UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Přírodovědecká fakulta
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Studijní program: Geografie
Studijní obor: Globální migrační a rozvojová studia

Bc. et Bc. Markéta Davidová

(Ne)legální migrace a role účelových sňatků při získání pobytových
oprávnění státních příslušníků třetích zemí na území Česka se zaměřením
na česko-muslimské sňatky
(Il)legal migration and the role of marriages of convenience when gaining residence
permit for third-country members in the Czech Republic focusing on Czech-Muslim
marriages
Diplomová práce
Vedoucí práce: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.

Praha 2019

Prohlášení
Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci zpracovala samostatně a že jsem uvedla všechny použité
informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla předložena k získání
jiného nebo stejného akademického titulu.

V Praze dne 9. července 2019

Bc. et Bc. Markéta Davidová

2

Poděkování
Touto cestou bych chtěla vyjádřit poděkování vedoucímu diplomové práce prof. RNDr. Dušanu
Drbohlavovi, CSc. za jeho cenné rady, čas a odborný dohled. Poděkování rovněž patří kpt. Mgr.
Janu Halamkovi za pomoc při realizaci výzkumu na Vízovém oddělení Ředitelství služby
cizinecké policie, za vstřícný přístup a čas, který mi v průběhu výzkumu věnoval. V neposlední
řadě bych ráda poděkovala vedoucímu Odboru podpory výkonu služby Ředitelství služby
cizinecké policie plk. JUDr. Miloslavu Smetanovi a vedoucímu Vízového oddělení Ředitelství
služby cizinecké policie Mjr. Mgr. Ondřeji Nečasovi za umožnění sběru dat na oddělení, neboť
bez jejich souhlasu bych nemohla s oddělením spolupracovat. Srdečné poděkování bych ráda
věnovala také mým rodičům, kteří mi poskytli možnost studovat a všestranně mě podpořili.
Děkuji také mému partnerovi, který při mně po dobu studia stál. Můj dík patří taktéž
Mgr. Veronice Čoudkové za její podporu v průběhu práce.
3

Abstrakt

Migrace nabízí spektrum nelegálních kanálů, skrze které migranti vstupují do cílových zemí.
Jednou z těchto cest jsou účelové sňatky. Konkrétně to znamená uzavření manželství mezi
cizincem, který nemá v cílové zemi žádný pobytový status nebo má nižší než strana, se kterou
manželství uzavírá. Tou stranou může být občan cílové země, nebo též cizinec, ale s vyšším
pobytovým statusem. Osoby, které do těchto sňatků vstupují, zneužívají institut manželství
s cílem získat legální pobyt v dané zemi. Předmětem diplomové práce je tedy nelegální migrace
cestou uzavření sňatků státních příslušníků třetích zemí z oblasti muslimského světa a osob
žijících na území Česka. Cizinci posléze získávají status rodinného příslušníka občana Evropské
unie (EU), a s tím právo volného pobytu a pohybu na území EU. Celkovým záměrem výzkumné
práce bylo porovnat dvě kategorie těchto cizinců, kteří žádali o vstup do Česka na základě
krátkodobého víza. Jednu kategorii tvořili žadatelé o vízum, kteří v žádosti uspěli, a druhou
tvořili žadatelé, kterým byla žádost zamítnuta z důvodu zjištěného obcházení imigračního
práva formou účelového sňatku. Obě skupiny byly porovnány na základě vybraných indicií,
které jsou následující – věkový rozdíl muže a ženy, kteří sňatek uzavřeli, dále existence
příbuzného pobývajícího ve státě EU u žadatelů o vízum, socioekonomické zázemí žen žijících
na území Česka a délka známosti manželů před svatbou, a s tím spojený i počet jejich setkání.
K porovnání přispěl rovněž sestavený profil muže a ženy zastupující obě kategorie a také byla
zmapována místa, kde došlo k seznámení sledovaných manželských párů. Data pro analýzu
poskytlo Vízové oddělení Ředitelství služby cizinecké policie v Praze. Data byla sbírána
metodou kvantitativní obsahové analýzy a při jejich zpracování byla aplikována především
metoda analýzy kategoriálních dat a metoda 2faktorové ANOVA.

Klíčová slova:
účelový sňatek, nelegální migrace, Ředitelství služby cizinecké policie, protokol o podání
vysvětlení, Česko, země muslimského světa
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Abstract

Migration offers a spectrum of illegal channels through which migrants enter their target
countries. Marriages of convenience are one of these ways. Specifically this means marrying
a foreigner who has no residence status or has a lower one than their partner they are
marrying. Their partner may be the citizen of their target country or also a foreigner, however,
having a higher residence status. People entering such marriages misuse the marriage institute
in order to obtain a legal residence in the given country. The objective of the diploma thesis is
thus illegal migration through marriages between nationals coming from third countries of the
Muslim world and people living in the area of the Czech Republic. Subsequently, foreigners
obtain the status of a family member, of an EU citizen, and together with that the right of
a free residence and movement within the EU. The general aim of the research was to
compare two categories of these foreigners who were looking for the entry into the Czech
Republic based on a short-term visa. One category consisted of visa applicants who succeeded
in their applications, and those whose applications were refused due to a detected
circumvention of the immigration law in the form of a marriages of convenience. Both groups
were compared based on chosen indicators that are the following: the age difference between
the married man and woman, the existence of a relative staying in an EU country in visa
applicants, socio-economic background in women living in the Czech Republic, and the length
of the married couple´s relationship before marriage, and the number of their meetings
connected. The comparison was also supported by the compiled profiles of a man and
a woman representing both categories, and the places where the observed married couples
had met for their first time were mapped as well. Analysis data was provided by the Visa
department of the Foreign Police Directorate in Prague. Data was collected via the method of
quantitative content analysis, and to process it, the method of categorial data analysis and the
ANOVA two-factor method were applied.

Keywords:
marriage of convenience, illegal migration, Foreign Police Directorate, explanation protocol,
the Czech Republic, Muslim countries

5

OBSAH
Seznam tabulek ................................................................................................................................. 8
Seznam grafů ..................................................................................................................................... 8
Seznam map ...................................................................................................................................... 9
Seznam příloh .................................................................................................................................... 9
Seznam použitých zkratek .................................................................................................................10
I.

ÚVOD A STANOVENÉ CÍLE PRÁCE ...............................................................................................11

II.

TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE ..............................................................................................15
1.

Nelegální migrace ........................................................................................................ 15

1.1

Definice ................................................................................................................... 15

1.2

Převaděčství ............................................................................................................ 19

1.3

Podmíněnosti a dopady nelegální migrace ............................................................... 22

2.

Účelové sňatky ............................................................................................................ 23

2.1

Definice ................................................................................................................... 23

2.2

Účelové sňatky v evropském právním rámci............................................................. 27

2.3

Podmíněnosti účelových sňatků od historie po současnost ...................................... 28

2.4

Doprovodná trestná činnost a dopady účelových sňatků .......................................... 31

3.

Nelegální migrace v Česku ........................................................................................... 33

3.1

Vývoj a současná situace.......................................................................................... 33

3.1.1
3.2
4.

Převaděčství ........................................................................................................ 36
Regulace nelegální migrace a instituce zodpovědné za její kontrolu ......................... 37

Účelové sňatky v Česku................................................................................................ 40

4.1

Výskyt zjištěných účelových sňatků na území ........................................................... 40

4.2

Modus operandi ...................................................................................................... 41

4.3

Účelové sňatky v českém právním rámci .................................................................. 43

4.4

Prokazování účelového sňatku ................................................................................. 44

4.4.1

Před udělením víza .............................................................................................. 46

4.4.2

Po udělení krátkodobého víza .............................................................................. 47

5.

Účelové sňatky v mezinárodním kontextu ................................................................... 49

5.1

Norsko ..................................................................................................................... 50

5.2

Švédsko ................................................................................................................... 51

5.3

Dánsko .................................................................................................................... 52

5.4

Nizozemsko ............................................................................................................. 53

5.5

Německo ................................................................................................................. 54
6

5.6

Souhrn ..................................................................................................................... 55

III. ANALÝZA DAT ............................................................................................................................57
6.

Vízové oddělení Ředitelství služby cizinecké policie ..................................................... 57

7.

Muslimský svět ............................................................................................................ 59

7.1
8.

Uznání oddacího listu českými úřady ....................................................................... 62
Metodika sběru dat ..................................................................................................... 63

8.1

Zdroje dat ................................................................................................................ 63

8.2

Systemizace dat ....................................................................................................... 65

9.

Výsledky šetření .......................................................................................................... 66

9.1

Základní charakteristika sledovaných osob............................................................... 67

9.2

Hledání rozdílů ve sledovaných kategoriích .............................................................. 68

9.2.1

Věkový rozdíl mezi manželi .................................................................................. 68

9.2.2

Příbuzenský vztah ve státě EU .............................................................................. 72

9.2.3

Socioekonomické ukazatele ................................................................................. 75

9.2.3.1

Úroveň vzdělání ................................................................................................... 76

9.2.3.2

Finanční příjem .................................................................................................... 77

9.2.3.3

Region ................................................................................................................. 79

9.2.4

Délka známosti manželů ...................................................................................... 80

9.2.4.1

Způsob seznámení ............................................................................................... 84

9.3

Profil muže a ženy ve sledovaných kategoriích ......................................................... 85

9.4

Místa osobních seznámení manželských párů .......................................................... 90

9.5

Výsledky pobytových kontrol ................................................................................... 94

IV. ZÁVĚR......................................................................................................................................100
V.

DISKUZE ..................................................................................................................................105

VI. POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE ..............................................................................................113

7

Seznam tabulek
Tabulka 1: Věkový rozdíl manželů (věk muže mínus věk ženy) ve sledovaných kategoriích v roce
2016-2017……………………………………………………………………………………………………………………………. 70
Tabulka 2: Příbuzenský vztah žadatelů ve státě Evropské unie v roce 2016-2017.................... 73
Tabulka 3: Úroveň vzdělání žen žijících na území Česka ve sledovaných kategoriích v letech
2016-2017…………………………………………………………………………………………………………………………….. 76
Tabulka 4: Zastoupení žen v jednotlivých příjmových kategoriích v roce 2016-2017…………….. 78
Tabulka 5: Zastoupení žen v regionech NUTS II v Česku k roku 2016-2017………………………....... 79
Tabulka 6: Počet setkání manželů před svatbou ve sledovaných kategoriích v roce 2016-2017
.............................................................................................................................………………….. 82
Tabulka 7: Délka známosti a počet setkání před uzavřením sňatku ve sledovaných kategoriích
v roce 2016-2017 (délka známosti jsou roky v průměru)......................................................... 82
Tabulka 8: Způsoby seznámení ve sledovaných kategoriích ve výzkumném vzorku z roku
2016-2017……………………………………………………………………………………………………………………………. 84
Tabulka 9: Typické vlastnosti manželky z kategorie sňatků, kde manžel obdržel vízum, ve
výzkumném vzorku z roku 2016-2017………………………………………………………………………………….. 86
Tabulka 10: Typické vlastnosti manželky z kategorie sňatků, kde manžel neobdržel vízum, ve
výzkumném vzorku z roku 2016-2017...................................................................................... 87
Tabulka 11: Typické vlastnosti muže z kategorie sňatků, kde manžel obdržel vízum ve
výzkumném vzorku, z roku 2016-2017..................................................................................... 87
Tabulka 12: Typické vlastnosti muže z kategorie sňatků, kde manžel neobdržel vízum ve
výzkumném vzorku, z roku 2016-2017…………………………………………………………………………………. 88
Tabulka 13: Výsledky šetření příslušníků cizinecké policie při pobytové kontrole manželství se
stáním příslušníkem Egypta ve výzkumném vzorku z roku 2016-2017………………………………….. 96
Tabulka 14: Výsledky šetření příslušníků cizinecké policie při pobytové kontrole manželství se
stáním příslušníkem Tuniska ve výzkumném vzorku z roku 2016-2017…………………………………. 97
Seznam grafů
Graf 1: Počty zjištěných případů nelegální migrace v letech 2008-2017 na území Česka…….... 34
Graf 2: Počet evidovaných osob napomáhajících k nelegální migraci a k nelegálnímu překročení
státních hranic České republiky v letech 2008-2017…………………………………………………………….. 37
Graf 3: Počet evidovaných případů účelových sňatků na území Česka v letech 2011-2017……. 41
Graf 4: Státní příslušnosti žadatelů o vízum a absolutní četnosti výskytu jejich příbuzenských
vztahů v zemích Evropské unie v roce 2016-2017…………………………………………………………........ 74
Graf 5: Délka známosti a počet setkání před uzavřením sňatku ve sledovaných kategoriích
v roce 2016-2017…………………………………………………………………………………………………………………. 83
8

Seznam obrázků
Obrázek 1: Předpokládaná struktura převaděčské organizace……………………………………………... 21
Obrázek 2: Způsoby využívané k legálnímu krytí převaděčství a k legalizování pobytu………… 22
Obrázek 3: Charakteristika účelových sňatků uzavřených za cílem získání pobytového
oprávnění ………………………………………………………………………………………………………………………….... 27
Obrázek 4: Způsoby uzavření účelových sňatků zjištěných na území Česka…………………………. 43
Obrázek 5: Výsledné shrnutí problematiky účelových sňatků……………………………………………… 112
Seznam map
Mapa 1: Místa osobních seznámení manželských párů, ve kterých manžel obdržel vízum, ve
výzkumném vzorku z roku 2016-2017…………………………………………………………………………………… 92
Mapa 2: Místa osobních seznámení manželských párů, ve kterých manžel neobdržel vízum, ve
výzkumném vzorku z roku 2016-2017…………………………………………………………………………………… 93
Seznam příloh
Příloha 1: Země muslimského světa
Příloha 2: Země arabského světa
Příloha 3: Akceptace šaría v muslimských zemích
Příloha 4: Četnosti výskytu jednotlivých členských zemí, ve kterých měli žadatelé o vízum
příbuzenský vztah ve výzkumu k roku 2016-2017 (absolutní četnosti)
Příloha 5: Spojení krajů do regionů soudružnosti NUTS II
Příloha 6: Věk muže a ženy z obou sledovaných kategorií v roce 2016-2017
Příloha 7: Dosažený stupeň vzdělání ženy ve sledovaných kategoriích v roce 2016-2017
Příloha 8: Výše příjmu ženy ve sledovaných kategoriích v roce 2016-2017
Příloha 9: Region, ze kterého pocházela žena v obou sledovaných kategoriích v roce 2016-2017
Příloha 10: Délka známosti manželských párů ve sledovaných kategoriích ve výzkumném
vzorku z roku 2016-2017
Příloha 11: Počet setkání manželských párů ve sledovaných kategoriích ve výzkumném vzorku z
roku 2016-2017
Příloha 12: Způsob seznámení manželských párů ve sledovaných kategoriích ve výzkumném
vzorku z roku 2016-2017
Příloha 13: Existence příbuzenské vazby muže v členském státě EU ve sledovaných kategoriích
v roce 2016-2017
Příloha 14: Náboženské vyznání muže ve sledovaných kategoriích v roce 2016-2017
9

Seznam použitých zkratek
EU

Evropská unie (European Union)

ČSÚ

Český statistický úřad

IND

Imigrační a naturalizační služba (Immigration and Naturalization Service)

IOM

Mezinárodní organizace pro migraci (International Organization for Migration)

KŘP

Krajské ředitelství policie

MF ČR

Ministerstvo financí České republiky

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MV ČR

Ministerstvo vnitra České republiky

MZV ČR

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

NCOZ

Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie
a vyšetřování

OAMP MV ČR Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky
PČR

Policie České republiky

ŘSCP

Ředitelství služby cizinecké policie

SCP

Služba cizinecké policie

SKPV

Služba kriminální policie a vyšetřování

SÚIP

Státní úřad inspekce práce

UDI

Ředitelství pro imigraci (Directorate of Immigration)

VO MZV ČR

Vízový odbor Ministerstva zahraničních věcí České republiky

VO ŘSCP

Vízové oddělení Ředitelství služby cizinecké policie

10

I.

ÚVOD A STANOVENÉ CÍLE PRÁCE

Obsah diplomové práce je věnován problematice účelových sňatků, v anglickém jazyce
„marriages of convenience“. Podle zjištěných dostupných zdrojů je tato diplomová práce na
půdě geografie první, jež formou kvantitativní obsahové analýzy policejních dokumentů čerpá
zdrojová data s cílem zmapovat vlastnosti a vzorce chování státních příslušníků třetích zemí
a osob žijících na území Česka, mezi nimiž došlo k uzavření sňatku. Klíčovým zdrojem pro sběr
dat byl protokol o podání vysvětlení podle § 167 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Práce se ve svém
obsahu zaměřuje konkrétně na manželství mezi osobami žijícími na území Česka s partnery
z muslimského světa.

Účelové sňatky jsou tématem objevujícím se spíše v oblasti právní vědy, protože se jedná
o zneužívání imigračního práva se záměrem získat legální pobyt v cizí zemi. Konkrétně to
znamená uzavření manželství mezi cizincem, který nemá v cílové zemi žádný pobytový status
nebo je jeho status nižší než má strana, se kterou manželství uzavírá. Tou stranou může být
občan cílové země nebo též cizinec, ale s vyšším pobytovým statusem. Nabízí se tedy otázka,
jak k této problematice přistupují jednotlivé státy, tzn. jejich připravenost čelit tomuto
problému cestou vnitrostátní právní úpravy. V rámci EU členské země čerpají v boji proti
účelovým sňatkům mimoto i z mezinárodních právních předpisů. EU garantuje volný pobyt
a pohyb osob v schengenském prostoru a osoba se může na tomto území volně pohybovat.
Účelové sňatky jsou tedy fenoménem řešeným nejen jednotlivými státy, ale také na půdě celé
EU. Státní příslušník třetí země po uzavření sňatku s občanem EU získává z pozice rodinného
příslušníka občana EU též právo volného pohybu a pobytu.

Uzavření účelového sňatku je nezákonným jednáním a mnohdy se pojí s dalšími trestnými
činy, jako je obchodování s lidmi, podvod atd. Větší pozornost by této problematice měla být
věnována právě i v oblasti geografie, neboť zde hovoříme o jednom z prostředků využívaných
pro vstup do cílové země a pohybujeme se ve sféře nelegální migrace. Na rozdíl od
převaděčství, kdy si osoba nechá dobrovolně zorganizovat nelegální vstup do země (v této
diplomové práci viz Drbohlav 2008), účelový sňatek zajistí osobě vstup do země legálně. Po
obdržení víza, například za účelem návštěvy rodinného příslušníka, a následném obdržení
přechodného/trvalého pobytu rodinného příslušníka občana EU, osoba získává dlouhodobý
legální pobytový status v cílové zemi. Důležitá je tedy fáze, která tomuto procesu předchází,
protože právě zde dochází k podvodnému a protizákonnému jednání. V praxi se objevují tři
11

druhy variant, kterými pachatel účelového sňatku dosáhne. V prvním případě je účelové
jednání domluveno současně s druhou osobou, která do sňatku vstoupí za finanční zisk. Podle
českého právního řádu se jedná o trestný čin napomáhání k neoprávněnému pobytu na území
republiky (§ 341 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník). Ve druhém případě se jedná o zneužití
imigračního práva cestou tzv. šedého manželství neboli podvodným sňatkem. Osoba
s úmyslem využít účelový sňatek pro vstup do země druhou osobu klame předstíráním svých
citů a zájmem o vztah (viz např. Nagy, Švoma 2014; European Commission 2014). Třetím
případem jsou účelové sňatky uzavřeny na bázi donucení druhé osoby anebo na bázi zneužití
její nepříznivé životní situace organizovanou skupinou (např. druhá osoba je drogově závislá
a za odměnu přistoupí na uzavření manželství). Tyto druhy sňatků doprovází prvky
obchodování s lidmi (viz např. European Commission 2014). Účelové sňatky pravděpodobně
díky výhodě získání legálního pobytu začaly být preferovanější než převaděčství. Policejní praxe
odhalila trendy, které vykazují, že v rámci napomáhání k nelegální migraci začíná být
ustupováno od klasického převaděčství a objevují se spíše případy uzavírání účelových
manželství (viz PČR-SCP 2018). V praxi se objevují kromě účelových sňatků i jiné formy
napomáhání k nelegálnímu pobytu, ale rozbor těchto forem by sahal nad rámec diplomové
práce, proto jsou v textu pouze zmíněny.

Při výběru tématu diplomové práce sehrálo roli několik důvodů. Účelové sňatky jsou často
spojeny s mezinárodní migrací státních příslušníků třetích zemí, a to zejména ze severu Afriky,
Blízkého východu, Číny a Vietnamu. Pro svou práci jsem si chtěla vybrat téma, které bude
neotřelé a přínosné. Mířila jsem svým výběrem do oblasti nelegální migrace a pro účelové
sňatky jsem se rozhodla z důvodu nepříliš velkého společenského povědomí o této
problematice. V souvislosti s mezinárodní nelegální migrací jsou často medializovány případy
pašování ukrytých osob v automobilech při tranzitu skrze hranice a území států. Tyto případy
se objevovaly v médiích zejména v období evropské migrační krize při převozu migrantů
z třetích zemí do západoevropských států. Ovšem o nelegální migraci cestou účelových sňatků
není veřejnosti příliš známo, přitom by tato latentní migrace mohla též představovat velké
bezpečnostní riziko (např. hrozba radikalizace spojena s islámským světem, náboženské
konflikty). Jádrem diplomové práce je tedy problematika vstupu cizince s vízovou povinností do
Česka na základě krátkodobého víza typu „C“. Udělování krátkodobých víz má ve své
kompetenci PČR. Svůj výzkum jsem zaměřila na manželství s partnerem z muslimského světa.
Osoba s původem v evropské kultuře a osoba z muslimského světa pochází z rozlišných
právních kultur, což obohatilo práci o další rozměr. Seznamuje například s problémy v oblasti
sloučení rodiny, které přináší rozpor v pojetí manželství v těchto světech – monogamie versus
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polygamie. Uskutečnit výzkum pro účely diplomové práce mi poskytlo VO ŘSCP v Praze. Jedním
z mnoha úkolů, které oddělení plní, je uskutečňování již výše zmíněných podání vysvětlení
s osobou, která zve na území státního příslušníka třetí země, se kterým uzavřela sňatek. Tento
státní příslušník žádá o krátkodobé vízum pro vstup na území Česka. Podání vysvětlení se
provádí na žádost konkrétního českého zastupitelského úřadu v zahraničí za účelem potírání
fingovaných manželství. Podání vysvětlení provedené PČR je podpůrným materiálem,
rozhodnutí o udělení víza má na starosti český zastupitelský úřad, který o podání vysvětlení
žádal. Úkolem spolupracujících orgánů je prokázání obcházení imigračního práva cestou
účelově uzavřeného manželství, případně i napomáhání k nelegálnímu pobytu, pokud se do
procesu vědomě zapojí i druhá strana, tzn. partner z Česka. V diplomové práci nebyly
odhalovány účelové sňatky, protože bylo pracováno s případy, které již byly prošetřené, ale
přesto měl uskutečněný výzkum své specifické cíle:

A. První cíl práce spočíval v analýze manželských párů rozdělených do kategorií z hlediska
toho, zda manžel žádající o vízum pro vstup do Česka ve své žádosti uspěl či neuspěl
z důvodu obcházení imigračního práva formou účelového sňatku. Obě sledované
skupiny byly porovnány na základě vybraných znaků s cílem odkrýt, v čem se obě
kategorie liší a naopak, co mají společné. Otázkou tedy bylo, které znaky mohou
signalizovat účelově uzavřený sňatek.

B. Dalším cílem bylo sestavení profilu, který by charakterizoval muže a ženu z obou
sledovaných kategorií na základě jejich typických vlastností. Tyto vlastnosti byly
vybrány podle největšího zastoupení ve výzkumném vzorku nebo podle největšího
podílu zamítnutých, a naopak povolených víz v konkrétním kritériu. K uzavření
účelového sňatku zpravidla přistupují ženy ze slabého socioekonomického prostředí.
Region místa bydliště patřil mezi socioekonomické ukazatele rozebrané v analýze.
Jedním z úkolů výzkumné práce bylo zjistit rozložení četností nejvíce a nejméně
zastoupených regionů v souvislosti s úspěšností v udělení víza mužům. Avšak vyústěním
aplikované „metody“ profilu bylo nalézt odpověď, jaký konkrétní region je podle jeho
ekonomické výkonnosti typický pro ženy, které vstoupily do účelového sňatku, a ověřit,
zda platí, že by tyto ženy pocházely z ekonomicky slabého regionu.

C. V praxi bylo zjištěno, že k osobnímu seznámení manželských párů dochází zpravidla
v zahraničí na exotické dovolené. Státní příslušníci třetí země, kteří pracují například na
plážích nebo v hotelech, si vyhlíží ženy, které se objeví samy v turistickém letovisku. Po
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navázání kontaktu se snaží dopracovat ke sňatku. Na exotické dovolené se ocitají také
páry, které mají svůj sňatek předem domluvený. Osoba přistupující na fingované
manželství je na toto místo pozvána sňatek uzavřít. Cílem diplomové práce bylo
vypozorovat, zda bude falešné sňatky spojovat konkrétní destinace, nebo se budou
místa osobních seznámení v obou kategoriích prolínat a případně do jaké míry.

Celkovým záměrem diplomové práce bylo poukázat na vážnost problematiky účelových
sňatků a zároveň toto téma otevřít pro další šetření. Shromážděné poznatky budou přínosem
do studia nelegální migrace a zároveň by v budoucnu mohly získat podpůrnou roli při
odhalování účelově uzavřených manželství.

Diplomová práce byla strukturována do dvou hlavních pasáží – teoretické a analytické.
Teoretická část přinesla obecný přehled o problematice nelegální migrace a účelových sňatků.
Fenomén účelových sňatků byl představen zejména na půdě Česka, ale závěr teoretické části
přinesl také průřez danou problematikou v pěti dalších zemích EU. Texty v teoretické části byly
obohaceny o statistické výstupy a schémata. Analytická část nejprve představila pracoviště,
kde byl proveden sběr dat pro výzkum, a následně byly vysvětleny jednotlivé kroky a metody
uplatněné při analýze. Hlavní část pak byla věnována naplnění stanovených cílů a prezentacím
dílčích zjištění. Prostor pro důmyslnější rozbor dosažených výsledků a hledání určitých vazeb
byl vyhrazen závěru a následné diskuzi.
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II.

1.

TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE

Nelegální migrace

Následující kapitola je věnována stručnému vysvětlení procesu migrace, která je zkoumána
mnoha autory, nejen na půdě české, ale i zahraniční. Stěžejní část kapitoly má však přiblížit
druhou tvář migrace, kterou je ta nelegální, což je jádro této práce. Úkolem následujících řádků
je podat problematiku nelegální migrace z teoretického hlediska. Co je nelegální migrace? Čím
je podmíněna? Jaké činí dopady?

1.1 Definice
Migrace má mezi mechanickými pohyby1 obyvatelstva největší význam, neboť jejím vlivem se
mění trvale prostorové rozmístění obyvatelstva (Kunc, Toušek 2008). V tomto procesu člověk
(migrant) mění své trvalé bydliště na území jednoho státu či se přesouvá přes hranice. Z tohoto
tedy vyplývá, že vždy musí být místo, které člověk opouští, tj. proces vystěhování či emigrace,
a místo cílové, kde se hodlá usadit, tj. proces přistěhování či imigrace (Mládek 1992). Nejenom
směr, ale důležitým aspektem migrace jsou také její příčiny. Demuth (2000) hovoří o migraci,
která může být vyvolána vlastní vůli migranta a znamená to, že se tak jedinec rozhodl
dobrovolně, nebo naopak může jít o migraci nucenou. Záleží tedy, jaký důvod v člověku vyvolá
rozhodnutí migrovat. V prvním případě si jedinec migraci volí sám (krátkodobá, střednědobá,
dlouhodobá). Je zde zahrnuta například migrace z důvodu studia či výzkumné činnosti, která
spočívá zpravidla v ročním pobytu osoby v zahraničí. Patří sem také ekonomicky podmíněné
pohyby. Jedná se často o pracovní pobyty, kdy podnikatelé zůstávají třeba na dobu jednoho
roku pracovat v zahraničí na pobočce jejich firmy. Ovšem ne všechny formy pracovní migrace
jsou zcela dobrovolné. Nucená migrace je způsobena příčinami, které donutí migranta opustit
jeho domov z důvodu své záchrany. Tato akce může být zapříčiněna člověkem (např. politické
pronásledování, válka) nebo se může jednat o příčiny přírodní (přírodní katastrofy). Demuth
(2000) jako zvláštní případ zmiňuje právě pracovní migraci, která je na rozhraní dobrovolné
a nucené migrace vzhledem k tomu, že migrant na čas opouští svou rodinu proto, aby v cizině
vydělal peníze a mohl například pomocí remitencí finančně podpořit svou rodinu či své děti při
studiích. Mnohokrát vlastně jedinec v zahraničí pracuje na pozici, která neodpovídá výši jeho
vzdělání, ale má možnost mít často výrazně vyšší příjem než v domácí zemi. Prolínají se tedy
1

Jedná se o prostorovou mobilitu, která zahrnuje kromě migrace také pravidelné pohyby, tj. dojížďka do
zaměstnání a do školy, nepravidelné dočasné pohyby – např. nákupy a rekreace, dočasné změny pobytu,
tj. změny bydliště na určitou dobu, kdy se trvalé bydliště nemění (Kunc, Toušek 2008).
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zde prvky určitého vnitřního donucení, kdy migrant podstupuje opuštění domova, aby pomohl
zbytku rodiny, ale udělá to, aniž by musel, tedy rozhoduje se sám. Podle Drbohlav, Uherek
(2007), proces rozhodování nezávisí pouze na migrantovi, ale probíhá ve spolupráci
s rodinnými členy.

Studiem migrace se zabývalo již mnoho autorů, avšak je důležité poznamenat, že i přesto se
nepodařilo vytvořit komplexní migrační teorii. Problémem je, že dosud vytvořené teorie
nenaplnily podmínky, které by teorie splňovat měla (např. chybí predikce či obecná platnost),
jedná se mnohdy tedy o koncepty či přístupy a nikoliv v pravém slova smyslu o teorie. Celý
proces migrace je komplexní, je podmíněn mnoha různorodými faktory a nelze pojmout
jedinou teorií. Dalším problémem v uchopení procesu migrace je fakt, že se jedná o proces,
který má dynamický charakter. Teorie jsou mnohdy po zavedení již vlastně zastaralé (Drbohlav,
Uherek 2007). S migračními teoriemi se v prvé řadě pojí jméno Ernsta Georga Ravensteina,
který je jakýmsi průkopníkem v této oblasti. Podstatně přispěl svými poznatky k rozkrytí
určitých pravidelností stojících za procesem migrace v konci 19. století. Z jeho přístupu těžili
i další badatelé zabývající se migrací. Je však nutné zdůraznit, že Ravenstein v té době
nepřichází s teorií, ale definoval na základě analýzy migrace do Londýna pravidelnosti, které
onu migraci doprovázely (Ravenstein 1885, 1889, cit. v Palát 2014, s. 709; Drbohlav, Uherek
2007). Důvody mezinárodní migrace jsou dnes nejčastěji ekonomické. Jako příklad si lze uvést
některé v současnosti platné přístupy respektující dominanci ekonomických faktorů. Jde
zejména o neoklasický ekonomický přístup, dále lze zmínit například teorii dvojího trhu nebo
tzv. push-pull model (Massey et al. 1993; Palát 2014). Dalším konceptem, který by měl být
připomenut, je tzv. teorie světového systému (např. Massey et al. 1993).

Mezinárodní organizace pro migraci definuje migraci jako pohyb osoby (osob) přes státní
hranice, nebo uvnitř státu (IOM 2019). Nelegální migrace, jak už plyne ze samotného označení
migračního procesu, znamená nezákonný pohyb, respektive nezákonné překročení hranic
státu. Jedná se o nelegální činnost, nikoliv o nelegálního migranta, neboť člověk sám o sobě
nemůže být nelegální (Kostas 2017). V souvislosti s nelegální migrací se však lze podle druhu
nelegality setkat i dalšími termíny, které nabízí zejména anglický jazyk. Jsou to například pojmy
„illegal“, „undocumented“, „irregular“ či „clandestine“. Na jednu stranu může být nelegální
migrace různě vyjádřena, na druhou stranu však nejsou pod zmíněnými termíny stanovené
jednoznačné definice (Drbohlav 2008). Některé instituce (IOM, EU) začínají ustupovat od
užívání výrazu „nelegální migrant“, neboť jak již bylo uvedeno výše, člověk nemůže být sám
o sobě nelegální, ale zároveň tento termín vzbuzuje v člověku negativní konotace. Označení
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„nelegální“ v souvislosti s protizákonným překročením státních hranic je v pořádku, avšak
právě pro případy, kdy přistěhovalec překonal státní hranice v souladu se zákonem, ale na
území

překročil

povolenou

délku

pobytu,

je

preferováno

označení

„irregular“/„undocumented“, tedy neregulérní/neregistrovaný (Kostas 2017). Kostas (2017)
vysvětluje „undocumented migrant“ rovněž jako synonymum termínu „unrecorded migrant“,
kdy dochází k zadokumentování přistěhovalce, ale bez platného pobytu (odmítnutí žádosti
o azyl do doby deportace). V této souvislosti se lze setkat taktéž s označením „unauthorized
migrant“. Jak uvádí Drbohlav (2008), právníci či veřejnost se přiklání k užívání termínu
„nelegální migrace“, výzkumní pracovníci preferují několikrát zmíněnou „irregular migration“.
Dle Düvela je možné se v praxi setkat také s tzv. quasi-legal illegals. Ti se objevují ve státech, ve
kterých je aplikována menší kontrola přistěhovalců, jako je například Španělsko, kde zákon
pracuje s „registrovanými nelegálními migranty“ (pouze lokální registrace). Jako další příklad
Düvel uvádí Nizozemsko a tzv. bílé nelegální migranty (nelegální pobyt, ale oficiální registrace
v rámci platby pojištění a daní), kde tento koncept fungoval do 90. let. 20. století. Výskyt
„quasi-legal illegals“ je naopak netypický pro státy, kde probíhá striktnější vnitřní kontrola
(Německo, Rakousko). Dle míry integrace přistěhovalce do většinové společnosti se lze setkat
i s jinými termíny jako „semi-legal illegals“, kde už je míra jakého si začlenění do většinové
společnosti nižší a „totally illegal immigrants“, kde je nejnižší (Düvel 2006, cit. v Drbohlav 2008,
s. 32).

Otázkou je, kdy začala být nelegalita pobytu na vyhrazeném území vnímána a řešena.
Koncept nelegálního pobytu sahá již do hluboké historie. První stopy lze nalézt ve spojitosti
s vytvářením státu, kdy se postupně začala sledovat mobilita lidí a fungovalo i vyloučení
člověka z území. V období před 19. stoletím byla nelegalita řešena spíše v souvislosti
s překračováním hranic měst, na státní úrovni méně. Jednalo se zejména o regulaci přesunu
osob z důvodu hlídání příchodu chudých migrantů do měst, což mělo především své
ekonomické důvody. Na druhou stranu byl ale příchod lidí brán jako výhoda z politických
a náboženských důvodů a také z důvodu rozvoje obchodu. Například Rusko nebo Německo se
snažilo přilákat migranty na své území. Vystěhování ze země (emigrace) byla proto až do
poloviny 19. století některými státy považována spíše za nežádoucí a byla možná jen
s povolením. Koncept řešení ilegální pracovní migrace lze v dějinách zaznamenat na konci
19. století v Prusku, kde byl na venkově zaveden rotační systém výměny zahraničních
pracovníků v rámci zemědělství a přechod mezi jednotlivými hospodářskými sektory byl
zakázán a považován za ilegální. Na počátku 20. století ve Spojených státech amerických
imigrantky čelily deportaci zpravidla z důvodu předpokladu nemorálního chování (prostituce)
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a obecně odtud byli deportováni migranti, u kterých chyběly prostředky na živobytí. Zejména
vysoce rozvinuté země (sociální zabezpečení, ochrana pracovního trhu) uplatňovaly kontrolu
migrace. Důležitým mezníkem v rámci kontroly migrace bylo období po první světové válce
z důvodu masového vysídlení lidí kvůli novému uspořádání území a přesunu státních hranic
(Schrover, van der Leun, Lucassen, Quispel 2008). V tomto období jsou v Evropě zaváděny
pasy, a s tím se pojí možnost systematičtější kontroly pohybu obyvatelstva (Drbohlav 2008).
Pravomoci členských zemí Evropských společenství v otázkách migrace se intenzivněji řešily od
80. let 20. století, ale jejich spolupráce v této oblasti probíhala do roku 1992 mimo právní
rámec Evropských společenství. Mezivládní spolupráce v oblasti migrace byla zakotvena až
v Maastrichtské smlouvě, která vstoupila v platnost v roce 1993. Roky 1985 a 1989 se pojí
s počátky systematičtějšího řešení otázek týkajících se nelegální migrace (Baršová 2008;
Drbohlav 2008). Opatření v boji proti nelegální migraci se stala důležitým pilířem v oblasti
migrační politiky EU, neboť její členské země představují zejména díky politické stabilitě
a hospodářské prosperitě cíl pro přistěhovalce ze zemí stojících mimo EU. Kromě nelegálního
překračování státních hranic či překročení povolené délky pobytu se EU potýká s případy, kdy
dochází ke zneužití azylového systému ze strany státních příslušníků třetích zemí. Objevují se
žádosti o azyl, kde chybí skutečný důvod ochrany a hrají roli spíše ekonomické důvody.
Podvodné žádosti zpomalují řešení případů, u nichž je ochrana skutečně nezbytná (EU 2010,
cit. v Davidová 2017, s. 9). Státní příslušníci třetích zemí podají žádost o mezinárodní ochranu
ve státě schengenského prostoru, kde však nemají zájem setrvat, ale chtějí do jiné země.
Žádost podávají v první schengenské zemi, do které vstoupí, nebo v té schengenské zemi, kde
jsou zadrženi pro nelegální pobyt. Žádostí o mezinárodní ochranu se snaží svůj pobyt
zlegalizovat – např. vypršela doba platnosti víza, nebo první žádost o mezinárodní ochranu byla
zamítnuta (MV ČR 2017).

Nelegální migrace však neznamená pouze protiprávní překročení státních hranic či pobyt na
území v nesouladu se zákonem. S nelegální migrací jsou spojené také dva zásadní procesy,
jejichž hlavním prvkem je organizovanost. Jedná se o obchodování s lidmi (trafficking)
a převaděčství (smuggling) (Drbohlav 2008). Definice obchodu s lidmi je zakotvena v Úmluvě
OSN ve spojitosti s bojem proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, která je doplněna
Palermským protokolem.

