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30. listopadu, 2011 

Akademické konferenční centrum 
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Workshop bude věnován především prezentaci výsledků Šetření cizinců 

o jejich příjmech, výdajích a remitencích, realizovaného Sociologickým 

ústavem AV ČR, v.v.i., na zakázku Českého statistického úřadu jako součást 

projektu Improvement to the estimates of remittances from the Czech 

Republic to the countries of origin finančně podpořeného Eurostatem. V rámci 

zmíněného projektu bylo realizováno dotazníkové šetření mezi ekonomicky 

aktivními občany Ukrajiny, Vietnamu, Ruska, Moldavska a nástupnických států 

bývalé Jugoslávie mimo Slovinska (celkem 1003 respondentů). Projekt přináší 

unikátní data, která poslouží ke zdokonalení metodiky odhadu naturálních 

i peněžních remitencí cizinců. Na workshopu vystoupí odborníci z  České 

statistického úřadu, Ministerstva financí ČR a České národní banky a také 

zástupci akademické obce, kteří budou diskutovat zejména o významu 

remitencí, metodice jejich odhadu a výzkumu. 

Z důvodu omezené kapacity je nutná registrace 

na emailové adrese remitence@soc.cas.cz 

mailto:remitence@soc.cas.cz


REMITENCE POSÍLANÉ Z ČESKÉ REPUBLIKY  

PROGRAM 

 

9:00-9:30  Registrace  

9:30-9:45  Přivítání a představení účastníků workshopu  

9:45 - 10:45    REMITENCE VE STATISTIKÁCH 

 Remitence, jejich význam a rozvojový dopad 

 P. Šolcová, Ministerstvo Financí ČR, Odbor Mezinárodní vztahy   

 Metodika odhadu remitencí na ČSÚ 

 L. Votoček, Český statistický úřad, Odbor ročních národních účtů  

 Remitence v Platební bilanci ČR 

 M. Mančalová, Česká národní banka, Odbor platební bilance  

10:45 - 11:00   Přestávka na kávu 

11:00 - 12:00 VÝZKUM REMITENCÍ V SOÚ AV ČR  

Y. Leontiyeva, B. Tollarová, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

 Představení výzkumu a metodologický úvod 

 Operacionalizace remitencí ve výzkumu  

 Posílání peněžních remitencí a vliv hospodářské krize 

 Způsoby a frekvence posílání peněz do zahraničí 

 Využití finančních remitencí v zemi původu 

12:00 - 12:45 Přestávka na oběd 

12:45 - 13:45 VÝZKUM REMITENCÍ V SOÚ AV ČR  

Y. Leontiyeva, B. Tollarová, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

 Faktory ovlivňující posílání remitencí 

 Remitence ve vztahu k příjmům a výdajům v ČR  

 Doporučení pro odhady remitencí 

 Další využití výsledků výzkumu 

13:45 - 14:00   Přestávka na kávu 

14:00 - 15:00    OSTATNÍ VÝZKUMY REMITENCÍ V ČR 

 Praxe zasílání remitencí z ČR. Zpráva z první výzkumné sondy mezi migranty  

 T. Rejšková, Multikulturní centrum Praha  

 Trh se službami zaměřenými na remitence. Stručné představení výzkumu 

Světové banky 

 P. Šolcova, Ministerstvo Financí ČR, Odbor Mezinárodní vztahy   

 Remitence ukrajinských migrantů v ČR. Vybrané výsledky probíhajícího výzkumu 

 D. Drbohlav, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Katedra sociální geografie a 

regionálního rozvoje 

15:00 - 15:30 SHRNUTÍ A ZÁVĚREČNÁ DISKUZE 


