3%. Z těchto mezinárodních 

sňatků bylo uzavřeno mezi španělskými muži a cizinkami 43,5% a mezi španělskými ženami 

a cizinci 30%. Ve 23,6% pak byli zahraničního původu oba partneři. Podíl manželství ve 

španělsku vzrostl jak v relativních tak i v absolutních hodnotách. 

3.4.5 Mezinárodní manželství ve Švýcarsku 

Švýcarské imigrační předpisy se zdají být obzvlášť silně zacíleny na omezení migrace za 

účelem získávání výhod migrantů do země, přičemž manželská migrace se zdá být na zvláště 

výrazném vzestupu. Tyto svazky však vedou k překračování migračních kvót a tím ohrožují 

historicky zakotvenou schopnost státu ovládat příliv zahraniční populace. Za této situace, 

vymykající se kontrole se stát pokusil znovu se chopit prostředků k právním represím proti 

manželstvím, uzavíraným ze zištných důvodů. Tento proces však není možný bez toho, aby se 

ještě zvýšila zranitelnost sociálně nejslabších migrantů.  

V roce 1980 ještě výrazně převažovala manželství uzavřená mezi dvěma Švýcarskými 

občany (77%) oproti mezinárodním sňatkům (17%). Postupem času se situace začala obracet, 

v roce 2004 bylo 41% manželství mezinárodních, zatímco 39% uzavřených mezi dvěma 

Švýcary a 20% mezi dvěma cizinci. (HEIKKILÄ, Elli K. a Brenda S. A. YEOH, 2011) 

Pro každý ze zmiňovaných států představuje migrace a s ní spojená mezinárodní 

manželství oblast, kterou je nutno se zabývat. Ať z hlediska fiktivních manželství, která 

představují negativní stranu jevu či z pohledu zpomalení populačního stárnutí obyvatel dané 

země, kde se mezinárodní manželství pro jisté státy jeví jako velký přínos. 
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4 ANALÝZA DAT 

V této a následujících kapitolách uvádí autorka výsledky vlastního výzkumu. 

4.1 Metodika sčítání a analyzování dat 

Jak už bylo řečeno v kapitole „SBĚR DAT“, v získaných datech je zastoupeno 203 

státních občanství cizinců, jež uzavírali sňatky na území Prahy v daném období.  

Pokud by v tabulkách, které jsou součástí práce, měly být zahrnuty všechny státní 

příslušenství zvlášť, činilo by je to nepřehlednými. Proto se autorka pro zjednodušení 

rozhodla rozdělit cizince do kategorií. Tyto kategorie v tabulkách č. 5 a č. 6 se liší dle pohlaví 

cizinců, kteří vstupovali na území Prahy ve sledovaném období do manželství. Na prvních 

třech pozicích u žen a prvních pěti u mužů stojí občané s majoritně zastoupeným státním 

občanstvím. 

Ženy cizinky jsou rozděleny na Slovenky, Ukrajinky, Rusky a dále ženy, které pocházejí 

z „Východoevropských zemí“, „Západních zemí“ a „Ostatních zemí“. Cizinky ze Slovenské 

republiky, Ukrajiny a Ruska se ve vysokém počtu uzavřených manželství zásadně odlišovaly 

od dalších států. Východoevropské země zastupují: Litva, Lotyšsko, Estonsko, Bělorusko, 

Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Albánie, Moldavsko, Makedonie, Bosna a Hercegovina, 

Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Černá hora a Maďarsko. Do západních zemí jsou zahrnuty 

cizinky se státním občanstvím z Německa, Dánska, Rakouska, Švýcarska, Norska, Švédska, 

Finska, Itálie, Francie, Belgie, Nizozemí, Lucemburska, Španělska, Portugalska, Řecka, 

Islandu, Irska, Velké Británie, USA, Kanady, Austrálie, Japonska a Nového Zélandu. Do 

skupiny „Ostatní země“ spadají ženy se státním občanstvím ze zemí Afriky, Asie (kromě 

Japonska), Střední a Jižní Ameriky. 

Majoritní zastoupení u mužů cizinců se lišilo, proto nemohly být skupiny stejné. Na 

prvních pozicích stojí muži ze Slovenska, Spojených států Amerických, Velké Británie, 

Německa a Ukrajiny. Počet jednotlivých států je vyšší a to sice pět, jelikož až na dalších 

pozicích byl co do počtu citelnější rozdíl. Skupiny států na dalších řádcích tabulky jsou 

obdobné jako u žen, pouze „Západní země“ neobsahují již zmíněné muže z USA, Velké 

Británie a Německa. A naopak na rozdíl od žen jsou řazeny muži pocházející z Ruska. 

Vhodné je také dodat, že se autorka tímto rozdělením inspirovala v práci Vojtěcha Mráze. 

Skupina „Východoevropských zemí“ je rozdělena dle podobnosti v minulosti od 60. let 19. 

Století. Jde povětšinou o postkomunistické země. V posledních 20 letech docházelo k 

transformaci ekonomik a tyto země leží geograficky na východ, nebo na jihovýchod od ČR. 

Diskutabilní zařazení do této kategorie může být u Slovinska. Ačkoliv Slovinsko má vysoké 

HDP na obyvatele a leží jižně od ČR, o zařazení do zemí východní Evropy se zasadil vývoj v 

druhé polovině 20. století, kdy bylo součástí Jugoslávie. (Mráz, 2010)
17

 

                                                 
17  Mráz, V. Prostorové rozmístění a analýza mezinárodních manželství ve Středočeském kraji. Plzeň, 2010. 68 s. Bakalářská práce. 

