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Úvod 

 
V posledních letech dochází ke zvýšenému počtu migrujících osob, a to nejen kvůli 

válečným konfliktům a působení radikálních teroristických skupin. Množství cizinců opouští zemi 

původu s vidinou lepších životních podmínek, více pracovních příležitostí či kvalitnějšího 

vzdělání pro své potomky. Nárůst cizinců s sebou však přináší nejen společenský a ekonomický 

dopad, ale i bezpečnostní důsledky. Kulturní odlišnosti, minoritní postavení nebo rozdílná 

mentalita jsou jen hrstkou potenciálních kriminogenních faktorů, které jsou s příchodem cizinců 

do cílových zemí spojeny. A ačkoliv se mnohdy jedná o předsudky ze strany většinové společnosti 

(často pouze na základě rozdílného etnika), je třeba věnovat zvýšenému počtu cizinců pozornost, 

kontrolovat jejich kriminalitu a případně zavádět vhodná preventivní opatření. Opomíjet nelze 

ani rizikové faktory související s organizovaným zločinem.  

Cílem této diplomové práce je analyzovat současný stav kriminality cizinců na území 

České republiky, pokusit se zodpovědět na otázku, zda kriminalita cizinců na našem území roste 

či klesá a podat statistický přehled trestných činů cizinců, které patří mezi nejčastěji objasňované. 

V neposlední řadě se diplomová práce zaměří i na organizovanou kriminalitu cizinců (zejména 

na organizované zločinecké skupiny aktuálně působící na území České republiky a jejich trestnou 

činnost) a na kriminalitu související s nelegální migrací. Práce je v zásadě pojata 

jako kriminologická, s ohledem na problematiku nelegální migrace a s ní související trestnou 

činnost je částečně i trestněprávní.  

Diplomová práce je systematicky členěna do pěti kapitol.  

V první kapitole se diplomová práce zabývá migrací obecně, zejména tedy definicí 

základních pojmů souvisejících s migrací, analýzou aktuální právní úpravy (na mezinárodní, 

evropské i vnitrostátní úrovni) a důvody, kvůli kterým cizinci opouštějí zemi původu.  

Druhá kapitola je věnovaná legální a nelegální migraci. V rámci podkapitoly věnované 

legální migraci se diplomová práce zabývá vymezením jednotlivých druhů pobytu s rozlišením 

na občany Evropské unie (a jejich rodinné příslušníky) a občany třetích zemí. Podkapitola 

zabývající se nelegální migrací je zaměřena zejména na nelegální překročení vnější schengenské 

hranice a nelegální pobyty. 

Třetí kapitola tvoří jádro diplomové práce a v jejím rámci je analyzována běžná kriminalita 

cizinců na území České republiky v letech 2016 – 2020 jednak souhrnně, jednak s rozlišením 

na násilnou kriminalitu, mravnostní kriminalitu, majetkovou kriminalitu, hospodářskou 

kriminalitu, ostatní kriminalitu, zbývající kriminalitu a vojenské a protiústavní trestné činy, 
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což odpovídá takticko-statistické klasifikaci1. Pomocí dat získaných z policejní statistiky jsou 

vymezeny nejčastěji objasňované trestné činy cizinců ve sledovaném období v absolutních číslech, 

jakož i podílem na celkovém počtu konkrétních objasněných trestných činů.  

Čtvrtá kapitola je věnována organizované kriminalitě cizinců na území České republiky, 

zejména organizovaným zločineckým skupinám aktuálně působícím na území České republiky. 

Samostatné podkapitoly se zabývají i odlišením organizované zločinecké skupiny od organizované 

skupiny a trestným činem účasti na organizované zločinecké skupině.  

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.  

 

Tato diplomová práce vychází z právního stavu platného a účinného ke dni jejího 

odevzdání, není-li výslovně uvedeno něco jiného.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Takticko-statistická klasifikace (TSK) je klasifikace Evidenčně statistického systému kriminality PČR. 
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1. Migrace a azyl 

 

Ačkoliv lidé migrují od nepaměti, od vrcholu evropské migrační krize v roce 2015 čelí 

evropské země enormnímu přílivu migrantů, a to zejména z válkou sužované Sýrie, ale i z dalších 

zemí jako jsou Afghánistán, Irák, Nigérie či Pákistán. Nemalý počet osob přicestoval 

do rozvinutějších zemí Evropy i z Kosova a Albánie. Vzhledem k masovému přílivu migrantů 

nebylo možné přísun kontrolovat či koordinovat a do Evropy tak dorazilo velké množství 

migrantů, o kterých nejsou žádné ověřené údaje. Opatření k ochraně vnějších hranic EU se ukázala 

jako nedostatečná. A ačkoliv většina těchto migrantů směřuje do vyspělých zemí západní Evropy 

se štědrým sociálním zabezpečením jako jsou Německo, Velká Británie či některé skandinávské 

země, i ČR patří mezi země s nejrychlejším růstem migrace, a to zvláště té pracovní. Počet lidí, 

kteří do naší země proudí, je však ovlivněn i geografickou polohou. ČR tak už není jen přestupní 

stanicí migrantů, ale mnohdy i jejich konečnou zastávkou.2 

S migrací posléze souvisí i otázka integrace cizinců do společnosti, pokud se migrant hodlá 

na našem území usadit trvale. V ČR je integrace cizinců řešena tzv. Koncepcí integrace cizinců, 

která je Ministerstvem vnitra ČR zpracovávána každých pět let. Vláda ČR každý rok stanoví 

konkrétní úkoly k integraci cizinců usnesením o Postupu při realizaci aktualizované Koncepce 

integrace cizinců.3 Cílovou skupinou integrační politiky ČR jsou zejména legálně pobývající 

občané třetích zemí a jejím cílem je začlenit je do společnosti, zajistit jejich nekonfliktní soužití 

s majoritou, předcházet jejich společenské izolaci a působit jako prevence rozdělené společnosti.4  

 

1.1. Vymezení základních pojmů  

   

  V následující podkapitole budou rozebrány základní pojmy, které souvisí s migrací 

a azylem.  

Migrací rozumíme pohyb za účelem změny místa pobytu. Může být dočasný i trvalý, 

činěný z vlastní vůle i vynucený. Nespadají sem krátkodobé návštěvy či dojíždění. Přesun člověka 

na jiné místo vyvolává řadu důsledků, a to jak pro místo původu, tak pro místo, na které člověk 

směřuje.5   

 
2 PÁNA, L., RATAJ, J. a kol. Migrační krize a vztahy většinového obyvatelstva a menšin v současné 

Evropě. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú., 2016, s. 18, 147-150. 
3 Koncepce integrace cizinců i Postupy při realizaci jednotlivých koncepcí jsou dostupné 

z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/zakladni-dokumenty-k-integracni-politice-ke-stazeni.aspx. 
4 PÁNA, L., RATAJ, J. a kol., op. cit., s. 132-133. 
5 HONUSKOVÁ, V., OŠŤADÁLOVÁ, Š., GÜNTER, V., UHEREK, Z., Migrace: historie a současnost. 

Ostrava: Občanské sdružení PANT, 2016, s. 7. 

https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/zakladni-dokumenty-k-integracni-politice-ke-stazeni.aspx
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Za cizince je považována fyzická osoba, která není státním občanem ČR, a to včetně občana 

EU. Jinými slovy se jedná o fyzickou osobu, která nemá státní příslušnost státu, na jehož území 

se nachází.6 7 

Pokud jde o vymezení migranta, na mezinárodní úrovni sice neexistuje žádná všeobecně 

přijímaná definice, Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) ale chápe migranta jako pojem 

zastřešující, zahrnující osoby, které se dočasně nebo trvale stěhují ze svého bydliště, ať už v téže 

zemi nebo přes mezinárodní hranice, a to z různých důvodů. Termín tak zahrnuje všechny formy 

pohybu a tím pádem celou řadu osob, jako jsou například migrující pracovníci, mezinárodní 

studenti, ale i osoby, které hranice překračují nelegálně. Tento přístup lze označit jako inkluzivní, 

proti němu pak stojí přístup reziduální, který sem neřadí ty osoby, které prchají před válkami 

nebo pronásledováním.8   

Podle směru pohybu rozlišujeme migranty na emigranty a imigranty. Emigrantem 

je z pohledu země původu osoba, která migruje ze země své státní příslušnosti nebo obvyklého 

pobytu na území jiného státu, aby se tato země stala zemí jejího obvyklého pobytu. Imigrantem 

je pak z pohledu země příjezdu ta osoba, která se přestěhuje do jiné země, než je země její státní 

příslušnosti nebo obvyklého bydliště, aby se země určení stala novou zemí jejího obvyklého 

pobytu.9 

Uprchlík je vymezen Úmluvou o právním postavení uprchlíků z roku 195110, a to v článku 

1 A. Zjednodušeně jej lze definovat pomocí čtyř pilířů, a to (a) přítomnost mimo území země 

původu, (b) objektivní či subjektivní nemožnost vystavit se ochraně této země či vrátit se do ní, 

(c) tato nemožnost je zdůvodněna oprávněnými obavami z pronásledování, (d) toto pronásledování 

je založeno na důvodech rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině 

či politického přesvědčení.11 

Byl-li cizinci poskytnut azyl podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, je považován 

za azylanta, a to po dobu platnosti rozhodnutí o udělení azylu. Další formou mezinárodní ochrany, 

kterou lze cizinci na našem území poskytnout, je doplňková ochrana, přičemž osobou požívající 

doplňkové ochrany se rozumí cizinec, kterému byla udělena doplňková ochrana (po dobu platnosti 

 
6 § 1 odst. 2 ZoPC. 
7 Draft Articles on the Expulsion of Aliens, with Commentaries [online]. Geneva: International Law 

Commission (sixty-sixth session), 2014, s. 4 [cit. 2021-01-16]. Dostupné 

z: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_12_2014.pdf. 
8 Glossary on Migration. Switzerland: International Organization for Migration, 2019, s. 132-134. 
9 Tamtéž, s. 63, 103. 
10 Někdy též zvaná jako Ženevská úmluva o uprchlících. 
11 POSPÍŠIL, I., LANGÁŠEK, T., ŠIMÍČEK, V., WAGNEROVÁ, E. a kol. Listina základních práv 

a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012, s. 854. 

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_12_2014.pdf


 

 

 

5 

rozhodnutí o udělení nebo prodloužení doplňkové ochrany) a dále cizinec, který podal v době 

platnosti rozhodnutí o udělení nebo prodloužení doplňkové ochrany žádost o její prodloužení 

(a to do doby nabytí právní moci rozhodnutí o této žádosti).12 

 

1.2. Aktuální právní úprava 

 

1.2.1. Mezinárodně-právní závazky 

 

  Zásadní pilíř na poli mezinárodního azylového práva představuje již zmiňovaná Úmluva 

o právním postavení uprchlíků z roku 1951, která byla přijata v reakci na 2. světovou válku. 

ČR se k úmluvě připojila 11. května 1993. Kromě definice uprchlíka úmluva vymezuje, 

jaké má uprchlík práva, povinnosti a právní postavení ve státě, ve kterém je považován 

za uprchlíka, a dále v článku 33 zakotvuje princip označovaný jako non-refoulement13, který zní 

následovně: „Žádný smluvní stát nevyhostí jakýmkoli způsobem nebo nevrátí uprchlíka na hranice 

zemí, ve kterých by jeho život či osobní svoboda byly ohroženy na základě jeho rasy, náboženství, 

národnosti, příslušnosti k určité společenské vrstvě či politického přesvědčení. Výhody tohoto 

ustanovení však nemohou být požadovány uprchlíkem, který z vážných důvodů může být považován 

za nebezpečného v zemi, ve které se nachází, nebo který poté, co byl usvědčen konečným 

rozsudkem ze zvláště těžkého trestného činu, představuje nebezpečí pro společnost této země.“ 

Podle odborné literatury však stát nemá přímou povinnost vpustit uprchlíka na své území, 

pokud bude moci zajistit efektivní ochranu i jinde. Stát má pouze povinnost zajistit ochranu 

„refoulement“.14 Na úmluvu navázal v roce 1967 protokol k této úmluvě, známý jako Newyorský 

protokol, který zrušil původní časové omezení úmluvy.15  

  Dalším klíčovým mezinárodním dokumentem je Evropská úmluva o ochraně lidských práv 

a základních svobod, která byla podepsána 4. listopadu 1950 v Římě. ČR ji ratifikovala 18. března 

1992, publikována byla pod č. 209/1992 Sb. Úmluva obsahuje základní katalog lidských práv, 

který je doplněn několika dodatkovými protokoly. Porušení práv zaručených úmluvou 

se lze podle článku 19 úmluvy domáhat u Evropského soudu pro lidská práva. 

 
12 § 1 odst. 2 a 3 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. 
13 Jedná se o základní zásadu mezinárodní práva, jinak také známou jako zákaz vyhoštění a navracení. 
14 SCHEU, H. Ch. Aktuální otázky migrační politiky Evropské unie. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 

2010, s. 41.  
15 KREJČÍ, P. Azylové právo a právo týkající se migrace. Bulletin advokacie [online]. 22.10.2015 

[cit. 2021-03-17]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/azylove-pravo-a-pravo-tykajici-se-

migrace. 

http://www.bulletin-advokacie.cz/azylove-pravo-a-pravo-tykajici-se-migrace
http://www.bulletin-advokacie.cz/azylove-pravo-a-pravo-tykajici-se-migrace
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1.2.2. Právo Evropské unie 

 

Jelikož migrační politika spadá mezi pravomoci sdílené s EU, probíhá právní úprava migrace 

na dvou úrovních – na úrovni EU i na úrovni vnitrostátní. Vnitrostání právní úprava je tak neustále 

ovlivňována právem EU, a to jak právem primárním, tak sekundárním. Základní rámec oblastí 

upravených evropským právem (těch, které souvisí s migrací) vymezuje Smlouva o fungování EU 

(SFEU) v hlavě páté s názvem „Prostor svobody, bezpečnosti a práva“, konkrétně v kapitole druhé 

(články 77 až 80). Smlouva o fungování EU tak vymezila politiky týkající se kontrol na státních 

hranicích, azylu a přistěhovalectví, přičemž článek 80 stanovil, že se všechny tyto politiky řídí 

zásadou solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti mezi členskými státy, a to i na finanční 

úrovni.16 17  

Významným dokumentem na poli evropského práva je i Listina základních práv EU 

deklarující právo na azyl (článek 18) a závazek ctít princip non-refoulement (článek 19). Jedná 

se však o závazky, které státy musí tak či tak dodržovat i z důvodů obyčejového či smluvního 

mezinárodního práva.18   

Pokud jde o vízový proces, je klíčovým pramenem nařízení EP a Rady (ES) č. 810/2009 

ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex), na které navazuje 

rozhodnutí Komise ze dne 19. března 2010, K (2010) 1620, kterým se stanoví Příručka 

pro zpracování žádostí o víza a provádění změn v příslušných vízech. Ve vztahu k rodinným 

příslušníkům občanů EU je podstatná směrnice EP a Rady č. 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 

o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území 

členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 

68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS 

a 93/96/EHS, která je oproti vízovému kodexu zvláštním právním předpisem.19 

Důležitou roli hrají i nařízení vztahující se k Schengenskému informačnímu systému.20 

Ve vztahu k uprchlíkům je významný společný evropský azylový systém (Common 

European Asylum System, CEAS), kterého se účastní všechny státy EU a jež si klade za cíl zlepšit 

 
16 PÍTROVÁ, L. (ed.) a kol.: Aktuální právní aspekty migrace. Praha: Leges, 2016, s. 9. 
17 Tamtéž, s. 21-22. 
18 HONUSKOVÁ, V., OŠŤADÁLOVÁ, Š., GÜNTER, V., UHEREK, Z., Migrace: historie a současnost. 

Ostrava: Občanské sdružení PANT, 2016, s. 104.  
19 JÍLEK, D. a POŘÍZEK, P. (ed.). Sborník z vědeckého semináře ze dne 28. března 2013. Pobyt cizinců: 

vybrané právní problémy. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2014. s. 55-57. 
20 Například nařízení EP a Rady (EU) č. 2018/1860 ze dne 28. listopadu 2018 o využívání Schengenského 

informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí 

nebo nařízení EP a Rady (ES) č. 1987/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení, provozu a využívání 

Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II). 
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přístup k azylovému řízení těm, kteří hledají ochranu, vést ke spravedlivějším, rychlejším 

a kvalitnějším rozhodnutím o azylu, zajistit, že lidé obávající se pronásledování nebudou vraceni 

tam, kde jim hrozí nebezpečí a poskytnout důstojné podmínky jak lidem, kteří žádají o azyl, 

tak těm, kteří požívají mezinárodní ochrany v rámci EU.21 Společný evropský azylový systém 

vymezuje nařízení a směrnice, které se vztahují k azylu, resp. uprchlictví. Z těch nejvýznamnějších 

lze uvést dublinské nařízení (Dublin III)22, nařízení o EURODAC23, směrnici o azylovém řízení24, 

směrnici o podmínkách přijímání25 a kvalifikační směrnici26.27 Migrační krize však ukázala 

na potřebu reformy společného evropského azylového systému (podle stávajícího právního rámce 

se s žadateli nezachází jednotně a liší se tak míra uznávání), v červnu 2015 se proto Evropská 

komise zavázala k provedení studie fungování stávajícího dublinského nařízení s tím, že její 

závěry budou použity k vypracování nového systému. Cílem aktuálně projednávaných 

legislativních návrhů je například spravedlivější rozdělování žádostí o azyl mezi členské státy, 

posílení nařízení o EURODAC, zavedení nového povinného předvstupního prověřování 

(zahrnujícího určení totožnosti, zdravotní a bezpečností kontroly, snímání otisků prstů a registraci 

v databázi EURODAC) a zřízení plnohodnoté agentury EU pro azyl.28 29 

S ohledem na problematiku migrace a ochrany vnějších hranic lze zmínit i dvě relativně nová 

nařízení o interoperabilitě mezi informačními systémy EU ze dne 20. května 2019, tedy nařízení 

 
21 Společný evropský azylový systém. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2014, s. 1. 
22 Nařízení EP a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy 

pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním 

příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států. 
23 Nařízení EP a Rady (EU) č. 603/2013 ze dne 26. června 2013 o zřízení systému „Eurodac“ 

pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví 

kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu 

podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, 

a pro podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji 

systému Eurodac pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje 

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti 

a práv. 
24 Směrnice EP a Rady č. 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání 

a odnímání statusu mezinárodní ochrany. 
25 Směrnice EP a Rady č. 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání 

žadatelů o mezinárodní ochranu. 
26 Směrnice EP a Rady č. 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. 
27 Společný evropský azylový systém. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2014, s. 4-8.  
28 FIALA, P., KRUTÍLEK, O., PITROVÁ, M. Evropská unie. 3. aktualizované, rozšířené a doplněné 

vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018, s. 865.  
29 Reforma azylového systému EU [online]. Generální sekretariát Rady EU, 16.02.2021 [cit. 2021-05-16]. 

Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/migratory-pressures/eu-asylum-reform/. 

https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/migratory-pressures/eu-asylum-reform/
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EP a Rady (EU) č. 2019/817, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními 

systémy EU v oblasti hranic a víz a mění nařízení EP a Rady (ES) 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 

2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 a (EU) 2018/1861 a rozhodnutí Rady 2004/512/ES 

a 2008/633/SVV a nařízení EP a Rady (EU) č. 2019/818, kterým se zřizuje rámec 

pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu 

a migrace a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 a (EU) 2019/816. Jejich 

cílem je zlepšit účinnost a účelnost hraničních kontrol na vnějších hranicích, pomáhat při prevenci 

a potírání nedovoleného přistěhovalectví, přispívat k vysoké úrovni bezpečnosti v oblasti svobody, 

bezpečnosti a práva EU, včetně udržování veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku a zajišťování 

bezpečnosti na území členských států, zlepšit provádění společné vízové politiky, pomáhat 

při posuzování žádostí o mezinárodní ochranu, přispívat k prevenci, odhalování a vyšetřování 

teroristických TČ a jiných závažných TČ a usnadňovat zjišťování totožnosti neznámých osob, 

které nejsou schopny samy prokázat svou totožnost, nebo identifikaci lidských ostatků v případě 

přírodní katastrofy, nehody nebo teroristického útoku.30  

Závěrem je vhodné zmínit nový Evropský pakt o migraci a azylu, přijatý EK dne 

23.09.2020. Evropský pakt o migraci a azylu představuje souhrnný návrh reformy společných 

imigračních pravidel pro členské státy EU a EK jím vytyčila nový směr migrační politiky, založený 

na úměře mezi odpovědností a solidaritou. Nový pakt nabízí komplexní přístup, vytváří rychlejší 

a plynulejší migrační procesy, slučuje jednotlivé politiky v dotčených oblastech a zajišťuje jejich 

kvalitnější správu. Klade si za cíl snížit využívání nebezpečných a nelegálních tras a posílit 

udržitelné a bezpečné legální možnosti migrace pro ty, jež potřebují ochranu. Na nutnost reformy 

již dříve upozornila i nová Strategická agenda pro roky 2019 – 2024, a to v části věnované ochraně 

občanů a svobod, kde jako hlavní priority určila mimo jiné účinnou kontrolu vnějších hranic, boj 

proti nelegální migraci a obchodování s lidmi prostřednictvím lepší spolupráce se zeměmi původu 

 
30 Čl. 2 nařízení EP a Rady (EU) č. 2019/817 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec 

pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz a mění nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 

a (EU) 2018/1861 a rozhodnutí Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV a čl. 2 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 2019/818 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi 

informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace a kterým se mění 

nařízení (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 a (EU) 2019/816. 
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a tranzitu, odsouhlasení účinné azylové politiky, zajištění řádného fungování Schengenu a zlepšení 

spolupráce a sdílení informací v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti.31 32 

 

1.2.3. Vnitrostátní právní úprava 

 

 Vnitrostátní právní úprava je ovlivněna jak závazky plynoucími z ratifikovaných 

mezinárodních smluv, tak závazky plynoucími z členství ČR v EU. Pokud jde o ústavní úroveň, 

již v Listině základních práv a svobod v čl. 43 zákonodárce stanovil, že „Česká a Slovenská 

Federativní Republika poskytuje azyl cizincům pronásledovaným za uplatňování politických práv 

a svobod. Azyl může být odepřen tomu, kdo jednal v rozporu se základními lidskými právy 

a svobodami.“ Podle Ústavního soudu ČR však právo na azyl nelze považovat za právo nárokové, 

neboť ani Listina základních práv a svobod, ani mezinárodní smlouvy o lidských právech, 

jimiž je ČR vázána, nezaručují, že právo azylu musí být žádajícímu cizinci poskytnuto.33  

Podrobnosti týkající se mezinárodní ochrany (ať už formou azylu či doplňkové ochrany) 

stanoví zákon č. 325/1999 Sb., o azylu.  

Za zmínku stojí i zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, který stanoví 

podmínky vstupu a pobytu cizince na našem území za účelem poskytnutí dočasné ochrany a jeho 

vycestování z území, řízení o udělení a odnětí oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany 

a právní status žadatele o poskytnutí dočasné ochrany nebo cizince již požívajícího dočasné 

ochrany. Podle tohoto zákona se však postupuje pouze tehdy, je-li dočasná ochrana vyhlášena 

rozhodnutím Rady EU.34 

Podmínky vstupu, pohybu a pobytu cizinců na území ČR jsou obsaženy zejména v zákoně 

č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 

(„ZoPC“). Zákon se ale nevztahuje na cizince, kteří jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany 

formou azylu nebo doplňkové ochrany.35  

 
31 Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru 

a Výboru regionů o novém paktu o migraci a azylu ze dne 23. září 2020 [online]. Brusel: EK, Generální 

sekretariát, 2020 [cit. 2021-02-05]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/ALL/?uri=COM:2020:609:FIN. 
32 A new strategic agenda for the EU 2019-2024 [online]. Brussel: European Council, 2019 [cit. 2021-02-

05]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/en/eu-strategic-agenda-2019-2024/. 
33 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 30.01.2007, sp. zn. IV. ÚS 553/06. 
34 § 1 odst. 1, 4 zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců. 
35 KREJČÍ, P. Azylové právo a právo týkající se migrace. Bulletin advokacie [online]. 22.10.2015 

[cit. 2021-03-17]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/azylove-pravo-a-pravo-tykajici-se-

migrace. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=COM:2020:609:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=COM:2020:609:FIN
https://www.consilium.europa.eu/en/eu-strategic-agenda-2019-2024/
http://www.bulletin-advokacie.cz/azylove-pravo-a-pravo-tykajici-se-migrace
http://www.bulletin-advokacie.cz/azylove-pravo-a-pravo-tykajici-se-migrace
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Jelikož se na řízení podle uvedených zákonů podpůrně použije právní úprava správního 

řízení, resp. soudního řízení správního, nesmějí ve výčtu chybět zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád, a zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.  

Z trestněprávního hlediska připadají v úvahu zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zákon 

č. 141/1961 Sb., trestní řád, zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 

a řízení proti nim a zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. 

Závěrem lze ještě uvést zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států 

na území České republiky, který stanoví právní poměry a podmínky pro pobyt ozbrojených sil 

jiných států na území ČR.   

 

1.3. Push – pull faktory 

 

Ačkoliv se důvody migrace jednotlivých osob bezesporu liší, lze je obecně shrnout pomocí 

teorie push – pull faktorů, kdy push faktory představují faktory negativní (tedy faktory, 

které migranta „vyhánějí“ ze země původu), zatímco pull faktory představují faktory pozitivní 

(tedy faktory, které migranta „přitahují“ do jiné země). Tato teorie tedy vychází z toho, že pokud 

pochopíme důvody, kvůli kterým lidé migrují, a podmínky v zemi původu i v cílové zemi, 

pochopíme i to, kdy a kam budou lidé migrovat. Mezi push faktory obecně řadíme demografický 

růst, nízkou životní úroveň, nedostatek ekonomických příležitostí, špatnou úroveň vzdělání, 

politické represe a války, zatímco mezi pull faktory lepší životní úroveň, poptávku po pracovní 

síle, dobré ekonomické příležitosti a politickou svobodu. Tato teorie je tedy v zásadě 

individualistická, neboť zdůrazňuje individuální rozhodnutí jednotlivce migrovat na základě 

racionálního srovnání relativních nákladů a přínosů pobytu v místě původu a v alternativních 

cílových destinacích. Je tedy zřejmé, že tento model má mnoho společného s neoklasickou 

ekonomií. Neoklasická teorie předpokládá, že jednotlivci maximalizují užitek, hledají tedy zemi 

pobytu, která maximalizuje jejich blahobyt, přičemž jejich omezení spočívají ve finančních 

prostředcích, imigračních předpisech jednotlivých zemí a emigračních předpisech země původu 

(G. J. Borjas 1989, 1990).36 37  

 
36 CASTLES, S. a MILLER M. J., The Age of Migration: International Population Movements 

in the Modern World. Second Edition. Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG21 6XS and London: 

Macmillan Press, 1998, s. 20-21.  
37 HONUSKOVÁ, V., OŠŤADÁLOVÁ, Š., GÜNTER, V., UHEREK, Z. Migrace: historie a současnost. 

Ostrava: Občanské sdružení PANT, 2016, s. 33. 
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Odpověď na zásadní otázku konceptualizace push and pull faktorů (tedy „Proč lidé 

migrují?“) se pokusilo rozpracovat rovnou několik vědců. D. J. Bogue dospěl k názoru, že pokud 

má dojít k migraci, musí přitažlivé či odpudivé síly nabýt určité intenzity, přičemž nezáleží na tom, 

zda převažují prvky přitahující či vypuzující. Teorií push a pull faktorů se zabýval i E. S. Lee, 

který síly specifikoval pomocí čtyř faktorů, a to na faktory spojené s místem původu, faktory 

spojené s cílovou destinací, překážky a osobní faktory. Faktory spojené s místem původu a faktory 

spojené s cílovou destinací mohou podle něj být trojího druhu – pozitivní, negativní a neutrální. 

Převládají-li negativní faktory v místě původu a pozitivní faktory v cílové destinaci, je možné, 

že dojde k migraci. Významnou roli však hrají i překážky a osobní faktory – čím větší jsou 

překážky, tím silnější musí být negativní faktory v místě původu a pozitivní faktory v cílové 

destinaci. Pokud jde o osobní faktory, říkají, že někteří jedinci potřebují výraznější podněty 

než ostatní (někdo se například nerad stěhuje, někdo naopak nerad zůstává na jednom místě). 

Upravený push – pull koncept E. S. Lee prezentoval v textu „A Theory of Migration“, 

kde spekuloval, že uvedený model platí jen pro usedlé obyvatelsko, nikoliv pro nomády, 

neboť pro ně není vzdálenost překážka a přitažlivé ani odpuzující faktory k migraci nepotřebují.38  

Důvody, kvůli kterým cizinci opouštějí zemi původu, lze považovat i za faktory, 

které mohou predikovat pravděpodobnost, že se cizinci budou některých TČ dopouštět častěji 

než jiných.39   

  

 
38 HONUSKOVÁ, V., OŠŤADÁLOVÁ, Š., GÜNTER, V., UHEREK, Z. Migrace: historie a současnost. 

Ostrava: Občanské sdružení PANT, 2016, s. 33-35. 
39 VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J., HULMÁKOVÁ, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 

3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 315.  
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2. Cizinci v České republice 

 

Podle statistik vedených Ředitelstvím služby cizinecké policie Ministerstva vnitra ČR 

počet cizinců pobývajících na území ČR každoročně roste. Je však nutno dodat, že statistiky 

nezachycují všechny cizince pobývající na našem území, ale pouze ty, kteří tady zažádají o trvalý 

pobyt či krátkodobý pobyt nad 90 dnů. Nejsou zde tak zachyceny osoby z EU40, Islandu, Norska, 

Švýcarska a Lichtenštejnska, které o zaevidování pobytu nezažádaly, cizinci pobývající na našem 

území kratší dobu ani cizinci, kteří se zde vyskytují nelegálně. Evidovaný stav cizinců 

je tak pravděpodobně podhodnocen. Na druhou stranu se může stát, že se cizinci, kteří jsou v ČR 

na krátkodobém pobytu, při svém odjezdu neodhlásí, což jejich počet uměle zkresluje.41 42 

 

2.1. Legální migrace 

 

Statistiky počtu cizinců pobývajících na našem území legálně (po dobu delší než 90 dnů) 

od vzniku ČR zachycuje Příloha č. 1. Platí, že zhruba polovina cizinců na našem území pobývá 

trvale a zhruba polovina přechodně. Z grafu je patrné, že nárůst cizinců, který na našem území 

probíhal od osamostatnění ČR v roce 1993, v roce 2000 naopak obrátil a počet cizinců na našem 

území v tomto roce poklesl o 27 282 osob v porovnání s rokem 1999. V následujících letech počet 

cizinců na našem území opět stoupal, přičemž nejvyšší nárůst byl zaznamenán v roce 2007, 

kdy na našem území přibylo 70 631 cizinců s legálním pobytovým oprávněním. V letech 2009 

a 2010 počet cizinců na našem území opět mírně klesal, od roku 2011 však opět rostl, avšak pouze 

v řádu tisíců, tedy ne tak rychle jako v předchozích letech. Nárůst cizinců s legálním pobytem 

na našem území akceleroval až v roce 2016 a od té doby pokračuje s přírůstkem zhruba 

30 000 – 40 000 cizinců ročně.43 44 

 
40 V souladu s druhou částí Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 

z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii zde nebudou zachyceni ani občané 

Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, kteří na území ČR oprávněně pobývali 

k 31.12.2020, pokud o zaevidování pobytu nezažádají. 
41 MOULISOVÁ, M. Aktuální zjištěná kriminalita cizinců, zvláště těch, jichž je v ČR 

nejvíce. Kriminalistika, 4/2019, s. 276. 
42 GŘIVNA, T., SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Wolters Kluwer ČR a. s., 2019, s. 512-513. 
43 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2019 [online]. 

Ministerstvo vnitra České republiky, 2019, s. 5 [cit. 2021-01-19]. Dostupné 

z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx. 
44 Bilance roku 2020 z pohledu cizinecké policie – prezentace 2 [online]. PČR – Služba cizinecké policie, 

plk. Mgr. Milan Majer, ředitel, Ředitelství služby cizinecké policie [cit. 2021-02-03]. Dostupné 

z: https://www.policie.cz/clanek/bilance-roku-2020-z-pohledu-cizinecke-policie.aspx.  

https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx
https://www.policie.cz/clanek/bilance-roku-2020-z-pohledu-cizinecke-policie.aspx
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Co se státní příslušnosti týká, je složení cizinců legálně žijících na našem území 

dlouhodobě konstantní, přičemž cizinci ze třetích zemí převažují (zhruba 60 %). Je však třeba opět 

zdůraznit, že oficiální statistiky zachycují pouze ty občany EU, kteří požádali o některé 

z pobytových oprávnění, případně o potvrzení o přechodném pobytu. Rovněž platí, že cizinci 

z členských států EU pobývají na našem území spíše přechodně, zatímco občané třetích zemí spíše 

trvale. Jelikož nejčastěji na území ČR pobývají občané Slovenska, Vietnamu a Ukrajiny, 

je přirozené, že u těchto státních příslušností zjišťujeme i větší počet TČ, avšak neplatí, 

že se stoupajícím počtem těchto osob přímo úměrně stoupá i jejich trestná činnost.45 46 

V posledních letech je u nás patrný nárůst některých státních příslušností za účelem výkonu 

práce (zejména se jedná o občany Ukrajiny, Rumunska a Bulharska), což je důsledek rostoucího 

zájmu českých zaměstnavatelů o zahraniční pracovníky z důvodu nedostatku pracovních sil 

na domácím trhu práce. Od 01.09.2019 je tak na základě nařízení vlády č. 220/2019 Sb.47, 

regulován počet podaných žádostí o dlouhodobá víza za účelem podnikání a žádostí 

o zaměstnaneckou kartu na vybraných zastupitelských úřadech ČR. Maximální počty podaných 

žádostí v rámci jednoho roku jsou stanoveny v přílohách č. 1 a 2 tohoto nařízení. Na vládní 

nařízení je taktéž navázáno několik vládních programů, jejichž účelem je dosažení ekonomického 

přínosu pro ČR a jimiž byl vytvořen systém preferenčního zacházení pro ty skupiny zahraničních 

pracovníků, na jejichž příchodu má ČR vyšší zájem. V rámci maximálního počtu podaných žádostí 

jsou tak stanoveny kvóty i pro účastníky jednotlivých vládních programů. Zájmu o ekonomickou 

migraci odpovídá i skutečnost, že výdělečné aktivity jsou v posledních letech nejčastěji žádaným 

účelem pobytu (dříve se jednalo o vzdělávací aktivity).48  

U osob pobývajících na území ČR legálně rozlišujeme zpravidla krátkodobý pobyt 

(v případě občanů EU přechodný pobyt), dlouhodobý pobyt a trvalý pobyt.  

Příloha č. 2 zachycuje počet usazených cizinců v ČR v letech 2004 – 2019 podle druhu 

pobytového oprávnění. Co se týká trvalého pobytu, z uvedených hodnot vyplývá, že v ČR 

v posledních letech každoročně přibylo zhruba 8 000 – 12 000 cizinců s oprávněním k trvalému 

 
45 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2019 [online]. 

Ministerstvo vnitra České republiky, 2019, s. 3, 5, 71 [cit. 2021-01-19]. Dostupné 

z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx. 
46 GŘIVNA, T., SCHEINOST M., ZOUBKOVÁ I. a kol. Kriminologie. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Wolters Kluwer ČR a. s., 2019, s. 519.  
47 Nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem 

podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou 

kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu.  
48 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2019 [online]. 

Ministerstvo vnitra ČR, 2019, s. 3 [cit. 2021-01-19]. Dostupné 

z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx. 

https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx
https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx
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pobytu. Nejvyšší nárůst cizinců s trvalým pobytem byl zaznamenán v roce 2006, kdy na našem 

území přibylo 28 587 trvale usazených cizinců. Vysoký počet trvale usazených cizinců byl 

vykázán i v roce 2013, tehdy se jednalo o 24 102 osob. U dlouhodobého pobytu/přechodného 

pobytu občanů EU se v porovnání s trvalým pobytem jedná o hodnoty značně variabilní. V letech 

2005 – 2009 probíhal na našem území postupný nárůst cizinců s těmito pobytovými oprávněními, 

v letech 2010 – 2014 pak jejich počet postupně klesal (rozdíl mezi lety 2009 – 2014 činil 50 187 

osob), od roku 2015 ale jejich počet opět stoupá, přičemž nejvyšší nárůst byl doposud zaznamenán 

v roce 2018, kdy se jednalo o 32 130 osob. Co se týká azylantů, hodnoty jsou v zásadě neměnné, 

každoročně se na našem území nachází zhruba 2 000 – 3 000 osob s tímto statusem. 

U dlouhodobého víza lze v podstatě hovořit o postupném poklesu cizinců s tímto druhem 

pobytového oprávnění, v letech 2004 – 2008 se každoročně jednalo o 20 000 – 60 000 osob, 

od roku 2009 se ale jejich počet snížil a v posledních letech se zde každoročně nachází zhruba 

pouhých 6 000 – 16 000 cizinců s dlouhodobým vízem. 

