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ÚVOD 

Fenomén migrace je starý jako lidstvo samo. Lidé se odjakživa 

stěhovali za prací, anebo utíkali před represemi do jiných zemí. Evropa 

prožívala ve své dlouhé historii doby odlivu původních i doby přílivu 

nových obyvatel. Zatímco emigrace byla vždy průvodním znakem strachu a 

bídy v zemi, imigrace naopak znakem prosperity. 

Ve druhé polovině dvacátého století některé státy západní Evropy 

dosáhly vysokého ekonomického růstu. Lepší životní úroveň, demokratická 

forma vlády a otevřený pracovní trh znamenaly vyšší příliv cizinců do těchto 

zemí. Od roku 1957 se datuje počátek evropského integračního procesu. 

Jednou z hlavních myšlenek zakladatelů Evropského společenství (ES) bylo 

umožnit volný pohyb pracovních sil z jednoho členského státu do druhého. 

Ale ještě dlouho po uzavření pracovních zakladatelských smluv nevyvstala 

potřeba se na úrovni ES zabývat příchodem občanů třetích zemí.  

Migrační a azylová politika byla tradičně, podle principu striktního 

zachování státní suverenity, doménou rozhodování jednotlivých členských 

států. Důvodů, proč začala být migrace - přesněji řečeno vnější migrace – do 

určité doby členskými státy považována za problém a proč překročila rámec 

státní administrativy, je několik (podrobněji viz 1. kapitola). Zjednodušeně 

lze říci, že problémem není samotná migrace, ale migrací způsobená 

následná integrace cizinců do států původně vytvořených na národním 

základě. 

Nové členské státy Evropské unie (EU) včetně České republiky nejsou 

ve stejné situaci jako např. Francie nebo Velká Británie. Cizinců, kteří se 

rozhodli dlouhodobě pracovat, anebo se natrvalo usadit, není zatím mnoho. 

Velké politické strany v Polsku, Estonsku, Slovensku a v dalších zemích 

neměly dosud důvod zařadit integraci cizinců do svých volebních programů, 
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protože pro jejich voliče toto téma nepředstavuje v současné době zásadní 

věc. Je proto teoreticky dost času prostudovat situaci posledních třiceti let 

v zemích původní patnáctky a neopakovat systémové nedostatky, které 

vedou k vytěsnění etnických menšin do, obrazně řečeno, čtvrté dimenze, 

k jejich extremizaci a vzniku bezpečnostních rizik. 

Ochranným štítem proti takovým chybám s dalekosáhlými důsledky 

by měla být opatření z posledních let přijímána na unijní úrovni. Jedná se o 

pozvolný proces, který zřejmě nikdy nebude ukončen. Jednotlivým státům 

ale zbývá dost prostoru pro přijímání vnitřních předpisů týkajících se 

migrační a azylové politiky. Očekává se, že budou přitom vycházet ze 

zkušeností jiných zemí, z momentální situace doma i ve světě.  

Žijeme v té části světa, kam budou cizinci stále přicházet. Uprchlíci ze 

zemí, kde vypukl válečný konflikt i ekonomičtí migranti, doufající 

zabezpečit sobě a svým dětem vyšší životní úroveň. Členské státy EU si 

uvědomují zhoršující se demografickou situaci, jejich původní obyvatelstvo 

stárne. Přistěhovalce potřebují. Zároveň se ale hodlají bránit 

nekontrolovatelnému přílivu. Opatření na státní i unijní úrovni přibývají, 

toto téma je dokonce jedním z nejčastěji diskutovaných na půdě EU. Dnes se 

již obecně hovoří o evropském migračním režimu, který má za úkol 

vyrovnat misky vah, dostát předchozím smluvním závazkům, zmírnit 

společenské napětí, zprůhlednit systém. Otázkou zůstává, nakolik odpovídá 

teorie každodenní praxi. 

Tato práce je věnována migraci a způsobům její kontroly institucemi 

EU, ale také integraci, neboť se jedná o druhou stranu téže mince. Oba 

společenské jevy jsou velice aktuální a proměnlivé, denně jsou zveřejňovány 

nové informace a počet publikací na toto téma roste geometrickou řadou. 

Protože není možné se v daném rozsahu bakalářské práce zabývat všemi 
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proměnnými, které spoluvytvářejí současnou migrační politiku, není zde 

zmíněna úloha nevládních organizací a občanských iniciativ. 

Bakalářská práce se opírá o práce předních českých odborníků, kteří 

se věnují dané tématice. Má se na mysli zejména práce autorů A.Barešové a 

P.Marši, rovněž tak I.Šlosarčíka, P. Fialy a M. Pitrové. Bakalářská práce 

však čerpá své zdroje také z anglických odborných publikací. Jako zdroj 

nezbytných statistických dat a nejnovějšího vývoje posloužily také příslušné 

webové stránky a novinové články. 

Cílem bakalářské práce je stručně zmapovat historii a současný stav, 

ale také se pokusit o hodnocení souboru dosud přijatých opatření a 

odpovědět na některé otázky, které si dnešní společnost klade. Vždyť 

migrace a integrace jsou témata velmi citlivá, a to jak z pohledu těch, kteří 

přicházejí, tak i těch, kteří mají cizince přijmout mezi sebe. 

První kapitola je věnována vymezení jednotlivých období poválečné 

migrace do členských zemí ES/EU a historickému vývoji v zemích 

s nejvyšším počtem přistěhovalců. V tomto kontextu se zkoumá i spolupráce 

členských zemí v oblasti justice a vnitra, do níž spadá azylová a migrační 

politika. Mapuje počátky této spolupráce od druhé poloviny šedesátých let 

minulého století do dnešní doby na pozadí vývoje ES/EU. Druhá kapitola se 

podrobněji zabývá evropskou konvencí, Schengenskými dohodami, 

jednotlivým evropským aktem a Smlouvou o Evropské unii. 

Obsahem třetí kapitoly je komunitární spolupráce členských zemí EU 

v období navazující Amsterdamskou smlouvu až do současnosti. Čtvrtá 

kapitola se zabývá integrační politikou migrantů na unijní úrovni i 

v kontextu jednotlivých členských zemí EU. Pátá kapitola se věnuje 

výhradně situaci v České republice. 



 7 

Z hlediska metodologického bakalářská práce čerpá z poznatků 

problematiky procesu evropské integrace, snaží se zachytit jevy v 

historických souvislostech po druhé světové válce. Dále práce využívá 

komparativní metody, když se snaží zevšeobecnit poznatky pro potřeby 

optimalizace budoucích praktických opatření na úrovni jednotlivých zemích 

i v širším unijním rámci. V závěru je použita metoda dílčí případové studie 

týkající se České republiky. 

V bakalářské práci je nutné vymezit používání pojmů obsažených 

v této práci. Autor přejal slovník pojmů, jak byl přeložen z anglického 

jazyka a sestaven týmem nadace Člověk v tísni – společnosti při ČT, neboť 

používá moderní slovník a encyklopedickým stylem objasňuje všechny 

odborné termíny obsažené v této bakalářské práci. Pokud jde o termín 

"Evropské společenství (ES)“, je zvolen tehdy, pokud se jedná o dobu před 

tím, než vstoupila v platnost smlouva o Evropské unii; pro období 

následující se používá název “Evropská unie (EU)“. Termínem  “členské 

státy“ jsou označovány ty státy, které v období charakterizovaném v 

bakalářské práci byly členy ES, respektive EU. Některá opatření v oblasti 

migrační politiky platí i v jiných evropských zemích, které nejsou členy EU, 

ale patří do evropského hospodářského prostoru – jedná se o Norsko, 

Lichtenštejnsko a Island. V takových případech je použita zkratka EHP.  

Francouzský termín Ąacquis“ nelze jednoslovně přeložit do češtiny; 

v ochuzeném jazyce evropských úředníků, tzv. eurospeak, se jím vyjadřuje 

soubor všech dohodnutých a právně formulovaných opatření v rámci vývoje 

ES/EU1. 
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1. ZÁPADNÍ EVROPA – MIGRAČNÍ A AZYLOVÁ POLITIKA 

1.1 Historické souvislosti 

 Novodobá historie migrace v rámci ES/EU se dá rozdělit do několika 

období1, která bude vhodné charakterizovat. Jedná se o velmi stručné 

rozdělení, přičemž fenomén jednoho typu přistěhovalectví, který byl 

příznačný pro určité období, se samozřejmě objevuje i v dalších letech. 

Navíc situace nebyla ve všech členských zemích stejná.  

 V roce 1945 skončil největší válečný konflikt na evropském území. Po 

počátečním chaosu nastoupilo období poválečné rekonstrukce. Pro západní 

Evropu tohoto období byl typický pohyb velkého množství osob hledajících 

pracovní uplatnění v klíčových průmyslových odvětvích a v zemědělství, 

později i v oblasti služeb. Jednalo se o tzv. pracovní migranty, ať už 

původem z Asie, Afriky nebo Evropy, kteří se původně nehodlali natrvalo 

usadit v cizí zemi. Migrace tohoto typu byla migrací vítanou, vlády 

hostitelských zemí vyvíjely aktivní pro-přistěhovaleckou politiku, neboť 

Evropa potřebovala nové pracovní síly. Pro poválečné přistěhovalce 

představovaly západoevropské země totéž, co předtím pro Západoevropany 

Spojené státy americké. 

 Dalším důvodem, proč někteří odcházeli z vlasti, byl od konce 

třicátých let útěk před politickými represemi. Je potřeba ocenit skutečnost, 

že západoevropské země dostály mezinárodním závazkům a uprchlíky 

přijímaly na svá území. Ve druhé polovině padesátých let se začal 

uskutečňovat projekt evropské integrace. Otázku přistěhovalectví ale řešily 

členské státy ES každý zvlášť, a to až do druhé poloviny sedmdesátých let. 

                                                   
1 Baršová, Andrea – Barša, Pavel: Přistěhovalectví a liberální stát, s 135, Masarykova universita, 
Brno 2005  
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V tomto období již bylo zjevné, že lidé, kteří měli podle předpokladů zůstat 

v hostitelské zemi jen několik let, se ve skutečnosti usídlili natrvalo. Za nimi 

se stěhovali jejich nejbližší rodinní příslušníci. Slučování rodin tak bylo další 

formou přistěhovalectví. Zatímco pracovní migrace začala být omezována, 

ekonomická situace se změnila. Přistěhovalectví, díky slučování rodin, dále 

pokračovalo do těch zemí, ve kterých první vlna cizinců zapustila kořeny.

 Od druhé poloviny sedmdesátých let se staly častými dvě formy 

migrace. V případě „nucené migrace“ šlo o celé skupiny obyvatel nucených 

uprchnout, např. před etnickými čistkami. V případě „nelegální migrace“ 

zamířil do členských zemí velký počet ekonomických migrantů z chudých 

částí světa, jejichž motivací byly lepší životní podmínky v západní Evropě. 

Ti se ale, většinou, nechtěli ztotožnit se společností, do níž přicházeli. 

V tomto období začala spolupráce států ES v oblasti migrační politiky, 

nejprve na mezivládní úrovni. Důvodem byly narůstající konflikty mezi 

skupinami etnických přistěhovalců a starousedlíků. Členské státy se musely 

vyrovnávat jak se vzrůstajícím extremismem, tak s projevy rasismu a 

xenofobie. Z migrace se postupně stala bezpečnostní hrozba. Na začátku 

devadesátých let navíc došlo k rozpadu Sovětského svazu a Jugoslávie, ve 

druhém případě nikoliv mírovou cestou, a na hranice členských států 

zamířily tisíce ruskojazyčných ekonomických migrantů a válečných 

uprchlíků z Balkánu. Od roku 1999, po podepsání Amsterdamské smlouvy, 

se začíná zatím poslední období. Ústředními se stávají taková témata jako 

rozšíření EU, opětovný nárůst dočasné pracovní migrace v rámci EU, 

otevřená (a stále nekončící) diskuse o přínosu a možném riziku 

přistěhovalectví a také skutečnost, že migrační a azylová politika byla 

přesunuta z pravomoci rozhodování jednotlivých států na komunitární 

úroveň. Ohniska válečných konfliktů ve světě, etnické čistky, hladomor 
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bohužel stále existují – a kvůli tomu jsou statisíce lidí nuceny odcházet ze 

svých zemí a hledat domov jinde. Podle toho, jak se vyvíjí mezinárodní 

situace, mění se národnostní skladba uprchlíků. Zatímco v roce 2001 byli 

nejpočetnější skupinou Afghánci, v roce 2002 Iráčané a o rok později 

Čečenci,2 v posledních měsících převládají zřejmě lidé z Afriky3. 

 

1.2 Vývoj ve třech členských zemích s největším počtem přistěhovalců 

1.2.1 Spojené království Velké Británie a severního Irska 

Velká Británie v roce 1948 přijala velkorysý zákon o občanství 

(British Nationality Act), který umožňoval zhruba 600 miliónům obyvatel 

svých bývalých kolonií (např. Indie, Keni, Malajsie) svobodně vstoupit a 

pobývat na jejím území. (Pamětníci vzpomínají, že jako první přicházely 

mladé manželské dvojce z Keni, neboť Británie naléhavě potřebovala 

průvodčí v autobusech a pomocné ošetřovatelky v nemocnicích.) Mnozí lidé 

této možnosti využili. V zemi hledali po válce uplatnění i Evropané – 

v rámci vládního  „Programu evropských dobrovolných pracovníků“ přišlo 

například téměř 350 000 mladých lidí, především Poláků4. 

 První pouliční nepokoje s vyšší koncentrací asijských a afrických 

obyvatel ze začátku padesátých let negativně ovlivnily veřejné mínění. 

