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Seznam použitých zkratek 

CIS – Cizinecký informační systém 

ČR – Česká republika 

EHP - Evropský hospodářský prostor 

EHS - Evropské hospodářské společenství 

EK - Evropská komise 

EP – Evropský Parlament 

ES - Evropské společenství 

ESD - Evropský soudní dvůr 

ESUO – Evropské společenství uhlí a oceli  

ESVO - Evropské společenství volného obchodu 

EU - Evropská unie 

EURATOM - Evropské společenství pro atomovou energii 

ESLP – Evropský soud pro lidská práva 

LZPS – Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 

MV ČR – Ministerstvo vnitra České republiky 

MZV ČR – Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

NSS – Nejvyšší správní soud 

OSN – Organizace spojených národů 

SEAS – Společný Evropský azylový systém 

SEU – Smlouva o Evropské unii, konsolidované znění, Úř. Věst. C 83, 30. 3. 2010 
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SFEU - Smlouva o fungování Evropské unie, konsolidované znění, Úř. Věst. C 83, 30. 

3. 2010 

SIS -  Schengenský informační systém 

SIS II - Schengenský informační systém druhé generace 

SŘ – Zákon č.500/2004, Správní řád 

UNHCR - Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky 

VIS – Vízový informační systém 

VZP ČR – Všeobecná Zdravotní pojišťovna České republiky 

ZoPC - Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky  
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Úvod 

Legální úprava problematiky migrace a souvisejících jevů je dynamickou oblastí 

právních systému jak v rovině EU, tak na vnitrostátní úrovni. Jelikož je migrace 

multidisciplinárním, neustále se vyvíjejícím fenoménem se silným vlivem politickým, 

demografickým, kulturním, sociálním i ekonomickým a vysokou mírou citlivosti, je 

efektivní úprava tohoto jevu nezbytností. Nejčastěji rozlišujeme mezi neekonomickými 

a ekonomickými přístupy k migraci, které výrazně ovlivňují rozhodováni státu o 

migrační politice. 

EU je specifickou nadstátní formací vytvořenou s cílem dosáhnutí politické a 

ekonomické stability v regionu. Její charakter se do současné podoby začal vyvíjet po 

druhé světové válce, spolu s rozvojem mezinárodního společenství. Primárně byla 

evropská migrační právní úprava směrována pouze vůči ekonomicky aktivnímu 

obyvatelstvu, až později se rozšiřuje taky na ekonomicky neaktivní populaci. 

Odstraněním vnitřních hranic došlo k výrazné změně v pojímání Unie jako prostoru 

svobody, bezpečnosti a práva
1
, založeného na zásadách volného pohybu osob, zboží, 

služeb a kapitálu za účelem vytvoření jednotného trhu, na druhé straně se výrazně 

zkomplikovala vnitřní kontrola legální či nelegální migrace a protizákonných aktivit 

přeshraničního charakteru obecně. Navazujícím krokem bylo formování spolupráce 

v oblasti kontroly vnějších hranic, migrační politiky vůči třetím státům a zajišťování 

zájmů členských státu.   

Migrace je jedním z nejaktuálnějších témat současnosti. Přístupy k legální migraci jsou 

ovlivňovány postoji vůči nelegální migraci, která bývá dokonce začleňována mezi tzv. 

“nové bezpečnostní hrozby“ spolu s ekologickými problémy, terorismem, narkotiky, 

HIV/AIDS nebo ekonomickou krizí
2
  vycházejíc z předpokladu chápaní tohoto jevu 

jako ohrožení pro veřejný pořádek, kulturní identitu, vnitřní rovnováhu a stabilitu trhu 

práce. S problematikou nelegální a neregulérní migrace
3

 je spojena i závažná 

organizovaná trestná činnost hlavně v podobě převaděčství, obchodování s lidmi, ale i 

                                                           
1
 Dnes upraveno Hlavou V.SFEU 

2
 SORENSEN, Georg. Stát a mezinárodní vztahy. Praha: Portál, 2005, 237s. ISBN 80-7178-910-0, s. 156 

3
 Neregulérní migranti jsou specifickou kategorii osob, které sice vstoupily na území státu legálně, ale 

zůstávají bez platných dokumentů, oprávnění k pobytu. Často se jedná o osoby, které se pod vlivem 

okolností, následkem administrativních průtahů, dezinformací nebo vykořisťování dostaly do 

začarovaného kruhu a zůstali bez jakékoli ochrany nebo přístupu k základním sociálním právům. To úzce 

souvisí s jejich postavením jako lehké oběti trestné činnosti. OECD odhaduje počet těchto osob na pět až 

osm milionů v rámci EU. Dostupné z: z http://picum.org/en/our-work/undocumented-migrants/ 
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sexuálního vykořisťování, nucené práce či neetické pracovní migrace, obchodování s 

orgány a tkáněmi. S postupným vývojem socioekonomické situace nejenom v Evropě 

dochází k narůstající provázanosti mezi migrační a bezpečnostní problematikou, ale je 

nezbytné zdůraznit, že se nejedná o jediný možný pohled na tuto oblast.   

Vzhledem k povaze EU jsou příznačné tendence spočívající v postupném sbližování, 

koordinaci politik a právních řádů suverénních státu. Vytvoření společné imigrační 

politiky je jedním z cílů EU zakotvených Lisabonskou smlouvou.
4

 Vývoj EU je 

častokrát analyzován a prezentován jako příklad osudů postmoderních států, které svoji 

moc postupují supra nacionální struktuře
5
. V důsledku tohoto vývoje, souvisejícího se 

sbližováním právních řádů, se stává aktuální otázka samostatného vývoje národních 

států a předmětů jejich legislativní vnitrostátní úpravy.  

Názorové směřování v oblasti migrace je důležitým faktorem ovlivňujícím budoucnost 

jednotlivých států. Toto směřování vychází jak z geografických, historických tak 

kulturních předpokladů a základů. Jelikož „Na kontrolu nad vstupem cizinců je 

historicky nazíráno jako na vlastní samotné povaze suverenity.“
6
  je pochopitelné, že 

navzdory sbližování přístupů a politik jednotlivých svrchovaných státu, existují 

odchylky v míře liberálního či restriktivního pojetí migračních politik a integračních 

přístupů. Dále ideu suverenity rozvíjí Walzer, podle kterého je sice určitou míru 

různosti potřeba zachovávat, ale „na určitém stupni politické organizace musí něco jako 

suverénní stát utvářet a s autoritou si nárokovat realizaci vlastní přijímací politiky, 

kontroly a někdy omezení přisunu imigrantů. Nicméně toto právo na kontrolu imigrace 

nezahrnuje a neimplikuje právo na kontrolu emigrace."
7
  Kategorizace na občany a 

cizince je tedy z pohledu státu a migračního práva základním rozlišovacím faktorem, 

který je využit i při struktuře této práce. Specifickým právním režimem je v důsledku 

členství v EU upraveno postavení občanů EU v jiném členském státě.  EU tedy formou 

smluv, sekundární legislativy a forem soft law vymezuje standardy, kritéria úpravy, 

postoje či názorové směřování v migračních otázkách, což nevylučuje určitou míru 

diverzity mezi členskými státy.  

                                                           
4
 Čl. 79 Lisabonské smlouvy 

5
 PEERS, Steve. EU immigration and asylum law: text and commentary. Boston: Martinus Nijhoff 

Publishers, 2006, 1025 s. ISBN 90-041-5374-8 ., s. 81 
6
 COLLINSON, Sarah. Beyond borders: West European migration policy towards the 21st century. 

1.vyd. Royal Institute of International Affairs, 1993, x, 115 s. ISBN 09-050-3171-7, s. 3 
7
 WALZER, Michael. Beyond borders: a defense of pluralism and equality. 1.vyd. Princeton: Basic 

books, c1983, xviii, 345 s. ISBN 04-650-8189-4, s. 39 
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Na migraci je v současnosti nazíráno na celoevropské i české úrovni jako na významný 

faktor ovlivňující vývoj ekonomický, sociální, vývoj kulturní identity a v neposlední 

řadě i vývoj demografický
8
, jelikož pro evropské obyvatelstvo je charakteristické 

stárnutí a nízká porodnost, u migrantů je typicky trend opačný. Tento fenomén s sebou 

přináší jak ekonomické, tak kulturní důsledky a obavy, co vedlo k postupnému vývoji 

zdůraznění integračních politik, ale i odklon od liberálního postoje západních států EU. 

Ve své diplomové práci bych se ráda věnovala českému a evropskému migračnímu 

právu v kontextu vývoje státní politiky a postojů. V práci se budu věnovat především 

právnímu postavení migrujících občanů třetích zemí, ale rámcově i volnému pohybu 

občanů EU a jejich rodinných příslušníků. Vzhledem k stále se vyvíjejícímu charakteru 

migračních norem na vnitrostátní i celounijní úrovni bych ráda tuto oblast pojala co 

nejvíce komplexně, chronologicky od postupného vývoje evropské migrační úpravy, 

sbližování evropských právních řádu až do současného stavu, který je nepochybně 

pokrokem, ale nikoliv uzavřenou kapitolou. Tento okruh je zakotven v první kapitole.  

Jelikož by bylo možné jednotlivé aspekty migrace rozebírat mnohem hlouběji, z důvodu 

rozsahové limitace diplomové práce se budu zaobírat primárně mezinárodní, popř. 

transnacionální, legální, dobrovolnou migrací občanů třetích zemí. Oblast volného 

pohybu euroobčanů, jako specifickou migrační kategorii nastíním pouze okrajově ve 

druhé kapitole a částečně v kapitole třetí. Stejně tak otázky nelegální, neregulérní 

migrace, vnitřně přesídlených osob, uprchlictví, azylu a mezinárodní ochrany pouze 

naznačím, z důvodu nedostatku přesných údajů a vágnosti statistik hlavně v oblasti 

nelegální a neregulérní migrace, které se vyznačují vysokou mírou latence jak v rámci 

ČR, tak celkově v EU. Jelikož je právní úprava této oblasti velice důležitá pro 

zhodnocení všeobecného, faktického i legislativního vývoje v rámci EU, nelze ji 

kompletně opomenout.  

Diplomová práce je strukturována do čtyř hlavních kapitol. Jak zmiňuji výše, v první 

kapitole se věnuji výkladu pojmů, historickému nástinu fenoménu migrace se 

zaměřením na evropský vývoj v migračním právu a politice obecně. Zároveň se budu 

věnovat potřebě integrace, kterou posuzuji jako prevenci nežádoucích kulturních 

konfliktů. V následující, druhé a třetí části rozebírám jednotlivé aspekty evropské 

legislativy, které stanovují rámec detailnějšího náhledu na české migrační právo. Tuto 

                                                           
8
 [online]. [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: http://publications.iom.int/bookstore/free/IML_16.pdf,s. 29-30 

http://publications.iom.int/bookstore/free/IML_16.pdf,s
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problematiku bych zde ráda začlenila do lidskoprávního rámce a rozebrala nejdůležitější 

oblasti evropské lidskoprávní úpravy týkající se migračního práva. V případě 

vnitrostátní úpravy, ve čtvrté kapitole, se pokouším o výklad v kontextu evropského 

práva a zhodnocení tohoto směřování ve vývoji národní úpravy. Zaobírám se jak českou 

aktuální právní úpravou, tak navrhovanou změnou nejrelevantnějších zákonů. Ve čtvrté 

kapitole bych též ráda posoudila důsledky existujícího právního rámce na migrační 

situaci v ČR, popřípadě zhodnotila pozitiva a negativa současné i navrhované úpravy a 

důvody jejího vzniku v kontextu celoevropské migrační situace. Diplomová práce je 

ukončena závěrem, ve kterém hodnotím relevantní otázky v širším kontextu faktického 

vývoje v dané oblasti.  

Jedním ze záměrů práce je zhodnocení vývoje migračního práva do současné podoby, 

vycházející z historického nástinu a popisu platné úpravy. Následně bych ráda vymezila 

soulad české legislativy s evropskou, její dopad na národní zákonodárství, ale i 

specifika a nedostatky vnitrostátní úpravy.  

Základní otázkou kterou si kladu je, zda současná právní úprava racionálně a efektivně, 

ale s lidskoprávním respektem, reaguje na faktickou migrační situaci a minimalizuje 

nežádoucí jevy. Zda český právní systém je v souladu s evropskými standardy a do jaké 

míry se jedná o vhodný režim. Zda došlo k souladu mezi teoretickými očekáváními a 

praxí. Do jaké míry je lex lata odlišné od lege ferenda.  

Vzhledem k citlivé povaze problematiky migrace a jejího často nepředvídatelného 

vývoje reagujícího na soubor právních i mimoprávních faktorů zhodnotím 

předpokládané směřování na základě rozporuplných soudobých sklonů. Pokusím se 

zhodnotit, zda proklamované tendence EU jsou v souladu nebo v rozporu s faktickým 

stavem. Zároveň bych se v souvislosti s aktuální situací a sklony členských států 

zaměřila na zjištění následků liberální a konzervativní úpravy migrace, a souvislost 

s dalšími příčinami vzestupu xenofobie, populismu, radikálně pravicových, 

nacionalisticky orientovaných názorů ve státech EU, kde čím dál častěji dochází 

k formování otázek týkajících se evropské (nejenom) kulturní identity.  
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1. Migrace 

1.1 Pojem 

Migrace jako mechanický pohyb obyvatelstva je přirozeným, nýbrž komplikovaným 

sociálně ekonomickým jevem, který existuje od nepaměti. Je přirozenou součástí vývoje 

lidské společnosti.  

Pojem pochází z latinského slova migratio, tedy pohyb, stěhování, vystěhování. 

Fenomén migrace je příkladem interdisciplinárního jevu, zkoumaným historií, 

ekonomií, sociologií, psychologií, demografií, etnografií, politologií a dalšími obory. 

Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. popisuje migraci takto: „Migrace je jen jedna z 

forem prostorové mobility obyvatelstva. Tou rozumíme pohyb obyvatelstva v 

geografickém prostoru z důvodu uspokojování potřeb v širším významu tohoto pojmu. 

Prostorová mobilita není pouhým fyzickým přemístěním, ale je to též proces výběru 

místa, spojený s emocionální vazbou k objektům či prostorovým celkům.“
9
Migrace tedy 

není podmíněná jenom ekonomickou motivací, ale souvisí také s větší nebo menší 

mírou začlenění do společnosti hostujícího státu.  

Rozlišujeme migraci vnitřní, tedy pohyb jednotlivce či skupiny uvnitř územního celku 

v rámci státních hranic, vnější (mezinárodní), tedy pohyb osob za státními hranicemi s 

dlouhodobým či krátkodobým pobytem na území jiného státu a transnacionální, 

uplatňovanou v případě pohybu osob v rámci států EU. 

Podle směru migrace rozdělujeme migraci na imigraci a emigraci, u které je 

v demokratickém, právním státu vyloučen jakýkoliv způsob omezení.  

Na základě délky pobytu členíme migraci na trvalou, dlouhodobou nebo krátkodobou. 

V rámci mezinárodní migrace je důležitým rozlišením také migrace dobrovolná a 

vynucená. Vynucená migrace se odehrává jak na úrovni externí, tak interní v případě 

vnitřně přemístěných osob.  

                                                           
9
 ŠIMEČKOVÁ, Jana. Migrace uvnitř Evropské unie. Praha, 2007. 105s. Bakalářská práce. Univerzita 

Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií, s.4.  Vedoucí práce PhDr. Natálie 

Reichlová. [online]. [cit. 2014-03-08]. Dostupné z: http://ies.fsv.cuni.cz/default/file/download/id/7122 
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1.2 Vývoj 

1.2.1 Základy evropské integrace 

Dnešní podoba rozmístění obyvatelstva na celém světě je důsledkem dřívějších 

důležitých migračních pohybů, ale i současných změn. 

Mezi historicky nejvýznamnější migrační vlny na území evropského kontinentu patřily 

velká řecká kolonizace v období 8. až 6. století př.n.l., „stěhování národů“ ve 4. až 7. 

století a vpád Arabů v 8. století. Důvody přesunů byly jak přírodní katastrofy, tak 

válečné konflikty, epidemie, úrodnější zemědělská půda, náboženské a politické příčiny.  

Objevením Ameriky začal nabývat na významu mezinárodní aspekt fenoménu migrace. 

S ekonomickým rozvojem, průmyslovou revolucí, industrializací, změnami 

v uspořádání společnosti je spojená rostoucí migrační tendence. Následný ideový rozvoj 

spočívající v rozpuku humanismu, renesance, osvícenství, reformační myšlenek, 

přírodních věd i lidských práv jako práv přirozených, vrozených, které" stojí „před 

státem" a činí si vůči němu určité nároky. Ústava státu lidská práva nevytváří, nýbrž je 

pouze deklaruje. Stát je má v rámci svého právního, politického a sociálního 

uspořádaní uznat a své zřízení podle nich orientovat. Tato veskrze univerzální myšlenka 

se prosazuje ve stejné době, kdy se do popředí dostává v tomtéž společenském a 

myšlenkovém prostředí také jiná idea - idea národa."
10

 Tato myšlenka se plně rozvíjí ve 

20. století,  rovněž období intenzivního vývoje moderní podoby migrace. Hannah 

Arendt v díle „Původ totalitarismu“ kritizuje fungování národního státu opírajícího se o 

dnes aktuální mýtus homogenity, ve kterém byla lidská práva chápaná jako národní 

práva, což vedlo k nerovnému přístupu vůči příslušníkům menšin, jak ze strany občanů, 

tak států. Arendt vymezuje tři základní funkce státu ve vztahu k lidským právům: 

respekt, ochrana a naplnění.
11

 Jako garant lidských práv musí být stát za dohledu 

společenství národů nutně přítomen, jak v pojímání Arendt, tak Kanta, vycházející 

z myšlenky že navzdory teoretické univerzalitě lidských práv závisí jejich prosazování a 

dodržování na suverénních státech. Tato koncepce se v realitě negativním způsobem 

projevila druhou světovou válkou, po které dochází k výraznému navrácení k ideám 

lidskoprávním, potřebě jejich ochrany, opuštění od idei národního státu a příklonu 

                                                           
10

 ŠTICA, Petr. Migrace a státní suverenita. Oprávnění a hranice přistěhovalecké politiky z pohledu 

křesťanské sociální etiky. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2010. 321s. ISBN 978-80-

87378-75-5, s. 190 
11

 ŠTICA, 2010, op.cit., s. 118. 
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k mezinárodní spolupráci. Vzniká OSN
12

 a je formulována Všeobecná deklarace 

lidských práv, ve které je mj. uvedeno právo na svobodný pohyb uvnitř státu, právo na 

vystěhování a návrat do země původu, na politický azyl a na státní příslušnost.  

Do druhé světové války byla tedy Evropa spíše oblastí zdrojovou, po 2. světové válce a 

zejména pak od 70. let se stala převážně cílovou destinaci. S válečnými konflikty se 

nezměnily pouze samostatné národní státy, ale došlo i k nárůstu míry uprchlictví a 

migrace, což spolu s ekonomickou migrací položilo základy současné multikulturní 

podoby EU. Pro ekonomicky motivovanou migrací byl v tomto období charakteristický 

přesun mezi domovskými zeměmi a jejich koloniemi v období dekolonizace
13

.  

Ve 20. století je moderní myšlenka evropské integrace o potřebě vytvoření „jednotného 

prostoru Evropské unie“ deklarována v roce 1955 Messinskou deklarací.
14

 Dochází k 

formování ESUO založeného v roce 1951, primárně za účelem ekonomické spolupráce, 

což se následně dotýká dalších oblastí realizace státní moci. Následně byly v roce 1957 

založeny Euratom a EHS, které chápeme jako výchozí bod rozvoje evropské integrace. 

Fundamentální myšlenkou bylo dosáhnutí vnitřního trhu a čtyř základních svobod - 

volného pohybu služeb, kapitálu, zboží a osob. Praktické zavádění zásady volného 

pohybu osob prostřednictvím rušení kontrol na vnitřních hranicích nebylo jednoduchým 

ani krátkodobým úkolem. Na základě Římských smluv z roku 1957 se primárně měla 

úprava týkat pouze ekonomicky aktivního obyvatelstva s cílem vytvoření společného 

pracovního trhu, ale později dochází k rozšíření i na obyvatelstvo ekonomicky neaktivní 

jako studenti, osoby ekonomicky samostatné a důchodci. Dnes se na základě článku 18 

SFEU týká svoboda pohybu všech občanů EU.
15

 

Postupným sbližováním právních úprav evropských států dochází k vzrůstajícímu 

oslabení suverénních národních států za účelem harmonizované úpravy a kooperace, ale 

                                                           
12

 Založení Chartou Spojených národů, která nabyla platnost v roce 1945.  
13

 Např. migranti z Alžírska do Francie, Indie a Pákistánu do Velké Británie či z Indonésie do Nizozemí.  
14

 Na ideu sjednocené Evropy ale můžeme narazit již v myšlenkách antických řeckých filozofů a politiků 

v souvislosti s možnostmi spolupráce mezi tehdejšími státy. Jako první integrační snaha je chápaná tzv. 

Pax Romana. Během středověku pak své návrhy na integraci Evropy formulovali např. Pierre Dubois 

nebo Jiří z Poděbrad. Za nejvýznamnějšího předchůdce současných integračních procesů je považováno 

Panevropské hnutí z první poloviny dvacátého století, které také formulovalo myšlenku vnitřního trhu. 
15

 Jako předpoklad mobility jsou určeny dostatečné prostředky a zdravotní pojištění jako prevence 

zneužívání výhodnějších sociálních systémů v rámci tzv. sociální turistiky.  
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„Oblasti imigrace a azylu se stali bojovým polem o suverenitu v rocích 1985 až 1999, 

kdy se Amsterodamská smlouva stala závaznou.“
16

, co rozebírám v další části.  

1.2.2 Období „Gastarbeiterů“
17

 

Mezi roky 1961 a 1974 se migrace ve Francii a Německu vyvíjí ve znamení tzv. 

gastarbeiterů, což výrazně ovlivnilo současnou situaci v zemích západní Evropy a 

nepřímo i v zemích bývalého sovětského bloku. Ekonomický růst a železná opona 

způsobili potřebu otevření pracovních trhů
18

, pracovní migrace byla posílená také 

vznikem EHS. Myšlenka hostujících dělníků primárně vycházela z nenaplněného 

předpokladu, že většina gastarbeiterů se po uplynutí dvou či tří let vrátí zpět do své 

mateřské země a pomůže zvýšit její ekonomický růst. 

V roce 1968 bylo přijato přelomové nařízení 1612/68 o svobodě pohybu pracovníku v 

rámci Společenství, za účelem vytvoření společného trhu práce založeném na rovném 

přístupu při poskytování daňových a sociálních výhod.  

V roce 1973 způsobila ropná krize celosvětovou ekonomickou recesi, přirozeným 

následkem byla stagnace, snižování produkce, propouštění a nárůstu nezaměstnanosti. 

Jelikož situace v domovských státech gastarbeiteru byla porovnatelná, mnozí se 

rozhodli zůstat, na co měli jako dlouhodobí dělníci nárok i přes ztrátu zaměstnání. V 

tomto období byli 3/4 migrantů v EU příslušníky třetích států.
19

V roce 1974 byla EK 

situace migrujících pracovníku označená za jeden z největších sociálních problému v 

Evropě a také byla zdůrazněná problematiku nelegální migrace a vykořisťování 

pracovníků. Neustálým dilematem ustanovení vhodné právní úpravy bylo zabezpečení 

mezinárodních lidskoprávních standardů vůči vnitrostátnímu represivnímu přístupu, což 

zůstává aktuální otázkou i v přítomnosti.  

Třetí vlna migrace do Evropy se nesla ve znamení rodinného sjednocování 

gastarbeiterů, kdy už bylo evidentní, že se nejednalo o přechodný jev. Poprvé došlo k 

rozlišování mezi občany členských států a občany třetích zemí směrnicí 77/486/EHS, 

                                                           
16

PEERS, Steve, Elspeth GUILD a Jonathan TOMKIN. EU immigration and asylum law: (text and 

commentary). 2nd rev. ed. Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2012. ISBN 978-900-4222-373, s.166 
17

 Tzn. hostujíci pracovníci. 
18

 Dělníkům hlavně z Itálie, Španělska, později Turecka, Maroka, kde byla ekonomická situace opačná. 
19

 Action programme in favour of migrant workers and their families, COM (74)2250, 14th december 

1974.  [online]. [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: http://aei.pitt.edu/1278/1/action_migrant_workers 

_COM_74_2250.pdf 

http://aei.pitt.edu/1278/1/action_migrant_workers
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která upravovala zacházení s dětmi migrujících pracovníků ve školách přijímajících 

států, a to tím, že se vztahovala pouze na děti občanů členských států.
20

 

Postupně se rozvíjí myšlenka nutné potřeby mezistátní spolupráce v oblasti regulace 

migrace, realizována po podpisu první Schengenské konvence. Přibližně od tohoto 

období začíná být na migraci a související jevy nazíráno jako na potenciální 

bezpečnostní hrozbu, což se během desetiletí značně vyostřuje. Jednotný evropský akt 

vstoupil v platnost v roce 1987, zaváděl a institucionalizoval tzv. evropskou politickou 

kooperaci v rámci „prostoru bez hranic“, spočívající v odstranění fyzických hranic, 

technických kontrol a fiskálních hranic, což samozřejmě vedlo k uvolnění a usnadnění 

pohybu, na opačné straně přineslo komplikace v oblasti kontroly a prevence 

přeshraničních nelegálních činností.  

Na druhé straně „Rozvoj a interpretace práva pobytu a práce upravených komunitárním 

právem v sedmdesátých a osmdesátých letech se vyvinuli z chápání jedince jako 

subjektu podléhajícího vnitrostátní úvaze k držiteli práv nezávislému na místních 

imigračních zákonech.“
21

Sociální Chartou ES v roce 1989 bylo vymezeno právo na 

svobodné usazení na území ES, svobodnou volbu a výkon povolání za spravedlivou 

odměnu, nárok na sociální ochranu a další související práva.
22

 

Rozpadem Sovětského svazu dochází k výrazným geopolitickým změnám, rozšíření 

počtu zdrojových zemí, které se postupným vývojem a začleněním do mezinárodního a 

evropského společenství stávají zeměmi cílovými, rozvoji celoevropské integrace.  

1.2.3 Maastricht 

1.2.3.1 Maastricht 

 

V roce 1992 podepsali představitelé 12 členských zemí ES v Maastrichtu SEU a na ni 

navazujících 17 protokolů a 33 deklarací. Byl to výsledek jednání, které bylo zahájeno v 

rámci mezivládních konferencí o ekonomické, měnové a politické unii v roce 1990 v 

Římě. Maastrichtské dohody jsou vyvrcholením úsilí o urychlení a prohloubení 

integračního procesu, vytvoření monetární unie a přiblížení se k federalistické koncepci. 

                                                           
20

 ASLAN, Ednan. Migrace a kulturní konflikty. Vyd. 1. Editor Harald Christian Scheu. Auditorium, 

2011, 322 s. ISBN 978-808-7284-070. s. 94-95. 
21

 GUILD, Elspeth. The legal elements of European identity: EU citizenship and migration law. Boston: 

Kluwer Law International, c2004, xvii, 265 p. 1. ISBN 90-411-2304-0. s. 13 
22

 Velká Británie se k Chartě nepřipojila. 
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Byla vytvořena pilířová struktura. Pod první pilíř náleželo ES a Euratom, pod druhý 

patřili společná bezpečnostní a zahraniční politika. Třetí pilíř spočíval v oblasti policejní 

a justiční spolupráce v trestních věcech. Vízová politika se jako jakou součást migrační 

politiky zařadila spolu s úpravou azylu a kontroly hranic pod oblast třetího pilíře. 

Velmi významným prvkem bylo nepochybně zavedení občanství Unie, případem 

Grzelczyk
23

 došlo k zdůraznění jeho významu, když ESD judikoval, že evropské 

občanství je míněno jako základní status, který umožnuje občanům členských státu ve 

stejné situaci požívat stejná práva a stejné, nediskriminační zacházení bez ohledu na 

jejich státní příslušnost. To je aplikováno i na právo svobodného pohybu a usazování.
24

 

Občanství se podrobněji věnuji v další části práce.  

V roce 1994 začala platit dohoda o EHP stanovující základní tržní svobody. 

Koncem dvacátého století dochází k opětovnému hospodářskému rozmachu v zemích 

západní Evropy a potřebě pracovních sil. Zdrojovými zeměmi pracovníků jsou nyní i 

třetí země východní a střední Evropy.  

1.2.3.2 Schengen 

 

Potřeba koordinace migračních politik na nadnárodní úrovni byla vzhledem k 

dynamickému rozvoji nevyhnutelná, v roce 1995 začaly platit Schengenské dohody o 

odstranění kontrol na společných hranicích podepsané v letech 1985 a 1990, pro členské 

státy závazné přijetím Amsterodamské smlouvy, kterou se schengenský systém začlenil 

pod unijní právo
25

. Cílem bylo vytvoření zóny volného pohybu se zrušením hraničních 

kontrol
26

 a současně přijetí opatření k udržení a zvyšování úrovně bezpečnosti v 

členských státech. Zároveň lze toto období vymezit jako počátek restriktivního přístupu 

v evropské migrační politice. Spolupráci v oblasti kontroly vnějších hranic zabezpečuje 

agentura FRONTEX
27

 a nově také Evropský systém kontroly hranic EUROSUR
28

. 

                                                           
23 

Rozsudek Soudního dvora C-184/99 Grzelczyk ze dne 20. září 2001. 
24

 Čl.8a Maastrichtské smlouvy. 
25

 Na základě Protokolu o převzetí Schengenského systému do rámce EU. 
26

 Čl. 2(1)Úmluvy k provedení Schengenské dohody. Jedná se o tzv. schengenský prostor, upravený 

nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, Schengenským hraničním kodexem 

novelizovaným nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 610/2013.  
27

 Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU upravena 

nařízením Rady (ES) č.2007/2004, pozměněno nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU)  

1168/2011.  
28

 European Border Surveillance Systém, zřízen nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 

1052/2013. 
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Vzhledem k tomu, že ne všechny členské země Unie jsou členy Schengenu, jedná se o 

diferencovanou integraci a Schengen představuje formu tzv. posílené spolupráce mezi 

státy.
29

 

Schengenské dohody vedly k vzniku SIS, databáze nežádoucích osob, kterým je možné 

odepřít vstup do Schengenského prostoru. „Globalizace organizované kriminality a její 

působení na evropský právní prostor nás staví před nové výzvy pro policejní a justiční 

spolupráci za účelem potíraní organizované přeshraniční kriminality. Evropské trestní 

právo se může stát efektivním prostředkem odpovědi na přeshraniční kriminalitu. 