Při posouzení podmínek vstupu a pobytu cizinců na území ČR rozlišuje ZoPC dvě skupiny 

cizinců, kterými jsou občané EU a občané třetích zemí, přičemž ustanovení zákona, 

která se vztahují na občany EU, se použijí i na občany Norska, Lichtenštejnska, Islandu49 

a Švýcarska50, a dále na občany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska uvedené 

v části druhé výstupové dohody.51 52 Obdobné postavení zaujímají v určitých situacích i rodinní 

příslušníci těchto osob, a to i v případě, že nejsou občany vyjmenovaných zemí. O občanech 

vyjmenovaných zemí bude v této kapitole pojednáno jako o občanech EU, o jejich rodinných 

příslušnících jako o rodinných příslušnících občanů EU.  

 

2.1.1. Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci 

 

Základním pramenem evropského práva upravujícím pohyb a pobyt občanů EU a jejich 

rodinných příslušníků na území členských států je směrnice EP a Rady č. 2004/38/ES ze dne 

 
49 Viz Dohoda o Evropském hospodářském prostoru. 
50 Viz Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Švýcarskou 

konfederací na straně druhé o volném pohybu osob. 
51 Jedná se o občany Velké Británie a Severního Irska a jejich rodinné příslušníky, kteří legálně pobývali 

na území ČR před koncem přechodného období (31. prosinec 2020) a pobývají zde i nadále (viz čl. 10 

Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského 

společenství pro atomovou energii). Přicestují-li občané Velké Británie a Severního Irska do ČR 

po uplynutí přechodného období, výstupová dohoda se na ně nevztahuje (více viz 4. doporučení 

Ministerstva vnitra ČR pro britské občany v souvislosti s brexitem [online]. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 

[cit. 2021-05-21]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/brexit.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d). 
52 § 1 odst. 3, 4 ZoPC. 

https://www.mvcr.cz/clanek/brexit.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d
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29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat 

a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 

64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 

90/365/EHS a 93/96/EHS, která je v našem právním řádu provedena ZoPC. 

Rodinným příslušníkem občana EU se pro účely ZoPC rozumí jeho a) manžel, b) rodič, 

jde-li o občana EU mladšího 21 let, o kterého skutečně pečuje, c) potomek mladší 21 let 

nebo takový potomek manžela občana EU a d) potomek nebo předek anebo potomek nebo předek 

manžela občana EU, pokud je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě 

nebo jiné nutné péči poskytované občanem EU nebo jeho manželem, nebo byl na této výživě 

nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož je občanem, 

nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt.53 Rodinným příslušníkem občana EU se dále rozumí 

cizinec, který je ke státnímu občanu ČR přihlášenému k trvalému pobytu na území v některém 

ze vztahů uvedených v předchozí větě.54   

Rodinným příslušníkem občana EU se dále rozumí i cizinec, který je příbuzným občana 

EU nebo státního občana ČR přihlášeného k trvalému pobytu na území a (a) je v zemi, 

z níž pochází, osobou vyživovanou tímto občanem EU nebo státním občanem ČR, (b) je v zemi, 

z níž pochází, členem domácnosti tohoto občana EU nebo státního občana ČR, nebo (c) u kterého 

vážné zdravotní důvody naléhavě vyžadují osobní péči tohoto občana EU nebo státního občana 

ČR. Dále se rodinným příslušníkem občana EU rozumí i cizinec, který má s občanem EU 

nebo se státním občanem ČR přihlášeným k trvalému pobytu na území řádně doložený trvalý 

partnerský vztah.55 K rodinnému příslušníkovi občana Spojeného království podle výstupové 

dohody viz § 15b ZoPC. 

Občané EU mají právo na vstup na území EU s platným dokladem totožnosti 

nebo cestovním pasem. Rodinní příslušníci občanů EU, kteří nejsou státními příslušníky členského 

státu EU, se musí prokázat platným cestovním pasem nebo jiným dokladem totožnosti 

a lze po nich požadovat pouze vstupní vízum, vztahuje-li se na ně vízová povinnost56.57 58 

 
53 § 15a odst. 1 ZoPC. 
54 § 15a odst. 2 ZoPC. 
55 § 15a odst. 3 ZoPC. 
56 Viz nařízení EP a Rady (EU) č. 2018/1806 ze dne 14. listopadu 2018, kterým se stanoví seznam třetích 

zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, 

jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni.  
57 Článek 5 směrnice EP a Rady č. 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich 

rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) 

č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 

75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS. 
58 § 5 odst. 5 a 6 ZoPC.  
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Pro rodinné příslušníky občanů EU jsou z důvodu snadnějšího slučování rodin nastaveny 

příznivější podmínky pro získání pobytových oprávnění, jelikož rodinný příslušník občana EU 

má při splnění zákonem stanovených podmínek na udělení pobytového oprávnění nárok, 

což znamená, že jeho žádost lze zamítnout jen z důvodů taxativně stanovených zákonem. Mezi 

tyto důvody patří například předložení padělaného nebo pozměněného cestovního dokladu, 

důvodné nebezpečí, že by cizinec při pobytu na našem území mohl ohrozit bezpečnost státu 

nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo dopustil-li cizinec podvodného jednání 

s cílem získat vízum k pobytu na území. Obyčejný občan třetí země tento nárok nemá, 

což je důvodem pro zneužívání tohoto nároku například účelovými sňatky (k tomu více v kapitole 

5 s názvem Kriminalita související s nelegální migrací).59 60  

U občanů EU a jejich rodinných příslušníků rozlišujeme přechodný pobyt a trvalý pobyt. 

 

2.1.1.1. Přechodný pobyt 
 

  V případě přechodného pobytu může občan EU pobývat na území ČR bez víza 

nebo na základě krátkodobého víza, dlouhodobého víza, povolení k dlouhodobému pobytu, 

povolení k přechodnému pobytu nebo na základě výjezdního příkazu. Ačkoliv občané EU 

v případě přechodného pobytu nepotřebují žádné povolení, mohou na vlastní žádost požádat 

o vydání tzv. osvědčení o registraci, chtějí-li na území ČR pobývat po dobu delší než 90 dnů. Toto 

osvědčení má za cíl zejména ulehčit občanům EU jednání s úřady a institucemi.61 62 63 

 Pokud jde o rodinné příslušníky občanů EU, kteří nejsou občany EU, mají, jak již bylo 

uvedeno, při splnění zákonem stanovených podmínek na udělení krátkodobého víza nárok. 

Rodinný příslušník občana EU, který sám není občanem EU a doprovází občana EU na území 

nebo následuje občana EU, který na území pobývá, je povinen požádat o povolení k přechodnému 

pobytu, pokud hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce.64 

 

 

 
59 § 20 odst. 5 ZoPC. 
60 JÍLEK, D. a POŘÍZEK, P. (ed.). Sborník z vědeckého semináře ze dne 28. března 2013. Pobyt cizinců: 

vybrané právní problémy. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2014. s. 55, 64-65. 
61 § 17 ZoPC. 
62 § 87a odst. 1 písm. a) ZoPC. 
63 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2019 [online]. 

Ministerstvo vnitra ČR 2019, s. 39 [cit. 2021-01-19]. Dostupné 

z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx. 
64 § 87b odst. 1 ZoPC. 

https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx
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2.1.1.2. Trvalý pobyt 
 

 Povolení k trvalému pobytu se na žádost vydá občanovi EU, který na území ČR pobývá 

přechodně nepřetržitě 5 let. Podmínka nepřetržitého pobytu neplatí tehdy, žádá-li občan EU 

o vydání tohoto povolení z humanitárních důvodů nebo z jiných důvodů hodných zvláštního 

zřetele nebo pokud je jeho pobyt na území v zájmu ČR. Další specifické situace, při nichž 

se nevyžaduje pětiletý nepřetržitý pobyt, stanoví § 66 a § 87g odst. 1 písm. b), c), d), 

odst. 5 ZoPC65.66 

Rodinnému příslušníkovi občana EU se povolení k trvalému pobytu vydá rovněž na jeho 

žádost po 5 letech nepřetržitého přechodného pobytu na území.67 Zákon však opět stanoví několik 

výjimek, při kterých se žádná podmínka nepřetržitého pobytu neuplatní a dále v § 87h odst. 2 

stanoví i specifické situace, které platí výlučně pro rodinného příslušníka občana EU 

podle § 15a odst. 1 nebo 2 ZoPC (např. může dotyčný o povolení k trvalému pobytu požádat 

již po 2 letech nepřetržitého přechodného pobytu, je-li nejméně jeden rok rodinným příslušníkem 

státního občana ČR, který je na území přihlášen k trvalému pobytu, nebo rodinným příslušníkem 

občana jiného členského státu EU, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území).  

Zákon dále upravuje speciální případy, kdy lze povolení k trvalému pobytu získat 

již po 4 letech nepřetržitého pobytu na území ČR, které platí pro všechny cizince (například 

v případě přechodného pobytu po ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany, jsou-li splněny 

další podmínky).68  

 

 

2.1.2. Občané třetích zemí 

 

2.1.2.1. Krátkodobý pobyt 
 

 Občané třetích zemí musí mít i v případě krátkodobého pobytu, tedy pobytu v maximální 

délce 90 dní v jakémkoli 180denním období, kterým se rozumí období 180 dní bezprostředně 

předcházející každému dni pobytu, vízum, přičemž pravidla jeho udělení stanoví nařízení 

 
65 Jedná se např. o situaci, kdy je občan EU zaměstnán, podniká nebo provozuje jinou výdělečnou činnost 

na území jiného členského státu EU 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. 
66 § 87g odst. 1 písm. a), odst. 2, 3, 5 ZoPC. 
67 § 87h odst. 1 ZoPC. 
68 § 67 odst. 1 ZoPC. 
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EP a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009, o kodexu Společenství o vízech (vízový 

kodex). Vízová povinnost se nevztahuje na cizince, kteří jsou držiteli jiného pobytového oprávnění 

(například povolení k dlouhodobému pobytu). Bez víza mohou na území členského státu 

přechodně pobývat občané třetích zemí, stanoví-li tak nařízení EP a Rady (EU) č. 2018/1806 

ze dne 14. listopadu 2018, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí 

mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci 

jsou od této povinnosti osvobozeni, v platném znění69 (a není-li v souladu s tímto právním 

předpisem mezinárodní smlouvou nebo nařízením vlády stanoveno jinak) nebo stanoví-li tak 

v souladu s tímto přímo použitelným předpisem Evropských společenství mezinárodní smlouva 

nebo nařízení vlády.70 

 

2.1.2.2. Dlouhodobý pobyt 

 

  Po dobu delší než 90 dnů smí občan třetí země na území ČR pobývat na základě víza 

k pobytu nad 90 dnů, povolení k dlouhodobému pobytu, zaměstnanecké karty nebo modré karty. 

 Vízum k pobytu nad 90 dnů se uděluje na žádost cizinci, který hodlá pobývat na území 

za účelem vyžadujícím pobyt na území delší než 3 měsíce a nelze jej udělit za účelem 

zaměstnání.71 Toto vízum se uděluje s dobou platnosti a dobou pobytu na území nejdéle na 1 rok.72 

Následně může cizinec požádat o povolení k dlouhodobému pobytu, pokud hodlá na území 

přechodně pobývat po dobu delší než 1 rok a trvá-li stejný účel pobytu.73  

Cizinec může rovněž požádat o udělení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem 

společného soužití rodiny, studia, ochrany na území nebo vědeckého výzkumu. V uvedených 

případech není třeba předchozího pobytu na území na základě víza k pobytu nad 90 dnů.74  

Dalším možným pobytovým oprávněním je zaměstnanecká karta, kterou se rozumí 

povolení k dlouhodobému pobytu, které cizince opravňuje k pobytu na území delšímu než 3 měsíce 

a k výkonu zaměstnání na pracovní pozici, na kterou mu byla zaměstnanecká karta vydána 

(nebo která byla oznámena). Modrá karta se vydává na žádost cizince, který hodlá pobývat 

 
69 Viz příloha č. II tohoto nařízení. 
70 § 18 písm. a) a b) ZoPC. 
71 To však neplatí tehdy, jde-li o cizince, který žádá o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního 

zaměstnání nebo o mimořádné pracovní vízum. 
72 Výjimkou je vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání. 
73 § 30 odst. 1 a 3 a § 42 odst. 1 ZoPC. 
74 § 42a – § 42f ZoPC. 
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na území ČR po dobu delší než 3 měsíce a bude zaměstnán na pracovní pozici, která vyžaduje 

vysokou kvalifikaci.75 

 

 

2.1.2.3. Trvalý pobyt 
 

O povolení k trvalému pobytu mohou občané třetích zemí žádat, pokud pobývají na území 

ČR nepřetržitě po dobu nejméně pěti let.  ZoPC však opět stanoví několik případů, kdy podmínka 

nepřetržitého pobytu na území ČR neplatí. Prvním z nich je situace, kdy cizinec o toto povolení 

žádá z humanitárních důvodů, mezi které patří zejména skutečnost, že a) cizinec je manželem 

azylanta a manželství vzniklo před vstupem azylanta na území ČR, b) cizinec je nezletilým dítětem 

azylanta nebo dítětem, které je závislé na péči azylanta, pokud nepožádá o udělení azylu 

nebo c) byl cizinec v minulosti státním občanem ČR. Dalším výjimkou je, pokud cizinec o vydání 

tohoto povolení žádá z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele, mezi které patří například 

prokazatelný český původ. Podmínka nepřetržitého pobytu neplatí ani tehdy, je-li pobyt cizince 

na našem území v zájmu ČR nebo žádá-li o vydání tohoto povolení nezletité dítě cizince, 

jenž na území pobývá na základě povolení k trvalému pobytu, je-li důvodem žádosti společné 

soužití těchto cizinců na našem území.76 

V souvislosti s žádostí o povolení k trvalému pobytu je vhodné zmínit i status „právního 

postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území“, což je status, 

který je za splnění dalších podmínek přiznáván občanům třetích zemí spolu s rozhodnutím 

o povolení k trvalému pobytu, případně lze o přiznání tohoto postavení žádat i posléze. 

Z praktického hlediska je tento status významný tehdy, hodlá-li občan třetí země pobývat na území 

jiného státu EU, neboť mu zajišťuje lepší zacházení.77 78 

 

2.2. Nelegální migrace 

 

S rostoucím počtem cizinců vyskytujících se na našem území stoupá i počet odhalených 

nelegálních migrantů. V souvislosti se vstupem do Schengenského prostoru jsou od roku 2008 

cizineckou policií monitorovány dva základní druhy nelegální migrace na naše území, 

 
75 § 42g odst. 1, § 42i odst. 1 ZoPC.  
76 § 66 odst. 1 ZoPC. 
77 § 83 ZoPC. 
78 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2019 [online]. 

Ministerstvo vnitra ČR, 2019, s. 39 [cit. 2021-01-19]. Dostupné 

z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx. 

https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx
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a to nelegální překročení vnější schengenské hranice a nelegální pobyt. Lidé z chudých či válkami 

zmítaných zemí mnohdy nemají jinou možnost, neboť zkrátka nemají šanci získat legální pobytové 

oprávnění. Je ale třeba podotknout, že nelegálním migrantem se může velmi snadno stát v podstatě 

každý – stačí například v zahraničí překročit povolenou dobu pobytu.79  

Počty odhalených nelegálních migrantů na území ČR v letech 2008 – 2020 zobrazuje 

Příloha č. 3. 

Nejvyšší nárůst nelegálních migrantů byl na našem území zachycen v roce 2015, 

tedy v době vyvrcholení evropské migrační krize. Jednalo se o 8 563 osob, přičemž u naprosté 

většiny z nich (8 323) šlo o nelegální pobyt. Druhý nejvyšší nárůst byl zaznamenán v roce 2020, 

kdy bylo při nelegální migraci přistiženo 7 093 osob, z toho se v 6 645 případech jednalo 

o nelegální pobyt, ve 448 případech o nelegální překročení vnější schengenské hranice, 

a to i přesto, že díky pandemii Covid-19 došlo k vyhlášení nouzového stavu a znovuzavedení 

kontrol na hranicích. V ostatních letech se jednalo každoročně o zhruba 3 000 – 6 000 nelegálních 

migrantů, přičemž jak již bylo uvedeno, čísla se neustále zvyšují.80 

Do statistiky zahrnující případy nelegálního překročení vnější schengenské hranice 

se řadí osoby, které neoprávněně překročily nebo zkusily překročit vnější schengenskou hranici 

(tedy letiště) ČR, a to jak cizinci, tak i občané ČR. Při nelegálním překročení vnější schengenské 

hranice bývají nejčastěji přistiženi státní příslušníci Gruzie, Ukrajiny, Ruska, Albánie a Číny. 

Často jsou takto přistiženy i osoby se statusem uprchlíka podle Úmluvy o právním postavení 

uprchlíků z roku 1951. V roce 2018 bylo zachyceno i poměrně velké množství státních příslušníků 

Jemenu (jednalo se o 21 osob). Nejvíce záchytů je tradičně hlášeno z Prahy-Ruzyně.81 82 

Pokud jde o statistiky nelegálního pobytu, jsou zde vykazováni jednak cizinci, kteří byli 

zjištěni na území ČR a kteří nějakým způsobem porušují zákonem stanovené podmínky pobytu 

cizinců (např. nelegální vstup nebo překročení doby platnosti pobytu), jednak jsou zde řazeni 

i cizinci překračující nedovoleně vnitroschengenské hranice, a to se záměrem pokračovat přes naše 

území do dalších členských zemí EU nebo Schengenu, tedy případy tzv. tranzitní nelegální 

 
79 HONUSKOVÁ, V., OŠŤADÁLOVÁ, Š., GÜNTER, V., UHEREK, Z., Migrace: historie a současnost. 

Ostrava: Občanské sdružení PANT, 2016, s. 81. 
80 Nelegální migrace v ČR v období od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020 [online]. PČR – Služba cizinecké policie, 

22.12.2020 [cit. 2021-01-17]. Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/nelegalni-migrace-v-cr-v-obdobi-

od-1-1-2020-do-30-11-2020.aspx.  
81 Zprávy o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky z let 2016 – 

2019 [online]. Ministerstvo vnitra ČR, 2016 (s. 114), 2017 (s. 121), 2018 (s. 113), 2019 (s. 102) [cit. 2021-

01-19].  Vše dostupné z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/rocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-

integrace-cizincu-v-ceske-republice-za-roky-2001-2019.aspx.  
82 Metodika – nelegální migrace [online]. Český statistický úřad, 22.1.2018 [cit. 2021-01-17]. Dostupné 

z: https://www.czso.cz/csu/cizinci/metodika-nelegalni-migrace. 

https://www.policie.cz/clanek/nelegalni-migrace-v-cr-v-obdobi-od-1-1-2020-do-30-11-2020.aspx
https://www.policie.cz/clanek/nelegalni-migrace-v-cr-v-obdobi-od-1-1-2020-do-30-11-2020.aspx
https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/rocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace-cizincu-v-ceske-republice-za-roky-2001-2019.aspx
https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/rocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace-cizincu-v-ceske-republice-za-roky-2001-2019.aspx
https://www.czso.cz/csu/cizinci/metodika-nelegalni-migrace
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migrace. Na rozdíl od případů nelegálního překročení vnější schengenské hranice se zde řadí 

pouze cizinci, nikoliv občané ČR. S ohledem na polohu ČR a cílové země migrantů lze 

konstatovat, že naše území nepatří mezi klíčové trasy tranzitní nelegální migrace a celkový rozsah 

tranzitní nelegální migrace je tak v porovnání s množstvím zjištěných nelegálně pobývajících osob 

velmi nízký. Zajištění migranti, kteří se dopustili tranzitní nelegální migrace přes naše území, 

vstupovali na naše území zejména ze Slovenska či Rakouska (případně letecky), a jejich cílem 

bylo Německo a další státy západní a severní Evropy.83 

Jak vyplývá z grafu uvedeného v Příloze č. 3, každoročně je více než 90 % nelegálních 

migrantů odhaleno při nelegálním pobytu. Většina nelegálně pobývajících migrantů bývá zjištěna 

při běžných kontrolách, cílených kontrolách v místech pobytu či bezpečnostních akcích, 

ale mnohdy se migranti dostaví na útvary i sami. Nezanedbatelný počet migrantů bývá odhalen 

i na vzdušné hranici, a to jak na výstupu z ČR na vnější schengenské hranici, tak i při přesunu 

přes vnitřní schengenskou hranici. Mezi časté případy nelegálního pobytu patří překročení doby 

povoleného pobytu, a to mnohdy spojené s výkonem zaměstnání bez příslušného oprávnění. 