Vláda postupně přijala několik rámcových opatření. Nejpodstatnější změnou 

vedoucí ke zpřísnění podmínek – a snížení počtu nově příchozích – byl 

zákon o přistěhovalectví ze zemí Commonwealthu (Commonwealth 

Immigrants Act) z roku 1968. Podle něj občané z bývalých kolonií, ačkoliv 

                                                   
2 Součková, Veronika: Uprchlíkem v Česku, s.3, vyd. Člověk v tísni, spol. Při ČT, o.p.s., na 

www.migraceonline.cz 
3 Honzák, Radek: “Příliv Afričanů straší Evropu”, Hospodářské noviny, s. 7, 12.7.2006 
4 Baršová, Andrea – Barša, Pavel: Přistěhovalectví a liberální stát, s. 110, Masarykova universita, 

Brno 2005 
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vlastnili britské pasy, museli navíc prokázat, že je pojí s Velkou Británií 

např. původ jejich rodičů. V průběhu dalších let následovaly další zákony, 

které zaznamenaly striktní oddělení občanů Commonwealthu s právem 

pobývat ve velké Británii ode všech ostatních cizinců, pro které bylo téměř 

nemožné toto právo získat. Imigrace do Velké  Británie však pokračovala. 

Jednak díky tomu, že za cizinci, majícími povolení k trvalému pobytu, se 

směli přistěhovat nejbližší rodinní příslušníci a jednak  proto, že uprchlíkům 

z evropských zemí za „železnou oponou“  a z diktátorských režimů všude ve 

světě byl poskytován politický azyl. Ve Velké Británii vznikly velmi 

početné etnické menšiny. Tento stát se považuje za multikulturní. Na rozdíl 

od Německa nebo Francie zde byla a je politika multikulturalismu 

podporována na vládní úrovni, ovšem s tím, že menšina  se má dobrovolně 

přizpůsobit většinové společnosti. Tento model se v praxi neosvědčil – 

zejména pokud se týká druhé a třetí generace přistěhovalců. 

V únoru 2002 předložila vláda strategii s výmluvným názvem 

“Zajištěné hranice, bezpečné útočiště. Integrace s růzností v moderní 

Británii“. Šlo o zpřísnění sankcí vůči nelegální imigraci, o zpřísnění 

podmínek pro žadatele o azyl a o nový pohled na integraci přistěhovalců – 

s ohledem na kulturní odlišnosti, nicméně s cílem vytvořit soudržnou 

společnost. O tři roky později  uveřejnil ministr vnitra Charles Clarke 

soubor nových pravidel nazvaných „Kontrola našich hranic; aby 

přistěhovalectví bylo pro Británii přínosem“5. Na britské území jsou nadále 

vpouštěni jen „ti přistěhovalci, kteří mají co nabídnout britské ekonomice, 

mluví anglicky a projdou testem znalosti  britského způsobu života“.  Tento 

soubor má zamezit příchodu „lidí, kteří jsou zátěží pro společnost.“ Zároveň 

                                                   
5
“Londýn chce dál přijímat jen kvalifikované imigranty”, Právo, 8.2.2005, s. 7 
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došlo také k omezení azylového zákona. Konkrétně pak úspěšní žadatelé o 

azyl nedostanou povolení k trvalému, ale jen pětiletému pobytu. Přes 

uvedená zpřísnění má dokument "Kontrola našich hranic“ mnohé odpůrce, 

kteří vládě vyčítají „měkký“ přístup k přistěhovalcům. Co se týče pracovní 

imigrace, ve Velké Británii existuje obecný systém pracovních povolení 

spolu se seznamem povolání, na něž chybí domácí lidské zdroje; seznam je 

průběžně obměňován. O povolení pro svého budoucího zaměstnance – 

cizince - musí požádat zaměstnavatel. Maximální délka pracovního povolení 

je pět let. V zájmu každého státu je přilákat  elitní vědce a umělce z celého 

světa. Ve Velké Británii mají od roku 2002 pro tyto výjimečné osobnosti 

vstřícný „Program pro vysoce kvalifikované migranty“6 

 Je třeba dodat, že od roku 2004 jsou migranti, žádající ve Velké 

Británii o trvalý pobyt nebo o občanství, povinni složit slavnostní přísahu 

loajality ke své nové vlasti. O tom, že se atmosféra ve společnosti ve vztahu 

k přistěhovalcům v dnešní době velmi změnila (zejména po teroristických 

útocích v Londýně 7.7.2005), dokládá třeba slavný výrok předsedy britské 

komise pro rasovou rovnost Trevora Phillipse, který prohlásil, že „žijeme 

v jiném světě, než byl svět 60. a 70. let. Dnes je potřeba napříč celou 

společností potvrdit jádro toho, co je britské.“7 

 

1.2.2 Francie 

 Stejně jako Velká Británie, i Francie ztratila po druhé světové válce 

své kolonie. První vlna přistěhovalců tak mířila z bývalých kolonií severní 

Afriky „do centra“, přičemž zájem byl oboustranný – vláda dokonce 

                                                   
6 Baršová, Andrea – Barša, Pavel: Přistěhovalectví a liberální stát, s. 116, Masarykova universita, 

Brno 2005 
7 Baršová, Andrea – Barša, Pavel: Sbohem multikulturalismu”, Lidové noviny, s.5, 3.9.2005 
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organizovala nábor. Pracovní migraci však brzo vystřídala migrace nucená. 

Druhé období (viz 1.1) je tak pro Francii charakteristické přijetím velkého 

počtu francouzsky mluvících uprchlíků v důsledku alžírské války za 

nezávislost. 

Sedmdesátá léta již znamenala počátek náboženských rozepří (neboť 

do Francie přicházel mnohem větší počet muslimů než příslušníků jiných 

náboženství) a neúspěšné pokusy o repatriaci některých imigrantů do zemí 

jejich původu. Tak, jak se ve Francii střídali u moci levicové a pravicové 

vlády, tak se měnila přistěhovalecká politika; zatímco levice vždy hájila 

liberální názory, pravice se stavěla za důslednou imigrační kontrolu na 

hranicích a za možnost dát policii velkou pravomoc vyhostit problémové 

jedince. Obecně lze říci, že od roku 1974 do roku 1981 byla francouzská 

politika vůči přistěhovalcům přísná, a to ve srovnání s Velkou Británií nebo 

Rakouskem. V roce 1981 byl zvolen prezidentem Francois Mitterrand, který 

obrátil směr imigrační politiky na druhou stranu. Celkem 130 000 

nelegálních přistěhovalců dostalo povolení k pobytu. Prezident se také 

zasazoval o zastavení „návratových programů“, které měli prostřednictvím 

bilaterálních smluv zajistit návrat co největšího počtu  migrantů do původní 

vlasti. Tento trend zastavila vláda Jacquese Chiraca v roce 1986.

 Problémy s přistěhovalci narůstaly. Atmosféra ve společnosti byla 

důvodem, proč ministr vnitra Charles Pasqua mohl v roce 1993 prosadit 

radikální zákonnou filosofii „nulové migrace“. Tyto zákony posílily moc 

policie při deportacích cizinců, snížily možnost, aby se odmítnutí žadatelé 

odvolali a omezily možnost uzavírání fiktivních sňatků. Další obrat o 180 

stupňů nastal v roce 1997, kdy se k moci dostala levice. Pokusila se najít 

zlatou střední cestu a přijala dva zákony týkající se přistěhovalců. Cizinecký 

zákon, odvolávající se na humanistické tradice, usnadnil život v zemi 



 14 

špičkovým odborníkům (lidí, kteří této šance mohli využít, je však jen 

několik desítek), ale zároveň postihl osoby, vyskytující se v zemi nelegálně 

(jejich počet je nesrovnatelně vyšší). Podle zákona o občanství, děti 

narozené rodičům-cizincům na francouzské půdě nezískaly občanství 

automaticky, jak tomu bylo před přijetím tohoto zákona, ale musely o ně 

samy požádat v době mezi 16. a 21. rokem svého života. V loňském roce 

sestavila vláda výbor složený z ministrů vnitra, obrany, spravedlnosti a 

zahraničí, který má za úkol udržet vytyčený směr francouzské imigrační 

politiky: upřednostňovat kvalifikované pracovníky, kteří budou pro 

společnost přínosem a nikoliv přítěží; uplatňovat přísná kritéria integrace; 

bojovat proti diskriminaci etnických menšin. Nejnovější rozhodnutí 

francouzské vlády vyplývá z doporučení Evropské komise, aby členské 

země poskytovaly větší pomoc přímo v těch zemích, odkud pochází největší 

počet migrantů. Podnikatelé ve Francii tak budou platit nižší daně, pokud 

budou investovat v zemích svého původu.8 Situace v zemi je nyní celkově 

vůči přistěhovalcům nepříznivá. Stačí jen připomenout protesty na 

imigrantských předměstích na podzim  loňského roku. “Třetina Francouzů 

se domnívá, že politika krajní pravice, volající po nulové imigraci, souzní se 

zájmy Francie. A dvě třetiny uvedly, že imigrace je hrozbou.”9 

Jeden citát na závěr. V roce 2003 se do médií dostala, původně tajná, 

zpráva francouzské vlády, v níž se mj. uvádí: „Vzájemné kulturní oplodnění 

je jediná cesta, která Evropě zbyla, i když hybridní společnost, která 

v důsledku tohoto vznikne, bude čelit obrovským pnutím“.10 

 

                                                   
8 Honzák, Radek: “Příliv Afričanů straší Evropu”, Hospodářské noviny, s. 7, 12.7.2006 
9 “Ministr Sarkozy chce přivzít dveře imigrantům”, Hospodářské noviny, 3.5.2006 
10 Fištejn, Jefim: “Pochod na sever čili srážka bohů”, MF DNES, s. B/3, 4.10.2003 
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Tabulka 1: Počet trvalých přistěhovalců do Francie v letech 2001-2003 11 

 2001 2002 2003 

Občané zemí EU a 

EHP 
33500 32300 36700 

Občané třetích 

zemí 
106500 123700 136400 

Celkem 140000 156000 173100 

 

1.2.3 Spolková republika Německo 

 Po druhé světové válce byl samozřejmě v západním Německu 

nedostatek pracovních sil. Ten bylo možné zmírnit Němci, kteří utíkali 

z východní části. Německo tak nepocítilo první vlnu pracovních migrantů, 

ani z Evropy, ani z jiných kontinentů, protože v podstatě nemělo před válkou 

kolonie. Teprve v roce 1955 se, po vzoru Velké Británie a Francie, rozhodlo 

pro nábor především lidí dělnických profesí v Turecku, Španělsku, Řecku a 

Jugoslávii. S těmito zeměmi uzavřelo bilaterální dohody, ve kterých bylo 

zakotveno, že po určité době se pracovníci vrátí zpět do vlasti.  Díky těmto 

dvou-stranním smlouvám nebyl v západním Německu po dlouhou dobu 

žádný zákon týkající se práv cizinců dlouhodobě pobývajících na německém 

území. Byl přijat až v roce 1991 a přiznává práva obvyklá v zemích EU: 

právo na slučování rodin a právo změnit za určitých podmínek dočasný 

pobyt v pobyt trvalý. Tento legislativní krok ovšem reflektuje situaci ve 

společnosti se značným zpožděním.  Kromě pracovních migrantů, ze 

kterých se stali natrvalo usídlení, přicházelo do Německa velké množství lidí 

žádajících o azyl. Německo, stejně jako ostatní západoevropské země, se 

                                                   
11 Baršová, Andrea – Barša, Pavel: Přistěhovalectví a liberální stát, s.103, Masarykova univerzita, 

Brno 2005 
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nikdy nevyhýbalo odpovědnosti a jeho azylová politika, zakotvená v ústavě, 

byla velmi vstřícná. Ke změně došlo v roce 1991, kdy se rozpadl Sovětský 

Svaz, jehož totalitní režim téměř nedovoloval občanům vycestovat. Do 

Německa najednou zamířil bezprecedentní příliv ruskojazyčných migrantů. 

Parlament byl proto nucen přijmout změnu ústavy, a článek 16 o 

poskytování azylu je od roku 1993 doplněn o termín  „bezpečná země“. 

Podle této nové úpravy není poskytován azyl těm, kteří buď z bezpečné 

země pocházejí, anebo přes ni cestují do Německa. Je potřeba dodat, že 

seznam bezpečných zemí je velmi obsáhlý a zahrnuje všechny státy, které 

s Německem sousedí. Tak jako ve Velké Británii, Francii, Itálii a dalších 

západoevropských zemích, i v Německu dospěla na přelomu tisíciletí situace 

k momentu, kdy spolková vláda musela učinit razantní restriktivní opatření 

v oblasti migrační a integrační politiky. Co se týče pracovní migrace, pro 

státy nezbytné, byly po vzoru USA zavedeny „zelené karty“, nejprve pro 

odborníky v oblasti informačních technologií z celého světa, kterých je 

v Německu nedostatek, následně pro kvalifikované zdravotníky pracovníky 

a pro podnikatele, kteří se zaváží, že budou v zemi investovat minimálně 1 

mil. Euro, a vytvoří nejméně 10 pracovních míst. Pro ostatní profese platí 

bodový systém, který předem počítá s eventualitou, že se imigrant 

v Německu usídlí natrvalo; do země se dostane ten, který prokáže, že se 

bude schopen zařadit do společnosti, pracovat pro ni, případně se stát jejím 

naturalizovaným členem. Podmínkou je samozřejmě čistý trestní rejstřík, 

ekonomická soběstačnost a znalost německého jazyka. S vcelku smířlivým 

tónem vládních usnesení nekoresponduje fakt, že vztahy mezi původními a 

naturalizovanými obyvateli se vyostřují, že dosavadní integrační politika 

nebyla úspěšná. 
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Mezi léty 1950 – 1993 se do Německa přistěhovalo celkem 12.6 miliónu 

lidí12. Narůstající konflikty uvnitř společnosti, zejména mezi etnickými 

Němci a přistěhovalci třetí generace, se odrážejí i ve způsobu vyjadřování 

politiků. Pozdější kancléřka Angela Merkelová na začátku roku 2005 

například prohlásila, že „multikulturalismus selhal, a to už dávno“, zatímco 

bavorský premiér Edmund Stoiber varoval etnické menšiny: „Pokud 

nepřijmete německé hodnoty za své, pak jste si vybrali špatnou zemi. 

