
Abstrakt 

 

Kriminologické aspekty kriminality cizinců 

 

Tato diplomová práce se zabývá kriminalitou cizinců na území České republiky. 

S rozvojem globalizace, snadnější a dostupnější mobilitou osob, ale i díky válečným konfliktům 

či chudobě dochází přirozeně ke zvýšené migraci osob, která s sebou přináší mimo jiné 

bezpečnostní důsledky. Být cizincem v jiné zemi má totiž svá specifika, 

přičemž mezi ta nejvýraznější patří zejména minoritní postavení, odlišný životní styl, hodnoty, 

názory, chování a zvyklosti. Tyto i mnohé další odlišnosti mohou i nemusí být kriminogenními 

faktory vedoucími k páchání trestné činnosti cizinci.  

Jelikož se jedná o téma velmi obsáhlé, které není možné plně vystihnout jednou 

diplomovou prací, je cílem diplomové práce zejména analyzovat současný stav kriminality 

cizinců na území České republiky, tedy jednak vymezit konkrétní trestné činy cizinců, 

které patří mezi nejčastěji objasňované, jednak zodpovědět na otázku, zda kriminalita cizinců 

na našem území roste či klesá. Pozornost je věnována i fenoménu organizovaného zločinu 

cizinců a kriminalitě související s nelegální migrací.  

Diplomová práce je systematicky členěna do pěti kapitol. První kapitola je věnována 

migraci obecně, převážně tedy definici základních pojmů souvisejících s migrací, analýzou 

aktuální právní úpravy a důvody, kvůli kterým cizinci opouštějí zemi původu. Druhá kapitola 

se zabývá legální a nelegální migrací. Jádrem diplomové práce je třetí kapitola, v jejímž rámci 

je analyzována běžná kriminalita cizinců na území České republiky v letech 2016 – 2020, 

a to jednak souhrnně, jednak s rozlišením na kriminalitu násilnou, mravnostní, majetkovou, 

hospodářskou, ostatní, zbývající a vojenské a protiústavní trestné činy, což odpovídá takticko-

statistické klasifikaci policejní statistiky. Následující kapitola je věnována organizované 

kriminalitě cizinců na území České republiky, zejména organizovaným zločineckým skupinám 

aktuálně působícím na území České republiky. Závěrečná kapitola analyzuje trestné činy 

související s nelegální migrací, tedy trestné činy organizování a umožnění nedovoleného 

překročení státní hranice, napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky, násilné 

překročení státní hranice a neoprávněné zaměstnávání cizinců. Detailněji jsou zkoumány 

případy účelových sňatků a účelových otcovství.  
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