Každoročně je nejvyšší počet nelegálně pobývajících cizinců zajištěn v Praze. Pokud jde o nárůst 

zjištěných nelegálně pobývajících migrantů v roce 2020, je zde patrná souvislost i s případy, 

kdy byli zejména od poloviny roku zjišťováni cizinci (zejména Ukrajinci a Moldavané), 

kteří na našem území pobývali v rozporu s ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR 

vydaného za účelem ochrany před zavlečením nemoci Covid-19.84 85  

Podle návratové směrnice mají členské státy EU povinnost vydat každému státnímu 

příslušníkovi třetí země, který pobývá na jejich území nelegálně, rozhodnutí o navrácení 

(příp. přijmout opatření k jeho výkonu).86 Státní příslušník třetí země může být takto navrácen buď 

do země původu, země tranzitu nebo do jiné třetí země, do níž se dobrovolně rozhodne vrátit 

a jež jej přijme. Reálné fungování návratového systému je však dlouze vzdáleno svému ideálu, 

což je zapříčiněno zejména nedostatečnou spoluprácí se třetími zeměmi v rámci zpětného 

přebírání nelegálních migrantů, odlišnými postupy členských zemí EU při provádění návratové 

směrnice, díky kterým se migranti mohou navrácení vyhnout tak, že přesídlí do jiného státu 

 
83 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2019 [online]. 

Ministerstvo vnitra ČR, 2019, s. 101, 109 [cit. 2021-01-19]. Dostupné 

z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx. 
84 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2019 [online]. 

Ministerstvo vnitra ČR, 2019, s. 4, 105 [cit. 2021-01-19]. Dostupné 

z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx 
85 Nelegální migrace v ČR v období od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020 [online]. PČR – Služba cizinecké policie, 

22.12.2020 [cit. 2021-01-17]. Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/nelegalni-migrace-v-cr-v-

obdobi-od-1-1-2020-do-30-11-2020.aspx. 
86 Srov. princip non-refoulement a čl. 19 odst. 2 Listiny základních práv EU.  

https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx
https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx
https://www.policie.cz/clanek/nelegalni-migrace-v-cr-v-obdobi-od-1-1-2020-do-30-11-2020.aspx
https://www.policie.cz/clanek/nelegalni-migrace-v-cr-v-obdobi-od-1-1-2020-do-30-11-2020.aspx
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schengenského prostoru a neexistencí vzájemného uznávání rozhodnutí o navrácení (a tím pádem 

i nemožností vynutit jejich výkon v rámci celé EU).87   

O kriminalitě související s nelegální migraci bude pojednáno v kapitole 5 s názvem 

Kriminalita související s nelegální migrací.  

 

 

 

  

 
87 BŘICHÁČEK, T. Unie ve víru migrační krize. Praha: Institut Václava Klause, 2016, s. 44-48. 
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3. Běžná kriminalita cizinců na území České republiky 

 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, počet cizinců pobývajících na území ČR 

se rychle zvětšuje. I přes rychlý nárůst cizinců na našem území však jejich podíl na celkové trestné 

činnosti nijak výrazně nestoupá a čistě lineární závislost tak neplatí. Celkový počet objasněných 

TČ se podle policejní statistiky z posledních let pohybuje zhruba mezi 100 000 – 116 000 TČ 

ročně (vyjma roku 2020, kdy bylo objasněno 93 138 TČ), podíl cizinců je stále mezi 8 – 9 %.88 

Mezi objasněné TČ se však řadí pouze ty, ke kterým byl nalezen pachatel a bylo mu sděleno 

obvinění, přičemž objasněnost v ČR činí zhruba 50 %. Statistiky jsou ale omezeny pouze 

na případy, které byly nahlášeny, o latentní kriminalitě nemáme žádné informace. Dále je třeba 

brát v potaz i další limity statistických údajů, zejména to, že statistiky jako cizince evidují pouze 

osoby, které nemají státní občanství ČR či že existuje pravděpobnost častějšího oznamování TČ 

obyvateli v případech, kdy je pachatelem cizinec nebo příslušník rozdílného etnika. Na druhou 

stranu lze u pachatelů z řad cizinců předpokládat i vyšší latentní kriminalitu, neboť oběťmi 

či svědky jsou mnohdy rovněž cizinci, kteří nejsou tak ochotní vypovídat například z důvodu 

jazykové bariéry či nedůvěry v cizí státní instituce.89 Cizinec se tak může stát jak pachatelem, 

tak i obětí TČ. Riziko, že se osoba stane obětí TČ, závisí totiž mimo jiné na jeho sociální roli 

či prostředí, v jakém se pohybuje. Toto riziko je nepochybně vyšší u cizinců a dalších menšin, 

neboť právě ti jsou typickými oběťmi násilností, urážek nebo rasové nenávisti.90 Oběťmi 

nejrůznějších TČ se cizinci často stávají i v rámci svých komunit, které mají vlastní strukturu 

a je tak obtížné do nich proniknout zvenčí.  

Co se týká státní příslušnosti cizinců, kteří jsou u nás nejčastěji odsouzeni, jedná se zejména 

o občany Slovenska, Ukrajiny, Rumunska a Vietnamu. Přesné hodnoty z let 2016 – 2019 jsou 

uvedeny v Příloze č. 4.91  

Pokud jde občany Slovenska, každoročně je u nás odsouzeno zhruba 1 600 – 1 70092  

Slováků, přičemž Slováci se u nás nejčastěji dopouštějí krádeží (a to zejména krádeží vloupáním), 

zanedbání povinné výživy, úmyslného ublížení na zdraví, maření výkonu úředního rozhodnutí 

 
88 Statistické přehledy kriminality [online]. PČR, 2016 – 2020 [cit. 2021-02-16]. Dostupné 

z: https://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx. 
89 VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J., HULMÁKOVÁ, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 

3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 324-325.  
90 GŘIVNA, T., SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, a. s., 2019, str. 123. 
91 MOULISOVÁ, M. Kriminalita občanů Slovenska na území ČR vedená v policejní statistice MV 

ČR. Kriminalistika. Ministerstvo vnitra, 4/2018, s. 289. 
92 Data – kriminalita cizinců [online]. PČR, 2016 – 2019 [cit. 2021-02-16]. Dostupné 

z: https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-ciz_kriminalita#cr. 

https://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx
https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-ciz_kriminalita#cr
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a ohrožení pod vlivem návykové látky. Vysoký podíl Slováků na TČ zanedbání povinné výživy 

lze vysvětlit i dřívějším propojením České a Slovenské republiky a množstvím smíšených 

manželství, případně partnerství. Jelikož Slováci nejsou pod takovým drobnohledem policie 

a společnosti jako je tomu u jiných národností, lze usuzovat, že jejich latentní kriminalita bude 

ještě o něco vyšší, než lze předpokládat u jiných národností, které nám jsou sociálně vzdálenější.93  

Ohrožení pod vlivem návykové látky, maření výkonu úředního rozhodnutí a krádeží 

se u nás dopouštějí i občané Ukrajiny, kteří se často dopouštějí i padělání a pozměňování úředních 

listin. U občanů Ukrajiny se ve sledovaných letech jednalo o 1 000 – 1 40094 odsouzených ročně, 

přičemž tento počet se každoročně zvyšuje.95 

Postupný nárůst odsouzených osob je patrný i u občanů Rumunska, ačkoliv zde je počet 

odsouzených nižší – ve sledovaném období se jednalo o 300 – 50096 odsouzených ročně. 

Dominantním TČ Rumunů jsou rovněž krádeže.97 

Naopak u občanů Vietnamu počet odsouzených občanů postupně klesá – v roce 2016 

se jednalo o 358 odsouzených, v roce 2019 již o 244 odsouzených.98 Trestná činnost občanů 

Vietnamu je značně rozmanitá, dopouštějí se jednak výroby a distribuce drog, padělání listin 

a maření výkonu úředního rozhodnutí, jednak páchají velké množství TČ v rámci hospodářského 

styku, a to zejména zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, porušení práv k ochranné 

známce, zkrácení daně a zpronevěry.99 

Mnohé národnosti se častěji dopouštějí trestné činnosti v rámci organizovaných 

zločineckých skupin – k tomu dále viz kapitola 4 s názvem Organizovaná kriminalita cizinců 

na území České republiky. 

Veškeré údaje o zjištěné kriminalitě použité v této kapitole byly získány z policejní 

statistiky, která je jedním z oficiálních pramenů informací o registrované kriminalitě v ČR. Jelikož 

policejní statistika z let 2008 – 2015 neuvádí, které TČ byly spáchány cizinci, zaměří se diplomová 

 
93 MOULISOVÁ, M. Kriminalita občanů Slovenska na území ČR vedená v policejní statistice MV 

ČR. Kriminalistika. Ministerstvo vnitra, 4/2018, s. 291-292, 296. 
94 Data – kriminalita cizinců [online]. PČR, 2016 – 2019 [cit. 2021-02-16]. Dostupné 

z: https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-ciz_kriminalita#cr. 
95 MOULISOVÁ, M. Aktuální zjištěná kriminalita cizinců, zvláště těch, jichž je v ČR 

nejvíce. Kriminalistika. Ministerstvo vnitra, 4/2019, s. 286. 
96 Data – kriminalita cizinců [online]. PČR, 2016 – 2019 [cit. 2021-02-16]. Dostupné 

z: https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-ciz_kriminalita#cr. 
97 MOULISOVÁ, M. Aktuální zjištěná kriminalita cizinců, zvláště těch, jichž je v ČR 

nejvíce. Kriminalistika. Ministerstvo vnitra, 4/2019, s. 288. 
98 Data – kriminalita cizinců [online]. PČR, 2016 – 2019 [cit. 2021-02-16]. Dostupné 

z: https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-ciz_kriminalita#cr. 
99 MOULISOVÁ, M. Aktuální zjištěná kriminalita cizinců, zvláště těch, jichž je v ČR 

nejvíce. Kriminalistika. Ministerstvo vnitra, 4/2019, s. 286-287. 

https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-ciz_kriminalita#cr
https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-ciz_kriminalita#cr
https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-ciz_kriminalita#cr


 

 

 

25 

práce pouze na statistiku z let 2016 – 2020100. Policejní statistika je aktualizována každý měsíc 

a zachycována podle jednotlivých krajů, jakož i souhrnně pro celou ČR. Pro označení jednotlivých 

TČ se používá tzv. takticko-statistická klasifikace, která ale ne vždy koresponduje s názvy 

TČ uvedenými ve zvláštní části TZ. Jako příklad lze uvést souhrnné názvy jako násilná kriminalita 

nebo mravnostní kriminalita, které neodpovídají názvům hlav zvláštní části TZ, nebo členění TČ 

vraždy (§ 140 TZ) na vraždy loupežné, vraždy sexuální, vraždy motivované osobními vztahy, 

vraždy na objednávku a ostatní vraždy, což neodpovídá kvalifikovaným skutkovým podstatám 

tohoto TČ.101 

Policejní statistika člení kriminalitu do sedmi kategorií, a to na kriminalitu násilnou, 

mravnostní, majetkovou, hospodářskou, ostatní, zbývající a na vojenské a protiústavní činy. 

Celkové počty objasněných TČ, včetně objasněných TČ spáchaných cizinci v letech 2016 – 2020 

v jednotlivých kategoriích, jakož i procentuální zastoupení TČ cizinců na celkovém počtu 

objasněných TČ v daném období, zachycuje Příloha č. 5. 

Z hodnot je zřejmé, že podíl objasněných TČ spáchaných cizinci na celkovém počtu 

objasněných TČ je v zásadě neměnný a standardně se pohybuje mezi 9 000 – 9 500 TČ ročně, 

což představuje zhruba 8 – 9 % celkové trestné činnosti. V roce 2020 byl v porovnání 

s předchozími lety nižší počet jak registrovaných, tak objasněných TČ, ať už spáchaných občany 

ČR či cizinci. Zatímco v roce 2019 se jednalo celkem o 105 994 objasněných TČ, v roce 2020 

pouze o 93 138 TČ (v případě objasněných TČ spáchaných cizinci se jednalo 7 707 TČ). Pokles 

celkové trestné činnosti lze nepochybně vysvětlit pandemií Covid-19 a s ní spojenými 

restriktivními opatřeními.  

Z uvedených hodnot dále vyplývá, že v letech 2016 a 2017 cizinci nejčastěji páchali 

majetkovou a hospodářskou kriminalitu, od roku 2018 však počet TČ řazených do hospodářské 

kriminality spáchaných cizinci začal rapidně klesat a cizinci v poměrně velké míře páchali spíše 

TČ řazené do zbývající kriminality. Porovnáme-li hodnoty hospodářské kriminality z let 2016 

a 2020, je zřejmé, že počet sem řazených TČ spáchaných cizinci v roce 2020 klesl o více než 

polovinu. Jelikož ale klesl i celkový počet objasněných hospodářských TČ, podíl cizinců na této 

trestné činnosti se příliš nesnížil (z 11, 3 % v roce 2016 na 9, 3 % v roce 2020, přičemž v roce 

2017 byl tento podíl nejvyšší – 12 %). U majetkových TČ jsou hodnoty v zásadě neměnné, pokles 

je patrný pouze v roce 2020, v tomto roce však poklesly všechny druhy kriminality, jakož i celková 

 
100 Počátkem roku 2016 přistoupila PČR k celkové rekonstrukci Evidenčně-statistického systému 

kriminality a jednou z evidenčních změn bylo nově i vykazování TČ spáchaných cizinci. 
101 GŘIVNA, T., SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, a. s., 2019, str. 39.  
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kriminalita, a nelze z toho tedy vyvozovat předčasné závěry. Podíl cizinců na objasněných 

majetkových TČ je však nižší než u hospodářských TČ a pohybuje se okolo 7 %. Pokud jde 

o již zmiňovanou zbývající kriminalitu, v období let 2016 – 2020 se jednalo o následující počty 

TČ spáchaných cizinci (v tomto pořadí) – 1 973, 1 927, 2 211, 2 424 a 2 274, je zde tedy patrný 

nárůst. Pomineme-li vojenské a protiústavní činy, nejméně cizinci páchali mravnostní kriminalitu 

– zhruba 150 – 160 TČ ročně (v roce 2020 se jednalo o 117 TČ). 

O jednotlivých kategoriích takticko-statistické klasifikace bude blíže pojednáno 

v samostatných podkapitolách.  

 

3.1. Násilná kriminalita 

 

Násilná kriminalita představuje jednu z nejzávažnějších forem trestné činnosti, 

čemuž odpovídá i členění hlav zvláštní části TZ podle druhových objektů, které jsou příslušnými 

skutkovými podstatami chráněny. Systematika tak souvisí s významem, který současná ČR 

jednotlivým chráněným hodnotám přisuzuje – na prvním místě spatřuje TZ člověka, jeho život, 

zdraví, tělesnou integritu, osobní svobodu, nedotknutelnost, důstojnost, vážnost, čest, ochranu jeho 

soukromí, obydlí, majetku a jiných jeho základních lidských práv, svobod a zájmů. V porovnání 

s trestním zákonem z roku 1961102, který na první místo řadil zámy celospolečenské, se tak jedná 

o změnu v přístupu k trestněprávní ochraně významných společenských zájmů a nadřazení 

základních lidských práv a svobod nad ostatní zájmy chráněné trestním právem.103 104  

Násilná kriminalita je pojem toliko kriminologický, trestní právo tento pojem pro souhrn 

skutkových podstat TČ násilného charakteru nepoužívá. Násilná kriminalita vychází ze způsobu 

provedení TČ a patří sem ty TČ, jejichž podstatnou charakteristikou je poškození či zničení 

cílového objektu. Policejní statistika pojímá násilnou kriminalitu poměrně široce a řadí sem nejen 

úmyslné užití fyzického násilí, případně hrozbu násilím, ale taktéž násilí psychické, 

které je typické například pro případy domácího násilí nebo pro TČ rasistické povahy spáchané 

verbální formou. Nadto sem policejní statistika řadí též násilné útoky proti věcem (typicky loupeže 

 
102 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon.  
103 ŠÁMAL, P., NOVOTNÝ, O., GŘIVNA, T., HERCZEG, J., VANDUCHOVÁ, M., VOKOUN, R. a kol. 

Trestní právo hmotné. 8. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 541-545.  
104 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

s. 169-170.  
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na finančních institucích).105 106 Užší pojetí násilné kriminality zastává například Netík, 

který ji definuje následovně: „Násilná trestná činnost je taková trestná činnost, jejíž významnou 

charakteristikou je fyzické poškození či usmrcení konkrétní osoby (osob), eventuálně přítomnost 

záměru takový následek způsobit (pokus).“107 Netíkova definice tedy nezahrnuje použití fyzické 

síly (nebo pohrůžky takového jednání) vůči věcem ani verbální útoky. 