Nedovolíme, abyste zničili naše kořeny.“13 

 

2. MEZIVLÁDNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI MIGRAČNÍ  

POLITIKY 

2.1 Začátek procesu 

 Jeden ze základních postulátů evropského integračního procesu zní - 

volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob. Proto byla takzvaná "vnitřní 

migrace", čili stěhování občanů členských států za prací, od počátku 

existence ES považována za součást filosofie sjednocování Evropy. Jinak 

tomu bylo v případě takzvané "vnější migrace", to znamená migrace ze zemí 

mimo ES. Zakládající smlouvy14 podepsané v padesátých letech, neobsahují 

- s jedinou výjimkou - ustanovení, které by se týkalo vnější migrace. Touto 

výjimkou je článek 48 Smlouvy o EHS, který "dovoluje členským zemím 

zachovat si omezení, jež by bránila vstupu a tranzitu osob v případě ohrožení 

veřejné mravnosti, veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti"15. V roce 1967 

byla uzavřena Neapolská úmluva o spolupráci a vzájemné pomoci 

                                                   
12 Baršová, Andrea – Barša, Pavel: Přistěhovalectví a liberální stát, s.123, Masarykova univerzita, 

Brno 2005 
13 Plesník, Vladimír: “Německo zaskočil objev paralelní společnosti”, Právo, s. 11, 24.1.2005 
14 Smlouva o zřízení Evropského společenství uhlí a oceli, Smlouva o zřízení Evropského 

hospodářského společenství pro atomovou energii 
15 Fiala, Petr – Pitrová, Markéta: Evropská unie, s. 594, CDK Brno 2003 
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prostřednictvím výměny informací mezi celními správami. Týkala se v první 

řadě kontroly zboží, jaksi dodatečně i kontroly osob, které v minulosti 

spáchaly závažné trestné činy. Rokem 1975 se pak datuje samotný začátek 

mezivládní spolupráce. Mezinárodní terorismus, organizovaný zločin, ale i 

migrace a právo na azyl byly diskutovány na úrovni ministrů vnitra. Z těchto 

debat vznikla potřeba ustanovit pracovní skupiny, které by průběžně 

mapovaly situaci a věnovaly se těmto tématům podrobněji. 

 

2.2   Platforma TREVI 

 Největší autoritu měla skupina, později platforma TREVI vytvořená v 

roce 1976 (název vznikl jako zkratka slov "terorism, radicalism, extremism 

and violence international") především v důsledku vlny terorismu v Evropě. 

V rámci TREVI se konala zasedání ministrů vnitra členských států, kteří se 

scházeli jednou za půl roku; jednání jimi pověřených úředníků nebyla 

pravidelná, ale poměrně častá. Od roku 1989 měla každá skupina 

koordinátora, který měl za úkol podat každoročně zprávu Evropské radě.

 V rámci skupiny TREVI se vytvořily odnože, skupiny, z nichž každá 

plnila konkrétní zadání. TREVI I měla na starosti bezpečnost a boj s 

terorismem, TREVI II policejní složky, TREVI III rozkrytí mezinárodních 

pašeráckých gangů. Postupně docházelo k dalšímu štěpení, vznikaly ad hoc 

skupiny. Z hlediska problémů migrace je důležitá pracovní skupina pro 

imigraci, která vznikla v roce 1988 a byla zaměřena na bezpečnostní 

hledisko volného pohybu osob, zejména na zajištění technických podmínek 

výměny informací o tomto pohybu. Jak uvádějí politologové Petr Fiala a 

Markéta Pitrová, hodnocení činnosti TREVI není jednoznačné. Jednak proto, 

že některé z působností skupiny podléhaly utajení a nelze je prostudovat, 

jednak z toho důvodu, že postupným štěpením vázla koordinace a docházelo 
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ke zdvojování akcí. Nicméně, díky této platformě vznikl prostor pro diskuze, 

které končily přijímáním důležitých smluv. Založení skupiny TREVI bylo 

také důležitým krokem k zahájení komunikace představitelů členských států 

o tématech, která předtím nebyla považována za priority, na mezivládní 

úrovni. 

 

2.3  Dublinská konvence 

 Skupina TREVI předjednala v rámci pracovní skupiny pro imigraci 

jeden z problémů, s nimiž se členské státy potýkaly, a to situaci v 

poskytování azylu občanům třetích zemí. Na základě její zprávy pak byl 

vypracován dokument, který podepsali nejvyšší představitelé Belgie, 

Dánska, Německa, Řecka, Španělska, Francie, Irska, Itálie, Lucemburska, 

Nizozemí, Portugalska a Velké Británie dne 15.července 1990, nazvaný 

Dublinská konvence (Convention determinig the State responsible for 

examinig applications for asylum lodged in one of the Member States of the 

European Communities). Tento zásadní koncept vstoupil sice v platnost až o 

sedm let později, znamenal ale průlom jednotlivých vlád k posuzování 

žádostí o azyl. Neznamená nicméně harmonizace azylové politiky, neboť ta 

je doposud v kompetenci jednotlivých členských zemí. Podmětem k práci, 

jejímž výsledkem byla tato smlouva, byl vzrůstající počet cizinců, žádajících 

o azyl v některém ze členských států, a nepřehledná situace při zacházení s 

nimi. Azylové právo se v jednotlivých zemích liší, a proto bylo pro žadatele 

výhodnější přijít do země, která měla mírnější pravidla (typickým příkladem 

bylo Německo). Někteří autoři nazývají tento fenomén "azylovým 

nakupováním". Země, s tradičně velkorysým přístupem, pak byly nuceny, 

vzhledem k nezvladatelnému přílivu žadatelů o azyl, nakládat s těmito lidmi 

přísněji. Prodlužovala se také doba, kterou museli žadatelé strávit v táborech 
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(v některých zemích nazývaných přijímací střediska), dokud nebyla žádost 

posouzena. Dalším možným úskalím, který mohl žadatel o azyl potkat, byla 

skutečnost, že pokud jim byl postupně odmítán azyl ve všech zemích, na 

které se obrátili, stali se tzv. uprchlíky "in orbit". Dublinská konvence (do 

značné míry úspěšně) řeší tyto problémy tím, že stanoví, který stát má   není 

pravidlem, že bude určen právě ten stát, na jehož území byla žádost podána. 

Uprchlík se poté musí dopravit do státu, kterému je tato odpovědnost 

svěřena. Žadatelé o azyl, v kterékoliv členské zemi, mají zaručeno humánní 

zacházení, neboť Dublinská konvence se odvolává na humanitární tradici 

členských států EU a vychází ze zásad Ženevské konvence o právním 

postavení uprchlíků z roku 1951 a následně dodatkového protokolu z New 

Yorku z roku 1967, jejímiž signatáři jsou všechny členské státy. V článku 1 

Dublinské konvence jsou vymezeny následující pojmy: "cizinec" (osoba, 

mající jakékoliv občanství s výjimkou občanství EU); "žadatel o azyl" 

(cizinec, který podal žádost o azyl a tato žádost nebyla dosud vyřízena); 

"posouzení žádosti o azyl" (všechny úkony příslušných úřadů nutné pro 

posouzení a rozhodování žádosti, s výjimkou určení státu odpovědného 

žádost posoudit); "povolení k pobytu" (všechny úkony předepsané úřady 

členského státu potřebné k tomu, aby cizinec obdržel povolení k pobytu na 

jeho území, s výjimkou víz a povolení k pobytu vydaných v době, kdy byla 

posuzována žádost o udělení povolení k pobytu nebo žádost o azyl); "vstupní 

vízum" (potvrzení nebo rozhodnutí členského státu, umožňující cizinci vstup 

na jeho území); "tranzitní vízum" (potvrzení nebo rozhodnutí členského 

státu, umožňující přejezd jeho území, nebo přechod tranzitní zóny letiště či 

přístavu). Konvence stanovuje kritéria, určující, který členský stát bude mít 

povinnost vyřídit žádost o azyl. Jejich pořadí je pro určení členského státu 

závazné. Posoudit žádost o azyl tak má v první řadě ten stát, na jehož území 
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legálně, v postavení uprchlíka, pobývá blízký příbuzný žadatele. Tím je 

podle Dublinské konvence manžel/ka, syn nebo dcera mladší 18 let, matka či 

otec žadatele (viz článek 4). Následně žádost o azyl vyřídí členský stát, jehož 

platné povolení k pobytu nebo vízum žadatel vlastní (viz článek 5). Pokud 

lze dokládat, že žadatel překročil hranice ilegálně, je za jeho žádost 

odpovědný ten stát, o jehož hranice se prokazatelně jednalo (viz článek 14).

 To, že byl právně upraven institut odpovědnosti určitého členského 

státu, však neznamená, že žádná jiná alternativa poskytnutí nebo odmítnutí 

azylu neexistuje. Přijetím Dublinské konvence neskončila platnost tzv. 

doložek. Humanitární doložka umožňuje členské zemi převzít azylanta bez 

ohledu na preference dané konvencí. Naopak podle doložky svrchovanosti 

může stát žádost kdykoliv zamítnout. Agenda Dublinské konvence byla v 

roce 2003 převedena do podoby nařízení, její principy zůstaly nezměněné. 

 

2.4  Schengenské dohody 

 Problém migrace, respektive imigrace a integrace, byl mezitím na 

úrovni ES diskutován i z jiného důvodu. Některé členské státy se domnívaly, 

že proces vedoucí k naplnění myšlenky zakladatelů o vybudování 

společného trhu, za předpokladu umožnění volného pohybu osob, zboží, 

kapitálu a služeb, je příliš pomalý, zatímco jiné tento postoj nesdílely. 

"Důvodem... byla nejednotnost v postojích k problematice volného pohybu 

osob. Již v průběhu osmdesátých let totiž probíhal spor, zda má být právo 

volného pohybu osob přiznáno jen občanům členských zemí, nebo všem 

osobám pohybujícím se ve společném trhu... V případě, že toto právo mělo 

příslušet pouze občanům členských států, zůstávala potřeba monitorovat 
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pohyb cizinců"16  Uvnitř ES vznikla skupina členských států tvořená 

Francií, Německem, Belgií, Lucemburskem a Nizozemím, které se rozhodly 

urychlit proces, vedoucí ke zrušení kontrol, na vnitřních hranicích. V červnu 

1985 byly podepsány tzv. Schengenské dohody. Jednalo se o běžné 

mezistátní dohody, které obsahovaly formulace "státy se budou snažit", 

"státy se vynasnaží dosáhnout jednání"17. Ve skutečnosti ale tyto dokumenty 

znamenaly důležitý krok ve vývoji ES/EU. Plán na rušení kontrol na 

vnitřních hranicích nutně předpokládá, že naopak musí být posílena kontrola 

na vnějších hranicích. Vytvořením tzv. Schengenského prostoru však 

vyvstaly problémy. Šlo například  o to, jak budou státy financovat zesílené 

kontroly na hranicích oddělujících prostor volného pohybu osob od ostatního 

světa. To však nestačilo. Na území "schengenlandu" musela být zavedena 

další opatření, týkající se represivních složek. Bylo nutné vytvořit nová 

pravidla pro vstup přes jakýkoliv druh hraničního přechodu (viz níže). 

Důležitým úkolem bylo také propojení počítačových sítí. Proces ratifikace 

trval deset let. V roce 1990 byla přijata Prováděcí úmluva k Schengenské 

dohodě, která již byla natolik konkrétní, že podle ní mohl celý systém 

uveden do praxe. Termín pro plné fungování Schengenského systému byl 

stanoven na 1.1.1993, došlo ale ke zpoždění až do 26.března 1995. 

Schengenské acquis bylo včleněno do Maastrichtské smlouvy (viz 2.6).

 K původním pěti signatářům přibyla později Itálie (1990), Španělsko a 

Portugalsko (1991), Řecko (1995), Rakousko (1995), Dánsko, Švédsko a 

Finsko (1996). Dva další státy, které nejsou a nebyly členy ES/EU, Norsko a 

Island, patří však do EHP, úmluvu také podepsaly. Mimo schengenký 

prostor zůstává Velká Británie a Irsko, které od počátku byly proti tomuto 

                                                   
16 Fiala, Petr – Pitrová, Markéta: Evropská unie, s. 600, CDK Brno 2003 
17 Šlosarčík, Ivo: Politický a právní rámec evropské integrace, s. 282, EUROPEUM, Praha 2005 
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procesu a argumentovaly mj. tím, že mezi sebou vytvořily "malý schengen", 

neboli systém, který oběma zemím umožňuje volný pohyb osob britského 

nebo irského občanství a zároveň efektivní kontrolu osob, přicházejících ze 

třetích zemí. Opatření, obsažená v prováděcí úmluvě, se zabývají širokou 

škálou činností, které jsou někdy jen vzdáleně spojené s tématem volného 

pohybu osob. Je možné je rozdělit na krátkodobá a dlouhodobá. Mezi 

krátkodobá patří např. postupy v boji proti nedovolenému obchodování s 

omamnými látkami a se zbraněmi, "zraková identifikace identity vozidel" 

(na předním skle vozidla byl umístěn zelený kotouč jako symbol toho, že 

řidič splnil všechny předpisy; v takovém případě mohl vozidlo volně projet 

hraničním přechodem), harmonizace přepravních režimů železničních 

společností spolu s provozní dobou na celnicích pro lodní dopravu. 