„Obchodováním s lidmi se rozumí najímání, doprava, transfery,

ukrývání nebo přijímání osob pod hrozbou nebo za použití síly nebo jiných forem nátlaku,
únosem, lstí, podvodem, zneužitím pravomoci nebo situace bezbrannosti nebo za použití
poskytnutí nebo získání peněz nebo prospěchu k získání souhlasu pro ovládání osoby jinou
osobou, za účelem vykořisťování. Vykořisťování zahrnuje minimálně vykořisťování prostitucí
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jiných nebo jinými formami sexuálního vykořisťování, nucenou prací nebo službami, otroctvím
nebo praktikami podobnými otroctví, nevolnictví nebo odstraňování orgánů“ (UNICEF 2003, cit.
v Linhartová 2008, s. 2). Smuggling neboli převaděčství je definováno v Protokolu proti
pašování migrantů po zemi, moři či vzduchem (protokol Palermské úmluvy) jako
„zprostředkování nelegálního vstupu osoby na území státu, kterého není občanem ani
residentem, za účelem získání přímého či nepřímého finančního či jiného materiálního
prospěchu“ (Drbohlav 2008, s. 24). Jak z obou definic vyplývá, roli zde hraje klíčový rozdíl
v ne/dobrovolnosti. V prvním případě se jedná o čin, který probíhá formou užití násilí vůči
osobě a není tedy založen na dobrovolnosti. V druhém případě, jak už napovídá sama definice,
se jedná o zprostředkování nelegálního vstupu, tudíž je proces založen na domluvě a vlastním
rozhodnutí osoby, která převod podstupuje (Drbohlav 2008). Je také důležitým poznatkem, že
převaděčství je vždy přeshraniční aktivitou. Obchodování s lidmi se může rovněž odehrávat na
území pouze jednoho státu, kdy je obchodovaná osoba nucena násilím k přepravě z místa na
místo (Michálková 2017). Na druhé straně může být také obchodování s lidmi spojeno
s převaděčstvím. Převaděčství je díky znaku mezinárodnosti a zprostředkování vstupu na dané
území nelegální cestou v blízké souvislosti s tématem této práce, proto mu následně bude
věnována větší pozornost.

1.2 Převaděčství
Po vstupu Česka do schengenského prostoru začalo být převaděčství vytěsňováno
různými formami napomáhání k nelegálnímu pobytu, kdy mezi tyto formy patří účelová
manželství, obstarávání padělků dokumentů potřebných k pobytu na území atd. (PČR-SCP
2018). Z uvedených informací vyplývá, že se změnou hraničního režimu došlo ze strany
nelegálně migrujících osob k upřednostňování jiných způsobů zprostředkování vstupu na území
cílového státu. Pro jasnější uchopení obou forem nelegální migrace – převaděčství versus
uzavírání účelových sňatků – kdy je v praxi jedna druhou postupně nahrazována, je
převaděčství v této práci stručně vysvětleno. Kapitola 3.1.1 je pak věnována převaděčství
v českém právním rámci a představuje aktuální trendy zjištěných osob napomáhajících
k nelegálnímu překročení státní hranice Česka.

Převaděčství je nezákonná aktivita, která s sebou často přináší další doprovodné trestné
činnosti s ním spojené. Jedná se o pašování drog či zbraní, nezákonné nakládání
s doklady/dokumenty (padělání, pozměňování), korupce, násilí a tzv. racketeering, tedy
vydírání, které se odehrává mezi členy jedné komunity. Konkrétně bylo zaznamenáno
u čínského etnika (Scheinost 1995). Na rozdíl od obchodu s lidmi, v rámci převaděčství kontakt
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mezi migrantem a převaděčem po proběhnutí akce končí. Respektive měl by končit, ale není to
pravidlem, neboť převáděná osoba čelí velkému riziku vykořisťování a zneužívání v případě
nedostačujících finančních prostředků na splacení poskytnutých služeb (Kubát 2012). Dle
migračního portálu migraceonline.cz (2015) migranti za cestu do Evropy pomocí služeb
převaděčů platili v letech 2000-2015 částky pohybující se od 45 do 10 388 euro. Cena se odvíjí
např. od délky trasy, druhu převaděčských služeb (poskytnutí dokladů atp.) a výšky rizika.
Převaděči zpravidla reagují na změny v opatřeních týkajících se hraničních kontrol a ve vízových
režimech tím, že pozměňují po převodu několika skupin své metody a cesty. Standardně
využívají různé formy dopravy s tím, že se osoby v dopravním prostředku skrývají. V jiných
případech využívají padělané doklady. Typickým způsobem převodu je taktéž přechod přes
zelenou hranici (Futo, Jandl, Karsakova 2005).

Scheinost (1995) se zabývá statistickým zpracováním zachycené nelegální migrace na území
Česka republiky (a ČSFR) od roku 1991 do roku 1994. Odkrývá její trendy, rozsah, charakter
a trasy. Zároveň velkou pozornost věnuje samotnému převaděčství a jeho charakteru na území
Česka. Převaděčské organizace se vyznačují určitou hierarchií vztahů, kdy jednotlivé složky plní
určitý okruh úkolů v rámci převodu. Následující schéma prezentuje předpokládanou strukturu
převaděčské organizace (viz Obrázek 1).2 Pomocí vlastní barevné úpravy jsou rozlišeny
jednotlivé pozice zainteresovaných osob, které se dělí do tří hlavních oblastí, a to nejvýše
postavené řídící funkce (červené zabarvení), níže stojí zprostředkovatelské funkce (modré
zabarvení) a nejníže výkonné funkce (zelené zabarvení).

2

Informace je však zastaralá, zdroj pochází z roku 1995. V dostupných zdrojích nebyla nalezena novější
analýza převaděčské organizace. Není tedy jasné, nakolik se struktura převaděčské organizace dodnes
změnila.
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Obr. 1: Předpokládaná struktura převaděčské organizace

Zdroj: Scheinost 1995, vlastní úprava

Řídící funkce jsou ve schématu zvýrazněny pomocí červené barvy. Jak je z obrázku patrné,
převaděčské organizace působí na mezinárodní úrovni. Konkrétně tedy řídící centra kooperují
v rámci více území, kdy mezi nimi stojí osoba styčného důstojníka a kontrolora. Jednotlivé
organizace se však svou hierarchií mohou vzájemně lišit (například asijské mají jedno řídící
centrum, organizace převádějící migranty z Balkánu mají více vzájemně spolupracujících
řídících center rozesetých po migrační trase). Jak je ve schématu taktéž znázorněno, v rámci
organizování převaděčství se uplatňuje zásada, že čím více je země původu vzdálenější, tím se
zvyšuje stupeň organizovanosti. Část řídícího centra na území Česka poté spolupracuje
s kontaktními osobami. Jedná se o osoby vykonávající jeden z druhů zprostředkovatelských
funkcí. Kontaktní osoby zprostředkovávají různá potřebná spojení pro organizátory na daném
území a dále dosazují osoby do výkonných funkcí. Často tito lidé spolupracují s kriminálním
prostředím, nebo z něj sami pochází. Na zmíněných pozicích se mnohdy objevují Češi (čínské
organizace na českém území v tomto spolupracují s Vietnamci). Funkce koordinátora
a dohlížitele se v praxi častokrát propojuje s ostatními (např. výkonnými), někdy jej vykonává
přímo organizátor. Třetím článkem jsou výkonné funkce, které plní zejména Češi (Vietnamci
v rámci převodu asijských migrantů). Ubytovatelé dočasně migranty ubytují ve svých
domovech (lokalizováno ve velkých městech, zapojují se i provozovatelé penzionů), dopravci je
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posléze dopraví ke hranicím, nebo i za hranice země3. Tuto službu dříve nabízeli přímo taxikáři
či soukromí dopravci, ale později dopravu zajišťovali lidé najatí organizací. Převaděči poté
migranty převádí přes cesty, které už mají zmapované a organizace si je střeží. Dle výzkumu za
již výše zmíněné období Scheinost (1995) uvádí, že role převaděče se zpravidla ujímají muži
mladší třiceti let, s nižším stupněm vzdělání, pocházející z nižší společenské vrstvy a bez
zaměstnání. Převaděčské organizace se zpravidla snaží jejich operování překrýt legalizovanou
činností. Organizátoři se proto snaží vybraným způsobem legalizovat svůj pobyt na území.
Následující schéma uvádí možnosti, pomocí nichž organizátoři dosahují legalizace pobytu (viz
Obrázek 2). Navenek firma či služba funguje legálně, ale uvnitř probíhá organizovaná nelegální
aktivita. Jednou z možností získání pobytu je i uzavření manželství se státním příslušníkem
cílové země (v poli červené zvýraznění z důvodu souvislosti s tématem této práce).

Obr. 2: Způsoby využívané k legálnímu krytí převaděčství a k legalizování pobytu

Zdroj: Scheinost 1995, vlastní schéma

1.3 Podmíněnosti a dopady nelegální migrace
Nelegální migrace, ačkoliv je na jednu stranu protiprávní aktivitou, její výskyt je na druhou
stranu stimulován mnoha faktory, které se objevují v různých oblastech společnosti. Velkou roli
sehrává ekonomická sféra, respektive poptávka po levné pracovní síle, kterou vykonávají
zejména cizinci. K tomuto přispívá svým způsobem globalizace, která přesun cizí pracovní síly
podporuje, a to díky snadné/levné dopravě, přísunu informací atd. Velkým impulsem pro
nelegální přesun je nestabilní politická situace v rozvojových zemích. Důležitou úlohu mezi
faktory sehrávají také sociální vazby, a to konkrétně role diaspor a nadnárodní sociální sítě.
Kromě toho právě i sítě aktérů operujících v rámci organizované nelegální migrace. Je důležité
podotknout, že proudy nelegálních migrantů směřují zejména směrem do bohatých regionů
v důsledku poptávky po levné pracovní síle v těchto zemích (Drbohlav 2008).
3

U států schengenského prostoru je dnes kontrola na vnitřních hranicích zrušena. Převaděčství v této
souvislosti je rozebráno v kapitole 3.1.1 Převaděčství.
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Nelegální migrace s sebou nepřináší pouze negativní dopady, ale v jejím rámci lze shledat
i určitá „pozitiva“. Co se týče kladné stránky nelegální migrace, přispívá k obsazení pracovních
míst na trhu práce levnou pracovní silou ze zahraničí. Jedná se o místa, o která nejeví majoritní
společnost zájem z důvodu finanční neatraktivity a náročných pracovních podmínek. Jsou to
například místa v oblasti stavebnictví, zemědělství, hotelnictví nebo v sexuálních službách.
Zároveň se uplatněním pracovní síly nelegálně pracujících migrantů snižují ceny produktů
a služeb. Činnost nelegálně pracujících migrantů na trhu také usnadňuje udržení domácí
pracovní síly v pracovním procesu (např. nelegálně pracující migrantky jako chůvy pro děti žen,
které by jinak zůstaly doma). Druhá, negativní, strana nelegální migrace však přináší problémy.
Nelegální pracovní síla je firmami upřednostňována z důvodů úlevy na daňových, sociálních
a zdravotních odvodech a tím obcházení zákonné povinnosti. Mimoto je nežádoucí
i neuplatnění vzdělanostního kapitálu nelegálně pracujících migrantů, problematická integrace
do společnosti cílové země či jejich strach vyhledat lékařskou pomoc v případě potřeby.
Zásadním problémem v oblasti nelegálně pracujících migrantů je i ohrožení života jich
samotných. Jedná se o bezpečnostní hrozby, které zdolávají už při cestě a po jejich překonání
čelí dalším rizikům v cílové zemi (těžké životní podmínky z důvodu skrývání, vykořisťování na
pracovišti atp.).

Nelegální migrace bezpochyby plodí další nelegální aktivity ohrožující

bezpečnost a fungování společnosti, jako je pašování zboží, padělání dokladů a jiné kriminální
činnosti (Drbohlav 2008).

2.

Účelové sňatky

Diplomová práce je věnována problematice procesu nelegální migrace, avšak neřeší nelegální
překročení státních hranic jako takové, ale má představit možnou cestu, která je cizinci
využívána pro získání pobytu v cílové zemi. Tou cestou jsou tzv. účelové sňatky. Úkolem
následujících řádků tedy je tento fenomén stručně představit, neboť jak uvádí samotný název
diplomové práce, účelové sňatky utváří její obsah.

2.1 Definice
Na začátek je potřeba zasadit danou problematiku do teoretického rámce. Millere (2017)
zařazuje účelové sňatky do kontextu sociologických teorií jako formu obchodu s lidmi
a vysvětluje tento jev jako multidimenzionální fenomén. Důvodem je, že na jedné straně stojí
okolnosti spojené s výběrem oběti fingovaného manželství a na straně druhé prvky sociální
struktury, které toto chování určují jako deviantní. Účelové sňatky proto není možné vysvětlit
na základě jednoho teoretického pohledu. Lze jej vyložit na dvou úrovních, a to na makro
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úrovni (aspekty kolektivního chování) a na mikro úrovni (aspekty individuálních akcí). Na
základě teorie strukturace lze vysvětlit obchodování s lidmi jako typ sociální reality, který je
tvořen danými sociálními praktikami. Manželství či přátelství je sociální systém, který je tvořen
pravidelnými sociálními vztahy (Giddens 1984, cit. v Millere 2017, s. 128). V uzavření falešného
manželství hrají roli nejen normy, které povolují vstup do takovéhoto manželství, ale také
okolnosti, které vedou oběti ke vstupu do tohoto svazku jako kupříkladu špatné životní
podmínky či nemožnost získat obstojnou práci (Millere 2017). Každý jedinec je ovlivňován
normami

stanovenými

společností,

individuálním

socializačním

procesem,

vlastními

charakteristikami a rovněž zkušenostmi, které získá v průběhu života. Fungování obchodování
s lidmi by nebylo možné bez určité spolupráce a fungující sítě agentů (Habermas 1998,
Bourdieu et al. 1996, cit. v Millere 2017, s. 129). Millere (2017) v uchopení obchodování s lidmi
tedy vychází z myšlenek Jurgena Habermase a Pierra Bourdieu, kdy jej tedy lze vysvětlit jako
multidimenzionální fenomén, který vzniká vlivem podmínek vytvořených společností a vlivem
faktorů, které na chování člověka působí. Schopnost uspokojovat své potřeby je regulována
sociálními normami a jednotlivci se začnou chovat nepředvídatelně, pokud jsou jejich šance na
uspokojení limitovány, neboť každý jedinec se snaží dosáhnout odpovídající životní úrovně.

Účelové sňatky, neboli také fingovaná manželství, v anglickém jazyce „marriages of
convenience“, představují způsob, při kterém dochází ke zneužití imigračního práva (Jirásek
2009). Český právní řád s účelovými sňatky počítá a jsou tudíž právně ošetřeny. Účelových
sňatků se dotýká v prvé řadě zákon o pobytu cizinců na území České republiky a trestní
zákoník. Obecně instituci manželství upravuje zákon o rodině.4 Zmíněné zákony však konkrétní
definici účelových sňatků nestanovují. Účelové sňatky jsou definovány ve Sdělení Komise. Jsou
tam definovány následovně: „Sňatky uzavřené výlučně za účelem získání práva volného pohybu
a pobytu podle směrnice, na které by jinak dotyčná osoba neměla nárok“ (Sdělení Komise
Evropskému parlamentu a Radě o pokynech pro lepší provádění a uplatňování směrnice
2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat
a pobývat na území členských států, s. 15). Zmíněná definice pravděpodobně vychází
z usnesení Rady ze dne 4. prosince 1997 o opatřeních, která je třeba přijmout pro potírání
účelových manželství: „Účelovým manželstvím se rozumí manželství uzavřené mezi státním
příslušníkem členského státu nebo státním příslušníkem třetí země s právoplatným pobytem
v členském státě a státním příslušníkem třetího státu, jehož jediným cílem je obejít právní
4

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině.
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předpisy o vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí a obdržet pro státního příslušníka
třetí země povolení k pobytu nebo oprávnění pobývat v členském státě“ (usnesení Rady ze dne
4. prosince 1997 o opatřeních, která je třeba přijmout pro potírání účelových manželství, cit.
v Nagy, Švoma 2014, s. 70).

Jak je z výše uvedeného patrné, potírání účelových sňatků se již dnes neřeší pouze v rámci
jednoho státu, ale jedná se o jev, který se dotýká celé EU. V praxi to znamená, že cizinec5 ze
třetí země sňatkem s občanem EU nezíská pouze pobyt v zemi svého partnera, ale díky
neexistenci kontroly státních hranic v rámci EU tak získává právo na volný pohyb a pobyt po
celém jejím území (Jirásek 2009). Právo volného pohybu a pobytu v rámci členských států EU
upravuje zejména směrnice 2004/38/ES6, která též definici účelových sňatků neuvádí, ale
garantuje členským státům právo přijmout ochranné prostředky před podvody a zneužíváním
práva kupříkladu formou účelových manželství a v případě takové situace odepřít, pozastavit či
odejmout práva zaručena touto směrnicí. Konkrétně o tom hovoří bod 28 a článek 35 výše
zmíněné směrnice (Nagy, Švoma 2014). Zákonná úprava fingovaných manželství je podrobněji
rozebrána v následujících kapitolách (viz kapitola 2.2 Účelové sňatky v evropském právním
rámci, 4.3 Účelové sňatky v českém právním rámci).

Využití manželské instituce je poměrně snadný a běžný způsob pro dosažení již zmíněného
cíle. Princip je takový, že cizinec vstoupí do manželství s občanem cílové země a tím obdrží
povolení k pobytu v této zemi. V uzavření fingovaného manželství může hrát roli úplatek
občana země, do níž cizinec směřuje (Jirásek 2009). Obdobně specifikuje účelové sňatky také
Čižinský (2008), který jej vysvětluje jako uzavření manželství mezi cizincem, který nemá v dané
zemi žádný pobytový status nebo má status nižší než strana, se kterou manželství uzavírá. Tou
stranou může být občan cílové země, nebo též cizinec, ale s vyšším pobytovým statusem.

Za účelové manželství nelze považovat takový typ manželství, kdy je výběr partnera
i domluvení sňatku v režii třetí osoby. Jedná se o tzv. domluvená manželství. Tyto kroky
probíhají se souhlasem snoubenců, kdy oba po uzavření sňatku spolu zůstanou a nelze vyloučit
ani vznik citových vazeb mezi nimi. Způsob uzavření takového manželství je záležitostí

5

Cizinec je osoba, která není občanem Česka ani Evropské unie (zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců
na území České republiky a o změně některých zákonů).
6
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a
jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně
nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS,
75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.
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některých kultur, kde je zcela běžný. Účelovým sňatkem je však už ten, kdy jeden z partnerů
přijme úplatek od druhého partnera, jemuž má být díky sňatku legalizován pobyt v dané zemi
a po uzavření sňatku dotyčný pár nechce vést skutečný manželský život. Účelové tak jednají
oba manželé a společný život je předstírán pouze pro účely správního řízení. V praxi existují
ještě tzv. šedá manželství. V tomto případě je prokázání účelovosti standardními metodami ve
správním řízení téměř beznadějné. Jedná se o situace, kdy jsou city na jedné straně předstírány
(osoba bez pobytového statusu) a na straně druhé skutečné. Účelové jednání je zde tedy
jednostranné. Osoba chovající skutečné city k cizinci žije v domnění, že jsou jí city opětovány,
neboť manželství působí věrohodně například tím, že dvojice spolu žije a tráví volný čas (Nagy,
Švoma 2014).

Obdobně účelové sňatky specifikuje Evropská komise (European Commission 2014), ve
svém pracovním dokumentu, který byl vytvořen pro pomoc vnitrostátním orgánům v boji proti
zneužívání práva volného pohybu skrze účelové sňatky mezi občany EU a státními příslušníky
třetích zemí. Jsou zde popsány charakteristiky různých druhů manželství pro rozlišení, kdy se
jedná, a naopak nejedná o účelový sňatek. Za korektní formu sňatku jsou považována tzv.
manželství v zastoupení, ale jsou zde zmíněna jistá rizika účelovosti. Jedná se o proces, kdy
jeden nebo oba manželé nejsou při uzavírání manželství fyzicky přítomni a mají svého
zmocněného zástupce. Dle dokumentu nejsou tyto druhy manželství v EU příliš běžné. Problém
je však v tom, že se tento systém může zneužívat i v rámci účelového sňatku, kdy pro jeho
rychlé uzavření partner z EU nemusí cestovat do jiného státu a být tak fyzicky přítomen při
ceremoniálu. Je důležité brát na vědomí i fakt, že se občané EU mohou stávat obětí podvodů
ohledně identity, kdy díky nepřítomnosti při uzavírání svazku nevědomky vstoupí do manželství
s občanem nečlenské země. Co se týče přímo účelových sňatků, je zde popsáno několik typů.
V první řadě se jedná o standardní fingovaný sňatek, kde je oboustranný účel, jak již bylo
vysvětleno výše (viz Nagy, Švoma 2014). Dalším typem je podvodný účelový sňatek (výše viz
tzv. šedá manželství, Nagy, Švoma 2014), kdy je partner (občan EU) klamán svým protějškem,
který je státním příslušníkem třetí země (může se objevit i násilí vůči partnerovi, když zjistí, že
je klamán a odmítá spolupracovat na přistěhování partnera z ciziny). K navázání podvodných
vztahů dochází zpravidla skrze internet nebo v průběhu dovolené v zemích mimo EU.
Dokument dále uvádí sňatky z donucení, kdy je partner k uzavření dotlačen proti své vůli či bez
souhlasu a cizinec chce touto cestou získat právo na pobyt v EU. Tato forma v sobě zahrnuje
prvky obchodování s lidmi. Obchodování s lidmi se v rámci fingovaných manželství v mnoha
případech objevuje. Buď dochází právě k donucení ke sňatku anebo skupiny organizovaného
zločinu zneužívají nepříznivé životní situace jedinců (např. zadluženost, chudoba, drogová
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závislost) k uzavření fingovaného sňatku za slíbenou odměnu. Jedinec si však neuvědomuje, že
byla jeho zranitelnost zneužita (European Commission 2014). Obrázek níže (viz Obrázek 3)
shrnuje charakteristiky účelových sňatků.

Obr. 3: Charakteristika účelových sňatků uzavřených za cílem získání pobytového oprávnění

Zdroj: Nagy, Švoma 2014; European Commission 2014, vlastní schéma

2.2 Účelové sňatky v evropském právním rámci
V roce 1993 EU vydala usnesení ohledně řešení problematiky účelových sňatků. Nejdříve došlo
k nastavení souladu pravidel pro slučování rodin. Pravidlo pro uzavření manželství mezi
občanem EU a osobou, která takovým členem není, bylo takové, že získání pobytového práva
v členském státě nesmělo být pouhým či hlavním důvodem uzavření sňatku. V roce 1997 bylo
vydáno usnesení, které se už věnovalo potírání fingovaných manželství (rezoluce Rady 97/C
382/01 z 4. 12. 1997, o opatřeních, která je třeba přijmout pro potírání účelových manželství).
Výše zmíněná podmínka byla přenastavena. Účelovým manželstvím je to, které bylo uzavřeno
pouze za účelem získání pobytového práva (Gajdušková 2014).

Mezi zásadní předpisy EU patří tedy již zmíněné usnesení Rady ze dne 4. prosince 1997
o opatřeních, která mají být přijata v boji proti účelovým sňatkům. V tomto usnesení jsou
zavedeny podmínky, kdy a jak provádět kontroly sňatků. Jednou z nich je, že se neprovádí
kontrola každého sňatku, ale pouze ty, kde je podezření na možnou účelovost. Dle Gajduškové
(2014) mělo několik států (např. Rakousko, Belgie) zájem zavést kontroly všech sňatků po
jednom roce od udělení pobytového oprávnění, ale nakonec tento požadavek povolen nebyl.
Dále je nutno zmínit směrnici Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny.
Směrnice stanovuje podmínky pro sloučení rodiny státních příslušníků třetích zemí pro pobyt
v členském státě a udává právo členským státům zamítnout či zrušit pobytové právo v případě,
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že bylo manželství uzavřené pouze za účelem vstupu a pobytu na území členského státu.
Nastanou-li okolnosti, kdy je potřeba uložit sankci, např. odejmutím povolení k pobytu v rámci
sloučení rodiny, členské státy mohou zohlednit to, zda došlo k uzavření manželství teprve poté,
co bylo osobě žádající o sloučení pobytové právo uděleno. Dalším důležitým předpisem je
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů
Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států,
která rovněž dává členským státům právo na opatření proti účelovým sňatkům. Mimoto je zde
zakotveno právo zachování pobytového práva rodinných příslušníků, nastane-li rozvod
manželského svazku. Manželství však musí trvat alespoň tři roky (z toho alespoň jeden rok
v členském státě).

V rámci studie z roku 2010, která srovnává pravidla a postupy pro vyřizování žádostí
o povolení k pobytu na základě manželství a sleduje proces identifikace možných účelových
manželství ve státech Norsko, Švédsko, Dánsko, Německo a Nizozemsko, se ukázalo, že
předpisy EU a mezinárodní konvence vlastně harmonizují předpisy členských států, země
vychází z podobných kritérií při posuzování účelových sňatků, ale v jednotlivých zemích se
může lišit stupeň přesnosti a podrobnosti aplikace (Pöyry 2010).

2.3 Podmíněnosti účelových sňatků od historie po současnost
Scheu (2014) se zabývá vývojem právní úpravy účelových sňatků a vznikem tohoto institutu,
kdy vychází zvláště z rakouských zkušeností. Vývoj instituce manželství se v evropských zemích
liší. Ve většině z nich mělo největší význam křesťanské pojetí manželství postavené na principu
monogamie a nerozlučnosti uzavřené před církevními orgány. Teprve postupem času
docházelo na zavádění formy občanského sňatku (např. v Německu tato forma obstála až
v polovině 19. století). Rozdíly lze shledat nejen ve způsobu uzavření sňatku, ale i v podobě
soužití dvou lidí obecně. Pro skandinávské země bylo v 19. století společensky přijato také
nemanželské soužití, kdežto v jiných státech bylo jedinou legitimní možností manželství.
Ovšem roli nehrálo uzavření sňatku pouze za účelem vzájemné lásky, což bylo považováno za
určitý romantický ideál. Kromě ideálních prvků měly vliv i prvky materiální. Co se týče
účelových sňatků, už kanonické právo ošetřovalo problém týkající se neplatnosti fingovaného
sňatku.

První úprava neplatnosti účelových sňatků se objevila ve 20. století v Německu, kde
Sdružení německých šlechticů registrovalo osoby, které nabyly šlechtické jméno podezřelým
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způsobem. Bylo to z důvodu toho, že po první světové válce docházelo k obchodu se
šlechtickými jmény skrze sňatky. K těmto obchodům docházelo údajně také v mnoha
případech mezi židovskými ženami a nežidovskými muži. V roce 1933 byla uzákoněna
neplatnost sňatků, v rámci kterých došlo k převodu příjmení a pár nevedl manželský život.
Stalo se tak ze strany nacistů kvůli prosazování rasové ideologie. Podobná úprava byla
aplikována také na manželství uzavřená za účelem získání občanství. V rámci norimberských
zákonů, v roce 1935, došlo k zákazu sňatku mezi Židy a německými státními příslušníky.
Rakousko, ještě před anexí k Německu, řešilo účelové sňatky v souvislosti se zahraničními
studentkami, ale návrh novely zákona o občanství, která se tím zabývala, neměla u spolkových
zemí kladné ohlasy například z důvodu nejasného vymezení účelových sňatků a složitosti
prošetřování účelu. Účelová manželství však nebyla vždy považována pouze za negativní jev,
neboť plnila roli také tzv. ochranných manželství zejména pro židovské ženy kvůli jejich
pronásledování. Židovské ženy německé státní příslušnosti uzavíraly manželství s muži cizí
státní příslušnosti za účelem rychlého odchodu z území ovládaného Německem, aby získaly
pobyt např. ve Švýcarsku pro svou záchranu. Ochranné sňatky byly organizovány nejen na
území samotného Německa, ale pomocnou ruku podal i Egypt. Tamní organizace
zprostředkovávala sňatky egyptských mužů s židovskými ženami z Německa (Scheu 2014).

V období po 2. světové válce byla ponechána pouze neplatnost sňatku za účelem získání
příjmení. Účelové sňatky byly později řešeny zejména v souvislosti se vztahy mezi občany
Spolkové republiky Německo a Německou demokratickou republikou. Východoněmecká státní
bezpečnost přesvědčila některé snoubence k poskytování informací. Ti tedy zaplatili finanční
odměnu za svolení k manželství svým západoněmeckým snoubencům. Tato účelová
manželství byla podporována západoněmeckými orgány, které to považovaly za dílčí řešení
neuklidněné situace rozdělení Německa. V Rakousku byla pravost manželství považována za
zdroj síly společnosti a na rozdíl od Německa, Rakousko ponechalo v platnosti postihování
sňatků za účelem získání občanství i získání příjmení (Scheu 2014).

Gajdušková (2014) uvádí, že 70. léta 20. století byla obdobím, kdy se taktéž projevil značný
počet účelových sňatků. Příčinou byla tehdejší ekonomická krize, a s tím spojený omezený
přístup cizinců na evropský trh práce. Nástrojem pro vstup se stala právě účelová manželství.
Na podezřelé sňatky tehdy upozorňovaly také evropské noviny, kde vycházely zprávy
informující o manželstvích starších evropských žen s mladými 25letými africkými muži. Tyto
sňatky probíhaly v režii organizovaných skupin. Účelové sňatky se pak staly sledovaným
problémem nejen na mediální scéně, ale i na politické. Scheu (2014) podotýká, že noviny
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o účelových sňatcích nejen informovaly, ale také byly zároveň prostředkem, skrze který
docházelo k seznamování. V Německu přistěhovalci plnili noviny svými inzeráty s nabídkami
sňatků za úplatu německým stáním příslušníkům. Vedle toho se objevovaly i inzeráty přímo od
agentur, které takové sňatky zprostředkovávaly.

Jak bylo výše popsáno zejména na případu Německa a Rakouska, výskyt účelových sňatků
byl podmíněn různými událostmi a politickými změnami. Literatura zaměřená spíše na
současné dění představuje další důvody výskytu fingovaných manželství.

Lupsan (2010) uvádí na případu Rumunska, že zájem cizinců o pobyt v Rumunsku vzrostl po
vstupu země do EU. Účelový sňatek je pak vstupenkou pro získání legálního pobytu v zemi,
avšak ne za účelem založení rodiny, ale za účelem narušení národní bezpečnosti. To by mohlo
vést k podněcování imigrace například formou sloučení rodiny či narozením dítěte. Jak
vysvětluje Töttős (2015), cizinci si uvědomují, že je výhodnější a bezpečnější varianta uzavřít
účelový sňatek s občanem EU než setrvat na jejím území nelegálně, organizované skupiny
tohoto faktu využívají. Skupinám se snáze daří verbovat unijní občany, kteří čelí chudobě či jiné
zranitelnosti. Podle Evropské migrační sítě (European Migration Network 2012) může
organizovaná skupina požadovat od žadatele až 24 tisíc euro, z toho určitá částka náleží osobě,
jež se sňatkem souhlasila. Evropská migrační síť mimoto prezentuje podle jednotlivých zemí
různé důvody uzavírání účelových sňatků, většinou to však nebylo dokázáno pomocí
formálních kanálů (výjimkou jsou země, kde jsou informace získané z publikovaných studií,
rozhovorů a zpravodajství). Motivy pro podstoupení účelového manželství nejsou samozřejmě
otázkou pouze jedné strany, ale obou. Většina zemí uvádí, že na straně unijních občanů hraje
roli zejména, jak už bylo zmíněno výše, zlepšení slabé finanční situace. Konkrétně v Česku bylo
zjištěno, že ženy, které do těchto sňatků vstoupily, pocházely ze slabého socioekonomického
prostředí a jednalo se většinou o svobodné matky, v některých případech s trestnou minulostí.
Dalším důvodem přistoupení na uzavření fingovaných manželství bývá pomoc přátelům či
známým (uvádí např. Itálie či Norsko) nebo přímo pomoc migrantům zůstat na území (výsledky
Velké Británie). S tím se pojí taktéž důvod, kdy je uzavření účelového sňatku projevem soucitu,
humanity a nesouhlasu s imigračními pravidly (např. Německo, Norsko). Fingovaná manželství
slouží také jako nástroj pro řešení nelegálního pobytu na území EU občana třetí země (Česko).
Lotyšsko dokonce popisuje případ, kdy fingované manželství sloužilo osobám pro návrat zpět
do Lotyšska. Jednalo se o případy, kdy lotyšští manželé emigrovali ze země, ale nebyl jim
umožněn skrze vnitrostátní předpisy návrat. Řešením byl rozvod a posléze uzavření manželství
s lotyšskými občany. Dle poskytnutých informací většinou členských států se jako největší
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motivace státních příslušníků třetích zemí objevilo získání práva na pobyt na území EU, a s tím
související výhody, obcházení placení pokuty za překročení délky pobytu a trvalý pobyt na
území EU. Analýza údajů Velké Británie vypovídá o fingovaných manželstvích právě z důvodu
prodloužení pobytu osob, jejichž platnost pobytu se chýlí ke konci. V těchto případech byl
zaznamenán vysoký podíl studentů, kdy sezónní trendy korespondovaly s koncem studijních
kurzů. Na tomto místě je ještě potřeba zmínit vznik účelového manželství na bázi podvodu, tzv.
šedé manželství. Tyto případy uvádí např. Francie, Česko, Rakousko (European Migration
Network 2012). Termín „šedé manželství“ byl zaveden právě ve Francii (Nagy, Švoma 2014).
Europol (2014) zmiňuje, že ženy, které se rozhodly vstoupit do účelového manželství, tyto
kroky konají z finančních či sociálních důvodů, jsou různě zranitelné nebo pochází
z problémového prostředí. Millere (2017) vysvětluje na případu Lotyšska, že ve vztazích, kde
jsou ženy vystaveny iluzi ze strany svého ženicha, že se jedná o skutečnou lásku a vztah, je
těžko prokazatelná účelovost. Ženy svému protějšku důvěřují a vstupují do manželství
uspěchaně, aby byly vdané a měly děti.

2.4 Doprovodná trestná činnost a dopady účelových sňatků
Definování účelových sňatků přineslo i poznatky o tom, jaká rizika mohou představovat, a to
například podvody různého druhu, zneužívání a obcházení zákona. Následující řádky jsou
věnovány širšímu rozboru některých rizik a zároveň si lze na základě toho vyvodit i důsledky
účelových sňatků, vzhledem k tomu, že dostupná literatura konkrétně otázku dopadů
účelových sňatků nerozebírá.

Účelové sňatky jsou spojeny s dalšími druhy trestné činnosti, jako je napojení na
organizovaný zločin, obchodování s lidmi, pašování nebo padělání (European Commission
2014). Dle Europolu (2014) v organizování účelových sňatků zločinecké skupiny používají svůj
určitý modus operandi. V průběhu uzavření fingovaného manželství figurují tři strany. Státní
příslušník třetí země (zpravidla muž) uzavírá sňatek s osobou pocházející z Evropského
hospodářského prostoru (zpravidla žena), kdy tento proces probíhá v režii třetí osoby, a to
organizátora nebo zprostředkovatele, který je často členem skupiny organizovaného zločinu
a bývá stejné státní příslušnosti jako zúčastněný muž nebo žena. Žena vstupuje dobrovolně
s motivací finančního zisku. Ženy se dostávají do spárů zločinu také na základě příslibů dobře
placené práce v určité zemi a posléze se podmínky změní. Těmito přísliby jsou vylákány ze své
země původu a nakonec se stávají předmětem obchodu. Státní příslušníci třetích zemí je kupují
od zprostředkovatelů, nebo jsou tyto ženy unášeny do země určení a poté jsou nuceny do
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manželství, aby muž mohl získat pobytové právo EU. Ženám jsou odebrány doklady, také často
čelí sexuálnímu násilí a vykořisťování. Co se týče žen, je důležité prošetřit typ případu a určit,
zda je v konkrétním případě žena komplicem nebo obětí. Je však možné, že jsou případy, kdy
se ženy prohlásí za oběti obchodu s lidmi z důvodu vyhnutí se sankcím za dobrovolné uzavření
účelového sňatku (Europol 2014).

Millere (2017) hovoří o účelových sňatcích jako o jedné z nejrozšířenějších forem obchodu
s lidmi, kdy jednotlivec hledá svou kořist zpravidla skrze sociální sítě. Obchodování s lidmi má
původ v dávném otroctví a i přesto, že se jeho typy a formy změnily, obchodování s lidmi má
dnes obdobný význam co tehdy otroctví. Účelový sňatek, jak už bylo poznamenáno, může
nabýt formu závazku, kde dochází k sexuálnímu zneužívání a vykořisťování. Na základě
výsledků studie, která proběhla v roce 2015 v rámci projektu Prevence obchodování s lidmi
a účelových sňatků: multidisciplinární řešení, zahrnovala pět zemí EU a trvala dvacet měsíců,
Millere (2017) uvádí, že se státy setkaly s novým fenoménem obchodování s lidmi, a to
vykořisťovatelskými účelovými sňatky.

Studie pomohla odhalit tři způsoby vzniku těchto

manželství. Oběť nejprve se sňatkem souhlasí, ale poté je vystavena násilí a vykořisťování.
Dalším případem jsou vstupy do manželství z donucení. Dále se objevují manželství, kdy žena
získá dojem skutečného vztahu a pravé lásky, ale jedná se o podvod, protože pro manžela to je
pouze fiktivní sňatek. Přístup, kdy jeden druhému vytváří iluzi skutečného vztahu, aby dosáhl
manželství, se jeví jako nejpraktičtější kvůli jeho finanční nenáročnosti. Prokázání toho, že byla
žena oklamána, je však složité vzhledem k tomu, že sama věří v pravost vztahu. Z výsledků
o situaci v Lotyšsku vyplynulo, že ženy, které do svazku vstoupily dobrovolně s motivem získání
peněz, měly finanční problémy, avšak částky jim nebyly vyplaceny a ženy se tak stávají oběťmi
zneužívání (Millere 2017).

Objevují se situace, kdy se státní příslušník třetí země na území EU už pohybuje. Jedná se
o případy studentů, kdy se skončení platnosti studentského víza snaží obejít uzavřením
manželství. V rámci získaného pobytu pak dotyčná osoba přivádí zbytek rodiny do EU na
základě sloučení rodiny. Následek všech účelových manželství umožňujících vstup zbytku
rodiny do EU je označen jako tzv. kaskádový efekt (Europol 2014).