Co se týká pachatelů násilné kriminality, jedná se o rozmanitou skupinu, kterou je velmi 

obtížné souhrnně charakterizovat. Lze je různě dělit, například podle TČ, motivu, vztahu k oběti, 

pohlaví atd.108 Univerzální typologie však nikdy předložena nebyla. Ze statistik však vyplývá, 

že násilná kriminalita je doménou zejména mužské populace (zhruba 90 %), a to obzvláště 

mladších ročníků (do 30 let). Násilná kriminalita je rovněž častější u pachatelů z nižších sociálních 

vrstev a u pachatelů s nižším vzděláním. Za nejvýznamnější příčiny násilné kriminality 

lze dle odborné literatury považovat vrozené osobnostní charakteristiky jednotlivce, poruchy 

v rámci jeho psychosociálního vývoje, vliv prostředí, jakož i způsob trávení volného času, postoj 

společnosti k násilí a vliv alkoholové a nealkoholové toxikomanie.109 V případě cizinců mohou 

být významným kriminogenním faktorem zejména různé odchylky od společenských norem 

v rámci jednotlivých kultur a z toho plynoucí rozdílný postoj k násilí všeobecně. 

Policejní statistika do násilné kriminality řadí následující TČ – TČ vraždy, TČ zabití, 

TČ vraždy novorozeného dítěte matkou, TČ usmrcení z nedbalosti, TČ účasti na sebevraždě, 

TČ těžkého ublížení na zdraví, TČ ublížení na zdraví, TČ ublížení na zdraví z omluvitelné 

pohnutky, TČ mučení a jiného krutého a nelidského zacházení, TČ rvačky a všechny TČ proti 

těhotenství ženy. Dále sem řadí i TČ zbavení osobní svobody, TČ omezování osobní svobody, 

TČ zavlečení, TČ loupeže, TČ braní rukojmí, TČ vydírání, TČ omezování svobody vyznání, 

TČ útisku, TČ porušování domovní svobody, TČ porušování svobody sdružování 

a shromažďování, TČ opuštění dítěte nebo svěřené osoby, TČ týrání svěřené osoby, TČ týrání 

osoby žijící ve společném obydlí, TČ únosu dítěte a osoby ztižené duševní poruchou, 

TČ neoprávněného zásahu do práva k domu (což nepokrývá celou skutkovou podstatu vymezenou 

v § 208 TZ, která míří i na případy neoprávněného zásahu do práva k bytu a nebytovému prostoru), 

 
105 VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J., HULMÁKOVÁ, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 

3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 397.  
106 GŘIVNA, T., SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, a. s., 2019, s. 273-274.  
107 STAŇKOVÁ, L., ŠČERBA, F., VICHLENDA, M. Násilná kriminalita. Praha: Leges, 2015, s. 14-15.  
108 Tamtéž. 
109 GŘIVNA, T., SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, a. s., 2019, s. 290, 294.  
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většinu TČ proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, TČ násilí proti skupině 

obyvatelů a proti jednotlivci, TČ nebezpečného vyhrožování a TČ nebezpečného pronásledování.  

Pokud jde o podíl cizinců na násilné kriminalitě, lze říci, že v letech 2016 – 2019 násilná 

kriminalita cizinců mírně rostla – v roce 2016 se jednalo o 8, 8 %, v letech 2017 i 2018 o 9, 5 % 

a v roce 2019 o 9, 6 % podíl cizinců na celkové násilné kriminalitě. V roce 2020 násilná kriminalita 

cizinců opět mírně klesla na 9 %. Z policejní statistiky násilné kriminality dále vyplývá, 

že mezi nejčastěji páchané násilné TČ celkově patřily všechny formy úmyslného ublížení 

na zdraví (tedy § 145 – 146a TZ), TČ nebezpečného vyhrožování, TČ porušování domovní 

svobody, TČ loupeže a TČ vydírání, což odpovídalo i nejčastěji páchaným TČ cizinců. Celkový 

počet těchto objasněných TČ a podíl cizinců na nich znázorňuje Příloha č. 6. Jelikož takticko-

statistická klasifikace rozlišuje loupež i loupež na finančních institucích, které se v některých 

sledovaných letech dopustili i cizinci, vyskytují se v této kolonce dvě hodnoty.  

Pokud jde o případy úmyslného ublížení na zdraví (tedy § 145 – 146a TZ), z uvedených 

hodnot vyplývá, že podíl cizinců na této trestné činnosti v letech 2016 – 2019 mírně vzrostl, 

výjimkou byl zanedbatelný pokles o 0,5 % v roce 2020 v porovnání s předchozím rokem. Růst 

podílu cizinců je patrný i u TČ nebezpečného vyhrožování – mezi roky 2016 a 2020 se jednalo 

o celkový nárůst o 2, 2 %. Trochu jiná situace je u TČ porušování domovní svobody, u něhož 

je podíl cizinců na celkové trestné činnosti proměnlivý – v roce 2016 se jednalo o 5, 3 %, v roce 

2017 o 6, 5 %, v roce 2018 o 6, 4 %, v roce 2019 o 7, 4 %, přičemž v roce 2020 následoval pokles 

o 2, 5 % na pouhých 4, 9 %. TČ porušování domovní svobody je však TČ s nejnižším podílem 

cizinců na celkové kriminalitě, pokud jde o nejčastěji páchané násilné TČ celkově. Naopak 

nejvyšší podíl cizinců vykázal TČ loupeže, u něhož v roce 2018 dosáhl podíl cizinců dokonce 

14, 8 %. I tady lze v letech 2016 až 2018 vysledovat procentuální nárůst podílu cizinců na této 

trestné činnosti, rok 2019 však vykázal pokles o 3, 3 %, rok 2020 pak o další 1, 3 %. O klesajícím 

podílu cizinců lze hovořit i u TČ vydírání, u něhož se v roce 2016 jednalo o 10, 9 %, v roce 2017 

o 10, 1 %, v roce 2018 o 8, 7 % a v letech 2019 a 2020 shodně o 8, 9 %.  

Z policejní statistiky lze rovněž vyčíst, u kterých násilných TČ je podíl cizinců nejvyšší. 

Uvedené hodnoty se však rok od roku liší a nedají se tak příliš objektivizovat. Násilné TČ 

s největším procentuálním podílem cizinců ve sledovaných letech zachycuje rovněž Příloha č. 6. 

Jelikož se nejvyšší procentuální zastoupení cizinců vyskytovalo nahodile u různých TČ s nižší 

celkovou četností, jednalo se zejména o excesy, které nemají přílišnou vypovídající hodnotu. 

Například v roce 2016 byly objasněny dva TČ vraždy na objednávku, přičemž oba spáchali 

cizinci, kdežto v letech 2017 – 2020 již nebyl objasněn žádný TČ vraždy na objednávku spáchaný 

cizincem. Ve stejném roce byl objasněn jeden TČ vraždy novorozeného dítěte matkou spáchaný 
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cizinkou, což rovněž představovalo 100 % podíl cizinců na této trestné činnosti, v letech 

2017 – 2020 tento TČ ale nebyl vůbec spáchán. O pravidelnějším výskytu cizinců lze hovořit 

u TČ rvačky, u něhož se v roce 2016 jednalo o 41, 7 % podíl na celkových objasněných případech, 

v roce 2017 o 26, 9 % podíl a v roce 2020 o 50 % podíl. Ve zbylých dvou letech byl tento podíl 

však nižší – v roce 2018 se jednalo o pouhých 9 % a v roce 2019 o 12, 5 %. Dále lze uvést 

TČ omezování a zbavení osobní svobody (takticko-statistická klasifikace uvádí tyto dva 

TČ souhrnně), kde podíl cizinců v posledních třech letech dosáhl 11, 2 %, 14, 7 % a 14, 5 %. 

V roce 2017 byl vysoký podíl cizinců i na ostatních vraždách (tedy těch TČ vraždy, které 

nespadají mezi vraždy loupežné, vraždy sexuální, vraždy motivované osobními vztahy a vraždy 

na objednávku). V tomto roce bylo cizinci spácháno 15 TČ klasifikovaných jako ostatní vraždy, 

což odpovídalo 27, 3 %.   

 

3.2. Mravnostní kriminalita 

 

Pojem mravnostní kriminalita bývá někdy zaměňován s pojmem sexuální kriminalita, 

mravnostní kriminalita je však pojmem širším.110 Do mravnostní kriminality lze obecně zařadit 

všechna sexuálně motivovaná jednání, která nejsou společensky akceptovatelná, přičemž 

lze rozlišovat dvě základní kategorie této trestné činnosti – sexuálně motivované TČ a TČ spojené 

s prostitucí.111 Mezi mravnostní TČ jsou tak řazeny zejména TČ proti lidské důstojnosti v sexuální 

oblasti, tedy TČ znásilnění, TČ sexuálního nátlaku, TČ pohlavního zneužití, TČ soulože 

mezi příbuznými, TČ kuplířství, TČ prostituce ohrožující mravní vývoj dětí, TČ šíření 

pornografie, TČ výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií, TČ zneužití dítěte k výrobě 

pornografie, TČ účasti na pornografickém představení a TČ navazování nedovolených kontaktů 

s dítětem, přičemž jednotlivé klasifikace opět ne vždy odpovídají zvláštní části TZ. Z TČ proti 

životu a zdraví sem patří případy úmyslného ublížení na zdraví lidskou nemocí, kam jsou řazeny 

TČ těžkého ublížení na zdraví (lidskou nemocí), TČ ublížení na zdraví (lidskou nemocí) 

a TČ šíření nakažlivé lidské nemoci, a případy ublížení na zdraví lidskou nemocí z nedbalosti, 

kam jsou řazeny TČ usmrcení z nedbalosti (lidskou nemocí), TČ těžkého ublížení na zdraví 

z nedbalosti (lidskou nemocí), TČ ublížení na zdraví z nedbalosti (lidskou nemocí) a TČ šíření 

nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti. Samostatnou klasifikaci v policejní statistice tvoří 

 
110 VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J., HULMÁKOVÁ, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 

3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 424.  
111 GŘIVNA, T., SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, a. s., 2019, s. 298-299.  
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TČ ohrožování pohlavní nemocí. Další klasifikací jsou ostatní pohlavní úchylky, kam spadají 

mravnostní TČ naplňující skutkovou podstatu TČ výtržnictví. Pokud jde o TČ proti rodině a dětem, 

policejní statistika sem řadí pouze dvojí manželství. 

Pachatelé mravnostních TČ se liší v závislosti na druhu trestné činnosti, kterou páchají. 

Odborná literatura nabízí různé kategorizace pachatelů zejména jednotlivých sexuálně 

motivovaných TČ. Obecná typologie popisující pachatele sexuálně motivovaných TČ však dosud 

vytvořena nebyla, neboť zatím neexistuje ověřený důkaz, že by existovaly specifické osobnostní 

rysy charakteristické pro pachatele těchto činů, jelikož se jedná o velmi heterogenní soubor 

pachatelů.112 V případě znásilnění lze uvést kategorizaci pachatelů, kterou vytvořil 

Dianiška – (a) výhradně sexuální pachatel hledající sexuální uspokojení bez ohledu na sílu, kterou 

je třeba vynaložit, (b) sadistický pachatel, který dosahuje uspokojení přes bolest a strach oběti, 

(c) pachatel síly/kontroly, který touží po pocitu nadvlády nad obětí a (d) příležitostný pachatel, 

který využívá situace.113 Je důležité dodat, že ne všechny sexuálně motivované TČ jsou páchány 

sexuálními devianty.114 Sexuální deviace však může být u sexuálně motivovaných TČ výrazným 

kriminogenním faktorem. V případě dalších kriminogenních faktorů u cizinců lze shodně jako 

u násilné kriminality uvést zejména odlišnosti v rámci jednotlivých kultur, rozdílné výchovné 

prostředí a jinou mentalitu. 

Příloha č. 7. zachycuje nejčastěji páchané mravnostní TČ celkově, jakož i nejčastěji 

páchané mravnostní TČ cizinců a jejich podíl na celkové trestné činnosti.  

Nejčastěji páchaným mravnostním TČ v letech 2016 – 2018 vůbec byl TČ pohlavního 

zneužití podle § 187 odst. 1, 3, 4 TZ, tedy případ, kdy pachatel vykoná soulož s dítětem mladším 

patnácti let nebo je jiným způsobem pohlavně zneužije, přičemž mu tímto TČ způsobí těžkou újmu 

na zdraví nebo smrt. V letech 2019 – 2020 se rovněž jednalo o rozšířenou trestnou činnost, v těchto 

letech ale rapidně stoupl i počet mravnostních TČ uvedených v § 190 a § 192 – § 194 TZ, takže 

se již nejednalo o nejčastěji páchanou mravnostní trestnou činnost vůbec. Podíl cizinců 

na TČ pohlavního zneužití podle § 187 odst. 1, 3, 4 TZ byl však v uvedeném období 

minimální – pohyboval se okolo 4 % a cizinci tak v této trestné činnosti nepředstavují velkou 

hrozbu. Pokud jde o ostatní mravnostní TČ uvedené v § 190 a § 192 – § 194 TZ, 

tedy o TČ prostituce ohrožující mravní vývoj dětí, TČ výroby a jiného nakládání s dětskou 

 
112 BLATNÍKOVÁ, Š., FARIDOVÁ, P., ZEMAN, P. Násilná sexuální kriminalita – téma pro experty 

i veřejnost. Praha: IKSP, 2014, s. 125.  
113 GŘIVNA, T., SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, a. s., 2019, s. 304.  
114 VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J., HULMÁKOVÁ, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 

3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 425.  
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pornografií, TČ zneužití dítěte k výrobě pornografie, TČ účasti na pornografickém 

představení, TČ navazování nedovolených kontaktů s dítětem a TČ dvojí manželství, 

které v rámci takticko-statistické klasifikace spadají do jedné kategorie, jedná se o TČ, jejichž 

počet v posledních letech poměrně rychle stoupal (v roce 2016 se jednalo o 281 objasněných TČ, 

v roce 2019 již o 649 objasněných TČ), ale podíl cizinců byl rovněž minimální – pohyboval 

se cca mezi 1 – 3 %. Vyšší podíl cizinců představoval TČ znásilnění, který byl třetím 

nejrozšířenějším mravnostním TČ vůbec. Podíl cizinců na TČ znásilnění činil zhruba 11 – 18 %, 

což ve sledovaném období odpovídalo 48 – 84 případům ročně. Uvedená data však mohou být 

mnohem více zkreslena než v případě jiných TČ, jelikož oběti budou pochopitelně častěji hlásit 

znásilnění cizincem než blízkou osobou, kde je patrná vysoká míra latence.115 

Cizinci se rovněž dopouštějí trestné činnosti spadající do klasifikace ostatních pohlavních 

úchylek, kam se řadí mravnostní TČ, které jsou právně kvalifikovány jako TČ vydírání (jde 

zejména o hrubou neslušnost na veřejnosti, resp. exhibicionismus nebo voyerství116). Procentuální 

zastoupení cizinců na této trestné činnosti činilo zhruba 8 – 16 %. Vysoký podíl cizinců 

představoval v letech 2016 – 2017 TČ kuplířství, u něhož se v roce 2016 jednalo o 36, 4 % 

zastoupení cizinců a v roce 2017 dokonce o 60 % zastoupení cizinců. V následujících letech podíl 

cizinců na TČ kuplířství poklesl, ale počet celkových objasněných TČ kuplířství se příliš nesnížil. 

Dalším častým TČ byl TČ obchodování s lidmi, a to hlavně v roce 2019, kdy bylo objasněno pět 

TČ cizinců, což odpovídalo 38, 5 %. Tato trestná činnost spočívala zejména v užití obětí 

k prostituci, nuceným pracím či jiným formám vykořisťování nebo kořistění z takového jednání. 

Trend vyhledávání mužů a žen ze sociálně slabšího prostředí za účelem následného vylákání 

do zahraničí, kde jsou muži nuceni vykonávat fyzicky náročnou práci a ženy jsou nuceny 

k prostituci, případně k uzavření manželství s občany ze třetích zemí, byl patrný i v předchozích 

letech117 (a je mnohdy páchán v rámci organizované zločinecké skupiny). K organizovaným 

zločineckým skupinám viz kapitola 4 s názvem Organizovaná kriminalita cizinců na území České 

republiky.  

Poslední klasifikaci tvoří trestná činnost spočívající v úmyslném ublížení na zdraví lidskou 

nemocí, zahrnující TČ těžkého ublížení na zdraví (lidskou nemocí), TČ ublížení na zdraví 

(lidskou nemocí) a TČ šíření nakažlivé lidské nemoci. Podíl cizinců na této trestné činnosti 

 
115 MOULISOVÁ, M. Aktuální zjištěná kriminalita cizinců, zvláště těch, jichž je v ČR 

nejvíce. Kriminalistika. Ministerstvo vnitra, 4/2019, s. 281. 
116 Tamtéž, s. 280. 
117 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2019 [online]. 

Ministerstvo vnitra ČR 2019, s. 149 [cit. 2021-01-19]. Dostupné 

z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx. 

https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx
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představoval v roce 2016 27, 3 % (tři objasněné případy) a v roce 2017 33, 3 % (šest objasněných 

případů). V roce 2018 žádný cizinec tento čin nespáchal a v letech 2019 a 2020 se shodně jednalo 

o jeden případ.  

Závěrem lze říci, že u žádného z uvedených mravnostních TČ nelze hovořit o růstu 

či poklesu trestné činnosti cizinců, u prvních čtyř klasifikací se v uvedeném období jedná 

o přibližně stejné hodnoty. Ve zbývajících třech kategoriích hrály roli mírné excesy některých let, 

ale s ohledem na malé množsví objasněných TČ nelze ve vztahu k cizincům hovořit o riziku.  