Schengenský informační systém lze v současné době považovat za jeden z 

nejefektivnějších prostředků „boje proti přeshraniční a organizované kriminalitě““.
30

 

Vytvoření schengenského prostoru, ale přineslo i další rozměr spočívající v otevření 

pojímaní Unie ze strany občanů. Spolupráce za účelem dosahování společného cíle je 

myšlenkou provádějící celé teoretické působení EU, což se projevuje postupným 

sbližováním právních úprav jednotlivých členských států, a to nejenom v oblasti 

migrace a integrace.  

1.2.4 Amsterodam 

1.2.4.1 Amsterodam 

 

Amsterodamskou smlouvou z roku 1997 došlo ke komunitarizaci třetího pilíře, který 

měl předtím unijní charakter
31

, a byla stvrzena postupná institucionalizace spolupráce 

členských států na migrační problematice. „Volný pohyb osob znamená nejen pohyb 

občanů jednotlivých států ES/EU, ale de facto i uprchlíků, resp. osob které o takový 

status žádají, či ekonomických a nelegálních migrantů. Proto se se změnou 

zakládajících smluv v roce 1997 (tzv. Amsterodamskou smlouvou) rozvíjí i koncepce 

prostoru bez hranic co do jeho právní úpravy.“
32

Vízová politika, kontrola hranic, 

opatření ke zrušení vnitřních hranic, ale i azylová politika a celní spolupráce byli 

                                                           
29

 PIKNA, Bohumil. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu: (oblast policejní a justiční 

spolupráce) : vysokoškolská právnická učebnice. 3. podstatně přeprac. a rozš. vyd. Praha: Linde, 479 s. 

Vysokoškolská učebnice (Linde). ISBN 80-720-1619-9. s..205-208. 
30

 SCHEU, Harald Christian a Michal ČÁSTEK. Aktuální otázky migrační politiky Evropské unie. 1. vyd. 

Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010, 120 s., ISBN 978-807-4080-319, . s.88.  
31

 Rozhodování v rámci unijního pilíře probíhá na mezinárodních zásadách a na zásadě jednomyslnosti, v 

komunitárním právu je rozhodující kvalifikovaná většina. Později byla oblast rozhodování kvalifikovanou 

většinou rozšířena na základě Haagskeho programu a rozhodnutí OJ 2004 L 396/45. 
32

 SHEU, 2010, op.cit., s.31. 
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zařazeny pod I. pilíř, čímž byla na jedné straně posílena úloha EP a ESD a umožněna 

legislativní pravomoc Rady EU
33

 v oblasti víz, legálního i nelegálního pobytu, azylu a 

kontroly hranic, na druhé straně došlo k omezení suverenity členských státu.
34

 Mezi 

první a třetí pilíř byla pak ve smlouvě rozdělena také opatření týkající se 

Schengenského systému. Transfer kompetencí v oblasti migrace je tedy relativně novým 

fenoménem
35
Zároveň byl Amsterodamskou úmluvou zdůrazněn význam zaměstnanosti, 

což položilo základ Lisabonské Evropské strategii zaměstnanosti.
36

 

1.2.4.2 Dublin 

 

V roce 1997 vstoupila v platnost Dublinská konvence zakotvující pravidla odpovědnosti 

členských státu při poskytování azylu. Dublinský systém fungující v rámci členských 

států EU, Norska, Islandu a Švýcarska zakotvuje kritéria, podle kterých je určován 

jediný stát, který je příslušný projednávat žádost o azyl a ve věci rozhodne za účelem 

eliminace nežádoucích jevů jako „asylum shopping“
37

, a také prevence chaotického 

postavění jedince jako „refugee in orbit“
38
.  Těmito kritérii jsou např. místo vydání 

povolení k pobytu, místo neoprávněného vstupu na území EU nebo místo první podané 

žádosti apod. Výjimkou z kritérií jsou tzv. humanitární ustanovení, na základě kterých 

je umožněno, aby věc byla projednána jiným státem a to z humanitárních, rodinných 

nebo kulturních důvodů. 

Postupně byli přijímané směrnice 2003/9 stanovující minimální záruky přijetí žadatelů o 

azyl, směrnice 2005/85/ES o minimálních normách pro řízení v členských státech o 

přiznávání a odnímání postavení uprchlíka sjednocuje azylové procedury, směrnice 

2001/40/ES o vzájemném uznávání rozhodnutí o vyhoštění státních příslušníků třetích 

                                                           
33

 PEERS, 2006, op.cit., s.81 
34

 Velká Británie, Irsko a Dánsko prosadili opt-out, na základě čeho nebyli společnou azylovou a 

migrační politikou vázané. 
35

 CHOLEWINSKI, Ryszard I, GUCHTENEIRE a Antoine P COUD. Migration and human rights: the 

United Nations Convention on Migrant Workers' Rights. Cambridge, England: Cambridge University 

Press, 2009, xx, 452 s. ISBN 05-211-3611-3 Dostupné z: 

http://aei.pitt.edu/1278/1/action_migrant_workers_COM_74_ 2250.pdf, s.369 
36

 PEERS, 2006, op.cit, s.769 
37

 Situace, kdy je řízení vedeno současně nebo postupně více státy, popř. si azylant vybíra stát podle 

nejvyšší šance k přijetí či nejvýhodnějších sociálních podmínek   
38

 Situace, kdy se naopak žádný stát nepokládá díky použití principu třetí bezpečné země za příslušný k 

meritornímu posouzení žádosti o azyl. Následkem je situace, kdy jsou žadatelé převáženy ze státu do 

státu, které neprojevují vůli převzít za ne odpovědnost. 

http://aei.pitt.edu/1278/1/action_migrant_workers_COM_74_%202250.pdf
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zemí
39

 na kterou navazuje směrnice 2003/110/ES o pomoci při tranzitu za účelem 

vyhoštění leteckou cestou zakotvující realizaci průchodu státního příslušníka třetí země 

prostorem letiště dožádaného členského státu pro účely vyhoštění leteckou cestou a 

rozhodnutí Rady 2004/573/ES o organizaci společných letů za účelem vyhoštění 

státních příslušníků třetích zemí, na které se vztahuje individuální příkaz k vyhoštění, z 

území dvou nebo více členských států.  

K rozvoji sbližování, spolupráce v policejních a justičních věcech dochází tedy spolu se 

Schengenem, což směřuje k postupné europeizaci trestního práva dotýkajícího se i 

migrační problematiky. Dalším krokem k policejní spolupráci je založení Evropského 

policejního úřadu za účelem pomoci členským zemím EU v boji se závažnou 

mezinárodní trestní činností a terorismem, činného od roku 1999, který svoji současnou 

činnost zaměřuje hlavně na boj proti obchodu s drogami, jadernými a radioaktivními 

materiály, proti terorismu, proti nelegálnímu přistěhovalectví a také obchodování s 

lidmi či praní špinavých peněz a obchodu s odcizenými vozidly, analytické 

vyhodnocování trestní činnosti a harmonizaci postupů.
40

 

Evropskou radou byl v roce 1999 přijat program z Tampere navazující na cíle 

Amsterodamské úmluvy pojímající EU jako prostor svobody, bezpečnosti a práva. 

Program vymezoval záměr vytvoření SEAS a potřebu readmisních dohod s třetími 

zeměmi
41
, zeměmi původu jako realizaci myšlenky souladu mezi externí a interní 

politikou a bezpečností Unie.
42

 Zároveň došlo k politické shodě ve věci nutnosti 

rozsáhlé integrační politiky pro občany třetích zemí.
43

 

                                                           
 

 
39

 Čl.3(1) směrnice 2001/40/ES  týkající se informací o státních příslušnících třetích zemí, kteří byli 

vyhoštěny z důvodů závažné a skutečné hrozby veřejnému pořádku nebo ochraně a bezpečnosti státu 

v případech odsouzení za trestný čin, za který lze udělit trest odnětí svobody v délce nejméně jednoho  

roku, existence důvodného podezření ze spáchání závažných trestných činů, nebo existence konkrétních 

důkazů, že zamýšlí spáchat tyto činy na území některého členského státu anebo je-li státní příslušník třetí 

země předmětem rozhodnutí o vyhoštění založeného na nedodržování vnitrostátních předpisů pro vstup 

nebo pobyt cizinců. V kontextu čl.3 (2) je ale nevyhnutelné dbát lidských práv a základních svobod.  
40

 [online]. [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies 

/pol_agencies/europol/index_sk.htm 
41

 Dohody o návratu ilegálních migrantů nalezených na území členských států EU. Dle Zprávy o situaci v 

oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR v roce 2011 bylo uzavřeno 13 unijních readmisních 

dohod mezi ČR a Ruskem, Ukrajinou, Albánií, Srbskem, Černou Horou, Makedonií, Bosnou a 

Hercegovinou, Moldavskem, Srí Lankou, Hongkongem, Macaem, Pákistánem a Gruzií. 
42

 PEERS, 2006, op.cit., s.143 
43

 PEERS, 2006, op.cit., s.153 

http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies
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Důležitou byla později i úprava směrnice 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, 

boji proti němu a o ochraně obětí, rámcové rozhodnutí Rady 2002/946/SVV o posílení 

trestního rámce s cílem zabránit napomáhání k nepovolenému vstupu, tranzitu a pobytu.  

Směřování k sbližování řádů je tedy evidentní jak v oblasti legální, ale i nelegální 

migrace. 

1.2.5 Nice 

Globální reakcí na 11. září 2001 byla výrazná politizace imigračních a azylových 

politik
44

, kdy i v rámci EU došlo ke zvýraznění tendencí k uzavřenosti a prevenci 

bezpečnostních rizik ze strany občanů třetích státu.  

Ke Smlouvě z Nice platné od roku 2003, byla připojena Listina základních práv EU, 

nicméně prozatím pouze jako nezávazná politická deklarace. 

Na zasedání Evropské rady v Seville, byla v roce 2002 vytvořena Rada pro spravedlnost 

a vnitro, která se zaobírá implementací společných politik v oblasti víz a soudní 

spolupráce. Zároveň byla vymezena nutnost kontroly vnějších hranic a potřeba 

kooperace s třetími zeměmi při řízení migračních toků, což vedlo k přijetí Akčního 

plánu na boj proti nelegálnímu přistěhovalectví a Zelené knihy návratové politiky.  

V roce 2003 bylo přijatých několik dalších právních předpisů upravujících otázky azylu, 

kontroly hranic, víz a neregulérní i regulérní migrace. Jednalo se o nařízení 2725/2000 a 

407/2002 zakládající a vykonávající EURODAC, jako databázi otisků prstů žadatelů o 

azyl a nelegálních migrantů. Rozhodnutím 200/596 byl založen Evropský uprchlický 

fond. Byly přijaty směrnice 2001/55 o minimálních normách pro poskytování dočasné 

ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění 

rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto 

osob a s následky z toho plynoucími a směrnice 2003/9 stanovující minimální záruky 

přijetí žadatelů o azyl.  

Také byl nařízeními 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení 

členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem 

třetí země v některém členském státu a 1560/2003 zřízen a vykonán Dublin II, jako řád 

zabezpečující alokaci žadatelů o azyl mezi signatáře Dublinské konvence. Úprava 

legální migrace občanu třetích zemí byla doplněna směrnicí 2003/86/ES o právu na 

                                                           
44

 [online]. [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/files/ 

prispevky/06_ustavko/Blazek_Tomas_(4203).pdf 

http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/files/
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sloučení rodiny, směrnicí 2003/109/ES o právním postavení státních příslušníků třetích 

zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty, směrnicí 2004/114/ES o 

podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných 

pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby. Konkrétně se 

sekundární legislativě věnuji níže.  

V roce 2004 byl přijat Haagský program navazující na program z Tampere. Byla 

zdůrazněna migrace jako ekonomický faktor i prvek ovlivňující politické vztahy 

s třetími zeměmi. Cílem bylo kromě boje proti terorismu, nadnárodní zločinnosti a také 

regulace migračních toků, kontrola vnější hranice Unie a posílení práv občanů třetích 

států na stupeň porovnatelný s občany EU. Této otázce se snažím průběžně v práci 

věnovat.  Následovníkem byl Stockholmský program z roku 2009
45

, kterým bylo 

deklarováno nutné omezení nelegální migrace prostřednictvím postupné koordinace 

mezi trestním, azylovým a migračním právem jak na evropské, tak vnitrostátní úrovni.
46

 

V roce 2004 je EU rozšířená o největší počet členů ze střední, východní Evropy a 

Středomoří, čím dochází k deklaraci překonání Evropy rozdělené na východní a západní 

blok. Státy původní E15 se obávaly enormního, nekontrolovatelného přílivu levné 

pracovní síly z nových členských států, nedodržování pracovních standardů a sociálního 

dumpingu. Tento předpoklad vycházel z ekonomické disparity mezi krajinami E15 a 

nově asociovanými státy. V roce 2007 přistoupilo Bulharsko a Rumunsko, což vedlo k 

obdobným obavám. Situace byla upravena možností západních států k dočasným 

restrikcím volného pohybu osob pro občany nových členských států
47

 bez pracovního 

povolení po dobu maximálně 7 let. Tragické scénáře se ale nepotvrdily, pochopitelně 

došlo k nárůstům migrantů do států E15, ale nezpůsobilo to kolaps trhů práce či systémů 

sociálního zabezpečení. V souladu s teoretickým rámcem charakterizovaným Bauerem 

a Zimmermanem
48

 i „Prakticky veškerý výzkum prokázal pouze malý dopad pozdějšího 

rozšíření pracovní mobility z nových členských zemí na mzdy a zaměstnanost místních 

                                                           
45

[online]. [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/agenda-eu-na-mv-vicelety-program-

pro-oblast-spravedlnosti-a-vnitrnich-veci.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D 
46

 Dle statistik FRONTEXu je situace těžce únosná, v roce 2012 se jednalo o 73 000 ilegálních překročení 

hranic EU, což bylo poprvé od začátku systematického sběru údajů v roce 2008, kdy počet klesl pod 100 

000. V roce 2012 bylo odhaleno 350 000 ilegálních migrantů a 7700 neregulérních migrantů na území 

EU. [online]. [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: http://www.frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_ 

Analysis/ Annual_Risk_Analysis_2013.pdf 
47

Výjimkou byli Malta a Kypr.  
48

 Věnující se dopadu přílivu imigrantů na mzdy a zaměstnanost domácí pracovní síly, kde konstatují 

zanedbatelný, v mnoha případech dokonce pozitivní, efekt na domácí pracovní trh. 

http://www.frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_
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pracovníku a nedošlo ani k žádnému velkému výkyvu ve vnitřní mobilitě v EU.“
49

 EK v 

roce 2006 zveřejnila údaje, podle kterých žije méně než 2% euroobčanů v jiném než 

domovském členském státu.
50

 Míra interní mobility je ve skutečnosti tedy až překvapivě 

nízká. 

Předchozí snahy o sjednocení a rozvoj migrační politiky EU vůči třetím zemím byly 

stvrzeny v roce 2005 vytvořením jednotného koncepčního rámce pro vnější dimenzi 

migrační politiky EU, tzv. Globálního přístupu k migraci, kterým byla zdůrazněna 

důležitost dialogu s třetími zeměmi a prevence nežádoucích jevů.
51

 Nástrojem tohoto 

strategického přístup je Partnerství pro mobilitu, které se zaměřuje především na 

minimalizaci nelegální migrace a podporu migrace legální. Postupně byly uzavírány 

dohody o zpětném přebírání osob s třetími státy, základně upraveny článkem 79(3) 

SFEU a byla přijata tzv. návratová směrnice 2008/115/ ES o společných normách a 

postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních 

příslušníků třetích zemí sloužící k sjednocení postupů. Legislativní rámec vychází ze 

zásady preference dobrovolného návratu před vyhoštěním, principu „non-

refoulement“
52

 a zohlednění zájmu dítěte, rodinného života a zdravotního stavu 

dotčeného státního příslušníka třetí země.
53

 Detailně tuto problematiku rozebírám 

v následující části práce.  

1.2.6 Lisabon 

1.2.6.1 Lisabon 
 

Idea Smlouvy o Ústavě pro Evropu z roku 2003 nebyla realizována, její ustanovení ale 

přebrala Lisabonská smlouva, jejíž přijetí v roce 2009 nemělo na migrační právo 

                                                           
49

 The Summary of the Commission: The impact of free movement of workers in the context of the EU 

enlargement; COM(2008) 765. [online]. [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUri 

Serv/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0765:EN:NOT 
50

 European Commission, Fifth Report on Citizenship of the Union, COM(2008)85. [online]. [cit. 2014-

03-05]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/5th_enlargement/facts_figures/eu_enlargement 

_and_migration.pdf 
51

 V roce 2011 přeměněn na tzv. „Globální přístup k migraci a mobilitě“, jehož těžištěm se stala právě 

mobilita státních příslušníků třetích zemí s doplněním o čtvrtý pilíř spočívající v mezinárodní ochraně a 

vnějším rozměru azylové politiky.  
52

 Princip universálního, obyčejového charakteru spočívající v nenavracení, což zahrnuje i zákaz 

vyhoštění a odmítnutí na hranicích je vymezen článkem 33 Ženevské Úmluvy. Nez ahrnuje ale kategorii 

osob, které z vážných důvodů mohou být považovány za nebezpečného v zemi, ve které se nachází, nebo 

který byl usvědčen konečným rozsudkem ze zvláště těžkého trestného činu.  
53

 Čl. 5 směrnice 2008/115/ES.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUri
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/5th_enlargement/facts_figures/eu_enlargement
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výrazný vliv. Došlo k odstranění pilířového systému, byla zavedena kompetence EU v 

otázkách podpory integrace legálních migrantů z třetích zemí a do primárního práva 

byla zařazena doplňková ochrana pro příslušníky třetích zemí, kteří neobdrželi evropský 

azyl. 

Současně byly rozšířeny oblasti rozhodování Rady EU kvalifikovanou většinou
54

 a 

spolurozhodováni EP, čímž se posiluje jeho deklarované postavení jako zástupce 

občanů, kterému je dána kompetence rozhodovat o legislativě na stejné úrovni jako 

Rada EU, zastupující členské státy.
55

 

Prostřednictvím Lisabonské smlouvy se stala součástí primárního práva EU Listina 

základních práv EU, která v sobě spojuje práva občanská, politická, hospodářská a 

sociální. Vychází z textu Evropské úmluvy o lidských právech, ústavních principů 

členských státu a obecných principů práva EU, judikatury ESD. 

Během ratifikace Lisabonské smlouvy byl přijat Pakt o imigraci a azylu, který by měl 

sloužit jako návod pro opatření v oblasti migrace a azylu. Zároveň je relativně 

flexibilním projevem na dynamický vývoj legální i nelegální migrace jako čím dál 

diskutovanější otázky.  

Byla zřízena Evropská služba pro vnější činnost, jako orgán fungující při Vysoké 

představitelce pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Ve stejném roce bylo přijato 

nařízení č. 810/2010, tedy vízový kodex a od roku 2011 funguje VIS, kterým jsou 

evidované údaje o žadatelích o víza.  

1.2.6.2 Současnost 

 

V roce 2013 se členským státem Unie stalo Chorvatsko. Už několik desítek let se vedou 

jednání s Tureckem, které je kandidátskou zemí od roku 1959.
56

 Specifický vzájemným 

vztah těchto subjektů rozebírám v následující části práce.  

Aktuální fungování EU je primárně upraveno SEU a SFEU, na kterých je Unie 

založena.
57

 Oblasti kontroly na hranicích, azylu a přistěhovalectví je věnována kapitola 

                                                           
54

 V záležitostech obrany, zdanění, evropského žalobce, zaměstnaneckého práva a finančního rámce EU 

zůstává použití jednomyslného hlasování.  
55

[online]. [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: http://www.euractiv.cz/evropske-instituce/link-dossier/ 

lisabonska- smlouva-zmeny-v-rozhodovani-po-institucionalni-reforme-000056 
56

 Mezi kandidátské země patří také Černá Hora, Island, Makedonie, Srbsko. O tento statut však mají 

zájem i další státy - Albánie, Bosna a Hercegovina nebo Kosovo. 
57

 Čl. 1 SEU, Čl. 1(2) SFEU. 
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2 SFEU, vycházející z principu zakotveného článkem 3(2)SEU a článkem 67(1)SFEU, 

které stanovují, že Unie poskytuje svým občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva 

bez vnitřních hranic, ve kterém je zaručen volný pohyb osob ve spojení s vhodnými 

opatřeními týkajícími se ochrany vnějších hranic, azylu, přistěhovalectví a předcházení 

a potírání zločinnosti při aplikaci zásady solidarity a spravedlivého rozdělení 

odpovědnosti mezi členskými státy, a to i na finanční úrovni.
58

 

Nelze si ale nevšimnout, že v přítomnosti se státy EU nacházejí na rozcestí jak v rovině 

všeobecného fungování a existence EU, tak v konkrétní oblasti migračních otázek. 

Koordinace národních uprav, byla nezpochybnitelným přínosem, jelikož státy dospěly 

k zakotvení minimálních standardů a míry právní jistoty, ale vzhledem ke geografické, 

kulturní a ekonomické situaci nejenom jižanských států, dochází k čím dál ostřejším 

střetům zájmů a názorů, jak na vnitrostátní úrovni, kde v mnohých státech dochází 

k rozmachu xenofobních, nacionalistických hnutí, tak na evropské úrovni mezi 

jednotlivými státy v rozdílném postavení a tedy s odlišnými názory a problémy vhodné 

úpravy v oblasti migrace. Obecně je tato otázka vnímána jako jedno 

z nejrozporuplnějších témat jak na laické tak odborné úrovni, jelikož se dotýká již 

existující vnitrostátní situace v jednotlivých členských státech a obecné evropské 

politiky a postojů, tak způsobů jednání a strategií na vnějších hranicích, na kterých lze 

pozorovat tendenci ke zvýšené sekuritizaci i militarizaci na hranicích.
59

 Navzdory 

závažnosti této problematiky se ji z důvodu rozsahové limitace práce nemůžu plně 

věnovat a zaměřím se tedy na současný stav uvnitř Unie a právní rámec týkající se 

postavení legálně pobývajících občanů třetích zemí v členských státech EU a konkrétně 

v ČR.  

1.3 Migrační právo, politika a integrační přístupy 

„Migrační právo patří k nejsložitějším a nejcitlivějším kapitolám současné evropské 

integrace.“
60

, dalo by se charakterizovat jako dynamický soubor norem primárně 

rozlišující jednotlivce na základě jejich státní příslušnosti. 

Otázka migrace, nejvhodnějšího přístupu k ní, legální úpravy a související integrace je 

vysoce aktuální tématem jak na české národní úrovni tak obecně na úrovni unijní, 
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jelikož Evropa je významným cílem pracovních migrací, ale i migrací vyvolaných 

válečnými konflikty a přírodními katastrofami. Důvodem je nepochybně relativní 

ekonomická prosperita a politická stabilita regionů. V roce 2011 pobývalo na území EU 

33.3 miliónů cizích státních příslušníků, což představuje 6,6% z celkové populace. 20.5 

milionu cizinců bylo státními příslušníky třetích zemí, v ostatních případech se jednalo 

o euro občany.
61

 V ČR se se uvádí počet 430 000 legálních migrantů
62

, ze kterého se 

ve dvou třetinách případu jedná o státní příslušníky třetích zemí.
63

 V rámci unie nejvíc 

emigrují občané Rumunska, Polska a Itálie. Z mimoevropských států dominují Turci, 

Maročani a Albánci.
64

 

Migrační politika státu je důležitým nástrojem studia a regulace migrace. Jedná se o 

„jednu z nejdynamičtějších a nejdiskutovanějších oblastí současné evropské 

integrace.“
65

 Pojem je používán k označení politiky, která usiluje o přímou či nepřímou 

regulaci a řízení pohybu osob přes mezinárodní hranice, přičemž je složená z imigrační 

a integrační politiky
66

, které jsou v podstatě reakcí na společenskou, demografickou, 

ekonomickou, bezpečnostní situaci v rámci suverénního státu a nadnárodních závazků.  

„Kontrola vstupu cizinců je historicky vnímaná jako vlastní samotné povaze státní 

suverenity. Současný trend však naznačuje posun od tradičního vnímání suverenity a k 

úpravě i těchto otázek na nadnárodní úrovni.“
67

 Původně byl tedy národní stát vnímán 

jako jediný legitimní vykonavatel suverénní moci, dnes však postupná koordinace vede 

k sbližování právních řádu. Migrační politika státu je tedy reakcí na aktuální situaci, 

berouce v úvahu jak faktory vlastní suverenity, ekonomický stav, sociální vývoj, 

bezpečnost, tak humanitární otázky a evropské standardy. Přístup je ale i v rámci 

členských států EU odlišný a navazuje na období vývoje státu, ekonomické potřeby, 

hodnotový systém a kulturní zázemí. Přirozeným následkem migrační politiky je způsob 
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integračního přístupu. Jelikož pojem integrace není zcela vymezen, závisí vyžadovaná 

úroveň a podmínky na jednotlivých členských státech.  

 

Charakteristickým znakem migrační politiky je selektivnost. Na jedné straně se státy 

snaží nalákat migranty s potřebným potenciálem, na druhé straně se pokouší zamezit 

vstup osobám nežádoucím. Rozlišujeme tři základní typy imigračních politik.  

Model diferenční exkluze předpokládající návrat migrantů do země původu otevírá 

pouze přístup na pracovní trh. Asimilační model zdůrazňuje co nejrychlejší splynutí 

migranta s novou zemí a vzdání se původního občanství, specifických kulturních rysů a 

zvyklostí. Komplikovanost tohoto přístupu vystihuje citát Samuela P.Huntingtona „Ale 

pak jsem dospěl k závěru, že i když tady můžou být imigrační problémy, nejedná se ve 

skutečnosti o seriózní problémy. Skutečně seriózním problémem je asimilace“. 

Multikulturní model je na rozhraní mezi předcházejícími modely, předpokládá, že 

migranti získají stejná práva jako majorita a začlení se do ní, přičemž si ponechají 

specifické rysy a zvyklosti, které předávají dalším generacím. Slabinou tohoto modelu 

mohou být následné sociokulturní komplikace. Pochopitelně, žádný teoretický model 

není aplikován a uskutečňován v čisté podobě, dochází k prolínání a vývoji. 

Nutnost integrace občanů třetích zemí do kulturního a společenského prostředí států EU 

byla vymezena již na summitu EU v Tampere v roce 1999. Dnes je tato problematika 

ještě aktuálnější, vzhledem k napjaté ekonomické, sociální situaci a kulturním střetům 

napříč Unií, když už i na základě praktických zkušeností lze pozorovat důsledky 

nedostatečné nebo nevhodné integrace ve zvyšování sociálního napětí a exkluzi 

komunit z majoritní společnosti, což může vést k nebezpečí radikalizace jedné nebo i 

druhé skupiny.  

2. Evropská legislativa 

2.1 Úvod 

2.1.1 Dichotomie občanů a cizinců  

V předchozí kapitole stručně nastiňuji historický vývoj evropské právní úpravy a 

názorového směrování relevantní pro otázky volného pohybu euroobčanů a rodinných 

příslušníků, legální migrace třetizemců, azylu a lidských práv ve všeobecnosti. 
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Právní řád EU vychází ze základních zásad úcty k lidským právům, svobodám a 

důstojnosti. Vzhledem k míře legální i nelegální migrace a celkové globalizaci, je 

koordinace národních systému nezbytností pro rovnovážné a efektivní zabezpečení 

právní jistoty migrujících osob. Rozporuplnost v rámci migračního práva "vychází do 

velké míry z nevyjasněného přístupu národních států oscilujících mezi snahou o 

efektivní národní řešení prosazující úzké národní zájmy na jedné straně a nutností zvolit 

koordinované postupy na mezinárodní a evropské úrovni na straně druhé."
68

  Paralela 

mezi výše zmíněnou myšlenkou Hannah Arendt je tedy i v současnosti patrná, i když je 

evidentní tendence k oslabování členských státu. 

„Společná migrační politika členských států EU vychází v prvé řadě z dichotomie 

občanů a cizinců.“
69

 Občanství státní i unijní je tedy faktorem, který je základem pro 

rozdílné uplatňování suverénní státní moci vůči jednotlivcům. Právní systém, hlavně 

v oblasti úpravy hranic, tedy nemá homogenní charakter, úprava postavení jednotlivců 

se odlišuje na základě jejich národnosti
70

, v souladu s lidskoprávními standardy. 

V diplomové práci se právě na základě tohoto rozlišovacího kritéria zaměřím na 

migrační právo v užším smyslu, a tedy na rámec upravující postavení občanů třetích 

státu, nikoli volný pohyb občanů EU.  

Z dosavadního vývoje migračního práva na evropské úrovni by se ale daly vyvodit dva 

závěry. Zaprvé, pobyt doplňuje, když ne nahrazuje občanství jako hlavní určovací 

kritériu rozpětí práv. Zadruhé, přijetím evropských standardů dochází k postupnému 

sbližování a odstraňování nejmarkantnějších rozdílu mezi národními právními řády v 

rámci zásady proporcionality.
71

 Zásada nepřípustnosti diskriminace byla prohloubena 

směrnicí 2000/43/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu 

na jejich rasu nebo etnický původ. I v rámci této úpravy vztahů je ale nezbytné 

odlišovat, zda se jedné o občana členského státu EU, nebo o občana třetích zemí.  