Dlouhodobá opatření byla zásadnější povahy. Jednalo se o harmonizaci 

spolupráce policie, harmonizaci právních předpisů v oblasti omamných 

látek, zbraní a výbušnin, harmonizaci vybírání DPH za turistické dopravní 

služby, osvobození od cla na pohonné hmoty. Jeden z nejdůležitějších bodů 

byla harmonizace vízové politiky a předpisů, upravujících vstup občanů 

třetích zemí. Odstranění kontrol na vnitřních hranicích sice zjednodušilo 

život řádným občanům, ale komplikuje vízové a azylové záležitosti. 

Schengenské acquis upravuje i režim mezinárodních letišť, která jsou ve 

stejném postavení, jako kterýkoliv jiný hraniční přechod. Při vnitro- 

schengenských letech by se proto neměl pasažér vůbec setkat s imigračním 

úředníkem. Přísné kontroly ale zůstaly plně zachovány při letech zvenčí, 

směrem do nebo směrem ven. Mezinárodní letiště musí být uzpůsobena tak, 

aby se zabránilo míšení cestujících z letů mezi schengenskými státy s 

ostatními cestujícími. Obdobná opatření platí i pro mezinárodní přístavy. 

Částečná harmonizace vízové politiky a azylové politiky v praxi znamená, 
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že pokud je vízum uděleno na území kteréhokoliv státu Schengenlandu, platí 

v rámci schengenských hranic neomezeně. Tento princip v sobě ovšem 

skrývá i riziko, že člověk vyhoštěný z území jednoho státu, se díky tomuto 

"univerzálnímu" vízu může vrátit tam, kam mu byl předtím zakázán pobyt, 

aniž by byl sankcionován. Proto zřídil Schengenský sytém počítačovou sít 

SIS, obsahující např. údaje o osobách se zákazem pobytu, nebo podezřelých 

ze závažných trestních činů, nebo údaje o autech, nebo zbraních, a 

informační databázi SIRENE, která má za úkol udržovat aktuální  stav 

informací, dodávaných do SIS a zprostředkovávat komunikaci mezi 

národními databázemi. SIS byla koncipována jen pro osmnáct členských 

států (obsahuje zhruba 13 miliónů dat). Po rozšíření se proto připravuje síť 

SIS II, která bude zahrnovat také biometrické údaje, jako otisky prstů a 

digitální fotografie hledaných lidí. Evropská komise slíbila, že pokud bude 

tato síť plně funkční již v roce 2007 a pokud nové členské země prokáží 

svou připravenost efektivně kontrolovat vnější hranice EU, budou moci 

využívat všech možností, které schengenský systém občanům skýtá. V 

červenci letošního roku však bylo oznámeno, že uvedení SIS II do provozu 

se o půl roku zpozdí (místo podzimu 2007 až na jaře 2008).18 

 

2.5 Jednotný evropský akt 

 V prosinci 1985 se v Bruselu uskutečnil summit, jehož vyvrcholením 

bylo přijetí Jednotného evropského aktu. Kromě změn v zakládajících 

smlouvách, sbližování měnových politik a důrazu na integrační proces, se 

týkal především dobudování vnitřního trhu, jehož podmínkou je reálné 

zabezpečení "čtyř svobod" - tzn. volného pohybu zboží, služeb, kapitálu a 

osob. K tématu volného pohybu osob bylo stanoveno, že v Radě se bude 

                                                   
18 Honzák, Radek: “Zrušení hranic nebrání technika”, Hospodářské noviny, 25.7.2006 
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nadále rozhodovat kvalifikovanou většinou a nikoliv jednomyslně. Proti 

cílům vytyčeným JEA měla výhrady především Velká Británie, ale také 

Řecko a Dánsko (připojily se k podpisu dokumentu až o několik měsíců 

později). Tyto státy upřednostňovaly i do budoucna mezivládní spolupráci, 

oblast migrační politiky nevyjímaje. 

 

2.6 Maastrichtská smlouva 

 Výsledkem více než rok trvající mezivládní konference byla Smlouva 

o Evropské unii neboli Maastrichtská smlouva, podepsaná v únoru 1992. Po 

ratifikaci vstoupila v platnost 1.listopadu 1993. Smlouva znamenala úspěch 

pro ty státy, které se domnívaly, že do budoucna bude nutné, aby se členské 

státy integrovaly. Maastrichtská smlouva rozdělila jednotlivé agendy EU 

do tří pilířů. První pilíř zahrnoval tři zakládající Evropská společenství v té 

či oné míře modifikovaná, zatímco do druhého zařadila společnou zahraniční 

a bezpečnostní politiku, a do třetího spravedlnost a vnitro. Široké téma 

migrace spadá do druhého i třetího pilíře. Na rozdíl od politik, zařazených do 

prvního pilíře, zůstala agenda ve druhém a třetím i nadále ve sféře 

mezivládního rozhodování. Radě byla Maastrichtskou smlouvou udělena 

pravomoc vydávat prostřednictvím tzv. postojů a společných akcí (pokud se 

její členové na nich jednomyslně dohodli) pokyny k realizaci mj. i společné 

migrační a integrační politiky. Je však nutné dodat, že III. pilíř je z hlediska 

evropského práva "nejzranitelnější", předpokládá pouze možnost 

vzájemného dialogu, aniž by z něj nutně vyplývala rozhodnutí závazná pro 

všechny členské státy. 
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2.7 Haagský program 

Haagský program byl přijat na summitu Evropské rady v Bruselu 4. - 

5.listopadu 2004. Přestože není závazným dokumentem, ale spíše politickým 

programem, vytyčuje cíle pro období příštích 5 let v oblasti prostoru 

svobody, bezpečnosti a práva.  

Vytyčených cílů chce EU dosahovat praktickými formami, mezi které 

patří vybudování společného azylového systému nebo sjednocení vývoje 

společných politik, včetně té přistěhovalecké. Pomocí změny rozhodovací 

procedury se EU snaží nadřadit usnesení, přijaté na půdě Evropského 

parlamentu a Rady, nad pravomoc rozhodnutí národních států. Ty mají často 

tendenci konkrétní návrhy o migračních otázkách brzdit. Hlasování 

kvalifikované většiny dle č. 251 by mělo být zavedeno ve všech otázkách 

hlavy IV, kromě legální migrace, nadále pak bude možné odmítnout návrhy 

týkající se legálního přistěhovalectví i pouze jedním státem. Dochází tak k 

zrovnoprávnění Evropského parlamentu s Radou. Bude sice zapotřebí 

společné shody těchto orgánů k návrhům Komise, ale jednotlivé státy již 

nebudou moci takto přijatá rozhodnutí zvrátit. 

Dále by mělo dojít k transformaci Evropského centra monitoringu 

rasismu a xenofobie (EUMC) v Agenturu lidských práv. Doposud bylo 

EUMC pověřeno sběrem informací a statistických dat ohledně rasismu a 

xenofobie, analýzou příčin těchto jevů, zpracováním doporučení a organizací 

jednotlivých partnerů ve smluvních zemích. Nyní by se mělo pole 

působnosti rozšířit na celou sféru lidských práv a svobod. 

Haagský program očekává přijetí Evropské ústavy, která ruší strukturu 

tří pilířů EU a plně zavádí pro prostor svobody, bezpečnosti a práva tzv. 

komunitární metody X11; jejich zavedení by znamenalo, že členské státy 

mohou upravovat jen ty otázky, které unie neupravila nebo je přestala 
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upravovat – jinak by měla přednost unijní rozhodnutí. V budoucnu by ale 

právní akty EU měly podléhat schvalovací proceduře pomocí kvalifikované 

většiny se spolurozhodováním Evropského parlamentu. Přijetím Evropské 

ústavy by tedy pravomoci Unie v oblasti přistěhovalecké politiky vzrostly 

tak, že by jednotlivé státy již neměly možnost blokovat přijetí jakéhokoliv 

právního aktu. 

O “běžném” přistěhovalectví v rámci cizineckého zákona se v 

Haagském programu nepíše mnoho. Směrnice, se kterými se původně 

počítalo jako s důležitými stavebními prvky evropské úpravy cizineckých 

režimů, byly odsunuty konstatováním, že to jsou především národní státy, 

které mají právo určit množství přistěhovalců na svém území. Jednalo se 

především o směrnice o podmínkách vstupu a pobytu příslušníků třetích 

států za účelem zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti nebo směrnici o 

podmínkách vstupu a pobytu příslušníků třetích států za účelem studia, 

odborného vzdělání a dobrovolnické služby. Dojde tedy pravděpodobně k 

dlouhodobějšímu odkladu jejich přijetí. 

V přijatém textu se hovoří o termínu 2010 jako o roku, kdy by měla 

začít fungovat společná azylová procedura, což by mělo vést k transformaci 

současných unijních struktur, které se azylem zabývají. 

Program klade důraz na vybudování vztahů se zeměmi původu 

migrantů a též na rozvojovou pomoc těmto zemím. Mělo by se především 

dbát na regulaci a zvládnutí migračních toků a též zajištění mezinárodní 

ochrany a zázemí uprchlíkům a jiným osobám, které to potřebují. Mělo by 

dojít k vytvoření regionálních strategií, které se budou vázat na geografické 

celky.  

Kontrola vnitřních hranic Unie je v textu vázána na zavedení 

inovovaného Schengenského informačního systému (SIS II.). Co se týče 
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vnějších hranic EU, od 1.května 2005 má fungovat Evropská agentura 

managementu operační spolupráce na vnějších hranicích.  

Otázky nelegální migrace navrhuje Haagský program řešit sérií 

technických opatření, jako je integrace biometrických identifikačních údajů 

do cestovních dokladů i pro euroobčany aj. opatření. Dosud nemá EU 

pravomoc, aby mohla podobné kroky svým členům uložit. Změna by měla 

přijít se schválením Evropské ústavy.  

Haagský program je komplexní dlouhodobý plán v oblasti prostoru 

svobody, bezpečnosti a práva, dotýkající se velice citlivých témat evropské 

integrace, jakými jsou oblasti vnitřních věcí a justice. Jednotlivé státy zde 

opět stojí před možností reálného ukrojení vlastní suverenity na úkor EU.
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3. KOMUNITÁRNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI MIGRAČNÍ  

POLITIKY 

3.1 Amsterdamská smlouva 

 Následující vývoj je ve znamení stále těsnější spolupráce ve všech 

oblastech. Dlouho dopředu plánovaná revize Smlouvy o Evropské unii na 

konferencích  v Turíně a v Amsterdamu byla uzavřena v říjnu 1997, kdy 

ministři zahraničních věcí členských států podepsali tzv. Amsterodamskou 

smlouvu, která vstoupila v platnost v roce 1999. Tato smlouva stanoví cíl, 

vytvořit uvnitř hranic EU "prostor svobody, bezpečnosti a práva". Toho je 

možné docílit jen za předpokladu, že ochrana tohoto prostoru (i před 

nelegálními migranty) bude dostatečně účinná. Odpůrci, například z řad 

občanských iniciativ, ovšem namítají, že cílem je ve skutečnosti vytvořit 

"pevnost Evropu", kam nebudou mít přístup ani ti uprchlíci, kteří by jej, 

podle Ženevské úmluvy z roku 1951, mít měli. Schengenské acquis, 

kooptované ve stručnější podobě již do smlouvy o Evropské unii, bylo 

začleněno i do Amsterodamské smlouvy s tím, že Velká Británie, Irsko a 

Dánsko pro sebe vyjednaly výjimku (opt-out). Nové členské státy se 

podpisem Amsterodamské smlouvy staly automaticky součástí 

schengenského systému, jejich občané však nemohou hned začít využívat 

výhod, které z této skutečnosti vyplývají. Co se týče spolupráce v oblasti 

migrační politiky, Amsterodamská smlouva svěřila její kompetence do 

pravomoci institucí EU, což znamenalo komunitarizaci jak azylové, tak 

přistěhovalecké politiky. V období po podepsání Amsterodamské smlouvy 

tak byla přijata řada předpisů. Nařízení musí členské státy začít dodržovat 

ihned. V případě směrnic musí každý členský stát zajistit jejich provedení 

formou přijetí příslušného zákona. Největší pravomoci má Rada, která 

konzultuje Evropský parlament (ovšem ne ve všech případech) a rozhoduje 



 30 

kvalifikovanou většinou. Mezi nejdůležitější směrnice lze považovat: právo 

na slučování rodin; minimální záruky pro přijímání uprchlíků; určování a 

odnímaní statusu uprchlíka a jiných forem mezinárodní ochrany; minimální 

záruky pro azylová řízení; práva dlouhodobě usazených cizinců v EU. 