Jak uvádí Jirásek (2009), je-li udělen pobyt v členském státě EU občanu nečlenské země díky
uzavření účelového sňatku, občan tím získává právo volného pohybu a pobytu na území EU.
Toto právo dotyčné osobě vzniká na základě zneužití práva. Za takových okolností, kdy tedy
dojde ke zneužití práva, je vstup i pobyt nelegální. Obcházení zákona spočítá v takovém
32

jednání, kdy se jedinec chová podle práva tak, aby docílil výsledku, který je právní normou
nežádoucí. Nedochází k porušení předpisu, ale dochází ke zneužití účelu daného zákona.
Konkrétně tedy má zákonná úprava institutu manželství sloužit za účelem ochrany rodiny,
nikoliv pro snadné získání pobytového práva skrze něj. Cestou účelových sňatků samozřejmě
nedochází jen ke zneužití imigračního práva, ale cizinec tak čerpá i další výhody plynoucí
z volného pobytu a pohybu v rámci EU, který zajišťuje nejen právo žít, pracovat či studovat
v libovolné členské zemi, ale rovněž poskytuje sociální pomoc, dávky sociálního zabezpečení
nebo finanční prostředky na sociální začleňování (Evropská komise 2013).

Lupsan (2010) pro změnu upozorňuje na to, že účelové sňatky mohou přinášet určitá
bezpečnostní rizika nejen pro zemi původu, ale i pro zemi tranzitní a cílovou. Ze země původu
často na základě sňatku odchází aktivní lidé, nebo dokonce může dojít k narušení vysoce
kvalifikovaných rodin, kdy nakonec zůstávají děti bez rodičovského dozoru. Jako příklad lze
uvést brazilské ženy odcházející do Švýcarska od své rodiny a dětí, aby zlepšily rodinnou
finanční situaci, kde z důvodu legalizace pobytu uzavírají sňatek se Švýcary (Schuler, Dias
2014). Jak dále uvádí Lupsan (2010), v tranzitní zemi mohou účelové sňatky podpořit například
výskyt obchodování s lidmi a výskyt padělaných dokladů. Pro cílovou zemi se mohou objevovat
bezpečnostní rizika jako například kriminalita či náboženské konflikty.

3.

Nelegální migrace v Česku

Teoretická část diplomové práce již byla věnována nelegální migraci, avšak cílem bylo obecné
představení této problematiky, zejména její definování a shrnutí jejích příčin a dopadů.
Předmětem této kapitoly je nelegální migrace a její regulace právním systémem, prezentace
statistických výstupů a trendů vztahující se na konkrétní území, a to Česka.

3.1 Vývoj a současná situace
Po politickém převratu v roce 1989 došlo ke změně trendu v oblasti migrace v Česku, kdy došlo
ke snížení míry emigrace, a začala narůstat imigrace (Zeman 2010). V 90. letech 20. století
došlo rovněž k nárůstu převádění lidí do EU. Otevření východní Evropy, vstup některých států
do Schengenského prostoru a otevření vnitřních hranic těchto států podnítily nárůst nelegální
migrace (Weberová 2013). Rok 2008 byl z důvodu vstupu do Schengenského prostoru pro
oblast nelegální migrace v Česku zásadním, neboť došlo k určitým změnám v jejím definování.
Od zmíněného roku jsou na území sledovány dvě kategorie. Jedna zahrnuje nelegální
překročení vnější schengenské hranice Česka a druhá nelegální pobyt. V první kategorii se
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jedná o nedovolené překročení vnější schengenské hranice (mezinárodní letiště), nebo o jeho
pokus, a vztahuje se na cizince a občany Česka. Před rokem 2008 tato kategorie zahrnovala
nelegální pohyb přes státní hranice či pokus o něj (cizinci a občané Česka). Druhá kategorie
sleduje cizince, kteří porušují příslušné pobytové předpisy na území Česka a v tranzitním
prostoru mezinárodních letišť. Patří sem také osoby, které vstoupily na území Česka ze
sousedního státu, ale nemají náležitosti potřebné k pobytu v Česku. Před rokem 2008 zmíněná
kategorie zahrnovala nelegální pobyt cizinců ve vnitrozemí a na hraničních přechodech při
vycestování ze země. Vlivem metodické změny nejsou statistická data z roku 2008 a z období
před rokem 2008 srovnatelná (ČSÚ 2018b). Stav nelegálního překročení státních hranic Česka
je možné monitorovat od roku 1993. O něco později, a to od roku 2000, Česka sleduje stav
porušování pobytového režimu (Čermáková, Lachmanová 2008).

Graf 1: Počty zjištěných případů nelegální migrace v letech 2008-2017 na území Česka
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Čermáková, Lachmanová (2008) se věnují vývoji počtu zadržených cizinců při nelegální
migraci přes státní hranice Česka. Bylo zjištěno, že ve sledovaných letech 1993-2006 došlo
k dramatickému poklesu počtu těchto osob o více než 90 % (41 765 v roce 1993, 3 676 v roce
2006). Příčiny mohou být různé. Mohlo skutečně dojít ke snížení objemu migrantů vlivem změn
v ekonomické, politické nebo bezpečnostní situaci (např. ukončení války v zemích bývalé
Jugoslávie), kvalitnější zajištění státních hranic či některá jiná opatření jako Dublinské úmluvy,
ale také mohlo hrát roli snížení pravděpodobnosti zachycení migrantů díky změnám v jejich
taktikách a strategiích (např. zvýšený zájem o využívání falešných cestovních dokladů či
zvýšený zájem o služby převaděčů). Vzhledem k různým změnám v taktikách a strategiích nelze
zjistit skutečný stav případů nelegální migrace přes státní hranice, ale odhaduje se, že bude
vyšší než počet zjištěných. Výše umístěný graf (viz Graf 1) prezentuje počty zjištěných případů
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nelegální migrace od roku 2008. Na základě následně uvedených zdrojů je možné vysvětlit
pohyby křivek v grafu.

Zdroj Rendlová (2016) a Rendlová (2018a) udává, že oproti roku 2014 došlo v roce 2015
k výraznému nárůstu případů nelegální migrace z důvodu zvýšeného tlaku tranzitní nelegální
migrace (migranti vstoupí na území ze sousedního státu a mají v úmyslu pokračovat do jiné
země). Rok 2015 byl rokem migrační krize a nejpočetněji se v tranzitní nelegální migraci
objevovali občané Sýrie, Afghánistánu a Iráku. Vyšší počty zachycené nelegální migrace se
ukázaly také u občanů Ukrajiny a Kuvajtu, ale jednalo se o případy, kdy vstoupili legálně, ale
překročili délku platnosti pobytu. V rámci tranzitní nelegální migrace osoby na území Česka
vstoupily z Rakouska a Slovenska a chtěly pokračovat směrem do Německa a Skandinávie. Při
přejíždění území Česka využívaly především mezinárodní vlaková spojení, silniční dopravu
i služby převaděčů. Podle zdroje Rendlová (2018b), byly roky 2015 a 2016 obdobím, kdy bylo
zjištěno nejvíce případů nelegální migrace od roku 2008. Avšak v roce 2016 byl počet ve
srovnání s rokem 2015 už nižší z důvodu menšího podílu zjištěných případů tranzitní nelegální
migrace přes území Česka. Důvodem snížení tranzitní migrace na hlavní trase (Bulharsko,
Maďarsko, Makedonie) byla opatření států jednak technické a organizační povahy, šlo
o vztyčení plotů a kontrol u hranic, tak i o dohodu mezi EU a Tureckem7. Při nelegálním pobytu
bylo v roce 2016 zachyceno nejvíce občanů Ukrajiny (30,8 %), Ruska (8 %), Kuvajtu (6,7 %).
V rámci tranzitní nelegální migrace pak nejvíce občanů Afghánistánu, Sýrie a Iráku. Při nelegální
migraci přes vnější schengenskou hranici se nejčastěji jednalo o občany Ukrajiny, Ázerbájdžánu
či Albánie. Dle Rendlové (2018a) byl počet zjištěné nelegální migrace v roce 2017 již nižší než
v roce předešlém. Zdroj udává, že v roce 2017 došlo k poklesu tranzitní nelegální migrace.
Pokles se projevil i uvnitř nelegálního pobytu při překročení délky platnosti pobytu, zároveň
tato skupina byla dominující v rámci zjištěné nelegální migrace (stav se v rámci počtu a skladby
státních příslušností cizinců v nelegálním postavení navrátil do období před migrační krizí).
V oblasti nelegálního pobytu bylo nejvyšší zastoupení státních příslušníků Ukrajiny (34 %),
Ruska (7 %) a Vietnamu (7 %). K nárůstu případů zjištěné nelegální migrace o 13 % došlo
v oblasti překračování vnější schengenské hranice. Zde se nejvíce objevovali státní příslušníci
Albánie. Celkový počet zjištěné nelegální migrace klesl téměř o 10 %.

7

Řeší navracení všech migrantů, kteří vstoupí nelegálně na území řeckých ostrovů, zpět do Turecka
z důvodu zastavení nelegální migrace do EU; platnost od 20. března 2016 (Evropská rada, Rada EU 2016).
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3.1.1 Převaděčství
Převaděčství je podle definice (viz kapitola1.1 Definice) zprostředkování nelegálního vstupu
osobě na území daného státu, kde dotyčná osoba není občanem ani residentem. Tento čin je
českým právním řádem definován jako trestný, konkrétně tak uvádí § 340 zákona č. 40/2009
Sb., trestní zákoník, kde se jedná o trestný čin organizování a umožnění nedovoleného
překročení státní hranice. Jak uvádí Gřivna (2016), o nedovoleném překročení státní hranice
pojednává také § 339 a § 341 trestního zákoníku. Jedná se o trestný čin násilného překročení
státní hranice (§ 339) a napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky (§ 341).
V teorii i praxi se naskytla otázka trestnosti překračování vnitřní hranice Česka. Otázka se stala
předmětem sporu dvou názorů. Na jedné straně je díky vstupu do schengenského prostoru
možné vnitřní hranici státu překračovat kdekoliv a ustanovení by bylo platné pouze pro vnější
hranici (případně i vnitřní, došlo-li by na znovuzavedení kontrol na vnitřních pozemních
schengenských hranicích). Ovšem odpůrci tohoto tvrzení (Nejvyšší státní zastupitelství) vychází
z cizineckého zákona, také z předpisů EU a jejich souladu s vnitrostátním právem, kde
v některých oblastech nedochází k rozlišování vnějších a vnitřních hranic. Z výsledku vyplývá, že
zrušení vnitřních hranic nemá vliv na povinnost nahlášení pobytu státních příslušníků třetích
zemí v členských státech, ani na povinnost členských států sankciovat úmyslné napomáhání
k neoprávněnému vstupu, přechodu či pobytu na území členského státu osobě, která není jeho
státním příslušníkem. Na závěr lze dodat dle Metelky (2015), že trestní zákoník nerozlišuje
vnější a vnitřní hranice, tudíž postih nelegálního přechodu státních hranic se vztahuje na oba
druhy státních hranic.

Po vstupu Česka do schengenského prostoru začalo být převaděčství vytěsňováno
různými formami napomáhání k nelegálnímu pobytu, kdy mezi tyto formy patří účelová
manželství, účelové otcovství8, obstarávání padělků dokumentů potřebných k pobytu na území
atd. (PČR-SCP 2018). V průběhu roku 2015 došlo k vzrůstu tranzitní nelegální migrace, a s tím
začaly převládat případy napomáhání k nelegálnímu překročení státních hranic Česka s cílem
přesunu do západoevropských a skandinávských zemí. V roce 2016, po oslabení silného proudu
nelegální migrace, byl opět zaznamenán převažující počet napomáhání k nelegálnímu pobytu
(ŘSCP 2018). Následující graf (viz Graf 2) uvádí frekvenci zjištěných osob napomáhajících
k nelegálnímu překročení státní hranice Česka z celkového počtu evidovaných osob, které
napomáhaly k nelegální migraci (napomáhání k nelegální migraci zahrnuje umožnění
8

Jinak také institut souhlasného prohlášení rodičů. Jedná se o účelové zapsání cizince jako otce do
rodného listu dítěte, které je občanem ČR nebo naopak dochází k zapsání občana ČR jako otce dítěte
cizince, které pak získá české státní občanství (PČR-SCP 2018).
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překročení státní hranice, účelový sňatek, účelové otcovství a jiné způsoby jako například
obstarání falešných víz či dokladů). Graf prezentuje výsledky ze zpráv o situaci v oblasti migrace
a integrace cizinců v Česku z období 2008-2017. Největší počet osob napomáhajících
k nelegálnímu překročení státní hranice se objevil v již zmíněném roce 2015 v důsledku vzrůstu
tranzitní nelegální migrace. Dále v roce 2009, kde se na výsledku podílel dopad tehdejší
ekonomické krize. Mongolští organizátoři převáděli přes česko-německé státní hranice své
krajany, kteří v souvislosti s ekonomickou krizí přišli o práci a s příslibem získání práce byli
převáženi do Německa, Beneluxu či Norska. Dále také migrace z čečenské oblasti, kdy osoby
požádaly o mezinárodní ochranu v Polsku a odtud byly převáděny přes Česko do Rakouska.
Největší zastoupení v rámci osob napomáhajících k nelegální migraci měli v každém
sledovaném roce občané Česka. Dále se častěji objevovali státní příslušníci Vietnamu nebo
Ukrajiny. V roce 2015 to byli státní příslušníci Sýrie a Maďarska, kteří dominovali (MV ČR 2017).

Graf 2: Počet evidovaných osob napomáhajících k nelegální migraci a k nelegálnímu
překročení státních hranic České republiky v letech 2008-2017
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Zdroj: MV ČR 2017, vlastní zpracování

3.2 Regulace nelegální migrace a instituce zodpovědné za její kontrolu
Podkapitola představí alespoň základní právní předpisy a dokumenty uplatňované v boji proti
nelegální migraci. Tato činnost probíhá na úrovni Česka a EU, tudíž dochází k prolínání
vnitrostátního a mezinárodního právního aparátu. Kromě právní úpravy podkapitola stručně
shrnuje současný režim ochrany státních hranic a volného pohybu před nelegální migrací.
Instrumentem však nejsou pouze předpisy, ale taktéž je důležitá i role kontrolní činnosti
příslušných orgánů, jejichž charakteristika je dalším bodem této podkapitoly.
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Nelegální migrace je neoprávněné jednání, které s sebou přináší určitá rizika pro cílové
země. Tento fenomén může být ohrožující pro vnitřní stabilitu státu a jeho bezpečnostní
situaci. Stává se tak jedním z klíčových témat české migrační politiky, jejímž úkolem je zaručit
redukci mezinárodní nelegální migrace nejen pomocí vlastních nástrojů na úrovni státu, ale
také na mezinárodní úrovni (MV ČR 2018a). Na území Česka se nevztahuje pouze její
vnitrostátní právní úprava, ale primárně mezinárodní vzhledem k tomu, že je Česko členem
mnoha mezinárodních organizací (Kameníková 2011). Podmínky ochrany před nelegální
migrací vychází z dikce mnoha zákonů a dokumentů. Na tomto místě je potřeba zmínit alespoň
některé právní předpisy, které působí na území Česka a potírají nelegální migraci v konkrétních
oblastech. Jsou to zejména zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců za území České republiky
a o změně některých zákonů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České
republiky, zákon č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně
souvisejících zákonů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a další jiné předpisy. Velice důležitým dokumentem
pro boj proti nelegální migraci je Akční plán boje s nelegální migrací (MV ČR 2014; MV ČR
2018a). Na půdě mezinárodních předpisů je potřeba zmínit především nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 399/2016 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie
o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex). Kromě toho
i nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu
Společenství o vízech (vízový kodex), jak uvádí zdroj MV ČR (2014), avšak nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 bylo zrušeno a nahrazeno nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 399/2016 ze dne 9. března 2016.

Vzhledem k tomu, že se Česko i jeho sousední státy staly členy schengenského prostoru,
jsou její pozemní hranice tzv. vnitřními hranicemi. Tyto hranice jsou oproštěny od hraničních
kontrol pro všechny osoby (členy EU i státní příslušníky třetích zemí). Česko provádí hraniční
kontroly pouze na vnější hranici, tedy na mezinárodních letištích provádějících lety mimo
schengenský prostor. Na pěti letištích (letiště v Praze, Brně, Ostravě, Pardubicích a Karlových
Varech) byly fyzicky přizpůsobené prostory k oddělení cestujících na vnějších a vnitřních letech
(Euroskop 2018, cit. v Davidová 2017, s. 21). Vzhledem k zavedení svobody volného pohybu
osob v rámci schengenského prostoru, jehož je Česko členem, vychází ochrana státních hranic
z vnitrostátního práva a z práva EU, o které se však česká právní úprava státních hranic opírá.
V srpnu roku 2016 vstoupil v účinnost nový zákon o ochraně státních hranic, a to zákon
č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů.
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Nový zákon vznikl za účelem zkvalitnění právní ochrany hranic a většího přizpůsobení se
členství v schengenském prostoru. Vychází ze Schengenského hraničního kodexu a doplňuje
v něm prostory, které jsou vymezené pro vnitrostátní úpravu. V souladu s novelou tohoto
zákona byl pozměněn také zákon o přestupcích a cizinecký zákon (Glogar 2016). Ochrana
státních hranic vychází také z vyhlášky č. 228/2016 Sb., o stanovení podmínek provozu
mezinárodních letišť z hlediska ochrany hranic. Náročnost hraniční kontroly na vnější
schengenské hranici závisí na tom, zda je kontrolovanou osobou občan EU a schengenského
prostoru a rodinný příslušník takového občana, anebo je-li kontrolovanou osobou občan třetí
země. Občané třetích zemí jsou podrobováni důkladnější kontrole, tzn. kontrole totožnosti,
platnosti dokladů a také dalších náležitostí nutných pro vstup a pobyt na území jako například
doložení účelu pobytu (MV ČR 2018c). V březnu 2017 bylo přijato nařízení, kterým se mění
Schengenský hraniční kodex, přičemž dochází k posílení kontrol na vnějších hranicích pomocí
databází. Systematické kontroly musí dle tohoto nařízení podstupovat i občané členských států
a jejich rodinní příslušníci pomocí databází SIS a SLTD (Schengenský informační systém
a databáze odcizených a ztracených cestovních dokladů Interpolu). Zpřísnění hraniční kontroly
bylo přijato za účelem ochrany proti hrozbě teroristických útoků (Evropská rada, Rada EU
2017). Ovšem obecně platí, že z důvodu potírání kriminality a nelegální migrace mají státy
Schengenu právo v souladu s vnitřními předpisy kontrolovat osoby na vnitřních hranicích,
avšak nesmí se jednat o rovnocenné hraniční kontroly, ale například pouze o namátkové (MV
ČR 2018c).

Nelegální migrace je hlídána a kontrolována orgány státní správy v různých oblastech. MV
ČR jako orgán, který má na starosti pořádek a bezpečnost uvnitř státu, má několik složek, které
nelegální migraci potírají. Je to zejména OAMP MV ČR a PČR, zejména SKPV a SCP. V rámci MV
ČR lze zmínit i Odbor bezpečnostní politiky (Zigová Gabrhelová 2013; Davidová 2017).
Cizineckou agendou, konkrétně tedy vízy a pobyty cizinců, se zabývá nejen MV ČR, ale rovněž
i MZV ČR. Mezi kontrolní orgány patří také SÚIP, který spadá pod MPSV a funguje v oblasti
regulace nelegálního zaměstnávání cizinců. Živnostenské úřady v gesci MPO kontrolují
oprávnění cizinců k provozování živnosti. Nad nelegálním zaměstnáváním cizinců koná kontrolu
také Celní správa České republiky, která spadá pod MF ČR (Zigová Gabrhelová 2013; MV ČR
2018b;).

Co se týče mezinárodní spolupráce a boje proti nelegální migraci, kromě legislativy hrají roli
i jiné nástroje. Je to zejména agentura pro pohraniční a pobřežní stráž FRONTEX, jejímž úkolem
je především zabezpečovat správu hranic členských států, bojovat proti přeshraniční trestné
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činnosti a chránit volný pohyb osob (Leggeri 2018). V souvislosti s mezinárodní spoluprací je
možné zmínit také službu NKA neboli Národní kontrolní autoritu, která vznikla v rámci
programu, zabývajícího se kooperací v boji proti přeshraniční a organizované trestné činnosti,
v boji proti migraci zločineckých skupin a v boji proti obchodování s lidmi na území
schengenského prostoru. Projekt byl realizován za účelem zavedení kontroly totožnosti cizinců
pomocí otisku prstu, uloženém v cestovním dokladu či pobytovém povolení (Rendlová 2015).
PČR se v rámci mezinárodní spolupráce a pátrání připojila k databázi SIS (Schengenský
informační systém) a mimoto zahájila činnost centrály, tzv. SIRENE. Díky těmto dvěma
opatřením provádí pátrání po osobách a po odcizených dokladech na území schengenského
prostoru a EU (PČR 2012). Na závěr lze představit ještě systém EURODAC, což je elektronická
databáze otisků prstů žadatelů o azyl a informace o osobách, kterým byl vydán zákaz pobytu
na území EU, neboť nelegálně překročily vnější hranici (Kubát 2012).

4.

Účelové sňatky v Česku

Následující řádky jsou zaměřené na problematiku účelových sňatků na území Česka. Jednotlivé
podkapitoly představí vývojový trend zmíněného fenoménu na základě odhalených případů.
Následně je také představen proces uzavírání těchto sňatků, tzn. jak cizinci a české občanky
nejčastěji postupují. Účelovost manželství je velice těžko prokazatelná a boj proti takovému
zneužití imigračního práva není vůbec jednoduchý. Pověřené orgány aplikují své metody, které
jim v odkrývání takových sňatků mohou pomoci. Nepochybně je zde tedy místo věnované
otázce odhalování a prokazování fingovaných manželství

4.1 Výskyt zjištěných účelových sňatků na území
Jak už bylo popsáno výše v souvislosti s převaděčstvím v Česku, po vstupu země do
schengenského prostoru začaly formy napomáhání k nelegálnímu pobytu vytlačovat případy
umožnění překročení státní hranice (PČR-SCP 2018). Níže prezentovaný graf (viz Graf 3)
popisuje stav zjištěných případů fingovaných manželství na území Česka, respektive případů
zneužití imigračního práva touto formou. Účelový sňatek může být uzavřen mezi
občankou/občanem Česka a státním příslušníkem třetí země, nebo se může jednat v obou
případech o státní příslušníky třetích zemí, kdy jeden z nich má na území Česka povolení
k pobytu (Čižinský 2008). V grafu je znázorněno také umožnění nelegálního překročení státní
hranice, neboť je snazší takto vizuálně vývoj obou forem napomáhání k nelegální migraci
posoudit. Podle ŘSCP – interní materiál č. I je však potřeba zmínit, že od roku 2011 jsou do
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celkového počtu osob započítány nejen trestně stihané osoby, ale i osoby, které podaly k dané
věci pouze vysvětlení, a případ byl odložen.

Graf 3: Počet evidovaných případů účelových sňatků na území Česka v letech 2011-2017
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Zdroj: MV ČR 2017; ŘSCP – interní materiál č. I

Jak je z grafu patrné, v roce 2015 se ve vyšší míře objevilo umožnění nelegálního překročení
státní hranice Česka a v pozadí zůstalo napomáhání k nelegálnímu pobytu formou účelového
manželství. Příčiny nárůstu případů umožnění nelegálního překročení státní hranice jsou již
popsány

v kapitole

výše

(viz

kapitola

3.1.1

Převaděčství).

V oblasti

napomáhání

k neoprávněnému pobytu na území Česka figurovali jako pachatelé zejména občané Česka, aby
pomohli cizincům získat pobytové oprávnění (MV ČR 2017). Největší počet osob zjištěných
v napomáhání k nelegální migraci formou účelového sňatku mezi lety 2011-2017 vykázalo
(vedení měsíčních výkazů) Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (79), Krajské ředitelství
police Královéhradeckého kraje (52) a Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje. Nejvíce to
bylo v letech 2011, 2012 a 2013. V případě Karlovarského kraje v roce 2016 a 2017. Naopak
nejmenší počty byly vykázány ve Středočeském kraji (1), Královéhradeckém (2) a Pardubickém
kraji (2). Osoby, které v letech 2011-2017 v uzavření účelového sňatku využily pomoc, měly
v nejvíce případech nigerijskou státní příslušnost (téměř všechny případy spadaly do roku
2011, 2012 a 2013), vietnamskou a ukrajinskou (ŘSCP – interní materiál č. III).

4.2 Modus operandi
Samotnému uzavření fiktivního manželství přirozeně předchází fáze seznámení partnerů, nebo
pouze přímé sjednání a organizace vstupu do takového manželského svazku. Podle policejních
zdrojů a zdroje MV ČR byly na území Česka zjištěny určité typy fingovaných manželství mezi
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českými občany/občankami a státními příslušníky třetích zemí. Typy fingovaných manželství,
která se na území objevují, se liší v několika aspektech podle způsobu provedení.

Policejní zdroj (konkrétně Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje) uvedl tři
modely fingovaných sňatků. Jako první uvádí formu, kdy je účelový sňatek uzavřen za úplatek
s pomocí zprostředkovatele. To znamená, že na straně českého občana/občanky z toho plyne
finanční zisk. Celý proces je popsán tak, že český občan/občanka přijme kromě finanční částky
také pozvání na dovolenou, kde však dojde zároveň k uzavření již domluveného sňatku.
Mimoto bylo zjištěno, že po uzavření sňatku český občan/občanka hledá mezi svými známými
dalšího adepta, který by měl zájem takový sňatek také uzavřít. Najde-li někoho takového, jako
odměnu obdrží opět exotickou dovolenou, kde se zároveň dostává do role svědka na svatbě,
pro niž právě sehnal/sehnala zájemce. Druhý model se též odehrává na zahraniční dovolené,
ale je typický spíše pro české občanky, které do cílové destinace putují za odpočinkem. Ženy,
které na dovolenou cestují samy, se stávají cílem tzv. naháněčů, kteří operují na letištích,
plážích či v hotelích. Po navázání kontaktu se ženou se muž snaží získat její sympatie a zkrátka
je jeho cílem ji okouzlit. V tomto případě tedy není sňatek dopředu sjednaný, ale dopracují se
k němu postupně. Počátek třetího typu fingovaných manželství vzniká na sociálních
internetových sítích. Cizinci si zajišťují kontakty na české občany/občanky pomocí svých
známých a přátel, kteří už mají v Česku pobyt legalizovaný. Touto cestou se snaží dosáhnout
obdobného cíle jako v předchozím případě. To znamená postupně pozvat českého
občana/občanku do své země a začít předstírat zamilovanost (PČR – KŘP Královéhradeckého
kraje 2011). Po uzavření sňatku v cizině český občan/občanka nahlásí uzavření manželství na
Zvláštní matrice v Brně. Státní příslušník třetí země podá žádost o krátkodobé vízum (jednotné
schengenské vízum) na zastupitelském úřadě Česka ve své zemi jako rodinný příslušník občana
EU (PČR – KŘP Královéhradeckého kraje 2011; MV ČR 2011). MV ČR však poukazuje ohledně
zápisu sňatku na Zvláštní matrice v Brně na problém falšovaných ověřovacích razítek a podpisů
českých zastupitelských úřadů na oddacích listech. V roce 2011 na tento problém upozornilo
v souvislosti s oddacími listy vydanými v Nigérii (odhaleno cca 20 případů). Tyto oddací listy
byly poté použity pro vydání českých oddacích listů. Případy byly zjištěny v rámci spolupráce
českého zastupitelského úřadu v Abuji, Zvláštní matriky v Brně a PČR (MV ČR 2011). Níže
uvedené schéma prezentuje přehled výše popsaných způsobů uzavření fingovaných manželství
(viz Obrázek 4).

Vstup do fingovaného manželství za úplatu přijímají spíše ženy ze slabších sociálněekonomických poměrů (zpravidla se jedná o svobodné matky). Tento typ sňatku, kdy dochází
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k uplacení, je pro cizince nejjistější variantou, zároveň nejčastěji uplatňovanou. Částka může
dosahovat výše až padesát tisíc korun. Obcházení imigračního práva formou účelového
manželství na území Česka je zjišťováno v souvislosti zejména se státními příslušníky Egypta,
Tuniska, Turecka, Nigérie, zemí bývalého Sovětského svazu, Vietnamu a Číny (MV ČR 2017;
PČR – KŘP Královéhradeckého kraje 2011).

Obr. 4: Způsoby uzavření účelových sňatků zjištěných na území Česka

Zdroj: PČR – KŘP Královéhradeckého kraje 2011; MV ČR 2017; European Commission 2014,
vlastní schéma

4.3 Účelové sňatky v českém právním rámci
Podmínky vstupu a pobytu cizinců na území Česka upravuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Zákon neuvádí definici
účelového sňatku, ale určuje uzavření účelového sňatku jako jednu z podmínek pro neudělení
či zrušení pobytu.

České právo postupně reagovalo na vstup Česka do EU, neboť bylo potřeba sladit
vnitrostátní a evropskou úpravu, tzv. transpozice evropské úpravy do českého cizineckého
práva. Došlo tak k několika novelám cizineckého zákona a tím zde své místo dostala i otázka
účelových sňatků. První novela se uskutečnila v roce 2004. Tehdejší zákon o pobytu cizinců
umožňoval příslušným orgánům ukončit cizinci povolení k trvalému pobytu v případě zjištění
účelového sňatku, avšak to nebylo možné, pokud se v manželství narodilo dítě (případně bylo
osvojeno). Zvláštností bylo, že se zákon nezabýval postihem účelových sňatků občanů EU
a jejich rodinných příslušníků (Nejvyšší správní soud jej tedy řešil jako narušení veřejného
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pořádku). V roce 2005 a 2006 novely cizineckého zákona s sebou přinesly transpozici směrnic
(2003/86/ES a 2004/38/ES), a s tím také postih účelového sňatku i u občanů EU a jejich
rodinných příslušníků v rámci trvalého pobytu i přechodného pobytu. Novela z roku 2007
spojena se vstupem země do schengenského prostoru již umožňovala postih obcházení
cizineckého zákona s cílem získat povolení k pobytu (účelový sňatek už zákon bral jako jednu
z forem obcházení cizineckého zákona). Novelizovaný zákon už také zavedl zamítnutí/zrušení
pobytového práva i v případě narození či osvojení dítěte, neboť i za těchto okolností může být
manželství účelové a je potřeba posuzovat každý případ individuálně. Dále došlo ke změně
podmínky ve lhůtě udělení trvalého pobytu cizince po uzavření manželství. Původně mohl
dostat trvalý pobyt hned po uzavření, novelou byla lhůta nastavena na dva roky od vstupu do
sňatku (Jirásek 2009; Gajdušková 2014).

S uzavíráním účelových sňatků nesouvisí pouze sankce uvedené v cizineckém zákoně
(neudělení/zrušení pobytového oprávnění), ale uzavírání takových manželství se může dostat
až do trestněprávní roviny. Jedná se o trestný čin napomáhání k neoprávněnému pobytu na
území republiky, jak uvádí zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Čin je definován následovně:
„Kdo v úmyslu získat neoprávněný majetkový nebo jiný prospěch pomáhá jinému
k neoprávněnému pobytu na území České republiky, bude potrestán odnětím svobody až na
jeden rok nebo zákazem činnosti“ (§ 341 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník). Zákon
vymezuje přísnější postih v případě, že je trestný čin spáchán organizovaně. Podle Gajduškové
(2014) se trestný čin napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky zavedl do
původního trestního zákona, který byl v roce 2007 novelizován. Jak uvádí zdroj PČR – SCP
(2018), účelový sňatek je jedna z forem napomáhání k nelegálnímu pobytu.

4.4 Prokazování účelového sňatku
K uzavření sňatku mezi českým občanem a státním příslušníkem třetí země může dojít jak na
území Česka, tak na území cizího státu. Obsah diplomové práce řeší právě sňatky, k jejichž
uzavření došlo v zahraničí.

Ať už se snoubenci rozhodnou pro uzavření sňatku církevní nebo civilní formou, je potřeba
dbát na to, že se mohou podmínky a povinné náležitosti k uzavření sňatku v jednotlivých
zemích lišit, neboť jsou dány vnitrostátními předpisy. Existují situace, kdy může dojít k uzavření
manželství na zastupitelském úřadě Česka (např. dlouhodobý pobyt českého občana
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v zahraničí), tudíž by zde bylo postupováno podle českého právního řádu. Případy uzavření
sňatku na zastupitelském úřadě však musí být odůvodněny a může k němu dojít pouze
v případě dvou českých občanů, nebo českého občana a cizince (MZV ČR 2017b). Prokazování
účelovosti manželství je ve správním řízení velice problematickou záležitostí, neboť žadatelé při
zamítnutí pobytového oprávnění se mnohdy mohou cítit rozhořčeni z důvodu, že byl jejich
vztah zpochybněn. Zjišťování účelovosti sňatku je důležité ve všech formách pobytových
oprávnění (ne jen v rámci krátkodobých víz). V případě sloučení či zachování rodiny jsou pro
rodinné příslušníky občanů EU/ČR a pro občany třetích zemí příznivější podmínky pro obdržení
pobytových oprávnění. Na jedné straně je tím snazší slučování rodin, na druhé straně se
naskýtá imigrační riziko. Pro občany třetích zemí je tento způsob snadno dostupnou cestou pro
získání pobytového oprávnění, protože jiným způsobem by jej získali obtížně (Nagy, Švoma
2014).

Jak uvádí Nagy, Švoma (2014), členské státy mohou při prošetřování sňatků vycházet
z indicií, na základě kterých se lze domnívat, že pár uzavřel účelový sňatek. Soubor indicií
definuje Sdělení Komise9:
 neproběhlo setkání před svatbou;
 neshody v osobních údajích, údajích týkajících se prvního setkání a v dalších údajích
týkajících se páru;
 jazyková bariéra;
 dokázání předání peněžní částky nebo daru za účelem uzavření manželství (mimo
věna, které se v některých kulturách předává);
 existuje-li důkaz o uzavřených účelových sňatcích v minulosti jednoho nebo obou
manželů či jiném podvodu za účelem získání pobytového práva;
 fungování rodinného života pouze po přijetí příkazu k vyhoštění;
 rozvod po nabytí pobytového práva.
Indicie mají poukázat na to, zda existuje v daném svazku úmysl zneužití imigračního práva bez
toho, že by byl automaticky vyvozen výsledek. Při prošetřování se nelze opírat o jedno
kritérium, ale je potřeba se zaměřit na všechny okolnosti případu.

Na druhou stranu Komise vyvodila indikativní kritéria, která napovídají, že daný sňatek
pravděpodobně není účelový:
9

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokynech pro lepší provádění a uplatňování
směrnice 2004/34/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a
pobývat na území členských států.
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 státní příslušník třetí země by bez obtíží nabyl právo pobytu sám, nebo už dříve
legálně pobýval v členském státě občana EU;
 před uzavřením sňatku už měl pár společně dlouhodobý vztah;
 pár po dlouhou dobu vedl společnou domácnost;
 pár přijal společný dlouhodobý finanční či právní závazek (např. hypotéka na
bydlení atp.);
 manželství je dlouhodobé.

4.4.1 Před udělením víza
Po uzavření sňatku má cizinec status rodinného příslušníka občana EU podle § 15 zákona
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
Z pozice rodinného příslušníka občana EU má nárok na podání žádosti o krátkodobé vízum
(vízum do 90 dní) na zastupitelském úřadě Česka (státní příslušník třetí země, který není
rodinným příslušníkem občana EU, právní nárok nemá). Vzhledem k právnímu nároku
rodinného příslušníka občana EU k udělení krátkodobého víza lze žádost o vízum zamítnout
pouze z důvodů, které stanovuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů v § 20 odst. 5. V praxi se nejvíce objevuje zamítnutí
žádosti z důvodu obcházení zákona formou uzavření účelového sňatku nebo účelovým
prohlášením otcovství s cílem získání pobytu (Nagy, Švoma 2014). Z důvodu zjišťování, zda
existuje důvod pro zamítnutí žádosti, zastupitelské úřady jsou oprávněny podané žádosti
prošetřovat (MZV ČR 2016). Unijní právo stanovuje, že státy mají kontrolovat pouze případy,
kde je důvodné podezření ze zneužití imigračního práva a nesmí provádět systematické
kontroly. Z toho tedy vyplývá individuální přístup (Nagy, Švoma 2014).

Zastupitelský úřad při svém rozhodování vychází z informací, které žadatel uvede v žádosti
o vízum, dále ze záznamů z pohovoru s manželi a také z jiných důkazních prostředků jako
například ze záznamu z pohovoru se třetí osobou (bez vědomí žadatele). Každé zamítnutí víza
rodinného příslušníka občana EU musí být zcela odůvodněno a přesvědčivě doloženo, musí být
zmíněny veškeré právní a věcné důvody. V případě zamítnutí žádosti má žadatel také právo
opravného prostředku a dokládat důkazy. Například při dokládání existence vzájemné
komunikace mezi partnery může žadatel doložit výpisy z chatových aplikací, výpis hovorů ze
Skypu nebo výtisk zpráv v e-mailu. Není-li možné dostatečně prokázat, že byl sňatek uzavřen
pouze za účelem získání pobytu, žádosti se vyhoví. Při prošetřování žádosti však musí orgány
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respektovat zejména právo na soukromý a rodinný život a právo na uzavření manželství
vycházející z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv (Nagy, Švoma 2014).

Pohovory
V procesu rozhodování o žádosti o vízum rodinného příslušníka občana EU má největší váhu
provedení pohovoru s manželi. Pohovory splňují náležitosti podle ustanovení § 57 odst.
2 cizineckého zákona. Ustanovení se vztahuje na dlouhodobá víza, avšak MZV ČR a ŘSCP
souhlasilo s tím, aby záznamy z pohovorů s rodinnými příslušníky občanů EU vycházely z výše
zmíněného ustanovení (pohovory by měly splňovat náležitosti protokolu o výslechu účastníka
podle § 18 a § 49 správního řádu a obě strany by měly být v postavení účastníka řízení, ale
příslušné orgány nepovažují občana EU a Česka v rámci řízení o udělení krátkodobého víza za
účastníka řízení ani za svědka). V procesu posuzování žádosti hrají zásadní roli právě informace,
které uvádí manželé při pohovorech provedených odděleně10. Důležité tedy je, zda vzniknou
v záznamech případné rozpory. Z tohoto důvodu jsou náležitosti a forma pohovorů důležité,
protože plní roli řádného důkazního prostředku. Aby tedy splňovaly náležitosti dle § 57 odst. 2
cizineckého zákona, ŘSCP zasílá po provedení pohovoru jeho přepis zastupitelskému úřadu
nejen elektronickou verzí, ale také zasílá verzi v papírové formě pro účely uložení do vízového
spisu (Nagy, Švoma 2014).