Západočeská Univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra Geografie. 
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„Západní země“ jsou ty, které leží i v Evropě, ale také mimoevropské ekonomicky 

vyspělejší. Dále jsou do této skupiny zařazeny státy s obdobně ekonomickou vyspělostí a 

s podobností evropské kultuře. Co se týče Japonska, k přiřazení do „Západních zemí“ přispěla 

zejména její vyspělá ekonomika. (Mráz, 2010) 

Skupina „Ostatní země“ zahrnuje skupinu států s méně početně zastoupenými účastníky 

podílejícími se na uzavírání se sňatků na území Prahy v daném období. 

Autorka se níže zabývá prostorovým rozložením mezinárodních manželství 

v jednotlivých správních obvodech Prahy. 

4.1.1 Zobrazení výsledků výzkumu počtů a rozložení mezinárodních manželství 

na území hlavního města Prahy v letech 2002 – 2008 

V následující tabulce (Tab. č. 5) je znázorněn počet sňatků na území Prahy ve 

sledovaném období podle národnosti účastníků uzavírajících manželství.  

Tab. č. 5: Počty sňatků na území Prahy v letech 2002 – 2008 dle národnosti účastníků 

Česká – česká 40817 

Česká – cizí 6110 

Cizí – cizí 295 

Celkem 47222 

Zdroj: Data z matrik a Českého statistického úřadu. Vlastní zpracování. 

Celkově bylo na matričních úřadech hlavního města Prahy, v letech 2002 – 2008, 

uzavřeno 47 222 sňatků. Počet manželství, kde oba účastníci sňatku měli české občanství, byl 

v tomto období 40 817. Mezinárodních manželství, kde jeden z účastníků sňatku byl Čech či 

Češka, se ve sledovaném období odehrálo 6 110. A číslo 295 představuje počet sňatků, kde 

oba účastníci byly jiného než českého občanství. 

Následující graf vyjadřuje tyto události v procentech. 
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Graf č. 3: Počty sňatků na území Prahy v letech 2002 – 2008 dle národnosti účastníků 

 

Zdroj: Data z matrik a Českého statistického úřadu. Vlastní zpracování. 

Z celkového počtu sňatků bylo v letech 2002 – 2008 na matričních úřadech Prahy 

uzavřeno 14% mezinárodních sňatků.  Což skutečně není zanedbatelné číslo. 

Z následující tabulky můžeme vyčíst zásadní údaj. Ve sledovaném období byl větší počet 

mužů cizinců, kteří uzavírali sňatek se ženami Češkami v daném období na území Prahy, než 

žen cizinek, které vstupovali do manželství s mužem Čechem. Konkrétní počet sňatků, kde 

figurovali muži cizinci, jež se oženili s Češkami, byl 3 845. A počet sňatků, kde se nevěsta 

cizinka provdala za Čecha, čítal 2 265. 

Tab. č. 6: Počty sňatků cizinců s osobami s českým občanstvím na území Prahy v letech 

2002 – 2008 dle pohlaví cizince 

Muž 3845 

Žena 2265 

Zdroj: Data z matrik a Českého statistického úřadu. Vlastní zpracování. 

Následující Graf je vyjádření předchozích událostí v procentech.  
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Graf č. 4: Počty sňatků cizinců s osobami s českým občanstvím na území Prahy v letech 

2002 – 2008 dle pohlaví cizince 

 

Zdroj: Data z matrik a Českého statistického úřadu. Vlastní zpracování. 

V relativních číslech bylo z celkového počtu sňatků, kde figurovala osoba s Českým 

státním občanstvím 63% manželství, v nichž cizincem byl ženich a 37% kde nevěstou byla 

cizinka. 

Země původu mužů cizinců a žen cizinek jsou obsaženy v Tab. č. 7 a 8 a Grafech č. 5 a 6. 

Tab. č. 7: Počet žen cizinek vstupující do mezinárodních manželství v letech 2002 – 2008 

na území hlavního města Prahy dle národnosti 

Národnost Počet 

Slovensko 772 

Ukrajina 727 

Rusko 239 

Východoevropské země 235 

Západní země 242 

Ostatní země 346 

Zdroj: Data z matrik a Českého statistického úřadu. Vlastní zpracování. 

Nejpočetnější skupina žen, které vstupovaly v Praze do mezinárodních manželství ve 

sledovaném období, byly Slovenky. Jejich počet činil 772 nevěst a na Grafu č. 4. je znázorněn 

jejich procentuální podíl a to 30%. Na druhé pozici se umístily Ukrajinky s celkovým počtem 

727 žen a to činí 28%. Rusky byly třetími nejpočetněji zastoupenými nevěstami vstupujícími 

do mezinárodních manželství. Bylo jich 239 neboli 9% z celkového počtu cizinek účastnících 

se mezinárodních manželství. 

Oproti Ruskám byl počet žen ze skupiny Východoevropských zemí pouze o 4 nižší, to je 

po zaokrouhlení také 9%. Nevěst ze skupiny Západních zemí bylo 242 a taktéž to po 

63% 

37% 

Muž Žena



27 

zaokrouhlení činí 9%. 14% nevěst pocházelo ze států ze skupiny Ostatních zemí, 

v absolutních číslech to je 346 nevěst. 