 

3.3. Majetková kriminalita 

 

Majetková kriminalita tvoří dlouhodobě nejpočetnější druh registrované kriminality, 

a to jak v absolutních číslech, tak v podílu na celkové kriminalitě. Policejní statistika řadí 

do majetkové kriminality zejména ty TČ, které se nacházejí v hlavě V zvláštní části TZ. Dané 

TČ lze rozdělit do dvou základních skupin – jednak na TČ, které směřují k získání majetku, 

a tedy k obohacení pachatele, a jednak na TČ, které směřují k poškození majetku. Do majetkové 

kriminality se však řadí i množství dalších TČ, u kterých není primárním objektem napadení 

majetek, ale i tady může být obohacení či způsobení škody jinému okolností podmiňující použití 

vyšší trestní sazby (např. v případě TČ loupeže či TČ vydírání).118  

Dominantním majetkovým TČ je krádež, který policejní statistika dále člení na několik 

souborů, jako jsou například krádeže kapesní, krádeže motorových vozidel (dále členěno 

na jednostopé a dvoustopé), krádeže jízdních kol, krádeže domácího zvířectva nebo krádeže 

vloupáním do objektů (dále členěno na krádeže vloupáním do bytů, rodinných domů, víkendových 

chat a dalších), přičemž krádeže vloupáním jsou zpravidla páchány v souběhu s TČ porušování 

domovní svobody. Dále je sem řazen TČ podvodu, TČ zpronevěry, TČ neoprávněného užívání 

cizí věci, TČ zatajení věci, TČ poškození cizí věci a TČ pytláctví. Z majetkové kriminality jsou 

však vyřazeny ty druhy útoků, které jsou (ačkoliv spadají pod skutkové podstaty TČ majetkových) 

páchány v rámci hospodářské a obchodní činnosti, ohrožují či narušují hospodářský řád a mají 

tak více charakter kriminality hospodářské. Tyto případy tedy nejsou zařazeny do hodnot 

vztahujících se k majetkové kriminalitě, nýbrž mezi případy hospodářské kriminality. Policejní 

statistika má navíc pro tato vyčlenění svá vlastní specifická kritéria – zejména výši vzniklé škody 

a způsob napadení objektu. Jedná se především o podvody, zpronevěry, porušování povinností 

 
118 GŘIVNA, T., SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, a. s., 2019, s. 315-316.  
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při správě cizího majetku, poškozování věřitele a zvýhodňování věřitele. Naopak soudní statistika 

striktně dodržuje členění zvláštní části TZ. Skutečnost, že jednotlivé orgány, které statistiky 

vytvářejí, vykazují jednotlivé útoky různými způsoby, komplikuje práci při kriminologických 

výzkumech.119 120 

Hlavní kriminogenní faktory majetkové kriminality spočívají zejména ve sféře psychické 

a sociální (například špatný vliv v rodině, nevhodné trávení volného času v pubertě, negativní 

vztah k práci). Kriminogenním faktorem ale může být i deformovaný vztah k majetku způsobený 

minulým režimem, zejména neúcta k cizímu majetku zapřičiněná častým a společností 

tolerovaným vykrádáním majetku v socialistickém vlastnictví. V případě nižších sociálních vrstev 

je kriminogenním faktorem i chudoba, v případě středních sociálních vrstev to může být touha 

vyrovnat se či předstihnout ostatní příslušníky své vrstvy, mnohdy poháněná reklamou. 

Za kriminogenní faktor lze dále považovat i amnestii prezidenta Václava Havla z roku 1990, 

v jejímž důsledku se řada amnestovaných ocitla bez financí, což zapříčinilo jejich následnou 

majetkovou trestnou činnost.121  

Celkový počet majetkových TČ objasněných v letech 2016 – 2020 a podíl cizinců na těchto 

TČ zachycuje Příloha č. 8. 

Jak již bylo uvedeno výše, nejčastěji páchaným majetkovým TČ je dlouhodobě 

TČ krádeže. Ačkoliv celkový počet objasněných TČ krádeže v posledních letech klesal (v roce 

2016 se jednalo celkem o 28 095 případů, v roce 2020 o 22 918 případů), podíl cizinců na této 

trestné činnosti zůstal neměnný a stále se pohybuje okolo 6 – 7 %. Druhým nejčastěji páchaným 

majetkovým TČ je TČ podvodu, u něhož podíl cizinců v posledních letech mírně vzrostl – v roce 

2016 se jednalo o 5, 7 %, v roce 2017 o 8, 1 %, v roce 2018 o 7, 8 %, v roce 2019 o 8, 1 % a v roce 

2020 o 9, 7 % podíl cizinců na této trestné činnosti, ačkoliv celkový počet objasněných podvodů 

rovněž každým rokem klesá. Vyšší podíl cizinců vykázal i TČ poškození cizí věci, u něhož podíl 

cizinců činil zhruba 8 – 10 %. Naopak nižší podíl cizinců byl patrný u TČ zpronevěry, kde podíl 

cizinců činil 4 – 6 %. V případě TČ zatajení věci se u cizinců ve sledovaném období jednalo 

o podíl ve výši 7 – 10 % na celkovém počtu objasněných TČ, pouze v roce 2019 dosáhl podíl 

cizinců 12, 2 %. Co se týká TČ neoprávněného užívání cizí věci a účasti cizinců na této trestné 

činnosti, ve sledovaném období byly objasněny případy pouze v řádu jednotek a procentuální podíl 

není tak příliš vypovídající – v roce 2016 byly objasněny dva případy spáchané cizinci, v roce 

 
119 GŘIVNA, T., SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, a. s., 2019, s. 316. 
120 VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J., HULMÁKOVÁ, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 

3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 388-389.  
121 Tamtéž, s. 390-394.  



 

 

 

34 

2017 tři případy, v roce 2018 jeden případ a v letech 2019 a 2020 nebyl objasněn žádný případ 

spáchaný cizincem. Posledním majetkovým TČ je TČ pytláctví, u něhož byly ve sledovaném 

období objasněny pouze dva případy spáchané cizinci – jeden v roce 2017 a jeden v roce 2019.  

 

 

3.4. Hospodářská kriminalita 

 

Hospodářská (jinak také ekonomická) kriminalita směřuje proti hospodářskému systému 

a jeho fungování. Odborná literatura ji definuje jako protiprávní ekonomické jednání, kterým byl 

dosažen finanční nebo jiný prospěch na úkor konkrétního ekonomického subjektu a které naplňuje 

zákonné znaky skutkových podstat jednotlivých TČ. S ohledem na různorodost skutkových 

podstat TČ řazených do hospodářské kriminality je však jejich zobecnění problematické. 

Jednoduše řečeno se jedná hlavně o jednání, která poškozují široký okruh osob, ohrožují sociální 

a ekonomickou stabilitu státu, způsobují ztrátu důvěry v ekonomický systém, způsobují vysoké 

škody, jsou sofistikovaná, detailně plánovaná, mnohdy páchaná ve skupině (i v organizované 

zločinecké skupině), úmyslná a s vysokou latencí.122 Jinou definici podává Kuchta, který říká, 

že: „Hospodářskou kriminalitu tvoří TČ spáchané při podnikání ekonomických subjektů, 

poškozující nebo ohrožující individuální a kolektivní práva v hospodářské sféře, zneužívající 

slabiny hospodářského systému nebo jeho institucí, způsobující oslabení důvěry v ekonomický 

a společenský systém, motivované ziskem nebo touhou po moci, latentní povahy a ve své masové 

formě ohrožující podstatu fungování právního státu.“ Vedle této charakteristiky má však většina 

TČ řazených do hospodářské kriminality i další společné charakteristiky – např. jsou zpravidla 

obsaženy v blanketních dispozicích, případně dispozicích odkazovacích123, jsou mnohdy spojeny 

s činností nadnárodních firem a zasahují tedy na území více států, jsou typické osobní distancí 

mezi pachatelem a obětí a další.124  

Do hospodářské kriminality tak policejní statistika řadí velké množství TČ, a nikoliv pouze 

ty, které jsou ve zvláštní části TZ obsaženy v hlavě VI., tedy hlavě věnované hospodářským TČ. 

Tyto TČ však lze považovat za jádro hospodářské kriminality (patří sem TČ proti měně 

a platebním prostředkům, TČ daňové, poplatkové a devizové, TČ proti závazným pravidlům tržní 

 
122 GŘIVNA, T., SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, a. s., 2019, s. 330-334.  
123 Blanketní dispozice odkazuje obecně na normu či více norem stejného druhu (např. § 244 odst. 1 TZ), 

odkazovací dispozice odkazuje na konkrétní normu (např. § 247 TZ). 
124 VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J., HULMÁKOVÁ, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 

3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 373-374.  
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ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou a TČ proti průmyslovým právům a proti autorskému 

právu). Do hospodářské kriminality však policejní statistika řadí i některé TČ majetkové, mají-li 

hospodářský charakter (například TČ zpronevěry, TČ porušení povinnosti při správě cizího 

majetku, TČ poškození věřitele, TČ zvýhodnění věřitele nebo TČ pletich v insolvenčním řízení). 

Dále jsou sem řazeny i všechny TČ úředních osob, TČ úplatkářství a další. U hospodářské 

kriminality má velký význam zásada subsidiarity trestní represe, ze které vyplývá princip ultima 

ratio125.126  

Kriminogenní faktory hospodářské kriminality dělí odborná literatura do 3 základních 

skupin – ekonomické (rozvoj hospodářských technologií, recese či naopak konjunktura), 

organizačně technické (mezery v legislativě, nedostatky ve fungování a kontrole základních 

institutů tržního systému, nedostatečná vymahatelnost práva, průtahy, nedostatky v personálním 

obsazení na místech a funkcích v hospodářském životě) a sociálně kulturní (nízká úroveň právního 

vědomí občanů, touha po  uplatnění, změna morálky a právního vědomí ve společnosti, 

neodůvodněná ekonomická nerovnost, nerovnost šancí a příležitostí, nedostatečný legální kapitál 

pro podnikání, vysoká nezaměstnanost, rozbujelé korupční prostředí).127 128 

Co se týká pachatelů hospodářské kriminality, jsou zde patrná určitá specifika v porovnání 

s ostatními druhy kriminality. Na hospodářské kriminalitě se minimálně podílejí osoby ve věku 

do 20 let, naopak podstatně více je zde zastoupena věková kategorie nad 40 let, 

jakož i prvopachatelé. Pachatelé hospodářské kriminality nicméně netvoří žádnou ucelenou 

skupinu, neexistuje tedy zcela vyhraněný typ pachatele. Jedním z možných vymezení je vymezení 

pomocí dvou protipólů, kdy se pachatel hospodářské kriminality může nacházet kdekoliv v rámci 

tohoto spektra. Na jedné straně stojí pachatel naivní, lehkomyslný a zpravidla příležitostný, 

který se snaží nelegálně obohatit, a to zejména úvěrovými a pojistnými podvody, krácením daní, 

úplatkářstvím nebo TČ proti životnímu prostředí, přičemž jeho sociální postavení nehraje příliš 

roli. Na druhé straně stojí pachatel manipulátor, tzv. „bílý límeček“, který je schopen dosáhnout 

moci i majetku zneužitím jiných osob, jelikož se dokáže prosadit, má skvělou schopnost navázat 

kontakty, vypadá důvěryhodně, nebojí se riskovat, je cílevědomý, egoistický, citově chladný a umí 

 
125 TČ by nemělo být každé jednání, které naplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu, ale mělo 

by se jednat o jednání společensky škodlivé, přičemž společenská škodlivost by měla dosáhnout určité 

výše, ve které již nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu. 
126 KUCHTA, J. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. Praha: C. H. Beck, 2009, 

s. 229.  
127 VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J., HULMÁKOVÁ, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 

3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 380-384.  
128 CHMELÍK, J. a BRUNA, E. Hospodářská a ekonomická trestná činnost. Praha: Vysoká škola finanční 

a správní, a.s., 2015, s. 24-25.  
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se přizpůsobit situaci.129 Lze však říci, že hospodářský TČ může spáchat prakticky každý, 

kdo se účastní hospodářské činnosti – má-li příležitost. Příležitost je tedy základní objektivní 

podmínkou, jde-li o hospodářskou kriminalitu.130 131 

Vzhledem k velkému množství TČ řazených do hospodářské kriminality jsou v Příloze č. 9 

zobrazeny pouze ty TČ, které patřily v uvedeném období mezi nejčastěji objasňované, 

jakož i ty s nejvyšším podílem cizinců na uvedené trestné činnosti.  

Mezi nejčastěji objasňované TČ řazené do hospodářské kriminality patřily ve sledovaném 

období TČ úvěrového podvodu, TČ podvodu (v hospodářském styku), TČ neoprávněného 

opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a TČ zpronevěry (v hospodářském 

styku). Podíl cizinců na těchto TČ byl však minimální – u TČ úvěrového podvodu se pohyboval 

mezi 2 – 3 %, u TČ podvodu mezi 4 – 6 %, u TČ neoprávněného opatření, padělání a pozměnění 

platebního prostředku mezi 7 – 9 % a u TČ zpronevěry mezi 6 – 7 %. Vysokou míru trestné činnosti 

cizinců však vykázal TČ padělání a pozměnění veřejné listiny (v letech 2016 – 2019 se jednalo 

o zhruba ¾ této trestné činnosti, v roce 2020 o zhruba ½. Cizinci se ve velké míře dopouštěli 

i TČ porušení práv k ochranné známce a jiným označením – v roce 2016 činil podíl cizinců 

na objasněných TČ dokonce 84, 6 %, což odpovídalo 429 případům. V následujících letech tento 

podíl klesal, v roce 2020 však opět vzrostl na 70, 8 %. Vzhledem k celkovému poklesu této trestné 

činnosti se ale jednalo pouze o 97 případů. Stále platí, že TČ porušení práv k ochranné známce 

a jiným označením se dopouštějí nejčastěji členové vietnamské komunity trvale usídlení na našem 

území, a to zejména v sektoru oblečení, bot, parfémů, elektroniky a hraček pro děti. Toto zboží 

je pak nabízeno na vietnamských tržnicích.132 133 

Cizinci se často dopouštěli i TČ podplacení, v uvedeném období činil podíl cizinců na této 

trestné činnosti zhruba 28 – 36 %. Poměrně velký podíl cizinců na objasněných TČ vykázal 

i TČ legalizace výnosů z trestné činnosti, ať už úmyslně či z nedbalosti (v letech 2016 – 2018 

v takticko-statistické klasifikaci označován jako zastření původu věci). Zde se ve sledovaném 

 
129 Jinou kategorizaci z hlediska chování pachatelů hospodářské kriminality nabízí například Scheinost, 

který rozlišuje (a) typ lehkomyslného a naivního pachatele, (b) typ pachatele – sportovce, (c) typ 

bezohledného dobrodruha, (d) typ pachatele manipulátora a (e) typ pachatele – velikáše (detailněji viz 

SCHEINOST, M. Výzkum ekonomické kriminality. Praha: IKSP, 2004, s. 81-83.). 
130 GŘIVNA, T., SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, a. s., 2019, s. 339-341.  
131 VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J., HULMÁKOVÁ, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 

3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 374-375.  
132 MOULISOVÁ, M. Aktuální zjištěná kriminalita cizinců, zvláště těch, jichž je v ČR 

nejvíce. Kriminalistika. Ministerstvo vnitra, 4/2019, s. 283. 
133 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2019 [online]. 

Ministerstvo vnitra ČR, 2019, s. 150 [cit. 2021-01-19]. Dostupné 

z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx. 

https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx
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období jednalo o 21 – 32 % objasněných TČ. Proměnlivé podíly cizinců na objasněných TČ bylo 

možné spatřovat u TČ porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží, 

u něhož se ve sledovaném období podíly pohybovaly mezi 20 – 40 %. Variabilní hodnoty vykázaly 

i případy vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy (souhrnná klasifikace pro TČ vystavení 

nepravdivého potvrzení a zprávy a TČ poškození finančních zájmů Evropské unie), 

kde v roce 2018 dosáhl podíl cizinců na této trestné činnosti 37, 5 % (21 případů), zatímco v roce 

2020 pouhých 2, 1 % (1 případ). Proměnlivé hodnoty byly patrné i u TČ padělání a pozměnění 

peněz [v roce 2016 se jednalo o 3,7 % (15 případů), v roce 2017 o 35, 5 % (76 případů), v roce 

2018 o 3, 8 % (8 případů), v roce 2019 o 18, 8 % (31 případů) a v roce 2020 o 25, 9 % (44 případů)]. 

Stabilnější hodnoty vycházely u TČ zkrácení daně a TČ zkreslování údajů hospodaření 

o stavu hospodaření a jmění. Podíl cizinců na objasněných TČ zkrácení daně představoval 

15 – 19 %, u TČ zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění se jednalo o 10 – 20 %. 

TČ zkrácení daně je doménou vietnamské komunity, která se na něm podílí zejména ve sféře 

obcházení podmíněných celních režimů. Velkou měrou se na TČ zkrácení daně podílí i státní 

příslušníci Slovenska, Polska, Ruska a Ukrajiny, a to především v rámci karuselových podvodů. 

Občané Rumunska a Bulharska pak zpravidla vystupují jako bílí koně v českých či slovenských 

společnostech, které jsou zapojeny do karuselových podvodů. Trestná činnost Ukrajinců 

spočívající v krácení daní se zakládá na vystavování fiktivních faktur za účelem snížení daňové 

povinnosti.134  

 

3.5. Ostatní kriminalita 

 

Další kategorií takticko-statistické klasifikace je ostatní kriminalita. Jedná se o rozmanitou 

kategorii, zahrnující různorodé TČ z různých hlav zvláštní části TZ. Policejní statistika sem řadí 

obchodování s dětmi (TČ svěření dítěte do moci jiného – § 169 TZ), TČ neoprávněného nakládání 

s osobními údaji, TČ ohrožování výchovy dítěte, TČ svádění k pohlavnímu styku, TČ podání 

alkoholu dítěti, sprejerství (kvalifikované jako TČ poškození cizí věci - § 228 odst. 2 TZ), požáry 

a výbuchy (TČ obecné ohrožení - § 272, § 273 TZ, event. TČ poškození cizí věci - § 228 TZ), 

TČ nedovoleného ozbrojování, TČ nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými 

a psychotropními látkami a s jedy, TČ přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu, 

 
134 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2019 [online]. 

Ministerstvo vnitra ČR, 2019, s. 150-151 [cit. 2021-01-19]. Dostupné 

z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx. 
 

https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx
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TČ nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku, TČ výroby 

a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu, TČ šíření 

toxikomanie, TČ výroby a jiného nakládání s látkami s hormonálním účinkem, TČ zneužití 

pravomoci úřední osoby, TČ maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, TČ maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání, TČ osvobození vězně, TČ násilné překročení státní hranice, 

TČ organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, TČ napomáhání 

k neoprávněnému pobytu na území republiky, TČ neoprávněného zaměstnávání cizinců, 

TČ porušení předpisů o mezinárodních letech, TČ hanobení lidských ostatků a TČ výtržnictví 

(členěné na výtržnictví, výtržnictví na sportovních a veřejných akcích a útoky na záchranáře). 

Do 1. 2. 2019 sem patřil i TČ podílnictví (úmyslný i z nedbalosti – již zrušené § 214 a 215 TZ), 

od téhož data je sem řazen TČ legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216 a 217 TZ).  

Příloha č. 10 zachycuje nejčastěji objasňované TČ této kategorie celkově, jakož i nejčastěji 

objasňované TČ cizinců a jejich podíl na celkové trestné činnosti.  

Pokud jde o nejčastěji objasňované TČ této kategorie obecně, spadají sem TČ maření 

výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, TČ nedovolené výroby a jiného nakládání 

s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, TČ výtržnictví (vyjma případů zahrnutých 

do mravnostní kriminality), sprejerství (kvalifikované jako TČ poškození cizí 

věci – § 228 odst. 2 TZ), TČ ohrožování výchovy dítěte a TČ přechovávání omamné 

a psychotropní látky a jedu, přičemž podíl cizinců na těchto TČ nedosahuje enormních hodnot, 

ale pohybuje se mezi 4 – 11 %.  