2.1.2 Rozsah kompetencí EU 

Článkem 5 SEU je zakotveno, že EU jedná pouze a v mezích pravomocí
72

, které jí byly 

svěřeny členskými státy a to na základě zásady proporcionality a subsidiarity.  
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Právní základ pro pravomoci orgánu Unie v oblasti migrace je definován SFEU, kde 

článek 78 SFEU vymezuje, že Unie vyvíjí společnou politiku týkající se azylu, 

doplňkové ochrany a dočasné ochrany a zajišťuje dodržování zásady nenavracení. Tato 

politika musí být v souladu s Ženevskou úmluvou o právním postavení uprchlíků z roku 

1951, Protokolem týkajícím se právního postavení uprchlíků z roku 1967, Úmluvou o 

právním postavení osob bez státní příslušnosti, Úmluvou o omezení případů 

bezdomovectví a dalšími příslušnými smlouvami. Pro tyto účely přijímají EP a Rada 

řádným legislativním postupem opatření týkající se SEAS a ocitnou-li se jeden nebo 

více členských států ve stavu nouze v důsledku náhlého přílivu státních příslušníků 

třetích zemí, může Rada na návrh Komise a po konzultaci s EP přijmout dočasná 

opatření.  

Kompetence v oblasti legální migrace jsou zakotveny navazujícím článkem 79 SFEU, 

podle kterého Unie vyvíjí společnou přistěhovaleckou politiku, jejímž cílem je zajistit 

účinné řízení migračních toků, spravedlivé zacházení pro státní příslušníky třetích zemí 

oprávněně pobývající v členských státech, jakož i předcházení nedovolenému 

přistěhovalectví a obchodu s lidmi a posílení boje proti těmto činnostem. Pro tyto účely 

přijímají EP a Rada řádným legislativním postupem opatření pro podmínky vstupu, 

pobytu, pohybu, udělování dlouhodobých víz, vydávaní dlouhodobých povolení k 

pobytu, nedovolené přistěhovalectví a nedovolený pobyt včetně vyhoštění a vracení 

osob s neoprávněným pobytem, boj proti obchodu s lidmi, především se ženami a dětmi 

a podporu integrace.  

Následně je článkem 80 SFEU vymezena zásada solidarity a spravedlivého rozdělení 

odpovědnosti mezi členskými státy, a to i na finanční úrovni.  

2.2 SEU a SFEU 

SEU a SFEU jsou fundamentálními dokumenty EU, proto bych ráda vymezila 

nejdůležitější principy týkající se migrace v nich obsažené. Článkem 3(2)SEU je EU 

vymezena jako prostor svobody, bezpečnosti a práva, ve kterém je zaručen volný pohyb 

osob. V článku 18 SFEU je zakotven princip rovnosti a zákaz diskriminace na základě 

státní příslušnosti aplikován na občany členských států, ale i třetích zemí (kteří ale 

mohou mít rozdílné postavení na základě úpravy sekundární legislativy).
73

 

                                                           
73

 PEERS, 2006, op.cit., s.111-112 



 
 

27 
 

Hlavní prvky občanství jsou upraveny články 20-24, kde je institut vymezen jako 

doplněk, nikoliv náhrada primárního státního občanství s navazujícími právy, čemuž se 

věnuji v následující podkapitole. Otázka nabývaní občanství pro třetizemce není na 

evropské úrovni upravena, kromě zmínky v Tamperském programu.      

Práva pracovníků nalezneme v článku 45, jedná se o svobodu pohybu, zákaz 

diskriminace na základě státní příslušnosti v oblasti zaměstnání a pracovních podmínek, 

výhrady veřejného pořádku, veřejnou bezpečností a ochranou zdraví. Tento článek se 

ale netýká zaměstnání ve veřejné správě.
74

 Sociální podmínky, zabezpečení a daňové 

výhody pro pracovníky jsou vymezeny článkem 48 SFEU, na který navazuje Nařízení 

883/2004 o koordinaci systému sociálního zabezpečení
75

, zakotvující rovnocenné 

postavení všech legálních pracovníku je významným krokem k společné evropské 

politice v oblasti ekonomické migrace.  

Článek 49 a 53 zakotvuje svobodu usazování, tedy přístup k samostatně výdělečným 

činnostem a jejich výkon, jakož i zřizování a řízení podniků. 

Článkem 56 je zakázáno omezení volného pohybu služeb uvnitř Unie pro státní 

příslušníky členských států, kteří jsou usazeni v jiném členském státě, než se nachází 

příjemce služeb, čím je umožněno vysílání pracovníku do jiného členského státu bez 

nového pracovního povolení
76

 upraveno směrnicí 96/71/ES o vysílání pracovníků v 

rámci poskytování služeb s cílem zajištění právní jistoty v pracovněprávních vztazích.  

Pro ekonomicky aktivní migranty z EU a jejich rodinné příslušníky je nejdůležitější 

úpravou směrnice 2004/38 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků 

svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, nařízení 1612/68 

vymezující princip rovného zacházení mezi domácími a zahraničními pracovníky 

v sociální a daňové oblasti.  

Pro postavení třetizemců sehrává důležitou roli úprava směrnice 2004/114/ES o 

přijímání studentů, směrnice 2005/71/ES zjednodušující přijímání vědeckých 

pracovníků do EU, směrnice 2009/50/ES o přijímání migrantů s vysokou kvalifikací 
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přijaté za účelem zvyšování atraktivity Unie pro kvalifikované pracovníky z třetích 

zemí a výše zmíněná směrnice 2008/115/ES o navracení neoprávněně pobývajících 

státních příslušníků třetích zemí.  

V rámci právního systému EU je tedy postavení, soubor práv a povinností osob 

kategorizován. Jestliže by měla být vytvořena pomyslná hierarchie na základě práv a 

povinností osob na území EU, podle E.Guild  nejvýhodnějším postavením přirozeně 

disponují občané EU, EHP a občané Švýcarska, následně rodinný příslušníci občanů EU 

z třetích států, Turci, státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími 

rezidenty dle směrnice 2003/109, osoby sloučené na základe směrnice 2003/86 o právu 

na sloučení rodiny, uprchlíci podle směrnice 2004/83 o minimálních normách, které 

musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby 

mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje 

mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany a nakonec nelegální 

přistěhovalci. Jednotlivým skupinám legálních migrantů se budu v práci postupně 

věnovat. 

2.3 Interpretace a forma norem 

Obecně platí, že při jakékoliv interpretaci práva EU převáží ustanovení smluv jakožto 

primárního zdroje. ESD interpretuje ustanovení Smluv ve světle sekundární legislativy, 

kterou je nutno vykládat v širším kontextu evropského práva, nikoli v návaznosti na 

národní úpravy
77

.  

Pro úpravu problematiky migrace jsou využívané sekundární legislativní formy, 

nařízení a směrnice. Pro úpravu oblasti víz a hranic je užívaná forma nařízení, pro 

implementaci migrační politiky většinou forma směrnic. Odchylkou jsou případy 

úpravy kolizních norem pro žadatele o azyl, zpětného převzetí osob, jednotného 

povolení k pobytu, koordinace sociálních systémů, kdy je užívána forma nařízení nebo 

rozhodnutí za účelem dosažení uniformního zavedení. Podoba rozhodnutí je využívána i 

pro uzavření smluv s třetími státy.
78

 

V další části práce bych se ráda zaměřila na aktuální konkrétní legislativu, která ale 

podléhá neustálému vývinu. Nepochybně je tedy nutné zdůraznit význam judikatury pro 

výklad, praktickou aplikaci a rozvoj právního systému, ale také fakt, že v rámci EU není 
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proces vypracování jednotného systému pro zacházení s migranty ukončen. Na základě 

stanoviska E.Guild, která jako tři fundamentální zájmy migrujících osob uvádí 

podmínky vstupu na území a ochranu před vyhoštěním, přístupu k zaměstnání a 

sloučení rodiny se právní úpravě těchto faktorů budu postupně věnovat.  

2.4 Lidskoprávní standardy 

2.4.1 Lidskoprávní rámec 

Ústavní základy a mezinárodní lidskoprávní standardy jsou východiskem pro evropskou 

právní úpravu, která je podkladem pro praktickou aplikaci norem migračního práva. 

Důležitou inspirací byly patrně mezinárodní smlouvy
79

. Vývoj v této právní oblasti lze 

chápat jako rozšiřování a nárůst i v oblasti lidskoprávní.   

Žádoucí úroveň praktické ochrany byla jasně vymezena doporučením Globální komise 

pro migraci, podle které státy musí ochraňovat práva migrantů zesílením lidskoprávního 

rámce ovlivňujícího mezinárodní migranty a ujistit se, že ustanovení jsou aplikovány 

bez diskriminace. Všechny státy musí zajistit, že princip státní odpovědnosti za osoby 

na jeho území je realizován i v praxi, aby snížil tlak, kterému jsou migranti vystavováni, 

ochránil migranty na cestách a zajistil lidská práva těch v cílových destinacích.
80

 

Článkem 2 SEU je vymezeno, že Unie je založena na hodnotách úcty k lidské 

důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, 

včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve 
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společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, 

spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů.
81

 

2.4.2 Vztah a význam ESD a ESLP 

Na základě Evropské Úmluvy o lidských právech jsou signatáři vázáni rozhodnutími 

ESLP, garanta respektu vůči základním právům a zásadám, který má centrální pozici při 

výklade a rozvoji práv, což se ale nedotkne pravomocí Unie vymezených Smlouvami. 

Základní práva zaručena Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních 

svobod a která vyplývají z ústavních tradic společných členským státům, tvoří obecné 

zásady práva Unie.  Podle M. O´Boyle se „bezpochyby jedná o nejúspěšnější regionální 

systém ochrany lidských práv“
82
, i když se zaměřením na občanská a politická práva, ne 

výslovně práva migrujících osob.  

Lidská práva jsou v rámci evropského právního řádu pojímána jako obecné právní 

principy
83
, což se postupně vyvinulo od praxe ESD k zakotvení v článku 6 SEU, podle 

kterého EU uznává práva, svobody a zásady obsažené v Listině základních práv EU
84

 a 

zároveň EU přistoupí k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. 

Poprvé byly základní práva ES uznány formálně, i když ne právně závazně Společnou 

deklarací základních práv v 1977. „Evropská společenství vznikla po druhé světové 

válce s cílem nastolit stabilitu a mír v Evropě postupnou ekonomickou integrací. Otázka 

ochrany lidských práv zůstala ponechána jiné mezinárodní organizaci, Radě Evropy, v 

jejímž rámci byla přijata Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, 

zakotvující vznik efektivního systému ochrany lidských práv v podobě štrasburských 

orgánu, z nichž dnes převzal veškerou agendu ESLP. Lidskoprávní dimenze se na půdu 

EU dostávala postupně později, v důsledku procesu demokratizace a posílení 

občanského rozměru Unie. Iniciativu v této oblasti projevil EP i další orgány (Komise a 

Rada) a především ESD, k němuž se cestou předběžných otázek dostávaly případy, kdy 
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musel posuzovat, zda právo ES nezasahuje do základních práv fyzických a právnických 

osob“
85

. 

Amsterdamskou úmluvou jsou kompetence ESD vysloveně uznány, a to jak v oblasti 

kontroly, tak výkladu, přičemž je nutné zdůraznit jeho subsidiární vztah k rozhodování 

národních soudů. Rozhodování ESD ve sporných otázkách má zřejmý význam pro 

rozvoj a vymezení konkrétních kritérií v oblasti migračního práva. 

Členské státy zároveň uznávají jurisdikci ESLP, vykonávajícího nepřímý dozor
86

 nad 

rozhodováním evropských a státních institucí, kterého rozhodování má nepochybný 

vývoj v pojímání práv migrantů jako lidských práv.  

Vztah mezi právem EU, vykládaným ESD a právem založeným na Evropské úmluvě o 

lidských právech, vykládaným ESLP je vztahem vzájemné soudržnosti a koherence. 

Mezi oběma supra nacionálními soudy je vztah recipročního respektu, ESD při svém 

rozhodování odkazuje na rozsudky ESLP.
87

 

SEU pokrývá širší spektrum práv a především čtyři základní hospodářské svobody. 

Listina základních práv EU obsahuje jak základné lidské, tak občanské, politické, 

hospodářské, sociální a kulturní práva vycházející z Evropské Úmluvy o lidských 

právech, Evropské Sociální Charty a Charty základních práv pracovníku ES, ústavních 

tradic, ale také práv občan EU a práva třetí generace
88

 a nově pojatá práva. Jsou v ní 

výslovně obsažena i právo na azyl a ochrana v případě vystěhování, vyhoštění nebo 

vydání.
89

Jedná se v podstatě o kodifikaci práva již existujícího v jiných dokumentech 

nebo rozhodnutích ESD. 

Úmluvou MOP byla zakotvena zvláštní ochrana migrujících pracovníků a rovné 

postavení legálních a nelegálních migrantů v pracovní a sociální oblasti. Signatáři této 

Úmluvy se stal nízký počet států, což vedlo k přijetí Úmluvy OSN o ochraně práv všech 

migrujících pracovníku a členů jejich rodin, s podobným úspěchem.  
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2.5 Občanství EU a volný pohyb osob 

2.5.1 Občanství EU 

Euroobčanství upraveno články 9 SEU, 20-25 SFEU je specifickým institutem poprvé 

realizovaným Maastrichtskou smlouvou a prohlouben Amsterodamskou smlouvou za 

účelem dosáhnutí ekvity mezi občany jednotlivých členských států. Jedná se o soubor 

práv a povinností, které náleží každému občanovi členských států navazující na zákaz 

diskriminace vymezen článkem 18 SFEU. Explicitně a specificky jsou však vypočtena 

především práva. Vzhledem k migrační problematice jde především dle článku 21 

SFEU o právo volně se pohybovat a pobývat na území členských státu, které bylo 

přiznáno i státním příslušníkům třetích zemí legálně pobývajících na území členského 

státu EU. 

Euroobčanství je doplňkem k primárnímu občanství, nikoli substitucí, jak je vymezeno 

článkem 20(1)SFEU a článkem 9 SEU.  „Unijní občanství má tak blízko k typu 

kosmopolitního občanství, tedy s důrazem na vymezení přidané hodnoty práv 

náležejících občanovi nadnárodního společenství. Na druhé straně nikdo z euroobčanů 

nepřestává být příslušníkem svého národního či domovského státu”, což předurčuje 

evroobčanství, jako doplněk, nikoli náhradu státní příslušnosti (nejde o bipolitidu).“
90

 

Španělským memorandem evropské ústavy bylo vymezeno jako osobní a nezcizitelné 

právní postavení státních příslušníků členských státu Unie. 

Zavedením institutu euroobčanství tedy došlo k radikální změně statutu osob z občanů 

cizích států na euroobčany, což mělo význam v řadě případů, v podstatě došlo k 

„přibližování pozice občanu členských státu k příslušníkům státu pobytu.“
91

 Pravidla 

nabytí nebo ztráty evroobčanství vycházejícího ze státního občanství jsou na základě 

Edinburské deklarace z roku 1992 upravené výlučně vnitrostátně.
92
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2.5.2 Definice pojmu „pracovník“  

Sporným bodem při realizaci koncepce migrace ekonomicky aktivního obyvatelstva 

byla absence definice pojmu „pracovník“, jehož rozlišovací znaky byli až později 

postupně vymezeny na základě početné judikatury ESD. Určení pojmu bylo 

fundamentální pro náležitou aplikaci nařízení 1612/68 o volném pohybu pracovníků 

uvnitř Společenství, které upravuje jak postavení zaměstnanců, přeshraničních 

pracovníků, osob hledajících zaměstnání, rodinných příslušníků, kteří jsou nadáni 

sociálními právy jako samotní pracovníci.  

Pojetí „pracovníka“ nemůže být výhradně předmětem vnitrostátních definic
93

, ani jej 

nelze vykládat restriktivně
94

 . Jedná se o osobu, uplatňující své právo volného pohybu, 

vykonává skutečnou a efektivní práci
95

  pod vedením jiné osoby, pro jinou osobu a za 

tuto práci pak protihodnotou dostává odměnu v jakékoliv výši
96

.  Tomu, aby byla osoba 

považována za migrujícího pracovníka, nebrání krátká doba zaměstnání, omezená 
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rozsudku Soudního dvora C-22/08 Athanasios Vatsouras a C-23/08 Josif Koupatantze v. 

Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900 ze dne 4. Června 2009.  Na druhou stranu v rozsudku 

Soudního dvora C-344/87 Bettray v. Staatssecretaris van Justitie ze dne 31. května 1989 bylo shledáno, že 
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ze dne 7. září 2004, kdy se sice jednalo o práci, která měla sloužit k reintegraci do běžného pracovního 

prostředí, nicméně její rozsah byl přibližně třicet hodin týdne a vzhledem k individuálním okolnostem a 

podmínkám ESD nechal na státním soudu, aby sám rozhodl, zda šlo o skutečnou a efektivní činnost. Na 

základě těchto dvou případu lze vysledovat individuální přístup ESD, který vždy zvažuje nejen obecné 

skutečnosti, ale i jednotlivé detaily a odlišnosti. Podle Rozsudku Soudního dvora C-109/04 Kranemann ze 

dne 17. března 2005 zahrnuje definice stážisty a dle Rozsudku Soudního dvora C-294/06  Payir a další ze 

dne 24. ledna 2008 osoby vykonávající práci au pair. Osoba, která ve stejné době vykonává jinou činnost 

(např. studium nebo samostatně výdělečnou činnost), může mít postavení pracovníka. Do kategorie 

pracovníka patří i osoba handicapovaná vykonávající takou činnost podle Rozsudku Soudního dvora C-

287/05 Hendrix ze dne 11. září 2007. 
96

 Rozsudek Soudního dvora  C-66/85 Lawrie-Blum v. Land Baden-Württemberg ze dne 3. července 

1986, Rozsudek Soudního dvora C-53/81 Levin v. Staatssecretaris van Justitie ze dne 23. března 1982, 

Rozsudek Soudního dvora C-139/85 R. H. Kempf v. Staatssecretaris van Justitie ze dne 3. června 1986,  

Podle rozsudků Soudního dvora C-196/87 Steymann v. Staatssecretaris van Justitie ze dne 5. října 1988 a 
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pracovní doba nebo nízká produktivita
97

 , ani činnost vykonávaná mimo území EU, 

pokud si pracovní poměr s ním zachovává dostatečně úzké spojení
98
. Důležitým 

kritériem je vztah subordinace zaměstnance a zaměstnavatele
99
, o jehož existenci 

rozhodují soudy členského státu.  

V případech Martinéz Sala
100

 nebo Collins
101

   ESD dále rozšířil definici pracovníků o 

osoby, které práci hledají v době individuálně stanovené státem a existuje skutečná 

vazba mezi nimi a trhem práce. Specifickou skupinou jsou pak přeshraniční 

pracovníci
102

, jejichž pozice byla upřesněna ve věcech Hartmann
103

 , Bergemann
104

. 

2.5.3 Volný pohyb osob 

Článkem 21 SFEU je stanoveno již zmíněné právo svobodně se pohybovat a pobývat na 

území členských států, následně konkretizováno články 45-55 SFEU.
105

Původní 

koncepce počítala pouze s volným pohybem pracovníků, došlo ale k rozšíření na 

všechny občany Unie
106

. Volný pohyb euroobčanů chápeme jako migraci v širším 

smyslu, jelikož je upravena rozdílným souborem norem než právní postavení třetizemců  

migrujících v rámci EU, což je nadále pojímáno jako klasická forma migrace.  

Zavedení institutu euroobčanství tedy mělo dopad nejenom symbolický, jelikož 

související právní rámec již byl obsažen v existující legislativě, ale i dosah praktický, 
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 tedy osoby bydlící v jednom členském státu a pracující v jiném, přičemž domů jezdí často a 

pravidelně. 
103
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Lisabonskou smlouvou do čl. 11(4) SEU a upraven čl. 24 SFEU, na základě kterého může jeden milion 

občanů z podstatné části státu EU vyzvat EK k předložení právního aktu upravující problematiku 

provedení základních smluv, o kterou se občané zajímají. 
106

 Např. Rozsudkem Soudního dvora C-413/99 Baumbast ze dne 17. září 2002 bylo stanoveno, že SEU 

nevyžaduje od občanů EU, aby vykonávali profesní či obchodní aktivitu, ať již jako zaměstnanci nebo 

jako osoby samostatně výdělečně činné, za účelem požívání práv stanovených v části druhé SFEU.  
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jak bylo zdůrazněno ESD například ve věci Sala
107

, kde se právo na rovné zacházení v 

sociální oblasti již nevázalo na statut pracovníka, ale na statut euroobčana, čím se 

rozsah práv navazujících na svobodu pohybu rozšířil. Jak zmiňuji výše, případem 

Grzelczyk
108

ESD potvrdil, že občanství EU je základním statusem zajišťující rovné 

zacházení a nediskriminaci bez ohledu na státní příslušnost občanů EU.  

Judikaturou ESD navazující na právo volného pohybu došlo obecně k rozvoji konceptu 

sociálního občanství, chápaná jako právo všech občanů, bez ohledu na jejich 

ekonomickou aktivitu, požívat výhody sociálních systémů ve státě pobytu. Silně 

medializovaným byl případ Zambrano
109
, ve kterém ESD rozhodl, že práva nezletilých 

dětí, které jsou euroobčany se vztahují i na jejich rodiče. V opačném případě by totiž 

práva závislých nezletilců navazující na právo pobytu byla narušena. Tento princip platí 

i za situace, že dítě nikdy nevykonalo své právo volného pohybu na území EU. 

Prvky limitace sociálního rozměru volného pobytu jsou upraveny sekundární 

legislativou.
110

 

Euroobčané mohou na základně volného pohybu osob jako základní svobody cestovat v 

rámci Unie bez jakéhokoliv povolení, musí se však na vyžádání prokázat platnou 

totožností a doložit státní příslušnost. Pochopitelně, je limitována možnost států 

kontrolovat migrační toky nebo vyhostit euroobčany a jejich rodinné příslušníky, čemuž 

se v práci věnuji na příkladu českého právního systému. „Hlavní význam a budoucí 

dynamika unijního občanství netkví v samotném vstupu a pobytu občanů Unie na území 

jednotlivých států, ale ve spojení unijního občanství a sociálních nároků.“ 
111

 

Zavedením euroobčanství došlo k překlenutí rozdílů mezi postavením ekonomicky 

aktivních a neaktivních jedinců, rovné zacházení je zabezpečeno už jenom základním 

antidiskriminačním ustanovením v článku 18 SFEU, což ale neznamená kompletní 

vyrovnání postavení mezi občany členského státu a občany jiného členského státu, 

odlišujícího se kategorizaci pobytů, možnosti vyhoštění, neúplného volebního práva či 

                                                           
107

 Rozsudek Soudního dvora C-85/96 Martínez Sala v. Freistaat Bayern ze dne 12. května 1998. Tento 

případ měl význam i pro definici pojmu „pracovník“, kdy ESD stanovil, že v případě nedostatků 

podkladů, zda je osoba pracovníkem /např. zda hledá zaměstnání/, je na národních soudech aby provedli 

vyšetřování. 
108

 Rozsudek Soudního dvora C-184/99 Grzelczyk ze dne 20. září 2001. 
109

 Rozsudek Soudního dvora C-34/09 Gerardo Ruiz Zambrano v. Office national de l’emploi ze dne 8. 

března 2011.  
110

 CHOLEWINSKI, PERRUCHOUD , MACDONALD, 2010, op.cit., s.317 
111

 SCHEU, 2010, op.cit., s. 14 
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výjimkou z ekonomických svobod spočívající v omezení v oblasti veřejné služby, kde je 

vyžadována reciprocita práv a povinností navazující právě na státní občanství
112

. 

2.5.4 Směrnice 2004/38 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků 

svobodně se pohybovat a pobývat na území členských státu Unie 

Základním zdrojem úpravy postavení euroobčanů je směrnice 2004/38/ES, která je 

platnou také pro občany EHP. Byla významným prvkem sloužícím k vyrovnání 

postavení příslušníků jednotlivých členských státu bez ohledu na jejich ekonomickou 

aktivitu, i když transpozice byla nesprávně provedena v řadě státu
113

.  

Jak je patrné z názvu, tato směrnice upravuje postavení nejenom občanů EU, ale i jejich 

rodinných příslušníků bez ohledu na jejich státní příslušnost. Táto kategorii osob se ale 

věnuji samostatně níže. Směrnice nahradila předchozí úpravu volného pohybu osob
114

   

a převzala řadu principů, které se objevily v judikatuře ESD. 

Podmínkou aplikace směrnice na občana členského státu EU nebo jeho rodinného 

příslušníka, je předchozí využití práva volného pohybu
115

.  Na toto právo
116

   dále 

navazují právo na zaměstnání a vzdělání, zásada rovného zacházení s domácími 

pracovníky, právo na bezpečnost a sloučení rodiny. Zásah státu do rodinného života je 

kromě výjimek prováděných v souladu se zásadou proporcionality vymezených čl. 8(2) 

Evropské Úmluvy o ochraně lidských práv nepřípustný
117

 .  

Zároveň je při jakékoli realizaci upravené problematiky vycházet z fundamentálního 

principu rovného zacházení zakotveném v čl.24
118

 .  
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 Rozsudek Soudního dvora C-149/79 Komise Evropských společenství v. Belgickému království 

 ze dne 26. května 1982. 
113

[online]. [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/6946/HODNOCENI_EK_ 

Smernice_2004_38_CS.pdf  
114

 Směrnice Rady 68/360/EHS ze dne 15. října 1968 o odstranění omezení pohybu a pobytu 

pracovníků členských států a jejich rodinných příslušníků uvnitř Společenství, Úř. Věst. L 257, 

19.10.1968, s. 0013 – 0016, Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu 

pracovníků uvnitř Společenství, Úř. Věstník L 257 , 19.10.1968, s. 0002 – 0012 a Nařízení Komise 

(EHS) č. 1251/70 ze dne 29. června 1970 o právu pracovníků zůstat na území členského státu po 

skončení zaměstnání v tomto state, Úř.Věstník L 142 , 30.06.1970 s. 0024 – 0026. 
115

 Rozsudek Soudního dvora C-434/09 McCarthy v. Secretary of State for the Home Department ze dne 

5. května 2011 a Rozsudek Soudního dvora C-224/98 Marie-Nathalie D'Hoop proti Office national de 

l'emploi ze dne 11. července 2002. 
116

 Čl. 4, 5 směrnice 2004/38. 
117

 Zásah v souladu se zákonem, nezbytný v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, 

veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, ochrany pořádku a předcházení zločinnosti ochrany 

zdraví nebo morálky nebo ochrany práv jiných   
118

 Význam zdůrazněn v Rozsudku Soudního dvora C-144/04 Werner Mangold V. Rüdiger Helm ze dne 

22. listopadu 2005, rozsudek Soudního dvora C-555/07 Kücükdeveci v. Swedex GmbH & Co. KG ze dne 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/6946/HODNOCENI
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Právě ve směrnici 2004/38/ES nalezneme i vymezení povinností a kritérií pro pobyt 

občanů a rodinných příslušníků jiném členském státe, které byli transponované i do 

českého právního řádu, konkrétně ZoPC, kterému se věnuji v následující kapitole. Jak 

tam rozebírám, směrnice rozlišuje mezi pobytem do troch měsíců
119
, do pěti let a nad 

pět let
120

 a stanovuje kritéria. Kromě podmínek pobytu, obsahuje směrnice i úpravu 

vstupu a vyhoštění z území umožněného pouze z důvodů veřejného pořádku
121
, veřejné 

bezpečnosti nebo veřejného zdraví
122
, nikoli hospodářských účelů

123
, pričemž každý 

trestný čin není předpokladem k vyhoštění
124

,  stejně jako předchozí kriminální jednání 

                                                                                                                                                                          
19. ledna 2010, z čeho jsou stanoveny výjimky rozsudkem Soudního dvora C-100/01 Ministre de 

l'Intérieur v. Aitor Oteiza Olazabal ze dne 26. listopadu 2002 a spojeným rozsudkem Soudního dvora C-

482/01 Georgios Orfanopoulos v. Land Baden-Württemberg a C-493/01 Raffaele Oliveri v. Land Baden-

Württemberg ze dne 29. dubna 2004. Jedná se např. o vynětí z volebního práva, zaměstnání ve veřejné 

sféře, vynětí ze sociálního systému pro ekonomicky neaktivní jedince. 
119

 Dle čl. 27 (3) směrnice 2004/38 má stát v průběhu 3 měsíců od příjezdu, popř. registrace cizince na 

území právo prošetřit, zda cizinec představuje hrozbu pro chráněné společenské zájmy.  

Během prvních 3 měsíců nevyplývají migrantům žádné povinnosti, ale nemají ani nárok na sociální 

podporu. Samozřejmě, v rámci státu je možné stanovení výhodnejších podmínek. Princip rovného 

zacházení je tedy aplikován i na sociální oblast, stát ale není povinen přiznat nárok na sociální pomoc v 

prvních třech měsících pobytu nebo jedná li se o osoby hledající zaměstnání, kteřé mohou prokázat, že 

pokračují v hledání zaměstnání a mají skutečnou naději, že budou zaměstnáni, ani není povinen přiznat 

před nabytím práva trvalého pobytu vyživovací podporu při studiu, včetně odborné přípravy. Stane li se 

cizinec tzv. neodůvodněnou zátěží pro systém sociálního zabezpečení, přičemž nejsou schopní prokázat, 

že práci aktivně hledají a je pravděpodobné, že získají, je to podkladem pro zvláštní druh vyhoštění.   

Kolem přesné definice pojmu „neodůvodněná zátěž pro sociální systém“ se vedli dlouhé diskuze. Je sice 

vymezen článkem 16 Preambule, ale  Hailbronner odůvodněně argumentuje, že téměř v každém 

individuálním případě je velice složité dokázat neodůvodněnost požadavku, jelikož je nutné najít 

rovnováhu mezi veřejným a  soukromým zájmem. 

HAILBRONNER, Kay. Union citizenship and social rights, in Jean-Yves Carlier & Espeth Guild (eds), 

The future of free movement of persons in the EU, Brussels: Bruylant 2006, ISBN 28-027-2231-X. s.65-

79   

V případě překročení doby je vyžadována registrace u příslušného orgánu a předložení dokumentů o 

ubytování a dostatečných prostředcích, zdravotní pojištění. Následně je cizinci vydaná pobytová karta s 

platností na maximálně 5let dle článku 7. 
120

 Základním způsobem nabytí trvalého pobytu je uplynutí 5 let dle článku 16, což je předpokladem pro 

umonění pobíraní státní sociální podpory. Zjednodušené podmínky nabití jsou stanoveny článkem 17. 