 

3.2 Vízová, azylová a přistěhovalecká politika EU 

 - současná situace 

Je uskutečňována harmonizace vízové politiky, která má zamezit 

tomu, aby cizinec, jemuž jeden členský stát odmítne vízum vydat, jej dostal 

v jiném státě. Vízum (respektive krátkodobé vízum v délce trvání 

maximálně tři měsíce), vydané jednou členskou zemí, opravňuje jeho 

držitele pohybovat se volně po všech ostatních zemích EU. V rámci 

harmonizace byl vypracován seznam států (tzv."černý seznam"), jejichž 

občané budou muset mít vízum pro vstup na území EU, a také seznam států 

bez vízové povinnosti (tzv. "bílý seznam" - viz nařízení č 333/2001/ES).19 

Byly vypracovány jednotné pokyny pro vydávání víz, které mají na starosti 

konzulátní úřady. Existuje manuál pro cizineckou policii provádějící 

kontroly osob na hranicích EU. Od roku 2004 je používán "Vízový 

informační systém", umožňující výměnu informací mezi členskými státy o 

tom, komu bylo vízum vydáno (viz rozhodnutí Rady č.2004/512/ES).20

 Co se týče azylové politiky, nařízení roku 2003, které obsahuje text již 

dříve uvedené Dublinské konvence. Finanční náklady, spojené s 

projednáváním a udělováním azylu a péčí o žadatele o azyl, hradí velkou 

měrou členské státy, přispívá ale i Evropský fond pro uprchlíky, který vznikl 

v roce 2000. Žadatelé o azyl jsou chráněni tzv. "minimálními standarty pro 

                                                   
19 Šlosarčík, Ivo: Politický a právní rámec evropské integrace, s.273, EUROPEUM 2005 
20 tamtéž, s.273 
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přijímaní žadatelů o azyl (viz směrnice č.2003/9/ES),21 které stanovují 

povinnost členského státu, postarat se žadateli o ubytování, lékařskou péči, 

vzdělání a přístup na pracovní trh. V případě, že utečenci opouští domov 

pouze dočasně, je možné, aby členský stát poskytl tzv. "bezpečné útočiště" 

na dobu určitou (viz směrnice č.2001/55/ES).22 Co se týče států s nejvyšším 

počtem žadatelů o azyl, kromě Francie, Velké Británie, Německa a 

Rakouska (viz tabulka 2) jsou jimi Kypr, Švédsko a Belgie. Největší skupinu 

uchazečů o azyl tvořili v roce 2005 lidé ze Srbska a Černé Hory, včetně 

Kosova, z Ruska, včetně Čečenska, Iráku a Turecka.23 

 Vzhledem k tomu, že počet žadatelů o azyl - přestože v posledních 

dvou letech byl zaznamenán pokles o šestnáct procent - představuje velkou 

zátěž pro jednotlivé členské státy, existují návrhy na řešení této situace. 

Jeden z nich se týká možnosti, rozložit všechny finanční náklady 

rovnoměrně na všechny členské státy. Druhý doporučoval uzavřít s 

některými zeměmi mimo EU smlouvy o vybudování azylových středisek, 

neboli přemístit je tam, odkud žadatelé o azyl pocházejí. Oba návrhy se na 

půdě EU zatím nesetkaly s příznivou odezvou. 

 

Tabulka 2: Počet žadatelů o azyl v roce 2005 (čísla jsou přibližná)24 

Francie 50 000 

Spojené království Velké Británie a 

Severního Irska 
30 500 

Spolková republika Německo 28 900 

                                                   
21 tamtéž, s.273 
22 tamtéž, s.273 
23 zpráva UNHCR; www.unhcr.cz/news 
24 zpráva UNHC; www.unhcr.cz/news 
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Rakousko 22 500 

  

Přistěhovalecká politika není tak snadno legislativně a administrativně 

uchopitelná, jako politika vízová a azylová. Harmonizace v této oblasti proto 

pokračuje jen dílčími kroky. Zatímco otázka kontroly pracovní migrace 

nepředstavuje pro členské země velký problém (existuje systém tzv. 

zelených karet pro státem preferované profese), jsou zavedena přechodná 

omezení pro nové členské státy. Jedná se o kvóty pro přijímání zahraničních 

pracovníků určitých oborů, které určuje každá členská země sama. Zatímco 

otázka, se kterou se potýkají zejména staré členské státy se týká nelegální 

migrace - jak zabránit příchodu nelegálních migrantů, i jak zajistit, aby byli 

případně vyhoštěni. Jednou z možností, jak se bránit, jsou zvláštní migrační 

opatření, uskutečňovaná nikoliv na úrovni EU, ale na bilaterální úrovni. 

Existují smlouvy s Egyptem, Tuniskem, Marokem, Albánií, Moldavskem, 

Rumunskem a Bulharskem o přijímaní repatriovaných migrantů zpět, na svá 

území. Je možné konstatovat, že tyto smlouvy částečně slouží jako prevence 

nelegálnímu přistěhovalectví. Evropský parlament vyjádřil v loňském roce 

potřebu "definovat politiku navrácení ilegálních imigrantů, založenou na 

podpoře dobrovolného návratu, včetně případných podpůrných opatření v 

zemi původu."25 "Dobrovolný návrat " byl tématem jednání na konferenci v 

Ghentu v roce 2005, které se, kromě zástupců Komise, zúčastnili i členové 

uprchlických organizací a nadací, pomáhajících uprchlíkům v evropských 

zemích. Evropský parlament přijal v loňském roce usnesení o možnosti 

"urychleného postupu" při projednávání žádostí uprchlíků. Tento postup je 

odůvodněn v případech "jasných podvodů nebo zjevně neodůvodněných 

                                                   
25 www.europarl.europa.eu (Spravedlnost a vnitřní věci) 



 33 

žádostí"26. V posledních dvou letech se EU obecně snaží přesunout pomoc v 

nejrůznějších podobách do nejchudších zemí, aby jejich obyvatelé neměli 

důvod je opouštět. Tyto snahy jsou však teprve na začátku. Kvůli 

narůstajícím problémům s běženci se například na EU v tomto roce obrátila 

Malta, neboť "od roku 2002 do května roku 2006 přistálo na ostrově s  

390 000 obyvateli 5603 ilegálních běženců, především z afrických zemí. 

"Od letošního ledna jsme projednali 371 žádostí o azyl. 12 lidem jsme 

přiznali status uprchlíka, 194 zaručili humanitární ochranu".27 Přílivu 

běženců je vystaven také ostrov Lampedusa nebo Kanárské ostrovy. "Jen za 

polovinu letošního roku se přeplavilo na Kanárské ostrovy 10 000 uprchlíků. 

To je stejně jako za celý rok 2005."28 Je nutné dodat, že při pokusech, dostat 

se do Evropy, zahyne každoročně několik tisíc běženců. V červenci 

letošního roku se v marockém Rabatu uskutečnil summit, na němž zástupci 

EU, dalších evropských států, a afrických států jednali o nutnosti zmírnit 

nelegální migraci. Závěrem se zúčastněné země dohodli, že zjednoduší 

proces repatriace nelegálních migrantů.29 Současná předsednická země EU 

Finsko má, kromě jiných povinností, za úkol zajistit posílení bezpečnosti. 

Do této oblasti spadá i migrační politika. Úředníci EU proto v této době 

provádějí "komplexní průzkum imigračních otázek pokrývajících legální i 

nelegální imigraci...s cílem přijmout závěry, poskytující vodítka pro budoucí 

činnost.30

                                                   
26 www.europarl.europa.eu (Spravedlnost a vnitřní věci) 
27 Plesník, Vladimír: “Malta se bojí přílivu běženců”, Právo, s. 5, 20.5.2005 
28 Honzák, Radek: “Příliv Afričanů straší Evropu”, Hospodářské noviny, s.7, 12.6.2006 
29 tamtéž 
30 “Finské předsednictví EU”, vyd. Eurocentrum Praha-Úřad vlády ČR, www.euroskop.cz 
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4. INTEGRAČNÍ POLITIKA 

4.1 Integrační politika EU 

 Nejen téma imigrace, ale i následné integrace cizinců, se postupně 

začalo řešit na úrovni ES/EU. V roce 1999 byl v Tampere, na zasedání 

Evropské rady, přijat plán, kterým byla dána najevo ochota postupovat 

společně i v této oblasti. Zpráva obsahuje výzvu, že je nutné zajistit 

"spravedlivé zacházení s příslušníky třetích zemí. Důraznější integrační 

politika musí směřovat k tomu, aby jim byla přiznána práva a povinnosti 

srovnatelné s právy, která požívají občané Unie"31 Imigrant, kterému bylo 

uděleno povolení k dlouhodobému pobytu - tj.více než 3 měsíce, má stejné 

právo na vzdělání, práci (jako zaměstnanec i zaměstnavatel), na zdravotní 

péči a nesmí být vystaven diskriminaci. Pokud cizinec legálně dlouhodobě 

pobývá na území členského státu, mělo by mu být umožněno získat státní 

občanství. Má také právo na sloučení rodiny, k tomu však potřebuje 

povolení k pobytu delší než jeden rok a současně musí prokázat, že má 

"dobré vyhlídky na získání povolení k trvalému pobytu", že má svou rodinu 

kde ubytovat a že ji dokáže finančně zajistit, tzn. že má trvalý příjem.32 Co 

se týče posledně jmenovaného práva, ve Francii, v loňském roce, 75% 

nových přistěhovalců tvořili rodinní příslušníci cizinců, kteří již v zemi žili, 

v Dánsku 50%. Summit EU v Soluni v roce 2003 se zabýval také "vývojem 

politiky na unijní úrovni, týkající se integrace občanů třetích zemí, kteří jsou 

legálně usazeni na území Unie".33 Integrace imigrantů by se tak měla týkat 

nejen dodržování výše vyjmenovaných práv, ale také aktivního zapojení 

těchto lidí do kulturního a společenského dění, do procesu dalšího, zejména 

                                                   
31 Baršová, Andrea – Barša, Pavel: Přistěhovalci a liberální stát, s. 147, Masarykova universita, 

Brno 2005 
32 tamtéž, s. 151 
33 tamtéž, s. 148 
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jazykového vzdělávání. Veškeré úsilí v této oblasti by mělo pomoci odstranit 

vyčleňování etnických menšin a předcházet konfliktům. Soluňský summit 

uložil Komisi vypracovat každoročně zprávu o migraci a integraci EU. Z 

finančních zdrojů EU jsou vyčleněny prostředky pro granty, určené 

nevládním organizacím, ale také obcím a regionům, které mají zájem aktivně 

pomoci. "Pro období let 2007 - 2013 navrhuje Komise zařadit do rámcového 

programu Solidarita a řízení migračních proudů zřízení samostatného 

Evropského fondu pro integraci občanů třetích zemí. Na program počítá s 

částkou 1.771 miliónů euro."34Další vývoj předznamenal tzv. Haagský 

program, který vypracovala Evropská rada v roce 2004. Integrace 

přistěhovalců je zde označena jako jedna z priorit, přičemž je důležité, aby 

integrační politika jednotlivých členských států odpovídala záměrům EU. 

Následně byly proto přijaty "Společné základní zásady pro integraci 

přistěhovalců". Dokument zdůrazňuje, že přistěhovalectví je trvalý fenomén 

Evropy a že je třeba jej chápat v pozitivním smyslu, jako přínos pro 

jednotlivé státy. Důležité je úspěšné zvládnutí procesu integrace, neboť 

pokud jeden stát udělá chybný krok, následky se budou týkat i všech 

ostatních členských států. Tento dokument se také zabývá tématem kulturní a 

náboženské odlišnosti. Je třeba, aby sami občané třetích zemí přijali 

demokratické hodnoty za své, měli by si proto osvojit znalosti z historie a 

kultury společnosti, ve které žijí. Stát se musí postarat, aby nedocházelo k 

diskriminaci žen nebo dětí. Měl by také podporovat zájem cizinců, zapojit se 

do politického dění. 

 

 

 

                                                   
34 tamtéž, s.149 
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4.2 Integrační politika v jednotlivých členských zemích EU - 

současná situace 

Evropská komise vypracovává každoročně zprávu o uplatňování 

integrační politiky ve smyslu směrnic a nařízení Rady EU v jednotlivých 

členských státech. Podle zpráv z roku 2004 a 2005 byl sestaven dílčí 

přehled, mapující alespoň částečně situaci v některých zemích. Zmíněné dvě 

zprávy Evropské komise však nezmiňují všechny země. Vyplývá z nich 

jednoznačně, že zatímco státy původní patnáctky, až na výjimky, věnují 

integrační politice velkou pozornost, nové členské státy se podřídily 

nařízením Rady EU jen formálně. Důvodem je skutečnost, že státy, jako je 

Velká Británie a Španělsko, jsou tradičně přistěhovalecké, zatímco Litvu 

nebo Slovensko je možné považovat nanejvýš za státy tranzitní.  Následuje 

přehled situace ve vybraných členských zemích EU, která má za cíl 

dokumentovat, jak Evropská komise monitoruje stav v dané oblasti. 

Belgie 

Belgie se řídí deklaraci vlády z roku 2003 o cíly "vybudovat 

multikulturní, tolerantní společnost" a novým zákonem poskytujícím 

občanům třetích zemí, kteří žijí na území státu již alespoň 5 let, právo volit 

do místních zastupitelství. Ve valonském regionu je kladen důraz na osobní 

odpovědnost každého cizince, aby se zařadil do společnosti. Ve vlámském 

regionu se dosud integrační politice nedaří uspět a není náhodou, že zde 

roste popularita extrémně pravicové strany. Nová vlámská vláda je 

přesvědčena, že každý imigrant musí vynaložit maximální úsilí, aby se stal 

co nejdříve soběstačným. 

Dánsko 

 V Dánsku žijí cizinci, kteří přišli do země již před třiceti lety a dosud 

se nestali součástí většinové společnosti. Proto vláda vypracovala novou 
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koncepci integrační politiky, která si klade za cíl především překlenutí 

rozdílné úrovně ekonomické i sociální. Termín "tolerance vůči kulturním 

rozdílům" byl nyní v této koncepci nahrazen termínem "sdílené občanství", 

které dává mnohem větší důraz na potřebu ekonomické soběstačnosti, 

respektování zákonů, alespoň základní znalost dánštiny a pochopení 

základních pravidel a hodnot většinové společnosti. 