Graf č. 5: Počet žen cizinek vstupující do manželství v letech 2002 – 2008 na území 

hlavního města Prahy dle národnosti 

 

Zdroj: Data z matrik a Českého statistického úřadu. Vlastní zpracování. 

Následující tabulka vyjadřuje trendy ve sledovaném období na území Prahy dle 

národnosti mužů. Na první pozici se umístili Slováci, jak tomu bylo i u žen. Počet Slováků 

vstupujících do mezinárodních manželství je ale nižší než Slovenek. Bylo jich 627 a 

znázornění v Grafu č. 5 ukazuje, že jde o 15% z celkového počtu ženichů cizinců. Na dalších 

třech pozicích se umístili muži z ekonomicky vyspělých států, 372 z USA (9 %), 351 ze 

Spojeného království (8 %) a 327 z Německa (8%). Ukrajinci byli co do počtu dalšími 

občany, kteří uzavírali na matričních úřadech v Praze sňatky. Ženichů bylo v daném období 

223, tedy 5 % z celkového počtu ženichů cizinců. 

Zcela nejsilněji zastoupenou skupinou byla ta s názvem „Ostatní státy“. Bylo jich až 

1012, což činí 24% ženichů cizinců. Skupina států spadajících do „Západních zemí“ byla také 

silná, 796 cizinců se účastnilo mezinárodních manželství v Praze, tedy 19% a poslední 

nezmíněnou skupinou u mužského pohlaví je ta, která se procentuálně na celkovém počtu 

manželství podílela z 11%, spadají do ní muži z Východoevropských zemí. Jejich počet byl 

439 ženichů. 
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Tab. č. 8: Počet mužů cizinců vstupujících do manželství v letech 2002 – 2008 na území 

hlavního města Prahy dle národnosti 

Národnost Počet 

Slovensko 627 

Spojené státy americké  372 

Spojené království  351 

Německo 327 

Ukrajina 223 

Východoevropské země 439 

Západní země 796 

Ostatní země 1012 

Zdroj: Data z matrik a Českého statistického úřadu. Vlastní zpracování. 

Graf č. 6: Počet mužů cizinců vstupujících do manželství v letech 2002 – 2008 na území 

hlavního města Prahy dle národnosti 

 

Zdroj: Data z matrik a Českého statistického úřadu. Vlastní zpracování. 

Autorka se zabývala samozřejmě jednotlivými roky ve sledovaném období. V Tab. č. 9 

jsou znázorněny počty českých a mezinárodních sňatků v jednotlivých letech od roku 2002 do 

roku 2008 na matričních úřadech Prahy, tyto hodnoty jsou vizualizované v Grafu č. 7. Dále 

autorka z těchto hodnot počítala tři indexy, které později vizualizovala v Grafech 8 a 9. 
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Tab. č. 9: Počet českých, mezinárodních sňatků na území Prahy za jednotlivé roky 2002 

– 2008 

Rok  CZ Mezinárodní IMM Bazický index Řetězový index 

2002 5904 743 0,13 100% 100% 

2003 5647 820 0,15 110% 110% 

2004 5843 918 0,16 124% 112% 

2005 5841 936 0,16 126% 102% 

2006 5914 927 0,16 125% 99% 

2007 6047 1102 0,18 148% 119% 

2008 5621 959 0,17 129% 87% 

Zdroj: Data z matrik a Českého statistického úřadu. Vlastní zpracování. 

Nejsilnějším ročníkem v počtu sňatků uzavřených mezi osobami, kde oba ze svatebčanů 

byli Češi, byl rok 2007. Počet těchto sňatků dosáhl čísla 6 047. Nejinak tomu bylo i u sňatků, 

kde byl alespoň jeden ze svatebčanů cizinec, v roce 2007 došlo k 1 102 mezinárodním 

manželstvím uzavřených na pražských matrikách. 

Naopak nejslabším rokem co do počtu českých svateb, byl rok 2008, došlo k  5 621 

svatbám mezi českými účastníky obřadu. Pro mezinárodní manželství byl tento rok druhý 

nejsilnější. Rok 2002 bylo uzavíráno na území Prahy nejméně mezinárodních manželství. 

Lépe průběh jevu vysvětlují indexy níže.  

Graf č. 7: Počet českých, mezinárodních sňatků na území Prahy za jednotlivé roky 2002 

- 2008 

 

Zdroj: Data z matrik a Českého statistického úřadu. Vlastní zpracování. 
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Index mezinárodních manželství, který je v grafu č. 8 označen jako IMM, vyjadřuje podíl 

počtu mezinárodních sňatků uzavřených na území Prahy a sňatků uzavřených na území Prahy 

mezi českými občany za každý rok zvlášť. 

Graf č. 8: Index Mezinárodních manželství v Praze v jednotlivých letech 2002 až 2008 

 

Zdroj: Data z matrik a Českého statistického úřadu. Vlastní zpracování. 

Na sloupcovém Grafu č. 8 je znatelné, že podíl sňatků mezinárodních vůči českým od 

roku 2008 vzrůstá. Roku 2006 byl zaznamenán mírný pokles a o rok později (2007) náhlý 

vzrůst. 