Drogové TČ jsou doménou vietnamské komunity, která se soustřeďuje zejména 

na nelegální produkci konopí a metamfetaminu (pervitinu). Pokud jde o konopí, jedná 

se o tzv. indoorové pěstování s vysokým obsahem THC, které je následně distribuováno jednak 

po území celé ČR, jednak do dalších zemí EU. K rychlému přechodu na velkoobjemovou 

distribuci došlo v posledních letech v nelegální produkci metamfetaminu, čímž vietnamská 

komunita ovládla celý výrobní i distribuční řetězec. Zvýšený vývoz byl zaznamenán 

do příhraničních oblastí Německa, Rakouska, Slovenska, ale i do Skandinávie.135 Drogová 

kriminalita je mnohdy páchána v rámci organizované zločinecké skupiny – k tomuto viz kapitola 

4 - Organizovaná kriminalita cizinců na území České republiky. 

 
135 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2019 [online]. 

Ministerstvo vnitra ČR, 2019, s. 151 [cit. 2021-01-19]. Dostupné 

z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx. 

https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx
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Vysoký podíl cizinců logicky představují případy nedovoleného překročení státní 

hranice, do této klasifikace však spadá několik TČ (§ 339, § 340, § 341, § 343 TZ136), přičemž 

z takticko-statistické klasifikace nelze určit přesné hodnoty pro jednotlivé TČ. Podíl cizinců 

na této trestné činnosti představuje 40 – 70 %.  

Z hodnot uvedených v tabulkách vyplývá, že u většiny TČ řazených do této kategorie 

je procentuální podíl cizinců konstantní a excesy jsou pouze výjimečné. Jako příklad excesu lze 

uvést TČ šíření toxikomanie, kde v roce 2016 činil podíl cizinců 35, 7 % (15 případů), ale v roce 

2017 podíl cizinců na objasněných TČ šíření toxikomanie prudce klesl na pouhých 3, 8 % 

(2 případy), přičemž v letech 2018 – 2020 již nebyl objasněn žádný případ šíření toxikomanie 

spáchaný cizincem. Pokud jde o zbývající TČ řazené do této kategorie, cizinci se jich dopouštěli 

pouze ojediněle, a proto nejsou blíže analyzovány.   

 

3.6. Zbývající kriminalita 

 

Do této zbytkové kategorie řadí policejní statistika veškeré úmyslné nehody (pokrývající 

§ 145, 146, 228, 272, 274, 360 TZ137), jakož i nehody nedbalostní, přičemž nedbalostní nehody 

jsou v takticko-statistické klasifikaci členěny na dopravní nehody silniční, vodní, letecké, 

železniční a kombinované silniční i železniční (pokrývající § 143, 147, 148, 273, 274, 277, 360 

TZ138). Dále je sem zařazeno nedbalostní ublížení na zdraví, které je členěno na pracovní úrazy 

a ostatní nedbalostní ublížení na zdraví (pokrývající § 143, 147, 148, 274 TZ139). Řadí se sem 

i TČ zanedbání povinné výživy, TČ poškozování věřitele, TČ zvýhodňování věřitele, TČ ohrožení 

pod vlivem návykové látky, TČ opilství, TČ ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní 

plavidlo a pevnou plošinu, TČ týrání zvířat, TČ zanedbání péče o zvíře z nedbalosti, TČ hanobení 

národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, TČ podněcování k nenávisti vůči skupině osob 

nebo k omezování jejich práv a svobod, TČ šíření poplašné zprávy, TČ účasti na organizované 

zločinecké skupině, TČ nadržování, všechny TČ proti lidskosti s výjimkou apartheidu 

 
136 § 339 TZ – násilné překročení státní hranice, § 340 TZ – organizování a umožnění nedovoleného 

překročení státní hranice, § 341 TZ – napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky, § 343 

TZ – porušení předpisů o mezinárodních letech. 
137 § 145 TZ – těžké ublížení na zdraví, § 146 TZ – ublížení na zdraví, § 228 TZ – poškození cizí věci, 

§ 272 TZ – obecné ohrožení, § 274 TZ – ohrožení pod vlivem návykové látky, § 360 TZ – opilství.  
138 § 143 TZ – usmrcení z nedbalosti, § 147 TZ – těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, § 148 TZ – ublížení 

na zdraví z nedbalosti, § 273 TZ – obecné ohrožení z nedbalosti, § 274 TZ – ohrožení pod vlivem návykové 

látky, § 277 TZ – poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti, § 360 

TZ – opilství.  
139 § 143 TZ – usmrcení z nedbalosti, § 147 TZ – těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, § 148 TZ – ublížení 

na zdraví z nedbalosti, § 274 TZ – ohrožení pod vlivem návykové látky.  
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a diskriminace skupiny lidí a od roku 2019 i TČ maření spravedlnosti. Poslední klasifikaci tvoří 

ostatní trestná činnost pokrývající velké množství zbytkových ustanovení zvláštní části TZ (§ 149, 

150, 151, 164, 165, 166, 167, 181, 182, 183, 184, 218, 220, 221, 227, 272, 273, 275, 276, 277, 

278, 280, 328, 335, 336, 344, 345, 346, 347, 350, 351, 364, 365, 367, 368 TZ). Jelikož z takticko-

statistické klasifikace policejní statistiky nelze určit, které TČ byly konkrétně spáchány 

a objasněny, nebude poslední klasifikace zahrnuta do tabulek.  

Nejčastěji objasňované TČ spadající do zbývající kriminality celkově, jakož i nejčastěji 

objasňované TČ cizinců zobrazuje Příloha č. 11. 

Nejvyšší procentuální zastoupení cizinců vykázal TČ účasti na organizované zločinecké 

skupině, u něhož činil podíl objasněných TČ spáchaných cizinci na celkovém počtu objasněných 

TČ roce 2017 80 % (jednalo se o čtyři z pěti objasněných TČ), v dalších letech byl ale podíl cizinců 

na této trestné činnosti již nižší a značně variabilní – jednalo se o 14, 3 %, 25, 0 % (2x) a 46, 7 %. 

Cizinci se ve sledovaném období poměrně často dopouštěli i nedbalostních nehod (zejména 

kombinovaných železničních i silničních nedbalostních nehod, pokrývajících § 143, 147, 148, 

273, 274, 277, 360 TZ140) – v roce 2017 se jednalo o 30, 8 % zastoupení cizinců, což odpovídalo 

osmi z dvacetišesti objasněných případů. V ostatních letech byl ale opět podíl cizinců na této 

trestné činnosti nižší – například v roce 2016 se jednalo o pouhých 11, 1 %.  Pokud jde o další 

nehody, tak v případě veškerých úmyslných nehod (§ 145, 146, 228, 272, 274, 360 TZ141) 

se ve sledovaném období jednalo o procentuální zastoupení cizinců v rozmezí 5 – 18 %, v případě 

nedbalostních silničních dopravních nehod (§ 143, 147, 148, 273, 274, 277, 360 TZ142) 

o rozmezí 8 – 11 %. Co se týká dalších TČ řazených do této kategorie, podíl cizinců byl v zásadě 

konstatní a nízký – u TČ zanedbání povinné výživy se jednalo o 4 – 5 %, u TČ ohrožení 

pod vlivem návykové látky/ TČ opilství (tyto dva TČ jsou klasifikovány souhrnně) o 10 – 14 %, 

u TČ šíření poplašné zprávy o 5 – 13 % a u všech TČ proti lidskosti s výjimkou apartheidu 

a diskriminace skupiny lidí (souhrnná klasifikace pro § 400, 401, 403, 404, 405 TZ143) 

 
140 § 143 TZ – usmrcení z nedbalosti, § 147 TZ – těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, § 148 TZ – ublížení 

na zdraví z nedbalosti, § 273 TZ – obecné ohrožení z nedbalosti, § 274 TZ – ohrožení pod vlivem návykové 

látky, § 277 TZ – poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti, § 360 

TZ – opilství.  
141 § 145 TZ – těžké ublížení na zdraví, § 146 TZ – ublížení na zdraví, § 228 TZ – poškození cizí věci, 

§ 272 TZ – obecné ohrožení, § 274 TZ – ohrožení pod vlivem návykové látky, § 360 TZ – opilství.  
142 § 143 TZ – usmrcení z nedbalosti, § 147 TZ – těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, § 148 TZ – ublížení 

na zdraví z nedbalosti, § 273 TZ – obecné ohrožení z nedbalosti, § 274 TZ – ohrožení pod vlivem návykové 

látky, § 277 TZ – poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti, § 360 

TZ – opilství.  
143 § 400 TZ – genocidium, § 401 TZ – útok proti lidskosti, § 403 TZ – založení, podpora a propagace hnutí 

směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, § 404 TZ – projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení 

práv a svobod člověka, § 405 TZ – popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia.  
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o 4 – 13 %. Pracovních úrazů právně kvalifikovaných jako ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 143, 

147, 148, 274 TZ144) se cizinci dopouštěli v 6 – 14 % případů, ostatních případů ublížení 

na zdraví z nedbalosti (§ 143, 147, 148, 274 TZ145) zařazených do zbytkové kategorie v 5 – 7 %.  

 

3.7. Vojenské a protiústavní činy 

 

Poslední skupinu policejní statistiky tvoří vojenské a protiústavní činy, které jsou 

podle takticko-statistické klasifikace rozděleny do 3 klasifikací – vojenské TČ (§ 369 – 398 TZ), 

TČ proti ústavnímu zřízení (§ 309, 310, 311, 312, 312a, 312d, 312e, 312f, 314, 315, 316, 317, 318, 

319, 320, 321, 322 TZ) a TČ válečné a proti míru (§ 405a, 406, 407, 409 – 417 TZ). Ve sledovaném 

období se cizinci dopouštěli pouze TČ proti ústavnímu zřízení146, a to ojediněle. V roce 2016 

se jednalo o 0 případů, v roce 2017 o 1 případ, v roce 2018 o 4 případy, v roce 2019 o 1 případ 

a v roce 2020 o 2 případy. V roce 2020 sice rapidně vzrostl celkový počet objasněných TČ proti 

ústavnímu zřízení (což lze vysvětlit pandemií Covid-19 a s ní spojenými restrikcemi), podíl 

cizinců na této trestné činnosti se však nezvýšil. Veškeré hodnoty jsou uvedeny v Příloze č. 12. 

  

 
144 § 143 TZ – usmrcení z nedbalosti, § 147 TZ – těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, § 148 TZ – ublížení 

na zdraví z nedbalosti, § 274 TZ – ohrožení pod vlivem návykové látky. 
145 Obdobně. 
146 § 309 TZ – vlastizrada, § 310 TZ – rozvracení republiky, § 311 TZ – teroristický útok, § 312 TZ – teror, 

§ 312a TZ – účast na teroristické skupině, § 312d TZ – financování terorismu, § 312e TZ – podpora 

a propagace terorismu, 312f – vyhrožování teroristickým TČ, § 314 TZ - sabotáž, § 315 TZ – zneužití 

zastupování státu a mezinárodní organizace, § 316 TZ - vyzvědačství, § 317 TZ – ohrožení utajované 

informace, § 318 TZ – ohrožení utajované informace z nedbalosti, § 319 TZ – spolupráce s nepřítelem, 

§ 320 TZ – válečná zrada, § 321 TZ – služba v cizích ozbrojených silách, § 322 TZ – porušení osobní 

a věcné povinnosti pro obranu státu.  
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4. Organizovaná kriminalita cizinců na území České republiky 

 

Organizovaná kriminalita147 představuje mnohem větší míru závažnosti než kriminalita 

jednotlivců a může tak mít vážné důsledky pro bezpečnost občanů, ekonomiku, politiku, právní 

systém, státní správu i soukromý sektor, sociální strukturu, média a další složky společnosti.148  

Podle výzkumu IKSP se cizinci podílejí na organizované kriminalitě ve 49 % případů, 

přičemž mezi nejčastěji podílející se národnosti patří jednoznačně Vietnamci, Albánci, Ukrajinci 

a Rusové.149 Definovat organizovanou kriminalitu však není vůbec jednoduché, neboť se jedná 

o pojem velmi heterogenní, zahrnující mnoho druhů TČ. Jednou z možných definicí, 

kterou odborná literatura používá, je, že: „organizovaná kriminalita je soustavná a plánovitá 

trestná činnost páchaná hiearchicky strukturovanou skupinou osob, mezi nimiž existuje dělba 

činnosti, a jejím primárním cílem je dosažení vysokého zisku“. Mezi pojmové znaky organizované 

kriminality tak patří skupinovost, soustavnost, plánovitost, dělba činnosti, hierarchická struktura 

a úsilí o maximální zisk. Vyjma těchto nepostradatelných pojmových znaků se však organizovaná 

kriminalita často vyznačuje i vedlejšími znaky, kterými jsou například přijímání preventivních 

opatření proti odhalení a postihu, používání násilí nebo pohrůžky násilí proti osobám i věcem, 

internacionalizací (typická pro drogovou kriminalitu, kde je produkce věcí chudých zemí, 

kdežto konzumace probíhá v rozvinutých zemích) a využívání prvků moderní infrastruktury, 

které často převyšují možnosti policie a justice.150 

O organizovaném zločinu se v ČR (a před tím v bývalé České a Slovenské Federativní 

republice) hovoří zhruba od počátku devadesátých let minulého století, kdy si veřejnost začala 

uvědomovat tuto závažnou formu kriminality. K rozmachu organizovaného zločinu pak vedly 

zejména společenské události uplynulých let, jakož i větší míra svobody a zapojení do společného 

evropského prostoru. Zkoumat organizovaný zločin však nebylo a není vůbec jednoduché, 

neboť jeho prostředí je zakonspirováno, nelegální činnosti jsou perfektně kryty, konání 

je promyšleno tak, aby bylo právně nepostihnutelné, pro potenciální zadržení jsou přichystány 

 
147 V literatuře je mnohdy používán i termín „organizovaný zločin“, který je zejména evropskými autory 

považován za identický k termínu organizovaná kriminalita (k tomu dále GŘIVNA, T., SCHEINOST, M., 

ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 5., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR a. s., 2019, 

str. 448). Shodně budou oba termíny používány i v této diplomové práci.  
148 SCHEINOST, M., CEJP, M., POJMAN, P., DIVIÁK, T. Trendy vývoje organizovaného zločinu a jeho 

vybraných forem. Praha: IKSP, 2018, s. 9. 
149 Koncepce boje proti organizovanému zločinu do roku 2023 [online]. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 

2018, s. 27 [cit. 2021-05-15]. Dostupné 

z: https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/koncepce_boje_proti_or

ganizovanemu_zlocinu_do_roku_2023.pdf. 
150 GŘIVNA, T., SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, a. s., 2019, str. 448-450.  

https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/koncepce_boje_proti_organizovanemu_zlocinu_do_roku_2023.pdf
https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/koncepce_boje_proti_organizovanemu_zlocinu_do_roku_2023.pdf
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výmysly, je mařeno vyšetřování, svědci jsou zastrašováni a může být zosnován i útěk pachatele. 

Organizovaný zločin navíc záměrně využívá takové postupy a metody, které vedou nejen k utajení 

trestné činnosti, ale i k utajení informací o organizované zločinecké skupině. Velkým problémem 

ve zkoumání organizovaného zločinu je tak nedostatek solidních zdrojů. Organizovaný zločin 

se navíc vyznačuje vysokou mírou latence (zejména pokud jde o kriminalitu uvnitř 

organizovaných zločineckých skupin) a většina dostupných informací tak pochází 

jen z tzv. expertních odhadů, které jsou v ČR zpracovávány IKSP nejenom pro zachycení 

mezinárodních trendů a aktuálních změn, ale i proto, že údaje o organizovaném zločinu na našem 

území požadují mezinárodní organizace, např. Rada Evropy, EU, Organizace spojených národů 

a další.151 152  

 

4.1. Organizovaná skupina vs. organizovaná zločinecká skupina 

 

Než se přistoupí k jádru této kapitoly, považuji za vhodné vymezit pojmy „organizovaná 

skupina“ a „organizovaná zločinecká skupina“. V obou případech se jedná o určité formy trestné 

součinnosti, které se prolínají jak pojmově, tak v praxi. V případě organizované skupiny 

jde o jednu z okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby a tento pojem je tak použit 

na řadě míst obecné i zvláštní části TZ. Spáchá-li pachatel TČ jako člen organizované skupiny, 

jedná se rovněž o obecnou přitěžující okolnost [§ 42 písm. o) TZ]. Organizovaná skupina však 

není nikde v zákoně definována a její vymezení je tak ponecháno zejména literatuře a justiční 

praxi. Odborná literatura ji definuje jako "sdružení nejméně tří trestně odpovědných osob, v němž 

je provedena určitá dělba úkolů a jehož činnost se v důsledku toho vyznačuje plánovitostí 

a koordinovaností, přičemž sdružení nemusí mít trvalejší charakter a tímto způsobem lze 

tak spáchat i ojedinělý TČ“. Není vyžadováno výslovné přijetí za člena skupiny nebo výslovné 

přistoupení ke skupině. Dostačuje, že se pachatel do skupiny fakticky včlenil a aktivně podílel 

na její trestné činnosti.153 Tomu, aby pachatel spáchal TČ jako člen organizované skupiny, nebrání 

ani skutečnost, že se nepodařilo zjistit totožnost všech členů organizované skupiny, 

neboť dostačuje, bylo-li prokázáno, že mezi nejméně třemi osobami došlo k součinnosti 

na realizování trestné činnosti, která vykazuje takovou míru plánovitosti a koordinaci úkolů 

 
151 SCHEINOST, M. a NETÍK, K. Český organizovaný zločin v mezinárodním kontextu. Praha: IKSP, 2010, 

str. 4.  
152 SCHEINOST, M., CEJP, M., POJMAN, P., DIVIÁK, T. Trendy vývoje organizovaného zločinu a jeho 

vybraných forem. Praha: IKSP, 2018, s. 13. 
153 HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 3. podstatně rozšířené vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, 

s. 648.  
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jednotlivých osob, že tyto okolnosti usnadňují spáchání TČ a zvyšují pravděpodobnost jeho 

úspěšného provedení, a tím i jeho škodlivost pro společnost. Vztahy uvnitř organizované skupiny 

jsou tak v porovnání s organizovanou zločineckou skupinou mnohem volnější.154  

Naopak definice organizované zločinecké skupiny je v TZ obsažena, a to mezi 

výkladovými ustanoveními v § 129, který uvádí, že: „Organizovaná zločinecká skupina 

je společenstvím nejméně tří trestně odpovědných osob s vnitřní organizační strukturou, 

s rozdělením funkcí a dělbou činností, které je zaměřeno na soustavné páchání úmyslné trestné 

činnosti“, přičemž platí, že všechny podmínky musí být splněny kumulativně. Jako komplikované 

se může jevit vymezení znaku soustavného páchání. Podle odborné literatury se soustavnost 

nevyžaduje při páchání úmyslných TČ jednotlivými pachateli, nýbrž postačí, je-li dán znak 

soustavnosti ve vztahu ke konkrétní organizované zločinecké skupině. Pojem soustavnost 

ve smyslu citovaného ustanovení tedy znamená něco jako výslednou mozaiku složenou z dílčích 

skutků (v rámci opakování TČ) nebo dílčích útoků (v rámci jednoho pokračování) spáchaných 

individuálně jednotlivými členy organizované zločinecké skupiny. Trestní odpovědnost 

za jednotlivé části mozaiky však nesou individuálně konkrétní členové organizované zločinecké 

skupiny.155  

Organizovaná zločinecká skupina tak představuje jakýsi vyšší stupeň organizovanosti 

a od organizované skupiny ji odlišuje zejména to, že je zaměřena na soustavné páchání úmyslné 

trestné činnosti. Především se musí jednat o společenství relativně stálé, nikoliv utvořené ad hoc 

za účelem spáchání jednoho či dvou TČ. Znaky obou skupin se však vzájemně nevylučují a pokud 

se pachatel dopustí TČ účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 TZ (viz následující 

podkapitola), pak i případný další TČ uvedený ve zvláštní části TZ může spáchat jako člen 

organizované skupiny.156 Dále lze uvést, že organizovaná zločinecká skupina vykazuje řadu 

shodných formálních znaků s podnikatelskou činností s tím rozdílem, že nerespektuje právní 

normy. Organizovaná zločinecká skupina je tak považována za nejvyšší a nejnebezpečnější typ 

skupinové trestné činnosti.157 158   

 
154 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12.08.2010, sp. zn. 8 Tdo 940/2010; shodně též usnesení 

Nejvyššího soudu ČSR ze dne 28.05.1976, sp. zn. 4 To 13/76 nebo rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 

18. července 1985, sp. zn. 11 To 51/85 a dále DRAŠTÍK, A., FREMR, R., DURDÍK, T., RŮŽIČKA, M., 

SOTOLÁŘ, A. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015, s. 813. 
155 KRATOCHVÍL, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

s. 377-378.  
156 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10.12.2014, sp. zn. 3 Tdo 684/2014. 
157 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník I., Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, s. 1375-1379. 
158 SMOLÍK, J., ŠMÍD, T., VAĎURA, V. a kol. Organizovaný zločin a jeho ohniska v současném světě. 