4.4.2 Po udělení krátkodobého víza
Novelou cizineckého zákona v roce 2011 přejal OAMP MV ČR od cizinecké policie část její
agendy. OAMP MV ČR od té doby řeší agendu dlouhodobých pobytů, dlouhodobých víz
a trvalého pobytu (Davidová 2017). Rodinný příslušník občana EU si podává žádost o povolení
k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU tedy na OAMP MV ČR, který také pří
posuzování žádosti na základě požadovaných dokladů provádí kontrolu manželských párů. Jak
uvádí cizinecký zákon, jedna z povinných náležitostí je doklad potvrzující, že je cizinec
rodinným příslušníkem občana EU. Při dokládání toho, že je manželství skutečné, mohou
manželé k žádosti přiřadit navíc různé důkazy (např. společné fotografie z různých období).
Proces vyřizování žádosti však může trvat několik týdnů či měsíců (Šobáňová 2016; zákon
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů).

10

Oddělené neboli paralelní pohovory – probíhají ve stejný den a čas. Na zastupitelském úřadě se
žadatelem o vízum, na cizinecké policii s osobou, s níž žadatel uzavřel sňatek. Pohovory probíhají
souběžně proto, aby si obě osoby mezi sebou nepředávaly odpovědi, které uvedly na položené otázky
při pohovoru (ŘSCP – stáž).
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V případě zamítnutí žádosti o krátkodobé vízum podává rodinný příslušník občana EU odvolání
konzulárnímu úřadu, který může rozhodnutí změnit. Pokud ho nezmění, rozhoduje dále MZV
ČR (MZV ČR 2017a). Odvolacím orgánem ve věcech pobytu cizinců proti rozhodnutí v prvním
stupni, které činí MV ČR, je Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců (zákon
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů).

Pobytová kontrola
Pobytová kontrola je jedním z uplatňovaných prvků při prověřování mezinárodního
manželství. Pobytová kontrola je zakotvena § 167 odst. 1 písm. d) cizineckého zákona. Dále
vychází z interního předpisu policejního prezidenta. Podnět k této kontrole může dát OAMP
MV ČR nebo i jiným orgánem veřejné správy (Macl 2015). Pobytová kontrola je vykonávána
cizineckou policií v kterémkoliv dnu a čase, tudíž neohlášeně, v místě bydliště manželů. Nemusí
být však prováděna u každého páru, někde naopak může být provedena několikrát. Důkladnost
kontroly na místě se odvíjí od míry podezření na účelovost. Může mít tedy různou podobu
ohledně podrobnosti sledování různých indicií. Úkolem policie je prověřit, zda okolnosti na
místě nasvědčují tomu, že pár spolu opravdu žije manželský život (Šobáňová 2016; zákon
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů).

V rámci pobytové kontroly mohou být kontrolovány kromě společného života i další
zákonné povinnosti pobytu cizinců na území. Policisté nejprve vychází z volně přístupných
informací, jako je typ budovy, ve které se má nacházet bydliště manželů (tzn., zda se jedná
o obytné prostory), dále označení manželů na zvonku nebo schránce. Další etapa kontroly,
tedy vstup do obydlí, je už závislá na souhlasu osob, které zde pobývají (Macl 2015). Po vstupu
policie sbírá různé poznatky z místa. Sleduje indicie, jako je zastižení obou osob doma,
přítomnost hygienických potřeb, oblečení, společných fotografií, zahrne výpověď sousedů atd.
(Šobáňová 2016). Podává-li podnět ke kontrole OAMP MV ČR, policie výsledky pobytové
kontroly předá tomuto orgánu. OAMP MV ČR na základě toho rozhodne, zda, a v jakém
případě, bude potřeba provést výslech prověřovaných osob (Macl 2015).

Výslech účastníka řízení
Výslech účastníka řízení, který probíhá na území, je zakotven v § 169j cizineckého zákona.
Jak uvádí Šobáňová (2016), manželé obdrží pozvánku k výslechu. Na místě se pak výslech
provádí odděleně s upřednostněním rodinného příslušníka občana EU s přítomností
tlumočníka. Časová náročnost výslechu se odvíjí od míry potřeby prověření. Účelem
oboustranných výslechů je zjistit případné rozpory ve výpovědích prověřovaných osob.
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V určitých případech mají osoby možnost rozporné odpovědi objasnit. Kladené otázky se
ubírají směrem od osobních údajů po informace ohledně existence vztahu, tzn. od jeho začátku
přes svatbu až po společné bydlení (detailní popis bytu, rozdělení domácích prací, sdílení
financí, trávení volného času atp.). Úkolem otázek je také prověřit znalost partnerů navzájem.
Vyloučeny nejsou ani otázky související s intimním životem. Výslech se zaznamenává v písemné
formě.

5.

Účelové sňatky v mezinárodním kontextu

Poslední kapitola teoretické části diplomové práce je věnována problematice účelových sňatků
v zahraničí, konkrétně v pěti evropských státech. Nejedná se však o statistická srovnání
(v tomto případě těžko zjistitelné údaje), ale díky studii vypracované v roce 2010, která byla
zadána Ředitelstvím pro přistěhovalectví v Norsku, viz Pöyry (2010), je možné porovnat přístup
v různých aspektech k problematice účelových sňatků ve vybraných zemích, a to v Norsku,
Švédsku, Německu, Dánsku a Nizozemsku. Studie neměla tedy k dispozici statistické údaje
a pracovala s omezenými informacemi, přesto byl vytvořen určitý přehled o povaze problému.

Podle vzoru západních zemí, manželství vzniká na základě souhlasu obou stran za účelem
žití společného života, kde je základem láska (u východních zemí je důvodem spíše
praktičnost). Instituce manželství je chráněna právem. Vstup do manželství z jiných důvodů,
než je láska a žití manželského života, může být definováno jako účelový sňatek. Norská studie
se zabývala analýzou pravidel objevujících se v rámci účelových sňatků ve vybraných zemích.
Úkolem bylo porovnat nastavení definic účelových manželství v těchto státech, najít
podobnosti a naopak rozdíly mezi jednotlivými státy v rámci přístupu k účelovým sňatkům.
Případy slučování rodin se nejčastěji objevují v rámci migrace v multikulturních západních
zemích, protože se zde tvoří velké množství smíšených manželství různých národností. Kvůli
předcházení uzavírání účelových sňatků se pravidla pro slučování rodin stávají přísnějšími.
Státy začaly rovněž věnovat vyšší pozornost problematice fingovaných manželství. Co se týče
mezinárodních sňatků ve sledovaných zemích, mohou se objevovat různé vzorce, neboť záleží
na konkrétní národnosti/občanství a také na cílové zemi. Vnitrostátní orgány mají za úkol
chránit imigrační pravidla i jednotlivce, ale je zde složité nalézt rovnováhu mezi potíráním
účelových sňatků a ochranou soukromého života jednotlivců (Pöyry 2010).
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5.1 Norsko
Norsko v období výzkumu mělo ze sledovaných zemí jako jediné statistické informace
o účelových sňatcích, ale pouze o případech odmítnutých žádostí na základě účelovosti.
Chyběly však celkové počty posuzovaných manželství. V době výzkumu bylo zjištěno, že od
roku 2005 se objevil rostoucí trend v žádostech o sloučení rodiny a zároveň i rostoucí trend
v počtu zamítnutých žádostí z důvodu účelovosti. Studie odhalila, že pro Norsko je v rámci
mezinárodních sňatků typičtější, že si norští muži berou ženy ze zahraničí, méně se objevují
sňatky, kde si norské ženy berou muže ze zahraničí. Co se týče účelových sňatků, nejvíce
žádostí zamítnutých z důvodu účelového sňatku se objevily u žadatelů z Turecka, Maroka,
Vietnamu a Somálska (Pöyry 2010).

Norská studie zaznamenala rozdíly v migračním chování podle státních příslušností. Norská
žena si zpravidla vzala mladšího muže z Turecka nebo státu ze severu Afriky, ale jednalo se
o podvodný sňatek (žena byla mužem klamána). Po získání pobytového práva v Norsku došlo
k rozvodu a muž byl znovu zaznamenán databází, neboť měl žádost o sloučení s jeho původní
rodinou ze země původu. Norský sňatek pak mohl být kvalifikován jako účelový. Jiný vzorec
chování se objevil u osob vietnamské státní příslušnosti. Vietnamský pár, který měl v Norsku
legální pobyt, se rozvedl, aby si každý z nich mohl vzít státního příslušníka Vietnamu a na
základě sloučení rodiny mohli rovněž přijít žít do Norska. Po příchodu do země žily všechny
osoby ve stejném bydlišti (osoby, které přišly, na oko žily jako partneři s těmi, se kterými se
sloučily). V Česku se objevil v souvislosti s touto státní příslušností částečně jiný model
migračního chování. Osoby vietnamské státní příslušnosti se zájmem o pobyt na území Česka
uzavírají účelový sňatek se svými krajany, kteří na českém území žijí, nebo přistoupí na účelové
otcovství dětí českých občanů (Pöyry 2010; MV ČR 2017). Norsko popsalo také vzorec sňatkové
migrace u Somálců s pobytovým právem na území. V těchto případech si Somálci brali partnera
ze Somálska (případně i jiné africké země) s tím, že se zkontaktovali skrze prostředníka a před
sňatkem se nesetkali. Norští úředníci poté zjistili, že referenční osoba už žije v jiném vztahu, ale
před úřady tvrdí, že má v úmyslu žít manželský život s žadatelem (Pöyry 2010).

Podle norské definice je účelovým takový sňatek, jehož hlavním motivem je získání
pobytového práva (v evropském právu je získání pobytového práva jediným cílem). Při
posuzování sňatků je však potřeba přihlížet ke kulturnímu zázemí daných osob (např.
v některých kulturách se předává finanční částka jako věno, nemusí jít o úplatu). Indicie, které
Norsko sleduje při prověřování sňatků, jsou například věkový rozdíl, intenzita kontaktu mezi
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s uplatňovanými manželskými tradicemi v zemi původu páru, a dále třeba okolnosti, které by
nasvědčovaly vykořisťování. V případech, kdy je pravděpodobnost, že se jedná o fingované
manželství stejná jako to, že se o takové manželství nejedná, případ se posuzuje tak, že
manželství účelové není. Případ musí být posouzen tak, že je mnohem pravděpodobnější, že se
jedná o fingované manželství a příslušný orgán si tím musí být jistý a příslušně tuto skutečnost
prokázat. Pokud je tedy pravděpodobnější, že je sňatek účelový, žádost může být zamítnuta
(tzv. rovnováha pravděpodobností). Z norské zkušenosti vyplývá, že lépe se prokázaly účelové
sňatky až po jejich uzavření, kdy žadatel získal pobyt, a po určité době bylo manželství
rozvedeno (Pöyry 2010).

Proces podání žádosti o pobyt v Norsku až po posuzování sňatku je obdobný jako v Česku
(viz kapitola 4.4 Prokazování účelového sňatku). Pöyry (2010) udává, že první žádost o udělení
pobytu žadatel podává na norské ambasádě ve své zemi. Ambasáda může provést pohovory se
žadateli, u kterých je to potřeba, ale také jsou norské ambasády, které provádějí pohovor
s každým žadatelem. Poté se zasílá spis na Ředitelství pro imigraci v Norsku. Tento orgán jej
přezkoumá a následně policie provede pohovor s referenční osobou. Policie i ambasáda
v případě potřeby poskytují další potřebné informace k šetření. Případy žádostí o obnovení
povolení řeší policie nebo jej zasílá na UDI. Má-li UDI pochybnosti ve fázi, kdy už žadatel
obdržel pobytové právo, může vyslat místní policii k pobytové kontrole a novému pohovoru.

Norsko uplatňuje ve srovnání s jinými zeměmi poměrně přísný postih v případě zjištění
účelového sňatku. Na straně žadatele hrozí zrušení pobytového práva a vyhoštění z Norska
a rovněž ze schengenského prostoru s trvalým zákazem opětovného vstupu. Žadateli
i referenční osobě může také hrozit trestní postih (za úmyslné uvádění nepravdivých
informací), což se však neprojevilo jako běžná praxe. Pro odvolání zde funguje Nezávislá
správní rada (Pöyry 2010).

5.2 Švédsko
Švédsko ve svém výsledku vycházelo z pouhých odhadů, neboť statistická data nebyla
k dispozici. Odhad případů účelových manželství se pohyboval na méně než 5 % žádostí
o sloučení rodiny. Indicie, ze které odhady vycházely, byly krátkodobé vztahy (tzn. krátce
vzniklé, trvaly méně jak dva roky). V rámci žádostí o sjednocení rodiny navíc v krátkodobých
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vztazích dominovali státní příslušníci Iráku a Somálska. Dále se krátkodobé vztahy hojně
objevovaly u žadatelů z Thajska, Turecka, Íránu, Srbska, Číny, Kosova a Ruska (Pöyry 2010).

Švédská definice říká, že účelovým manželstvím je to, kde je získání pobytového práva
jediným účelem. První žádost o sloučení rodiny podává žadatel rovněž na švédské ambasádě
v zemi původu. Na ambasádě jsou prováděny pohovory s žadateli v případech, ve kterých je
potřeba. V cílové zemi pak dojde k vyslechnutí referenční osoby. K prošetření znalostí
informací o sobě navzájem mohou být pohovory společné i oddělené. Účelovými sňatky se ve
Švédsku zabývá Migrační rada. Spolupráce mezi švédskou ambasádou a Migrační radou je
hodnocena jako velmi dobrá. Při posuzování sňatků, zda se jedná nebo nejedná o účelový, se
zde, jak už bylo zmíněno i v případě Norska, uplatňuje tzv. rovnováha pravděpodobností (Pöyry
2010).

Ve Švédsku se však po určité době neuplatňují pobytové kontroly. Zde je pozdější kontrola
sňatku založena na žádosti o prodloužení pobytu či na žádosti o trvalý pobyt, což je možné
podat po dvou letech pobytu. Pro kontrolní orgán je tedy zásadní, zda v té době pár spolu stále
žije. Pár musí podat prohlášení o stálém soužití. Rozpadne-li se manželství dříve jak ve lhůtě
dvou let, povolení k pobytu není ve většině případů prodlouženo, Migrační rada jej může zrušit.
Občas však dojde na odhalení účelového manželství na základě toho, že po udělení trvalého
pobytu se z osoby žadatele stává referenční osoba. I v tomto případě může být osobě
odebráno povolení k pobytu. Zjistí-li Migrační rada, že žadatel poskytl nepravdivé informace,
předává případ policii. Po zamítnutí žádosti ji však žadatel může obratem podat znovu. Švédsko
má jedinečný přístup v odvolacím procesu. Při odvolání proti rozhodnutí zamítnutí žádosti
z důvodu účelového sňatku je případ řešen před specializovaným soudem, kde je případ
vyslyšen a následně řešen ústní formou (Pöyry 2010).

5.3 Dánsko
Na základě výzkumu bylo zjištěno, že nejvíce žádostí odmítnutých z důvodu účelového sňatku
bylo z Thajska a Somálska. Mezi celkovým počtem žadatelů z Thajska dominovaly ženy
(zároveň dominovaly i v počtu žádostí odmítnutých na základě účelovosti). Viditelnou skupinou
mezi takto zamítnutými žádostmi byli rovněž žadatelé z Turecka, kde dominovali muži,
a žadatelé z Filipín, kde se naopak nejvíce objevovaly ženy (Pöyry 2010).
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Dánská definice účelových sňatků je obdobná jako v případě Norska. To znamená, že za
účelové sňatky jsou považována všechna manželství, jejichž hlavním cílem je získat pobytové
právo. Dánské orgány při posuzování manželství přihlíží k obdobným faktorům jako Norsko.
Například sledují, zda už žadatel někdy před tím žádal o trvalý pobyt nebo zda není manželství
atypické vzhledem k tradicím zemí původu. Žadatelé si podávají žádost o víza/pobyt na dánské
ambasádě. Pokud však pracovníci ambasády zjistí, že pravděpodobně čelí fingovanému sňatku,
předají informaci a podklady Imigrační službě. V procesu prověřování manželství se i zde
uplatňuje tzv. rovnováha pravděpodobností. Aby byl sňatek posouzen jako účelový, musí být
naplněna alespoň tři kritéria poukazující na účelový sňatek. Jsou-li naplněna dvě, je proveden
rozhovor s manželi. V případě rozporných odpovědí manželé dostávají prostor pro objasnění
svých odpovědí11 (Pöyry 2010).

Ve fázi žádosti o prodloužení pobytu dochází ke kontrole vztahu (pohovor se sousedy,
kontrola vedení společných účtů nebo dopisů adresovaných oběma manželům). V Dánsku
fungují taktéž pobytové kontroly v případě, kdy vznikne podezření na fingované manželství.
Dojde-li k odhalení účelového manželství, povolení k pobytu není uděleno, v případě pobytu na
území nedochází k vyhoštění. Případ by byl trestně stíhán v případě zjištění úplaty za uzavření
manželství. Odvolacím orgánem je Ministerstvo pro uprchlíky a integraci (Pöyry 2010).

5.4 Nizozemsko
V Nizozemsku se v 90. letech začaly vést politické diskuze o fenoménu fingovaných manželství.
Byla odhadována vysoká čísla, která však nebyla doložena. I přesto byl zaveden zákon o boji
proti účelovým sňatkům. V Nizozemsku v době výzkumu nebyly vedeny žádné statistiky
ohledně účelových sňatků. V té době pouze policie v Utrechtu začala tyto případy registrovat.
Nejvíce žádostí o sloučení rodiny bylo podáno z Maroka a Turecka, zároveň státní příslušníci
Maroka a Turecka nejvíce dominovali v žádostech, které byly prošetřovány kvůli účelovým
manželstvím (Pöyry 2010).

Nizozemsko přijalo definici, která říká, že účelovým sňatkem je takový sňatek, kdy získání
pobytového práva je jeho jediným účelem. Žadatel si podává žádost o dočasné vízum na
ambasádě v zemi původu, která ji poté odešle na Vízovou službu na oddělení IND, která spadá
pod Ministerstvo spravedlnosti a úzce spolupracuje s policií. V případě povolení dočasného
11

V Česku to platí obdobně; v Norsku je možnost objasnit rozporné odpovědi až v případě odvolání
(Pöyry 2010; Šobáňová 2016).
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pobytu může rodinný příslušník přicestovat na území Nizozemska a svůj pobyt ohlásit na
cizineckou policii a zaregistrovat se u obecního úřadu. Obecní úřady registrují manželství
uzavřená v zahraničí, ale před tím musí dostat doporučení policie, zda je v daném případě
možné provést sloučení rodiny, nebo zda se jedná o účelový sňatek (prověřují se i nemanželské
vztahy). Obec je v tomto rozhodnutí samosprávná. Pár musí společně se žádostí vyplnit
dotazník a odeslat Imigrační a naturalizační službě. V případě potřeby je žadatel pozván
k pohovoru na nizozemskou ambasádu v zemi původu. Často má IND podezření na účelový
vztah. Pak takové případy označí a prošetří je v pozdější fázi. Může dát podnět policii
k pobytové kontrole a poté policie předá informaci, zda může být dané manželství
zaregistrováno na zdejším úřadě (Pöyry 2010).

IND zřídila projekt pro zlepšení postupů uplatňovaných v boji proti obcházení imigračních
pravidel a pro sjednocení postupů v nizozemských policejních distriktech v rámci šetření
účelových vztahů, kdy výsledek ukázal, že se cíl projektu daří naplnit. Je-li zjištěn účelový
sňatek/vztah, žádost k pobytu je zamítnuta, případně není prodloužen pobyt. Také je možno
zrušit dotyčnému nizozemskou státní příslušnost, pokud byla udělena na základě podání
falešných informací. Přesto, že bylo odhaleno účelové manželství/vztah, partneři mohou
uzavřít nové (předchozí falešné manželství/vztah lze použít jako jeden z ukazatelů při
posuzování nového manželství/vztahu). Odvolacím orgánem je přímo soud (Pöyry 2010).

5.5 Německo
V Německu byl pojem účelových sňatků známý už v 19. století. Objevilo se několik pojmů pro
různé varianty těchto sňatků (např. účelová manželství, ochranné sňatky, papírová manželství).
V 90. letech 20. století se v Německu objevoval tzv. jugoslávský model účelových manželství
(manželé z bývalé Jugoslávie se rozvedli ve své domovské zemi a oba si vzali partnery
z Německa, v Německu pak spolu žili původní manželé). V období výzkumu také Německo
postrádalo statistické údaje o účelových sňatcích na národní úrovni, mělo pouze odhady
z některých měst. V Berlíně z odhadů vyšlo, že nejčastější podezření připadalo na státní
příslušníky Turecka, Vietnamu, států severní Afriky (typické prázdninové destinace – Tunisko
a Maroko), Keni, Tanzanie a Thajska (Pöyry 2010).

Německo vychází z podobné, ač trošku jinak položené, definice účelových sňatků jako
ostatní zmíněné státy. Účelovým manželstvím je to manželství, které nebylo uzavřeno s cílem
žít manželské soužití v jakékoliv podobě, ale vzniklo za jiným účelem, zejména poskytnout
osobě z ciziny pobytové právo. I zde, stejně jako v ostatních sledovaných zemích, při
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prověřování sňatků platí tzv. rovnováha pravděpodobností. Státní příslušníci třetích zemí, kteří
chtějí uzavřít manželství s partnerem žijícím v Německu a následovat ho, podávají žádost
o vízum u německých diplomatických misí v zahraničí12, které jsou zmocněny Federálním
ministerstvem zahraničí. Žádost může být podána až poté, co partneři splní základní kritéria
pro uzavření sňatku. Konzuláty poté rozhodnou, zda jsou všechny podmínky naplněny. Žádosti
o vízum jsou následně předány příslušným cizineckým úřadům ve spolkových zemích
v Německu, aby jej schválily. V případě zjištění účelového sňatku úřady vyrozumí příslušné
orgány a zahájí se trestní řízení. Žadateli je zrušeno povolení k pobytu a následuje opuštění
země. Sankcí také může být zákaz opětovného návratu či finanční postih (Pöyry 2010).

V roce 1995 Státní úřad pro vyšetřování trestných činů v Berlíně zřídil první specializované
oddělení zaměřené pouze na účelové sňatky a jejich vztah k organizovanému zločinu zejména
v souvislosti s prostitucí. Podobná oddělení byla založena také v Hannoveru a Mnichově. Po
dvou letech manželského soužití má cizinec nárok na obdržení samostatného povolení
k pobytu, které je nezávislé na partnerovi. Cizinec však musí mít zaměstnání a splnit další
podmínky. Po třech letech má nárok na neomezené povolení k pobytu (mnoho účelových
manželství po této lhůtě svazek ukončují). Indicie, které by mohly vést k podezření, že se jedná
o fingované manželství, je například velký věkový rozdíl s tím, že žena je starší. Dále například,
že se manželé před uzavřením sňatku nikdy nesetkali. Sankce za uzavření účelového sňatku
může být finanční nebo trestní postih. Cizinec může ztratit právo na pobyt a musí opustit zemi
s tím, že dostane zákaz opětovného vstupu maximálně na jeden rok. V Německu není žádná
forma správního odvolacího orgánu, řeší jej přímo soud (Pöyry 2010).

5.6 Souhrn
Všechny sledované země vychází v rámci posuzování účelových sňatků z kritérií, které
stanovila EU, avšak v některých ohledech se přístup každé země může lišit. Liší se ve stupni
podrobnosti a přesnosti jejich aplikace. V prvé řadě se nachází rozdíly v definicích, konkrétně
v tom, zda je získání pobytového práva hlavní nebo jediný cíl cizince. V Norsku a Dánsku je
získání pobytu rozhodujícím cílem, ve Švédsku a Nizozemsku je pobytové právo jediným cílem.
Německo toto vymezení ve své definici nezmiňuje. Země si také určují individuálně kritéria, dle
kterých fingovaná manželství posuzují. Rozdíly se nachází taktéž v postupu prověřování
a sankcích. Norské a nizozemské orgány jsou v posuzování účelových manželství přísnější,
protože na rozdíl od ostatních zemí se zde častěji stává, že v případě nejistoty se přikloní
12

Diplomatické mise jsou zmocněné Federálním ministerstvem zahraničí k vyřizování pasové a vízové
agendy v zahraničí (Pöyry 2010).
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k variantě, že manželství účelové je. Ve výzkumu se dále ukázalo, že Dánsko a Nizozemsko je ve
svých požadavcích na získání pobytu přísnější než Norsko. Německo a Švédsko jsou striktní
méně. Rozdíl se ukázal také v procesu odvolání, respektive v tom, zda mají či nemají
specializovaný orgán. Německo a Nizozemsko specializovaný orgán nemá a odvolání jde přímo
k soudu. Diference mezi zeměmi však není velká, neboť jejich vnitrostátní předpisy vychází
z unijního práva. Ve všech ale platí stejně, že prokazování fingovaných manželství není
jednoduché (Pöyry 2010).
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III.

6.

ANALÝZA DAT

Vízové oddělení Ředitelství služby cizinecké policie

Předmětem výzkumu diplomové práce je výskyt účelových sňatků u žadatelů, státních
příslušníků zemí muslimského světa, o pobytové oprávnění na území Česka. Cílem je
vypozorovat znaky, které by mohly nasvědčovat zneužití imigračního práva formou účelového
sňatku, který je právě jednou z cest, jak pobytové oprávnění získat. Data pro výzkumnou část
byla vytěžena konkrétně na základě podaných žádostí o krátkodobá víza. Než dojde
k samotnému představení oddělení, které data pro výzkum poskytlo, je proto potřeba nejprve
vysvětlit rozdělení kompetencí mezi příslušnými orgány v rámci vízové agendy a uvést stručný
přehled o rozdílu mezi dlouhodobým a krátkodobým vízem. Informace o VO ŘSCP nejsou
dostupné na veřejných internetových stránkách. Nápomocný byl pouze krátký interní materiál,
dále bylo čerpáno z vlastních poznámek a znalostí získaných při sběru dat na oddělení.

Novelou cizineckého zákona z roku 2010 přejímají regionální pracoviště OAMP MV ČR část
agendy cizinecké policie. To znamená, že od roku 2011 řeší záležitosti dlouhodobých pobytů
a dlouhodobých víz cizinců na území Česka. Co se týče žádosti o dlouhodobé vízum, cizinec ji
podává v zahraničí na českém zastupitelském úřadě, ale prodloužení platnosti je už
v kompetenci příslušného pracoviště OAMP MV ČR. V případě žádosti o dlouhodobý pobyt či
jeho prodloužení a dále v případě žádosti o trvalý pobyt se cizinec obrací rovnou na příslušné
regionální pracoviště OAMP MV ČR. Pracoviště cizinecké policie naopak řeší záležitosti
krátkodobých víz. Po splnění podmínek stanovených vízovým kodexem mají udělení
krátkodobého víza konkrétnímu cizinci na starosti zastupitelské úřady členských států a na
vnějších hranicích jej uděluje PČR. Pokud jde o prodloužení platnosti krátkodobého víza,
ohlašování místa pobytu cizincem po jeho příjezdu do Česka a potvrzení o krátkodobém
pobytu před uzavřením manželství na území Česka, mají jej v kompetenci právě pracoviště
cizinecké policie (epravo.cz 2011). Daná statistika je organizována do zkratek (kódů), které jsou
logicky uspořádané a mají svůj význam. Liší se podle účelu pobytu a také podle toho, zda se
jedná o dlouhodobé nebo krátkodobé vízum. Kódy dlouhodobých víz (nad 90 dnů) začínají
písmenem „D“, kódy krátkodobých víz (do 90 dnů) písmenem „C“. Účel pobytu je v kódu
zaznamenán čísly. Například v rámci krátkodobých víz 01 = obchodní, 03 = návštěva rodiny
nebo přátel, 04 = pozvání, 10 = turistika atd. (PČR-SCP 2004). Vízum typu C, jinak jednotné
nebo také schengenské vízum, může být platné pro jeden i více vstupů. Na základě
krátkodobého víza může jeho držitel cestovat po celém schengenském prostoru, avšak toto
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vízum lze udělit i s omezenou územní platností (platí jen v některých státech). Pravidla se však
liší pro státy s vízovou povinností vůči členské zemi a pro státy, které tuto povinnost nemají.
Vízum typu C má platnost maximálně 90 dnů v období jednoho půlroku (MV ČR 2019;
Velvyslanectví České republiky v Abuji 2017).

Vízové oddělení, dříve pod názvem oddělení VISION, je oddělením Ředitelství služby
cizinecké policie. ŘSCP je jedním z policejních útvarů s celostátní působností.13 Tyto útvary mají
na starosti specifické a vysoce specializované úkoly na celém území Česka (ŘSCP – interní
materiál č. II; PČR 2017). ŘSCP je kontrolní, metodické a řídící pracoviště, podílí se také na
úkolech spojených s ochranou vnějších hranic Česka. Je to například kontrola odborů cizinecké
policie, zajišťování plnění povinností plynoucích z mezinárodních smluv, koná pobytové
kontroly, má rozhodovací pravomoc ohledně označení osoby za nežádoucí atd. (PČR-SCP
2019). ŘSCP je mimoto kontaktním orgánem MZV ČR. Spolupráce obou orgánů probíhá
v oblasti žádostí o krátkodobá víza, které byly podány na českých zastupitelských úřadech
v zahraničí. VO ŘSCP provádí především bezpečnostní prověrky těchto žádostí. Bezpečnostní
prověrka obsahuje vzájemnou „předchozí konzultaci“ členských států ohledně udělení víza.
Vyjádření souhlasu či nesouhlasu s udělením víza na základě zmíněné vzájemné konzultace
bylo jednou z podmínek pro vstup do Česka do schengenského prostoru. Jedná se o tzv.
odchozí a příchozí konzultace, jejichž provádění je zakotveno ve vízovém kodexu. Znamená to,
že ústřední orgány členských států mohou vzájemně konzultovat jednotlivé podané žádosti
o vízum státních příslušníků určitých třetích zemí nebo určitých kategorií. Odchozí konzultace
znamená, že například Česko je v pozici konzultujícího a žádá stanovisko jiného členského
státu. Naopak může být v pozici konzultovaného (příchozí konzultace), což znamená, že vydává
stanovisko český ústřední orgán. Příkladem je situace, kdy se Pákistánec chystá přijet do Česka,
ale k udělení víza se musí vyjádřit příslušné orgány těch států schengenského prostoru, které
mají zmíněnou státní příslušnost určenou jako konzultovanou (všechny země nemají seznam
určených státních příslušností stejný). Skrze systém VIS (Vízový informační systém) se vyjádří
všechny participující země a dojde ke kompletaci stanoviska. Stanovisko je zasláno Vízovým
oddělením na příslušný český zastupitelský úřad, kde cizinec podal žádost o vízum. VO ŘSCP má
na starosti také informování ústředních orgánů členských států o udělení víz státním
příslušníkům určitých třetích zemí českými konzuláty. Pracovníci oddělení mají v rámci
bezpečnostních prověrek přístup do příslušných informačních systémů (Cizinecký informační
systém – CIS, Vízový informační systém – VIS, Schengenský informační systém – SIS), pomocí
13

Dále organizační složku PČR tvoří krajská ředitelství, která mají územně vymezenou působnost a dále
útvary zřízené krajskými ředitelstvími (PČR 2017).
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kterých lustrují žadatele o víza či odtud čerpají potřebné informace pro další kroky. Při své
práci komunikují nejen s českými zastupitelskými úřady, ale i s jinými orgány fungujícími
v rámci vnitřní bezpečnosti, jako je například OAMP MV ČR, zpravodajské služby a pracoviště
SIRENE (SIRENE viz kapitola 3.2 Regulace nelegální migrace a instituce zodpovědné za její
kontrolu). VO ŘSCP se podílí i na spolupráci se SIRENE členských států v rámci konzultace
udělení/odejmutí víza cizinci, který je uveden v evidenci SIS, jako osoba, které má být odepřen
vstup na území (ŘSCP – interní materiál č. II; ŘSCP – stáž).
VO ŘSCP má na starosti kromě výše zmíněných úkolů také pohovory s osobou zvoucí14 či
manželem/manželkou žadatele o krátkodobá víza z důvodu potírání účelových sňatků. Pohovor
je uskutečněn na základě zaslané žádosti příslušeného českého zastupitelského úřadu
v zahraničí na VO ŘSCP. Nutno dodat, že tato spolupráce nefunguje s každou zemí, protože
záleží na tom, zda zastupitelský úřad v dané zemi tuto problematiku řeší, nebo ne. Žádost
zastupitelského úřadu obsahuje potřebné osobní údaje manželského páru, bydliště referenční
osoby (osoba žijící v Česku, se kterou cizinec uzavřel sňatek) a instrukce k postupu. VO ŘSCP
předá žádost na krajské ředitelství policie (kraj podle bydliště osoby, se kterou má být
proveden pohovor), které dává pokyn k vykonání pohovoru příslušnému odboru cizinecké
policie. Písemně zaznamenaný pohovor a sepsaný úřední záznam s poznatky z pohovoru jsou
zaslány Vízovým oddělením zpět žádajícímu zastupitelskému úřadu, který pak rozhodne
o udělení/neudělení víza žadateli. Šetření policie je v tomto případě tedy podpůrným
materiálem. Stejný princip funguje i v případě, že zastupitelský úřad požádá o zpětné prověření
účelu pobytu některého/některých manželství. To znamená, že podá žádost VO ŘSCP
a policejní orgán (opět policejní orgán konkrétního kraje, dle místa pobytu) provede pobytovou
kontrolu v místě uvedeného bydliště manželského páru. Český zastupitelský úřad však nemusí
sdělovat, z jakého důvodu o kontrolu žádá. Je to dáno na základě dohody mezi MV ČR a MZV
ČR (zdroj: ŘSCP – stáž).

7.

Muslimský svět

Náplni předchozích kapitol bylo vysvětlení problematiky účelových sňatků a představení
institucí, které se zabývají jejich potíráním na území Česka, zejména pak VO ŘSCP. Téma
diplomové práce je potřeba zasadit do celkového geografického kontextu, to znamená vymezit
14

Zvoucí osoba zve cizince k návštěvě Česka, kdy se v tiskopise úředně ověřeného pozvání zavazuje, že
poskytne cizinci ubytování a převezme finanční závazky (částečně, nebo v plném rozsahu) spojené
s pobytem. Pozvání lze podat i neoficiálně, a to dopisem psaným volnou formou (MZV ČR 2019).
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si, v jakém prostoru bude zmíněná problematika sledována. Sňatky, které se staly předmětem
výzkumu, jsou mezinárodní. Na jedné straně stojí vždy osoba s bydlištěm na území Česka a na
straně druhé státní příslušník třetí země, konkrétně jde o oblast zemí muslimského světa.
V úvodu diplomové práce bylo vysvětleno, proč je téma věnováno sňatkům s partnerem
z muslimského světa. Na tomto místě je potřeba se na muslimský svět podívat z geografického
hlediska a také alespoň stručně představit tamní prostředí, zejména pak ve vztahu muže a ženy
v souvislosti s manželstvím.

Muslimský svět je označení pro skupinu zemí rozkládajících se na africkém a asijském
kontinentu (viz Příloha 1), kde muslimové, lidé vyznávající islám, představují většinovou
společnost (WorldAtlas 2018). Podle odhadů výzkumného střediska Pew Research Center
v roce 2015 muslimové tvořili přibližně 24 % světové populace (Lipka 2017). Muslimské státy se
člení podle toho, jaké postavení v nich zaujímá náboženství, to znamená, do jaké míry vstupuje
do mimo náboženských sfér. Existují země, nazvané islámské státy, kde islám není oddělen od
státní moci a významně zasahuje do ostatních oblastí společenského života, jako je politika,
sociální záležitosti atp. (např. v Saúdské Arábii, v Jemenu). Naproti tomu stojí země (např.
Egypt, Tunisko, Libye, Alžírsko), kde je pouze v postavení oficiálního náboženství (WorldAtlas
2018). Tento status znamená, že je ze strany státu podporované, například finančně (Mueller
2012). Další kategorii představují země, kde islám státním náboženstvím není (např.
Džibutsko). Poslední skupinou jsou tzv. sekularizované státy (např. Sýrie, Turecko, Libanon).
V tomto případě ze strany vlády došlo k prohlášení o separaci státu a náboženství (WorldAtlas
2018). Některé státy muslimského světa jsou členy mezinárodní organizace Liga arabských
států (viz Příloha 2). Organizace funguje za účelem realizace společných zájmů těchto zemí
v oblasti obchodu, dopravní infrastruktury, v sociální a zdravotní oblasti atp. (Education Blog
2015).
Islámské právo, zvané šaría, vychází zejména z Koránu a sunny15. Na základě tohoto práva je
postaven islámský právní systém, který je specifický v tom, že upravuje vztah člověka k Bohu
a zároveň vstupuje člověku do osobního života. Určuje mu pravidla, která musí dodržovat ve
svých soukromých záležitostech, jako je hygiena, oblékání atp. Míra respektování a uplatňování
šaría se v muslimských zemích liší, především v rodinných a dědických otázkách. V trestní
a hospodářské rovině se většina zemí inspirovala evropskou praxí. Fundamentalistický výklad
některých šaríatských norem však vede k porušování lidských práv, v některých muslimských
15

Sunna je zvykové právo, jedná se o zapsané výroky proroka Muhammada a záznamy o jeho činech
(Plimlová 2015).
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zemích stále zůstává např. uplatňování tělesných trestů (Kropáček 2002). Míru aplikace šaría
v jednotlivých státech znázorňuje mapa v příloze (viz Příloha 3). Jádrem diplomové práce jsou
uzavřené sňatky mezi státními příslušníky zemí muslimského světa a osobami žijícími v Česku.
Ve výzkumném vzorku měly velkou převahu sňatky, kdy na straně žadatele o vízum byl muž,
státní příslušník třetí země, a referenční osobou byla Češka. Jednalo se tak převážně o českomuslimská manželství, což znamená, že se zde setkávají dvě zcela odlišné kultury. Oba manželé
pochází z viditelně rozdílných prostředí a otázkou zůstává míra vzájemné tolerance. Odlišnosti
nelze spatřovat pouze v uznávaných hodnotách, ve zvyklostech ohledně společného soužití
v domácnosti, ale jde také o dvě rozdílné právní kultury.