Estonsko 

 V Estonsku byla uplatňována politika, založená na principu jednotné 

asimilace menšin pomocí jazykové výuky. Vláda přislíbila, že vypracuje 

nový program, dodržující principy Haagského programu. 

Francie 

 Je kladen důraz na implementaci linií stanovených EU do své 

integrační politiky. Velká pozornost je věnována zejména nově příchozím 

cizincům a jejich rychlému začlenění do společnosti. V loňském roce 90% 

přistěhovalců souhlasilo s tím, aby byli zařazeni do kurzů francouzského 

jazyka a znalostí života ve Francii. Stát připravil i program zajišťující péče o 

děti v předškolním věku, jejichž rodiče kurzy navštěvují. Bylo založeno 

Centrum historie přistěhovalectví a zřízen Vysoký úřad pro boj proti 

diskriminaci a pro rovnost (HALDE). 

Itálie  

Itálie se rozhodla nabídnout jazykové kurzy italštiny přímo v zemích, 

odkud přichází nejvíce žadatelů o trvalý pobyt - v Tunisku, Sri Lance a v 

Moldávii. Vláda bude muset vyřešit časovou prodlevu při zajišťování práv 

přistěhovalcům, týkající se bydlení, zdravotní péče a sociálního poradenství. 

Zatímco ve většině členských zemí jsou tato práva automaticky udělována 

cizincům - a to nejen těm se statusem uprchlíka - hned, jakmile dostane 

povolení k pobytu, v Itálii je mohou ihned využívat jen uprchlíci, ostatní 
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cizinci až po určité době. V Itálii se zvyšuje počet firem každý rok o 25%, 

jejichž spolumajitel nebo majitel se narodil ve třetí zemi. Mezi podnikateli - 

cizinci roste i počet žen. 

Litva 

Integrační program tohoto státu počítá pouze s uprchlíky a romskou 

menšinou, ostatním cizincům dosud nebyla věnována pozornost. Problémem 

je také udělování práva rovného přístupu k bydlení, zdravotní péči a 

sociálního poradenství. Cizinci, žijící v Litvě, mají možnost využít těchto 

práv až po pěti letech pobytu v zemi. 

Malta 

Ostrovní stát čelí velkému přílivu uprchlíků z Afriky, na vládní úrovni 

však dosud nevypracoval dokument týkající se migrační a integrační 

politiky. 

Nizozemí 

Přistěhovalci, i ti, využívající práva slučování rodin, budou od 

letošního roku také muset absolvovat "integrační kurzy", obsahující 

jazykovou přípravu a lekce ze znalostí reálií (které však v loňském roce 

úspěšně absolvovala jen polovina posluchačů). Vláda zvažuje možnost 

peněžitých sankcí v případě, že cizinec odmítne kurz absolvovat. Navíc je 

zde - stejně jako ve většině členských států - absolvování kurzu podmínkou 

pro získání povolení k pobytu. Úspěšně probíhá program zaměstnanosti 

přistěhovalců. Problém postavení menšin je předmětem nekončící diskuse. 

Podle průzkumů se většina obyvatelstva domnívá, že etnické minority čelí 

integračním tlakům s nechutí a že stát dosud neudělal mnoho pro zmírnění 

jejich nezaměstnanosti a nedostatků ve vzdělání. Vražda filmového režiséra 

Teo van Gogha muslimským fundamentalistou situaci ještě více vyostřila. 
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Polsko 

V Polsku jsou státní úřady iniciativní, co se týče integrace cizinců do 

společnosti, pouze pokud jde o migranty, mající status uprchlíka. Proto je 

velmi důležité, aby byl integrační proces rozšířen i o další skupiny 

příslušníků třetích zemí. V Polsku, i v dalších nových členských státech, 

nejsou dostatečné finanční zdroje a chybí i kvalifikovaní pracovníci, kteří by 

v této oblasti pracovali. 

Portugalsko 

 Portugalsko v roce 2004 zlegalizovalo pobyt brazilským imigrantům, 

kteří přišli do země před červnem 2003 a chystá se dále zlegalizovat pobyt 

těm cizincům, kteří mohou prokázat, že v zemi pracovali již před listopadem 

2003. 

Slovensko 

 Integrační proces je zde ovlivněn tím, že Slovensko dosud zůstává 

tranzitní zemí, čili uprchlíci a imigranti nemají zájem zde zůstat. Přesto 

vláda v loňském roce přijala nový koncept migrační politiky, který se 

zabývá také integrací nově příchozích, a to nejen uprchlíků, do společnosti. 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

 Spojené království Velké Británie a Severního Irska nedávno přijalo 

pětiletý strategický plán, který určuje směr, jakým by se měla imigrační a 

integrační politika do budoucna řídit. Co se týče imigrace, byl vypracován 

transparentní bodový systém pro ty, kteří přicházejí do UK za prací. Bodově 

je přitom ohodnocena i jazyková znalost. Uprchlíci dostanou povolení k 

pětiletému pobytu, během této doby bude sledován politický vývoj v jejich 

domovské zemi. Natrvalo budou moci zůstat pouze kvalifikovaní pracovníci. 

Před tím, než toto povolení dostanou, budou muset absolvovat test z 

angličtiny a test ze znalosti britského způsobu života. 
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Spolková republika Německo 

 Spolková vláda přijala v loňském roce nový migrační zákon, neboli 

poprvé se tato oblast bude řešit na federální úrovni. Přistěhovalcům bude, v 

rámci tohoto zákona, umožněn jazykový kurz a kurz občanské výchovy v 

délce trvání 630 hodin. Velký prostor pro iniciativu přitom zůstává na 

vládách jednotlivých spolkových zemí. Například Hesensko připravuje síť 

poradenských center a Severní Porýní-Vestfálsko pracuje na projektu 

dialogu s muslimskými komunitami. Veřejná debata před přijetím tohoto 

zákona znamenala zvýšení zájmu veřejnosti o toto téma. 

Španělsko 

 Španělsko jako stát s dlouhou tradicí přistěhovalectví vychází při 

přijímaní nových opatření v oblasti imigrační politiky z myšlenky, že 

integrace je strukturální jev, který, pokud je správně chápán, napomáhá 

sociálnímu a ekonomickému rozvoji společnosti a může ji tak obohatit. 

Naopak, pokud tomuto jevu není věnováno patřičné úsilí, může zapříčinit 

sociální problémy, jako jsou xenofobie, diskriminace, sociální ostrakismus a 

radikalizace. V letošním roce byla přijata dvě zásadní opatření. První se týká 

návrhu poskytnout status legálního pobytu pro všechny občany třetích zemí, 

kteří pracují načerno, mají ale pracovní smlouvu a mohou prokázat, že žijí 

ve Španělsku minimálně od srpna 2004. To druhé naopak posiluje pravomoc 

státních a odborových inspekčních orgánů, které mají za úkol bojovat proti 

černému pracovnímu trhu. Vláda se také snaží dosáhnout sociálního a 

politického porozumění v citlivé oblasti imigrační a integrační politiky.  

 

*   *   * 
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Celkové hodnocení integrační politiky jednotlivých členských 

zemí je nutné uvést konstatováním, že zatímco v lednu 2003 žilo ve 

státech EU 15.2mil. lidí ze třetích zemí, tj. 3.35% celkové populace, v 

roce 2005 se tento počet zvýšil o dva miliony, tj. o 0.44%. Migrace je 

tedy stále nejdůležitějším stimulem demografického růstu počtu 

obyvatel EU. Stupeň uskutečňování pozitivní integrační politiky se v 

jednotlivých členských státech velmi liší. V některých zemích chybí 

finanční prostředky i kvalifikovaní pracovníci. Pro většinu nových 

států je integrace cizinců zcela nový úkol. V každém případě bude 

Evropská komise dbát i do budoucna na to, aby národní integrační 

požadavky byly plně v souladu s legislativou EU. Zejména, bez 

jakýchkoliv výjimek, musí být v jednotlivých státech respektováno 

nařízení 2003/86 o sjednocování rodin a nařízení 2003/109, týkající 

se statusu příslušníků třetích zemí, kteří dlouhodobě v zemi pobývají. 

Tato nařízení nesmějí mít menší váhu, než nařízení na úrovni 

jednotlivých států. Přestože Komise vydala v roce 2003 doporučení 

týkající se "snížení zbytečně velkého rozdílu v počtu 

nezaměstnaných pocházejících z členských států a ze třetích zemí," 

pouze Nizozemí a Dánsko dosáhly určitého zlepšení. Pro naplnění 

tohoto cíle bude nutné, aby členské státy pomáhaly při zlepšování 

jazykových znalostí uchazečů o práci a nabízeli i individuální pomoc. 

Migranti by měli být plně zabezpečeni, co se týče volného přístupu ke 

vzdělání, bydlení, zdravotní a sociální péči. V současné době se 

situace v různých členských státech velmi liší. Zatímco v některých 

zemích jsou všechna práva zaručena v okamžiku udělení povolení k 

pobytu, v jiných se situace mění s ohledem na cílovou skupinu. Může 

se stát, že migranti mohou svá práva začít využívat teprve po určité 
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době. V některých členských zemích čekají i déle než 5 let. Pozitivní 

trend spatřuje Evropská komise v tom, že ve stále větším počtu 

členských zemí se menšiny začínají aktivně zapojovat do politiky. 

Většina zemí již přijala zákony proti rasové diskriminaci. Mnohé státy 

navíc iniciovaly dialog mezi církvemi a na podporu tolerance.

 Závěrem této části je třeba uvést, že ne všechny členské státy 

si zatím uvědomily míru zodpovědnosti za způsob, jakým budou 

provádět politiku integrace. Přistěhovalci by se měli stát platnými 

členy společnosti, do které přicházejí. Zároveň ale společnost, která 

je přímá, by měla být při jejich integrování nápomocna. Nedostatečná 

integrace znamená vznik uzavřených skupin nespokojených lidí, kteří 

se skutečnými občany disponujícími všemi výhodami a povinnostmi k 

zemi, ve které žijí, nikdy nestanou. 

 

5. CIZINCI A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE 

 

Do roku 1989 bylo Československo zemí "za železnou oponou", 

odkud lidé odcházeli. Podle odhadů, mezi lety 1948-1989, emigrovalo více 

než 200 tisíc československých občanů. V roce 1989, po pádu totalitního 

režimu, začali naopak uprchlíci do země přicházet. Nástup byl pozvolný. V 

červenci 1990  požádal o azyl jediný člověk. Situace se však rychle vyvíjela 

a mezi léty 1993-2003 žádalo o azyl v České republice zhruba 67 tisíc osob. 

Ovšem, jen asi 1300 z nich byl azyl udělen. Tabulka 3 dokumentuje 

souhrnný vývoj za období let 1990 - 2005. Následující tabulka 4 uvádí 

konkrétní data o počtech azylantů v ČR dle původu země. Do České 

republiky přicházeli migranti mimo jiné z Ruska (především z Čečenska), 

Ukrajiny, Běloruska, Číny, Afghánistánu, Moldávie, Arménie a Vietnamu. 
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Tabulka 3: Počet žadatelů o azyl v ČR mezi lety 1990 – 200535 

Rok Počet žadatelů o azyl 
Počet úspěšně 

vyřízených žádostí 

1990 1602 30 

1991 2226 776 

1992 841 251 

1993 2207 251 

1994 1187 116 

1995 1417 59 

1996 2211 102 

1997 2109 96 

1998 4085 78 

1999 7220 78 

2000 8788 133 

2001 18094 83 

2002 8484 103 

2003 11400 208 

                                                   
35 Zdroj: www.migraceonline.cz 
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2004 5459 142 

2005 4021 251 

 

 

Tabulka 4: Nejvyšší počty žadatelů o azyl v ČR dle státního občanství k 

31.12.2005 36 

 

Ukrajina 25% 

Slovensko 18% 

Indie 9% 

Čína 7% 

Rusko 6% 

Bělorusko 5% 

Ostatní celkem 30% 

 

 

V roce 1990 byl přijat první zákon o uprchlících (č.498/1990 Sb.), 

avšak z důvodu harmonizace evropského a českého práva byl o devět let 

později přijat nový (č.325/1999 Sb.) Obsahuje pojem "bezpečná země 

původu", což znamená snížení počtu těch, kteří mohou o azyl požádat. Na 

druhé straně zákon připouští možnost "azylu z humanitárních důvodů". 