Bazický index slouží k analýze a porovnávání časových řad. Vzorec tohoto indexu je:  

 

Kde xz představuje počet mezinárodních sňatků v roce 2002 a xi značí počty 

mezinárodních sňatků za každý další rok ve sledovaném období. 

Bazický index je v tomto případě vyjádřen procentuálně. 

Řetězový index neboli koeficient růstu je založen na podobném principu jako index 

bazický s tím rozdílem, že vůči sobě porovnáváme po sobě následující hodnoty sledovaného 

jevu. V tomto případě počet mezinárodních sňatků v určitém roce vůči počtu těchto 

manželství vůči roku předchozímu. 

Vzorec pro index řetězový je tedy vyjádřen vztahem: 
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Tak jako index bazický, je v této práci vyjádřen index řetězový v procentech. 

Graf č. 9: Bazický a řetězový index počtu mezinárodních sňatků na území Prahy v 

jednotlivých letech 2002 až 2008 

 

Zdroj: Data z matrik a Českého statistického úřadu. Vlastní zpracování. 

Graf bazického indexu (Graf č. 9) přehledně vizualizuje, že vzhledem k roku 2002 byl 

počet mezinárodních sňatků v každém roce do 2008 vyšší. Jak už bylo řečeno, rok 2007 je 

znatelně nejsilnějším ročníkem v počtu mezinárodních manželství. 

Mezi roky 2002 a 2003 došlo k nárůstu počtu mezinárodních sňatků o 10 %. V období 

mezi následujícím rokem 2003 až 2004 se zvýšil počet o dalších 12 % a o rok později proběhl 

ještě nárůst o 2 %. Mezi roky 2005 a 2006, však poklesl počet mezinárodních manželství o 1 

%, to bylo zlomeno hned další rok. Mezi lety 2006 a 2007 došlo až k 20 % nárůstu. Druhým, 

ale značným poklesem oproti minulému roku byl rok 2008. Vůči roku 2007 poklesl tento 

počet až o 29 %. 

4.2 Prostorové rozložení mezinárodních manželství na území Hlavního města 

Prahy v letech 2002 – 2008 

Hlavní město Praha je v rámci celé České republiky znázorněno na Mapě č. 2. 
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Mapa č. 2: Prostorové zobrazení studovaného území hlavního města Prahy 

 

Zdroj: Data z matrik a Českého statistického úřadu. Vlastní zpracování. 

Následující Tabulky, Mapy a Grafy se vztahují k prostorovému rozložení sledovaného 

jevu. Pracovalo se s daty získanými z Matričních úřadů a Českého statistického úřadu.  

Tabulka č. 10 vyjadřuje počet a procentuální podíl cizinců v jednotlivých správních 

obvodech Prahy k datu 31. 12. 2005 na celkový počet cizinců v Praze. Toto datum bylo 

vybráno, protože se jedná o dobu, která se nachází v polovině sledovaného období. 
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Tab. č. 10: Počet přihlášených cizinců na jednotlivé správní obvody Prahy k 31. 12. 2005 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. Z dat ČSÚ.  

Celkem bylo k 31. 12. 2005 v Praze registrováno 89 932 cizinců. Nejvíce se jich 

nacházelo na městských částech: Praha 4 (11,16 %), Praha 6 (10,30 %), Praha 10 (8,23 %), 

Praha 5 (8,13 %) a Praha 8 (7,36 %). 

Naopak nejméně k celkovému počtu cizinců v Praze bylo registrováno na Praze 20 (0,01 

%), Praze 22 (0,52 %), Praze 18 (0,58%) a Praze 19 (1, 65%). 

Na Mapě č. 3 je znázorněn kartogram vyjadřující intenzitu jevu. Jedná se o procentuální 

podíl cizinců v jednotlivých správních obvodech Prahy na celkové obyvatelstvo 

v jednotlivých obvodech k datu 31. 12. 2005.  

Správní obvod Cizinci Cizinci  [%] 

Praha 1 2 462 2,74 

Praha 2 4 366 4,85 

Praha 3 4 713 5,24 

Praha 4 10 038 11,16 

Praha 5 7 310 8,13 

Praha 6 9 266 10,30 

Praha 7 3 377 3,76 

Praha 8 6 622 7,36 

Praha 9 4 532 5,04 

Praha 10 7 409 8,23 

Praha 11 4 404 4,90 

Praha 12 4 428 4,92 

Praha 13 5 735 6,37 

Praha 14 3 838 4,27 

Praha 15 2 659 2,96 

Praha 16 1 870 2,07 

Praha 17 2 025 2,25 

Praha 18 522 0,58 

Praha 19 1 483 1,65 

Praha 20 807 0,10 

Praha 21 1 600 1,78 

Praha 22 466 0,52 

Celkem 89932 100 
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Mapa č. 3: Počet přihlášených cizinců na jednotlivé správní obvody Prahy k 31. 12. 2005 

 

Zdroj: ČSÚ.  

Na Praze 2, 5, 16, 13, 6, 7, 9, 14, 21 a 19 se nachází na celkové obyvatelstvo jednotlivých 

obvodů největší počet cizinců.  

Následující Tab. č.  11 obsahuje počet českých a mezinárodních manželství v období let 

2002 – 2008 na území jednotlivých správních obvodech Prahy. Z těchto údajů autorka 

vypočítala mezinárodní index (označený IMM). Jedná se o podíl počtu mezinárodních a 

českých manželství za jednotlivé obvody Prahy v daném období. 