Okolnosti vstupu na území členského státu, nejsou pro posouzení žádosti o udělení trvalého pobytu 

relevadntní, což potvrdilo Usnesení Soudního dvora C-551/07 Deniz Sahin v. Bundesminister für Inneres 

ze dne 19. prosince 2008, kdy pan Sahin žil na území členského státu jako žadatel o azyl, což není 

překážkou pro udělení povolení. 
121

 Pojem veřejného pořádku závisí na posouzení státem u konkrétní situace, ale dle rozsudku Soudního 

dvora C-348/96 Calfa ze dne 19. ledna 1999, rozsudku Soudního dvora C-41/74 van Duyn ze dne 4. 

prosince 1974 a rozsudku Soudního dvora C-268/99 Jany ze dne 20. listopadu 2001 je nutné dodržet 

objektivní přístup, i když se nemusí jednat přímo o protizákonné osobní jednání. 
122

 Založeno na seznamu nemocí v uvedených v nařízení č. 2 Světové zdravotnické organizace. Jedná se o 

nemoci s epidemickým potenciálem a jiné nakažlivé nemoci a nakažlivé parazitické nemoci, které se 

vyskytnou do troch měsíců po příjezdu. 
123

 Čl. 27-33 směrnice 2004/38. 
124

 Spojený Rozsudek Soudního dvora C-482/01 Georgios Orfanopoulos v. Land Baden-Württemberg a 

C-493/01 Raffaele Oliveri v. Land Baden-Württemberg ze dne 29. dubna 2004.  
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není dostačujícím důvodem k omezení práva volného pohybu, výjimkou jsou situace, 

kdy hrozba přetrváva v současnosti
125

. Důvodem k vyhoštění není ani předchozí 

nelegální vstup do země nebo setrvání na území po uplynutí platnosti víz
126

.  Na judikát 

Grzelczyk navazuje úprava, dle které nemůže být vyhoštění ani automatickým 

následkem závislosti EU občana nebo jeho rodiny na sociálním systému členského 

státu.
127

  Celkově je důraz kladen především na zásadu proporcionality, subsidiarity, 

individualizace, respektováni rodiny podle čl. 8 Evropské Úmluvy o ochraně lidských 

práv, ale i povahu a závažnost spáchaného činu, uplynutou dobu, rodinnou situaci, 

zázemí v krajině. Účel generální prevence je tedy nepřípustný. Každý členský stát má 

vlastní úpravu této oblasti, přičemž určitá míra státní podpory je samozřejmě žádoucí za 

splnění podmínek míry integrace
128

 a předchozí zapojení na trhu práce
129

. 

Vyhoštěná osoba ale může po uplynutí přiměřené lhůty znovu požádat o povolení 

pobytu či vstupu na území státu, ze kterého byl vyhoštěn
130

, jinak by se jednalo o trvalé 

omezení volného pohybu, což je v rozporu se základními zásady práva EU. 

3. Evropská právní úprava postavení občanů třetích zemí 

3.1 Úprava ochrany hranic 

EU, jako společenství suverénních státu je dle článku 67(1) SFEU charakterizovaná 

jako prostor svobody, bezpečnosti a práva. Evropská rada vymezuje v rámci tohoto 

prostoru strategické směry pro legislativní a operativní plánování.
131

Ochrana zájmů a 

hodnot probíhá souběžně a koordinovaně uvnitř Unie i na jejích vnějších hranicích na 

základě principu kooperace, solidarity a spravedlivého rozdělování zodpovědnosti.
132

 

Právní základ pro aktivity Unie v oblasti migrace je zakotven článkem 79 SFEU
133

. 
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 Rozsudek Soudního dvora C-503/03 Komise Evropských společenství v. Španělskému království dne 

31. ledna 2006. 
126

 Rozsudek Soudního dvora C-459/99 (MRAX) v. Belgickému státu  ze dne 25. července 2002. 
127

 Rozsudek Soudního dvora C-184/99 Grzelczyk ze dne 20. září 2001. 
128

 Rozsudek Soudního dvora C-209/03 Bidar ze dne 15. března 2005. 
129

 Rozsudek Soudního dvora C-138/02 Collins ze dne 23. března 2004. 
130

 Spojený Rozsudek Soudního dvora C-65/95 Shingara a C-111/95 Abbas Radiom (C-111/95)  ze dne 

17. června 1997.  
131

 Čl. 68 SFEU.  
132

 Čl. 80 SFEU. Je ale nezbytné podotknout, že dle čl. 72 SFEU se ustanovení hlavy V., tedy úprava 

prostoru svobody, bezpečnosti a práva, nedotýkají výkonu odpovědnosti členských států za udržování 

veřejného pořádku a ochranu vnitřní bezpečnosti na jejich území.   
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K realizaci myšlenky svobody pohybu prostřednictvím odstranění vnitřních hranic, dnes 

zakotveno článkem 67(2)SFEU, a vzájemné spolupráce došlo uzavřením 

Schengenských dohod a vytvořením Schengenského prostoru, které se na podkladě 

Amsterodamské úmluvy staly součástí evropského práva. Přeshraniční pohyb a kontroly 

osob jsou upraveny Schengenským hraničním kodexem. 

Dle článku 77 (1)a)b) SFEU
134

 je cílem Unie zajistit, aby osoby bez ohledu na svou 

státní příslušnost nebyly kontrolovány při překračování hranic, ale také zajistit kontrolu 

osob a účinný dohled nad překračováním vnějších hranic, jelikož prevence 

bezpečnostních rizik, organizované či přeshraniční zločinnosti, nelegální migrace a 

dalších nezákonných aktivit na vnějších hranicích je jednou z priorit Unie. V současné 

napjaté politické, ekonomické a sociální situaci na jižní i východní hranici je nutné 

přistupovat k problematice efektivně a racionálně, v souladu s ochranou nejenom zájmů 

EU, ale i s ohledem na solidaritu a ochranu lidských práv. Právě z důvodu sílícího 

restriktivního přístupu navazujícího na bezpečnostní a ekonomické otázky bývá čím dál 

častěji používán pojem „Pevnost Evropa“
135

. 

Podmínky pro překročení vnějších hranic jsou vymezeny článkem 5 Schengenské 

úmluvy
136

 a stejné kritéria jsou také základem pro obdržení víza dle článku 15 a 

realizaci cestování dle článků 19-21. 
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 Čl. 79 (1,2) SFEU zní: „Unie vyvíjí společnou přistěhovaleckou politiku, jejímž cílem je ve všech 

etapách zajistit účinné řízení migračních toků, spravedlivé zacházení pro státní příslušníky třetích zemí 

oprávněně pobývající v členských státech, jakož i předcházení nedovolenému přistěhovalectví a obchodu 

s lidmi a posílení boje 1proti těmto činnostem. Pro tyto účely odstavce přijímají EP a Rada řádným 

legislativním postupem opatření týkající se vstupu a pobytu a pravidla, podle nichž členské státy udělují 

dlouhodobá víza a 1vydávají dlouhodobá povolení k pobytu, včetně těch, která jsou udělována a 

vydávána za účelem slučování rodin; vymezují práva státních příslušníků třetích zemí oprávněně 

pobývajících v členském státě, včetně podmínek upravujících svobodu pohybovat se a pobývat v ostatních 

členských státech;  nedovolené přistěhovalectví a nedovolený pobyt včetně vyhoštění a vracení osob s 

neoprávněným pobytem; boj proti obchodu s lidmi, především se ženami a dětmi.“ 
134

 Realizace doplněna Nařízeni Rady (ES) č. 789/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se Radě vyhrazují 

prováděcí pravomoci v oblasti určitých podrobných předpisů a praktických postupů týkajících se 

posuzování žádostí o udělení víza, Úř. věst. L 116, 26. 4. 2001, s. 2.  
135
Tento koncept má několik dimenzí: demografická (obavy z vymírání „bíle civilizace“), socio-

ekonomická (pracovní trh, sociální politika států i EU, repatriace), kulturní, bezpečnostní, politická a 

lidskoprávní.  

[online]. [cit. 2014-03-08]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/studie-ceske-militantni-neonacisticke-

hnuti-aktualni-trendy.aspx 

 



 
 

40 
 

K realizaci a optimalizaci správy hranic a vyhledávaní relevantních údajů slouží 

SISII
137
, k vyhledávání údajů o stavu víz VIS. V obou systémech jsou obsaženy i 

biometrické informace. Jelikož žádný stát si nepřeje, aby na něj bylo pohlíženo jako na 

slabý článek v oblasti ochrany hranic
138

, je harmonizace v této oblasti prioritou. Provoz 

systémů VIS, SIS II a EURODAC  zabezpečuje Evropská agentura pro provozní řízení 

rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, přičemž 

komunikaci mezi databázemi členských států zefektivňuje systém SIRENE.  

FRONTEX zabezpečuje ochranu vnějších hranic, na pevnině i moři. Využívá formu 

koordinace, výměny informací s nečlenskými státy, v mimořádných situacích vysílá 

RABIT
139
. Na základě spolupráce a solidarity je peněžní zátěž realizace ochrany hranic 

financována přes Fond pro vnější hranice
140
, který měl pro období 2007-2013 k 

dispozici částku 1 820 milionů eur
141

. 

3.2 Úprava vstupu občanů třetích státu 

Společná vízová politika zakotvena článkem 77(2) SFEU je realizována Vízovým 

kodexem
142

, který harmonizuje podmínky a metody pro udělování krátkodobých 

víz
143
občanům třetích států

144
. Je nezpochybnitelné, že objektivně existuje dělení na 

občany třetích zemí privilegovaných a neprivilegovaných. Nejvýhodnějším postavením 

                                                                                                                                                                          
 

 

 

 
136

 Jedná se o platný doklad, platné vízum, je-li požadováno, případně doklady, které prokážou účel, 

podmínky předpokládaného pobytu, dostatečné prostředky pro obživu na dobu pobytu i na návrat do 

země původu nebo na průjezd do třetího státu, ve kterém je zaručeno jeho přijetí, nebo schopnost tyto 

prostředky legálním způsobem opatřit, fakt, že není veden jako osoba, které má být odepřen vstup na 

základě evidence v SIS II a nepředstavuje nebezpečí pro veřejný pořádek, bezpečnost státu, mezinárodní 

vztahy některé ze smluvních stran. Odchylka je dle článku 5 (2) možná z humanitárních důvodů, z 

důvodů národního zájmu nebo na základě mezinárodních závazků. 
137

 Zakotven Haagským programem, realizován od roku 2007.  
138

 CHOLEWINSKI, PERRUCHOUD , MACDONALD., 2010, op.cit.,  s. 444 
139

 Rapid Border Intervention Team, tedy Pohraniční jednotky rychlého nasazení. 
140

 zřízen Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 574/2007/ES ze dne 23. května 2007 o zřízení 

Fondu pro vnější hranice na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení 

migračních toků“, Úř. Věst. L 144/22, 6. 6. 2007.  
141

 [online]. [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_ 

security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l14571_en.htm 
142

 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu 

Společenství o vízech (vízový kodex), Úř. Věst. L 243/1, 15. 9. 2009.  
143

 Tzv. „schengenská víza” u pobytů jejichž délka nepřekročí za období šesti měsíců více než tři měsíce. 
144

 Za občana z třetích zemí je tedy považován občan, který není příslušníkem státu EU nebo zemí, jimž 

je udělena výjimka, tedy Island, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Norsko. 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_
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jsou rodinní příslušníci občanů EU, následně občané států, se kterými EU funguje na 

asociačním režimu
145

. Je rozlišováno, zda se jedná o občana z bezvízových nebo 

vízových zemí
146

. 

Vízovou povinnost nemají země na základě dohod o bezvízovém styku, nebo osoby, jež 

mají zvláštní práva na základě bilaterálních smluv, např. dohod o tzv. malém 

pohraničním styku
147

. 

Po legálním vstupu do země je nutná registrace, která je předpokladem pro možnou 

aplikaci Evropského práva
148

.   

Jelikož je udělování dlouhodobých víz dle článku 18 Schengenské úmluvy vymezeno 

vnitrostátní úpravou, české legislativě i v této oblasti se budu postupně věnovat. 

Svoboda pohybu na základě dlouhodobého víza je zajištěna nařízením 1091/2001.  

3.3 Legální migrace 

3.3.1 Úvod 

Jak zmiňuji v předchozích částech diplomové práce, fenomén migrace je přirozenou 

součástí společnosti, jejíž charakter je ovlivněn jak globalizací celkově, tak sociálními, 

ekonomickými, politickými ale i přírodními faktory. Všeobecně je svoboda pohybu 

zakotvena článkem 2 Protokolu 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 

Liberalizaci v oblasti fenoménu volného pohybu, později evroobčanství hodnotí 

K.Groenendijk ve své práci Forty years of free movement of workes pozitivně jak z 

hlediska politické stability, ekonomiky, práva ale hlavně překročení sociálního dělení na 

                                                           
145

 Tedy vzájemném vztahu s hospodářskými výhodami, ale i politickou a společenskou podporou. Jedná 

se o dohody o vytvoření EHS s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem a dle čl. 216 SFEU  

s Švýcarskem, stabilizační a asociační dohody dle čl. 217 SFEU  s přistupujícími státy nebo africkými, 

tichomořskými či karibskými zeměmi týkající se pracovních podmínek jejich občanů v EU, dohody se 

státy bývalého Sovětského svazu a ekonomická dohoda s Chile. 

Asociační dohody byli často předmětem výkladu, případem je případ Sevince, kdy byl poprvé přiznán 

rozhodnutí asociační rady přímý účinek. 
146

 Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, tzv. bílý seznam obsahuje seznam zemí, 

jejichž občané mají nebo nemají vízovou povinnost. Navazuje na něj nařízení 2414/2001 ze dne 7. 

prosince 2001, kterým bylo Rumunsko přeřazeno do seznamu bezvízových zemí a nařízení 453/2003 ze 

dne 6. března 2003, kterým byl na seznam zemí s vízovou povinností zařazen Ekvádor. Nařízení 

539/2001 bylo později upraveno nařízením 851/2005 ze dne 2. června 2005, kterým byla zakotvena 

povinnost vzájemnosti při bezvízovém styku a nařízením 1091/2010  ze dne 24. listopadu 2010. 
147

 Bilaterální dohody mezi členským státem EU a sousedícím nečlenským státem umožnující pravidelný 

pohyb osob žijících v pohraničních oblastech přes hranice. 
148

 Rozsudek Soudního dvora C-109/01 Akrich ze dne 23. září 2003. 
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„my“ a „oni“ v evropských společnostech. Tato tendence je v menší či vetší míře 

znatelná v jednotlivých státech, kde dochází ke sbližování právního postavení 

euroobčanů a třetizemců s vyšším pobytovým statutem.
149

 

Dle teorií věnujících se motivaci k migraci jsou nejčastěji se vyskytujícím faktorem 

ekonomické důvody. Právní základ oblasti zaměstnání třetizemců je stanoven v čl. 45 

SFEU, kde je obsaženo právo svobodně se pohybovat napříč EU za účelem hledání a 

výkonu zaměstnání a přípravě k povolání v jiných členských státech za stejných 

podmínek jako státní příslušníci hostitelských států na základě principu rovnosti a 

nediskriminace.
150

 Výjimkou je omezení odůvodněné veřejným pořádkem, bezpečností 

či ochranou zdraví.  

Pro osoby samostatně výdělečné a společnosti je svoboda podnikání a usazování 

upravena čl. 49 SFEU. Tyto možnosti v nemalé míře přímo dopadají na ekonomický 

vývoj a trh práce Unie a následně ovlivňují i mimoekonomické oblasti, kulturní 

směrování nebo demografický vývoj.  

Rámcově je problematika vymezena Plánem politiky legální migrace, detailní úpravu 

nalezneme v směrnicích upravujících jednotlivé kategorie ekonomicky aktivních osob 

legálně pobývajících na území EU. 

Výrazným krokem při sbližování národních úprav měla být směrnice 2011/98/EU o 

jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území 

členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv 

pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě, která se 

ale netýká se postavení dlouhodobě pobývajících rezidentů, azylantů, au-pair  nebo 

sezónních pracovníku.
151

 

Oblasti sociálního zabezpečení a daňových výhod jsou definovány nařízením (ES) č. 

883/2004
152

. Tato úprava, zakotvující rovnocenné postavení všech legálních pracovníku 

na základě výše popsaných principů, je významným krokem k společné evropské 

                                                           
149

 Tomuto trendu současný vývoj v ČR bohužel nenasvědčuje.  
150

 Také čl. 24 směrnice 2004/38 a nařízení 1612/68 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství 
151

 Preambule (8,9) směrnice 2011/98/ES. Směrnici lze na jedné straně vnímat jako přelomovou, protože 

se netýká pouze vysoko kvalifikované síly, avšak jejím obsahem je sice legislativně sjednocený, ale malý 

rozsah práv, který byly pracovníkům ze třetích zemí přiznány. Jedná se o garanci práva na rovné 

zacházení ve srovnání se státními příslušníky členského státu pobytu, v oblastech pracovních podmínek, 

včetně odměňování, propouštění, zdraví a bezpečnosti na pracovišti, přenositelnost důchodu do třetí 

země, svobodu sdružování a spolčování a členství v organizaci zastupující pracovníky nebo 

zaměstnavatele nebo v jakékoli organizaci, jejíž členové náleží k určité profesní skupině, vzdělávání a 

odbornou příprava, uznávání diplomů, osvědčení a jiných odborných kvalifikací v souladu s příslušnými 

vnitrostátními postupy. 
152

 Jelikož užití Nařízení Rady (ES) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního 

zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství, bylo nařízením 

Rady (ES) č. 859/2003 ze dne 14. května 2003 rozšířeno na občany třetích zemí, kterých se tato 

ustanovení dosud netýkala výhradně z důvodu jejich občanství a následně nahrazeno nařízením 883/2004 

o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Nařízením 1231/2010 se rozšířila působnost nařízení 

883/2004 a nařízení 987/2009 ze dne 16. září 2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato 

nařízení dosud nevztahovala pouze z důvodu jejich státní příslušnosti vycházejíc z čl. 79 SFEU. 
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politice v oblasti ekonomické migrace
153

, jelikož úprava byla přijata za účelem garance 

ochrany sociálního zabezpečení. Problematickým bodem byla otázka zdaňování 

vzhledem k riziku nulového, nebo naopak dvojitého zdanění, čemu bylo zabráněn 

přijetím bilaterálních dohod o zamezení dvojího zdanění, kde bylo jako rozhodující 

faktor stanoveno místo pobytu. 

Současný přístup členských států EU se vyznačuje koordinací, spolupráci v oblasti 

migračního práva a politiky
154

 a snahou o prevenci nežádoucí nelegální migrace, jelikož 

„Negativním jevem je zejména nelegální migrace a její možné důsledky, například 

napojení na organizovaný zločin. Pozitivní přínosy legální migrace pro kulturní, 

politický a ekonomický rozvoj společnosti může oslabit nedostatečná integrace 

přistěhovalců. Ta může být zdrojem sociálního napětí, které může ústit například 

v nežádoucí radikalizaci přistěhovaleckých komunit.“
155

 

Na právní rámec stanoven smlouvami navazovala postupně sekundární legislativa 

rozdělená dle skupin migrantů s cílem dosáhnutí žádoucí úrovně úpravy. Byly 

zakotveny normy vymezující postavení, soubor práv a povinností migrantů, který by se 

dali rozčlenit do dvou základních skupin. První skupinou jsou občané EU, tedy občané 

členských států, kterých postavení jsem načrtla v předchozí kapitole. Podmínky pobytu 

a právní režim jednotlivých kategorií občanů třetích zemí rozebírám níže. Specifická je 

úprava směrnice 2004/81/ES o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, 

kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému 

přistěhovalectví, a kteří spolupracují s příslušnými orgány 

3.3.2 Směrnice 2003/109/ES o právním postavení státních příslušníků třetích 

zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty 

Jak jsem již zmínila, některé kategorie občanů třetích zemí jsou nadání výhodnějším 

statutem. Směrnice 2003/109/ES upracuje právní postavení státních příslušníků třetích 

zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími legálními rezidenty
156

, tak aby se soubor 
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[online]. [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom 

_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l14571_en.htm 
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 Čl.79, 80 SFEU 
155

Bezpečnostní strategie ČR 2011, [online]. [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: http://www.vlada.cz 

/assets/ppov/brs/dokumenty/Bezpecnostni-strategie-CR_2011.pdf 
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jejich práv co nejvíc přibližoval právům, která jsou garantována občanům EU, což bylo 

stanoveno jako cíl Tamperskou dohodou
157

 a vymezeno v preambuli této směrnice. 

Status dlouhodobě pobývajícího rezidenta je přiznán osobě na základě žádosti a splnění 

podmínek
158

 nepřetržitého pobytu na území členského státu po dobu pěti let. Studentům 

se započítává jenom polovina stráveného času.
159

 O něco zjednodušené jsou kritéria pro 

držitelé modré karty.  K odmítnutí může dojít z obecného důvodu nesplnění podmínek 

nebo ohrožení veřejné bezpečnosti, což ale nesmí vycházet z ekonomických důvodů.
160

 

Jedná se o vymezení statutu permanentního charakteru
161

, který je garantem rovného 

zacházení v oblastech podmínek a přístupu k zaměstnání a samostatné výdělečné 

činnosti
162
, vzdělávání, uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené 

kvalifikaci, sociální zabezpečení, sociální podpory a ochrany, daňových výhod, svobody 

sdružování a spolčování. 

Členské státy ale mají pravomoc omezit princip rovného zacházení v oblastech přístupu 

k zaměstnání dle článku 153 SFEU, vzdělávání nebo sociální podpoře. Zároveň je jim 

umožněno rozšířit oblasti rovného zacházení.
163
K zachování standardů státy poskytují 

podporu ve formě životního minima, podporu v případě nemoci, těhotenství, 

rodičovskou podporu a podporu v rámci dlouhodobé péče.
164

  Standardy vymezené 

                                                                                                                                                                          
156

 V roce 2011 byla působnost rozšířena Směrnicí Evropského Parlamentu a Rady 2011/51/EU  ze dne 

11. května 2011, na základě které se směrnice vztahuje také na osoby, které požívají mezinárodní 

ochranu.  Úprava se ale dle čl. 3(2) netýká osob, které pobývají na území za účelem odborného vzdělání 

nebo studia, uprchlíků, osob pobývajících na území výhradně po přechodnou dobu, tedy au pair, sezónní 

pracovníci, pracovníci vyslaní poskytovatelem služeb za účelem přeshraničního poskytování služeb nebo 

jako přeshraniční poskytovatelé služeb nebo byla-li jejich povolení k pobytu formálně omezena (čl.3(2)e), 

či diplomatů, kterých postavení je upraveno odděleně. 
157

 PEERS, 2006, op.cit., s. 619 
158

 Zdravotní pojištění, pravidelné příjmy k zajištění výživy sebe i rodinných příslušníkům, přiměřené 

ubytování. Členský stát může po příslušnících třetích států požadovat splnění integračních opatření, v ČR 

je to hlavně jazyková zdatnost. 
159

 Čl. 4 směrnice 2003/109/ES.  
160

 Čl. 6 (1,2),  čl. 12 směrnice 2003/109/ES. 
161

 Čl. 8 směrnice 2003/109/ES, podle kterého odnětí nebo ztráta statutu jsou umožněny v případech 

vypočtených čl. 9, a tedy bylo-li získáno podvodem, v případě vyhoštění a nezdržování se na území po 

dobu dvanácti po sobě jdoucích měsíců, od čeho se ale lze odchýlit. Členské státy také mohou rozhodnout 

negativně na základě nelegálního jednání, kterým byl ohrožen veřejný pořádek, ale není podkladem pro 

vyhoštění nebo v situaci, kdy získal toto právní postavení v jiném členském státě. 
162

 Za předpokladu, že uvedené činnosti nejsou, byť příležitostně, spojeny s výkonem veřejné moci.  
163

 Čl.11směrnice 2003/109/ES. 
164

 Preambule směrnice 2003/109/ES.  
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směrnicí jsou ale nižší než v asociačních dohodách nebo lidskoprávních úmluvách,
165

  

kterých má být využito, obsahují-li výhodnější podmínky.
166

 

Právním základem článku 45 SFEU, stanovující volný pohyb pracovníků, je 

dlouhodobě pobývajícímu rezidentovi umožněn pobyt v jiném členském státě 

přesahujícím tří měsíce na základě povolení k pobytu
167
, a to za účelem zaměstnání 

nebo samostatná výdělečná činnost, studia, popřípadě jiných důvodů. Mohou být od 

nich požadovány dostatečné a stále příjmy, zdravotní pojištění a integrace, nebyla-li tato 

podmínka splněna v primárním státu. To se však nevztahuje na požadavek účasti na 

jazykovém kurzu.
168

 Obdržením povolení k pobytu je rezidentovi zajištěno rovné 

zacházení dle výše zmíněných kritérií
169

 a po později může i požádat o statut 

dlouhodobě pobývajícího rezidenta v druhém státě.
170

 S právem pobytu na území 

dalšího členského státu je spojeno i právo na doprovod rodinných příslušníků
171

dle 

úpravy článku 4(1) směrnice 2003/86/ES. K zamítnutí žádosti ale může dojít nejenom 

z důvodu ochrany veřejného pořádku nebo bezpečnosti, ale navíc i z důvodu ochrany 

veřejného zdraví.
172

 

Statut rezidentů je tedy výhodnější než samostatný trvalý pobyt, postavení se přiblížilo, 

ale nevyrovnalo postavení euroobčanů. 

3.3.3 Právo na sloučení rodiny 

Právo na respektování soukromého a rodinného života, zakotveno článkem 8 Evropské 

úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, se odrazilo na směrnici 

2003/86/ES o právu na sloučení rodiny, která měla významný sjednocující charakter, 

neboť tímto předpisem byla poprvé zahrnuta problematika slučování rodin občanů 

třetích států do jednoho dokumentu.
173

 Právní postavení imigrantů ale i uprchlíků
174

 se 

tak přiblížilo, ale nevyrovnalo postavení občanů EU a jejich rodin.  

                                                           
165

 HALLESKOV, Louise. The long term residence directive, European journal of migration and law 7. 

ISSN 1388-364X. s.201 
166

 Čl. 3 (3) směrnice 2003/109/ES. 
167

 Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k 

pobytu pro státní příslušníky třetích zemí.  
168

 Čl.14,15směrnice 2003/109/ES. 
169

 Čl.21směrnice 2003/109/ES. 
170

 Čl.23směrnice 2003/109/ES. 
171

 Čl.161směrnice 2003/109/ES. 
172

 Čl.17,18směrnice 2003/109/ES. 
173

 [online]. [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: http://www.migraceonline.cz/cz/e-knihovna/smernice-2003-

86-ec-o-pravu-na-slouceni-rodiny-v-eu 
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Směrnicí je umožněno slučování rodin, když byl alespoň jednomu členovi rodiny 

udělen statut uprchlíka nebo pobývá legálně v jednom z členských států EU nejméně 

jeden rok a má přiměřené šance
175

 dostat povolení k trvalému pobytu, kterého 

podmínky naplňuje
176

. Nejedná se ale o stejně široké vymezení rodinných příslušníků 

jako ve směrnici 2004/38. Sloučení je umožněno pouze jednomu partnerovi, 

manželovi/manželce
177
a dětem do určitého věku na základě hranice, určené jednotlivým 

státem, který může úpravu rozšířit také na další členy rodiny.
178

 

I s odhlédnutím od emoční stránky reunifikací, je problematické vymezení měřítek při 

hodnocení žádostí. Kromě výše zmíněného je ale nutné splnit i podmínky integrace, 

ubytování, pojištění, finančních zdrojů a nepředstavovat hrozbu pro veřejnou politiku, 

bezpečnost, zdraví, což jsou i důvody pro případné vyhoštění.
179

 

Po pěti letech pobytu by partnerovi mělo být uděleno samostatné povolení k pobytu. To 

může být uděleno i dřív a také ostatním členům rodiny.  

Specifickým je režim upravující postavení tureckých státních příslušníků. Přijetí 

rodinných příslušníků se se řídí směrnicí, ale jejich pobyt a přístup k zaměstnání a 

získání povolení k trvalému pobytu je již upraveno asociační dohodou a rozhodnutím 

1/80, není-li úprava směrnice příznivější.
180

 

3.3.4 Rodinný příslušníci občanů EU 

Postavení občanů třetích států není v rámci migračního práva EU upraveno jednotně. 

Nejvýhodnější je právě specifická pozice rodinného příslušníka občana EU, která je 

derivována od právního postavení občana. Odvozená práva zahrnují hlavně právo 

pobytu s nositelem originálního práva, přístup ke vzdělání, zaměstnání, sociálnímu 

systému státu a daňové rovnoprávnosti.
181

 

Oblast je upravena hlavně výše charakterizovanou směrnicí 2004/38/ES.  

                                                                                                                                                                          
174

 Nikoli osob požívajících subsidiární ochranu. 
175

 Výklad pojmu není přesně vymezen, závisí na objektivních kritériích vnitrostátní úpravy.  
176

 Čl. 3 (1,2) Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny. 
177

 Zdůrazněno vyloučení polygamie, čl. 4(4)směrnice 2003/86/ES. 
178

 Čl. 4 směrnice 2003/86/ES. 
179

 Od těchto požadavků je upuštěno v případě uprchlíků. Jsou vymezeny příznivější podmínky pro 

rodinné příslušníky vysoce kvalifikovaných pracovníků, př. kratší vyžadována doba pobytu držitele 

modré karty v délce maximálně dva roky, snížené integrační požadavky, okamžité umožnění přístupu na 

pracovní trh rodinnému příslušníkovi bez povinnosti žádosti o pracovní povolení. 
180

 PEERS, 2006, op.cit., s. 590 
181

 [online]. [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: http://www.ejil.org/pdfs/3/1/1180.pdf 
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Dle judikatury ESD vyplývá, že právo na vstup těchto osob vyplývá ze samotného 

rodinného vztahu, nikoli povolení k pobytu a nesmí mu být kladeny další podmínky
182

. 

Tento názor ESD vedl k omezení práva států rozhodovat o vstupu této kategorie cizinců 

na své území, které je zachováno pouze v případech ohrožení veřejného pořádku, 

bezpečnosti a zdraví
183

 nebo zneužití práva či podvod
184

. 