Podle evropského i českého práva mají žadatelé o azyl právo v zemi 

pracovat. Podle nové právní úpravy se však toto právo týká jen těch, kteří 
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podali žádost o azyl před dobou kratší než jeden rok. V ČR existují dvě tzv. 

přijímací střediska, kam je žadatel o azyl dopraven. Jsou v Praze - Ruzyni a 

ve Vyšních Lhotách. Odtud je cizinec po několika dnech přestěhován do 

pobytového střediska, kde čeká na rozhodnutí. Během této doby je pro něj 

zajištěno ubytování, strava a bezplatná lékařská péče. Žadatel o azyl je 

povinen absolvovat pohovor ve svém mateřském jazyce s příslušným 

úředníkem. Pokud obdrží zamítavou odpověď, má žadatel možnost se 

odvolat a do konečného rozhodnutí zůstat na území ČR. Často ale 

nezůstávají, neboť považují Česko za tranzitní zemi. Skutečností je, že azyl 

získá jen 1%-3% z celkového počtu žadatelů. Od roku 1990 byl poskytnut 

azyl celkem 2513 osobám.37 Pokud žadatel azyl získá, zároveň obdrží i 

povolení k trvalému pobytu. Stát nabízí azylantům možnost naučit se česky 

v rámci tzv. státního integračního programu. Má také povinnost zajistit pro 

ně ubytování. Ačkoliv je pracovní migrace potřebná, vláda dosud 

nepřipravila životaschopný koncept přijímání pracovních sil. Na rozdíl od 

Velké Británie, Francie nebo Německa chybí systém "zelených karet" 

zvýhodňující špičkové odborníky, například z řad lékařů, manažerů, 

technických specialistů a univerzitních učitelů z různých zemí světa. Co se 

týče migrační politiky jako takové, má ČR šanci poučit se z chyb, kterých se 

dopustily státy západní Evropy po druhé světové válce. Česko by se tak do 

budoucna mohlo vyvarovat problémů, s nimiž se i dnes mnohé 

západoevropské země potýkají. V roce 2000 přijala česká vláda dokument 

"Koncepce integrace cizinců". Tento dokument ale není dostatečným 

nástrojem pro skutečnou integrační politiku, tak, jak byla definována na 

summitu v Soluni. Zapomíná se například na dialog mezi náboženstvími, 

                                                                                                                                                        
36 Zdroj: www.migraceonline.cz 
37 Zdroj: www2.czso.cz/cizinci/azylove_rizeni 
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nebo na přípravné kurzy českého jazyka pro děti cizinců (ty pak jsou nuceny 

trávit ve škole dlouhé měsíce, aniž by rozuměli jedinému slovu), chybí 

nabídka jazykových a integračních kurzů pro dospělé. V České republice 

bylo evidováno ke dni 31.12.2005 celkem 278 312 cizinců. Ze zahraničí s v 

tomto roce přistěhovalo 50 804 osob a do zahraničí se naopak vystěhovalo 

33 78438, celkově tedy zbývá 16 920 přistěhovalců, žijících v tomto státě. 

Dlouhodobé prognózy počítají asi s jedním milionem imigrantů v příštím 

desetiletí, což ve srovnání s Velkou Británií nebo Francií sice není mnoho, 

nijak to ale nezbavuje české úřady povinnosti vytvořit pro všechny občany 

bez rozdílu kvalitní legislativní rámec v oblasti migrační a integrační 

politiky.39 Po tomto prvním kroku by měl následovat další, s cílem zajistit 

"záchytné body" na cestě k integraci do společnosti, a to za aktivního 

přispění samotných přistěhovalců. V této oblasti má ČR velké zpoždění. 

Příklady, jak lze přistěhovalcům v prvním období pomoci, lze najít například 

ve Švédsku nebo v Dánsku. Autoři Andrea Baršová a Pavel Barša se 

pokusili nastínit ideální směr vývoje české migrační politiky. Podle nich 

důležité uvažovat nikoliv v intencích "my" versus "oni-cizinci". Už termín 

"cizinec" by se podle nich měl používat co nejméně. Měla by vzniknout 

jakási společenská smlouva, která by obě strany zavazovala k toleranci, 

spolupráci a snaze o vzájemné pochopení.   

 

5.1 Legislativní úprava azylu a pobytu cizinců na území ČR 

Cizinci v ČR a legislativní úprava 

Nejdelší tradici mělo zaměstnávání polských občanů na území ČSSR, 

které sneslo srovnání s enormním přistěhovalectvím vietnamských občanů. 

                                                   
38 Zdroj: migraceonline.cz 
39 Baršová, Andrea – Barša, Pavel: Přistěhovalectví a liberální stát, s. 248, Masarykova 
universita, Brno 2005 
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Ti přijížděli do ČSSR za vzděláním, do odborných učilišť, a na střední školy 

v rámci bilaterálních dohod, které v tomto komunistickém režimu byly 

sjednány také s Kubou, Mongolskem, Angolou, Severní Koreou, Laosem a 

Kyprem. Podle těchto mezivládních dohod pracovalo ke konci roku 1990 na 

území ČSFR “23113 Vietnamců, 3790 Poláků, 274 Mongolců, 101 

Kubánců, 142 Angolců”40 

 Tehdejší režim dodržoval centrálně plánovanou politiku nevměšování 

a neintegrace. Tečku za tímto přístupem učinila až změna poměrů roku 

1989, kdy pozbyly platnost mezinárodní dohody o výměně obyvatelstva 

bývalého socialistického bloku. 

 Ze zákonů upravující pobyt cizinců na území dnešní ČR uveďme 

zákon č. 68/1965 Sbírky o pobytu cizinců na území  Československé 

socialistické republiky. Od 1.10.1992 byl nahrazen zákonem č. 123/1992 

Sbírky o pobytu cizinců na území Československé federativní republiky a od 

1.1.2000 byl nahrazen novým zákonem číslo 326/1999 Sbírky o pobytu 

cizinců na území ČR. Ten prošel několika novelizacemi a je účinný dodnes. 

Subjekty práva jsou plně podřízeny tomuto právnímu řádu a jsou povinni 

respektovat její veškerá ustanovení. Stejně jako občan ČR, nesmí být cizinec 

nucen opustit ČR, pokud neporušil český právní řád. 

 Současný přístup k pobytu cizinců na našem území je v souladu s 

demokratickými a liberálními principy suverénního státu. Vstup, pobyt a 

vycestování cizinců z území ČR je taxativně vymezeno v zákoně číslo 

326/1990 Sbírky a zmírňující formy novelizace tohoto zákona číslo 

428/2005 Sbírky a spadá do kompetence Policie ČR, Ministerstva vnitra ČR 

a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Cizinec smí na území ČR pobývat 

                                                   
40 Baršová, Andrea – Barša, Pavel: Přistěhovalectví a liberální stát, s 218, Masarykova universita, 

Brno 2005 
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přechodně nebo trvale. V roce 2003 bylo “zaznamenáno 240 000 cizinců s 

povolením k pobytu, z toho 160 000 s dlouhodobým pobytem a  80 000 s 

trvalým pobytem.”41 

 Hlavním uváděným účelem příchozích cizinců jsou ekonomické 

aktivity, dále sloučení rodiny a usídlení. Největší počet příchozích cizinců je 

z Evropy, třetinovou populaci můžeme sledovat z Asie a zanedbatelnou část 

z Ameriky a Afriky.  Nejhustší regionální rozmístění je zřetelně v hlavním 

městě Praha a ve Středočeském kraji. 

 

 

Získání státního občanství ČR 

 Po rozpadu České federativní republiky bylo nutné novelizovat 

zákony týkající se státního občanství. Česká a Slovenská republika byly nyní 

dva suverénní státy. 

 V roce 1993 vstupuje v platnost “zákon č. 40/1993 Sbírky o nabývání 

a pozbývání státního občanství České republiky.”42 Tento legislativní akt 

mimo jiné zakazuje nutit opustit ČR jak  jejího občana, tak i cizince. První 

část tohoto zákona vymezuje způsoby nabývání státního občanství ČR. Je 

zde vymezeno pět odlišných způsobů, jak se stát státním občanem ČR.  

Uvozující odstavce říkají, že “státní občanství ČR se nabývá: narozením, 

určením otcovství, nalezením na území ČR, prohlášením a udělením.”43 

 Získání státního občanství narozením na jeho území se v právní vědě 

nazývá “Princip Ius Soli”. Druhý způsob získání občanství klade jako 

určující kritérium otcovství, matka může mít jiné nebo žádné stání 

                                                   
 
41 Migrace v ČR před vstupem do EU, s. 5, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2005 
42 Zákon České národní rady ze dne 29.prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního 

občanství České republiky, zákon č. 40/1993 Sbírky 
43 tamtéž, s.231 
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občanství, dítě však nabývá automaticky občanství ČR.  Nalezenec musí být 

mladší 15 let a v době nalezení nesmí být možné dohledat zákonné zástupce 

na území ČR. Při rozpadu České federativní republiky ke dni 31.prosince 

1992 si fyzická osoba, která neměla státní občanství České republiky, ani 

stání občanství Slovenské republiky mohla dobrovolně zvolit své státní 

občanství prohlášením.44 Paragraf 7 hovoří o posledním ze způsobů 

nabývání občanství, a to udělením. Je zapotřebí splnit 4 podmínky určené v 

zákoně. 

 Udělování státního občanství je v kompetenci  Ministerstva vnitra ČR. 

Cizinec, získávající občanství, musí složit slib ve znění paragrafu 12 a tj. 

“Slibuji na svou část věrnost České republice. Slibuji, že budu plnit všechny 

povinnosti státního občana České republiky.”45 

 Druhá část zákona hovoří o pozbývání státního občanství České 

republiky. Jedná se o “propuštění ze státního svazu České republiky” nebo 

“…prohlášením o nabytí cizího státního občanství.”46 První důvod může 

volit občan v případě, že mu bylo například nabídnuto občanství jiného 

státu. “Státní občanství České republiky se pozbývá převzetím Listiny o 

propuštění ze státního svazu České republiky.”47 

Je možné se na vlastní žádost vzdát státního občanství České 

republiky, když se fyzická osoba zdržuje na cizím státním území alespoň po 

dobu deseti let. 

 

Přechodný pobyt cizinců 

                                                   
44 tamtéž, s.231 
45 Zákon číslo 40/1993 Sbírky, s. 232 
46 tamtéž, s.232 
47 tamtéž, s.232 
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 Přechodný pobyt je udělován na základě žádosti. Možné varianty 

přechodného pobytu jsou: 

 

- “Krátkodobé vízum – 90 dnů, které je uděleno zastupitelským úřadem na 

žádost cizince a toto vízum lze prodloužit. 

- Dlouhodobé vízum – nad 90 dnů, které uděluje policie a vydává 

zastupitelský úřad na žádost cizince, avšak nejdéle na 1 rok. 

- Občané Slovenské republiky - platí pro ně zvláštní režim, upřesněný 

zákonem číslo 77/2000 Sbírky”48 

 

Trvalý pobyt 

Doba trvalého pobytu na území České republiky byla legislativně 

schválena na dobu 15 let. Tyto osvědčení jsou vydány v souladu s 

mezinárodními dokumenty o lidských právech.  

 

Povinnosti cizinců 

Cizinec je povinen dodržovat zákony a ostatní předpisy České 

republiky, dále je povinen uvádět ve svých žádostech pravdivé a úplné 

informace a na příslušném úřadě hlásit bez prodlení ztrátu, či odcizení 

osobních dokladů. Z mezinárodních smluv vyplývá, že pokud dopravce 

(letecký, námořní či silniční) přepraví osobu bez platných dokladů příslušné 

země, nese finanční odpovědnost za dopravu této osoby do jeho rezidenční 

země. 

 

Sankce 

                                                   
48 Cizinci v ČR, Český statistický úřad, s.22, Praha 2004 
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Dle “zákona čísla 200/1990 Sbírky o přestupcích může být stanovena 

pokuta – sankce až ve výši 10.000,- Kč za neoprávněný pobyt na území ČR, 

zákaz pobytu nebo vyhoštění za porušení povinností stanovených zákonem o 

pobytu cizinců.”49 

 

Zákaz hromadného vyhošťování cizinců 

Článek 4 Základních lidských práv a svobod zakazuje hromadné 

vyhošťování  cizinců. O každém vyhoštění nebo vydání musí být rozhodnuto 

jednotlivě, na základě soudního řízení. Cizinec, vlastnící povolení k pobytu 

na území ČR, musí mít možnost uplatnit námitky proti svému vyhoštění. 

Taktéž má právo nechat se zastupovat před příslušným orgánem a nechat 

přezkoumat svůj případ. Cizinec může být vyhoštěn, je-li to nutné k udržení 

veřejného pořádku, nebo je-li to odůvodněno zájmy národní bezpečnosti.  

 

Dočasná ochrana cizinců “dočasné útočiště” 

Institut dočasné ochrany50 nalezneme například v “Usnesení vlády číslo 

378 ze dne 21.4.1999”51, kdy bylo schváleno poskytování dočasného 

útočiště občanům Svazové republiky Jugoslávie z provincie Kosovo do 

31.12.1999 

Jedná se o uprchlíky, kteří dočasně opouštějí svou zemi z důvodů 

válečných konfliktů, či přírodních katastrof. Institut “dočasného  útočiště” 

není systémovým řešením a pochopitelně neřeší příčiny, jedná spíše o 

operabilní výjimku poskytovanou na dočasné období. Nelze-li ani po 

uplynutí vymezené doby uprchlíky repatriovat, nastupuje orgán UNHCR a 

                                                   
49 Kohout, Alexej – Tuláček, Jan a kol., Výdělečná činnost cizinců v ČR, s. 21, Linde Praha 1995  
50 Sídlem v Praze, web: http://www.azyl.cz 
51 Hubalíková Eva, Evropská úmluva o lidských právech a ČR, s. 338, Linde Praha 2003 
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aplikuje některou z dlouhodobých koncepcí integrace v azylové zemi, nebo 

přestěhování do třetí země. 