Graf. č. 10, který se k této tabulce vztahuje, vizualizuje právě počet českých a 

mezinárodních sňatků v období 2002-2008 za jednotlivé správní obvody Prahy. 
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Tab. č. 11: Počet českých, mezinárodních sňatků v období 2002-2008 za jednotlivé 

správní obvody Prahy 

Obvod  CZ Mezinárodní IMM 

Praha 1 1229 248 0,20 

Praha 2 1715 337 0,20 

Praha 3 2474 505 0,20 

Praha 4 4482 661 0,15 

Praha 5 2801 508 0,18 

Praha 6 3520 604 0,17 

Praha 7 1551 279 0,18 

Praha 8 4142 594 0,14 

Praha 9 1684 225 0,13 

Praha 10 3622 572 0,16 

Praha 11 3168 420 0,13 

Praha 12 2134 278 0,13 

Praha 13 1701 290 0,17 

Praha 14 1452 197 0,14 

Praha 15 1283 181 0,14 

Praha 16 635 74 0,12 

Praha 17 845 155 0,18 

Praha 18 725 90 0,12 

Praha 19 506 63 0,12 

Praha 20 401 36 0,09 

Praha 21 440 50 0,11 

Praha 22 307 38 0,12 

Zdroj: Data z matrik a Českého statistického úřadu. Vlastní zpracování. 

Největší počet sňatků mezi osobami, kde obě byly českého státního občanství, byl ve 

sledovaném období na území správního obvodu Prahy 4. Bylo zde uzavřeno 4482 manželství 

mezi českými občany. Na druhé pozici je městská část Praha 8 s počtem sňatků 4142, v nichž 

figurovali pouze čeští občané. Další, s počtem sňatků 3622, je Praha 10 a na čtvrtém místě 

Praha 6 s počtem 3520 uzavřených českých manželství. 

Nejméně manželství, kde oba svatebčané byli Češi, bylo zaznamenáno na matričním 

úřadě Prahy 22, tento počet byl 307. Druhého nejnižšího počtu dosáhla Praha 20, 401 českých 

manželství. Na matričním úřadě Prahy 21 bylo oddáno pouze 440 českých manželství, což je 

třetí nejnižší počet.  

Co se týče manželství mezinárodních pro jednotlivé obvody Prahy, nejsilnější v počtu 

uzavření těchto sňatků za dané období byla městská část Prahy 4, kde se konkrétně 

uskutečnilo 661 mezinárodních manželství.  Praha 6 je druhá v pořadí a manželství, v nichž 

figuroval alespoň jeden cizinec, bylo 604. Městská část Prahy 8 sčítala v letech 2002 až 2008 

počet 594 mezinárodních manželství a Praha 10 počet 572 mezinárodních manželství. 

Na druhém konci řady s nejnižším počtem oddaných mezinárodních manželství se ocitla 

Praha 20. Bylo zde uskutečněno pouze 36 sňatků, v nichž byl alespoň jeden ze svatebčanů 

cizího státního občanství. Dále Praha 22, která převýšila předchozí pouze o dva mezinárodní 

http://mysql.station.cz/sql.php?db=sarka_108246&table=snatky&sql_query=SELECT+obvody.obvod%2C+sum%28pocet%29+FROM+%60snatky%60+LEFT+JOIN+obvody+ON+%28snatky.obvod%3Dobvody.kod%29+WHERE+nevesta%3D203+AND+zenich%3D203+GROUP+BY+snatky.obvod+ORDER+BY+%60obvody%60.%60obvod%60+ASC&server=5&token=218dde5b5aaecd7ad246df5e268e4295
http://mysql.station.cz/sql.php?db=sarka_108246&table=snatky&sql_query=SELECT+rok%2C+sum%28pocet%29+FROM+%60snatky%60+WHERE+zenich%3D203+AND+nevesta%3D203+GROUP+BY+rok+ORDER+BY+sum%28pocet%29+ASC&server=5&token=218dde5b5aaecd7ad246df5e268e4295
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sňatky. Za zmínku, díky nízkému počtu uzavřených sňatků, stojí i městská část Prahy 21, za 

uvedené období bylo na jejím matričním úřadě uzavřeno pouze 50 mezinárodních manželství. 

Městské části hlavního města se na obou řadách spektra v případě českých i 

mezinárodních manželství neliší, rozdílné je pouze pořadí. V případě mezinárodních sňatků 

by se dala tato skutečnost vysvětlit počtem přihlášených cizinců k jednotlivému městskému 

obvodu (viz. Tab. č. 11). Nejvyšší počet cizinců zaujímá právě Praha 4, 6, 8 a 10. Zajímavé je 

vybočení u Prahy 18 a 19, kde je registrován jeden z nejnižších počtů cizinců, ale tyto 

matriční úřady zaznamenaly poměrně solidní počet mezinárodních manželství a to sice u 

Prahy 18 bylo uskutečněno 90 mezinárodních sňatků a přitom zde bylo pouze 522 

registrovaných cizinců. 

Graf č. 10: Počet českých, mezinárodních sňatků v období 2002-2008 za jednotlivé 

správní obvody Prahy 

 

Zdroj: Data z matrik a Českého statistického úřadu. Vlastní zpracování. 