V islámské kultuře má muž a žena rozdílné právní postavení. Muž má nadřazené postavení
vůči ženě, zejména z toho důvodu, že plní roli jejího živitele. Žena je muži podřízena, má jistá
omezení, a to v soukromém životě i na veřejnosti. Důvodem toho, proč jsou ženy omezovány
a jakým způsobem je s nimi v této kultuře zacházeno, je různorodost výkladu veršů z Koránu
(Dvořáková 2008; Plimlová 2015). Postavení žen v islámské společnosti se liší také stát od
státu, záleží na hloubce uplatňování islámského práva (Matušková 2018). Právo v muslimských
zemích dovoluje mužům polygamii. Muž tak může uzavřít paralelně manželství až se čtyřmi
ženami, avšak s naplněním podmínky, že se o všechny ženy postará do stejné míry. S rostoucí
kulturní vyspělostí společnosti se dnes polygamní manželství objevuje spíše zřídka a zůstává
uplatňované v konzervativních muslimských zemích, jako je například Saúdská Arábie nebo
Kuvajt. Naproti tomu v Jemenu, Turecku a Tunisku byla polygamie zákonem zakázána.
Mnohomanželství je v islámu spíše otázkou historie a v některých zemích zůstává alternativním
řešením v případě, že například žena nemůže dát manželovi dítě a muž se s ní nechce rozvést.
Příkladem toho je Sýrie (Dvořáková 2008; Plimlová 2015). V Egyptě platí, že pokud by muž chtěl
přistoupit na polygamní manželství, musí s tím obeznámit svou manželku, která v případě
nesouhlasu může požádat o rozvod. V některých zemích si může žena určit podmínku
monogamního manželství ve svatební smlouvě. V Sýrii, Iráku a Egyptě je uplatněn zákaz
polygamie pro některá povolání, a to pro členy armády a státní zaměstnance (Plimlová 2015).
Muži, muslimové, mají také dovoleno podle islámského práva uzavřít sňatek se ženou, která
není muslimka, ale je křesťanka nebo židovka. Islám v takovém případě neklade ženě povinnost
konvertovat k islámu. U žen muslimek platí, že si smí vzít pouze muslima (Dvořáková 2008).
V některých státech může být požadavkem, aby cizinec, který zde uzavírá sňatek, byl věřící.
Ukázkou je Egypt. To znamená, že například český občan nebo občanka uzavírající sňatek
v Egyptě musí doložit doklad o příslušnosti k církvi. Vedle islámu je tolerována příslušnost ke
křesťanství a judaismu (Velvyslanectví České republiky v Káhiře 2019b).
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7.1 Uznání oddacího listu českými úřady
Výše byla popsána alespoň některá pravidla týkající se manželského vztahu, která se
v muslimském světě podle tamního práva musí, nebo smí uplatňovat, ale v českém právním
systému, resp. v evropské právní kultuře, jsou nastavena jinak a vlastně jsou pro nás
nepřípustná. Na tomto místě se také nabízí otázka, jak české úřady přijímají oddací listy vzniklé
v jiné právní kultuře.

Oddací listy (a jiné veřejné listiny), které mají být použity v zahraničí, musí projít ověřením
z důvodu vyloučení padělků. Pokud se jedná o užití veřejné listiny v zemích spadajících mimo
tzv. Haagskou úmluvu (tj. dohoda o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin16)17,
musí doklad projít procesem superlegalizace. Jedná se o jakési dvojí ověření. Listina putuje
k ověření na Ministerstvo zahraničních věcí státu, který ji vydal, další ověření provede
zastupitelský úřad státu, kde bude listina použita. Například Češka pro uzavření sňatku
v Egyptě musí doložit svůj rodný list, jehož originál nejprve ověří MZV ČR a poté ho ověří
Velvyslanectví Egyptské arabské republiky sídlící v Praze. Prvním krokem pro vystavení českého
oddacího listu po svatbě v Egyptě je ověření originálu na egyptském ministerstvu zahraničních
věcí a poté na českém zastupitelském úřadě v Káhiře. Aby mohl být oddací list použit v Česku,
je potřeba nechat provést jeho úřední překlad do českého jazyka (Velvyslanectví České
republiky v Káhiře 2019a). Egypt je případem, kde se uplatňuje několik druhů sňatků, ale Česko
uznává pouze formu občanského sňatku uzavřeného na Ministerstvu spravedlnosti v Káhiře.
Existuje zde tzv. orfi sňatek, který egyptské matriční úřady nezaznamenávají, a v Česku není
uznáván (Velvyslanectví České republiky v Káhiře 2019b). Eum (2004) vysvětluje orfi sňatek
jako tajné manželství, protože manželská smlouva není registrována, pár může udržovat
manželský poměr a sexuální život a při tom nezakládá společnou domácnost. Orfi sňatek získal
oblibu zejména mezi vysokoškolskými studenty. DeJong a kol. (2007) dodává, že tato forma
manželství je vyhledávána mladými lidmi především v egyptských městech. Jedná se o způsob
schválení jejich sexuálního života. Hussein, Manthorpe (2007) vysvětluje, že mladé páry tak
získávají větší svobodu ohledně rozhodování spojených s manželstvím, aniž by své jednání
ohlásili svým rodinám.

16

V rámci dohody stačí opatření ověřovací doložkou zvanou Apostila (Velvyslanectví České republiky
v Káhiře 2019a).
17
A pokud nemají uzavřené bilaterální smlouvy o právní pomoci (Heidenhain, Sehnal 2016).
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8.

Metodika sběru dat

8.1 Zdroje dat
Sběr dat pro následnou analýzu a zpracování výsledků do diplomové práce se uskutečnil na VO
ŘSCP, v Olšanské ulici v Praze 3. Tomuto období nejprve předcházela etapa důležitá pro
realizaci výzkumu na zvolené téma, a to vyjednání a obdržení potřebných povolení pro sběr dat
na oddělení, která trvala šest měsíců a vyžadovala poměrně mnoho trpělivosti. Proces
shromažďování dat se uskutečnil od půli září do půli prosince roku 2018. Na jeho začátku jsem
si určila proměnné a vytvořila systém zápisu dat. Data byla sbírána metodou kvantitativní
obsahové analýzy. Dvořáková (2010) jej charakterizuje jako výzkumnou metodu (možno užít
i např. výzkumnou techniku či přístup), při které je ze zkoumaného textu zachycována
existence a frekvence výskytu vybraných slov či frází.

Pro naplnění cílů diplomové práce bylo mým úkolem vytěžit potřebná data, která se týkala
manželských párů, které tvoří státní příslušníci třetích zemí (tzn. ti, co žádají na českém
zastupitelském úřadě v zahraničí o krátkodobé vízum) a současně osoby, které žijí na území
Česka. K dispozici jsem měla zdroje, se kterými pracuje VO ŘSCP:

 formulář A
 žádost zastupitelského úřadu
 protokol o podání vysvětlení a úřední záznam

Formulář A
Jedná se o elektronický formulář ve Vízovém informačním systému – VIS. Formulář
obsahuje informace, které uvádí žadatel ve své žádosti o vízum na zastupitelském úřadě
v zahraničí. Tyto údaje jsou pracovníkem zastupitelského úřadu zavedené do zmíněné
databáze. Příslušné orgány, které do ní mají přístup, mohou takto sdílet potřebné informace
ohledně žadatelů. Formulář obsahuje na prvním místě identifikační údaje žadatele – jméno,
příjmení, pohlaví, datum a místo narození a státní občanství. Jméno a příjmení jsem však
nezaznamenávala, protože každý sňatek jsem ve svých datech označila mnou zvoleným kódem
z důvodu dodržení anonymity. Cizinec uvádí také adresu svého aktuálního bydliště a své
zaměstnání (zaměstnání se ve formuláři nerozepisuje, ale vybírá se pouze z kategorií profesí,
které jsou pod číselnými kódy). Další informace se týkají víza, tzn. datum, místo a účel podání
žádosti. V případě, že ji žadatel podává za účelem návštěvy rodiny nebo přátel či za účelem
pozvání, formulář uvádí také identifikační údaje osoby, která má být navštívena nebo žadatele
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zve. Do formuláře se zavádí mimoto výsledek podané žádosti, tzn. udělení/neudělení víza
s uvedením důvodu a jméno zaměstnance, který ji vyřizoval.

Z formuláře jsem nakonec čerpala pouze údaje o výsledku žádosti (udělení/neudělení víza,
důvod) vzhledem k tomu, že identifikační údaje o žadateli jsou uvedeny i v dalších zdrojích. Do
databáze jsem nesměla vstupovat sama, protože nejsem zaměstnancem PČR. Potřebné údaje
z formuláře A jsem tedy obdržela od zaměstnance oddělení, který mi byl po celou dobu sběru
dat nápomocen, řešil se mnou veškeré organizační záležitosti a ochotně mi vysvětloval věci
kolem fungování oddělení v praxi.

Žádost zastupitelského úřadu
Každý žadatel o krátkodobé vízum má na VO ŘSCP elektronickou složku, která je označena
číselným kódem, dle kterého je pak možné vyhledávání dotyčné osoby v databázi VIS. Složka
obsahuje žádost, kterou zastupitelský úřad Vízovému oddělení zasílá, dále protokol o podání
vysvětlení a úřední záznam. V žádosti zastupitelského úřadu stojí, s kým žádá provést pohovor.
Zpravidla to bývá s manželkou cizince, případně se může jednat o třetí osobu, kterou může být
např. dospělé dítě manželky (za účelem ověření pravosti manželství mohou přispět i informace
podané třetí osobou). Kromě identifikačních údajů osoby, se kterou žádá zastupitelský úřad
provést pohovor, jsou v žádosti uvedeny také identifikační údaje žadatele o vízum a dále
seznam otázek, které si stanoví zastupitelský úřad a jsou tak pro policistu vykonávajícího
pohovor s požadovanou osobou povinné. Žádost zastupitelského úřadu mi při sběru dat
sloužila spíše pro kontrolu identifikačních údajů manželů, protože tyto údaje jsem čerpala
zejména z protokolu o podání vysvětlení.

Protokol o podání vysvětlení a úřední záznam
Protokol o podání vysvětlení byl klíčovým zdrojem mého výzkumu. Jsou v něm obsaženy
téměř všechny potřebné informace a sledované „proměnné“. Protokol o podání vysvětlení
vychází z § 167 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů. Jedná se vlastně o již několikrát výše zmíněný pohovor,
ale je zde potřeba vysvětlit rozdíl v pojmenování. V řízení o dlouhodobých vízech a pobytech se
proces řídí § 57 odst. 2 cizineckého zákona, vykonává jej OAMP MV ČR a cizinecký zákon jej
pojmenovává jako pohovor. V rámci krátkodobých víz se proces řídí § 167 odst. 1 písm.
c) cizineckého zákona, vykonává jej místně příslušný policejní orgán a cizinecký zákon jej
nazývá jako podání vysvětlení. Protokol o podání vysvětlení obsahuje identifikační údaje
určené osoby i žadatele o krátkodobé vízum, kterého se podání vysvětlení týká. V protokolu
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jsou dále zaznamenané otázky, na které se policista určené osoby táže a její odpovědi na ně.
Pokládány jsou například tyto dotazy: „Kdy a jak jste se s manželem seznámila?“ „Kolikrát jste
se před sňatkem setkali?“ „Co víte o islámu?“ „Jakou má manžel představu o zaměstnání
v ČR?“ „Kolik osob se zúčastnilo svatby a jak proběhla?“

Policista klade osobě otázky povinné, které si určí zastupitelský úřad a otázky doplňující, na
které se doptává policista sám. Při sběru dat jsem z položených dotazů, resp. podaných
odpovědí, vybírala proměnné, které se opakovaly skoro ve všech případech (konkrétní otázka
se nemusí objevit ve všech protokolech). To znamená, že jsem nejprve musela vysledovat,
které otázky se téměř v každém případě objevují a vytvořit seznam společných proměnných,
které z nich budu moci vytěžit. Ve výjimečných případech daná otázka nebyla položena nebo
na ni osoba neodpověděla přímo, tudíž jsem v datech na příslušné místo v tabulce
poznamenala „nezjištěno“/„neuvedeno“. Protokol o podání vysvětlení poskytl, stejně jako
předchozí zdroje, informaci o pohlaví, roku narození a státní příslušnosti obou manželů
a zejména poskytl mnoho dalších proměnných, které jsou postupně užity v následných
analýzách (tzn. příbuzenský vztah ve státě EU, výše příjmu atd.).

Vedle protokolu o podání vysvětlení byl vždy policistou sepsán úřední záznam. V něm byly
zpravidla v krátkosti sepsané poznatky a dojmy z průběhu podání vysvětlení (např. jak osoba
spolupracovala, zda působila důvěryhodně).

8.2 Systemizace dat
K provedení výzkumu jsem měla k dispozici kompletně případy z roku 2016 a 2017. Vytvořila
jsem si dva soubory v programu Microsoft Excel. Jeden pro shromažďování dat z roku 2016
a druhý z roku 2017. V každém souboru jsem si zavedla listy pro jednotlivé měsíce. Do každého
měsíce jsem pak zaznamenávala odpovědi podle toho, kdy bylo s určenou osobou provedeno
podání vysvětlení, tzn., odpovědi z protokolu o podání vysvětlení z června 2016 byly
zapisovány do listu „červen“ v souboru „2016“ atd. (protokol o podání vysvětlení probíhá
krátce po tom, co žadatel podal žádost o vízum). V každém listě byly nadepsány sloupce podle
proměnných (všechny listy totožné). Do řádků jsem pak zapisovala odpovědi. Pro každé
manželství byly vymezeny dva řádky. Do jednoho řádku byly zapisovány údaje týkající se
žadatele o vízum, do druhého řádku byly zapisovány údaje týkající se osoby, která žije na území
Česka a za níž partner ze třetí země směřuje. Některé proměnné byly pro manželský pár
společné, některé se týkaly jen jednoho z partnerů (např. proměnná „státní příslušnost“ byla
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zjišťována u obou z dvojice, proměnná „příbuzenský vztah ve státě EU“ byla zjišťována pouze
u žadatele o vízum atd.). Každý sňatek je označen kódem pro zachování anonymity osob.

9.

Výsledky šetření

Následující kapitoly praktické části diplomové práce se věnují analýze získaných dat
a prezentují dílčí výsledky v návaznosti na stanovené cíle výzkumu. Jednotlivé kapitoly se
zabývají danou výzkumnou otázkou, kdy pomocí aplikace statistických testů přináší hledané
odpovědi.

Data systemizovaná již výše popsaným způsobem byla analyzována pomocí programu
Statistica 12. Při odhalování rozdílů mezi oběma sledovanými kategoriemi byla použita metoda
analýzy kategoriálních dat – aplikace Pearsonova chí-kvadrát testu nezávislosti v kontingenční
tabulce, což je statistická neparametrická metoda. Nulová hypotéza nezávislosti říká, že
sledované proměnné jsou na sobě nezávislé (pozorované a očekávané četnosti se rovnají).
Tato nulová hypotéza je na hladině významnosti α = 0,05 zamítnuta, pokud je p-hodnota
Pearsonova chí-kvadrát testu < 0,05. Každý výsledek v analýze je interpretován výpočtem
Pearsonova chí-kvadrát testu (X2), stupni volnosti (df) a p-hodnotou Pearsonova chí-kvadrát
testu (p). Jednotlivé výsledky jsou doprovázeny tabulkovými výstupy, které znázorňují
pozorované, očekávané a reziduální četnosti (reziduální – rozdíl mezi pozorovanými
a očekávanými četnostmi). Na základě reziduálních četností je zjišťována závislost mezi
proměnnými. Z těchto hodnot je patrné, ve kterých skupinách se nachází rozdíly. Vzorec pro
zjištění závislosti mezi proměnnými výpočtem X2:

Vztah mezi délkou známosti a počtem setkání manželských párů v obou sledovaných
kategoriích („vízum ano“, „vízum ne“) byl hodnocen metodou 2faktorové ANOVA. Nulová
hypotéza říká, že hodnocené faktory nemají vliv na závislou proměnnou. I zde je použita
hladina významnosti α = 0,05 a nulová hypotéza se zamítá při p < 0,05. Následně byly konkrétní
rozdíly mezi jednotlivými třídami faktoru vyhodnoceny mnohonásobným porovnáním pomocí
Tukeyova HSD testu pro nestejná N. Výsledek je interpretován výpočtem F-testu (F), stupni
volnosti (df) a p-hodnotou (p). Při sestavení profilu s typickými vlastnostmi muže a ženy z každé
sledované kategorie byl jejich věk určen hodnotou modus, vygenerovanou pomocí programu
Statistica 12. V kapitole věnované místům osobního seznámení manželských párů bylo
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porovnání rozdílů v obou sledovaných kategoriích obohaceno o mapový výstup. Pro tvorbu
map byl použit geografický informační systém ArcGIS.

9.1 Základní charakteristika sledovaných osob
V rámci výzkumného šetření bylo vytěženo několik proměnných, které charakterizují osoby
zahrnuté do výzkumu z několika aspektů. Na tomto místě je úkolem představit jejich základní
vlastnosti.

Výzkumný vzorek se skládá ze 165 mezinárodních manželství, z toho vyplývá, že jej tvoří
330 osob – 165 mužů a 165 žen. Co se týče zasazení výzkumu do časového rámce, byly
sledovány dva roky. 97 sňatků je datováno do roku 2016 a 68 sňatků do roku 2017 (rok
uzavření sňatku však nemusí nutně korespondovat se zmíněnými roky, neboť se toto datování
řídí podle toho, kdy si cizinec podal žádost o vízum a následně proběhlo podání vysvětlení).
V návaznosti na teorii, kde zdroje (např. Europol 2014; Millere 2017) uváděly, že zpravidla jsou
na straně žadatelů o vízum muži a ženy figurují jako manželky z cílové země, je zajímavé, že se
takovéto složení objevilo i v tomto výzkumu. Ve všech případech mimo jednoho se objevil již
zmíněný model – žadateli o víza byli muži. Výjimku tvořil manželský pár, kde v pozici žadatele
o vízum byla žena. Zajímavé je také vcelku homogenní složení státních příslušností žadatelů.
Převážně se opakovaly dvě, a to tuniská a egyptská, dále se objevila alžírská, jemenská,
libyjská, nigerijská, syrská a turecká. Státní příslušnosti žadatelů o vízum byly zastoupeny
následovně: Tunisko 98, Egypt 46 (z toho jedna žena), Alžírsko 16, Jemen 1, Libye 1, Nigérie 1,
Sýrie 1, Turecko 1. Česko nezastupovaly pouze osoby české státní příslušnosti. I zde, mezi
osobami, s nimiž občané třetích zemí uzavřeli sňatek, se nacházeli reprezentanti různých
státních příslušností: Česko 157, Slovensko 6 (z toho jeden muž), Ukrajina 1, Velká Británie 1.
Přesto, že EU zaručuje svým občanům volný pohyb v rámci schengenského prostoru, má občan
EU ohlašovací povinnost. Podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů musí ohlásit svůj pobyt na území Policii České republiky,
pokud bude delší než 30 dní. Znamená to, že osoby se státní příslušností států schengenského
prostoru, které pobývají na území Česka, uvedly bydliště, na kterém se zde zdržují. Osoby se
státní příslušností třetích zemí zde mají pobytový status a v jeho rámci nahlášenou adresu.
Pobytový status partnerů těchto osob je tedy žádán do Česka a vyřizování je v kompetenci
českých úřadů (zdroj: ŘSCP – stáž). U osob žijících na území Česka byl kromě státních
příslušností sledován kraj, ve kterém se nachází jejich bydliště. Nejvíce žen pocházelo z Prahy,
a to 44. Druhé největší zastoupení měl Středočeský kraj, odkud pocházelo 20 žen a 1 muž.
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Podobně si stál Jihomoravský kraj, který reprezentovalo 20 žen. Ostatní kraje měly následující
zastoupení žen: Ústecký 15, Karlovarský 12, Jihočeský a Moravskoslezský 9, Královéhradecký 6,
Liberecký 5, Olomoucký 5, Pardubický 5, Plzeňský 5, Vysočina 5 a Zlínský 4.

9.2 Hledání rozdílů ve sledovaných kategoriích
Prvním ze stanovených cílů práce bylo porovnání dvou kategorií žadatelů o vízum na základě
vybraných proměnných. Kategorie byly určeny podle úspěšnosti žadatelů v obdržení víza. Cílem
je zjistit, zda se budou pozorované skupiny – úspěšná versus neúspěšná – od sebe ve
vybraných aspektech lišit. V rámci obou kategorií byly sledovány čtyři vybrané proměnné, a to
věkový rozdíl mezi manželi, úroveň socio-ekonomického prostředí manželek žadatelů o vízum,
příbuzenský vztah ve státě EU u žadatelů o vízum a jak dlouho se manželé před uzavřením
sňatku znali18. Vybrané proměnné se řadí mezi faktory, které v praxi orgány při odhalování
účelových sňatků sledují. Téma této diplomové práce není na půdě vědy zatím příliš hojné
a bohužel není k dispozici výzkum na podobné bázi, aby mohlo dojít k inspiraci v určení
proměnných a následnému porovnání výsledků výzkumů. Při výběru proměnných bylo možné
vycházet pouze z informací, které o manželských párech poskytly policejní zdroje, ze kterých
bylo čerpáno. Jak už bylo popsáno v teorii, orgány hledají a prošetřují různé odchylky ve
vlastnostech konkrétních manželských párů. Diplomová práce si klade za cíl zejména porovnat,
zda se manželské páry, ve kterých partner obdržel vízum pro vstup do Česka, budou lišit od
těch, ve kterých bylo vízum z důvodu obcházení zákona formou účelového manželství
zamítnuto. A pokud ano, ve kterých parametrech se liší.

9.2.1 Věkový rozdíl mezi manželi
Zastoupení věkově homogamních sňatků19 ve společnosti záleží na různých faktorech. Je to
například větší vzdělanost žen a jejich upadající potřeba vdát se za staršího ekonomicky
zajištěného muže, jako tomu bývalo dříve, a volí partnera spíše věkově blízkého. Dalším
faktorem mohou být některé společenské změny (např. baby boom, který způsobí příchod
stejně starých mužů a žen na tzv. sňatkový trh). Od roku 2000 však začal stoupat počet
heterogamních manželství20, což je dáno změnou stylu partnerských soužití – partneři spolu žijí
a odkládají sňatek na pozdější věk. Věkově heterogamní sňatky vznikají také vlivem
18

Z analýzy vyloučeno 6 sňatků (5krát vzata zpět žádost o vízum, 1krát na straně žadatele žena).
Homogamní manželství = věkový rozdíl manželů nepřesahuje pět let (Fučík 2006).
20
Heterogamní manželství = muž starší než partnerka – tradiční heterogamie, žena je starší než partner
– netradiční heterogamie (Fučík 2006).
19
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opakovaného vstupu do manželství, protože při druhé volbě partnera jedinec nemá zpravidla
k dispozici velký výběr ze stejné věkové kategorie (Horáková 2012). Horáková (2012)
s odkazem na českého sociologa Tomáše Katrňáka a na výsledky jeho výzkumu z roku 2008
uvádí, že ženy ve věku pod 30 let si vybírají za manžela spíše starší muže, ženy nad 30 let věku
si vybírají s větší pravděpodobností stejně staré muže, nebo mladší. U mužů se objevuje
opačný model chování při výběru manželky. Muži nad 30 let mají sklony si vybírat mladší ženy.
Muži pod 30 let si vybírají zpravidla manželky svého věku, nebo starší (Katrňák 2008, cit.
v Horáková 2012, s. 19). Podle Českého statistického úřadu v letech 2013-2017 v rámci sňatků,
ve kterých si vzal svobodný muž rozvedenou ženu, byla v 52 % starší manželka než manžel
a průměrný věkový rozdíl činil 5 let. V ostatních kategoriích (sňatek mezi svobodným
mužem-svobodnou

ženou,

rozvedeným

mužem-rozvedenou

ženou,

rozvedeným

mužem-svobodnou ženou) byl ve většině případů starší manžel než manželka (Štyglerová
2018).

Předešlé řádky přinesly informace o tom, že v současné době vyšší věk manželky než
manžela není ničím neobvyklým. Nicméně v rámci odhalování účelových manželství je na
věkový rozdíl mezi manžely brán zřetel, zejména pokud jde o velkou věkovou vzdálenost, kdy
je žena starší než muž. Jak už bylo zmíněno v teoretické části práce, právě takový aspekt byl
v souvislosti s fingovanými sňatky vysledován už v historii. Gajdušková (2014) ve své práci
uvádí, že v 70. letech noviny v Evropě upozorňovaly na fingovaná manželství, kdy si starší
evropské ženy braly mladé, 25leté, muže z Afriky. Věkový aspekt hraje roli i dnes. Například
v Norsku a Německu je na tuto indicii při prověřování účelovosti sňatku brán velký zřetel, jak již
v teoretické části uvádí studie Pöyry (2010). Jistě lze tuto indicii považovat za relevantní.
Mimoto i ve výzkumném vzorku této diplomové práce se mnohdy mezi manželi ukázaly velké
věkové rozdíly. Největší extrém, který se ve vzorku objevil, byl věkový rozdíl 44 let, kdy žena
byla starší než muž.

Norská studie (Pöyry 2010) sledovala věkové rozdíly mezi manželi, resp. mezi referenční
osobou a žadatelem o vízum. Bylo zjištěno, že v účelových manželstvích byla žena v pozici
žadatelky o vízum v průměru o 13 let mladší než muž. Muž v pozici žadatele o vízum byl
v průměru o 8 let mladší než žena. V případech manželství, kde nebyl prokázán účel, byla žena
v pozici žadatelky o vízum v průměru o 7 let mladší než muž. Byl-li žadatelem o vízum muž,
měli manželé v průměru věk stejný. Jak se tedy ukázalo, větší věkový rozdíl mezi manželi se
objevil v rámci účelově uzavřených sňatků. V obsahu této kapitoly se naskýtá obdobná otázka,
a to, zda bude s rostoucím věkovým rozdílem mezi manželi klesat pravděpodobnost
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neobdržení víza. Jedna ze sledovaných kategorií zahrnuje sňatky, v nichž žadatel o vízum se
svou žádostí uspěl (v tabulce „vízum ano“), druhá kategorie zahrnuje sňatky, ve kterých žadatel
o vízum se svou žádostí neuspěl (v tabulce „vízum ne“). Výzkumný vzorek je specifický v tom,
že na straně žadatele o vízum se objevili pouze muži a na straně referenčních osob pouze ženy.
Výjimku tvořil jen jeden pár, kde tomu bylo naopak.

Podle charakteristiky dat byla odpověď na stanovenou otázku hledána pomocí analýzy
kategoriálních dat, konkrétně pomocí aplikace Pearsonova chí-kvadrát testu nezávislosti
v kontingenční tabulce. V analýze bylo nezbytné pracovat s věkovými rozdíly mezi manželi, kdy
tedy od věku muže byl odečten věk ženy (pokud byla žena starší, vyšlo záporné číslo).
V případě tohoto výzkumu nebylo patřičné aplikovat pouze výpočet průměrného věkového
rozdílu kategorii muži a ženy (jako v norské studii), protože na straně žadatelů o vízum byli
pouze muži. Vhodnější metodou pro zjištění výsledku bylo následné vytvoření čtyř intervalů
pomocí spočítaných věkových rozdílů. Na základě toho bylo možné zjistit zastoupení párů
v jednotlivých intervalech (intervaly jsou ještě rozděleny do skupin), poté mohla být užita
kontingenční tabulka. Přehled výsledků výše popsaných kroků prezentuje tabulka níže (viz
Tabulka 1). Z tabulky je patrné, že analýza nebyla provedena na počtu 165 sňatků, které tvoří
celý výzkumný vzorek, ale bylo zahrnuto 159 sňatků. Důvodem snížení počtu bylo vyřazení
případů, kdy žadatel vzal svou žádost o vízum zpět, což se objevilo 5krát, a dále byl vyloučen již
zmíněný výjimečný případ, kdy na straně žadatele o vízum byla žena. Jeden opačný případ by
v analýze neměl význam (ve výzkumném vzorku byli na straně žadatelů bez této výjimky pouze
muži).

Tab. 1: Věkový rozdíl manželů (věk muže mínus věk ženy) ve sledovaných kategoriích v roce
2016-2017
pozorované četnosti
skupina
1

stanovený vízum vízum
interval
ne
ano
< 0; 10 >
12
26

součty
řádků
38

očekávané
četnosti
vízum vízum
ne
ano
13
25

rezidua
vízum
ne
-1

vízum
ano
1

2

< -10; 0)

18

39

57

20

37

-2

2

3

< -20; -10)

17

31

48

17

31

0

0

4

> - 20

8

8

16

6

10

2

-2

součty sloupců

55

104

159

55

104

0

0

Zdroj: vlastní analýza dat poskytnutých ŘSCP
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Celkem ze 159 sňatků vízum obdrželo 105 žadatelů, zamítnuto bylo v 55 případech. V tomto
výzkumu byla ve většině sňatků, které byly posuzovány kvůli udělení víza, starší žena než muž,
a to v 76 %. Z pozorovaných četností vyplývá, že nejvíce sňatků se objevilo ve druhé skupině,
kde je manželka starší než manžel maximálně o 10 let. Nejmenší zastoupení s počtem 16
sňatků má čtvrtá skupina, kde je manželka starší o více jak 20 let. Určitě stojí za to se nad tuto
skupinou pozastavit a více se zaměřit na její charakteristiku. Počty případů, kdy jedinec vízum
dostal a vízum nedostal, jsou vyrovnané. Paradoxní však je, že mezi těmi, co vízum obdrželi, se
vyskytovaly největší extrémy ohledně věkových rozdílů. Žena zde byla v jednom případě starší
o 44 let a v jednom také o 37 let, celkový průměr v této podskupině tvořil 28 let. V rámci těch,
co vízum nedostali, byla žena starší maximálně o 27 let a celkový průměr činil 24 let. Důvod
takovýchto výsledků není jednoznačný. Může to být dáno tím, že české orgány nepřihlíží tak
striktně k věkovým rozdílům, zejména když je žena starší. Při prošetřování sňatků je také
potřeba respektovat Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokynech pro lepší
provádění a uplatňování směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných
příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, kde je stanoveno, že
se nelze opírat jen o jedno kritérium, ale je potřeba se zaměřit na všechny okolnosti daného
případu.
Na základě výpočtu p-hodnoty a reziduálních hodnot21 je možné interpretovat následující
výsledek. V první skupině, kde byli manželé stejně staří nebo byl muž starší maximálně o 10 let,
se ukázalo, že vízum obdrželo více žadatelů, než se očekávalo. V ostatních skupinách byla žena
starší. Ve druhé, kde byl rozdíl maximálně 10 let, obdrželo vízum více žadatelů, než se
očekávalo, ale s malým rozdílem. Ve třetí skupině byl výsledek vyrovnaný a ve čtvrté skupině
dostalo vízum méně žadatelů, než by se očekávalo. Výsledkem tedy je, že s rostoucím věkovým
rozdílem (resp. čím více je žena starší než muž) roste pravděpodobnost zamítnutí víza žadateli,
což zároveň odpovídá trendu výše popsané norské studie (viz Pöyry 2010). Na základě
vypočítané p-hodnoty Pearsonova chí-kvadrát testu (0,557) není zamítnuta nulová hypotéza
nezávislosti věkového rozdílu manželů a obdržení víza a výsledek v tomto výzkumu není možné
považovat za statisticky průkazný (X2 = 2,074, df = 3, p > 0,05). Není však vyloučeno, že
zvýšením počtu pozorování by se výsledek mohl stát statisticky průkazným.

21

Rozdíl mezi pozorovanými a očekávanými četnostmi.
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9.2.2 Příbuzenský vztah ve státě EU
Při sběru dat byla dále sledována proměnná „příbuzenský vztah ve státě EU“, která vypovídá
o tom, kolik státních příslušníků třetí země, respektive žadatelů o vízum pro vstup do Česka,
má jakoukoliv příbuznou osobu ve státě EU. Prvotním záměrem bylo sledovat všechny
evropské státy a je zajímavé, že se okruh unijních zemí vyselektoval samovolně, neboť ve všech
případech se ve zdrojích objevily pouze státy EU a žádná mimo unijní země. Státy EU
představují pro imigranty z třetích zemí kvalitní ekonomické zázemí a možnost bezpečného
života díky politické stabilitě a kvalitě života. V důsledku velkého migračního tlaku je potřeba
mezinárodní migraci regulovat, zejména pak migraci nelegální. Nejenže dochází k obcházení
migračního práva, ale nelegální migrace se pojí též se zneužíváním azylového a sociálního
systému ekonomickými migranty a nelze opomenout i bezpečnostní rizika (EU 2010).
Aktuálním bezpečnostním rizikem spojovaným zejména s islámským světem je terorismus
a extremismus. V současné době s koncem válečného konfliktu v oblasti Středního východu,
Sýrie, Iráku a Turecka vzrůstají obavy z imigrace bojovníků Islámského státu a jejich příbuzných
do Evropy, neboť mohou vzbuzovat hrozbu radikalizace a terorismu. PČR v současné době
zaznamenala nekontrolované vstupy osob praktikující islám na území Česka. Povolení k pobytu
jim pravděpodobně pomáhají obstarat majitelé různých firem sídlících na území Česka, kteří
pochází ze zemí arabského světa (NCOZ 2018). Proměnná „příbuzenský vztah ve státě EU“
nebyla nalezena v dostupné literatuře ani zdrojích týkajících se praxe prověřování účelových
manželství, jako tomu je například u věkového rozdílu. Nicméně do analýzy diplomové práce
byla zmíněná indicie zařazena, neboť následování rodinného příslušníka, jak také uvádí
(Drbohlav, Uherek 2007), je jedním z důležitých determinantů mezinárodní migrace. Tento
faktor se samozřejmě může prolínat i s dalšími (např. ekonomické faktory, politické),
protože mezinárodní migrace se zpravidla neodehrává vlivem jednoho faktoru, ale Drbohlav
(2001) hovoří o multifaktorové podmíněnosti mezinárodní migrace. Navíc přítomnost vlastního
etnika v cílové zemi všestranně usnadní danému jedinci jeho adaptaci na nové prostředí
(Drbohlav 2001). U některých žadatelů o vízum (žadatelé z výzkumného vzorku) byla uvedena
informace, že mají v unijních státech své příbuzné (např. bratra, bratrance). Obdrží-li žadatel
po sňatku s občankou EU vízum pro vstup na území Česka, získává jako rodinný příslušník
občana EU právo volného pohybu v rámci schengenského prostoru a může se tak přemístit do
dalších unijních zemí. V tomto případě by se tedy následování příbuzné osoby cestou
účelového sňatku a s ním obdrženého víza pro vstup na území Česka jevilo zcela reálně
a logicky. Otázkou tedy bylo, zda se prokáže statisticky průkazný vliv příbuzenské vazby
žadatele v unijních státech na udělení víza.
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Ve výzkumném vzorku tvořeného 159 sňatky byl u 125 žadatelů k dispozici údaj o tom, zda
mají příbuzenský vztah v některém ze států EU. Z toho v 63 % případů příbuzenská vazba
existovala. Výpočtem Pearsonova chí-kvadrát testu nezávislosti v kontingenční tabulce bylo
dosaženo následujících výsledků (viz Tabulka 2).

Tab. 2: Příbuzenský vztah žadatelů ve státě Evropské unie v roce 2016-2017
pozorované četnosti

příbuzenský
vztah

očekávané
četnosti
vízum vízum
ne
ano
23
56

ano

vízum
ne
21

vízum
ano
58

součty
řádků
79

ne

15

31

46

13

36

89

125

36

součty sloupců

rezidua
vízum
ne
-2

vízum
ano
2

33

2

-2

89

0

0

Zdroj: vlastní analýza dat poskytnutých ŘSCP

V obou skupinách lze vysledovat podobné rozložení četností v rámci obdržení („vízum ano“)
i neobdržení víza („vízum ne“). Ve skupině žadatelů, kteří měli příbuzenský vztah v unijním
státě, jich 73 % obstálo při své žádosti o vízum. Ve druhé skupině při své žádosti obstálo 67 %
žadatelů. Úspěšnost v obou skupinách byla tedy velice podobná. Z výsledků očekávaných
četností a reziduálních hodnot je patrné, že skupina žadatelů, kteří mají své příbuzné v unijních
státech, byla v udělení víza úspěšnější, než se očekávalo. Ve srovnání s očekávanými
hodnotami byli v udělení víza méně úspěšní ti, co příbuzenské vztahy ve státech EU neměli.
Jinými slovy řečeno, ti, co měli příbuzenský vztah v unijním státě, se svou žádostí o vízum
obstáli častěji než ti, co tyto vazby neměli. Rozdíl je ale malý. Na základě p-hodnoty, která se
rovná 0,473, také statisticky neprůkazný (X2 = 0,515, df = 1, p > 0,05). Nabízela se otázka, zda
bude existence příbuzenského vztahu v členské zemi snižovat šanci na úspěšnost v žádosti
o vízum. Na tomto výzkumném vzorku se ale takový vztah neprokázal.

Graf umístěný níže (viz Graf 4) přináší přehled o tom, v jakých unijních zemích měli žadatelé
o vízum nejčastěji příbuzenské vztahy. Často se objevovaly kombinace několika zemí, to
znamená, že měl jeden žadatel své příbuzné ve dvou nebo ve třech zemích. Graf zahrnuje tři
státní příslušnosti žadatelů, kteří měli největší četnost případů rodinných vazeb ve státech EU.
Z výsledku vyplývá, v jaké unijní zemi a v jaké míře (absolutní četnosti) má konkrétní státní
příslušnost příbuzenské vztahy (tedy, jaká členská země se v odpovědích objevovala nejčastěji).
Státní příslušníci Tuniska měli své příbuzné nejvíce ve Francii, Německu a Česku. Státní
příslušníci Alžírska též ve Francii a dále ve Španělsku. Ve spojitosti se státními příslušníky
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Egypta se nejčastěji objevovalo Německo. Zbylé státní příslušnosti žadatelů vykazovaly velmi
malé četnosti. Zajímavostí je, že třetí nejčastěji uváděnou zemí bylo Česko. Zastoupení všech
uvedených členských zemí (viz Příloha 4).