Pod termínem rodinný příslušník občana EU je dle článku 1(2)směrnice chápan manžel, 

manželka, partner, se kterým občan Unie uzavřel registrované partnerství.
185

 Jako 

manžel je chápana osoba, která uzavřela sňatek s občanem EU podle zákonů státu, kde 

bylo manželství uzavřeno a s kterým podle nemusí sdílet domácnost. Naopak pouhé 

soužití neznamená, že bude na osoby nahlíženo jako na manžele.
186

 Komplikované jsou 

případy tzv. sobášů z rozumu
187

, neboli fingovaných manželství, u kterých je 

samozřejmě vzhledem k lidskoprávní dimenzi problematiky nutné individuální 

posouzení situace. V případě prokázaní, jsou chápané jako zneužití a obcházení 

evropského práva, což vede k negativním konsekvencím pro cizince.  

Dalšími kategoriemi rodinných příslušníků vymezenými směrnicí 2004/38 jsou potomci 

v přímé linii, kteří jsou mladší 21 let nebo jsou vyživovanými osobami, a takoví 

potomci manžela či manželky nebo partnera či partnerky a předci v přímé linii, kteří 

jsou vyživovanými osobami, a takoví předci manžela či manželky nebo partnera či 

partnerky.
188

 

                                                           
182

 Rozsudek Soudního dvora C-459/99 MRAX v. Belgickému státu  ze dne 25. července 2002 zakotvil, 

je-li vztah prokázán, nesmí být toto jejich právo omezeno, ani pokud se pokouší vstoupit bez potřebných 
dokladů ani pokud vstoupili na území členského státu neoprávněně a ani pokud setrvali na území 

členského státu po uplynutí platnosti jejich víza. Tyto prohřešky mohou být sankciovány např. pokutou, 

naopak vyhoštění by bylo sankcí zjevně nepřiměřenou. Pozdější judikatura, např. ve věci Metock, 

potvrdila, že toto právo nemůže být podmíněno ani předchozím legálním pobytem v některém jiném 

členském státě. 
183

 Čl.27 2004/38. 
184

 Čl.35 2004/38. 
185

 Na základě právních předpisů členského státu, zachází-li právní rád hostitelského členského státu s 

registrovaným partnerstvím jako s manželstvím. Takto je otázka homosexuálních partnerství vykládaná v 

13 státech EU, včetně ČR dle §180f ZoPC.  
186

 Rozsudek Soudního dvora C-59/85 Nizozemský stát v. Ann Florence Reed.ze dne 17. dubna 1986. 
187

 Např. Rozsudek Soudního dvora C-127/08 Blaise Baheten Metock a další v. Minister for Justice, 

Equality and Law Reform, ze dne 25. července 2008 a Rozsudek Soudního dvora C-109/01Secretary of 

State for the Home Department v. Hacene Akrich ze dne 23. září 2003.  
188

 Čl. 3, bod 2 směrnice 2004/38  uvádí také další osoby, kterým by měl hostitelský stát usnadnit vstup a 

pobyt na jeho území - všichni ostatní rodinní příslušníci bez ohledu na jejich státní příslušnost, kteří 

nejsou zahrnuti v definici rodinného příslušníka a kteří jsou v zemi, z níž pocházejí, osobami 

vyživovanými občanem Unie s primárním právem pobytu nebo členy jeho domácnosti nebo u kterých 

vážné zdravotní důvody naléhavě vyžadují osobní péči tohoto občana Unie o ne a partner, se kterým má 

občan Unie řádně doložený trvalý vztah. 
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Rozhodnutím ESD v případě McCarthy
189

 byl vymezen podstatný faktor. Nevykonává-

li totiž osoba své právo volného pohybu
190
, nemůže se dovolávat ustanovení směrnice 

2004/38, neboť nespadá pod definici oprávněných osob. Jedná se pak totiž o čistě 

vnitrostátní situaci. Fakt, že občan Unie je státním příslušníkem více členských států, 

tedy neznamená, že využil svého práva volného pohybu.  

Důležitým bodem úpravy je, že smrt nebo odjezd občana z hostitelského státu 

automaticky neznamenají ztrátu pobytu pro rodinné příslušníky
191

, státní příslušníci 

třetích zemí ale musí pobývat ve státě alespoň jeden rok před smrtí osoby. Pro získání 

trvalého pobytu musí být pracující, osoby samostatně výdělečně činné a musí 

disponovat dostatečnými finančními zdroji, či být členy rodiny, jejíž člen již splňuje 

tyto požadavky.
192

 Obdobně se postupuje v případě, že dojde k rozvodu mezi občanem 

EU a příslušníkem třetího státu.
193

 

Případ Berrehab
194

  byl prvním, kdy došlo k uznání práva k pobytu jako základního 

lidského práva navzdory názoru státu a jeho zájmu chránit ekonomickou prosperitu a trh 

práce. Na druhé straně, ani soukromý a rodinný život
195

 nepožívá absolutní ochrany. 

Jsou umožněna omezení ze strany státu v případě národní či veřejné bezpečnosti, 

hospodářského blahobytu, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví, 

morálky, práv a svobod jiných, přičemž rozhodným měřítkem je rovnováha mezi zájmy 

jednotlivce a legitimními zájmy společnosti.  

                                                           
189

 Rozsudek Soudního dvora C-434/09 Shirley McCarthy v.  Secretary of State for the Home Department 

ze dne 5. května 2011. V tomto případě,  paní chtěla legalizovat pobyt svého manžela z třetí země, jelikož 
právo EU umožňuje manželovi občana členského státu, který legálně pobývá v jiném, nikoli domovském 

členském státě, aby s ním zůstali, i když tento manžel či manželka nejsou státními příslušníky některého 

státu Unie. Je to odlišní situace jako v případě Rozsudku Soudního dvora C-34/09 Gerardo Ruiz 

Zambrano v. Office national de l’emploi ze dne 8. března 2011. 
190

 Dle Rozsudku Soudního dvora C-60/00 Mary Carpenter v. Secretary of State for the Home 

Department ze dne 11. července 2002.  se jedná i o poskytování přeshraničních služeb. 
191

 Čl.12,13a směrnice 2004/38/ES. 
192

 Přes přísná pravidla, existuje jedna podstatná výjimka. Jestli občan EU zemře či opustí hostitelský stát, 

jeho děti a rodič, který je má v péči neztratí právo pobytu, jestliže tyto děti jsou zapsány do výchovného 

či vzdělávacího zařízení, minimálně do konce studia. 

BARNARD, Catherine. The substantive law of the EU: the four freedoms. 3 vyd. Oxford: Oxford 

University Press, 2007, cvi, 643 s. Online resource centre. ISBN 978-019-9298-396. s. 436-441 
193

 Rozsudek Soudního dvora C-237/91 Kazim Kus V. Landeshauptstadt Wiesbaden ze dne 16. prosince 

1992.  
194

 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva č. 10730/84  Berrehab v. Nizozemsko ze dne 

21.06.1998. 
195

 Úprava čl. 8 Úmluvy, rozsudku Soudního dvora C-60/00 Mary Carpenter v. Secretary of State for the 

Home Department ze dne 11. července 2002 vymezující požadavek proporcionality.  
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3.3.5 Kvalifikovaní pracovníci 

Speciálním postavením jsou nadáni vědecký pracovníci na základě směrnice 

2005/71/ES o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro 

účely vědeckého výzkumu přijímaný výzkumnou organizací schválenou státem na dobu 

delší než tři měsíce
196

, a to s cílem vytvoření Evropského výzkumného prostoru
197

 a 

dosáhnutí úrovně EU jako nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní 

ekonomiky na světě
198

. Tato úprava se nevyužije, existuje-li úprava příznivější.
199

 

Členské státy vydávají povolení k pobytu navazující na dohodu o hostování na dobu 

nejméně jednoho roku, popř. na dobu trvání projektu
200

 a toto povolení prodlouží, 

pokud jsou nadále splňovány podmínky. Na toto povolení je vázáno povolení k pobytu 

rodinným příslušníkům výzkumného pracovníka.  

Z povolení vyplývá právo vyučovat, jehož rozsah může být omezen, právo na rovné 

zacházeni s občany v oblastech uznávání diplomů, osvědčení a jiných odborných 

kvalifikací, pracovních podmínek, včetně mzdy a propouštění, sociálního 

zabezpečení
201
, daňových výhod a přístupu ke zboží a službám a právo na mobilitu 

upravené členským státem.
202

  Rámec je ale užší než ve směrnici  2004/ 37 o právu 

občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území 

členských států, která zakotvuje obecné rovné zacházení s občany primární země.
203

 

Směrnice 2005/71 logicky, nikoli výslovně, navazuje na směrnici 2003/109/ES a tím 

pádem i směrnice upravující právo na sloučení rodiny.
204

 

Komplikované je postavení jedné ze skupin osob s největším potenciálem, Ph.D. 

studentů provádějících výzkum, které může spadat pod úpravu směrnice 2005/71 nebo 

2004/114/ES o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, 

výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby nebo 

dokonce žádné z nich
205

, která se týká pobytu na území se tímto účelem po dobu 

                                                           
196

 Čl. 1 směrnice 2005/71/ES.  
197

 Zakotveno Lisabonskou smlouvou.  
198

 Preambule (2) směrnice 2005/71/ES.  
199

 Čl. 3(1) směrnice 2005/71/ES. 
200

 Čl. 8 směrnice 2005/71/ES.  
201

 Nařízením č. 859/2003  se působnost nařízení č. 1408/71 a nařízení č. 574/72 rozšiřuje na státní 

příslušníky třetích zemí.  
202

 Čl. 11,12,13 směrnice 2005/71/ES.  
203

 Čl. 24 směrnice 2004/38. 
204

 PEERS, 2006, op.cit., s.686-7 
205

 PEERS, 2006, op.cit., s.689 
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překračující tři měsíce.
206

 Směrnice se vztahuje obligatorně na účel studia, členské státy 

ale mohou rozhodnou o jejím uplatnění na ostatní kategorie.
207

 Pouze studentům je 

umožněno věnovat se také výdělečné činnosti, členské státy avšak mohou výkon vázat 

na vydání povolení, omezit rozsah nebo vyžadovat plnění ohlašovací povinnosti ze 

strany studenta, ale i zaměstnavatele.
208

 Povolení k pobytu je vydáváno po naplnění 

podmínek
209

 státu na období jednoho roku
210

. Soubor práv a limitů pro postavení 

studentů z třetích zemí tedy také nedosahuje úrovně rovnocenné s postavením studentů 

z členských států, u kterých je rovné postavení v oblasti vzdělávání vázáno právě na 

koncept euroobčanství.  

Příznivější je úprava pro další kategorii pracovníků stanovena směrnicí 2009/50/ES o 

podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu 

zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci, kdy se tyto osoby a jejich rodinný 

příslušníci mohou po osmnácti měsících oprávněného pobytu přestěhovat do jiného 

členského státu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. 

Vzájemné uznávání diplomů mezi členskými státy EU je upraveno směrnicí 2005/36 o 

uznávaní odborných kvalifikací navazující na článek 53 SFEU. Tato oblast uznávání 

osvědčení o kvalifikaci, diplomů či certifikátů byla ovlivněna případem Patrick
211

, ve 

kterém ESD rozhodl, že je-li ve státě usazování diplom uznán jako rovnocenný, nelze 

klást dodatečné podmníky pro výkon povolání. V praxi je problematická spíš 

nostrifikace diplomů hlavně z postsovětských zemí.  

3.6 Státní příslušníci Turecka 

Vzhledem ke geografické a kulturní odlišnosti, ale i zajímavému politickému kontextu 

se budu věnovat vztahu EU a Turecka samostatně. Jak zmiňuji v předchozí části, 

Turecko je kandidátskou zemí EU již desítky let. Základem vztahů je Ankarská dohoda 

                                                           
206

 Čl. 1a) směrnice 2004/114/ES. 
207

 Čl. 3(1) směrnice 2004/114/ES. 
208

 Čl. 17 směrnice 2004/114/ES. 
209

 Čl. 6-10 směrnice 2004/114/ES. 
210

 Lze ho prodloužit, ale také jeho prodloužení odmítnout nedodržuje li student omezení ohledně přístupu 

k výdělečné činnosti nebo nečiní dostatečný pokrok ve studiu dle čl.12.  U dobrovolníků lze platnost 

povolení prodloužit přiměřeně k délce programu dle čl.15.  
211

 Rozsudek Soudního dvora C-11/77 Richard Hugh Patrick v. Ministre des affaires culturelles ze dne 28. 

června 1977.  
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z roku 1963
212
doplněna protokolem rozšiřujícím pravomoci Asociační Rady z roku 

1970, která má charakter přístupové smlouvy s cílem postupného zavedení volného 

pohybu osob. Je nejstarší dohodou tohoto typu, která je stále v platnosti a poskytuje 

legální rámec pro pobyt a pracovní činnost tureckých státních příslušníků a obsahuje 

„standstill clause“
213

. I když je postavení občanů Turecka v EU široce právně upraveno 

sekundární legislativou i četnou judikaturou ESD
214

 a mezi zeměmi funguje politicko-

hospodářská spolupráce, oficiální přístup do Unie zatím nebyl schválen. „Důvodem 

tohoto rozhodnutí byly rozpory mezi Řeckem a Tureckem zejména v otázce Kypru, dále 

údajný turecký nacionalismus, ekonomické problémy, kurdský konflikt a porušování 

lidských práv.“
215

 

Pro občany Turecka byly již od sedmdesátých let vytvořeny v Evropě výhodné 

podmínky, nejdřív pouze v pracovněprávním směru, později i v ostatních oblastech jako 

následek slučování rodin.  Dnes je turecké obyvatelstvo nejpočetnější skupinou občanů 

třetích státu v EU
216
, uvádí se počet kolem 2,5 milionů jednotlivců, což tvoří asi ¼ 

všech migrantů z třetích zemí
217

. Otázka vzájemného ovlivňování a paralelní existence 

kultur je velice zajímavou problematikou.  

Asociační dohoda je provedena konkrétní úpravou obsaženou v rozhodnutích asociační 

rady č.2/1976 a 1/1980 upravující pracovní oblast
218

. Rozhodnutí asociační rady 

č.3/1980 zakotvuje rovný přístup v sociální oblasti, přičemž jsou do něj inkorporována 

ustanovení Nařízeni 1408/71. Rozhodnutí asociační rady jsou tedy chápany jako součást 
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 Dohoda byla následkem dobudování Berlínské zdi, čím se zastavil příval levné pracovní síly ze střední 

a východní Evropy potřebný vzhledem k příznivé ekonomické situaci v západní Evropě. 
213

 Ustanovení článku 13 Ankarské dohody, na základě kterého je stranám zakázáno změnit podmínky 

stanovené v době účinnosti smlouvy. V případě Ankarské dohody se jedná o podmínky přístupu 

k zaměstnání a samostatně výdělečné činnosti.  
214

 [online]. [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: http://www.ejil.org/pdfs/3/1/1180.pdf 
215

 SCHEU, 2010, op.cit., s. 17 
216

 GROENENDIJK, Forty Years Free Movement of Workers: Has It Been A Success and Why?, in: P. 

Minderhoud and N. Trimikliniotis (ed.), Rethinking the free movement of workers, Nijmegen 2009 

(CMR/Wolf), p. 11-24),  ISBN: 978-90-5850-464-7. s.21. 
217

 Problematickým faktorem při statistikách je fenomén dvojího občanství mezi tureckou populací, čím 

bývají často zařazeni do počtu obyvatel obou, popř. žádného státu. 
218

 v článku 6 zaručuje právo na obnovení pracovního poměru po dobu jednoho roku řádné práce pro 

jednoho zaměstnavatele, který má toto pracovní místo stále k dispozici. Po uplynutí tří let práce pro téhož 

zaměstnavatele má pracovník právo hledat si jiné místo. Dalším kritériem je povinnost pracovat ve 

stejném oboru čtyři roky. Následně si může turecký pracovník hledat práci v kterémkoliv oboru, 

samozřejmě s platným povolením k pobytu. Běh lhůty není přerušen, nevykonává-li zaměstnanec práci ze 

zdravotného důvodu. V článku. 7 je zakotveno, vykonávají-li rodiče zaměstnání v členském státe po dobu 

minimálně 3 let a jejich dítě tady ukončilo přípravu na povolání, má nárok na volný přístup na pracovní 

trh. 
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evropského práva
219

  a jejich přímý účinek byl poprvé potvrzen ESD v případe 

Sevince
220

.  

Při vývoji postavení tureckých občanů v EU mělo fundamentální úlohu rozhodování 

ESD, kterým byl postupně vytvořen statut zahrnující bezpečné právo pobytu
221

, ochranu 

před vyhoštěním
222

, rovné volební postavení, přístup k vzdělání.
223

 

Statut tureckých dělníku upravených asociační dohodou by se začátkem devadesátých 

let dal popsat jako pozice na půl cesty mezi evropskými pracovníky a pracovníky z 

třetího státu. Dnes se status blíží postavení euroobčanu
224

, jsou zakotveny podmínky 

rovného zacházení jak v oblasti vzdělávaní, tak pracovních podmínek. Relevantní 

úpravou je nepochybně také směrnice 2003/109/ES, která se na turecké občany 

uplatňuje po pěti letech pobytu. 

4. Česká legislativa 

4.1 Úvod 

Česká republika má vzhledem k své zeměpisné poloze specifickou pozici v rámci 

migračních toků. Během minulého režimu byla tak jako ostatní země východního bloku 

izolována od dění a integrace západoevropských států. Jak z důvodů ekonomických, tak 

politických byla spíš zemí původu než příjemcem migrantů, i když jako výjimka by se 

dali uvést pracovníci či studenti ze „spřátelených národů“, tedy Vietnamu, Polska, 
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 Rozsudek Soudního dvora C-12/86 Meryem Demirel v. Stadt Schwäbisch Gmünd ze dne 30. září 

1987. 
220

 Rozsudek Soudního dvora C-192/89 S. Z. Sevince v. Staatssecretaris van Justitie. ze dne 20. září 1990. 
221

 Ke ztrátě pobytu může dojít naplněním kritérií článku 6, tedy opuštěním trhu práce, nenalezením 

nového zaměstnání z důvodu dobrovolné nezaměstnanosti dle rozsudku Soudního dvora C-383/03 Ergül 

Dogan v. Sicherheitsdirektion für das Bundesland Vorarlberg ze dne 7. července 2005  

činem, který zapadá do kategorie veřejného ohrožení dle rozsudku Soudního dvora C-340/97 Ömer Nazli, 

Caglar Nazli a Melike Nazli v.Stadt Nürnberg ze dne 10. února 2000 nebo rozsudek Soudního dvora C-

467/02 Inan Cetinkaya v. Land Baden-Württemberg ze dne 11. listopadu 2004 a dlouhodobým pobytem v 

zahraničí bez dostatečného důvodu dle rozsudku Soudního dvora C-329/97 Sezgin Ergat v. Stadt Ulm ze 

dne 16. března 2000. Na rodinné příslušníky se vztahuje na základě článku 7 pouze důvod veřejné hrozby 

a pobytu v zahraničí dle rozsudku Soudního dvora C-373/03 Ceyhun Aydinli v. Land Baden-

Württemberg ze dne 7. července 2005.  
222

 Čl. 14 Rozhodnutí 1/80, Rozsudek Soudního dvora C-136/03Georg Dörr proti Sicherheitsdirektion für 

das Bundesland Kärnten a Ibrahim Ünal v. Sicherheitsdirektion für das Bundesland Vorarlberg ze dne 2. 

června 2005, kde bylo zdůrazněno, že rozhodnutí 1/1980 má být aplikováno analogicky k předpisům 

upravujícím volný pohyb pracovníku.  
223

 GROENENDIJK, 2006, op.cit., s. 97 
224

 GROENENDIJK, 2006, op.cit., s. 98 
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Mongolska a ostatních komunistických zemí přicházející na základě bilaterálních 

dohod. 

Česká imigrační politika se vyvíjela podobně jako v ostatních postkomunistických 

státech, mezi nimiž patří v procentuálním podílu cizinců ve společnosti spíše k 

nadprůměru. V celoevropském kontextu však stále patří ke společnostem spíše 

homogenním. Národnosti žijící na našem území pochází většinou ze sousedních zemí 

nebo ze zemí bývalého sovětského bloku.
225

 

Po sametové revoluci a rozpadu Československa podstoupili postsovětské krajiny 

období ekonomické, politické a kulturní transformace, čím se zařadili mezi cílové země 

migrantů a dochází k dynamickému rozvoji migrační politiky, ve které je „Prioritou 

státu v souladu se Zásadami politiky vlády v oblasti migrace cizinců přijímat účinná 

opatření, která budou podporovat řízenou legální migraci a zároveň minimalizovat 

nelegální migraci. S tímto cílem také souvisí snaha zajistit účinnou ochranu státních 

hranic v rámci schengenského prostoru.“
226

, přičemž patří pod působnost MV ČR, 

konkrétně OAMP.
227
MV na základě Koncepce integrace cizinců

228
 finančně podporuje 

fungování nevládních neziskových organizací zaměřující se na pomoc a integraci 

cizinců a emergentní projekty na obecní úrovni.  

Cíle české migrační politiky jsou formulovány v souladu s mezinárodními a evropskými 

závazky, kde je deklarována orientace na občany třetích zemí, pro integraci azylantů 

jsou určena specifická opatření Státního integračního programu
229

, v současnosti 
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 [online]. [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: http://www.evropskehodnoty.cz/fakta-cesko-a-imigranti/#mo 

re-428 
226

 [online]. [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/migracni-a-azylova-politika-ceske-

republiky-470144.aspx 
227

 Od roku 2009 rozhoduje MV ČR přes OAMP o udělování trvalých pobytů a od roku 2011 také 

dlouhodobých víz nad 90 dnů a povolení k dlouhodobému pobytu.  OAMP je zároveň koordinátorem 

instituce zabezpečující ochranu státních hranic, výměnu informací a řízeni mezinárodní migrace, 

Analytického centra pro ochranu státních hranic a migraci.  Jako databáze cizinců je využíván CIS a 

Informační systém Azyl. 
228

 Byla přijata usnesením vlády ČR ze dne 11. prosince 2000 č. 1266. Vycházela ze Zásad koncepce 

integrace cizinců na území ČR přijatých usnesením vlády ČR ze dne 7. července 1999 č. 689, z 

vnitrostátní právní úpravy postavení cizinců v jednotlivých oblastech integrace cizinců a z mezinárodních 

dokumentů v dané oblasti. Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců byla přijata usnesením vlády ČR ze 

dne 8. února 2006 č. 126 
229

 § 68, 69 a 70 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.  

http://www.evropskehodnoty.cz/fakta-cesko-a-imigranti
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rekonstruovaného dle novely zákona o azylu a kvalifikační směrnice, účinné o 

1.1.2014.
230

 

Česká imigrační politika zdůrazňuje jak potřebu integrace imigrantů, tak tolerance a 

multikulturní osvěty. Za nejdůležitější integrační prvek je obecně považováno zvládnutí 

českého jazyka, což je také jednou z podmínek pro nabytí trvalého pobytu. Dalšími 

integračními předpoklady jsou ekonomická soběstačnost cizince, orientace ve 

společnosti a vzájemné vztahy cizinců a majoritní společnosti.
231

 

České společnost postupně nabývá multikulturní charakter, který roste i zviditelněním a 

zlepšením postavení národnostních menšin, které je upraveno zákonem 273/2001 Sb., o 

právech příslušníků národnostních menšin.
232

 

ZoPC, jako nejzákladnější zákon vymezující problematiku na vnitrostátní úrovni, měl 

původně být zpřísňující úpravou s cílem snížení počtu cizinců, který nebyl naplněn.
233

  

Počet imigrantu narůstá od roku 2000, výrazněji vstupem do EU v roce 2004, přičemž 

ke konci roku 2011 bylo v CIS evidováno 403 709 cizinců s povoleným pobytem na 

území ČR, z toho bylo 198 675 cizinců v rámci trvalého pobytu. Cizinci tvoří tedy 4% 

české populace, 1,3% z toho jsou občani EU.
234

 Na druhé straně, počet českých 

emigrantu pohybuje kolem 55 000 občanů.
235

 

Přirozeně, jak na evropské tak na české úrovni je stanoven princip boje proti nelegální a 

neregulérní migraci. ČR má v rámci migračních toků postavení tranzitní i cílové 
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 Koncepce navazuje na Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí na zřízený 

Rozhodnutím Rady č.2007/435/ES  jako součást všeobecného programu Solidarita a řízení migračních 

toků s cílem podpory úspěšné integrace cizinců do evropské společnosti.  
231

 [online]. [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/integrace.aspx 
232

 V současnosti jsou v rámci ČŘ jako národnostní menšiny zastoupeny v Radě vlády pro národnostní 

menšiny s nárokem na státní podporu uznávaný Bulhaři, Chorvati, Maďaři, Němci, Poláci, Slováci, 

Srbové, Romové, Rusíni, Rusové, Řekové, Ukrajinci a nově také Bělorusové a Vietnamci, kteří navázali 

na tradici ekonomické migrace z minulého režimu.  Pro tuto komunitu je osobitá silná ekonomická 

motivace, hierarchie a uzavřenost, což je na jedné straně spojeno se sounáležitostí, na druhé ale přináší 

rizika spočívající v izolaci ústící do případu vykořisťování, porušovaní lidských práv ze stran 

zprostředkovatelských agentur a osob zúčastněných na náboru pracovní síly. Tato sféra je však natolik 

obšírná, že se ji z důvodu rozsahu této práce nemůžu věnovat.  

Postupně dochází i k rozšiřováni muslimské komunity, která je však silně diferencovaná jak zemí původu, 

sociální příslušností, jazykem, tak sklony k tradicionalismu nebo liberalismu. Obecně je integrace této 

komunity vnímaná jako problematická, což pravděpodobně vychází jak z stereotypizace, nedostatku 

objektivních informací, islámofobie, tak ze zkušeností a postojů krajin západní Evropy.    
233

 HAIŠMAN Tomáš, NOVOTNÁ Pavla, eds. Migrace a migrační politika v Evropě a Česku, Sborník 

z cyklu odborných seminářů, 1.vyd., Praha: Nakladatelství Jalna, 2013, 67s., ISBN:  978 8087125229. s. 

24   
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 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2011 
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 [online]. [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do 

;jsessionid=9ea7d07d30df7f90f216a7b6436b809cc23688b47399.e34MbxeSaxaSc40LbNiMbxeNaNaNe0

?tab=table&plugin=0&pcode=tps00177&language=en 
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země.
236
Dle dostupných údajů bylo v  ČR za první polovinu roku 2012 zjištěno 1615 

nelegálních cizinců, což je dle Cizinecké policie ČR nárůst 9%, z toho 98% bylo 

odhaleno při vnitrostátní kontrole, 2% byla zaznamenána již při vstupu do země, tedy na 

letištích ČR.
237

 

4.2 Právní rámec 

4.2.1 Ústavní pořádek 

Svoboda pohybu, pobytu a osobní svoboda je v rámci českého právního systému 

zakotvena již ústavním pořádkem, a to článkem 14(1,2) a článkem 8 LZPS. Dle článku 

42(1) LZPS je zaručeno rovné postavení občanů a cizinců, „Omezení volného pohybu 

osob musí být vždy v souladu s ochranou základních lidských práv a principem 

proporcionality, nelze je použít nikdy jen z ekonomických důvodů jako např. vysoká 

míra nezaměstnanosti či politická vhodnost zachování pracovních míst pro vlastní státní 

příslušníky.“
238

 

4.2.2 Zákonná úprava 

Nejrelevantnější vnitrostátní legislativní úpravu legální migrace vymezují zákon 

186/2013 o státním občanství ČR, zákon 310/1999 o pobytu ozbrojených sil jiných států 

na území ČR, zákon 216/2002 o ochraně státních hranic a zákon 326/1999 o pobytu 

cizinců na území ČR, doplněn o početné novelizace. O nejvýraznější změny se 

pochopitelně jednalo v souvislosti se vstupem ČR do EU.  Tomuto předpisu se budu 

vzhledem k tématu práce detailně věnovat v následující podkapitole. 

Ponevadž je migrace nejenom v ČR často ekonomicky motivována, byla v souladu 

s evropskými požadavky tato oblast začleněna i do zákona 435/2004 o zaměstnanosti a 

zákoníku práce, kde je přímo zakotveno rovné postavení občanu a cizinců v právech i 

povinnostech v oblasti pracovněprávních vztahů. 

Oblast studia upravuje zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzděláván, který dle §20 zakotvuje zákaz diskriminace 

občanů EU a jejich rodinní příslušníku. Přístup k bezplatnému vzdělání mají také ostatní 
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 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2011 
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[online]. [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/nelegalni-migrace-za-prvni-

pololeti-2012.aspx 
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 Bezpečnostní strategie ČR 2011, [online]. [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/ 

ppov/ brs/dokumenty/Bezpecnostni-strategie-CR_2011.pdf 
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cizinci na základě příslušného povolení k pobytu a jazykové zdatnosti.  V doplňkových 

formách vzdělání je ale úprava diferenciována, například družiny nebo umělecké školy 

nejsou příslušníkem třetích zemí k dispozici bezplatně.  

Uznávání kvalifikací se také rozlišuje na dvě skupiny, buď jde o akademické uznání na 

základě školského zákona, nebo kvalifikační, kterého úprava se nachází v zákoně č. 

18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků 

členských států EU a některých příslušníků jiných států, který se v souladu s unifikující 

směrnicí o uznávání odborných kvalifikací. 

EU neurčuje obsah právních úprav v oblasti sociálního zabezpečení členských států, ale 

má možnost koordinovat zásady a minimální standardy vnitrostátních předpisů. 

Základní koordinační úpravou je nařízení č. 883/2004, kterého základní zásady 

vymezují v předchozí části. Formy podpory jsou následně upraveny zákonem č. 

187/2006 Sb., o nemocenském pojištění a zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře, která je poskytována pouze cizincům s trvalým pobytem. Zákon č. 

111/2006Sb., o pomoci v hmotné nouzi váže, v souladu s evropskou normou, vyplácení 

dávek v hmotné nouzi na legální pobyt cizince
239

 po dobu delší 3 měsíců, kdy může být 

migrantům přiznán příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá 

pomoc. Tento objem dávek je nad rámec povinností stanovených směrnicí 

2003/109/ES.  