 

“Statistika UNHCR udává čísla, zahrnující osoby v institutu dočasné 

ochrany s případem vypuknutí války na Balkáně roku 1992, následovně: 

“Bosňáci, kteří utekli za války na Balkáně, jejich celkový počet 500 000 

osob v březnu 1997. V Německu se usídlilo 345 000 osob, v USA 38 000 

osob, v sousední Makedonii 7 210 osob, ve Velké Británii 6 000 osob a v 

ČR 5 630 osob.”52 

 

5.2     Azylový zákon a postavení uprchlíka v ČR 

 

Základní kámen azylového zákona byl v Československu položen 

schválením prvního uprchlického zákona číslo 498/1990 Sbírky a v 

následujícím roce tj. 1991 ratifikováním Ženevské úmluvy o postavení 

uprchlíků z roku 1951. Postupně dochází ke zpřísňování azylové politiky a 

je kladen důraz na sankcionování nelegálních přepravců uprchlíků do naší 

země. Dochází též k harmonizaci s evropským právem. Česká republika 

přijímá zákon č. 325/1990 Sbírky o azylu ze dne 11.listopadu 1999, který 

přináší několik benevolentních klauzulí, umožňujících žadatelům pracovat v 

ČR okamžitě po podání žádosti o azyl. Pro srovnání, od roku 1990 bylo 

registrováno více než 59 000 žádostí o azyl. Toto číslo se dramaticky 

zvyšuje do roku 2001. Roku 2002 dochází k výraznému poklesu žádostí v 

důsledku legislativní změny tohoto zákona. Vychází novelizace v podobě 

zákona číslo 2/2002 Sbírky, která přináší restriktivní změny, jako například , 

znemožnění azylantům pracovat do jednoho roku pobytu na našem území, 
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nebo výrazné omezení finanční podpory. Uprchlík má podobná práva a 

povinnosti jako občan ČR, až na některé výjimky. Uprchlík nemá volební 

právo, nepodléhá branné povinnosti, “může vykonávat výdělečnou činnost a 

nabývat nemovitý majetek jen za podmínek stanovených zvláštní úpravou, 

pro účely zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení se považuje za 

cizince s povoleným trvalým pobytem.”53  

Uprchlík má také právo na dostatečné vzdělání poskytované v rámci 

základního vzdělání a je mu umožněno zúčastňovat se bezplatných kurzů 

českého jazyka. 

 

Legalizační proces s uprchlíky v ČR 

Při překročení státní hranice má cizinec právo podat písemnou žádost o 

postavení uprchlíka v naší zemi, která bude následně prozkoumána. Po 

vyplnění žádosti putuje uprchlík do přijímacího střediska, kde probíhá 

vstupní procedura, jako celková zdravotní prohlídka a zadržení dokladů. Při 

zahájení azylového řízení je osoba uprchlíka přesunuta do pobytových 

středisek uprchlických táborů. Zde má nárok na bezplatné ubytování, stravu, 

hygienické potřeby, zdravotní péči a zanedbatelné kapesné.54 

 

Ministerstvo vnitra ČR 

 Ministerstvo vnitra ČR vytváří koncepční, legislativní i realizační 

přístupy v otázce migrační a azylové politiky ČR. Úsekem ministerstva 

vnitra zodpovědného za azyl, migraci, integraci, vstup a pohyb cizinců na 

území ČR a Schengenské spolupráce je Obor azylové a migrační politiky. 

                                                                                                                                                        
52 Situace uprchlíků ve světě 1997 – 1998, Humanitární program, s. 209, Oxford University Press 
53 Kohout, Alexej – Tuláček, Jan a kol., Výdělečná činnost cizinců v ČR, s. 27, Linde Praha 1995 
 
54 Kapesné vyplácené MV ĆR činní 120 CZK na osobu na jeden den, pro dítě je tato sazba 
poloviční. 
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5.3 Aktivity v ČR pro pomoc uprchlíkům 

IOM - Imigration organisation of migration 

 Nejvýznačnějším cílem této organizace je pomoci všem 

migrantům, IDPs, dočasně přesídleným osobám bez státní 

příslušnosti. Organizují dobrovolné návraty domů pro osoby, které o 

to požádají. Organizace se též zabývá integrací cizinců do české 

společnosti, bojem proti nezákonnému obchodu s lidmi a pořádáním 

informačních kampaní. V České republice se jeví jako zásadní 

problém velký exodus migrantů na naše území. Ti buďto žádají o 

postavení uprchlíka v ČR, a nebo, a to je častější varianta, pokračují 

dále, hledat štěstí v západní Evropě. Tisíce lidí, kteří neuspějí 

v legalizaci svého pobytu na území ČR, nastupují na program jejich 

právní deportace ze země. Vyhošťovací akty neprobíhají v každém 

případě na základě dobrovolného odchodu do rezidenční země. 

Nejvíce osob, které jsou donuceny se vrátit zpět do své vlasti, jsou 

z Moldavska, Číny, Gruzie, Arménie a z dalších několika států 

bývalého Sovětského svazu. 

Aktivity IOM 

V roce 1992 poskytovala logistickou podporu a lékařskou asistenci 

vysídlenému obyvatelstvu z bývalé Jugoslávie. Na tomto základě rozbíhá  

nouzový program YEP55 zaměřený na evakuaci a reunifikaci rodin z bývalé 

                                                   
55 YEP –Yugoslavien emergency program 
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Jugoslávie. Za posledních 8 let pomohla IOM v rámci programu YEP více 

než 130 000 lidí.56 

V roce 1994 asistovala při návratu 1.2 mil. obyvatel Rwandy ze 

sousedních zemí a přistěhování 250 000 uprchlíků z bývalého Zaire. 

V následujícím roce vypukl válečný konflikt v Čečensku, a IOM 

evakuovalo do bezpečí 50 000 ohrožených obyvatel z Ingušska a Dagestánu. 

V roce 1996 IOM eviduje celkový počet více než 190 000 Bosňanů 

vyhnaných ze své domovské země. Tito lidé nacházejí dočasné útočiště na 

půdě střední a západní Evropy. 

V roce 1999 zorganizovalo letecký humanitární program pro 80 000 

kosovských uprchlíků z bývalé Jugoslávie do více než 30-ti hostitelských 

zemí. V druhé polovině tohoto roku byl připraven jejich návrat zpět do 

vlasti. 

V roce 2002 asistuje při návratu 150 000 Kosovských občanů do své 

země, a účastní se námořní  a letecké akce při návratu 140 000 uprchlíků 

z Timoru.57 

Z hlediska činorodosti IOM v ČR byl etablován „Pilotní projekt 

integrace cizinců a podpora organizací se sdružením komunit cizinců na 

území České republiky.“ Výzkum byl zaměřen na rizikové faktory, které 

podmiňují sociální vyloučení cizinců z české společnosti se zřetelem na 

ukrajinskou, arménskou a vietnamskou komunitu. Zkoumání se provádělo 

přímo v terénu a aktivuje prověření stávajících modelů na konkrétních 

                                                   
56 http://www.iom.cz/o_nas.shtml  
57 http://www.iom.cz/projekty-details.shtml?=190188 



 56 

postojích a zkušenostech imigrantů. Výsledky bádání budou poskytnuty 

státní správě v podobě praktických doporučení, jež z výzkumu vyplynou. 

Značně nápomocným instrumentem ohledně aspektů integrace cizinců do 

české společnosti bylo zřízení webové stránky, která usnadňuje šíření 

informací jak v českém, tak i arménském, vietnamském a ruském jazyce.  

Uveďme poslední stručnou poznámku o dalších českých NGO, 

zabývajících se uprchlíky. Existuje poradna pro uprchlíky při českém 

Helsinském výboru, která pomáhá uprchlíkům, vyrovnávat se s novým 

začátkem v České republice.58 

Dále na českém území operuje Organizace pro pomoc uprchlíkům 

pomáhající lidem, kteří požádají o azyl v ČR, a těm, kteří v ČR požívají 

dočasné ochrany. 

Poradna pro integraci pomáhá při adaptaci a integraci uprchlíků a 

ostatních cizinců do nového prostředí.59 Sdružení Česká katolická charita60 

poskytuje uprchlíkům poradenství, materiální pomoc a provozuje ubytovnu 

pro cizince se statutem strpění. Široká veřejnost se může zapojit ve Sdružení 

občanů zabývajících se emigranty (SOZE)61, které poskytuje pomoc 

uprchlíkům a dalším kategoriím cizinců přicházejících do ČR. 

Česká republika se také podílí na aktivitách orgánů Rady Evropy 

zabývajících se migrační a uprchlickou otázkou. Za tímto účelem byly 

vytvořeny následující orgány: 

1. Evropský výbor pro migraci – CDMG 

                                                   
58 http://www.domavcr.cz 
59 Sídlem v Praze, http://www.p-p-i.cz 
60 Sídlem v Praze, http://www.charita.cz 
61 Sídlem v Brně, http://www.web.quick.cze/soze 
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2. Výbor pro otázky územního azylu, uprchlíků a bezdomovců – CAHAR 

3. Mezinárodní centrum pro vývoj migračních politik ICMPD, se sídlem 

ve Vídni.62 

ZÁVĚR 

Přestože se píše rok 2007, lze konstatovat, že migrační politika je až 

dosud v EU téma aktuální až akutní, respektive nedořešené a velmi citlivé. 

Přece jen se dá snadněji kontrolovat pohyb zboží, než pohyb živých lidí. 

Citlivá je tato oblast proto, že "pravidla hry" významně ovlivňují osudy těch, 

kteří dospěli k nelehkému rozhodnutí, odejít z rodné země. Současná 

migrační politika EU má své odpůrce. Ochránci lidských práv a humanitární 

organizace ji vyčítají přílišnou tvrdost při zavádění stále nových regulačních 

opatření, jejichž cílem je pouze snižovat počet přijímaných migrantů. Podle 

Marka Čaňka z Multikulturního centra Praha jednotlivé členské státy spolu 

dokonce "závodí, který z nich zavede jako první určité opatření, jež omezí 

počet žadatelů o azyl a také délku pobytu v zemi." Bylo by také vhodné, aby 

rétorika evropských politiků, hlásajících toleranci, nebyla v rozporu s 

přijímáním některých legislativních opatření. Například, zavedení termínu 

"bezpečná třetí země" do azylového zákona znamenal překážku i pro ty, 

kteří na udělení azylu měli nárok. Euroskepticky orientované politické 

strany naopak poukazují na přehnanou vstřícnost k přistěhovalcům, kteří 

znamenají zátěž pro daňový a sociální systém a v poslední době někteří z 

nich i bezpečnostní riziko. Do Evropy přicházejí statisíce "azylantů" ve 

vojenském věku, z Iráku, Íránu, Afghánistánu a Čečenska. Muslimští 

radikálové patří většinou ke druhé nebo třetí generaci přistěhovalců a jejich 

radikalizace, jak se domnívají někteří sociologové, je právě důsledkem toho, 

                                                   
62 Parlamentní zpravodaj, Nezávislé zpravodajství z Poslanecké sněmovny a Senátu, Horáková 

Milada, Roč.8, č.3/2002, str. 22 
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že stát dlouho zavíral oči před problémy soužití lidí různých kultur. 

"Průzkum televize ITV ukázal prohlubující se propast mezi muslimy a 

nemuslimy v Británii. Plná třetina Britů považuje islám za hrozbu svého 

způsobu života. Stejná část muslimů (kterých je v Británii asi tři procenta) si 

naopak myslí, že britské hodnoty ohrožují Islámský způsob života."63 V 

Bruselu se v květnu letošního roku sešel tým dvaceti odborníků, který má 

vytvořit nový slovník výrazů pro veřejnou komunikaci. Jde o to najít 

ekvivalenty slov, která by zbytečně neurážela muslimy v zemích EU a tak 

nevyvolávala jejich radikalizaci. Namísto termínu "islámský terorista" by se 

měl začít používat výraz "terorista, který zneužívá islám". Xenofobní 

radikálně pravicová uskupení v Nizozemí, ve Francii, v Německu a jinde 

jsou na vzestupu. Mají úspěch zejména u obyvatel z ekonomicky slabších 

vrstev, z oblastí s vysokou nezaměstnaností. Vůdce Národní fronty ve 

Francii, Jean-Marie Le Pen, se dokonce umístil na druhém místě v 

prezidentských volbách. V zemích s velkým počtem přistěhovalců probíhá 

již několik let diskuse o tom, co je to "multikulturalismus", zda je vůbec 

uskutečnitelný a zda by nebylo lepší vytvořit jiný model fungování více 

etnické společnosti. "Nenávidíme politiky, kteří změnili tuto zemi ze slušné 

a stabilní společnosti na multikulturní binec," prohlásil předák 

ultrapravicové Britské národní strany letos v dubnu.64 Kontroverzní 

nizozemský režisér van Gogh zase obviňoval vládu z toho, že vytváří iluzi 

tolerantní společnosti a přehlíží problémy, které přináší další a další vlny 

přistěhovalců. "I tolerance má své hranice. Když už k sobě někoho pozvu, 

očekávám, že akceptuje pravidla, která jsem určil a kterými se řídím," 

prohlásil.65        

                                                   
63 Jeník, Tomáš: Britové se bojí “svých islamistů”, Lidové noviny, s.3, 7.7.2006 
64 Jeník, Tomáš: “Britové nemají problém volit xenofoby”, Lidové noviny, s. 9, 19.4.2006 
65 “Poslankyně z kauzy van Gogh se vrátila”, Právo, s. 17, 26.1.2005 
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*   *   * 

 

Po výčtu těchto negativních jevů, se kterými se obyvatelé západních 

zemí každodenně setkávají, se zdá, že migrační politika EU, ale tím i všech 

členských států, nemá šanci odstranit problémy na hranicích i za nimi. 

Evropská unie ale není všemocnou organizací, představuje jen malý výsek 

celosvětového dění. A právě nepříznivý vývoj v některých částech světa je 

příčinou, proč se statisíce lidí každoročně vydávají na cestu. Migrace se týká 

i mnohých dalších zemí světa, v první řadě USA, Kanady, Austrálie. Ani 

ony, ačkoliv volí jiné přístupy, si zatím nedokázaly s přílivem uprchlíků 

poradit. Často zmiňovaná možnost pomoci směrované do nejchudších zemí 

světa není a zřejmě asi nemůže být dostatečným řešením. Migrační  politika 

by měla v současnosti i v budoucnu vycházet především z respektu vůči 

základním lidským právům. Integrační politika pak z faktu, že každý člověk 

si potřebuje zachovat svou identitu ve společnosti, ale také musí dodržovat 

zákony země, ve které žije. 
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