Index mezinárodních manželství poukazuje na skutečnost, že mezinárodní manželství 

vůči českým, uzavřená v daném období se zásadně nelišila. Nejvíce tímto podílem 

převyšovaly sňatky Čechů ty mezinárodní na Praze 20. A nejméně na Praze 1, 2, 3 a 17. (Graf 

č. 11) Tento jev je přehledně zobrazen na Mapě číslo 4.  
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Graf č. 11: Index mezinárodních manželství v jednotlivých správních obvodech Prahy v 

letech 2002 - 2008 

 

Zdroj: Data z matrik a Českého statistického úřadu. Vlastní zpracování. 

Kartogram, který je označen jako Mapa č. 4, poukazuje přehledněji na intenzitu jevu, jež 

byla vysvětlena výše. Jedná se o počet osob s českým občanstvím, jež uzavřely v letech 2002 

až 2008 sňatek na jednotlivých městských částech hlavního města. 
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Mapa č. 4: Počet osob vstupujících do českých manželství za jednotlivé správní obvody 

Prahy v letech 2002 – 2008 

Zdroj: Data z matrik a Českého statistického úřadu. Vlastní zpracování. 

Mapa č. 5 vizualizuje stejný jev, ale z hlediska mezinárodních manželství. A Mapa č. 6 je 

prostorovým znázorněním autorkou vypočítaného mezinárodního indexu. 
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Mapa č. 5: Počet osob vstupujících do mezinárodních manželství za jednotlivé správní 

obvody Prahy v letech 2002 – 2008 

 
 

Zdroj: Data z matrik a Českého statistického úřadu. Vlastní zpracování 
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Mapa č. 6: Index mezinárodních manželství za jednotlivé správní obvody Prahy v letech 

2002 až 2008 

 

 

Zdroj: Data z matrik a Českého statistického úřadu. Vlastní zpracování. 

V tabulce č. 12 je zobrazen vývoj v počtu mezinárodních manželství v Praze od roku 

2002 do 2008. Spojnicový graf č. 12 vizualizuje tento jev přehledněji. Počet mezinárodních 

sňatků v Praze v tomto období stoupl o 216. Nejméně se jich odehrálo v roce 2002 a nejvíce 

v roce 2007. Celkový počet těchto sňatků byl 6405, jedná se o číslo, které vyjadřuje sňatky, 

do kterých vstupovali cizinci s Čechy i o sňatky, v kterých Češi nevystupovali. 

Tab. č. 12: Počty mezinárodních manželství v jednotlivých letech 2002 – 2008 na území 

hlavního města Prahy 

Rok Počet sňatků 

2002 743 

2003 820 

2004 918 

2005 936 

2006 927 

2007 1102 

2008 959 

Celkem 6405 

Zdroj: Data z matrik a Českého statistického úřadu. Vlastní zpracování. 
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Graf č. 12: Počty mezinárodních manželství v jednotlivých letech 2002 – 2008 na území 

hlavního města Prahy 

 

 

Zdroj: Data z matrik a Českého statistického úřadu. Vlastní zpracování. 

4.3 Změny geografických vzdáleností uzavíraných manželství v Praze v letech 2002 

- 2008 

V následujících tabulkách jsou uvedena data související s hypotézou o zvyšující se 

geografické vzdálenosti mezi rodišti cizinců vstupujících do manželství s Čechem nebo 

Češkou.  

Tabulka číslo 13 vychází z dat z matričních úřadů a ČSÚ. Jedná se o pořadí celkového 

počtu cizinců vstupujících do manželství na území Prahy s osobami s českým občanstvím za 

jednotlivé roky ve sledovaném období. Aby byla analýza relevantní, neobsáhla autorka 

všechny státy, ze kterých pocházeli lidé uzavírající sňatek s občany z ČR, ale pouze státy, 

které figurovali na prvních deseti pozicích z hlediska počtu smíšených sňatků, v nichž 

vstupoval do manželství jeden občan ČR. Autorka shromáždila nejprve data pouze do 5. 

pořadí, to se ukázalo jako neprůkazné, protože se za jednotlivé roky na prvních pěti pozicích 

tyto státy opakují a tak vytvořila z matričních dat tabulku, která obsahuje pořadí prvních 

deseti států.  
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Tab. č. 13: Pořadí počtu cizinců dle národnosti, kteří vstupovali do manželského sňatku 

s osobou českého občanství na území Prahy v jednotlivých letech 2002 - 2008 

Stát / rok 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Pořadí 

Alžírsko  10.  7. 7. 10.  

Francie 7. 7. 9. 8. 9. 9. 8. 

Itálie  9. 8.  10.  9. 

Německo 5. 4. 5. 4. 5. 4. 4. 

Nigérie    9. 6. 6. 7. 

Polsko 8. 8. 10.     

Rakousko       10. 

Rusko 6. 6. 7. 6. 8. 7. 6. 

Slovensko 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 

Spojené království 3. 5. 4. 5. 4. 5. 3. 

Spojené státy 4. 3. 3. 3. 3. 3. 5. 

Srbsko a Černá Hora 9.     8.  

Švýcarsko 10.       

Ukrajina 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 

Vietnam   6. 10.    

Zdroj: Data z matrik a Českého statistického úřadu. Vlastní zpracování. 