Graf 4: Státní příslušnosti žadatelů o vízum a absolutní četnosti výskytu jejich příbuzenských
vztahů v zemích Evropské unie v roce 2016-2017
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Zdroj: vlastní analýza dat poskytnutých ŘSCP

Hasman, Lupták (2016) uvádí faktory, které ovlivňují volbu cílové země uprchlíků. Volba
takové země závisí na několika faktorech, které se vzájemně doplňují (již bylo popsáno výše, viz
Drbohlav 2001). Hasman, Lupták (2016) se zaměřují na roli geografických, kulturních,
ekonomických a politických faktorů. Geografická blízkost a tím pádem nižší náklady na cestu
jsou jedním z faktorů při výběru cílové země. Velice silným činitelem je pak kulturní blízkost,
což znamená přítomnost rodinných příslušníků či krajanů v cílové zemi a tím snazší integrace
do majoritní společnosti. Žití příbuzných osob či krajanů v dané zemi je zpravidla podmíněno
koloniální minulostí. Podobný vliv má např. i přítomnost velké arabské komunity v dané zemi.
Samozřejmě nelze zapomínat na volbu cílové země za účelem zlepšení životních podmínek
a ekonomického zabezpečení sebe samotných a své rodiny. Svou roli hrají jistě politické
faktory, jinými slovy migrační politika cílové země a její otevřenost vůči přijímání uprchlíků. Na
základě článku (Hasman, Lupták 2016) a obecných znalostí se nabízí úvaha, čím může být
podmíněna přítomnost příbuzných osob žadatelů o víza v konkrétních členských zemích
s přihlédnutím na trendy, které prezentuje výše umístěný graf (viz Graf 4). Vazby Tunisanů na
Francii a Německo lze vysvětlit jednak geografickou blízkostí těchto cílových zemí, jejich
ekonomickou vyspělostí a určitě také kulturní provázaností. Tunisko a Francie mají společnou
koloniální minulost a užívání francouzského jazyka. Do Německa Tunisané mířili v minulosti
v rámci náboru pracovní síly, tzv. hnutí gastarbeiter. Poté se v zemi začali trvale usídlovat, což
přispělo k nárůstu významné arabské komunity v Německu. Proč Tunisané ve výzkumu často
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měli své příbuzné v Česku a Švédsku? Je pravděpodobné, že jejich příbuzní se rozhodovali
podle ekonomických a politických faktorů. Vazby mezi Alžírskem – Francií a Španělskem lze též
podložit geografickou blízkostí zemí, navíc i koloniální minulostí Francie a Alžírska. Určitě lze
brát do úvahy to, že pro Alžířany znalé francouzského jazyka je snazší integrace v zemi se
stejným či podobným jazykem, v tomto případě se jedná o francouzský a španělský jazyk.
S přihlédnutím na koloniální minulost by se dalo očekávat, že Egypťané budou směřovat spíše
do Velké Británie, avšak egyptští žadatelé o vízum měli své příbuzné spíše v Německu. Důvody
mohou být různorodé. Roli mohly sehrát ekonomické faktory nebo získání azylu v době
migrační krize.

9.2.3 Socioekonomické ukazatele
V teoretické části práce nejeden zdroj uvádí, že k uzavření účelového manželství zpravidla
přistupují ženy ze slabého socioekonomického prostředí s motivací finančního zisku.
V opačném případě nemá žena ponětí, že vstupuje do účelového sňatku, ale v takové situaci se
stimulem nestává finanční obnos, ale touha usadit se a založit rodinu.

O sňatcích vědomě uzavřených za účelem peněžního zisku hovoří například Europol (2014),
který přikládá váhu právě finančním důvodům, sociálním důvodům, problémovému prostředí
a zranitelnosti žen. Evropská migrační síť (European Migration Network 2012) v souvislosti se
zlepšením slabé finanční situace žen jmenuje konkrétně Česko, kde se spojitost špatného
socioekonomického zázemí a účelově uzavřených sňatků prokázala. Bylo zjištěno, že se
mnohdy jednalo o svobodné matky nebo ženy s trestnou minulostí. Millere (2017) zkoumal
obchodování s lidmi a roli účelových sňatků, konkrétně fenomén vykořisťovatelských účelových
sňatků. Přináší výsledky, které se týkají žen vstupujících do těchto manželství. V Lotyšsku ženy
do takového sňatku vstoupily pod vidinou obdržení peněz, protože čelily finančním
problémům. Ovšem k předání finanční částky nedošlo a z žen se staly oběti vykořisťování.
Autor se zaměřil také na účelové sňatky, kdy je ženy uzavírají nevědomě, ale spíše s iluzí pravé
lásky. Ovšem v těchto případech nehraje roli slabé socioekonomické prostředí, a s tím spojena
snaha získat finanční obnos, ale motivem je založení rodiny. Ženy takto konají důvěřivě
a uspěchaně. Na spojitost mezi slabšími socioekonomickými poměry, kterým čelí zejména
svobodné matky, a vstupem do fingovaného manželství upozorňuje také MV ČR22 (MV ČR

22

Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2011 (MV ČR
2017).
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2017). Částka, kterou si tak mohou vydělat, se pohybuje až k 50 tisícům (PČR – KŘP
Královéhradeckého kraje 2011).

V rámci stanovených kategorií (žadatelé, kteří obdrželi vízum a žadatelé, kterým bylo vízum
zamítnuto z důvodu zjištění účelovosti) bude sledováno, jaké socioekonomické ukazatele se
budou vázat na ženy těchto žadatelů. Otázkou je, zda některý ze socioekonomických ukazatelů
bude mít statisticky průkazný vliv na udělení víza. Vytěžená data nabízí tři proměnné, a to
úroveň vzdělání, finanční příjem a region. Jednotlivé proměnné jsou analyzovány metodou
Pearsonova chí-kvadrát testu nezávislosti v kontingenční tabulce.

9.2.3.1 Úroveň vzdělání
Ve výzkumném vzorku se u žen objevily čtyři úrovně vzdělání – vysokoškolské (VŠ), vyšší
odborné (VOŠ), střední (SŠ), vyučení a základní (ZŠ). Údaj o dosaženém vzdělání se vyskytl
u 145 žen.

Tab. 3: Úroveň vzdělání žen žijících na území Česka ve sledovaných kategoriích v letech
2016-2017
pozorované četnosti

očekávané
četnosti

rezidua

úroveň
vzdělání

vízum
ne

vízum
ano

součty
řádků

vízum
ne

vízum
ano

vízum
ne

vízum
ano

VŠ

3

11

14

5

9

-2

2

VOŠ

3

0

3

1

2

2

-2

SŠ

18

52

70

23

47

-5

5

VYUČENÍ

19

24

43

14

29

5

-5

ZŠ

5

10

15

5

10

0

0

součty sloupců

48

97

145

48

97

0

0

Zdroj: vlastní analýza dat poskytnutých ŘSCP

Tabulka (viz Tabulka 3) přináší přehled o zastoupení žen v jednotlivých úrovních vzdělání ve
sledovaných kategoriích a výsledky úspěšnosti mužů v žádostech o vízum. Téměř 50 % žen bylo
zastoupeno ve skupině se středoškolským vzděláním, druhou nejčetnější skupinou, a to 30 %,
byly ženy s vyučením. Pouze 2 % žen se nacházelo ve skupině s vyšším odborným vzděláním. Co
se týče úspěšnosti v žádostech o vízum, manželé vysokoškolsky vzdělaných žen měli úspěšnost
skoro 79 %, manželé středoškolsky vzdělaných žen měli úspěšnost 74 %, manželé vyučených
žen měli úspěšnost 56 %. Naproti tomu manželé žen s vyšším odborným vzděláním neuspěli
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v žádném ze tří případů, ale na druhou stranu se jednalo o velice malé zastoupení osob v této
skupině a mohlo se jednat o náhodu. Podle reziduálních hodnot je zřejmé, že manželé
vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných žen byli v žádosti o vízum úspěšnější, než se
očekávalo. V případě manželů žen s vyučením bylo vízum uděleno v méně případech, než se
očekávalo. V rámci této vzdělanostní skupiny se nacházel největší podíl zamítnutých žádostí
o vízum. Zamítnuto bylo 44 % žádostí. Pozorované četnosti ve skupině žen se základním
vzděláním odpovídaly očekávaným. P-hodnota Pearsonova chí-kvadrát testu v tomto případě
vyšla 0,026. Znamená to tedy, že je nulová hypotéza nezávislosti zamítnuta a vzdělání má
statisticky průkazný vliv na udělení víza (X2 = 11,035, df = 4, p < 0,05).

9.2.3.2 Finanční příjem
Finanční příjem osob, resp. žen, žijících na území Česka byl také jednou ze sledovaných
proměnných při sběru dat. Informace o finančním příjmu byla k dispozici u 132 případů.
V protokolech, v otázce ohledně výše příjmů, však nebylo rozlišováno, zda se jedná o hrubý,
nebo čistý příjem. Při sběru dat byly vytvořeny intervaly, do kterých byly příjmy jednotlivých
osob zařazeny. Intervaly byly následující: do 10 tisíc Kč, 11-15 tisíc, 16-20 tisíc, 21-25 tisíc,
26-30 tisíc, 31-35 tisíc,36-40 tisíc, 41-45 tisíc, 46-50 tisíc, nad 50 tisíc. Vyskytovaly se také
případy, kdy byla žena nezaměstnána, studentka či matka na mateřské dovolené. Pro účely
analýzy byly jednotlivé intervaly shrnuty do třech kategorií. V kategorii č. 3 jsou zahrnuty
příjmy do 20 tisíc Kč. Jedná se o slabou platovou třídu. Do této kategorie byly zařazeny také
studentky, matky na mateřské dovolené a nezaměstnané ženy, protože lze předpokládat, že ve
všech třech případech se finanční příjem nevyšplhal nad 20 tisíc Kč. Například maximální výše
podpory v nezaměstnanosti v roce 2017 byla 15 660 Kč (Podnikatel.cz 2017). Výše podpory na
mateřské dovolené se při výpočtu z průměrné měsíční mzdy (v roce 2017 činila průměrná mzda
29 504 Kč) pohybovala na 20 010 Kč (Dlouhá 2017; Váchal, Krejčí 2018)23. Do kategorie č. 2 byly
zahrnuty platy ve výši 21-35 tisíc Kč. Při těchto příjmech už lze předpokládat snazší vypořádání
s životními náklady a zajištění lepší životní úrovně, spadá sem také již uvedená výše průměrné
měsíční mzdy. V kategorii č. 1 se nachází příjmy od 36 tisíc korun výše, což představuje
poměrně vysoký životní standard. Tabulka (viz Tabulka 4) uvádí, že největší zastoupení žen,
a to 77 %, se nacházelo ve třetí kategorii, tedy v kategorii s nejnižšími příjmy. Úspěšnost jejich
manželů v obdržení víza byla nižší, než se očekávalo. Podíl zamítnutých žádostí o vízum činil 44
%. Ve druhé skupině, kde se nacházelo 43 žen a jsou zde příjmy vyšší, byl podíl kladně

23

Údaje jsou platné pro rok 2017, aby byly v souladu s obdobím, ze kterého pochází data pro výzkum.
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vyřízených žádostí o vízum vyšší, a to 79 %. Žadatelé byli se svou žádostí úspěšnější, než se
očekávalo. Nejméně zastoupenou skupinou byla první příjmová kategorie. Jedná se o kategorii
s výší příjmu, která pro ženu není příliš obvyklá. Jejich manželé však nebyli v žádosti o vízum
úspěšní, jak by se očekávalo. Ve více jak polovině případů nebylo vízum uděleno. V této
kategorii se nabízí předpoklad, že ženy s vysokým příjmem by neriskovaly uzavření účelového
sňatku za účelem finančního zisku. Pravděpodobnější je varianta, že tyto ženy jsou snáze
zmanipulovatelné, např. z důvodu samoty a touhy po partnerském životě. Ženy, jejichž
manželé byli v žádosti o vízum úspěšní, spojovalo kromě vysokého platu také středoškolské
vzdělání, průměrný věk 29 let a kromě jednoho případu byly všechny ženy starší než muž, ale
maximálně o 6 let. Ve dvou případech má pár společné dítě (tři ženy byly z Prahy, z toho dvě
mají již s manželem dítě).24 Ženy s vysokým platem, jejichž manželé v žádosti o vízum neobstáli,
spojovalo ve většině případů středoškolské vzdělání (jednou vyučení), průměrný věk 44,6 let
a mimo jeden pár byla žena starší než muž. Největší rozdíl byl 24 let a objevil se dvakrát.
V jednom případě byl starší muž než žena (ženě bylo 31 let). Za rizikovou skupinu lze tedy
považovat nejen ženy s nízkým příjmem, ale naopak i s vysokým. Ženy s vysokým platem
odpovídají modelu osamělých žen, které nepotřebují finanční zisk, ale spíše touží po založení
rodiny nebo společném soužití s mužem. Co se týče průkaznosti, p-hodnota Pearsonova chíkvadrát testu se rovná 0,012. Je tedy zamítnuta nulová hypotéza nezávislosti a vliv příjmu na
udělení víza je statisticky průkazný (X2 = 8,672, df = 2, p < 0,05).

Tab. 4: Zastoupení žen v jednotlivých příjmových kategoriích v roce 2016-2017
pozorované četnosti
příjmová
kategorie

interval
(čísla v
tis. Kč)

1

> 36

7

2

<21;35>

3

vízum vízum
ne
ano

očekávané
četnosti

rezidua

součty
řádků

vízum
ne

vízum
ano

vízum
ne

vízum
ano

5

12

5

7

2

-2

9

34

43

16

27

-7

7

< 20

34

43

77

29

48

5

-5

součty sloupců

50

82

132

50

82

0

0

Zdroj: vlastní analýza dat poskytnutých ŘSCP

24

U párů Praha – Egypt/Tunisko byla provedena pobytová kontrola. Jedním ze sledovaných aspektů při
pobytové kontrole bylo společné dítě.
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9.2.3.3 Region
Místo bydliště, jakožto osobní údaj, bylo uvedeno u každé ženy ve výzkumném vzorku. Pro
účely analýzy však bylo vhodnější pracovat s regiony soudružnosti NUTS II, to znamená každé
bydliště zařadit do konkrétního kraje a poté do regionu NUTS II. Jednotlivé regiony v analýze
jsou seřazené podle jejich ekonomické výkonnosti a vystupují pod čísly na škále 1-8. Číslo 1
znamená ekonomicky nejvýkonnější region, číslo 8 naopak nejslabší region. Pro srovnání
regionů byl zvolen makroekonomický ukazatel HDP/obyv. srovnaný s průměrem ČR (průměr ČR
= 100). Tato data k jednotlivým regionům poskytl Český statistický úřad (ČSÚ 2018c; ČSÚ 1019).
Data byla k dispozici za rok 2016 i za rok 2017, ale v jednotlivých rocích se seřazení regionů
podle zvoleného kritéria částečně lišilo. Bylo tedy potřeba určit celkovou hodnotu každého
regionu za oba sledované roky. Výsledná hodnota je průměrem dílčích hodnot (hodnoty všech
krajů, které pod konkrétní region spadají, za oba dva roky). Seřazení regionů je následující:
Praha (1), Střední Čechy (2), Jihovýchod (3), Jihozápad (4), Moravskoslezsko (5), Severovýchod
(6), Střední Morava (7), Severozápad (8). Mapa v příloze (viz Příloha 5) znázorňuje, jaké kraje se
nachází v jednotlivých regionech NUTS II. Tabulka umístěna níže (viz Tabulka 5) přináší přehled,
z jakých regionů ženy pocházely nejčastěji. To znamená, zda reprezentovaly spíše ekonomicky
slabé, nebo naopak ekonomicky silnější regiony.

Tab. 5: Zastoupení žen v regionech NUTS II v Česku k roku 2016-2017
pozorované četnosti

očekávané
četnosti

rezidua

1

vízum
ne
11

vízum
ano
31

součty
řádků
42

vízum
ne
15

vízum
ano
27

vízum
ne
-4

vízum
ano
4

2

7

12

19

7

12

0

0

3

9

14

23

8

15

1

-1

4

3

11

14

5

9

-2

2

5

3

5

8

3

5

0

0

6

8

10

18

6

12

2

-2

7

3

6

9

3

6

0

0

8

11

15

26

9

17

2

-2

součty sloupců

55

104

159

55

104

0

0

region NUTS II

Zdroj: vlastní analýza dat poskytnutých ŘSCP; ČSÚ 2018c; ČSÚ 2019

Z přehledu je patrné, že nejvíce žen (26 %) pocházelo z regionu Praha, tedy ekonomicky
nejsilnějšího, a poté z regionu Severozápad (16 %), ekonomicky nejslabšího. V regionu Praha
nebylo vízum uděleno méně osobám, než se očekávalo, úspěšnost tedy byla poměrně vyšší,
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než ukazují očekávané četnosti. Naopak v regionu Severozápad obdrželo vízum méně osob, než
se očekávalo. Očekávaná úspěšnost zde tedy byla menší. Výraznější rozdíly se projevily také
v regionu Severovýchod (6), kde manželé žen byli v obdržení víza méně úspěšní, než se
očekávalo. Vízum nebylo uděleno 44 % mužů. V regionu Jihozápad (4) byla úspěšnost
v obdržení víza větší, než očekávaná. Naproti tomu druhý a třetí ekonomicky nejsilnější region
(tedy Střední Čechy a Jihovýchod) vykázaly opačné výsledky. V obou případech vízum obdrželo
méně mužů, než se předpokládalo, ačkoliv v regionu Střední Čechy nebyl rozdíl příliš patrný.
Výsledek šetření závislosti regionu, ze kterého ženy pocházely, a udělení víza státním
příslušníkům třetích zemí ukázal jisté nepravidelnosti. Předpokladem bylo, že s rostoucí
ekonomickou vyspělostí regionu se bude zvyšovat pravděpodobnost udělení víza manželům
žen, které z těchto regionů pocházely. Trend by měl odpovídat tomu, že do účelových sňatků
vstupují spíše ženy ze slabého socioekonomického prostředí, přičemž ekonomická vyspělost
regionu byla právě vedle vzdělání a výše příjmu zvolena jako jeden z ukazatelů kvality zázemí,
ve kterém ženy žily. V tomto výzkumu se však nepodařilo prokázat souvislost mezi
ekonomickou vyspělostí regionu a udělením víza. Nacházely se zde ekonomicky silné regiony
(např. regiony 2,3), kde byla úspěšnost v žádosti o vízum horší, než se očekávalo, a naopak
regiony slabší (např. region 7), kde se žadatelům dařilo lépe, než se očekávalo.
P-hodnota Pearsonova chí-kvadrát testu vyšla 0,765. Nedochází tedy k zamítnutí nulové
hypotézy nezávislosti, souvislost mezi regionem, ze kterého žena pochází, a udělením víza se
tedy nepodařilo prokázat a výsledek je statisticky neprůkazný (X2 = 4,126, df = 7, p < 0,05).

Ze tří sledovaných ukazatelů – vzdělání, finanční příjem a region – se statisticky průkazný
vliv na úspěšnost v obdržení víza projevil v rámci vzdělání a finančního příjmu. Větší
předpoklad pro obdržení víza měli manželé vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných žen.
V žádosti o vízum lépe obstáli taktéž manželé žen z druhé platové kategorie. Naopak úspěšnost
v žádosti o vízum byla nižší u manželů žen s vyučením. V získání víza se méně dařilo i manželům
žen z nejnižší a nejvyšší příjmové kategorie. Souvislost mezi regionem a rostoucí
pravděpodobností udělení víza státním příslušníkům třetích zemí se nepodařilo prokázat.
Neprojevil se zde model, že s nižší ekonomickou výkonností regionu byla menší úspěšnost
v získání víza a naopak.

9.2.4 Délka známosti manželů
Jak dlouho se partneři znají, než spolu uzavřou sňatek, je individuální záležitost. Jsou páry,
které věří, že po krátké známosti může manželství fungovat. Zároveň se najdou páry, které
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považují vstup do manželství po krátkodobé známosti za unáhlený. Kašparová (2018)25 na
základě svého výzkumu věnovanému faktorům podporujícím stabilitu manželství uvádí, že
u rozvádějících se párů bývá doba známosti před sňatkem v průměru kratší. Krátká doba
známosti tak může být destabilizačím faktorem. Délka známosti partnerů, než uzavřou sňatek,
může hrát roli i v rámci účelových manželství, protože příliš krátká doba nebo příliš malá
intenzita osobního kontaktu může vyvolat jistá podezření z účelovosti. V kapitole 4.2 popisuje
zdroj PČR – KŘP Královéhradeckého kraje (2011) jeden ze způsobů uzavírání účelových sňatků
– česká občanka přijme peněžní částku a letí rovnou do exotické destinace uzavřít s danou
osobou sňatek a je zde tedy úplná absence vzájemného poznávání a opakovaných návštěv.
Dále se se objevují sňatky, kdy se sice snaží česká občanka muže v jeho zemi navštěvovat, ale
z jeho strany se jedná o podvod a zneužívání její naivity.

Určitě je potřeba brát do úvahy, že v rámci mezinárodních sňatků je pro páry osobní
kontakt komplikovanější. Mnohdy je závislý například na geografické vzdálenosti, finančních
možnostech pro zajištění cesty a časovém fondu partnerů. Proměnná „délka známosti
manželů“ byla do analýzy vybrána proto, že je jednou z indicií při prověřování sňatků a jak je
i z předešlých řádků patrné, může mít délka známosti určitou vypovídací hodnotu. Při sběru dat
byl sledován počet setkání partnerů před sňatkem. Délka jejich známosti (tzn., jak dlouho se
znali bez ohledu na počet osobních setkání) byla vypočítána jako rozdíl mezi rokem uzavření
sňatku a rokem jejich seznámení. Údaj o délce známosti bylo možné zjistit u 154 párů. Byly
vytvořeny čtyři skupiny počtu setkání, každá zahrnuje interval. Bylo potřeba si určit, dle jakého
klíče budou intervaly stanoveny. Jako měrná jednotka byl zvolen jeden rok, tzn., kolik setkání
v jednom roce by mohlo být optimální. V první skupině jsou zahrnuta 1-2 setkání za dobu
známosti, což se jevilo na délku roku poměrně málo (jediné shledání znamená, že došlo
k osobnímu setkání, v průběhu kterého byl uzavřen sňatek). Ve druhé skupině jsou 3-4 setkání,
která vypovídají o návštěvách přibližně jednou za 3-4 měsíce, což už značí menší časově
odloučení než v předešlém případě. Ve třetí skupině je zahrnuto 5-6 setkání, což je osobní
kontakt přibližně jednou za 2 měsíce. Tomuto setkávání lze přikládat určitou intenzitu,
pravidelnost a menší časovou odluku. Poslední skupina zahrnuje 7 a více setkání za rok. Zde je
už poměrně častý osobní kontakt. Samozřejmě také záleží, jak dlouho se žena v dané zemi
pozdrží. Nabízí se úvaha, že z důvodu financí a absence v zaměstnání by pobyt mohl při méně
častém setkávání odpovídat přibližně 14 dnům, při častějších návštěvách přibližně týden.
25

Autorka pro zkoumání stabilizačních a destabilizačních faktorů manželství v Česku zvolila kvalitativní
přístup. Sběr dat proběhl metodou příležitostného výběru a následnými polostrukturovanými rozhovory
a nestrukturovanými pozorováními. Výzkumný vzorek čítal 20 manželských párů sezdaných alespoň 24
let. Výběr nebyl reprezentativní.
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Tab. 6: Počet setkání manželů před svatbou ve sledovaných kategoriích v roce 2016-2017
pozorované četnosti

očekávané
četnosti

rezidua

skupina

interval
počtu
setkání

vízum
ne

vízum
ano

součty
řádků

vízum
ne

vízum
ano

vízum
ne

vízum
ano

1

<1;2>

18

18

36

12

24

6

-6

2

<3;4>

13

26

39

13

26

0

0

3

<5;6>

5

22

27

9

18

-4

4

4

7<

7

22

29

10

19

-3

3

43

88

131

43

88

0

0

součty sloupců

Zdroj: vlastní analýza dat poskytnutých ŘSCP

Tabulka výše (viz Tabulka 6) přináší výsledky ohledně úspěšnosti mužů v žádosti o vízum
podle počtu setkání partnerů před sňatkem ve sledovaných kategoriích. Stejně jako
v předchozích kapitolách bylo úkolem zjistit, zda je vztah mezi počtem setkání před svatbou
a získáním víza statisticky průkazný. Informace o počtu setkání před svatbou byla k dispozici
u 131 manželství. Z výsledků je patrné, že v první skupině byla úspěšnost mužů v obdržení víza
mnohem menší, než se očekávalo. V dalších skupinách se ukázalo, že s rostoucím počtem
setkání rostla pravděpodobnost v obdržení víza, protože každé skupině obdrželo vízum více
mužů, než se očekávalo. Hodnota Pearsonova chí-kvadrát testu vyšla 0,040. Souvislost mezi
počtem setkání a udělením víza se tedy podařilo statisticky prokázat (X2 = 8,319, df = 3,
p < 0,05).

Tab. 7: Délka známosti a počet setkání před uzavřením sňatku ve sledovaných kategoriích v
roce 2016-2017 (délka známosti jsou roky v průměru)
počet
setkání

1-2

3-4

5-6

7 a více

průměr
řádků

vízum ne
délka
známosti vízum ano

2,0

2,3

2,4

3,4

2,5

1,3

1,7

1,5

2,1

1,7

průměr sloupců

1,7

2,0

2,0

2,8

2,1

Zdroj: vlastní analýza dat poskytnutých ŘSCP

Tabulka výše (viz Tabulka 7) přináší přehled, jak se sledované kategorie lišily z hlediska délky
známosti ve skupinách podle počtu osobních setkání. Intervaly byly stanovené počtem setkání
na jeden rok. Zde už je patrné, že se počty setkání rozprostřely do doby delší jak jeden rok,
avšak i přesto mohou následující řádky odhalit jisté trendy a model chování manželských párů
v obou kategoriích. Je zřejmé, že v kategorii „vízum ne“ měly páry v průměru delší dobu
známosti, než páry v kategorii „vízum ano“ ve všech čtyřech skupinách i v celkovém průměru.
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Manželé z kategorie „vízum ne“ měli uskutečněný stejný počet osobních setkání jako manželé
z kategorie „vízum ano“ v delším časovém horizontu. Aplikováním metody 2faktorové ANOVA
bylo zjištěno, že průměrná délka známosti se statisticky průkazně lišila u jednotlivých skupin
podle počtu setkání s výsledkemp = 0,003 (F = 5,01, df = 3, p < 0,05). Následně použitý Tukeyův
post-hoc test prokázal, že se statisticky průkazně liší čtvrtá skupina, tedy 7 a více setkání
(p < 0,05), od ostatních skupin. Druhým sledovaným faktorem bylo udělení víza v rámci délky
známosti, kdy se tento vliv také statisticky průkazně prokázal (F = 17,125, df = 1, p < 0,05)
a nulová hypotéza nezávislosti se na základěp-hodnoty zamítá (p = 0,000). Manželství, ve
kterých muži vízum neobdrželi, měla delší dobu známosti, než manželství, ve kterých muži
vízum obdrželi. Závěrem lze říci, že čím déle se manželé před uzavřením sňatku znali, tím se
u nich vyskytl větší počet setkání. Avšak neprokázalo se pravidlo, že čím déle by se manželé
znali a vícekrát setkali, tím by se zvýšila pravděpodobnost obdržení víza. Naopak se jako
důležitější jeví intenzita setkávání v kratším časovém horizontu. To znamená, že
pravděpodobněji obdrží vízum ti muži, kteří spadají do manželství, kde se partneři znali kratší
dobu, ale prokázali větší zájem se setkat. Na obrázku níže (viz Graf 5) jsou trendy znázorněny
graficky. Graf je vytvořen metodou 2faktorové ANOVA.

Graf 5: Délka známosti a počet setkání před uzavřením sňatku ve sledovaných kategoriích
v roce 2016-2017

Zdroj: vlastní analýza dat poskytnutých ŘSCP
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9.2.4.1 Způsob seznámení
V návaznosti na délku známosti je na místě představit způsoby, jakými se dané páry seznámily
a rozšířit tak výsledky předchozí kapitoly. V kapitole 2.1 uvádí Evropská komise (European
Commission 2014), že k navazování podvodných sňatků, kdy jedna z osob věří v pravost vztahu,
zatímco se jedná pouze o jednostranné city, dochází na dovolených v cizích zemích anebo skrze
internet. Totožné informace uvádí v kapitole 4.2 i PČR – KŘP Královéhradeckého kraje (2011).
Ve výzkumném vzorku se objevily stejné způsoby seznámení – osobní a sociální sítě. Výsledky
přináší tabulka níže (viz Tabulka 8). Osobních seznámení bylo výrazně více, než seznámení přes
sociální sítě, a to 68 %. Osobní seznámení převažovalo i v rámci obou sledovaných kategorií.
V rámci osobního seznámení vízum obdrželo 72 % mužů a 28 % neobdrželo. V rámci seznámení
přes sociální síť obdrželo vízum 56 % mužů a 44 % neobdrželo. Z celého vzorku (156 případů,
u kterých byla uvedena informace o způsobu seznámení) tvořily největší podíl případy
osobního seznámení s kladným vyřízením žádosti o vízum (49 %). P-hodnota Pearsonova chíkvadrát testu vyšla 0,049, způsob seznámení má statisticky průkazný vliv na udělení víza.

Tab. 8: Způsoby seznámení ve sledovaných kategoriích ve výzkumném vzorku z roku
2016-2017
vízum ne

vízum ano

součty řádků

osobní

30

76

106

sociální síť

22

28

50

součty sloupců

52

104

156

Zdroj: vlastní analýza dat poskytnutých ŘSCP

Jak již bylo uvedeno, méně případů seznámení bylo skrze sociální sítě, což je v podstatě
paradoxní. Sociálně sítě v dnešní době poskytují snazší navazování a udržování kontaktu.
Výhodou je bezplatnost této komunikace (pouze platby za užívání internetu či mobilních dat),
snadná dostupnost a hojné rozšíření mezi mladé i starší generace. Pro osoby s úmyslem uzavřít
účelový sňatek se jedná o poměrně snadnou cestu a snadnou vzájemnou komunikaci. Ve
virtuálním světě je snazší vytvářet iluze a klamat druhou osobu. Nevýhodou kontaktování
neznámých osob přes sociální sítě může být ignorace zpráv a odmítání kontaktu z druhé strany.
Naproti tomu cestování je dražší varianta a časově náročnější. Avšak výhodou při seznamování
osobně může být prostor pro romantická gesta a větší šance okouzlit šarmem. Otázkou tedy je,
která z variant seznamování může představovat větší riziko. Ve výzkumu byl nejběžnějšími
sociálními sítěmi, skrze které se manželé „dali do řeči“, Facebook a seznamka Badoo.
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U některých případů byla uvedena informace o tom, kdo z manželů učinil první krok (odeslání
první zprávy, odeslání žádosti o přátelství na sociální síti Facebook atp.). Častěji jej učinil muž.

9.3 Profil muže a ženy ve sledovaných kategoriích
Jedním ze stanovených cílů diplomové práce bylo sestavit profil zástupců – muže a ženy – za
každou sledovanou kategorii. Profil však nelze považovat za pěvně daný vzhledem k malému
vzorku dat. Je potřeba brát v úvahu, že při vyšším počtu dat by mohlo dojít ke změně údajů, ale
lze předpokládat, že vzorce zůstanou víceméně zachovány (např. finanční příjem ženy by se
mohl změnit, ale i nadále bude platit, že žena zastupující kategorii sňatků, kde muž získal
vízum, bude mít plat vyšší než žena z kategorie, kde bylo muži vízum zamítnuto). Pro účely této
práce a ze vzorku, který byl k dispozici, byly určeny typické vlastnosti muže a ženy z každé
kategorie. Pro vytvoření profilu byly použity i jiné proměnné, než se kterými bylo pracováno
v první výzkumné otázce. Proměnné byly zařazeny do profilu bez ohledu na to, zda mají na
udělení víza statisticky průkazný vliv.

U osob žijících v Česku (ve výzkumu pouze ženy) a u státních příslušníků třetích zemí (muži)
byly sledovány vlastnosti – některé současně u obou pohlaví, některé pouze u mužů, nebo žen.
Ve skupině žen se jednalo o věk, vzdělání, příjem, region. U mužů, státních příslušníků třetích
zemí, byl sledován rovněž věk, příbuzenský vztah v členské zemi EU a náboženská příslušnost.
Vlastnost společná pro manželský pár byla délka známosti, počet setkání před svatbou
a způsob seznámení. Vyjmenované vlastnosti byly v předchozích kapitolách rozebrány jako
indicie, které hrají nebo by mohly hrát roli při prověřování sňatků a prokazování účelovosti. Na
tomto místě byly následně užity pro sestavení profilu muže a ženy z obou kategorií. Pouze
náboženská příslušnost mužů byla do profilu přidána dodatečně. Tato informace zaujala své
místo v profilu vzhledem k důležitosti víry v muslimských zemích. U státních příslušníků třetí
země nebylo do profilu zařazeno vzdělání a výše platu ze dvou důvodů. Tyto údaje nebyly
v mnoha případech k dispozici a zároveň by se složitě posuzovaly (např. druhy vzdělání
v konkrétních zemích atd.).

ŽENA
Ve výzkumném vzorku byly mezi osobami žijícími na území Česka pouze ženy (mimo jeden
vyřazený opačný případ). Následující tabulky (viz Tabulka 9 a Tabulka 10) uvádí souhrn
vlastností, které byly typické pro manželku z každé sledované kategorie.
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Ke zjištění věku ženy v obou kategoriích bylo nejvhodnější použít hodnotu modus, tzn.
nalézt číslo, které se v konkrétním souboru čísel vyskytovalo nejčastěji. V příloze (viz Příloha 6)
se nachází přehledová tabulka s výsledky hodnoty modus. Další proměnné jsou rozděleny na
skupiny různých velikostí, proto zde nebyla hledána hodnota modus, ale byl rozhodující podíl
zamítnutí nebo povolení víza v konkrétní skupině (např., ve kterém druhu vzdělání docházelo
nejvíce k zamítnutí/povolení víza atp.). Podíly však byly vybírány z těch skupin, které měly
v rámci konkrétní proměnné zastoupení více jak 10 % z celkového počtu. Vzdělání tedy bylo
určeno na základě podílu obdržených, nebo naopak zamítnutých víz v dané skupině. V kategorii
„vízum ano“ byl největší podíl povolených víz v rámci středoškolského vzdělání (74 %). Podíl 79
% se sice objevil u vysokoškolského vzdělání, ale tuto skupinu zastupovalo méně než 10 % žen
z celkového počtu. V kategorii „vízum ne“ byl největší podíl zamítnutých víz v rámci vyučení (44
%). V příloze (viz Příloha 7) se nachází souhrnná tabulka, na základě které byla úroveň vzdělání
určena. Obdobným způsobem byla vyvozena i výše příjmu – co největší podíl povolení či
zamítnutí ve skupině (viz Příloha 8). Tento údaj však nebyl hledán ve stanovených příjmových
kategoriích, ale v původních intervalech (viz kapitola 9.2.3.2 Finanční příjem), aby byl co
nejpřesnější. Typický příjem pro ženu z kategorie „vízum ano“ měl výši 21-25 tisíc, neboť tento
interval spadá do příjmové kategorie č. 2 (21-35 tisíc Kč), kde vízum získalo více žadatelů, než
se očekávalo (viz kapitola 9.2.3.2 Finanční příjem). Tato skupina není v udělení víza považována
za rizikovou na rozdíl od příjmové kategorie č. 1 a 3, tudíž má větší předpoklad uspět. Všechny
intervaly z kategorie č. 2 vykázaly největší podíly obdržených víz, interval 21-25 tisíc byl
v kategorii č. 2 zároveň nejvíce zastoupen. V kategorii „vízum ne“ se pohyboval příjem ženy ve
výši 11-15 tisíc Kč. Region, ze kterého žena pocházela, byl zjištěn na stejném principu (viz
Příloha 9). Žena z kategorie „vízum ano“ pocházela z Prahy, z ekonomicky nejvýkonnějšího
regionu. Žena z kategorie „vízum ne“ pocházela z regionu Severovýchod.

Tab. 9: Typické vlastnosti manželky z kategorie sňatků, kde manžel obdržel vízum, ve
výzkumném vzorku z roku 2016-2017

žena – kategorie
"vízum ano"

věk

35 let

vzdělání

SŠ

příjem

21-25 tisíc

region

Praha

délka známosti
počet setkání před
sňatkem
způsob seznámení

1 rok

Zdroj: vlastní analýza dat poskytnutých ŘSCP
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4
osobní

Důležitou vlastností zařazenou do profilu ženy byla také délka známosti s mužem, počet
setkání manželů a způsob jejich seznámení. Jedná se tedy o jejich společnou vlastnost, tudíž
byl v profilu ženy i muže výsledek stejný. V kategorii, ve které muži vízum obdrželi, se muž
a žena znali 1 rok a počet setkání před sňatkem odpovídal 4. Ve druhé kategorii byla délka
známosti delší a menší počet setkání. Délka známosti manželského páru činila 3 roky
a absolvoval pouze 2 setkání (viz Příloha10 a Příloha 11). Pro manželský pár, kdy byl muž
v žádosti o vízum úspěšný, bylo typické osobní seznámení a pro manželský pár, kdy muž
v žádosti neuspěl, bylo typické seznámení přes sociální sítě (viz Příloha 12).

Tab. 10: Typické vlastnosti manželky z kategorie sňatků, kde manžel neobdržel vízum, ve
výzkumném vzorku z roku 2016-2017

žena – kategorie
"vízum ne"

věk

38 let

vzdělání

vyučení

příjem

11-15 tisíc

region

Severovýchod

délka známosti
počet setkání před
sňatkem
způsob seznámení

3 roky
2
sociální sítě

Zdroj: vlastní analýza dat poskytnutých ŘSCP

MUŽ
Ve výzkumném vzorku byli mezi žadateli o vízum, tedy státními příslušníky třetích zemí,
pouze muži (mimo jeden vyřazený opačný případ). Následující tabulky (viz Tabulka 11
a Tabulka 12) uvádí souhrn vlastností, které byly typické pro manžela z každé sledované
kategorie. Stejně jako v případě žen, byl věk určen pomocí hodnoty modus (viz Příloha 6).
Ostatní vlastnosti muže byly zjištěny stejnou metodou jako v případě ženy.