Nejdůležitějším právním předpisem upravujícím problematiku azylu
240

 na vnitrostátní 

úrovni je zákon č.325/1999Sb. o azylu vymezující základní formy mezinárodní ochrany 

v rámci české úpravy a to azyl a doplňkovou ochranu a zákon č. 221/2003 Sb., o 

dočasné ochraně cizinců, které jsou v souladu s mezinárodními závazky 

hmotněprávního charakteru, zejména Úmluvou o právním postavení uprchlíků a na ni 

navazující Newyorský protokol pod dohledem Úřadu OSN pro uprchlíky a evropskou 

azylovou úpravu. Na mezinárodní definici pojmů „uprchlík“
241

 a základního principu 
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 Jestliže jde o cizince, který je žadatelem o azyl, je nutné prokázat, že mu bylo uděleno vízum za 

účelem strpění pobytu, čím může prokázat splnění požadavku na pobyt. 
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 Ústavně zakotveno čl. 43 LZPS.  
241

 Dle čl. 1 (A) 2 Úmluvy o právním postavení uprchlíků „ten, kdo se nachází mimo svou vlast a má 

oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z 

důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů, je 

neschopna přijmout, nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám, odmítá ochranu své vlasti; totéž platí 

pro osobu bez státní příslušnosti nacházející se mimo zemi svého dosavadního pobytu následkem shora 

zmíněných událostí, a která vzhledem ke shora uvedeným obavám se tam nechce nebo nemůže vrátit“. 

Faktor překročení hranic domovského států je rozhodujícím pro odlišení od vnitřně přesídlených osob.  
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„non refoulement“ navazuje i výše zmíněná vnitrostátní právní úprava a důvody 

znemožňující vycestování dle §179 ZoPC. 

Česká azylová politika bývá charakterizována jako značně uzavřená, samozřejmě 

přiměřeně reaguje na mezinárodní situaci.
242

 Vzhledem k Dublinské úpravě se ČR 

vypořádává s uprchlíky přicházející leteckou dopravou v rámci letištního řízení.
243

 

4.2.3 ZoPC 

4.2.3.1. Úvod 

ZoPC definuje základní pojmy cizince
244

, občany EU či třetích zemí, rodinné 

příslušníky, nezaopatřenou osobu, stanovuje kritéria vstupu na území a kontroly
245

, 

přechodného pobytu
246

, trvalého pobytu a rovněž i možnosti vyhoštění. 

Základním rozlišovacím znakem důležitým pro právní úpravu pobytu cizinců na území 

ČR je v souladu s evropskou legislativou rozdělení imigrantů na euroobčany a jejich 

rodinné příslušníky, pro něž platí odlišná úprava než pro jedince přicházející z třetích 

zemí.
247

 

Pro nový členský stát, Chorvatsko, které vstoupilo do Unie v červenci 2013
248

, 

nezavedla ČR opatření směřující k omezení přístupu občanů Chorvatska na trh práce, 

ale vyhradila si však právo toto rozhodnutí přehodnotit, vyžádá-li si to situace.“
249

 

Na základě výše zmíněné úpravy Zákoníku Práce je postavení cizinců 

v pracovněprávních vztazích rovnocenné s občany. V oblasti přístupu na pracovní trh je 

postavení cizinců rozděleno do 2 skupin. Do první skupiny náleží občané EU a jejich 

                                                           
242

 Počet žádostí byl nadprůměrný například v letech 2001 a 2004, ale v roce 2012 bylo kladně 

rozhodnuto v případech 49 azylů a 149 doplňkové ochrany, což je asi čtvrtina žádostí. Celkově na konci 

roku 2012 pobývalo v ČR 2130 osob se statusem azylanta a 675 osob užívajících statut doplňkové 

ochrany. [online]. [cit. 2014-03-08]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/souhrnna-zprava-o-

mezinarodni-ochrane-za-rok-2012.aspx 
243

 SEAS sice zakotvuje solidární, společně sdílenou odpovědnost při posouzení žádosti o azyl, ale nelze 

popřít že fenomén masových přílivu je v středozemských státech výraznější. 
244

 Podle §1(2) ZoPC se cizincem rozumí fyzická osoba, která není státním občanem ČR, včetně občana 

EU. 
245

 V souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, 

kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský 

hraniční kodex) a zákonem č. 216/2002 Sb. o ochraně státních hranic 
 

247
 Zavedeno novelou ZoPC, publikované ve sbírce zákonů 30. prosince 2010 pod číslem 427/2010, 

účinné od 1. 1.2011.  
248

 Existující pobyty chorvatských občanů zůstali v platnosti, záviselo pouze na jejich vůli, zda požádá o 

změnu průkazu. [online]. [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/pobyt-chorvatskych-

obcanu-na-uzemi-ceske-republiky-po-vstupu-chorvatske-republiky-do-evropske-unie.aspx 
249

 [online]. [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/ceska-republika-umozni-obcanum-

chorvatske-republiky-volny-pristup-na-trh-prace.aspx 
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rodinní příslušníci a osoby, které mají trvalý pobyt, do druhé osoby, u kterých se 

vyžaduje povolení k zaměstnání z Úřadu Práce na dobu dvou let s možností 

prodlužení
250

. Povolení k pobytu a pracovní povolení občanu třetích státu bez trvalého 

pobytu je upraveno směrnicí 2011/98/EU
251

.  

ZoPC se nevztahuje na cizince požadující nebo požívající azyl, doplňkovou ochranu, 

dočasnou ochranu a na přechodný pobyt ozbrojených sil.
252

 Tyto oblasti jsou upraveny 

jednotlivými zákony, které zmiňuji na začátku této části.  

Právo na projednání věci v přiměřené lhůtě, neboli bez zbytečných průtahů, je součástí 

práva na spravedlivé řízení, které je zakotveno v čl. 38 odst. 2 Listiny základních 

lidských práv a svobod a čl.6 SŘ. V případě pobytového řízení dochází k častým 

průtahům překročením zákonem stanovené lhůty
253
. Vůči rozhodnutím lze podat 

odvolání ke Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. Ze soudního přezkumu 

jsou vyloučena rozhodnutí o neudělení víza
254

 a odepření vstupu s výjimkou občanů EU 

nebo jejich rodinných příslušníků. Lze však požádat o nové posouzení důvodů. Soudní 

přezkum je dále vyloučen u rozhodnutí o ukončení pobytu, pokud se cizinec před 

zahájením řízení o ukončení pobytu zdržoval na území nebo v tranzitním prostoru 

mezinárodního letiště neoprávněně a také rozhodnutí o nevydání zelené karty.
255

 Jinak 

lze žalobu vůči správnímu rozhodnutí podat ve lhůtě 30 dnů od doručení. V případě 

                                                           
250
Úřad ho vydá za předpokladu, že dané pracovní místo není možné obsadit jinak, s ohledem na 

požadovanou kvalifikaci nebo dostatek volných pracovních sil. Úřad práce může ale odmítnout prodloužit 

povolení, jestliže je nepříznivá situace na trhu práce a na úřadu jsou evidováni jiní uchazeči s přednostním 

postavením podle rozsudku NSS ze dne 22. března 2012, sp. zn. 6 Ads 108/2011-86. 

Tento na poptávce založen systém je obdobný s ostatními evropskými státy, dle OECD International 

Migration Outlook 2013. [online]. [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: http://www.oecd.org/els/mig 

/imo2013.htm 
251

 Z působnosti jsou vyňaty dle čl. 3 směrnice 2011/98/EU rodinný příslušníci občanů EU, kteří 

vykonávají právo volného pohybu v souladu se směrnicí 2004/38/ES, příslušníci třetích států, kteří jsou v 

rovném postavení s občany EU na základě asociačních dohod, dlouhodobí rezidenti podle směrnice 

2003/109/ES nebo sezónní pracovníci. 
252

 §2 ZoPC. 
253

 §169 a násl.  ZoPC.  
254

 Podle nálezu Ústavního soudu ze dne 24. 4. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 23/11, č. 234/2012 Sb. Z LZPS ani z 

mezinárodních smluv o lidských právech neplyne cizincům právo na pobyt na území ČR. Nemají tudíž 

ani nárok na udělení pobytového víza. Proto vyloučení rozhodnutí o (ne)udělení víza ze soudního 

přezkumu na základě § 171 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR, není v rozporu s čl. 36 odst. 2 

LZPS. Rozhodnutí o (ne)udělení víza nezasahuje do žádného základního práva nebo svobody; stát se tak 

může až v souvislosti s rozhodnutím o správním vyhoštění, které již soudnímu přezkumu podléhá na 

základě nálezu Ústavního soudu ze dne 9. 12. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 26/07, č. 47/2009 Sb. 
255

 §171 ZoPC.  

http://www.oecd.org/els/mig
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vyhoštění je lhůta zkrácena na 10 dnů, ale podání žaloby má odkladný účinek na 

vykonatelnost rozhodnutí, což se netýká případů ohrožení bezpečnosti státu. 

4.2.3.2 Vstup na území  

Jak pojednávám výše, podmínky vstupu na území, kontroly na hranicích a kritéria 

odepření vstupu jsou v ZoPC upraveny v souladu s evropskou legislativou, a tedy 

Schengenským hraničním kodexem a směrnicemi, hlavně směrnicí  2008/115 o 

společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně 

pobývajících státních příslušníků třetích zemí, směrnicí 2003/109 o právním postavení 

státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty, 

směrnicí 2003/86 o právu na sloučení rodiny, studentské směrnicí 2004/114/ES, 

směrnicí 2005/71, o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí 

pro účely vědeckého výzkumu. Vzhledem k povaze EU se jedná o úpravu týkající se 

překročení vnějších hranic EU, v případě ČR tedy o mezinárodní letiště. 

Policie dle §9 ZoPC odepře cizinci vstup na území v případech, kdy nepředloží platný 

doklad cestovní doklad, vízum, povolení k pobytu nebo vyžadované doklady a finanční 

prostředky
256

, předloží padělaný nebo pozměněný cestovní doklad, vízum nebo 

povolení k pobytu v souladu s článkem 16 (2)a směrnice 2003/86 umožnující tento 

postup, byli-li použiti nepravdivé nebo zavádějící informace nebo padělané či 

pozměněné doklady nebo že byl spáchán podvod nebo byly použity jiné nezákonné 

prostředky. Článkem 16(1) směrnice 2004/114 jsou také vymezeny důvody podvodního 

jednání nebo nesplnění podmínky účelu pobytu.  

Dalšími důvody upravenými §9 zákona jsou situace, kdy je cizinec je nežádoucí 

osobou
257

 nebo je zařazen do SIS II, popř. existence důvodného nebezpečí, že by 

cizinec mohl při svém pobytu ohrozit bezpečnost státu nebo mezinárodní vztahy, 

závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo je-li důvodné podezření, že cizinec 

trpí závažnou nemocí
258
. Vymezené bezpečnostní důvody jsou v souladu s článkem 

17(1,2) směrnice 2003/109 zakotvující zásadu proporcionalitu posouzení závažnosti
259

 a 

                                                           
256

 Dále upraveno §13 ZoPC. 
257

 Dále vymezeno §154 ZoPC. Jedná se o osobu, která by mohla ohrozit veřejnou bezpečnost, pořádek 

nebo zdraví a je vedená v evidenci. 
258

 Nemoc uvedenou v seznamu nemocí a postižení, které by mohly závažným způsobem ohrozit veřejný 

pořádek, stanoveném vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 274/2004 Sb. 
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vyloučení ekonomických důvodů a článkem 16(2) směrnice 2004/114 ale i článku 

7(1)d) směrnice 2005/71. 

Jelikož by bylo v rozporu s principem efektivnosti a lidskoprávních zásad penalizovat 

jednotlivce za nelegální vstup na území státu, je odpovědnost sporně
260
přesunuta na 

dopravce dle směrnice 2001/51/ES doplňující článek 26 Úmluvy k provedení 

Schengenské úmluvy, s čím je v souladu vnitrostátní úprava dle §104 a §157 ZoPC a 

§56a zákona o azylu. 

Cizinec je tedy oprávněn pobývat na území ČR na základě víza nebo povolení k pobytu. 

Dojde-li k jejich zrušení nebo uplynutí platnosti, je cizinci udělen výjezdní příkaz dle 

§50 ZoPC a článku 6(1) směrnice 2008/115. Tato forma je využívána i v případě 

správního vyhoštění dle §118(4)ZoPC. V ostatních případech je vydáno rozhodnutí o 

povinnosti opustit území dle §50a ZoPC a článku 6(2) směrnice 2008/115
261

. 

Rozhodnutí o povinnosti opustit území je ale vydáno i cizinci, který neoprávněně 

vstoupil nebo pobýval na území a má být předán podle mezinárodní smlouvy nebo 

Dublinu II.
262

 

Cizinec z třetích zemí, ale i občan EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska 

pobývající na základě jakéhokoliv druhu pobytu má povinnost hlásit změny osobních 

údajů, údajů v cestovním dokladu a dokladu vydaném k pobytu na území ČR.
263

 

                                                                                                                                                                          
259

 Podle nálezu Ústavního soudu ze dne 22. 10. 1998, sp. zn. III. ÚS 153/97, publikovaného pod č. N 

128/12 SbNU 227 je jedním z esenciálních znaků právního státu je princip přiměřenosti, který 

předpokládá, že opatření, omezující základní lidská práva a svobody, nesmějí svými negativními 

důsledky přesahovat pozitiva, která představuje veřejný zájem na těchto opatřeních. Posouzení 

proporcionality mezi veřejným zájmem na zákazu pobytu cizince na straně jedné a zájmem na ochraně 

základních práv a svobod na straně druhé proto musí vycházet z výše uvedeného principu. 
260

 Cílem je odradit dopravce od napomáhaných k nelegální migraci vysokým pokutami a povinností nést 

náklady za pobyt osoby. Důsledkem je vznik patové situace, kdy závisí na posouzení dopravce, zda se 

jedná o člověka splňujícího kritéria uprchlíka nebo nikoliv. 
261

 Jedná se o situace jako neoprávněný pobyt cizince s platným povolením k pobytu vydaným jiným 

členským státem, pobyt cizince staršího 15 let, který nevyužil možnosti dobrovolné repatriace dle zákona 

o azylu za účelem opuštění území, jestliže nepodal žádost o udělení mezinárodní ochrany, ačkoliv k tomu 

byl vyzván, nebo nevycestoval po pravomocném ukončení řízení ve věci mezinárodní ochrany z území ve 

lhůtě stanovené výjezdním příkazem nebo ve lhůtě do 30 dnů, nebyl-li udělen, nebo v případě uplynutí 

doby oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany. V těchto případech je cizinec zajištěn 

policii za účelem vycestování. 
262

 Nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení 

členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v 

některém z členských států stanovuje kritéria pro tyto situace za účelem zamezení nežádoucí nelegální 

migrace, souvisejících jevů a „refugees in orbit“.  
263

 V případě bezvízového pobytu, pobytu na krátkodobé vízum nebo u euroobčanů při pobytu bez 

potvrzení či povolení hlásí cizinec změny na cizinecké policii, v ostatních případech pracovišti MV ČR. 
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V následující části bych se ráda věnovala jednotlivým kategoriím pobytů u občanů EU, 

jejich rodinných příslušníků i občanů třetích států.  

4.2.3.3. Euroobčané  

Charakteristiku euroobčanství a práva z něj vyplývající jsem vymezila v předchozí 

kapitole. ČR, jako plnohodnotný člen EU přijala zákonnou úpravu, která je ve shodě 

s evropskými standardy, zejména směrnicí 2004/38.  

Svoboda pohybu euroobčanů vylučuje limitaci v této oblasti na území EU. Euroobčan, 

který předpokládá pobyt na území ČR přesahující 30 dnů je dle §93(2)ZoPC povinen 

nahlásit na policii místo pobytu. Tato úprava je v souladu s ohlašovací povinnosti 

stanovené článek 5(5) směrnice 2004/38.  

V případě občanů EU a jejich rodinných příslušníků je českou právní úpravou 

rozlišován přechodný a trvalý pobyt dle §87a a násl., 87g a násl.  

Potvrzení o přechodném pobytu není (prozatím) podmínkou pobytu, je vydána žádost 

dle §87a v případe že euroobčan hodlá na území pobývat víc než tři měsíce
264

 a 

neohrozil bezpečnost státu nebo závažným způsobem nenarušil veřejný pořádek. 

K nabytí trvalého pobytu je potřeba splnění podmínek charakterizovaných §87g 

v souladu se směrnicí 2004/38. Základním kritériem je dle §87g(1)a) a článku 

16(1)směrnice 5 let nepřetržitého pobytu
265
. Dalšími případy nabytí trvalého pobytu 

mohou být dle §87(1)b) a článku 17(1)a) směrnice situace, kdy euroobčan v době 

skončení zaměstnání, podnikání nebo jiné výdělečné činnosti dosáhl věku stanoveného 

pro vznik nároku na starobní důchod nebo pro vznik nároku na starobní důchod před 

dosažením důchodového věku a o tento důchod přiznávaný před dosažením 

důchodového věku požádal, pokud tuto činnost vykonával na území posledních 12 

měsíců před podáním žádosti o povolení k trvalému pobytu a nepřetržitě na území 

pobývá po dobu nejméně 3 let. Dle §87(1)c) a článku 17(1)b) směrnice je zisk trvalého 

pobytu také možný v obdobné situaci vzniklé z důvodu invalidity třetího stupně, kdy 

                                                           
264

 Dle čl. 7 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. Novelou 

má být dobrovolná forma registrace nahrazena povinnou, což je umožněno článkem 8 směrnice.  
265

 O nepřetržitost podle §87(7) ZoPC a článku 16(3) směrnice se jedná, nepřesáhne-li nepřítomnost 6 

měsíců ročně, nebo přesáhne-li tuto dobu z důvodu plnění povinné vojenské služby, nebo nebude delší 

než 12 po sobě jdoucích měsíců, a to ze závažných důvodů, zejména jde-li o těhotenství a narození dítěte, 

závažné onemocnění, studium nebo odborné školení, anebo z důvodu pracovního vyslání do zahraničí. 

Směrnice uvádí je důvod přerušení lhůty vykonané rozhodnutí o vyhoštění.   
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euroobčan pobýval na území nepřetržitě po dobu nejméně 2 let; podmínka doby 

nepřetržitého pobytu na území neplatí, pokud občanu EU vznikl nárok na invalidní 

důchod pro invaliditu třetího stupně z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání.  

Úprava zahrnuje v §87g(1)d) a článku 17(1)c) směrnice i situaci, kdy euroobčan je 

zaměstnán, podniká nebo provozuje jinou výdělečnou činnost na území jiného 

členského státu a zpravidla se každý den nebo alespoň jednou týdně vrací na území, 

pokud na území dříve nepřetržitě pobýval a současně zde byl zaměstnán, podnikal nebo 

provozoval jinou výdělečnou činnost po dobu nejméně 3 let. Posledním případem je dle 

§87g(1)e), jde-li o občana EU mladšího 18 let, který byl svěřen do náhradní výchovy.  

Dle české úpravy je možné vydání povolení k trvalému pobytu i z důvodů 

humanitárních nebo z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele a v zájmu ČR. 

4.2.3.4 Rodinný příslušníci občanů EU 

Rodinným příslušníkem občana EU je dle §15a ZoPC obdobná kategorie osob jako 

vymezuje článek 2(2) směrnice 2004/38.
266

 

I v případě občanů EU a jejich rodinných příslušníků je českou právní úpravou 

rozeznáván přechodný a trvalý pobyt na území státu.  

Rodinný příslušník je dle §87b a článku 9 směrnice o povolení k přechodnému pobytu 

ve stanovené lhůtě povinen žádat. Pobyt rodinného příslušníka, který není občanem EU, 

je v souladu s principem proporcionality vázán na pobyt občana EU.  

Rodinní příslušníci občana EU jsou vůči ostatním občanům třetích států privilegovanou 

skupinou. V jejich případě lze udělit trvalý pobyt v případech stanovených §87h, a tedy 

dle §87h(1)a) článků 16(1,2), 18 směrnice 2004/38 po 5 letech jeho nepřetržitého 

přechodného pobytu na území. Na článek 17(3)směrnice navazuje §87h(1)b), kdy je 

povolení vydáno po 2 letech nepřetržitého přechodného pobytu na území, pokud je 
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 Jedná se o manžela, rodiče (jde-li o občana EU mladšího 21 let, kterého vyživuje a se kterým žije ve 

společné domácnosti), dítě mladší 21 let a nezaopatřeného přímého příbuzného ve vzestupné nebo 

sestupné linii. Do této skupiny náleží občanem EU nebo jeho manželem vyživovaný cizinec, který se 

nejdéle do 26 let připravuje na budoucí povolání nebo mu bylo studium či výkon výdělečné činnosti 

znemožněno pro nemoc nebo úraz, anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není 

schopen vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Vnitrostátní úprava tedy nezahrnuje registrovaného 

partnera, na kterého odkazuje v §15a(3)b). §15a (3) plně navazuje na článek 3(2) směrnice zakotvující 

kategorii osob, kterým by hostitelský stát měl usnadnit vstup na území. Jedná se o příbuzné občana EU, 

který s ním sdílel domácnost, jsou občanem vyživováni, ze zdravotních důvodů se o sebe nedokáží 

postarat anebo mají s občanem vztah obdobný vztahu rodinnému a sdílejí společnou domácnost. 
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nejméně 1 rok rodinným příslušníkem státního občana ČR nebo občana jiného 

členského státu EU s trvalým pobytem. Trvalý pobyt lze dle §87(1)c)d) a článku 17(4) 

směrnice udělit i osobě pozůstalé po občanu ČR s trvalým pobytem nebo po občanu 

státu EU, který na území pobýval za účelem výkonu zaměstnání, podnikání nebo jiné 

výdělečné činnosti, v případě, že po dobu nejméně 2 let nebo k úmrtí euroobčana došlo 

v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, nebo pozbyl občanství ČR v 

důsledku sňatku s občanem jiného členského státu EU nebo nabytím jeho občanství.   

Také jsou v §87h(2) stanoveny možnosti vydání povolení z důvodů zájmu České 

republiky, nebo z humanitárních důvodů
267

. 

Po podání žádosti a splnění zákonně vymezených podmínek by MV ČR mělo v zákonné 

lhůtě, dle §6(1)SŘ bez průtahů rozhodnout. V případě kladného rozhodnutí, je vydáno 

povolení k trvalému pobytu
268

 a MV ČR oznámí VZP ČR pravomocnost rozhodnutí, 

čím dochází k automatickému zařazení do registru pojištěnců VZP. Do té doby je 

cizinec odkázán na povinnost hradit si pojištění komerční, čemu se věnuji níže.  

Záporné rozhodnutí může vycházet z důvodů dle §87k, a tedy v případech důvodného 

nebezpečí, že by žadatel mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem 

narušit veřejný pořádek, obcházení zákona žadatelem, zejména účelové uzavření 

manželství nebo určení otcovství prohlášeným souhlasem, vedení v evidenci 

nežádoucích osob a trvajícímu důvodnému nebezpečí spočívajícímu v ohrožení 

bezpečnosti státu či veřejného pořádku, ohrožení veřejné zdraví, nedostavení se k 

výslechu bez vážného důvodu, odmítnutí vypovídat nebo ve výpovědi uvede nepravdivé 

skutečnosti, nebo prostého nesplnění podmínek. Proti zamítavému rozhodnutí je možné 

využít právo na odvolání ve lhůtě 15 dnů.  

Jak je patrné, dle stávající úpravy nedochází k rozdílnému pojímání občanů ČR a 

občanů ostatních členských států, popř. jejich rodinných příslušníků. Toto logické 

uspořádání by mělo zůstat navzdory níže rozebrané návrhu zákona zachováno. 
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 Jedná se zejména o důvody péče o občana EU, který se kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu 

stavu nedokáže sám o sebe postarat, nebo společného soužití zletilého či nezletilého nezaopatřeného 

dítěte s občanem ČR nebo EU s trvalým pobytem. 
268

 Průkaz mající povahu veřejné listiny, platný 10 let s možností prodloužení. 
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4.2.3.3 Občané třetích zemí 

4.2.3.3.1 Vízová povinnost 

 

Postavení státních občanů zemí mimo EU a navazující postavení jejich rodinných 

příslušníků není rovnocenným s postavením euroobčanů. Je upraveno jednotlivými 

legislativními normami na základě kategorií vycházejících z účelu pobytu, které byly 

přeneseny do ZoPC.  

I když E. Guild ve svých pracích zdůrazňuje, že zavedením euroobčanství nedochází k 

radikálnímu děleni na „ně“ a „nás“, ale spíš směruje k postupnému sbližování pozic, 

bohužel, nemůžu nepodotknout mírné pochybnosti nad touto orientací vývoje v ČR.  

Dle § 93(1) české úpravy jsou občané třetích zemí povinni ohlásit přítomnost na území 

odboru cizinecké policie nebo pracovišti MV
269
ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne 

vstupu.  

Rozlišujeme kategorie oprávněných pobytů na pobyt přechodný bez víza, na základě 

dlouhodobého víza, povolení k dlouhodobému nebo přechodnému pobytu a specifickým 

je pobyt na základě výjezdního příkazu.
270

 Dalším krokem je trvalý pobyt.  

Neoprávněným pobytem se rozumí přítomnost státního příslušníka třetí země, který 

nesplňuje nebo přestal splňovat podmínky vstupu uvedené v článku 5 Schengenského 

hraničního kodexu nebo jiné podmínky vstupu, pobytu nebo bydliště v určitém 

členském státě, na území tohoto členského státu.
271

 

Udělovaní víz patří do kompetence MZV ČR a řídí se vízovým kodexem, nařízením 

539/2001, tzv. „bílým seznamem“ a bilaterálními dohodami recipročního charakteru, 

kterými je stanoven výčet zemí které jsou vázané a osvobozené od vízové povinnosti. 

V případě kladného vyřízení žádosti
272

 je cizinec povinen zastupitelskému úřadu ČR 
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 Byl-li příjezd realizován z důvodu vyzvednutí povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu. Tato 

povinnost může být nahrazena splněním u ubytovatele. 
270

 §17 ZoPC. 
271

 Čl. 3 (2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o 

společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních 

příslušníků třetích zemí.  
272

 Zastupitelské úřady v roce 2011 přijaly 590 813 žádostí o vízum a udělily 567 443 víz. Nejvíce žádostí 

o krátkodobé vízum podávali příslušníci Ruska, Ukrajiny, Turecka. Na počtu žádostí o dlouhodobé vízum 

se nejvíce podíleli státní příslušníci Ruska, Spojených států amerických a Ukrajiny, uvádí Zpráva o 

migraci a integraci cizinců 2011 
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před vyznačením víza předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, který se 

nevyžaduje, pokud je cizinec účastníkem veřejného zdravotního pojištění anebo jsou-li 

náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy nebo pokud cizinec 

prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem. Neslnění tohoto kritéria je 

jedním z důvodu negativního rozhodnutí, další způsoby uvádím na v předchozí části 

práce. Cizinec může ve lhůtě 15 dnů požádat o nové posouzení případu.   

Výjimkou z práva na bezvízový pobyt v tranzitním prostoru mezinárodního letiště je 

letištní průjezdní vízum upravené vyhláškou č. 428/2010 Sb. 

Specifickým typem je vízum za účelem převzetí povolení k pobytu
273

, které je 

využíváno v případech, jako například změna pasu v zemi původu, skončení platnosti 

povolení k dlouhodobému pobytu v průběhu řízení o řádné nově podané žádosti, či po 

schválení žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu podaných na zastupitelském úřadě 

ČR, kdy je potřebné pro návrat do ČR vízum za účelem převzetí povolení k pobytu. 

4.2.3.3.2 Dlouhodobé vízum a pobyt 

 

Má-li pobyt přesáhnout lhůtu 3 měsíců
274

 během půl roku ode dne prvního vstupu, 

přičemž doby se sčítají, je k jeho legalizaci nutné dlouhodobé vízum nad 90 dnů nebo 

povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu nebo to umožňuje bilaterální smlouva 

o bezvízovém styku, popř. výjimečně mohou získat krátkodobé vízum s omezenou 

platností pouze pro území ČR získané na velvyslanectví ČR. Zvláštními typy jsou 

pobyty na základě tzv. zelené a modré karty. 

Žádost o dlouhodobé, tzv. „národní“ vízum je podávána na zastupitelském úřadu, 

rozhoduje o ní MV ČR. Je vydáváno v případech převzetí povolení k trvalému pobytu, 

povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, studia nebo 

vědeckého výzkumu, modré nebo zelné karty nebo za účelem podání žádosti a je platné 

6 měsíců. 
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 §30(4) ZoPC. 
274

 Podání žádosti o dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu neopravňuje k 

překročení povolené doby pobytu. Samostatnou žádost o prodloužení je proto nutné podat. 
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U dlouhodobých pobytů
275

 je, přesahujícího 6 měsíců
276

, je základní podmínkou 

prokazatelný účel pobytu, což může být kromě studia dle směrnice 2004/114, 

vědeckého výzkumu dle směrnice 2005/71, i zaměstnání, podnikání, soužití rodiny dle 

směrnice 2003/86 s cílem zachování celistvosti, nebo speciální ochrany osob 

v souvislosti s obchodováním s lidmi
277

. Povinnost podat tuto žádost má i rezident 

jiného členského států ve lhůtě nejpozději 3 měsíců od vstupu.
278

 

Specifickými typy povolení k dlouhodobému pobytu z důvodů zaměstnání jsou zelená 

karta, čistě národní institut a modrá karta, institut evropského práva. Není li stanoveno 

jinak, je cizinec povinen disponovat povolením k zaměstnání vydávané na dobu 

maximálně dvou let s možností prodloužení vydávaného Úřady práce.
279

 

Zelená karta upravena §42g a násl. ZoPC a zákonem č.  382/2008 Sb. o 

zaměstnanosti
280

 je typem povolení k dlouhodobému pobytu na 2 až 3 roky 

usnadňujícím přístup na trh práce cizincům z vybraných zemí, kteří mají kvalifikaci, po 

které je v ČR poptávka a místa se nedaří obsadit pracovníky z ČR nebo EU na základě 

centrální evidence volných pracovních míst. Účelem tohoto čistě národního institutu 

bylo přilákání kvalifikovaných sil na český pracovní trh
281

. Vzhledem k charakteru 

karty není možná změna zaměstnavatele, avšak po uplynutí jednoho roku pobytu je 

cizinec oprávněn požádat o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným 

účelem.
282
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 V roce 2011 bylo státními příslušníky třetích zemí podáno celkem 13 711 žádostí o udělení povolení k 

dlouhodobému pobytu a to hlavně státní příslušníci Ukrajiny, Ruska a Vietnamu, dle Zprávy o situaci v 

oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2011.  
276

 §42(1) ZoPC. 
277

 V souladu se Směrnicí Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu vydávaném 

státním příslušníkům třetích zemí, kteří jsou obětmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k 

nedovolenému přistěhovalectví  a kteří spolupracují s příslušnými orgány.  
278

 §42c ZoPC.  
279

 §89 a násl. Zákona č. 435/2004Sb., o zaměstnanosti 
280

 Zákon o zaměstnanosti byl významně novelizován z důvodu transpozice tzv. „sankční“ Směrnice 

Evropského Parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a 

opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí zakotvující  

sankce vůči nelegálně zaměstnaným cizincům a především zaměstnavatelům, který z nelegální práce 

cizinců těží. 
281

 Rozlišujeme tři typy zelených karet: typ A pro kvalifikované pracovníky s vysokoškolským vzděláním 

a klíčový personál vydávány na 3 roky, typ B pro pracovníky na pracovních pozicích minimálně s 

požadavkem vyučen vydáván na 2 roky, typ C pro ostatní pracovníky na dobu 2 let, který ale nelze 

prodloužit. Lhůty upraveny §44 (6) a §44a(10) ZoPC. 
282

 Tento institut má být na základě nového cizineckého zákona nahrazen zaměstnaneckou kartu, tedy 

duálním povolením k pobytu i práci vycházejíc z povinnosti implementovat Směrnici Evropského 

Parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu vyřizování žádostí o 

jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o 

společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě.   
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Modrá karta, vydávaná na dobu 2 let
283

, vycházející ze Směrnice Rady 2009/50/ES o 

podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu 

zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci, upravená §42i ZoPC, je základem 

dlouhodobého pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci
284

. 