 Jak již bylo řečeno výše, prvních pět pozic zastupují státy, které se za jednotlivé roky 

opakují. Jedná se o Slovenskou republiku, Ukrajinu, Spojené státy, Spojené království a 

Německo. Dalšími figurujícími státy jsou Alžírsko, Francie, Itálie, Nigérie, Polsko, 

Rakousko, Rusko, Srbsko a Černá Hora, Švýcarsko a Vietnam.  

 Problémem bylo vymezit geografickou vzdálenost od Prahy pro jednotlivé státy. 

Autorka se, po mnoha pokusech o výpočet pro dané vzdálenosti, inspirovala článkem Petra 

Daubnera, jež vztahuje tyto vzdálenosti k hlavním městům daných států od Prahy. Tyto 

vzdálenosti jsou udané km v Tabulce č. 14.  
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Tab. č. 14: Vzdálenost hlavních měst států od Prahy 

Stát Vzdálenost [km] 

Alžírsko 1736 

Francie 884 

Itálie 926 

Německo 280 

Nigérie 4596 

Polsko 516 

Rakousko 252 

Rusko 1672 

Slovensko 289 

Spojené království 1036 

Spojené státy 6894 

Srbsko a Černá Hora 742 

Švýcarsko 623 

Ukrajina 1141 

Vietnam 8331 

Zdroj: Vlastní zpracování dle kompas.cz
18

  

V tabulce č. 15. je znázorněn celkový počet vzdáleností za jednotlivé roky. Z těchto 

výpočtů také vychází následující graf č. 13.  

Tab. č. 15: Celkový počet geografických vzdáleností cizinců vstupujících do manželství v 

Praze v jednotlivých letech 2002 -2008 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Vzdálenost [km] 14077 15374 21969 26859 19454 19270 17970 

Zdroj: Data z matrik a Českého statistického úřadu a kompas.cz 

                                                 
18  Kompas.estranky.cz. [online]. [cit. 2013-06-2]. Dostupné z: <http://www.kompas.estranky.cz/clanky/clanky---svet/ortodroma-

vzdusna-vzdalenost-od-Prahy.html> 

 

http://www.kompas.estranky.cz/clanky/clanky---svet/ortodroma-vzdusna-vzdalenost-od-Prahy.html
http://www.kompas.estranky.cz/clanky/clanky---svet/ortodroma-vzdusna-vzdalenost-od-Prahy.html
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Graf č. 13: Změny geografických vzdáleností manželství v Praze v letech 2002 – 2008 

 

Zdroj: Data z matrik a Českého statistického úřadu a kompas.cz 

Z posledního grafu je patrné, že celkově se geografická vzdálenost cizinců sezdaných 

s Čechy/Češkami na území Prahy zvýšila, o necelých 4000 (3893) km. Avšak značný nárůst 

proběhl zejména v roce 2005, kdy nárůst geografických vzdáleností těchto sňatků činil až 

12 782 km. 
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5 ZÁVĚR 

5.1 Zhodnocení hypotéz 

Výzkum vyvrátil první hypotézu, že v České republice budou nejvíce vstupovat do 

manželství skupiny lidí s cizím státním občanstvím, které jsou majoritně zastoupené v České 

republice. Jedná se o státy Slovensko, Ukrajina, Vietnam a Polsko.  

Co se týče Mužů cizinců, splňují tuto podmínku pouze na prvním místě. Sňatek nejčastěji 

uzavírali na území Prahy Slováci z 15%, dále Američané z 9% a následují Britové s 8% a 

posléze Němci, taktéž s 8%. Ženy cizinky zastupovaly státy Slovensko z 30%, dále Ukrajinky 

z 28% a Rusky z 9%.  

Pokud porovnáváme cizince vstupující do manželství v Praze celkově, bez ohledu na 

pohlaví, ani tehdy není tato hypotéza potvrzena (Tab. č. 16). V následující tabulce je toto 

znázorněno, v prvním sloupci jsou národnosti, které byly majoritní skupinou cizinců v České 

republice za roky 2002 – 2008.  

Tab. 16. Majoritně zastoupení cizinci vs. cizinci vstupující do manželství v Praze 

Cizinci v ČR Cizinci vstupující do manželství v Praze 

Pořadí Stát 

1. Slovensko Slovensko 

2. Ukrajina Ukrajina 

3. Vietnam Spojené státy 

4. Polsko Německo 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Slováci a Ukrajinci jsou nejenom nejpočetnějšími skupinami cizinců zastoupenými 

v České republice, ale také nejvíce vstupují do manželství s českými občany na území Prahy. 

Další pozice států jsou naprosto odlišné. Poukazuje to na fakt, že Praha je v rámci České 

republiky výjimečný region.   

Hypotéza druhá, byla na rozdíl od prvé potvrzena. Častěji uzavíraly mezinárodní sňatky 

v Praze v letech 2002 – 2008 ženy s českým občanstvím než muži Češi. Konktrétně bylo 3845 

cizinců mužského pohlaví, kteří vstoupili do mezinárodního manželství v Praze. To činí 63% 

mezinárodních sňatků v daném období. Ženy cizinky se podílely na sňatcích s Čechem z 37%, 

absolutním číslem uzavřely 2265 sňatků.  