Tab. 11: Typické vlastnosti muže z kategorie sňatků, kde manžel obdržel vízum ve
výzkumném vzorku, z roku 2016-2017

muž – kategorie
"vízum ano"

věk

29 let

příbuzenský vztah v
členské zemi EU

ano

délka známosti
počet setkání před
sňatkem

1 rok

způsob seznámení

osobní

náboženství

islám

Zdroj: vlastní analýza dat poskytnutých ŘSCP
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4

Co se týče příbuzenské vazby na členský stát EU (viz Příloha 13), v kategorii „vízum ano“ měl
muž příbuzenskou vazbu na stát EU. V druhé sledované kategorii lze říci podle podílu
zamítnutých víz, že muž v členském státě EU rodinnou vazbu neměl. Další vlastností v profilu
byla délka známosti, počet setkání a způsob seznámení manželského páru, tudíž byl výsledek
v případě muže i ženy identický (viz Příloha 10, 11, 12). Poslední vlastností, která mohla být do
profilu muže zařazena, bylo jeho náboženské vyznání. Tento údaj byl k dispozici u 144 mužů.
Na první pohled je v přehledové tabulce patrné, že islám striktně převažoval (viz Příloha 14).
Takovýto výsledek byl předpokládaný, neboť má islám v muslimských zemích důležitou roli a
hlásí se k němu tamní většinová společnost. Vzhledem k jeho důležitosti v muslimském světě
měl tento údaj v profilu muže své místo a nebylo by korektní jej v profilu opomenout. Zároveň
se nabízelo zjištění, zda se ve výzkumném vzorku vůbec objeví na straně muže i jiná
náboženská příslušnost a v jaké míře. Výsledek ukázal, že se islám objevil v 97 %, 2 % mužů
bylo bez vyznání a 1 % mužů vyznávalo křesťanství. Pro obě sledované kategorie jednoznačně
platí, že se muž hlásil k islámské víře.

Tab. 12: Typické vlastnosti muže z kategorie sňatků, kde manžel neobdržel vízum ve
výzkumném vzorku, z roku 2016-2017

muž – kategorie
"vízum ne"

věk

26

příbuzenský vztah v
členské zemi EU

ne

délka známosti

3 roky

počet setkání před
sňatkem

2

způsob seznámení

sociální sítě

náboženství

islám

Zdroj: vlastní analýza dat poskytnutých ŘSCP

V profilu ženy se napříč kategoriemi projevila větší různorodost než v případě muže. Profily
z obou kategorií se lišily ve všech sledovaných vlastnostech. Profil muže se taktéž lišil ve všech
aspektech kromě náboženského vyznání, které bylo pro obě kategorie stejné. Žena zastupující
kategorii „vízum ano“ byla ve věku 35 let, měla středoškolské vzdělání, příjem 21-25 tisíc Kč
a pocházela z Prahy. Muž z téže kategorie byl ve věku 29 let, měl příbuzenský vztah v členské
zemi EU a byl vyznavačem islámské víry. Co se týče společných vlastností, manželský pár se
seznámil osobně a znal se 1 rok, na který připadala 4 setkání. Žena zastupující kategorii, kde
manžel vízum neobdržel, byla ve věku 38 let, byla vyučena s příjmem 11-15 tisíc Kč a žila
v regionu Severovýchod. Muži ze stejné kategorie bylo 26 let, neměl příbuzenský vztah
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v členské zemi a vyznával islámskou víru. K seznámení manželského páru došlo skrze sociální
sítě. Délka známosti čítala 3 roky a pouze 2 setkání. Vlastnosti, které se v profilech projevily,
korespondují s výsledky předchozích kapitol zabývajícími se hledáním rozdílů v obou
sledovaných kategoriích.

Předešlé řádky představily muže a ženu s typickými vlastnostmi z obou sledovaných
kategorií. Profily byly sestaveny na základě daného výzkumného vzorku. Věkový rozdíl manželů
byl sledován v rámci první výzkumné otázky. Analýza věkového rozdílu mezi manželi byla
inspirována zejména zahraniční praxí a také historií. Gajdušková (2014) zmiňuje 70. léta
v Evropě, kdy starší evropské ženy uzavíraly sňatky s mladými africkými muži. Již několikrát
zmíněná studie Pöyry (2010) přinesla informace o tom, že zejména Německo či Norsko
považuje věkový rozdíl mezi manželi při prověřování sňatků za důležitý. Při prověřování sňatků
v Norsku se ukázalo, že v účelových sňatcích byl muž – žadatel o vízum – v průměru o 8 let
mladší než žena žijící v Norsku. V profilu muže a ženy z kategorie sňatků, ve kterých manžel
získal vízum, je patrné, že měli mezi sebou menší věkový rozdíl než muž a žena z druhé
kategorie. Kategorii „vízum ano“ reprezentuje 35letá žena a 29letý muž. Mají k sobě věkově
blíž než 38letá žena a 26letý muž z kategorie „vízum ne“. Je zde tedy vidět, že tento model
odpovídá zjištěním rozebraným v kapitole věnované věkovým rozdílům manželů. V profilech
žen se vyrýsoval rozdíl v rámci socioekonomických ukazatelů – vzdělání, příjem a region. Jedná
se o ukazatele, které mapují socioekonomické zázemí ženy, neboť k uzavření účelového sňatku
má větší předpoklad žena, která pochází ze slabého socioekonomického prostředí. Finanční
příjem a vzdělání jdou ruku v ruce. Vypovídají o intelektuálních schopnostech osoby a jejím
uplatnění na trhu práce s určitým finančním ohodnocením. Region vypovídá o tom, v jak
ekonomicky výkonné oblasti osoba žije (např., jakou má region nabídku zaměstnání atp.). Žena
reprezentující kategorii sňatků, v nichž manžel získal vízum, má ve srovnání se ženou
zastupující opačnou kategorii vyšší úroveň vzdělání, vyšší plat a pochází z ekonomicky
výkonnějšího regionu. Z těchto tří ukazatelů se však u regionu neprokázal jeho vliv na udělení
víza žadatelům. Zajímavost, která se objevila v profilu muže, je, že výsledek ohledně
příbuzenského vztahu v členských zemích EU vyšel opačně, nikoliv dle očekávání. V množině
sňatků, kde manžel obdržel vízum, se předpokládalo, že tito muži spíše nemají příbuzné osoby
v členských zemích a naopak. Ve výsledku se očekávalo, že muži, jimž bylo vízum zamítnuto,
tyto vazby mít spíše budou. Kapitola věnována zmíněnému vztahu (viz kapitola 9.2.2
Příbuzenský vztah ve státě EU) však informaci v profilu potvrzuje. Přinesla zjištění, že, ti, co měli
příbuzenský vztah v unijním státě, se svou žádostí o vízum obstáli častěji než ti, co tyto vazby
neměli. Rozdíl byl však nepatrný a statisticky neprůkazný. Co se týče vlastností ohledně
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vzájemného poznání muže a ženy, v kategorii „vízum ano“ měl manželský pár kratší dobu
známosti a větší počet osobních setkání před sňatkem, tudíž prokazuje větší intenzitu
vzájemného poznávání než manželský pár z druhé kategorie. I zde profilové vlastnosti
odpovídají zjištěním z předchozích analýz. Obě skupiny se lišily rovněž i ve způsobu seznámení.

9.4 Místa osobních seznámení manželských párů
Jednou ze stanovených výzkumných otázek v diplomové práci bylo zmapování míst, na kterých
došlo k osobnímu seznámení manželských párů zahrnutých do výzkumného vzorku a zejména
těch, v nichž bylo manželovi zamítnuto vízum z důvodu obcházení imigračního práva účelově
uzavřeným sňatkem. Jak již vypovídá samotná praxe v odhalování účelových sňatků, k setkání
manželů dochází zpravidla v exotických destinacích, které jsou místem pro dovolenou. Tento
poznatek přináší zahraniční i české zdroje. Evropská komise (European Commission 2014), ve
svém pracovním dokumentu pro pomoc vnitrostátním orgánům v boji proti zneužívání práva
volného pohybu účelovými sňatky mezi občany EU a státními příslušníky třetích zemí,
upozorňuje na navazování podvodných vztahů nejen skrze internet, ale právě i na dovolené
v zahraničí. Například v Německu bylo v souvislosti s účelovými sňatky zjištěno, že
v podezřelých případech se nejčastěji objevují mimo jiné státní příslušníci severoafrických
zemí, které patří mezi typické cíle pro dovolenou – např. Maroko, Tunisko (Pöyry 2010).
Úkolem této kapitoly bylo zmapovat v obou kategoriích, kde se páry seznámily a v jaké
frekvenci se daná místa vyskytla. Následně výsledky porovnat a zjistit, zda budou obě kategorie
spojovat spíše stejné destinace, nebo se projeví viditelné rozdíly.

Ve výzkumném vzorku byla informace o způsobu seznámení u 156 manželských párů. Přes
sociální sítě se seznámilo 50 párů. Osobně 106, ty byly zároveň jádrem této kapitoly.
V protokolech o podání vysvětlení byl uveden zejména stát, kde se manželé poznali.
V některých případech bylo kromě státu uvedeno také město, někde i hotelový rezort.
Informace o státu, ve kterém se pár seznámil, byla uvedena u 102 případů (u 4 případů nebyla
země zjištěna), z toho u 87 manželských párů byla informace rozšířena o město, v 52 případech
byl uveden i hotelový rezort. Frekvence výskytu jednotlivých zemí a měst je znázorněna
v mapě (viz Mapa 1 a Mapa 2). Navštívené hotely nebyly do mapy zanesené, protože by byl
výstup nepřehledný. Mapy byly postavené na poměrně malém množství dat, ale cílem bylo
usnadnit interpretaci výsledků a především pomoci čtenáři získat přehled o tom, kde se
nachází konkrétní destinace.
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Kategorie sňatků, ve kterých manžel obdržel vízum
V této kategorii uzavřených sňatků se nacházelo 72 manželských párů, u nichž byl znám
stát, kde se seznámily. V seznamování zde hrálo roli převážně Tunisko – samotné Tunisko se
objevilo 38krát a ostrov Djerba, který patří k Tunisku, 19krát. Dále se vyskytl 10krát Egypt,
Turecko 2krát, Irák 1krát, Rakousko 1krát a Česko 1krát26. Informace o městě byla k dispozici
u 64 manželství. Jak je z mapy na první pohled patrné (viz Mapa 1), vždy se jednalo o města
situovaná na pobřeží, tedy turistická letoviska. Tuto skutečnost také potvrzuje fakt, že v 96 %
byla důvodem návštěvy konkrétního místa dovolená, ve zbylých případech se jednalo o práci
v zahraničí či návštěvu kamarádky. Ze všech měst bylo nejvíce zastoupeno město Midoun (16)
a Hammamet (13) v Tunisku. Co se týče hotelových rezortů, v této kategorii bylo zmíněno
celkem 26 názvů hotelů (ve 39 případech byla tato informace uvedena). Jak již bylo uvedeno,
nejvyhledávanějším městem bylo tuniské město Midoun na ostrově Djerba. Byl zde zároveň
největší počet navštívených hotelových rezortů, a to 8. Hotel Ksar byl zmíněn v této kategorii
8krát, což bylo největší číslo nejen v rámci města Midoun, ale i celkově. Žádný jiný hotel neměl
takovouto návštěvnost (u ostatních hotelů byl maximální výskyt 2x). Druhým městem
s největším počtem navštívených hotelů, a to 6, bylo město Hammamet. Jeden z nich, Omar
Khayam, byl zaznamenán 2krát. V evropských zemích se uskutečnilo seznámení manželských
párů ve Vídni a v Praze, kdy se seznámily v rámci cestování. Zajímavostí je však uzavření sňatku
manželů, kteří se poznali v Iráku. Jedná se o příklad uzavření manželství v zastoupení, které již
bylo popsáno v kapitole věnující se vysvětlení fenoménu účelových sňatků (viz kapitola 2.1
Definice). Muž byl syrské státní příslušnosti, se ženou se poznal při její návštěvě Kurdistánu.
Žena se nemohla zúčastnit ceremoniálu a sňatek uzavřela zplnomocněním právníka.

26

Mapa nezahrnuje evropské země vzhledem k jejímu přiblížení tak, aby se zřetelně podařilo
zaznamenat konkrétní exotická letoviska a jejich proporcionální vyjádření. Evropské lokality se tak
nenacházely ve výřezu mapy, navíc klíčové je v této kapitole zejména zmapování destinací v exotických
zemích.
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Mapa 1: Místa osobních seznámení manželských párů, ve kterých manžel obdržel vízum, ve
výzkumném vzorku z roku 2016-2017

Zdroj: vlastní mapa vytvořena na základě dat poskytnutých ŘSCP

Kategorie sňatků, ve kterých manžel neobdržel vízum
Kategorii reprezentovalo 30 párů, u kterých byla uvedena informace o tom, ve které zemi se
uskutečnilo jejich seznámení. Na první pohled patrný rozdíl mezi oběma kategoriemi je, že zde
nemá dominantní postavení Tunisko, ale Egypt. Egypt byl místem seznámení pro 20
manželských párů, Tunisko pro 7 (Tunisko 4, Djerba 3), ve 2 případech bylo místem seznámení
Česko a v 1 případě Francie. Údaj o městě, ve kterém se manželské páry poznaly, byl k dispozici
ve 23 případech a hotelový rezort ve 13 případech (jmenováno celkem 12 názvů hotelů).
Z mapy je viditelné, stejně jako v předchozí kategorii, že seznámení proběhla v přímořských
letoviscích (viz Mapa 2). Výjimkou bylo jedno seznámení v Káhiře. Důvodem cesty do konkrétní
destinace byla v 89 % dovolená, dále taktéž zaměstnání. Nejvíce vyhledávaným městem byla
Hurghada (8) a Marsá Alam (5). Co se týče hotelových rezortů, nejvíce navštívených bylo
v Marsá Alam (3 hotely). Zajímavé je, že v této kategorii ve srovnání s předchozí kategorií
nedocházelo k opakovanému výskytu hotelů, až na jednu výjimku, a to Jungle Aqua Park
v Hurghadě (2krát). Názvy ostatních hotelových rezortů zazněly pouze jednou. V evropských
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státech se manželské páry seznámily ve Francii a v Česku (ve městě Praha a Teplice), kdy muž
navštívil Evropu. U manželského páru, který se poznal v Praze, byla k dispozici informace, že
muž oslovil ženu, když se jí zeptal na cestu. Mimoto muži, kteří se seznámili se ženou ve Francii
a v Česku (konkrétně v Teplicích), měli v těchto zemích příbuzenskou vazbu.

Mapa 2: Místa osobních seznámení manželských párů, ve kterých manžel neobdržel vízum,
ve výzkumném vzorku z roku 2016-2017

Zdroj: vlastní mapa vytvořena na základě dat poskytnutých ŘSCP

Závěrem lze shrnout několik zásadních rozdílů mezi oběma kategoriemi v souvislosti s místy
osobních seznámení manželských párů, které tvořily výzkumný vzorek. V kategorii sňatků, kde
muž neobdržel vízum, bylo zastoupeno méně zemí, než v opačné kategorii. Výrazným rozdílem
mezi oběma sledovanými skupinami bylo, že kategorii, ve které muž vízum neobdržel,
reprezentoval převážně Egypt, ve druhém případě byla seznámení koncentrována zejména do
Tuniska. Za zmínku stojí také to, že kategorii, ve které muž obdržel vízum, bylo převážně
navštěvováno jedno město – Midoun, kde se zároveň nacházel často vyhledávaný hotel Ksar.
Ve druhé kategorii byla návštěvnost rozprostřena do vybraných měst rovnoměrněji a navíc
chyběl hotel, o který by byl výrazný zájem jako v předešlém případě, kde se jednalo o hotel
Ksar. Otázkou je, proč se v porovnání obou kategorií projevil takovýto výsledek. Může to být
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dáno tím, že se nejedná o stejně veliký vzorek. Dalším faktorem může být různě velká
oblíbenost jednotlivých hotelů v rámci ceny, nabídky služeb atp. Při hrubém porovnání
průměrné ceny těchto hotelů27 a jejich hodnocení návštěvníky (počet hvězdiček z pěti) patřil
hotel Ksar mezi hotely s nižší průměrnou cenou a s dobrým hodnocením (3,8 hvězdičky). V pěti
případech měl hotel vyšší průměrnou cenu a horší hodnocení. Na druhou stranu se v seznamu
objevily hotely, které měly vyšší průměrnou cenu a současně i lepší hodnocení (některé byly
navštíveny 2krát). Hotel Ksar tedy byl po stránce ceny a spokojenosti celkem výhodný. Podle
zpracovaných výsledků ve formě mapy se ukázalo, že sňatky, kde manžel neobdržel vízum,
sjednotil převážně Egypt, zejména město Hurghada a Marsá Alam. Na druhou stranu tam
chyběl hotel, který by nápadně spojoval reprezentanty těchto sňatků. Je pravdou, že hotel, kde
došlo k seznámení, nebyl konkretizován ve všech případech a je možné, že při vyšším počtu
uvedení by se pak mohl výsledek více specifikovat. Vyšlé výsledky také mohou sloužit jako
varovný signál k tomu, aby při prověřování byla kladena větší obezřetnost a pozornost vůči
sňatkům manželů, kteří mají spojitost s hotelem Ksar v Tunisku, který se na základě
výzkumného vzorku projevil jako nejoblíbenější. Sice se objevoval v kategorii sňatků, ve kterých
byl muž v žádosti o vízum úspěšný, ale na druhou stranu zde může nastat riziko vzájemného
doporučování tohoto hotelu i v rámci účelného seznamování. Pro obě sledované kategorie byl
společný pouze jeden hotel, a to hotel Sangho ve městě Zarzis v Tunisku.

9.5 Výsledky pobytových kontrol
Kapitola věnovaná pobytovým kontrolám sice nenavazuje přímo na stanovené cíle práce, ale
přesto zde zaujala své místo, aby obohatila výsledky předchozích bádání. V souvislosti
s tématem práce se naskýtá otázka, jak si vlastně mezinárodní manželství vede ve společném
životě dále po tom, co manžel obdrží vízum do Česka. Žijí tyto páry skutečně manželský život
a jejich společná cesta pokračuje, nebo bylo manželství účelové a muž po obdržení víza
„zmizel“ třeba do jiného unijního státu? Zda spolu manželé sdílí společný život je prověřováno
skrze pobytovou kontrolu, kterou vykonává odbor cizinecké policie. Ve výzkumném vzorku se
nacházelo několik manželských párů, které byly pobytové kontrole podrobeny. Následující
řádky přináší stručné výsledky šetření příslušníků cizinecké policie. Nejedná se však o výsledky
v pravém slova smyslu, protože příslušníci cizinecké policie předávají svá zjištění zaznamenána
v protokolu orgánu, který pobytovou kontrolu žádal, tento orgán také rozhoduje o případném
ukončení pobytu.
27

Průměrná cena vygenerovaná společností Google. Neobjevila se však u všech hotelů, pouze u
některých.
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Pobytová kontrola probíhá na základě žádosti OAMPu nebo VO MZV ČR o zpětné prověření
plnění účelu pobytu žadatelů. Pobytovou kontrolu na základě žádosti provádí příslušný odbor
cizinecké policie. Před provedením pobytové kontroly se policejní příslušníci, kteří budou
pobytovou kontrolu provádět, připraví. To znamená, že si zjistí o konkrétním cizinci potřebné
informace v databázích (např., zda má oprávněný pobyt, zda už v minulosti žádal o sloučení
s jinou ženou/mužem, zda bylo případné předchozí manželství rozvedeno). Pobytová kontrola
probíhá bez předchozího upozornění kontrolovaného páru. Úkolem je zjistit, co nejvíce
informací. Příslušníci cizinecké policie v protokolu neuvádí konkrétní výsledek, tzn., jestli dané
okolnosti nasvědčují, nebo nenasvědčují společnému žití. Pouze v protokolu konstatují, co na
místě vidí a předá jej orgánu, který kontrolu žádal. Každá pobytová kontrola se může odehrát
částečně odlišně, avšak šablona zůstává stejná. Například může nastat problém při neoznačení
zvonku jmenovkou u vstupních dveří panelového domu a příslušníci cizinecké policie nemohou
do budovy vstoupit. Řešením je vyčkání na některého z obyvatel, aby pustil příslušníky do
budovy a v případě, že se nepodaří nikoho zastihnout, policie se pokusí o zastižení v jiný den.
K opakované návštěvě domácnosti cizineckou policií dochází také v situaci, kdy je v obydlí
zastižen pouze jeden z partnerů, protože u pobytové kontroly musí být přítomni oba partneři.
Opakovaný výjezd probíhá vždy v jiném čase. Příslušníci cizinecké policie při pobytové kontrole
zjišťují co nejvíce detailů. Zaměřují se na vybavení bytu, tzn., zda odpovídá tomu, kdo v bytě
bydlí (např. rodina s dítětem). Dále na hygienické potřeby a oblečení (např. u homosexuálního
páru existence stejných potřeb 2x). Kromě prostředí v bytě kontrolují příslušníci cizinecké
policie také existenční záležitosti – zaměstnání předložením pracovní smlouvy, výši jejich
příjmu a rozdělení nákladů na bydlení, na koho je napsána nájemní smlouva v případě
pronajmutí bytu atd. Policisté si všímají rovněž vzájemného chování členů domácnosti,
rozdělení úkolů kolem péče o děti, prověřují existenci trávení společného volného času (např.
předložením fotografií z dovolené). Důležitým poznatkem při kontrole je i společný jazyk
partnerů. Příslušníci cizinecké policie navodí situaci, kdy je potřeba, aby spolu manželé
komunikovali. Vždy by se měli umět domluvit. Stěžejním jazykem, který používají, je angličtina
(zdroj: ŘSCP – stáž).

VO MZV ČR žádal prověřit manželské páry žijící v Praze, kdy státní příslušník třetí země žádal
o vízum v roce 2016 nebo 2017 a pocházel z Tuniska nebo Egypta. VO MZV ČR však nemusí ve
své žádosti uvádět, z jakého důvodu kontrolu žádá. Mezi MV ČR a MZV ČR funguje takováto
dohoda (zdroj: ŘSCP – stáž). Jednalo se tedy dohromady o 30 takových manželství
z výzkumného vzorku. Většina manželství byla česko-tuniská (21x), 1x bylo manželství
slovensko-tuniské, 7x bylo česko-egyptské a pouze 1x bylo britsko-egyptské. Z protokolů
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o pobytové kontrole, které byly při sběru dat k dispozici, byly vytaženy jednotlivé otázky, na
které se příslušníci cizinecké policie zaměřili. Následně bylo k těmto otázkám poznamenáno,
které z nich konkrétní manželství splňuje, nebo nesplňuje (viz Tabulka 13 a Tabulka 14).
Jednalo se o zastižení na uvedené adrese, znaky společného soužití (např. společné fotografie,
odpovídající zařízení bytu, přítomnost hygienických potřeb), společné dítě, zaměstnání cizince,
příspěvek na domácnost ze strany cizince, druh pobytu cizince, zda se manželé mezi sebou
domluvili společným jazykem.

Manželství se státním příslušníkem Egypta
Tab. 13: Výsledky šetření příslušníků cizinecké policie při pobytové kontrole manželství se
stáním příslušníkem Egypta ve výzkumném vzorku z roku 2016-2017
žití na
uvedené
adrese

znaky
společného
soužití
(souhrnně)

společné
dítě

zaměstnání
cizince

přispívání na
domácnost

druh pobytu

společný
jazyk

ano

ano

ano

ano

ano

TP

ano

ano

ano

ano

ano

ano

přechodný pobyt

ano

ano

ano

ne

ano

ano

podána žádost o
přechodný pobyt

ano

ne

x

x

x

x

přechodný pobyt

x

ano

ano

ne

ano

ano

přechodný pobyt

ano

ano

ano

ano

ano

neuvedeno

přechodný pobyt

ano

ano

ano

ne

ano

ano

přechodný pobyt

ano

ano

ano

ne

ano

neuvedeno

přechodný pobyt

ano

Zdroj: vlastní analýza dat poskytnutých ŘSCP
Vysvětlivky: znaky společného soužití = společné fotografie, odpovídající zařízení bytu,
přítomnost hygienických potřeb atp.; TP = trvalý pobyt rodinného příslušníka občana E (§
87h cizineckého zákona); přechodný pobyt = přechodný pobyt rodinného příslušníka občana
EU (§ 87b cizineckého zákona)
Z přehledové tabulky (viz Tabulka 13) je patrné, že s výjimkou 1 manželství se všechna jevila
jako spořádaná. Z těchto spořádaných soužití měli manželé ve 3 případech společné dítě.
Manželský pár, u kterého bylo šetření negativní, tvořila žena s britskou státní příslušností
a muž s egyptskou státní příslušností. U zmíněného manželského páru bylo zjištěno, že na
uvedené adrese již nikdo nebydlí a pár nebyl nalezen. Telefonní číslo, které měla policie
k dispozici, bylo nedostupné. Podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů mají rodinní příslušníci občana EU povinnost hlásit
změnu bydliště. V tomto případě došlo k porušení této povinnosti a jedná se o přestupek. Pár
se seznámil osobně, a to v Egyptě při dovolené.
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Manželství se státním příslušníkem Tuniska
Tab. 14: Výsledky šetření příslušníků cizinecké policie při pobytové kontrole manželství se
stáním příslušníkem Tuniska ve výzkumném vzorku z roku 2016-2017
žití na
uvedené
adrese

znaky
společného
soužití
(souhrnně)

společné
dítě

zaměstnání
cizince

přispívání na
domácnost

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ne

ano

ano

ano

pouze skromné
zařízení bytu

ne

ano

ano

ano

ano

ne

ano

ano

ano

ano

ne

ano

ano

ano

ano

ne

ano

ano

ne

x

ano

x

x

ano

ano

ne

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ne

ano

ano

ne

x

x

x

x

ano

ano

ne

čekání na
prac. povolení

ne

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ne

čekání na
prac. povolení

ne

ne

x

x

x

x

ano

ano

ne

ano

ano

ano

ano

ne

ne

ne

ano

ano

ne

ano

ano

ano

ano

ne

ano

neuvedeno

ano

ano

ne

ano

neuvedeno

ne

x

x

x

x

druh pobytu
přechodný
pobyt, podána
žádost o TP
přechodný
pobyt
přechodný
pobyt
přechodný
pobyt
přechodný
pobyt
přechodný
pobyt, podána
žádost o TP
podána žádost
o přechodný
pobyt
přechodný
pobyt
přechodný
pobyt
přechodný
pobyt
přechodný
pobyt
podána žádost
o přechodný
pobyt
přechodný
pobyt
přechodný
pobyt
podána žádost
o přechodný
pobyt
přechodný
pobyt
podána žádost
o přechodný
pobyt
přechodný
pobyt
přechodný
pobyt
přechodný
pobyt
přechodný
pobyt
přechodný
pobyt

společný
jazyk
ano
ano
ano
ano
ano
ano
x
ano
ano
ano
x
ano
ano
ano
ano
x
ano
ano
ano
ano
ano
x

Zdroj: vlastní analýza dat poskytnutých ŘSCP
Vysvětlivky: znaky společného soužití = společné fotografie, odpovídající zařízení bytu,
přítomnost hygienických potřeb atp.; TP = trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU
(§ 87h cizineckého zákona); přechodný pobyt = přechodný pobyt rodinného příslušníka
občana EU (§ 87b cizineckého zákona)
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Ve většině případů (viz Tabulka 14) se manželství projevila jako spořádaná (13 takových
manželství), splňovala veškeré otázky ohledně soužití, některá z nich již měla společné dítě
(4 manželství). Z celkového počtu 22 manželských párů jich 5 mělo společné dítě. Nacházela se
zde 2 manželství, kdy manželé splňují znaky společného soužití, ale manžel ještě čekal na
pracovní povolení, pak logicky nemohl finančně přispívat ženě na domácnost. V 1 případě však
muž zaměstnaný byl, ale dle uvedené informace na domácnost nepřispíval. Jedná se o pár ve
věku nižším třiceti let. Zpravidla se partneři finančně podílí na chodu domácnosti, což v tomto
případě chybí. Dá se říci, že je tato situace atypická. V této skupině se nacházela také 4
manželství, která nežijí na uvedené adrese. V jednom z těchto případů hrály roli specifické
okolnosti. Manžel měl v Česku podanou žádost o přechodný pobyt. Manželka čelila z jeho
strany fyzickému napadání a muž musel opustit zemi. Žena však nakonec s jejich společným
dítětem odešla za ním. Jednalo se o manžele mladší třiceti let, islámského vyznání. Další tři
případy, kdy nebyl manželský pár nalezen, spojují podobné okolnosti. Jeden z těchto párů dle
výpovědi sousedů nežil na dané adrese už minimálně rok, telefonní číslo měli manželé
nedostupné a nedošlo k nahlášení změny adresy. V dalších dvou případech nebyl manželský
pár taktéž zastižen na uvedené adrese, též bez nahlášení nového bydliště. Dva manželské páry
se seznámily skrze sociální sítě a dva při dovolené v Tunisku (Midoun a Mahdia).

Z celého vzorku 30 manželství splňovalo 22 v podstatě všechny sledované body kontroly
(tedy téměř tři čtvrtiny případů). Ve 4 případech dopadla pobytová kontrola ve všech směrech
negativně, manželé mohli být na území Česka, ale také již mohli žít v jiné členské zemi EU.
V takových případech jsou o manželovi vedeny záznamy v databázích a jeho pohyb by bylo
možné zaznamenat v situaci, že by byl z nějakého důvodu na území EU kontrolován policejními
orgány nebo by spáchal trestný čin. V jednom z těchto manželství nebyli manželé zastiženi na
území Česka, ale bylo zjištěno, že žijí v zemi původu manžela.

Proces odhalování účelově uzavřených manželství, jak již diplomová práce komplexně
představila, je poměrně náročný úkol. Podle Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě
o pokynech pro lepší provádění a uplatňování směrnice 2004/34/ES o právu občanů Unie a
jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, se při
prošetřování sňatků nelze opírat o jedno kritérium, které by značilo uzavření účelového sňatku,
ale je potřeba se zaměřit na všechny okolnosti daného případu a individuálně jej posuzovat.
Pro účely diplomové práce bylo vybráno a rozebráno 7 indicií – věkový rozdíl mezi manželi,
úroveň socio-ekonomického prostředí manželek žadatelů o vízum (vzdělání, příjem, region),
příbuzenský vztah ve státě EU u žadatelů o vízum a jak dlouho se manželé před uzavřením
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sňatku znali (s počtem osobních setkání). Ve výzkumném vzorku se ve skupině úspěšných
žádostí o vízum vygenerovalo 6 sňatků, ve kterých bylo manželovi uděleno vízum přesto, že
byly shledány alespoň tři vybrané indicie v negativním aspektu. To znamená, že žena měla
základní vzdělání nebo byla vyučena, měla finanční příjem do 20 tisíc Kč a byla o více jak 10 let
starší než manžel (žadatel o vízum). Mimoto průměrný věk těchto žen činil 46 let. Na druhou
stranu se ve 2 případech těchto manželství páry znaly maximálně 1 rok, ale v té době se 7krát
osobně setkaly. Tento fakt mohl být „polehčující“ okolností. U dalších 4 případů se vykázala
malá intenzita osobních setkání k době jejich známosti. Orgány činné v posuzování sňatků
mohly spatřit jiné okolnosti, které přispěly ke kladnému rozhodnutí o žádosti o vízum. Z těchto
6 sňatků proběhlo ve 4 případech osobní seznámení – 3krát Tunisko, 1krát Egypt. Jak se již
ukázalo v analýze diplomové práce, Egypt spojoval zejména sňatky, ve kterých bylo manželovi
vízum zamítnuto z důvodu účelově uzavřeného manželství. Tento jeden případ manželství,
které „spojil“ Egypt, spadalo do skupiny, kde byla provedena pobytová kontrola a jevilo se jako
spořádané.
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IV.

ZÁVĚR

Diplomová práce se ve svém obsahu zabývala problematikou účelových sňatků v kontextu
nelegální migrace. Jedná se o zneužívání imigračního práva se záměrem získat legální pobyt
v cizí zemi skrze uzavření manželství mezi cizincem, který nemá v cílové zemi žádný pobytový
status nebo má nižší než strana, se kterou manželství uzavírá. Tou stranou může být buď občan
cílové země, nebo též cizinec, ale s vyšším pobytovým statusem. Pro zpracování diplomové
práce byla vybrána manželství osob žijících na území Česka s partnery z muslimského světa.
Diplomová práce si kladla za cíl poukázat na vážnost problematiky účelových sňatků a zároveň
toto téma otevřít na půdě geografie v oblasti nelegální migrace.

Na samém začátku proběhl sběr dat, který se uskutečnil od půli září do půli prosince roku
2018. Data pro výzkum poskytlo VO ŘSCP v Praze. Tomuto období nejprve předcházela etapa
důležitá pro realizaci výzkumu, a to vyjednání a obdržení potřebných povolení pro sběr dat na
oddělení. Fáze trvala šest měsíců. Stěžejním zdrojem pro sběr dat byl protokol o podání
vysvětlení podle § 167 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů. Protokoly o podání vysvětlení byly datovány do roku
2016 a 2017. Data byla sbírána metodou kvantitativní obsahové analýzy. Jejich následný rozbor
byl zpracován pomocí programu Statistica 12, kdy k naplnění jednotlivých stanovených cílů
diplomové práce byla použita zejména metoda analýzy kategoriálních dat – aplikace
Pearsonova chí-kvadrát testu nezávislosti v kontingenční tabulce a metoda 2faktorové ANOVA.
Výzkumný vzorek se skládal ze 165 mezinárodních manželství. Z analýzy bylo následně
vyloučeno 6 sňatků, protože 5krát vzal žadatel svou žádost o vízum zpět, 1krát byla na straně
žadatele žena. Jeden opačný případ by v analýze neměl význam (ve výzkumném vzorku byli na
straně žadatelů bez této výjimky pouze muži). V celé praktické části bylo pracováno se dvěma
kategoriemi sňatků, které se lišily podle toho, zda byl manžel jako žadatel o vízum do Česka ve
své žádosti úspěšný (104 sňatků), anebo mu byla žádost zamítnuta z důvodu zjištění obcházení
imigračního práva formou účelového sňatku (55 sňatků). Jednotlivé výzkumné otázky se pak
věnovaly hledání rozdílů mezi těmito kategoriemi v různých aspektech a přinesly výsledky
o tom, jaké rysy obě kategorie spojují a v jakých se liší. Aspekty, ze kterých byly obě kategorie
ve všech výzkumných cílech porovnávány, vychází především z praxe orgánů, které se podílí na
odhalování účelových sňatků.

Prvním cílem diplomové práce byla komparace obou kategorií sňatků z hlediska
následujících proměnných - věkový rozdíl mezi manželi, příbuzenský vztah ve státě EU
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u žadatelů o vízum, úroveň socio-ekonomického prostředí manželek žadatelů o vízum – úroveň
vzdělání, finanční příjem a region, ze kterého žena pocházela a jak dlouho se manželé před
uzavřením sňatku znali (s ohledem na intenzitu jejich osobních setkání). Pro porovnání obou
kategorií z hlediska věkového rozdílu, příbuzenského vztahu a socio-ekonomických ukazatelů
byla aplikována metoda analýzy kategoriálních dat – aplikace Pearsonova chí-kvadrát testu
nezávislosti v kontingenční tabulce, kdy byla použita hladina významnosti α = 0,05. Co se týče
analýzy věkového rozdílu mezi manželi v souvislosti s účelově uzavřeným manželstvím,
inspirovala jsem se norskou studií (viz Pöyry 2010), kde se ukázalo, že větší věkový rozdíl mezi
manželi se objevil v rámci účelově uzavřených sňatků. Můj výzkumný vzorek byl specifický
v tom, že na straně žadatele o vízum se objevili pouze muži a na straně referenčních osob
pouze ženy. Ve výsledku se projevil model, kdy s rostoucím věkovým rozdílem – žena starší než
muž – se snižovala pravděpodobnost udělení víza žadateli. To znamená, že tyto věkové rozdíly
mezi manželem a manželkou se očekávaly u sňatků, které byly uzavřeny účelově. Na základě
zjištěné p-hodnoty Pearsonova chí-kvadrát testu nebyla zamítnuta nulová hypotéza
nezávislosti věkového rozdílu manželů a obdržení víza a výsledek v tomto výzkumu nebyl
statisticky průkazný. Přítomnost příbuzenského vztahu ve státě EU jako indicie poukazující na
uzavření účelového manželství nebyla nalezena v dostupné literatuře ani zdrojích týkajících se
praxe prověřování účelových manželství, jako tomu je například u věkového rozdílu. Při
zařazení této proměnné do analýzy jsem vycházela z teorie migračních sítí popsané v článku
věnovaném migračním teoriím (Drbohlav, Uherek 2007), která řadí následování rodinného
příslušníka mezi důležité determinanty mezinárodní migrace. Mimoto jsem vycházela z teorie
v článku věnovaném mezinárodní migraci, Drbohlav (2001), který hovoří o přítomnosti
vlastního etnika v cílové zemi jako o jednom z faktorů, který všestranně usnadní danému
jedinci jeho adaptaci na nové prostředí. Někteří žadatelé o vízum mají v různých státech EU
příbuznou osobu. Vzhledem k výhodám volného pohybu a pobytu v rámci schengenského
prostoru, které plynou pro státního příslušníka třetí země po sňatku s občanem EU
a následném obdržení vstupního víza do Česka, by se tedy následování příbuzné osoby
cestou účelového sňatku jevilo zcela reálně a logicky. Nabízela se otázka, zda bude existence
příbuzenského vztahu v členské zemi snižovat šanci na úspěšnost v žádosti o vízum. Na tomto
výzkumném vzorku se ale takový vztah neprokázal. Na základě p-hodnoty byl výsledek
statisticky neprůkazný. Z výsledku v tomto výzkumu tedy nelze usuzovat, že by příbuzenský
vztah žadatele v členské zemi EU transparentně značil účelově uzavřené manželství.
V teoretické

části

práce

k vědomému uzavření

byl

uveden nejeden zdroj, který

účelového

manželství

zpravidla

přinesl

přistupují

ženy

poznatky, že
ze

slabého

socioekonomického prostředí s motivací finančního zisku. Ze tří sledovaných ukazatelů –
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vzdělání, finanční příjem a region – se statisticky průkazný vliv na úspěšnost v obdržení víza
projevil v rámci vzdělání a finančního příjmu. Větší předpoklad pro obdržení víza měli manželé
vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných žen. V žádosti o vízum lépe obstáli taktéž manželé
žen z druhé platové kategorie (21-35 tisíc Kč). Naopak úspěšnost v žádosti o vízum byla nižší
u manželů žen s vyučením. V získání víza se méně dařilo i manželům žen z nejnižší a nejvyšší
příjmové kategorie. U žen s vysokým příjmem lze předpokládat, že budou hrát roli jiné než
finanční okolnosti. Tyto ženy by pravděpodobně neriskovaly uzavření účelového sňatku za
účelem finančního zisku. Pravděpodobnější je varianta, že jsou snáze zmanipulovatelné pro
vstup do sňatku, např. z důvodu samoty a touhy po partnerském životě. Co se týče regionu, na
základě tohoto výzkumu nelze účelovým sňatkům více přisuzovat ženy, které pochází
z ekonomicky slabých regionů, protože se v tomto výzkumu nepodařilo prokázat souvislost
mezi ekonomickou vyspělostí regionu a udělením víza. Nacházely se zde ekonomicky silné
regiony, kde byla úspěšnost v žádosti o vízum horší, než se očekávalo, a naopak regiony, kde se
žadatelům dařilo lépe, než se očekávalo. Dalším sledovaným znakem v obou kategoriích sňatků
byla délka známosti manželů před svatbou a s tím spojený i počet jejich setkání. Vztah mezi
průměrnou délkou známosti a počtem setkání manželských párů v obou sledovaných
kategoriích byl hodnocen metodou 2faktorové ANOVA. I zde byla použita hladina významnosti
α = 0,05. Z výsledku vyplynulo, že manželé, kteří žádali o vízum neúspěšně, měli uskutečněný
stejný počet osobních setkání jako manželé z opačné kategorie v delším časovém horizontu.
Manželství, ve kterých byla muži zamítnuta žádost o vízum z důvodu účelově uzavřeného
sňatku, vykazovala delší dobu známosti s menší intenzitou osobních setkání.