Změna zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele modré karty podléhá během 

prvních dvou let pobytu na území předchozímu souhlasu ministerstva, následně je 

vyžadováno pouze oznámení. Zaměstnávání této kategorie cizinců je oblastí evropského 

práva s relativně vysokou mírou vstřícného přístupu napříč členskými státy, jelikož se 

jedná o skupinu s žádoucím ekonomickým i demografickým potenciálem.  

V praxi je často využíván i institut dlouhodobého pobytu za účelem strpění upraven §43 

navazujícím na dlouhodobé vízum strpění dle §33, které je uděleno cizinci, kterému ve 

vycestování z území brání překážka na jeho vůli nezávislá nebo mezinárodní závazky 

dle §179, byl svědkem nebo poškozeným v trestním řízení a jeho účast na řízení je 

nezbytná nebo nejčastěji v případech kdy cizinec v době platnosti oprávnění k pobytu, 

jehož platnost nelze prodloužit, požádal na území o vydání povolení k trvalému pobytu 

a o této žádosti nebylo rozhodnuto v době platnosti oprávnění k pobytu cizince na 

území, nebo který podal žalobu proti rozhodnutí ministerstva, kterým byla zrušena 

platnost víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu anebo byla 

zamítnuta žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu nebo žádost 

o povolení k trvalému pobytu za podmínky, že současně podal návrh na přiznání 

odkladného účinku této žaloby pokud lze na základě těchto důvodu předpokládat pobyt 

delší než 6 měsíců. Povolení k dlouhodobému pobytu za tímto účelem se ale ukládá i 

cizinci, kterému vypršela platnost nebo bylo z důvodu ukončení trestního řízení zrušeno 

povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území, ale probíhá řízení proti 

zaměstnavatelovi o vyplacení dlužné mzdy. Tato kategorie je v souladu s článkem 6(5) 

směrnice 2009/52 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům 

neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. 

 

4.2.3.3.3 Trvalý pobyt 
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 §44 (7) ZoPC. 
284

 Tzn. řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, které trvalo aspoň 3 roky. 
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Vnitrostátní úprava rozlišuje mezi trvalým pobytem uděleným na základě povolení v 

případech občanů třetích zemí, občanů EU a jejich rodinných příslušníků a cizinců 

narozených na území ČR
285

 , kterých alespoň jeden rodič je nadán tímto pobytovým 

statutem a trvalým pobytem u cizinců svěřených do náhradní výchovy vyplývajícím 

přímo ze zákona.  

Splnění podmínek pro kladné rozhodnutí v případě podání žádosti o trvalý pobyt 

opravňuje občana třetí země k nejširšímu spektru práv v rámci českého migračního 

systému. Tuto žádost lze podat z důvodů humanitárních dle §66(1)a, důvodů hodných 

zvláštního zřetele dle §66(1)b, v zájmu ČR dle §66(1)c, společného soužití cizinců je-li 

žadatelem nezletilé nebo zletilé zaopatřené dítě dle §66(1)d, po řízení o udělení 

mezinárodní ochrany dle §67
286

, pokud předchozí povolení k trvalému pobytu bylo 

zrušeno protože cizinec pobýval mimo území členského státu nepřetržitě po dobu delší 

6 měsíců nebo mimo území EU po dobu delší 12 měsíců a nejednalo se o závažné 

důvody a od nabytí právní moci rozhodnutí neuplynula doba 3 let dle §66(2)
287

. 

Nejčastěji aplikovaným případem je splnění podmínky pěti let nepřetržitého pobytu na 

území
288

 a předpoklad integrace složením jazykové zkoušky dle §68
289

. Zjednodušené 

jsou podmínky pro zisk trvalého pobytu u držitelů modré karty, kteří musí pobývat na 

území EU 5 let
290

, z toho 2 roky na území členského státu.  

                                                           
285

 §88 (3) ZoPC. 
286

 Po čtyřech letech nepřetržitého pobytu za podmínky, že nejméně poslední dva roky probíhalo poslední 

řízení o udělení mezinárodní ochrany, včetně případného řízení o kasační stížnosti, pokud tato stížnost 

byla podána v zákonné lhůtě. Do doby pobytu se započítává doba pobytu na území na dlouhodobé vízum, 

na povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a doba pobytu po dobu řízení o udělení mezinárodní 

ochrany, včetně případného řízení o kasační stížnosti. Nepřetržitost pobytu na území je zachována, pokud 

cizinec podal žádost o udělení mezinárodní ochrany nejpozději do 7 dnů po skončení přechodného pobytu 

na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému anebo trvalému pobytu; to neplatí, pokud 

platnost těchto pobytových oprávnění byla zrušena. 
287

 Podmínka zjednodušeného opětovného vyřízení žádosti i trvalý pobyt. 
288

 Do doby pobytu se nezapočítáva doba, kdy byl cizinec služebně v zahraničí, doba práce sezónního 

nebo dobrovolnického charakteru, přičemž doba studia se započítává polovičně.  
289

 Úprava vyhlášky č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání 

povolení k trvalému pobytu na území ČR. Znalost českého jazyka není vyžadována od osoby mladší 15 

let, osoby studující nejméně 1 rok základní, střední školu nebo vysokou školu s českým vyučovacím 

jazykem anebo studijní program zaměřený na český jazyk na vysoké škole nebo prokáže absolvování jiné 

obecně uznávané zkoušky, žádá o povolení k trvalému pobytu podle § 66 nebo 67  ZoPC nebo po zániku 

oprávnění k trvalému pobytu, nebo má tělesné nebo mentální postižení, popřípadě dosáhl věk 60let.  
290

 V souladu s čl. 16 (2) Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a 

pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.  
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Další možností je podle §65(2) nabytí trvalého pobytu je rozhodnutím o svěření cizince 

mladšího 18let do náhradní výchovy osoby s trvalým pobytem nebo ústavu.
291

 

Po schválení žádosti je cizinci vydán průkaz s biometrickými údaji
292

 dle § 74(2), 117a , 

který splňuje požadavky nařízení 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení 

k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, má charakter veřejné listiny a u občanů 

třetích zemí je vydáván na dobu 10 let, popř. 5 let u cizinců mladších 15let. Následně je 

migrant automaticky zařazen do registru pojištěnců VZP. 

K zamítnutí žádosti dojde dle §75 v případech, kdy cizinec předložil padělané anebo 

pozměněné náležitosti, polygamního manželství, zmínce v SIS II, nedostavení se 

k výslechu bez vážného důvodu, odmítnutí vypovědi nebo uvedení nepravdivých údajů, 

bylo zjištěno obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k trvalému pobytu, 

zejména účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo 

určeno otcovství nebo cizinec pobýval mimo EU nepřetržitě po dobu delší 12 měsíců
293

, 

nejsou potvrzeny důvody uvedené v žádosti o povolení k trvalému pobytu podle § 66 

nebo nejsou splněny důvody nebo podmínky žádosti, či už finančního nebo 

bezpečnostního charakteru. Cizinec má právo na odvolání a to v 15 denní lhůtě od 

doručení rozhodnutí.
294

 

Na trvalý pobyt muže (automaticky v případě způsobu dle §68) ale nemusí navazovat 

postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta
295
, který lze udělit v případě splnění 

podmínek 5 let nepřetržitého pobytu na území, nenarušení veřejného pořádku nebo 

státní bezpečnosti, zajištění prostředků. Opětovně je zvýhodněno postavení osob 

s modrou kartou. Úprava ZoPC plně navazuje na směrnicí 2003/109.  

                                                           
291

 §65(1)b, §87(1) ZoPC.  
292

 V souladu s Nařízením Rady č.2252/2004 o normách pro bezpečnost a biometrické prvky v cestovních 

pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy jsou biometrické údaje (zobrazení obličeje a 

otisky prstů) od 2011 povinnou součástí povolení k pobytu vydávaných členskými státy EU, tedy i ČR 

pro státní příslušníky třetích zemí na základě povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a dále pro 

držitele jedné z forem mezinárodní ochrany, tedy azylu nebo doplňková ochrana sloužící k ověření 

pravosti průkazu a totožnosti držitele. 
293

 O závažné důvody se jedná v případě těhotenství, narození dítěte, závažným onemocněním, studiem 

nebo odborným školením anebo pracovním vysláním do zahraničí.  
294

 V roce 2011 bylo MV celkově přijato celkem 16 271 žádostí o povolení k trvalému pobytu především 

Ukrajinci, Slováky a Vietnamci.  
295

 Úprava Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních 

příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty.  



 
 

70 
 

Vnitrostátní úprava práva na sloučení rodiny je v souladu se směrnicí 2003/86. ČR při 

implementaci Směrnice stanovila k vyřízení žádosti lhůtu 270 dnů, což je maximální 

možná lhůta stanovena Směrnicí. 

4.2.3.3.4 Vyhoštění   

 

Ústavně zakotvená svoboda pohybu a pobytu může být limitována jenom je li to 

nevyhnutelné pro bezpečnost státu, udržení veřejného pořádku, ochranu zdraví nebo 

ochranu práv a svobod druhých a na vymezených územích též z důvodu ochrany 

přírody.
296

 

Vyhoštění z území ČR je jedním z druhů sankcí vymezených §80 Trestního zákoníku a 

§118 a násl. ZoPC, v souladu s kapitolou IV. směrnice2004/38/ES a směrnicí 2008/115, 

tzv. „návratovou směrnicí“, která upravuje postavení občanů třetích zemí neoprávněně 

pobývající na území členského státu. V rámci českého, nikoli obecně evropského 

právního systému, má tedy povahu jak trestněprávní, tak správněprávní. V této 

diplomové práci se vzhledem k povaze řízení dle ZoPC budu věnovat správnímu 

vyhoštění, pojímanému jako „preventivní opatření v oblasti kontroly 

přistěhovalectví“
297

. Je ale nutno zdůraznit, že je vyloučen účel generální prevence a je 

nutná vysoká míra individualizace při posuzování.  

Vyhoštění je §118(1)ZoPC definováno jako ukončení pobytu cizince na území, které je 

spojeno se stanovením doby vycestování
298

 z území na základě výjezdního příkazu a 

doby, po kterou nelze umožnit cizinci vstup na území EU. Občany EU a jejich rodinné 

příslušníky lze dle §118(2)ZoPC vyhostit pouze z území členského státu, nikoli celé 

EU. 

Jedná se o sankci, kterou lze uložit pachateli, který není občanem ČR
299

 a je-li to 

proporcionální k zajištění bezpečnost lidí nebo majetku či obecného zájmu. Jelikož se 

jedná o výrazný zásah do svobody pohybu, pobytu jednotlivce navazující na 
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 Čl. 14(3)LZPS.  
297

 Rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva č. 39652/98 , Maaouia v. Francie ze dne 

5. 10. 2000, na který navazuje rozsudek NSS ze dne 14. 7. 2005, čj. 5 Azs 94/2005-52.  
298

 Dle vnitrostátní úpravy §118 (3) ZoPC se jedná o dobu 7 až 60 dnů, což je přiznivější než lhůta 30 dnů 

stanovena čl. 7(1) návratové směrnice. Tato doba se neuplatní v případech zajištění cizince a lze ji zkrátit 

pod hranici 7 dní v př. §119(1)a) ZoPC navazujícího na čl. 7(4) směrnice, je-li ohrožen veřejný pořádek 

nebo bezpečnost státu, jeho územní celistvost, demokratické základy apod. 
299

 Zákaz vyhoštění vlastních občanů zakotven čl. 3 Protokolu 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod. 
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nedotknutelnost soukromého a rodinného života
300
, je při jeho užití nutné splnění 

požadavků zákonnosti
301

, subsidiarity, přiměřenosti a individualizace jednotlivých 

případů.
302

 

ZoPC rozlišuje správní vyhoštění z přechodného
303

 a z trvalého pobytu na území.  

Vzhledem k odlišné právní úpravě jednotlivých skupin cizinců, je i otázka vyhoštěni 

v rámci druhů pobytů přizpůsobena statutu občanů EU a jejich rodinných příslušníků a 

občanu třetích státu.  

Dle §119(1) lze státního příslušníka třetí země s přechodným pobytem vyhostit z území 

EU na dobu 3, 5 a 10 let
304

.  

Směrnice 2004/38 poskytuje silnější ochranu občanům unie a jejich rodinným 

příslušníkům pobývajícím na území jak na základě povolení k přechodnému tak 

trvalému pobytu. Tyto osoby lze vyhostit pouze z území rozhodujícího členského 

státu
305

. V případech jejich přechodného pobytu je vyhoštění možné dle §119(2,3) na 

dobu 3 let v případě ohrožení veřejného zdraví nebo10 let v případech ohrožení 

bezpečnosti státu nebo závažné narušení veřejného pořádku
306

. Je nutno respektovat 

ustanovení směrnice 2004/38, dle kterých vyhoštění nesmí být automatickým 

důsledkem využití systému sociální pomoci hostitelského členského státu a je 

                                                           
300

 Zakotveno např. čl. 9 Všeobecné deklarace lidských práv, čl. 13 Mezinárodního paktu o občanských a 

politických právech.  
301

 Zakotveno již v ústavním pořádku, čl. 14(5) LZPS „Cizinec může být vyhoštěn jen v případech 

stanovených zákonem.“   
302

 V rámci ČR byl za rok 2011 rodinný život prokázán v 92 případech vyhoštění. Opačná situace nastala 

454 krát. [online]. [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/pocty-vedenych-spravnich 

-rizeni-o-vyhosteni.aspx 
303

 Dle §118(4) ZoPC se pro účely správního vyhoštění za přechodný pobyt považuje i neoprávněné 

zdržování se cizince na území, v tranzitním prostoru mezinárodního letiště anebo pobyt na vízum nebo 

pobyt do právní moci rozhodnutí ministerstva o udělení oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné 

ochrany nebo soudu o žalobě ve věci dočasné ochrany. 
304

 Lhůty jsou v souladu s textem čl. 11(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 

16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně 

pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Podkladem pro stanovení lhůty by měla být míra 

společenské škodlivosti, např. nejnižší v případech neoprávněného pobytu či ohrožení veřejného zdraví 

přes padělaný, cizí či chybějící doklad o pobytu nebo zaměstnání, nepovolené překročení hranic až k 

ohrožení demokratických základu, územní celistvosti státu či veřejné bezpečnosti. Co se týká 

nepovoleného překročení hranic, žádost o udělení mezinárodní ochrany musí být podaná do dvou měsíců 

od udělení správního vyhoštění, popř. do tří dnů od odpadnutí překážky dle §120a(6) ZoPC. Dle §119a(1) 

ZoPC rozhodnutí o správním vyhoštění není vydáno, jestliže cizinec žádající o mezinárodní ochranu 

přichází přímo ze státu, kde mu hrozí pronásledování nebo vážná újma, území vstoupí nebo pobývá bez 

povolení a sám se bez prodlení přihlásí policii nebo ministerstvu a prokáže závažný důvod pro svůj 

neoprávněný vstup nebo pobyt. 
305

 §118(2) ZoPC je příznivější úpravou navazující na implementaci směrnice 2004/38. Vyhoštění občanů 

třetích zemí se týká území celé EU. 
306

 To neplatí, jde-li o občana Evropské unie, který pobývá na území nepřetržitě po dobu nejméně 10 let. 

http://www.policie.cz/clanek/pocty-vedenych-spravnich
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nepřípustné také v případech zaměstnaných, samostatně výdělečně činných osob nebo 

osob prokazatelně hledajících zaměstnání nebo být využito k hospodářským účelům.
307

 

Specifickou je kategorie dlouhodobě pobývajících rezidentů, kteří nejsou občany EU. 

Problematika expulze této skupiny osob je vymezena článkem 12 směrnice 

2003/109/ES, podle kterého je toto opatření možné pouze z důvodů dostatečně 

závažného ohrožení veřejného pořádku nebo bezpečnosti, nikoli ekonomických 

důvodů
308

 a je nutné zohlednit délka pobytu na jejich území, věk, následky pro danou 

osobu a rodinu a míru vazeb na země pobytu a původu. Jedná li se o rezidenta jiného 

členského státu, je vyhoštění možné pouze v případech nevyhnutných, nepostačuje-li 

zrušení povolení a souhlasí-li s takovým postupem orgán členského státu, který 

povolení vydal.
309

 Obdobnou je úprava kategorie osoby pobývajících na území ČR na 

základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, studia 

nebo vědeckého výzkumu.
310

 

Rozhodnutí o vyhoštění cizince, který požádal o udělení mezinárodní
311

  či dočasné 

ochrany, je vykonatelné po nabytí právní moci odmítavého rozhodnutí MV.
312

 Avšak 

rozhodnutí o vyhoštění lze i v případě statutu mezinárodní ochrany vydat, nevylučují-li 

to mezinárodní závazky, jestliže existují závažné důvody k tomu, aby byl považován za 

nebezpečí pro bezpečnost členského státu, v němž se nachází, nebo pravomocně 

odsouzen za zvlášť závažný trestný čin.
313

 

Rozhodnutí o vyhoštění vycházející z §119 není možné vydat, jestliže jeho důsledkem 

by byl nepřiměřený zásah do soukromého nebo rodinného života cizince
314

 protože jsou 

dle §28(1)směrnice 2004/38 brány v úvahu faktory jako je délka pobytu, věk, zdravotní 
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 Čl. 14(3,4), čl. 27(1)směrnice 2004/38. 
308

 Ve srovnání s čl. 27 odst. 1 směrnice 2004 /38 zde chybí důvod ohrožení veřejného zdraví. 
309

 §119(5)ZoPC. 
310

 §119(4)ZoPC. 
 

312
 §119(6,7) ZoPC.  

313
Čl. 21(2)a)b) Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2011/95/EU  ze dne 13. prosince 2011 o 

normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli 

požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na 

doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany 
314

 V souladu s čl. 8 Úmluvy, rozsudkem Soudního dvora C-60/00 Mary Carpenter v. Secretary of State 

for the Home Department ze dne 11. července 2002, rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 20. 2. 

2007, čj. 10 Ca 330/2006-89 je přiměřeným zásahem, je-li rozhodnutím dosaženo spravedlivé rovnováhy 

mezi zájmem státu na ochraně veřejné bezpečnosti, veřejného pořádku či veřejného zdraví a zájmem 

cizince na ochraně soukromého a rodinného života na straně druhé. Je tedy třeba zvažovat závažnost 

spáchaného deliktu či jiného rizika, které cizinec pro zákonem chráněný veřejný zájem představuje, ve 

vztahu k jeho osobním a rodinným vazbám na území ČR. Ve věci Carpenter bylo stanoveno, že porušení 
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stav, rodinné a ekonomické poměry, společenská a kulturní integrace v hostitelském 

členském státě a intenzita vazeb na zemi původu. Dalšími důvody jsou ohrožení 

bezpečnosti státu výjimečně u nezletilců
315
, u cizinců žádajících nebo disponujících 

povolením k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území nebo v případech  

extradice na základě mezinárodní smlouvy dle článku 6(3)směrnice 2008/115.  

U občanů EU a jejich rodinných příslušníků lze rozhodnutí zrušit, pokud netrvá důvod 

vydání.  

Správní vyhoštění u cizince s trvalým pobytem je upraveno §120ZoPC. U občanů 

třetích států je tedy možná expulze na dobu 10 let na základě stejných kritérií jako 

zmiňuji u osob s přechodným pobytovým oprávněním a na dobu 3 let
316

. 

U občana EU a jeho rodinných příslušníků je vyhoštění maximálně na dobu 10 let 

uskutečnitelné pouze v případě, že závažným způsobem ohrožuje bezpečnost státu nebo 

narušuje veřejný pořádek a nepostačuje odnětí oprávnění k pobytu. Dle článku 28(3)a) 

směrnice 2004/38 nesmí být rozhodnutí, s výjimkou naléhavých důvodů týkajících se 

veřejné bezpečnosti, vydáno vůči občanům Unie posledních deset let pobývajících v 

hostitelském členském státě nebo nezletilým osobám, kromě případů, kdy je vyhoštění v 

nejlepším zájmu dítěte anebo důsledkem by byl nepřiměřený zásah do soukromého 

nebo rodinného života cizince. 

K rozhodování na základě důvodů §119 a 120 je příslušná policie, je ale vázána 

závazným stanoviskem MV ohledem bezpečnosti vycestování.
317

 Současně je policie 

dle §178d povinna informovat veřejného ochránce práv, jako lidskoprávního garanta, o 

každém výkonu vyhoštění.  

                                                                                                                                                                          
povinnosti paní Carpenter nevycestováním o uplynutí doby stanovené v povolení k pobytu jakožto 

jediným nežádoucím jednáním by nesplňovalo požadavek proporcionality.  
315

 Platí obecný princip ochrany nejlepšího zájmu dítěte dle Úmluvy OSN o právech dítěte, čl. 28(3)b) 

směrnice 2004/38/ES a čl.5a) směrnice 2008/115/ES. 
316

V případech obcházení zákona zejména účelovým sňatkem nebo prohlášením o otcovství, 

nepravdivými skutečnostmi, pobytem mimo EU po dobu delší než 12 měsíců bez relevantního důvodu 

nebo mimo území státu po dobu delší než 6 let, na žádost, v případech opakovaného závažného narušení 

veřejného pořádku, státní bezpečnosti či práv a svobod druhých anebo je důvodné nebezpečí apod. podle 

§ 77 ZoPC.  
317

 §120a(5,6,7)  ZoPC. Není-li možné, je cizinci uděleno vízum strpění nad 90 dnů a do 2 měsíců, popř. 3 

dnů od odpadnutí překážky je oprávněn požádat o udělení mezinárodní ochrany dle úpravy zákona o 

azylu a obecné zásady nenavracení vymezená čl. 9(1)a) směrnice 2008/115/ES a 2004/83/ES o 

minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní 

příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje 

mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany.  
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Rozhodnutí o správním vyhoštění nemusí být definitivní povahy.
318

 

Návrat cizince do země původu lze rozdělit na návrat vynucený a preferovaný návrat 

dobrovolný. Ten je upraven §123a ZoCP a článkem 7 směrnice 2008/115. Jedná se o 

situaci, kdy ministerstvo může ve veřejném zájmu nést náklady
319

 na návrat cizince, 

který je zajištěn za účelem správního vyhoštění nebo mu byla stanovena lhůta 

k vycestování a nemá platný cestovní doklad anebo pobývá na území bez platného 

oprávnění k pobytu a osobně se dostavil na policii, s tým, že hodlá dobrovolně opustit 

území a bylo mu následně vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění. 

Je-li to vzhledem k osobě cizince potřebné, nebo nedojde-li k dobrovolnému opuštění 

území, lze jeho osobní svobodu omezit zajištěním
320

 za účelem účinného vyhoštění po 

dobu nezbytně nutnou. V tomto případě už není brán v úvahu případný zásah do 

soukromého nebo rodinného života
321

, který je posuzován v předchozím řízení o 

vyhoštění. Na základě judikátů ESD El Dridi a Achughbabian
322

, byl v souvislosti 

s návratovou směrnicí zdůrazněn zákaz uložení trestu odnětí svobody neoprávněně 

pobývajícímu státnímu příslušníkovi třetí země v průběhu řízení o navrácení, 

v situacích, kdy cizinec neuposlechne příkaz k opuštění vnitrostátního území s cílem 

nápravy neúspěchu donucovacích opatření. 

Spolupráce mezi členskými státy v oblasti vyhoštění byla zakotvena směrnicí 

2001/40/ES
323

, a směrnicí 2003/110 zakotvující realizaci transportu leteckou formou 

přes jiný členský stát.  
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 Jednou z možností odstranění tvrdosti je umožnění vstupu na území z rodinných nebo osobních 

důvodů nebo z důvodu předvolání orgánem ČR. Vyhoštěná osoba může také požádat o zrušení 

rozhodnutí, je-li to v přimeřené vzhledem k povaze vyhoštění a uplynulému času. Pro občana EU nebo 

rodinného příslušníka je článkem 32(1) směrnice 2004/38 stanovena lhůta tří let. Další možností zrušení 

rozhodnutí jako následek zisku občanství jiného státu EU nebo stane-li se rodinným příslušníkem občana 

EU. Dle Rozsudku Soudního dvora C-127/08 Blaise Baheten Metock a další v. Minister for Justice, 

Equality and Law Reform, ze dne 25. července 2008 bylo stanoveno, že ustanovení směrnice 2004/38/ES 

se vztahují na rodinného příslušníka občana EU bez ohledu na místo a datum uzavření jejich manželství, 

jakož i způsob, jakým tento státní příslušník třetí země vstoupil na území hostitelského členského státu. 

To je možné pouze v případě, nevzniká li tým ohrožení právem chráněných zájmů dle §122 ZoPC.  
319

 Dodatečně uhrazeny cizincem v poloviční výši, jinak zůstává zařazen v evidenci nežádoucích osob dle 

§123a(2), §154(4)b) ZoPC. 
320

 §124 a násl. ZoPC. 
321

 Rozsudek NSS ze dne 13. 8. 2009, čj. 2 As 22/2006-135.  
322

 Rozsudek Soudního dvora C-61/11 Hassen El Dridi, alias Soufi Karim ze dne 28. dubna 2011 a 

Rozsudek Soudního dvora C-329/11 Alexandre Achughbabian v. Préfet du Val-de-Marne ze dne 6. 

prosince 2011. 
323

 Směrnicí je umožněna situace, kdy jeden členský stát vyhostí občana třetí země, který se ale nachází 

na území jiného členského státu, je povinností státu, na jehož území se nachází, zajistit jeho vyhoštění 
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Je nezbytné zdůraznit zákaz hromadného vyhoštění cizinců jedním rozhodnutím. Tato 

zásada vymezena §118(5) ZoPC navazuje na článek 4 Protokolu č. 4 Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod a četnou judikaturu ESLP.
324

 

 

4.3 Občanství 

I když byla nejenom směrnicí 2000/43/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s 

osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ zakotvena zásada zákazu 

diskriminace, samozřejmě již obsažena v mezinárodní a primární evropské legislativě, 

výslovně upravena i sekundární formou, je občanství nejvyšším pobytovým statusem 

nezrušitelné povahy, které především třetizemcům plně umožňuje využívat svobody 

EU. 
325

 

Nabývání a pozbývání občanství je nově upraveno v zákoně 186/2013, o státním 

občanství ČR. §2 jsou vymezeny možnosti nabytí občanství narozením, osvojením, 

určením otcovství, nalezením na území, prohlášením nebo udělením. To je možné na 

základě správního uvážení MV v případě trvalého pobytu minimálně po dobu pěti let u 

občanů třetích zemí, troch let u euroobčanů nebo trvalého pobytu a celkem 10 let 

oprávněného pobytu
326

 vycházejí z beztrestnosti, znalosti českého jazyka, ústavního 

zřízení, kulturního prostředí, historie a celkové míry integrace a splnění povinností 

vyplývající ze ZoPC a předpisů upravujících VZP, sociální zabezpečení, důchodové 

pojištění, daně, odvody a poplatky.  

Novinkou vnitrostátní úpravy je zavedení možností dvojího občanství, což muže vést 

k zvýšení zájmu o české občanství. Také byla zavedena zjednodušená procedura pro 

zisk občanství prohlášením pro druhou generaci migrantů, tedy ti, kteří žijí v ČR od 10 

let věku. Toto prohlášení musí být učiněno do 3 let od dosažení 18 let.
327
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 Např. Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva č. 51564/99, Conka v. Belgium, ze dne 5. února 

2002.  
325

 V roce 2011 bylo uděleno občanství ČR 1 414 cizincům (údaj nezahrnuje občany Slovenské 

republiky), z toho se jednalo v 88 případech o osoby, kterým byla v ČR udělena mezinárodní ochrana 

formou azylu. Udělením nabylo státní občanství ČR nejvíce státních příslušníků Ukrajiny Polska, 

Vietnamu a udělením či prohlášením 378 slovenských občanů.  Jedná se ale pouze o zlomek ve srovnání s 

počtem podaných žádostí.  Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České 

republiky v roce 2011.  
326

 Evropskou úmluvou o státním občanství je výslovně zakázaná podmínka trvalého pobytu 

přesahujícího 10let 
327

 V průběhu roku 2014 mohou zjednodušenou verzi využít i starší migranti žijící v ČR od 10 let.  
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Odklony od základní úpravy jsou v případě nabývaní občanství narozením, osvojením, 

určením otcovství, případy neoprávněného vydání dokladu prokazujícího občanství 

osobě v dobré víře nebo některými slovenskými, popř. bývalými československými 

státními občany. 