Poslední hypotéza byla potvrzena. Během šestiletého sledovaného období byl celkově 

zaznamenán nárůst geografických vzdáleností rodišť cizinců oddávajících se za Čechy či 

Češky. V roce 2005 došlo k dramatickému nárůstu tohoto trendu, který následně poklesl, ale 

ne pod míru roku 2002.  
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5.2 Zhodnocení dosažení cílů 

Hlavním cílem práce bylo získání, zpracovaní, analýza a prezentace dat z matričních 

úřadů hlavního města Prahy a Českého statistického úřadu v letech 2002 – 2008. Velice 

obtížné bylo získávání dat, kde zhruba polovina matrik nespolupracovala. Naštěstí byl 

nápomocen Český statistický úřad, díky němuž získala autorka přístup k uceleným datům. 

Nakonec bylo dosaženo cílů, které si autorka zadala. 

Bylo vytvořeno vizuální znázornění daného tématu pomocí uvedených programů a 

databází. Téma bylo představeno nejenom z hlediska hlavního města Prahy, ale celosvětově. 

Hypotézy byly verifikovány či falsifikovány podle výsledků studie.  
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Počty sňatků v roce 2008 na území hlavního města Prahy dle občanství 

Ženich Nevěsta Počet 

Česko Česko 5621 

Česko Slovensko 123 

Slovensko Česko 115 

Česko Ukrajina 68 

Spojené království Česko 56 

Německo Česko 52 
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Česko Polsko 10 

Austrálie Česko 10 

Nizozemsko Česko 9 

Indie Česko 8 

Švýcarsko Česko 8 

Ukrajina Ukrajina 8 

Turecko Česko 8 

Slovensko Slovensko 7 

Rusko Česko 7 

Chorvatsko Česko 7 

Egypt Česko 6 

Nový Zéland Česko 6 

Česko Japonsko 6 

Řecko Česko 6 

Česko Nigérie 6 

ostatní 258 
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Abstrakt 

Tato práce je zaměřena na zpracování, analýzu a přehlednou vizualizaci dat z matričních 

úřadů na území Prahy a Českého statistického úřadu. Na začátku byl rozebrán postup 

získávání dat a následná práce s těmito daty v databázi MySQL. Autorka získala kompletní 

data pro svůj výzkum. Následuje rozbor literatury, kde je mezinárodnímu manželství 

věnována pozornost nejen v rámci území Prahy a České republiky, ale i ostatních států.  

V praktické části práce autorka konzultuje výsledky svého výzkumu. V programu 

ArcMap bylo zobrazeno prostorové rozmístění uzavírání mezinárodních manželství na území 

Prahy pro období let 2002 – 2008. Grafy v této práci zase přehledně vizualizují relativní 

hodnoty konzultovaných jevů.   

Pro jasné srovnání autorka nalezla na internetových stránkách ČSÚ počet cizinců, 

registrovaných na jednotlivých obvodech Prahy k datu 31. 12. 2005. 

Bylo zjištěno, že ve sledovaném období v Praze vstupovaly do mezinárodních manželství 

více Češky než Češi. Procentuálně bylo nejvíce Slováků a Slovenek, kteří uzavírali s osobami 

z Čech sňatek. Rok 2007 byl nejsilnější v počtu uzavřených manželství na pražských 

matrikách mezi roky, které tento výzkum studuje. Práce též obsahuje, ve kterých obvodech 

Prahy docházelo nejvíce k mezinárodním sňatkům. Byly to obvody číslo 4, 6, 8 a 10, kde je i 

nejvyšší počet registrovaných cizinců.  

Potvrdil se předpoklad (hypotéza), že geografická vzdálenost rodišť cizinců, vstupujících 

do sňatku s lidmi s českým státním občanstvím žijících v Praze, se za sledované období 

zvyšuje. Tento jev se nejvíce projevil v letech 2004 a 2005 a pak opět poklesl, i přesto od 

roku 2002 do 2008 byl zaznamenán nárůst geografické vzdálenosti smíšených manželství 

vůči Praze.  

  



56 

Abstract 

This work is focused on the processing, analysis and clear visualization of the registry 

office in Prague and the Czech Statistical Office. In the beginning was decommissioned 

process data acquisition and subsequent work with this data in a MySQL database. The author 

obtained complete data for their research. The analysis of the literature follows. Following 

part is analysis of the sources which focus on international marriage within Prague 

municipalities, whole Czech Republic and also other countries.  

In the practical part the author consulted the results of their research. In ArcMap program 

was shown, the spatial distribution of the conclusion of multicultural marriage in Prague for 

the period 2002 - 2008. Graphs in this paper again clearly visualize the relative value of 

consulted phenomena. 

For clear comparison the author found on the website of ČSÚ the number of foreigners, 

registered in various districts of Prague on Dec, the 31st 2005. 

It was found that in this period in Prague, international marriages entered into more than 

Czechs. Percentage was the most Slovakian who conclude a marriage between persons of 

Bohemia. The year 2007 was in number the strongest of marriages in the registers of Prague, 

that this research study. The work also includes, in which districts of Prague occurred most 

international marriages. It was in districts number 4, 6, 8 and 10, where also is the highest 

number of registered foreigners.  

The assumption (hypothesis), that geographic distance of birthplaces of foreign citizens 

entering into marriage with people of Czech origin living in Prague increased during 

examined period, has been confirmed. This phenomenon was most evident in years 2004 and 

2005 and then decreased again, although an increase in geographical distance in case of 

international marriage within Prague municipalities, occurred between 2002 and 2008. 
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