Druhý výzkumný cíl směřoval k vytvoření profilu muže a ženy z obou sledovaných kategorií.
Znamená to, že byly identifikovány typické vlastnosti reprezentující zástupce z obou kategorií
na základě daného výzkumného vzorku. Je potřeba brát v úvahu, že při vyšším počtu dat by
mohlo dojít ke změně údajů, ale je pravděpodobné, že vzorce zůstanou víceméně zachovány
(např. finanční příjem ženy by se mohl změnit, ale i nadále bude platit, že žena zastupující
kategorii sňatků, kde muž získal vízum, bude mít plat vyšší než žena z kategorie, kde bylo muži
vízum zamítnuto). Profily zástupců z každé kategorie se svými vlastnostmi od sebe skutečně
lišily. Ukázalo se, že ženy zastupující obě kategorie se od sebe na základě vybraných vlastností
odlišily, stejný výsledek byl i v případě mužů. Profily se diferencovaly rovněž i ohledně
vlastností, které byly společné pro manželský pár z každé kategorie. Kategorii „vízum ano“
reprezentovala 35letá žena a 29letý muž. Měli k sobě věkově blíže než 38letá žena a 26letý
muž z kategorie „vízum ne“. V profilech žen se vyrýsoval rozdíl v rámci socioekonomických
ukazatelů – vzdělání, příjem a region. Žena reprezentující kategorii sňatků, v nichž manžel
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získal vízum, měla ve srovnání se ženou zastupující opačnou kategorii vyšší úroveň vzdělání,
vyšší plat a pocházela z ekonomicky výkonnějšího regionu. V první výzkumné otázce se sice
neprokázala souvislost mezi ekonomickou vyspělostí regionu a udělením víza (podrobněji viz
výše), ale výsledek v profilu ukázal, že žena zastupující kategorii účelově uzavřených sňatků
reprezentovala region Severovýchod, který patřil mezi ekonomicky slabší. Žena z opačné
kategorie reprezentovala region Praha (ekonomicky nejsilnější). V profilu muže výsledek
ohledně příbuzenského vztahu v členských zemích EU vyšel opačně, nikoliv dle očekávání.
V množině sňatků, kde manžel obdržel vízum, měl muž příbuznou osobu v členských zemích
a muž reprezentující druhou kategorii v členských zemích příbuznou osobu neměl. Co se týče
vlastností ohledně vzájemného poznání muže a ženy, v kategorii „vízum ano“ měl manželský
pár kratší dobu známosti a větší počet osobních setkání před sňatkem, tudíž prokázal větší
intenzitu vzájemného poznávání než manželský pár z druhé kategorie. Obě skupiny se lišily
rovněž i ve způsobu seznámení. Pro manželský pár, kdy byl muž v žádosti o vízum úspěšný,
bylo typické osobní seznámení a pro manželský pár, kdy muž v žádosti neuspěl, bylo typické
seznámení přes sociální sítě.

Třetím stanoveným cílem diplomové práce bylo porovnat obě kategorie sňatků z hlediska
míst, kde došlo k osobnímu seznámení párů z výzkumného vzorku. Podle české i zahraniční
praxe v odhalování účelových sňatků dochází k setkání manželů zpravidla v exotických
destinacích, které jsou místem pro dovolenou. V rámci zpracování tématu diplomové práce se
naskytla otázka, zda budou falešné sňatky reprezentovány jinými místy než sňatky z druhé
skupiny, nebo se konkrétní destinace v obou kategoriích stanou jejich společným
jmenovatelem. Mezi oběma kategoriemi se ve výsledku skutečně objevily rozdíly. Hlavním
rozdílem byla samotná země – kategorii, ve které muž vízum neobdržel, spojoval převážně
Egypt, ve druhém případě byla seznámení koncentrována zejména do Tuniska. Rozdíl byl také
v tom, že v kategorii, ve které muž obdržel vízum, bylo převážně navštěvováno jedno město
a také ji reprezentoval – v rámci celého výzkumného vzorku – nejčetněji navštěvovaný hotel.
Ve druhé kategorii byla návštěvnost rozprostřena do vybraných měst rovnoměrněji a navíc
chyběl hotel, který by hrál výraznou roli. Výsledek se ukázal v rozporu s předpokladem, že
v rámci sňatků, ve kterých bylo muži vízum zamítnuto, dojde k četnému opakování jedné
destinace, případně i hotelového rezortu. Naopak u sňatků, ve kterých muž vízum obdržel, by
se dal předpokládat více heterogenní seznam navštívených destinací a hotelů. Výsledek mohl
být dán tím, že se nejednalo o stejně veliké vzorky v obou kategoriích a při vyšším počtu
zaznamenaných míst osobních seznámení by se pak mohl výsledek více specifikovat. Dalším
faktorem mohla být různě velká oblíbenost jednotlivých hotelů v rámci ceny, nabídky služeb
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atp. Hotel Ksar ve městě Midoun v Tunisku byl nejnavštěvovanějším hotelem za celý výzkumný
vzorek, pravděpodobně díky jeho nižší průměrné ceně a dobrému hodnocení. Vlastně lze tento
úsudek považovat za varovný signál k tomu, aby při prověřování byla kladena větší obezřetnost
a pozornost vůči sňatkům manželů, kteří mají spojitost s hotelem Ksar v Tunisku. Sice se
objevoval v kategorii sňatků, ve kterých byl muž v žádosti o vízum úspěšný, ale na druhou
stranu zde může nastat riziko vzájemného doporučování tohoto hotelu i v rámci účelného
seznamování.

Závěrem lze říci, že se stanovené cíle práce podařilo naplnit. Jak již bylo řečeno v úvodu,
záměrem diplomové práce nebylo určení toho, které sňatky z výzkumného vzorku jsou účelově
uzavřeny, ale úkolem bylo zjistit na základě dat získaných ze zpracovaných policejních
materiálů, v jakých aspektech a v jaké míře se od sebe liší dvě kategorie sňatků – muž, který
v žádosti o vízum do Česka uspěl a muž, kterému bylo vstupní vízum zamítnuto právě z důvodu
obcházení imigračního práva formou účelově uzavřeného manželství. Mezi oběma skupinami
se diference ve sledovaných aspektech podařilo nalézt, avšak někde více patrné, někde méně.
Každopádně jsem dospěla k výsledku, že obě skupiny mají své specifické rysy. Co se týče znaků,
které se neprojevily jako statisticky průkazné, je potřeba vzít na vědomí, že zvýšením počtu
pozorování by se výsledek mohl stát statisticky průkazným.
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V.

DISKUZE

Předložená diplomová práce otevřela téma „účelové sňatky“ na půdě české geografie, kde
výzkumy věnované této problematice rozhodně nepatří k těm četným a preferovaným.
Účelové sňatky se stávají předmětem odborných prací zejména v oblasti práva nebo se objevují
v rámci humanitních studií, kde jsou pouze podtématem prací zabývajících se mezinárodními
sňatky. Největší bariérou, které jsem v průběhu zpracování práce čelila, byla absence výzkumů
v oblasti účelových sňatků (situaci hodnotím podle dostupných zdrojů). Chyběla mi proto
možnost porovnání výsledků vlastního výzkumu s jinými výzkumnými aktivitami. Na druhou
stranu jsem si mohla vytvořit vlastní koncept. Zdrojovými daty pro výzkumnou práci byly
materiály poskytnuté pracovištěm VO ŘSCP, na základě kterých byly zmapovány vlastnosti
a vzorce chování státních příslušníků třetích zemí a osob žijících na území Česka, mezi nimiž
došlo k uzavření sňatku. Moje výzkumná práce se tedy zabývala nejen přístupem Česka
k řešení účelových sňatků, ale zároveň si dala za cíl vystihnout vlastnosti jejich aktérů. V tomto
směru lze diplomovou práci považovat alespoň na české půdě za pionýrskou. Značnou inspirací
a oporou mé výzkumné práce byla norská studie (Pöyry 2010), která analyzuje přístup pěti
evropských zemí (Norsko, Švédsko, Dánsko, Nizozemsko a Německo) k problematice účelových
sňatků. Nejen, že poskytla pohled do zahraničí, ale také byla jediným zdrojem, který mě
inspiroval, co se týče konceptu. V případě Norska byla provedena analýza věkového rozdílu
mezi manželi v souvislosti s účelově uzavřeným manželstvím, čímž byla v diplomové práci
inspirována konkrétně pasáž zabývající se věkovým rozdílem manželů. Zahraniční odborné
články, které jsem měla k dispozici, se zabývaly účelovými sňatky zejména v souvislosti s riziky,
které se s nimi zpravidla pojí (obchod s lidmi, vykořisťování, zneužití imigračního práva za
účelem získání pobytového statusu atp.) a také se věnovaly právnímu rámci. V českém
prostředí zasvětila svůj výzkum účelovým sňatkům Šobáňová (2016), kdy formou
polostrukturovaných

rozhovorů

zpovídala

reprezentanty

mezinárodních

manželství

(Čech/Češka a státní příslušník třetí země) ohledně toho, jak probíhal proces prověřování jejich
vztahu českými orgány. V práci jsem také opakovaně citovala články Scheu (2014) a Nagy,
Švoma (2014) vzniklé v rámci vědeckého semináře vedeného na téma Pobyt cizinců: vybrané
právní problémy, uskutečněného v Kanceláři veřejného ochránce práv. Scheu (2014) zabředl
do historie účelových sňatků a vývoje jejich právní úpravy v evropském migračním právu.
Článek dvojice autorů Nagy, Švoma (2014) mi byl přínosem zejména pro přehledné představení
typů účelových manželství, se kterými se lze setkat v praxi, a zároveň zde byl popsán proces
prokazování účelovosti. Navzdory obavám ze získání pouze strohých informací o účelových
sňatcích jsem kromě dostupných odborných článků a právních předpisů měla k dispozici také
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aktuální informace na webových stránkách PČR, MV ČR a také údaje poskytnuté organizacemi
zaštiťovanými EU jako např. Europol, Evropská migrační síť. Velice cennou zkušeností pak byla
„práce v terénu“. V průběhu zpracování diplomové práce jsem měla možnost absolvovat stáž
přímo na VO ŘSCP, v rámci které jsem nejen sbírala data pro analýzu, ale byl mi detailně
vysvětlen proces prověřování sňatků a zodpovězené dotazy, na které jsem v literatuře
nenalezla odpověď.

Proces shromažďování dat se uskutečnil od půli září do půli prosince roku 2018. Pro
realizaci výzkumu jsem na VO ŘSCP měla k dispozici kompletně případy, respektive uzavřené
mezinárodní sňatky, kdy muž podal žádost o vízum pro vstup do Česka, z roku 2016 a 2017.
V těchto letech si cizinec podal žádost o vízum a následně proběhlo podání vysvětlení. Proces
sběru dat byl poměrně časově náročný. Spočíval především v pročítání několikastránkových
protokolů o podání vysvětlení ke každému případu a protokolů z pobytových kontrol (30
manželství z celého výzkumného vzorku) a metodou kvantitativní obsahové analýzy z nich byla
těžena data. Výzkumný vzorek se skládal ze 165 mezinárodních manželství. Z analýzy bylo
následně vyloučeno 6 sňatků, protože 5krát vzal žadatel svou žádost o vízum zpět a 1krát byla
na straně žadatele žena. Jeden opačný případ by v analýze neměl význam (ve výzkumném
vzorku byli na straně žadatelů bez této výjimky pouze muži). Výzkumný vzorek nebyl příliš velký
a některé z výsledků se nepodařilo statisticky prokázat. Při vyšším počtu pozorování by se ale
výsledky mohly stát statisticky průkaznými. Na druhou stranu jedinečnost výzkumu tkví v tom,
že data mohla být čerpána přímo od samotného orgánu, který se na odhalování účelových
sňatků podílí. Nalézt manželské páry, které uzavřely sňatek účelově, na „vlastní pěst“, by byl
celkem složitý úkol a nejspíše by ani nebyl dosažitelný potřebný počet dat. Každopádně
realizace výzkumné práce měla svůj přínos pro vědeckou půdu v geografii. Geografie zaujímá
ve výzkumu důležitou roli. Díky interakci času a prostoru je možné sledovat frekvenci výskytu
daného jevu a jeho vývoj v konkrétním místě. Ve spojitosti s tématem práce se jedná o přesun
a rozmístění obyvatelstva. Migrace je předmětem sociální geografie, konkrétně geografie
obyvatelstva. Migrací dochází k trvalým změnám v jeho rozmístění. Výzkumy věnované oblasti
nelegální migrace pomáhají odkrýt její podmíněnosti, mechanismy a dopady. Pomocí nových
a aktuálních poznatků je možné přesněji predikovat lidské migrační chování. Tato výzkumná
práce přinesla nové poznatky ale nejen do geografie, do oblasti poznání fungování migračního
procesu, ale rovněž může sloužit ve své aplikované podobě jako podklad orgánům, které se
svou činností konkrétně podílí na potírání účelových sňatků.
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Práce mapuje mezinárodní migraci mezi Českem a muslimskými zeměmi, převážně
Tuniskem a Egyptem, realizovanou skrze uzavřené manželství. Aby došlo k migraci, musí se
nejdříve dostavit příčina, důvod. V dnešní době nás média informují poměrně často o zprávách
týkajících se migrace a lze vysledovat ať už z těchto zpráv, nebo ze svého vlastního okolí, že
migrace člověka jako taková je podmíněna mnoha faktory. Jak již bylo v této práci vysvětleno,
viz Drbohlav (2001), hovoříme o multifaktorové podmíněnosti migračního procesu. Nejčastěji
se jedná o důvody ekonomické, respektive o poptávku po levné pracovní síle v ekonomicky
silných regionech, kterou v těchto zemích vykonávají cizinci. S tím úzce souvisí vize cizince
(z méně vyspělých zemí) zlepšit své životní podmínky, které jej z místa původu naopak
„vytlačují“. Důvodů k migraci může být ale celá řada – nepříznivý politický režim v zemi
původu, stejně tak i nepříznivé ekologické podmínky, snaha učinit změnu ve svém životě
a okusit život v zahraničí nebo může být přitažlivou silou přítomnost vlastního etnika v cílové
zemi. Státní příslušníci třetích zemí, kteří uzavřou účelový sňatek, mohou mít též různé důvody.
Účelové sňatky hrály svou roli již v minulosti. Účel těchto jednání byl různý – získání
šlechtického jména, získání občanství nebo dokonce měly i ušlechtilý cíl, a to pomoci
židovským ženám odejít z Německa z důvodu jejich pronásledování. Podle informací z Evropské
migrační sítě (European Migration Network 2012) státní příslušníci třetích zemí do účelových
sňatků vstupují s cílem získat legální pobyt na území EU, anebo jestliže se zde už dočasně
nachází, tak se tím vyhnout placení pokut za překročení délky pobytu a rovnou zde bez postihu
zůstat. Itálie a Velká Británie se ke sloučení rodiny, respektive účelovým sňatkům, vyjádřila jako
k bezpečnější formě nelegální migrace ve srovnání s jinými nelegálními cestami a vlastně
takové „záchraně“ například v situacích, kdy cizinec ztratil zaměstnání a octl se na území
pod nelegálním pobytovým statusem. Tuto cestu vyhodnotily jako bezpečnější a levnější než
další jiné. Podle vyjádření Švédska pramení praktikování účelových sňatků z nedostatku
legálních migračních kanálů. Pro občany EU se důvody uzavření takových sňatků mohou lišit
dle jednotlivých zemí. Například ve Velké Británii uzavírají občané žijící v Británii účelové
sňatky, aby pomohli přistěhovalcům. V Norsku nebo Německu bylo zjištěno, že jsou důvody
obdobné, ale více umocněné soucitem s přistěhovalci a zároveň vyjádřením nesouhlasu
s imigračními pravidly. Itálie je jednou ze zemí, kde účelová manželství slouží jako pomoc
známým a přátelům získat pobyt. Nicméně se ale ukázalo, že v mnoha zemích je hlavním
motivem pro osobu, která napomáhá druhé straně získat legální pobyt, finanční odměna.
Konkrétně v Česku do těchto sňatků vstupují ženy pocházející ze slabého socioekonomického
prostředí, většinou také svobodné matky, v některých případech s trestnou minulostí.
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Samotný název diplomové práce vede k zamyšlení, zda se v otázce účelových sňatků
pohybujeme v oblasti legální nebo nelegální migrace. Jak již bylo v diplomové práci vysvětleno,
nelegální migrací se rozumí překročení státních hranic v rozporu se zákonem nebo také pobyt
na území v rozporu s normami migračního práva. Jedinec může do země nelegálně přicestovat
buď na „vlastní pěst“, anebo využít pomoc, a to pomoc jednotlivce či organizované skupiny.
Tím se však může dostat do velkých obtíží – konkrétně do spárů obchodu s lidmi. To znamená,
že místo dobrovolného uzavření „smlouvy“ s převaděčem, který pomůže jedinci překročit
hranice, se může jedinec octnout v moci obchodníků s lidmi, kde čelí pohrůžkám, násilí
a nedobrovolnému plnění požadavků těchto osob. Stejné riziko se ale může objevit i v rámci
uzavírání účelových sňatků. Nelegálně migrující osoby se dokážou ve svých praktikách
přizpůsobovat podmínkám cesty. Se změnou hraničního režimu (potřením vnitřních hranic
schengenského prostoru) došlo ze strany nelegálně migrujících osob k upřednostňování jiných
způsobů zprostředkování vstupu na území cílového státu – převaděčství versus uzavírání
účelových sňatků – kdy tedy v praxi začalo být převaděčství postupně nahrazováno. Zejména
ve spojení s migrační krizí se v médiích často objevovaly články upozorňující na přepravu
nelegálně migrujících osob uschovaných ve vozidlech převaděčů, což vlastně vyvolávalo
všeobecnou paniku. Co se týče konkrétně Česka, to bylo v pozici spíše tranzitní země, přes
kterou putovaly nelegálně migrující osoby do západních zemí. Je však potřeba podotknout, a to
s vykřičníkem, že jsou zde latentnější způsoby nelegální migrace, mezi které patří právě účelová
manželství (dále také např. účelová otcovství). Jedná se o cesty mnohem obtížněji odhalitelné
a doložitelné. O tomto způsobu nelegální migrace je ale ve společnosti velmi malé povědomí,
za to pachatelé jsou si vědomi jeho výhod a generování zisku. Kromě obtížnosti odhalení jsou
zde také pro státního příslušníka třetí země výhody získání legálního pobytu v cílové zemi
a práva volného pohybu na území EU z pozice rodinného příslušníka občana EU. Účelově
uzavřené manželství je nelegálním činem na bázi podvodu. V případě oboustranného jednání,
kdy partner s pobytem v Česku za úplatu přistupuje k uzavření sňatku, vzniká trestní
odpovědnost i na jeho straně. Taková osoba se dopouští trestného činu napomáhání
k neoprávněnému pobytu. Rozdíl od převaděčství je tedy v tom, že neodhalený účelový sňatek
poskytne osobě legální doklady ke vstupu a pobytu na území, ale cesta k nim probíhá
nelegálním způsobem. Převaděčství je proces, kdy má osoba zorganizovaný nelegální vstup do
země. V rámci mezinárodních sňatků je tedy rozhodující, zda je manželství uzavřeno účelově
(ať už jednostranně, nebo oboustranně), pokud ano – pak tyto kroky získávají status nelegální
migrace.
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Základním kamenem v boji proti nelegální migraci jsou zákony a dokumenty, ať už
vnitrostátní nebo mezinárodní. Z těchto předpisů vychází pravidla, kterými se řídí orgány, které
se mohou jakýmkoliv způsobem potýkat s nelegální migrací (orgány působící v rámci
bezpečnosti státu nebo v sociální oblasti – konkrétně zaměstnávání cizinců). Zásadní změna,
která přišla se vznikem schengenského prostoru a týká se regulace nelegální migrace, bylo
zrušení kontrol na vnitřních hranicích států Schengenu. Zrušení vnitřních hranic nemá vliv na
povinnost nahlášení pobytu státních příslušníků třetích zemí v členských státech ani na
povinnost členských států trestat úmyslné napomáhání k neoprávněnému vstupu, přechodu či
pobytu na území členského státu osobě, která není jeho státním příslušníkem. Potírání účelově
uzavřených manželství je náročné stejně jako boj proti nelegální migraci obecně a nelze ani
očekávat stoprocentní úspěšnost. Orgány udělující pobyty cizincům mají „krátké ruce“ ve
zpětném prověřování plnění účelu pobytu. Pobytové kontroly jsou uskutečňovány z podnětu,
který může dát OAMP MV ČR nebo VO MZV ČR. Tyto orgány však musí shledat nějaký důvod
pro kontrolu konkrétního sňatku a případné zrušení pobytu musí být podloženo. Chybí tedy
kontrolní mechanismy, kterými by po určité době prošla veškerá manželství. Nedostatečná
kontrola pohybu cizinců, kteří uzavřeli účelový sňatek, nastává také v situacích, kdy jedinec po
získání pobytového statusu „zmizí“ a může se pohybovat ve státech EU. Informace o něm se
objeví v příslušné databázi v případě, že by byl na území EU z nějakého důvodu kontrolován
nebo by spáchal trestný čin. V rámci členských zemí probíhá prokazování účelovosti a kontrola
plnění účelu pobytu obdobným souborem opatření. Státy vychází z předpisů EU, ale míra jejich
uplatnění se napříč zeměmi liší. Například metoda pohovorů, kdy se provádí pohovor s manželi
zvlášť a hledají se rozpory v jejich výpovědích. Ve všech unijních zemích, které byly v rámci
diplomové práce stručně porovnány, se pohovory provádí, ale za různých podmínek (např.
v Dánsku u případů, ve kterých se objeví dvě indicie poukazující na možný účelový sňatek;
naopak v Norsku některé ambasády provádí pohovory ve všech případech). Liší se mezi nimi
také přísnost v sankcích. Nejčastější sankcí je zrušení pobytu nebo žádosti o něj. V Norsku však
může dojít při odhalení účelového sňatku dokonce k vyhoštění žadatele ze schengenského
prostoru. Co se týče odhalování účelových sňatků v Česku, podílí se na tomto procesu několik
složek. Podle výsledků pobytových kontrol v poslední kapitole se na vybraném vzorku
manželských párů ukázalo, že ne všechna manželství žila spořádaně. Některé páry nebyly
vůbec zastiženy, což by mohla být známka toho, že manželé po získání pobytu žadatele neměli
v úmyslu manželství naplňovat. Ve většině případů se ale manželství jevila jako spořádaná, což
by mohlo svědčit o tom, že si české orgány vedou při prošetřování celkem úspěšně. Na druhou
stranu mohu zhodnotit na základě protokolů o podání vysvětlení (základní zdroj při sběru dat),
ve kterém jsou zaznamenány otázky položené osobě, se kterou je prováděn pohovor,
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a odpovědi na ně, podrobnost šetření. Otázky, které se osobám při pohovoru pokládají, se ve
velké míře opakují. V tomto směru se může vyskytovat riziko vzájemného předávání informací
mezi manželkami v uzavřených fórech na internetu. Někdy jsem také postrádala přesnější
a více rozvedenou odpověď na položenou otázku. Pro otestování ovládání jazyka, který žena
uvedla jako komunikační mezi ní a manželem, bych očekávala důkladnější jazykový test. Při
pohovoru ženy překládaly do daného jazyka jen několik vět, kdy tedy striktně převládala
angličtina. Ženy také uváděly, že při písemné komunikaci s manželem využívaly překladač
Google. Jazyková bariéra je uvedena ve Sdělení Komise jako jedno z kritérií, které může
nasvědčovat účelovému sňatku. Do analýzy však tato indicie zahrnuta nebyla, protože se
neobjevila odpověď vylučující existenci společného jazyka, a tudíž bych neměla co porovnat.
Nebyla to tedy indicie, kterou bych mohla rozebrat na stejném principu jako ty vybrané. Ženy
na dotaz společného jazyka mnohdy uvedly i jazykové kombinace (např. němčina, angličtina).
Věkový rozdíl je indicie, která je poměrně výrazná, protože se častokrát ukázaly dosti velké
věkové rozdíly, kdy byla žena starší dokonce o 44 let než muž. Věkový rozdíl není uveden mezi
kritérii ve Sdělení Komise, ale přesto je to jedna z indicií, ke které se přihlíží i při prošetřování
v zahraničí (např. Norsko, Německo). Ve výzkumu se ukázalo, že v 76 % sňatků byla žena starší,
což je poměrně velké procento. Zároveň četnější kategorii tvořila manželství, kde byl muž
v žádosti o vízum úspěšný. Při prošetřování mají být zváženy všechny okolnosti případu
a orgány by se neměly řídit pouze jedním kritériem. V případě ženy starší o 44 let se ale
objevily i další nepříznivé indicie (vyučení, známost dva roky s pouhými dvěma setkáními).
Věkový rozdíl se v mém výzkumu neprojevil statisticky průkazný, ale přesto se vyrýsoval model,
že s rostoucím věkovým rozdílem, kdy byla žena starší, rostla pravděpodobnost zamítnutí víza
žadateli. Nicméně na ukázce výše uvedeného případu lze říci, že v Česku věkový rozdíl není
opomíjeným znakem, ale nejspíše se na něj neklade takový důraz jako třeba v Norsku, přičemž
si myslím, že by měl. Ve výzkumu jsem chtěla také otestovat přítomnost příbuzenské vazby
žadatele v unijní zemi a její vliv na udělení víza. Překvapivě se projevil opačný model, než jsem
očekávala. Ti, co měli příbuzenský vztah v unijním státě, se svou žádostí o vízum obstáli častěji
než ti, co vazby neměli. Toto kritérium nebylo nalezeno v dostupné literatuře ani zdrojích
týkajících se praxe prověřování účelových manželství, jako tomu je například u věkového
rozdílu. Orgány se při pohovoru na přítomnost známého/příbuzného v členské zemi sice ptají
a pomocí dnes už mezinárodně propojených databází mohou údaje prověřovat, ale vzhledem
k pokulhávající bezpečnostní situaci v Evropě (tzn. návrat bojovníků Islámského státu do
Evropy, teroristické útoky) si myslím, že by zmíněné kritérium mělo vyžadovat více pozornosti,
a to i v dalších zemích. I ony jsou zodpovědné za to, kdo do prostoru EU vstupuje.
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Účelové sňatky mohou představovat bez pochyby vážné bezpečnostní riziko. Tuto latentní
cestu (zejména u sňatků, ve kterých občanka EU důvěřuje v pravost vztahu a manželství
pochopitelně před úřady brání) mohou využívat například teroristé a radikálové, kteří potřebují
na území EU operovat. Určité bezpečnostní riziko tento fenomén představuje mnohdy i pro
samotné ženy, zejména v případech sňatků s muži z muslimské kultury, kdy se lze v praxi setkat
s omezováním ženy na jejích právech, násilného chování ze strany muže vůči ní a omezování
její svobody. Zde se dostáváme ke střetu kultur – česká versus muslimská. To znamená, že jiné
postavení má žena v naší kultuře a jiné v muslimské. Soužití dvou lidí z dosti odlišných kultur se
také stává předmětem zkoumání. O soužití česko-muslimských párů vznikly některé výzkumné
práce například na půdě Univerzity Karlovy – např. Poklopová (2012) nebo Filipová (2012).
Ženy, které se rozhodnou vstoupit do manželství s mužem vychovávaným v muslimské kultuře,
by si měly uvědomit zásadní rozdíly v českém a muslimském stylu života. Muž i po příchodu do
české kultury se snaží si ženu podřídit. Mnohdy se nedokáží vyrovnat s tím, že v české kultuře
může žena na veřejnosti komunikovat s muži nebo mít odhalená ramena atp. Není ani
výjimkou, kdy muž nerespektuje zdejší monogamii nebo používá vůči ženě násilí. Ženy se také
dostávají například do situace, kdy muž po příchodu do Česka není schopný uspět na trhu
práce a celou domácnost finančně zabezpečuje žena (Poklopová 2012; Filipová 2012). Při sběru
dat bylo z protokolů o podání vysvětlení také mnohdy evidentní, že žena vůbec neměla znalosti
o muslimské kultuře, neměla zjištěné informace, jak by řešila případný rozvod nebo jaké
podmínky platí, pokud by v zemi původu manžela přivedla na svět dítě a chtěla by se
s potomkem vrátit do Evropy. Ženy by si také měly uvědomit, že muž, se kterým chtějí vstoupit
v jeho zemi do manželství, může skrývat již jiný manželský svazek. Podle českého trestního
zákoníku je dvojí manželství trestné (§ 194 odst. 1 a 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník).
V praxi se pak stává, že se muž po získání pobytu v Česku se ženou rozvede a žádá o sloučení
s jeho rodinou ze země původu. Dojde-li na rozvod po třech letech manželství, nelze mu zrušit
pobyt a zůstává nadále rodinným příslušníkem občana EU, kdy tedy s ním může být sloučena
jeho rodina z původní země.

Lze předpokládat, že nelegální migrace cestou účelových sňatků bude i nadále
praktikována, neboť EU je atraktivním regionem pro státní příslušníky třetích zemí. Politiky
států EU by se měly s ohledem na bezpečnostní situaci snažit zvyšovat efektivitu prověřování
mezinárodních sňatků. EU čelí hrozbě islámského terorismu, návratu stoupenců Islámského
státu a v budoucnu lze očekávat masivní mezinárodní migraci v globálním měřítku z důvodu
klimatických změn. Geografické zarámování práce sahá do oblasti zemí muslimského světa a na
území Česka (v celorepublikovém měřítku). V budoucnu se snad podaří tento výzkum rozšířit
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i o další „zdrojové sňatkové země“ se zaměřením na jiné regiony. Například by bylo zajímavé
porovnat tyto výsledky s výzkumem zaměřeným na země postsovětského regionu. Lidé
z různých zemí či regionů čelí rozličným životním podmínkám, mají jiné tradice, jinou
mentalitu. Je proto možné, že by výzkum zaměřený na jinou oblast přinesl nové poznatky.
Například pro region muslimských zemí je typické, že zemi opouští muži a míří do EU, kde
uzavírají sňatek se ženami žijícími v členských zemích. Ve srovnání s poznatky z článku Schuler,
Dias (2014), například migraci z Brazílie do Švýcarska za prací absolvují zejména ženy. Migrují
z Brazílie do Švýcarska za prací a vstupují zde do účelových sňatků, aby získaly legální pobyt
a mohly vydělávat peníze. Kdežto ženy žijící ve státech EU mají vědomě uzavřený účelový
sňatek jako výdělek.

Výsledné shrnutí problematiky účelových sňatků přináší níže umístěné schéma na obrázku
(viz Obrázek 5).

Obr. 5: Výsledné shrnutí problematiky účelových sňatků

Zdroj: vlastní schéma
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Přílohy
Příloha 1: Země muslimského světa

Zdroj: https://www.worldatlas.com/articles/islamic-countries-in-the-world.html

Příloha 2: Země arabského světa

Zdroj: https://blog.education.nationalgeographic.org/2015/03/30/arab-league-to-create-joint-military-force/

Příloha 3: Akceptace šaría v muslimských zemích

Zdroj: Hesová 2016

Příloha 4: Četnosti výskytu jednotlivých členských zemí, ve kterých měli žadatelé o vízum
příbuzenský vztah ve výzkumu k roku 2016-2017 (absolutní četnosti)
1
6

3

2 3

Anglie

5

Rakousko

5

5

Belgie
Německo

7

Švýcarsko
21

Francie
Česko

9

Itálie
Slovensko
3

Švédsko

Polsko
Dánsko
41

Zdroj: vlastní výzkum

Příloha 5: Spojení krajů do regionů soudružnosti NUTS II

Zdroj: https://www.euroskop.cz/8642/sekce/spravni-cleneni-system-nuts/

Španělsko

Příloha 6: Věk muže a ženy z obou sledovaných kategorií v roce 2016-2017
pohlaví
muž

žena

N
Průměr
platných
celkem
159
28,07
ano
104
27,76
ne
55
28,68
celkem
159
36,02
ano
104
35,04
ne
55
37,94
vízum

Medián

Modus

28
28
27
35
35
38

29
29
26
35
35
38

Četnost
Minimum Maximum Rozptyl Sm.odch. Var.koef.
(modu)
21
19
51
25,23
5,02
17,90
15
19
44
22,77
4,77
17,19
7
19
51
30,03
5,48
19,11
12
19
66
98,56
9,93
27,56
10
19
64
100,27
10,01
28,58
4
21
66
91,36
9,56
25,19

Zdroj: vlastní analýza dat poskytnutých ŘSCP

Příloha 7: Dosažený stupeň vzdělání ženy ve sledovaných kategoriích v roce 2016-2017
úroveň vzdělání

vízum ne

vízum ano

součty řádků

VŠ
VOŠ
SŠ
VYUČENÍ
ZŠ
součty sloupců

3
3
18
19
5
48

11
0
52
24
10
97

14
3
70
43
15
145

Zdroj: vlastní analýza dat poskytnutých ŘSCP

podíl vízum ne
21%
100%
26%
44%
33%
33%

podíl vízum ano
79%
0%
74%
56%
67%
67%

Příloha 8: Výše příjmu ženy ve sledovaných kategoriích v roce 2016-2017
výše příjmu (v Kč)

vízum ne

vízum ano

součty řádků

nad 50 tisíc
46-50 tisíc
41-45 tisíc
36-40 tisíc
31-35 tisíc
26-30 tisíc
21-25 tisíc
16-20 tisíc
11-15 tisíc
do 10 tisíc
součty sloupců

1
1
3
2
1
2
6
14
9
11
50

3
0
1
1
5
8
21
26
5
12
82

4
1
4
3
6
10
27
40
14
23
132

podíl vízum ne
25%
100%
75%
67%
17%
20%
22%
35%
64%
48%
38%

podíl vízum ano
75%
0%
25%
33%
83%
80%
78%
65%
36%
52%
62%

Zdroj: vlastní analýza dat poskytnutých ŘSCP

Příloha 9: Region, ze kterého pocházela žena v obou sledovaných kategoriích v roce 2016-2017
region NUTS II

vízum ne

vízum ano

součty řádků

1
2
3
4
5
6
7
8
součty sloupců

11
7
9
3
3
8
3
11
55

31
12
14
11
5
10
6
15
104

42
19
23
14
8
18
9
26
159

Zdroj: vlastní analýza dat poskytnutých ŘSCP; ČSÚ 2018c; ČSÚ 2019

podíl - vízum podíl - vízum
ne
ano
74%
26%
37%
63%
39%
61%
21%
79%
38%
63%
44%
56%
33%
67%
42%
58%
35%
65%

Příloha 10: Délka známosti manželských párů ve sledovaných kategoriích ve výzkumném vzorku z roku 2016-2017
roky

vízum ne

do 1 roku
1
2
3
4
5
6
7
8
součty sloupců

1
15
14
12
3
3
1
0
1
50

vízum ano součty řádků
0
51
36
11
4
2
0
0
0
104

1
66
50
23
7
5
1
0
1
154

podíl vízum ne
100%
23%
28%
52%
43%
60%
100%
0%
100%
32%

podíl vízum ano
0%
77%
72%
48%
57%
40%
0%
0%
0%
68%

Zdroj: vlastní analýza dat poskytnutých ŘSCP

Příloha 11: Počet setkání manželských párů ve sledovaných kategoriích ve výzkumném vzorku z roku 2016-2017
vízum ne
1
2
3
4
5
6
7 a více
součty sloupců
Zdroj: vlastní analýza dat poskytnutých ŘSCP

3
15
10
3
3
2
7
43

vízum ano součty řádků
5
13
12
14
13
9
22
88

8
28
22
17
16
11
29
131

podíl vízum ne
38%
54%
45%
18%
19%
18%
24%

podíl vízum ano
63%
46%
55%
82%
81%
82%
76%

33%

67%

Příloha 12: Způsob seznámení manželských párů ve sledovaných kategoriích ve výzkumném vzorku z roku 2016-2017

osobní
sociální sítě
součty sloupců

vízum ne

vízum ano

součty řádků

30
22
55

76
28
104

106
50
156

podíl - vízum podíl - vízum
ne
ano
72%
28%
44%
56%
35%
67%

Zdroj: vlastní analýza dat poskytnutých ŘSCP

Příloha 13: Existence příbuzenské vazby muže v členském státě EU ve sledovaných kategoriích v roce 2016-2017

vazba ne
vazba ano
součty sloupců

vízum ne

vízum ano

součty řádků

15
21
36

31
58
89

46
79
125

podíl - vízum podíl - vízum
ne
ano
33%
67%
73%
27%
29%
71%

Zdroj: vlastní analýza dat poskytnutých ŘSCP

Příloha 14: Náboženské vyznání muže ve sledovaných kategoriích v roce 2016-2017

bez vyznání
islám
křesťanství
součty sloupců
Zdroj: vlastní analýza dat poskytnutých ŘSCP

vízum ne

vízum ano

součet řádků

1
44
1
46

2
95
1
98

3
139
2
144

podíl - vízum podíl - vízum
ne
ano
33%
67%
32%
68%
50%
50%
32%
68%