Postoj ČR k udělování občanství je značně restriktivní. Zavedení možnosti dvojího 

občanství sice přináší výhodnější možností pro občany ČR i pro cizince, kladně bych 

zhodnotila taky příležitost k nabytí statutu pro migranty druhé generace, u kterých je 

pravděpodobná velká míra konformity s českým prostředím. Otázkou ale je, zda míra 

diskreční pravomoci správních orgánů při posuzování žádosti o statut, na který není 

právní nárok, nebude při určování výsledných počtů rozhodující a sporná. Kritizovaným 

je i využívaní stanovisek MV, Policie a zpravodajských služeb, které jsou sice podklady 

pro rozhodnutí, ale nejsou součástí spisu a tak není možno se  s nimi seznámit.  

Vágní je také neurčitá úprava tzv. „VIP občanství“, které je možné udělit, bez 

stanovených kritérií, osobě s významným přínosem pro ČR z hlediska vědeckého, 

vzdělávacího, kulturního či sportovního a bude sloužit k plnění mezinárodních závazků 

nebo humanitárních účelů.  

4.4 Nový balíček cizineckých zákonů:  ZoPC, návrh zákona č.77/13 o 

volném pohybu občanů EU a jejich rodinných příslušníků, návrh zákona 

č. 79/13  o ochraně státních hranic 

I když stávající legální úprava není považována za vyhovující faktickému stavu, 

v současnosti je širší veřejnost výrazně zmatená dalším směrováním vývoje. Početné 

novelizace ZoPC byly vedeny hlavně snahou o uvedení v soulads evropskými 

požadavky.  Aktuální návrh cizineckého zákona je diskutovaným a rozporuplným 

tématem, stejně jako přijetí samostatné právní úpravy vymezující podmínky pohybu 

euroobčanu a jejich rodinných příslušníků navazující na směrnici 2004/38/ES. Tyto 

kroky jsou evidentním znakem zesilující tendence ke kategorizaci cizinců.  

Jedním z důvodu novelizace ZoPC je potřeba implementace směrnice 2011/98/EU, 

vztahující se na oblast zaměstnávaní
328

. Jádrem změn pro ZoPC je zavedení nového 
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 Změny se tedy týkají zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání 

odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a některých příslušníků 

jiných států a o změně některých zákonů, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce.  
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druhu duálního povolení
329

 k dlouhodobému pobytu, tzv. zaměstnanecké karty, která 

nahradí zelenou kartu.
330

 Cílu zefektivnění řízení, které je dnes důvodem mnohých 

průtahů, nelze nic vytknout.  

Problematické jsou spíš další oblasti. Rozruch vyvolalo vyžadování povolení k pobytu 

delšímu 3 měsíců i od občanů EU, ale závažnější nedostatky uvádím spíš v další části.  

Přijetím této verze by mohlo dojít k omezení procesních práv
331
, zhoršení postavení 

cizinců s trvalým pobytem, který by bylo možné zrušit, zavedení nepřiměřeně vysokých 

příjmu jako podmínku trvalému pobytu či nelogickému, paradoxnímu znevýhodnění 

postavení rodinných příslušníků českých občanů vůči rodinným příslušníkům občanů 

jiných státu EU zakotvující obrácenou diskriminaci za situace, kdy rodinní příslušníci 

občanů ČR jsou obecně v režimu ZoPC, nikoli Zákona o volném pohybu občanů unie a 

jejich rodinných příslušníků.  

Vysokou míru nevole vyvolala úprava požadavků v oblasti zdravotního pojištění 

cizinců, protože i když odvádí ze mzdy pojistné na VZP, v případě ztráty zaměstnání 

toto pojištění ztrácí a musejí si koupit pojistku od komerčních zdravotních 

pojišťoven.
332

 

Problematická je i úprava vymezení zdrojů příjmu, diskriminační vázání nepříznivých 

následků
333

 na podání žádosti o určité dávky státní sociální podpory nebo pomoci v 

hmotné nouzi, ale také udělení nebo prodloužení platnosti národního víza za účelem 

zaměstnání vázáno nikoliv na osobní jednání cizince, nýbrž na dřívější jednání 

zaměstnavatele, resp. budoucího zaměstnavatele, zmatená úprava vyhoštění a zákazu 

pobytu, nevysvětlitelná absence věkového limitu pro rozhodnutí o zajištění cizince 
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 Dualita spočívá v řízení, kdy cizinec nemusí podávat zvlášť žádost o povolení k pobytu na MV a 

zvlášť žádat o povolení k zaměstnání na Úřadu práce, ale pouze na MV, které žádost posoudí dle centrální 

evidence volných pracovních míst vedené MPSV, které nebyli zaplněny Úřadem práce. MPSV  bude 

vydávat povolení k zaměstnání cizince v omezených případech, kdy cizinec bude žádat o zaměstnaneckou 

kartu, ale ta nebude mít duální charakter, stejně jako v případě, kdy cizinec má podle zákona o 

zaměstnanosti volný přístup na trh práce. 
330

 Následně se rozšiřuje působnost zákona o uznávání odborné kvalifikace i na držitele zaměstnanecké 

karty a držitele povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za jiným účelem než zaměstnání, který je na 

území zaměstnán. 
331

 Např. § 341 a § 345 odst. 6 – popření práva na seznámení se s podklady před vydáním rozhodnutí o 

udělení národního víza, resp. při žádosti o pobytové oprávnění podávané ze zahraničí 
332

 Tento systém není výhodný ani ze státního hlediska. Pojištění je totiž po uvážení společností 

poskytováno v omezeném rozsahu pouze zdravým, produktivním jednotlivcům, jejichž poplatky se 

stávají příjmem těchto společností. Naopak, nemocným péči z humanitárních důvodů často hradí stát.  

Další návaznosti jsou nekorektní praktiky a obecně známa účast různých pofidérních zprostředkovatelů 

prosperujících ze situace cizinců.      
333

 Tzn. ztráty pobytového oprávnění. 
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v zařízení pro zajištění cizinců a zarážející nekonzistence s občanskoprávní úpravou 

zletilosti
334

a chaotická úprava zajištění umožněného v případě nezletilého bez 

doprovodu a rodin s nezletilými dětmi až na dobu 545 dnů místo současného limit 180 

dnů a 90 dnů u nezletilých nebo absurdní lhůta 24 hodin na přezkoumání situace v zemi 

původu MV jsou jenom zlomkem z nedostatků této novely.  

Veřejný ochrance práv zároveň zdůrazňuje opakované využití vágních, nejasných 

pojmů a institutů a vysokou míru posuzovací a rozhodovací pravomoci přenesenou na 

správní orgán.
335

„Prakticky ke každému ustanovení tohoto zákona by bylo možno 

vypracovat samostatnou připomínku, ať již rázu věcného, terminologického, legislativně 

technického či z hlediska celkové koncepce navrhované právní úpravy.“
336

 Tento návrh 

tedy nelze považovat za dílo zdařilé. Je nezpochybnitelné, že v kontextu dynamického 

rozvoje legální i nelegální migrace na území EU je potřeba legislativní reakce. Dovolím 

si ale poznamenat, že kromě logických a terminologických vad spatřuji nedostatek 

v přístupu. Cílem by měla být spíš racionální úprava zaměřená na integraci, jelikož 

nemá smysl zavádět restrikční opatření vůči cizincům se stabilním pobytovým statutem. 

Jelikož není možné z důvodu limitace evropských norem výrazněji zasáhnout do 

svobody pohybu, návrh zavádí omezení práv osob pobývajících na území, jak 

příslušníků jiných států, tak v důsledcích i občanů ČR. Medializovaným vysvětlením 

příčin nové úpravy byla vysoká míra zátěže sociálních systémů
337

 a ekonomická 

                                                           
334

 §30 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zakotvuje hranici 18let, návrh ZoPC na něj sice 

vysloveně odkazuje, ale v řadě případů zakotvuje hranici 15let. 

 
335

 Př.„Důvodem vylučujícím udělení národního víza nebo prodloužení jeho platnosti může být skutečnost, 

že byla „zjištěna jiná závažná překážka pobytu cizince na území“ nebo zavedení karty zahraničního 

investora, tj. pobytového oprávnění umožňujícího podnikání bez podmínky předchozího pobytu, které má 

být spojeno s prokazováním přínosu pro ekonomiku státu nebo regionu, což je na počátku realizace 

podnikatelského záměru, navíc bez přesně definovaných kritérií, těžko objektivně zhodnotitelné a 

poskytuje prostor svévoli. Také „ubytování poskytováno v rozporu s dobrými mravy“. Dalším příkladem 

je §140 (1)h obsahující vágní ustanovení ohledem rozporu pobytu cizince se zájmy ČR. 
336

 Připomínky veřejného ochránce práv k návrhu ZoPC, [online]. [cit. 2014-03-05].  Dostupné z: 

http://www.migrace online.cz/doc/MVCR_zakon%20o%20pobytu.pdf 
337

 V rámci ČR lze dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v souladu s evropským 

standardem vyplatit dávky v hmotné nouzi u cizinců, kterých pobyt přesáhne 3 měsíce dle rozsudku NSS 

č. j. 3 Ads 106/ 2011. V takovém případě může být přiznán příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a 

mimořádná okamžitá pomoc. Jestliže jde o cizince, který je žadatelem o azyl, je nutné prokázat, že mu 

bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu, čím může prokázat splnění požadavku na pobyt. Tento 

objem dávek je nad rámec povinností stanovených směrnicí 2003/109/ES. 



 
 

79 
 

náročnost pobytů cizinců pro stát, což je výrazně diskutabilní jak z výše uvedených 

vlivů na pracovní trh, tak ze statisticky nízké míry dependence na sociální pomoci.
338

 

Právě na základě těchto znaků, spatřují v rámci ČR odlišné tendence, než jaké 

optimisticky vymezuje E. Guid, jelikož v případě českého vývoje by se o tom mohlo 

diskutovat, přijetím nové úpravy by se prohloubila propast mezi skupinami, které by 

měly koexistovat, jestli ne kooperovat. Vystihnul to Z. Bauman, podle kterého „Dnešní 

kombinace rušení vstupních víz a posilování imigračních kontrolních mechanismů má 

hluboký symbolický význam. Lze ji brát jako metaforu nově vznikající stratifikace…Pro 

člověka z druhého světa se stále zvyšují zdi imigračních kontrol, zákonů o trvalém 

pobytu, politiky "čistých ulic" a "nulové tolerance".“  

Závěr 

Na základě charakteristiky vývoje a vymezení současné právní úpravy evropského a 

českého legislativního rámce relevantního pro oblast legální migrace lze pozorovat 

postupné sbližování právních řádu jednotlivých státu v souvislosti s mírou evropské 

integrace.  Od počátečních forem soft law, přes postupný vývoj úpravy hlavně 

ekonomicky motivované migrace se dostáváme k současnému stavu, kdy sekundární 

evropská legislativa vycházející z rámce SEU a SFEU upravuje migraci jednotlivých 

skupin migrantů a jevy související. 

Jak je patrné z historického exkurzu v první kapitole, dochází k postupné koordinaci a 

sbližování právních systémů jednotlivých států s cílem dosáhnutí alespoň úrovně 

minimálních standardů pobytu a ochrany cizinců. „V důsledku změn zavedených 

zejména Maastrichtskou a Amsterodamskou smlouvou v 90. letech minulého století 

vznikl komplexní soubor různých právních norem a politických strategií, které vymezují 

základní parametry přistěhovalectví do členských států EU.“
339

  Na základě mé práce 
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hodnotím, že daného standardu bylo dosáhnuto i v rámci české právní úpravy, která 

primárně v ZoPC navazuje na evropské normy.  

Jak členské státy samostatně, tak EU se potýkali s úkolem realizace koncepce prostoru 

bez vnitřních hranic za současné odpovědnosti státu za zajištění bezpečnosti, kdy v 

konfliktu mezi nadnárodní a národní autoritou dochází k převážení nadstátních zájmů a 

zakotvení myšlenky jednotného přístupu. Rozvoj migračního práva byl značně 

poznamenán judikaturou ESLP a ESD, vymezující sporné oblasti, poněvadž vyvíjení 

souboru práv migrujících osob a postupné přibližování s postavením občanů lze pojímat 

jako další stupeň ve vývoji lidských práv.  

Na podkladě mojí analýzy jsem dospěla k závěru, že i navzdory širokému záběru 

evropského migračního práva a v podstatě harmonickému národnímu systému, lze 

pozorovat rozdíl mezi „law in books“ a „law in action“. Za soudobého stavu nelze plně 

tvrdit, že by EU jako celek nebo samostatně ČR přijala a aplikovala přístup, který by 

plně efektivně reagoval na faktickou situaci. Původ těchto realizačních nedostatků lze 

spatřovat jak v politických rozdílech, vymezení priorit států, tak ve finančních, 

technických či logistických mezerách. Tento faktor považuji při posuzování systému za 

důležitý. Při odůvodnění bych analogicky navázala na myšlenky M. Foucaulta týkající 

se fenoménu moci. Jak uvádí Bigo
340

, moc nelze studovat pouze skrze legitimní a 

stabilní formy, moc nepřichází shora a nejde přímočaře dolů, moc, řečeno Foucaultem, 

„nemůže být analyzována ve svých záměrech; ale právě naopak tam, kde je v přímém 

vztahu se svými cíli, kde se pohybuje, kde, v extrémních případech, jde za právo, kde lze 

analyzovat techniky a taktiky dominance”.  Při hodnocení vývoje, současného stavu a 

směrování evropského migračního práva vnímám tedy jako nezbytné brát v úvahu 

nejenom legislativní rámec, ale i jeho odraz ve skutečném světě, ze kterého dovozuji, že 

navzdory silné teoretické politické vůli, je systém charakterizovatelný jako neúplný 

právní rámec bez potřebné unifikace. 

Navzdory negativním demografickým předpokladům EU souvisejícím s ekonomickými 

následky míry konkurenceschopnosti EU zmiňuju v práci rostoucí obavy z migračních 

vln z třetích zemí, což se projevuje obratem k restriktivní migrační politice nejenom pro 
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oblast nelegální migrace charakteristické pro celou EU. Pochopitelně, je nezbytné 

odlišovat příčiny tohoto postoje vůči nelegálním migrantům a navazujícím ohrožujícím 

jevům a legální migraci občanů třetích zemí.  

V diplomové práci jsem se převážně orientovala právě na právní úpravu legální 

migrace, u které sice nacházíme odlišnost mezi právními normami a jejich aplikací, 

avšak nejedná se o natolik markantní rozdíly a radikální zásahy do lidskoprávního 

postavení jednotlivců jako v případech nesouladu právní a faktické situace v oblasti 

migrace nelegální, azylu, souvisejícího vykořisťováni nebo zneužívaní. I když byla na 

základě SEAS vymezena kritéria posuzování a poskytování azylu a mezinárodní 

ochrany, při samotném uplatnění je častým jevem nerovné zatížení států nebo odlišné 

procesní postupy. Samostatným tématem jsou pak šokující situace na hranicích 

odehrávající se před možností žádosti a samotná úroveň azylových zařízení.  V této 

oblasti je restriktivní přístup EU a etická rovina mnohem výraznější, což ale nesnižuje 

význam skrytějších, sofistikovanějších forem stěžování realizace pobytu, což lze vidět 

na navrhované české úpravě.  

Obecně by se dalo říct, že pro současný stav evropského i českého migračního práva je 

charakteristický propastný rozdíl mezi teoretickými právními normami a reálnou 

aplikací těchto norem. To ovšem neznamená, že méně evidentní omezující tendence EU 

v oblasti legální migrace nejsou rovnocenně podstatné při posuzování souladu mezi 

deklaracemi a programy a skutečným vývojem.  

V boji proti nelegální migraci lze spatřovat tendence k posílení kontrol na vnějších 

hranicích. Jako komplexnější a z dlouhodobého hlediska efektivnější je ale prevenční 

přístup a podpora vývoje třetích zemí, což EU realizuje prostřednictvím readmisních 

dohod a podpory hospodářského vývoje.  Tento systém lze hodnotit jako 

nejracionálnější možnou volbu v případě stabilního vývoje mezinárodního společenství, 

což bylo deklarováno i GPM. GPM rovněž vymezila tento faktor, nikoli restrikci, jako 

vedoucí při korigování vnější migrace. „Přestože vzájemné vztahy mohou nabírat 

podobu asymetrického vztahu mezi EU a třetími zeměmi, samotné zapojení třetích zemí 

do vyjednávání, nezávisle na formě i výsledcích, již může být chápáno jako cíl vnější 

migrační politiky EU. V tomto kontinuálním „vyjednávacím pořádku“ spolu funguje 

EU, členské státy a partnerské země, což směřuje k bodu, kdy celý proces je stejně tak 
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důležitý jako výsledek“
341
. Právě v obdobných stanoviscích lze spatřovat problém 

reálného vývoje, jelikož proces vyjednávání se zeměmi původu cizinců jako 

rovnocennými politickými partnery má nepochybně význam, jednoduše ale není 

rovnocenný výsledkům… 

Jak se ale ukázalo na dramatickém případě „arabského jara“, mezery v jednotnosti 

systému a připravenosti EU na následky akutních politických situací, jsou znatelné. Ve 

všeobecnosti lze říct, že jakýkoliv prvek nestability ve vývoji mezinárodního 

společenství vedl k posílení bezpečnostního diskurzu migrační politiky EU. „V tomto 

nastavení je migrace stále více prezentována jako hrozba pro veřejný pořádek, kulturní 

identitu vnitřní stabilitu a stabilitu trhu práce: je sekuritizována.
342

“ 

Nečekaný vývoj ovlivňující evropskou migrační realitu se však neodehrává pouze ve 

hraničních či ekonomicky nestabilních regionech. Švýcarsko, jako jeden z 

nejvýznamnějších partnerů EU, v únoru 2014 referendem rozhodlo o budoucím 

omezení přístupu migrantů na pracovní trh
343

 a předtím odmítlo v rozporu s předchozím 

jednáním, podepsat dohodu o volném pohybu s Chorvatskem.  Tímto rozhodnutím 

může být dotčena nejenom politická atmosféra, ale i fungování společného trhu. 

Zároveň nelze ignorovat symbolický význam tohoto aktu.  

Podoblasti migračního práva, tedy úprava legální a nelegální migrace, jsou navzájem 

propojeny a ovlivňovány prostřednictvím obecné migrační politiky EU. Ta se ocitla v 

komplikované pozici, kdy odhlédnouce od ostatních oblastí, musí řešit rostoucí počet 

přistěhovalců, který se stal jednou z hlavních polických témat, ale zároveň zabezpečit 

potřebný počet kvalifikovaných pracovních migrantů za účelem hospodářského růstu a 

konkurenceschopnosti změnit nepříznivý demografický vývoj za zachování kulturní 

identity zemí EU.  Tyto cíle je nutno realizovat za současného zabezpečení důstojných 

podmínek a lidskoprávních zásad.  

Z pohledu státní suverenity a výkonu moci je kategorizace osob na občany a cizince 

nutná. Jako základní požadavek fungujícího migračního systému je vymezena právě 
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integrace cizinců
344

, v ideálním případě nikoliv asimilace, vzhledem k tomu, že tento 

jev výrazně ovlivňuje vnitrostátní situaci, politickou i kulturní. Jejich negativní vnímaní 

ze strany euroobčanů je v souvislosti s ekonomickou a sociální krizi posíleno, což vede 

přirozeně ke ztížení tohoto cíle a vytváří začarovaný kruh mezi uzavřeností majoritní 

společnosti a cizinci, kteří jsou součástí izolovaných paralelních společností. 

Tezí, ze které vycházím při celé práci, je hodnocení E.Guild, dle kterého došlo v 

právním vývoji k přiblížení postavení euroobčanů a příslušníku třetích zemí. Progres v 

tomto směru je ve srovnání se stavem na začátku evropské integrace nediskutovatelný. 

Na teoretické úrovni dochází dlouhodobě k sbližování terminologie a postavení cizinců 

s občany EU, jenomže na úrovní reálné vnímám spíš tendence opačné. Na jedné straně 

je všeobecně zdůrazňována fundamentální potřeba integrace cizinců, mnohé státní 

opatření však dnes nesou kontraproduktivní důsledky.
345

  Myšlenka integrace cizinců by 

tedy neměla být vnímaná jak naprostá konformita s většinou společností, ale převzetí 

jejich základních hodnot za současného zachování původních kulturních forem 

života.
346

 

Fakticky má ale dnes názorové směrování vycházející z rozlišování na „my“ a „oni“ 

rostoucí a radikalizující tendence. Poněvadž neautorizovaná migrace je často pojímána 

jako důvod ke vzniku sociálních, ekonomických a kulturních problémů ve státech
347

, je 

pro momentální stav společnosti charakteristický nárůst ultra pravicově, nacionalisticky 

a anti imigračně orientovaných populistických skupin, pro které je typickým znakem 

„vytváření společného nepřítele“ propojováním počtu nelegálních i legálních cizinců v 

zemi s ekonomickým, sociálním rozpoložením, mírou kriminálního jednání, 

zneužíváním společenské frustrace a propagace národních zájmů a identity.
348

  Což je v 
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rámci evropských zemí docela komplikovaná, nejednotná problematika, protože i když 

jednotlivé státy vycházejí ze stejné křesťansko-demokratické tradice a lidskoprávních 

zásad, EU je stále relativně novým nadstátním seskupením a míra odlišnosti 

jednotlivých členů je nezpochybnitelná. Proto je otázka proklamované evropské 

identity, která by měla být zachována, obecně těžce vymezitelná. Odlišnosti států 

navazující na historické, geografické, hospodářské, politické, kulturní vlivy, velký počet 

identit a subkultur vyústili v rozdílnou úroveň heterogenity ve společnosti. Pro západní 

státy byla v minulosti charakteristická liberální migrační politika, která se však v 

důsledku výše zmíněných faktorů a nárůstu xenofobie obrátila opačným směrem hlavně 

z důvodů rozporuplné integrace druhé a třetí generace migrantů, která je právě 

východiskem kulturních střetu a sociálního vyloučení komunity. K zajímavému 

postřehu dospěl Huntington, který upozorňuje na zrcadlový vývoj radikálně 

pravicových a islamistických hnutí
349

. Původ tohoto stavu lze spatřovat v prvotním 

pojímání migrujících pracovníku pouze z ekonomické stránky, jako zdroj pracovní síly. 

V ČR je, pravděpodobně jako následek komunismu, stále míra homogenity vysoká ve 

srovnání se západními zeměmi EU. Jelikož samotná EU stále není stabilním subjektem, 

i formování evropské identity je dlouhotrvajícím procesem. Měla by pro ni být 

charakteristická myšlenka tolerance a diverzity, a to i když se realizace představy 

multikulturní EU stojící na vlastních zásadách črtá nejasně.   

Pro migrační přístupy je ale spíš znatelný posun k restrikční politice ovlivněný 

kulturními argumenty a ekonomickou situací. Etický rozměr zvažování vhodné míry 

mezi otevřeností a solidaritou EU pro legálně migrující třetizemce, uprchlíky i nelegální 

migranty krásně formuloval Z. Bauman: „Přání hladových jít tam, kde je hojnost jídla, 

je zcela v souladu s tím, co bychom přirozeně očekávali od racionálních lidských 

bytostí. Také svědomí napovídá, že správné a morální je nechat je jednat podle tohoto 

přání. A právě kvůli této nepopiratelné racionálnosti a morální správnosti se cítí 

racionální a morálně uvědomělý svět tak sklíčený tváří v tvář vyhlídce na masovou 

migraci chudých a hladových. Je tak těžké bez pocitu viny upřít chudým a hladovým 

jejich právo jít tam, kde je jídla více, a je v podstatě nemožné předložit přesvědčivé 

racionální argumenty, jež by prokázaly, že taková migrace by pro ně byla nerozumným 
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rozhodnutím. Výzva je to opravdu strašlivá: musíme jiným upřít totéž právo na svobodu 

pohybu, které velebíme jako nejvyšší výdobytek globalizujícího se světa a záruku jeho 

rostoucí prosperity...“ 

Jak již zmiňuji v textu práce, migrace není osamoceným jevem a je výrazně vázaná na 

ekonomické, politické, sociální, demografické, kulturní souvislosti. I z tohoto důvodu je 

náročným úkolem předpovídat budoucí vývoj v této oblasti EU, která se sama potýká s 

početnými komplikacemi a nejistotou. Požadavek ideálního stavu byl podle mně vhodně 

vymezen deklarací OSN, která migraci charakterizovala jako „multidimenzionální 

realitu“ a stanovila požadavek na členské státy jednat soudržným, komplexním a 

vyváženým způsobem zakotvujícím vývoj s ohledem na sociální, ekonomické 

environmentální rozměr a dodržování lidských práv
350
, což by se dalo použít i pro 

vymezení vhodných úkolů států EU.   

Do současné doby nebyla tedy uplatněna vyrovnaná strategie EU zohledňující nejenom 

ekonomické, ale i demografické a lidskoprávní potřeby.  S výjimkou strategií a dalších 

forem soft law je společná imigrační politika EU spíš deklarovanou vizi, nikoli 

uskutečněnou realitou, i když nepochybně dospěli členské státy k určité míře 

harmonizace minimálních standardů, což je lze chápat jako pozitivní předpoklad 

budoucího vývoje, kdy by měl být zohledňován jak vývoj v rámci EU, tak situace 

v zemích původu migrantů. Prevencí problému způsobených migračními tlaky 

kvalifikovaných a nekvalifikovaných pracovníků by měla být hard core práva migrantů 

již od příjezdu
351

, s postupnou rozširující se tendenci, čímž bude ulehčená integrace do 

společnosti. 

Na základě práce lze dovodit odlišný režim a míru práv, jimiž jsou nadáni občané EU a 

jejich rodinný příslušníci, vycházejíc ze svobody pobytu na společném trhu a občané 

třetích zemi, vycházejíc z vnějších vztahů EU.  V práci jsem se pokusila shrnout hlavní 

právní úpravu reglující postavení dotčených subjektů. Naneštěstí, vzhledem k rozsahu a 

návazností problematiky, nelze proniknout do všech detailů a oblastí. Pokusila jsem se 

spíš zaměřit na ucelený pohled na migrační právo, které se do současné podoby 

postupně vyvinulo.  
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 Koncepce práva na práva H. Arendt. 
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Systém českého migračního práva bych na základě analýzy a komparace s evropskou 

legislativou vymezila jako dostatečnou úpravu v souladu s evropskými požadavky, která 

navazuje na obecné tendence EU.  
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Summary 

The goal of this diploma thesis is to define, analyze and evaluate the most relevant areas 

related to the topic of European migration law and politics. Although the subject is quite 

b road, I try to focus on legal migration. Free movement of EU citizens could not be left 

out, however I concentrate mainly on position of migrating three country nationals 

within the EU. I compare the Czech legal system against the European legal system.   

The thesis has been divided into four chapters, which are further subdivided.  

In the first chapter the thesis brings a brief definition of the concept of migration in 

general, including a  chronological historical excursion  of the European norms 

connected to the migration law and a  description of migration law, politics and the  

necessity of a  suitable integration approach.    

The second chapter is devoted to create a characterization of the European migration 

legislation, competences in the field and a definition of fundamental human rights 

standards .  This section also deals with theoretical and practical issues of European 

citizenship and the  associated right of free movement.   

The third chapter is dedicated to legal issues of migration of third country nationals. 

From common regulation of borders,  protection and criteria of entry, I move to analyze 

set of rights and obligations of categories of three country nationals, family 

reunification and specific mutual relationship between EU and Turkey.  

The last, fourth chapter introduces the current Czech legislation in comparison with 

European secondary legislation. I have decided to proceed from constitutional standards 

to concrete legal norms with the emphasis on Act on the Residence of Foreign Nationals 

in the Czech Republic. I concentrate on conditions and scope of rights related to types 

of residence statutes according to national legal structure. In the chapter I also deal with 

the problem of expulsion. The part is closed by the  topic of gaining Czech citizenship 

and tendencies of Czech migration politics apparent from present law proposals.  

Since I have chosen a method of continuous analysis  and evaluation of norms in the 

text of the thesis, I concentrate on the  wider concepts, theoretical questions and factual 

application of migration law in the conclusion.   
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Abstrakt 

 

Obsahem diplomové práce, která je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, je systém 

českého migračního práva v kontextu práva EU. V první kapitole práce je zobrazen 

nástin pojmu „migrace“, historického vývoje EU a právního systému relevantního z 

hlediska úpravy migrace, jak v pojímáni volného pohybu osob, tak migrace občanů 

třetích zemí. Tato část je strukturována chronologicky. V této kapitole se stručně věnuji 

i migračnímu právu a politice obecně.   

Jelikož se v práci soustředím na srovnání práva a tendencí ČR v rámci EU, je druhá a 

třetí kapitola věnována právě evropskému legislativnímu systému. V druhé kapitole 

vymezuju problematiku ze všeobecnějšího hlediska, vymezuji rozdíl v postavení 

euroobčanu a třetizemců, nastiňuju právní rámec a postavení občanů EU využívajících 

fundamentální právo volného pohybu, kompetence EU a lidskoprávní standardy 

aplikované v oblasti migračního práva. Důležitým prvkem ovlivňujícím vývoj a 

směrování je zmiňována judikatura ESD, ale i ESLP.  

V třetí kapitole odděleně řeším úpravu ochrany hranic, podmínek vstupu na území a 

postavení jednotlivých skupin příslušníků třetích zemí, jelikož tato oblast je jádrem 

tématu práce. Vzhledem k specifické povaze vzájemného vztahu EU a Turecka se této 

problematice věnuji samostatně 

Ve čtvrté kapitole se soustředí na analýzu a komparaci české migrační úpravy v mezích 

systému a standardů EU. Pokouším se o vymezení českého práva upravujícího oblast 

migrace a řeším jeho soulad s evropskými normami. Kapitola přechází od postupného 

vymezení ústavních standardů, související zákonné úpravy až ke konkrétní legální 

úpravě druhů pobytů a dalších relevantních institutu v komparaci s evropskými 

normami. Nebylo možné opomenout také problematiku nabývaní občanství v rámci ČR 

a soudobé tendence vývoje.  

Jelikož jsem zvolila metodu průběžné analýzy a hodnocení v textu práce, v závěru se 

věnuji spíš širším otázkám, teoretickým konceptům a faktické aplikaci migrační právní 

úpravy.  
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