Brno, 2007, s. 15-16.  
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Pokud pachatel spáchal TČ jako člen organizované zločinecké skupiny, v její prospěch 

nebo pomohl odhalit ostatní členy anebo byl pouhým členem organizované zločinecké skupiny, 

má tato skutečnost vliv při rozhodování o trestu. Napomáhal-li pachatel TČ při objasňování své 

trestné činnosti nebo významně přispěl k objasnění TČ spáchaného jiným, jedná se o obecnou 

polehčující okolnost [§ 41 písm. m) TZ]. V § 58 odst. 5 obsahuje TZ i možnost mimořádného 

snížení TOS pod dolní hranici trestní sazby pachateli označenému jako spolupracující obviněný, 

pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 178a odst. 1 TŘ a podal-li spolupracující obviněný 

pravdivou výpověď o skutečnostech, které jsou způsobilé významně přispět k objasnění zločinu 

spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny.159 Smyslem těchto ustanovení je motivovat pachatele 

ke spolupráci s OČTŘ na odhalování, objasňování a účinném postihu této závažné trestné činnosti, 

neboť jedním ze specifických znaků organizovaného zločinu je obtížná možnost proniknout 

do jeho struktur.160 Spáchání TČ ve prospěch organizované zločinecké skupiny má navíc vliv 

i na volbu věznice – takového pachatele soud obvykle zařadí do věznice se zvýšenou ostrahou.161 

 

4.2. Trestný čin Účasti na organizované zločinecké skupině 

 

S organizovanou kriminalitou úzce souvisí i TČ účasti na organizované zločinecké 

skupině, který je obsažen v § 361 TZ. TČ účasti na organizované zločinecké skupině umožňuje 

postihnout již zárodečnou fázi organizované kriminality (založení zločinného spolčení 

organizované zločinecké skupiny) ještě před tím, než dojde k realizaci zločinných záměrů.162  

Objektem tohoto TČ je tak zájem na zabránění vzniku těchto skupin, na potlačení jejich aktivit 

a na eliminaci s nimi spojeného organizovaného zločinu.163 Jeho předchůdcem ve staré právní 

úpravě (zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon) byl § 163a, který byl do zákona zahrnut přijetím 

novely trestního zákona č. 152/1995 Sb., a nesl název „Účast na zločiném spolčení“. Vyjma 

drobných změn se dnešní § 361 shoduje s dřívější právní úpravou. Nový název však lépe odpovídá 

mezinárodním úmluvám, kterými je ČR vázána, zejm. Úmluvě OSN proti nadnárodnímu 

 
159 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

s. 878.  
160 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník I., Komentář. 2. vydání, Praha: C.H. Beck, 2012, s.  541-554.  
161 DRAŠTÍK, A., FREMR, R., DURDÍK, T., RŮŽIČKA, M., SOTOLÁŘ, A. a kol. Trestní zákoník. 

Komentář. 1. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015, s. 814.  
162 GŘIVNA, T., SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, a. s., 2019, s. 467.  
163 DRAŠTÍK, A., FREMR, R., DURDÍK, T., RŮŽIČKA, M., SOTOLÁŘ, A. a kol. Trestní zákoník. 

Komentář. 2. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015, s. 2812.  
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organizovanému zločinu.164 Trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině se může 

dopustit jak fyzická, tak i právnická osoba.165 

Jak již bylo řečeno, základní skutková podstata je nyní obsažena v § 361 odst. 1 TZ a zní 

následovně: „Kdo založí organizovanou zločineckou skupinu, kdo se činnosti organizované 

zločinecké skupiny účastní, nebo kdo organizovanou zločineckou skupinu podporuje, bude 

potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku.“ Pokud jde 

o založení, rozumí se jím i jen pouhé získávání nových členů, i když organizace zatím žádnou 

činnost nevyvíjící či vyvíjí pouze činnosti legální.166 Pod účastí si lze představit i jen pouhé 

členství v organizované zločinecké skupině, aniž by bylo nutné páchání další úmyslné trestné 

činnosti.167 Podpora organizované zločinecké skupiny se týká nečlenů a rozumí se jí jakákoliv 

pomoc poskytnutá skupině jako celku, tak i jednotlivým členům, pokud se tak děje v zájmu celé 

skupiny.168 S ohledem na znění skutkové podstaty lze předpokládat, že TČ účasti na organizované 

zločinecké skupině bude mít často formu pokračování v TČ169.170 

V následujících odstavcích jsou uvedeny okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, 

a to jednak (odstavec 2) spáchání  TČ uvedeného v odstavci 1 ve vztahu k organizované zločinecké 

skupině určené nebo zaměřené k páchání vlastizrady (§ 309 TZ), teroristického útoku (§ 311 TZ) 

nebo teroru (§ 312 TZ), a dále pak (odstavec 3) spáchání TČ uvedeného v odstavci 1 jako vedoucí 

činitel nebo představitel organizované zločinecké skupiny určené nebo zaměřené k páchání 

vlastizrady (§ 309 TZ), teroristického útoku (§ 311 TZ) nebo teroru (§ 312 TZ). Odstavec 4 dále 

dodává, že se na pachatele tohoto TČ neužijí ustanovení o pachateli trestného činu spáchaného 

ve prospěch organizované zločinecké skupiny (§ 107 TZ) a ustanovení o ukládání trestu odnětí 

svobody pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny (§ 108 

 
164 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

s. 876.  
165 § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
166 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

s. 878.  
167 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.05.2018, sp. zn. 6 Tdo 244/2018.  
168 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II., Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 3341-3345. 
169 Pokračováním v trestném činu se rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným 

záměrem naplňují, byť i v souhrnu, skutkovou podstatu stejného trestného činu, jsou spojeny stejným nebo 

podobným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku (§ 116 

TZ).  Mezi zákonné znaky pokračování, které jsou z hlediska posouzení objektivních souvislostí důležité 

pro závěr, zda jde o pokračování v témže TČ anebo o jeho opakování, tak patří doba, místo a způsob 

spáchání jednotlivých činů pachatelem, naplňujících znaky téhož TČ. Z těchto objektivních okolností lze 

usuzovat též na to, zda pachatel měl jednotící záměr pokračovat v páchání téhož TČ. (PROUZA, D. Trestní 

zákoník. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 319-330 a usnesení Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 3.5.1967, 

sp. zn. 6 Tz 15/67). 
170 ŠÁMAL, P., NOVOTNÝ, O., GŘIVNA, T., HERCZEG, J., VANDUCHOVÁ, M., VOKOUN, R. a kol. 

Trestní právo hmotné. 8. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 919. 
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TZ). Jelikož již samotné ustanovení § 361 odst. 1 TZ postihuje i pouhou účast v organizované 

zločinecké skupině, bylo by v rozporu se zásadou zákazu dvojího přičítání (která má bránit právě 

nedůvodné kumulaci právních kvalifikací trestné činnosti téhož pachatele a tím také přepínání 

trestní represe)171, pokud by na tyto případy byla aplikována i zostřující úprava v § 107 a § 108 

TZ.172  

TZ dále obsahuje v § 362 i zvláštní ustanovení o účinné lítosti, jehož podstatou je, že učiní-

li pachatel TČ účasti na organizované zločinecké skupině o organizované zločinecké skupině 

oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu 

chráněnému tímto zákonem z jiného TČ organizované zločinecké skupiny, mohlo být ještě 

odstraněno, není trestný (přičemž voják může takové oznámení učinit i nadřízenému). 

Z uvedeného tedy vyplývají dvě podmínky, tedy (1) oznámení o organizované zločinecké skupině 

státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu (event. nadřízenému vojáka), a (2) to v době, kdy ještě 

lze odstranit nebezpečí z jiného TČ hrozící zájmu chráněnému TZ. Toto ustanovení bylo do TZ 

zahrnuto v rámci účinného předcházení trestné činnosti ve prospěch organizované zločinecké 

skupiny.173 

Dále TZ obsahuje v § 363 i institut beztrestnosti agenta, typicky policisty, který plní úkoly 

jako agent ve smyslu § 312c odst. 1 TZ. Aby bylo odhalování TČ účinné, je potřebné, aby se agent 

činnosti organizované zločinecké skupiny účastnil. Podle § 363 odst. 1 TZ není tedy agent, 

který se účastní činnosti organizované zločinecké skupiny nebo organizovanou zločineckou 

skupinu podporuje, pro TČ účasti na organizované zločinecké skupině trestně odpovědný, 

jestliže se takového TČ dopustil s cílem odhalit pachatele trestné činnosti spáchané ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny anebo jejímu spáchání předejít. Agent není rovněž trestně 

odpovědný pro celou řadu TČ uvedených v § 312c odst. 2 TZ, pokud se jich dopustil s cílem 

odhalit pachatele trestné činnosti spáchané členy organizované skupiny, ve spojení 

s organizovanou skupinou nebo spáchané ve prospěch organizované zločinecké skupiny 

anebo jejímu spáchání předejít. Dopustí-li se však jiných TČ, bude za ně trestně odpovědný.174 

Výčet TČ v § 312c odst. 2 TZ však mnohdy znesnadňuje využití tohoto institutu, 

neboť organizované zločinecké skupiny si jsou vědomy mezer této právní úpravy a není tedy 

jednoduššího způsobu prověrky nových členů, než uložení spáchání takových TČ, 

 
171 KRATOCHVÍL, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

s. 143.  
172 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II., Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 3341-3345. 
173 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

s. 877.  
174 Tamtéž, s. 877-880.  
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kterých se beztrestnost netýká. Z tohoto důvodu považoval například F. Novotný předchozí právní 

úpravu, tedy § 163c odst. 1 trestního zákona, která výčet TČ neobsahovala, za vhodnější. Řešení 

současného stavu však spatřoval v možnosti aplikace jiných okolností vylučujících protiprávnost 

(zejména krajní nouze).175  

Beztrestným se však nestane agent, který organizovanou zločineckou skupinu 

nebo organizovanou skupinu založil nebo zosnoval nebo agent, který je vedoucím činitelem 

nebo představitelem organizované zločinecké skupiny (§ 363 odst. 3 TZ), tedy tzv. agent 

provokatér. Podmínky pro použití policejního agenta jsou pak stanoveny v § 158e TŘ.176 

 

4.3. Organizované zločinecké skupiny aktuálně působící na území České republiky 

 

V této podkapitole se diplomová práce zaměří na organizované zločinecké skupiny, 

které jsou momentálně na území ČR nejaktivnější, tedy na organizované zločinecké skupiny 

ruskojazyčné, vietnamské, čínské a balkánské. Tyto skupiny mají společné to, že se vyznačují 

silnou vlastní diasporou působící v ČR (to platí zejména pro skupiny ruskojazyčné a vietnamské), 

velkou diverzitou páchané trestné činnosti (od násilné trestné činnosti, přes pašování a distribuci 

omamných a psychotropních látek až po zneužívání strukturálních fondů EU a daňovou trestnou 

činnost) a vzhledem k několikaletému působení na českém území mají vytvořeny pevné vazby 

i na české kriminální struktury, se kterými mnohdy spolupracují (např. právníky, počítačové 

experty, ale i tzv. bílé koně). Většina cizojazyčných zločineckých skupin je pevně napojena 

na zahraniční organizované zločinecké skupiny. Mezi další charakteristické znaky cizojazyčných 

organizovaných zločineckých skupin působících v ČR patří legalizace výnosů z trestné činnosti 

páchané v zahraničí a vytváření korupčních vazeb na úředníky a politiky.177 178 

Pokud jde o hlavní rizikové faktory organizovaného zločinu u nás, patří sem zejména 

zdroje napětí a nestability, problémy související s globalizací, volný pohyb v rámci EU, 

ekonomické problémy, nedostatečné kontroly mezinárodních finančních a bankovních institucí, 

 
175 NOVOTNÝ, F. a kol. Trestní právo hmotné. 4. aktualizované a doplněné vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 

s. r. o., 2017, s. 115.  
176 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

s. 877-880. 
177 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2019 [online]. 

Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2019, s. 147 [cit. 2021-01-19]. Dostupné 

z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx. 
178 Zpráva o činnosti NCOZ za rok 2018 [online]. Praha: Národní centrála proti organizovanému zločinu, 

2019, s. 19 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/zprava-o-cinnosti-ncoz-za-rok-

2018.aspx. 

https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx
https://www.policie.cz/clanek/zprava-o-cinnosti-ncoz-za-rok-2018.aspx
https://www.policie.cz/clanek/zprava-o-cinnosti-ncoz-za-rok-2018.aspx
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korupce, daňové systémy, snaha organizovaného zločinu proniknout do veřejného života, 

nedostatečná kontrola firem a dokazování získání majetku a financí, pomalá reakce legislativy 

na nové trendy, zdlouhavá soudní řízení, vstřícná migrační politika EU, nedostatečná mezinárodní 

policejní spolupráce, nefunkčnost vnějších hranic EU, nedostatečná kontrola pohybu osob, 

které mohou být rizikové a v mnoha oblastech nejednotná legislativa.179  

 

4.3.1. Ruskojazyčné organizované zločinecké skupiny 

 

V případě ruskojazyčných organizovaných zločineckých skupin se obvykle rozlišují dvě 

základní množiny – skupiny ruské a ukrajinské. Ačkoliv obě mají mnoho společného, v mnohém 

se i odlišují. Užší vymezení pak představují méně známé ruskojazyčné organizované zločinecké 

skupiny, jako jsou například skupiny jekatěrinburgské, uralašské, chabarovské, krymské, 

krivojrogské, tjačevské anebo sanktpetěrburgské či solncevské180, jejichž výskyt byl na našem 

území zaznamenán. Opomenout nelze ani kavkazské organizované zločinecké skupiny, zejména 

skupiny dagestánské a čečenské.181  

Rusové i Ukrajinci jsou ve strukturách organizovaného zločinu na našem území zastoupeni 

od rozpadu Sovětského svazu, tedy od 90. let minulého století, stejně jako na území ostatních států 

tzv. bývalého východního bloku. Modernizující se ruský organizovaný zločin se po otevření hranic 

chytil příležitostí, které poskytoval mezinárodní obchod, pronikl do všech nově otevřených sfér 

hospodářství, účastnil se privatizace a získal kontrolu i nad částí nerostného bohatství své země. 

Boris Jelcin tehdy prohlásil, že „zločin se stal pro Rusy problémem číslo jedna“. Tehdejší 

průzkumy veřejného mínění v Rusku přinesly mimo jiné informace, že není možné vypořádat 

se s daňovou kontrolou bez úplatku, mafiány lze nalézt i mezi členy představenstev bank a policie 

je demoralizovaná, přičemž nízké platy policistů je činí zranitelnějšími vůči úplatkům. Na rozmach 

organizovaného zločinu a praní špinavých peněz reagovala v roce 1991 ruská vláda tím, že stáhla 

z oběhu všechny 50- a 100rublové bankovky (tedy bankovky s tehdejší nejvyšší nominální 

hodnotou), špičky organizovaného zločinu však rychle zaeragovaly a nespočetné miliony byly 

vyprány skrze „podpůrné“ státní banky, továrny a obchody.182 I přes komplikace na domácí scéně 

 
179 SCHEINOST, M., CEJP, M., POJMAN, P., DIVIÁK, T. Trendy vývoje organizovaného zločinu a jeho 

vybraných forem. Praha: IKSP, 2018, s. 123-125. 
180 NOŽINA, M. Mezinárodní organizovaný zločin v České republice. Praha: Themis, 2003, s. 99. 
181 NĚMEC, M. Mafie a zločinecké gangy: aktuální problémy vzniku, výskytu a působení zločineckých 

gangů a mafií a boj proti nim. Praha: Eurounion, 2003, s. 59.  
182 LUNDE, P. Organizovaný zločin – zasvěcený průvodce nejúspěšnějším odvětvím světa. Praha: Mladá 

fronta, 2009, s. 90-91.  
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ze strany vlády však ruský orgnizovaný zločin nezahálel a rychle získal mezinárodní kontakty, 

přičemž byl v podstatě vzápětí schopen úspěšně konkurovat ostatním skupinám organizovaného 

zločinu, které mezinárodně působily již dříve. Ve východní Evropě měl navíc situaci 

zjednodušenou i tím, že zde již dříve existovaly silné osobní vazby. Je doloženo, že i po roce 1989 

byly ruskými zločineckými organizacemi využity kontakty získané během okupace po roce 1968. 

Ruský zločin ale neohrožuje pouze země bývalého Sovětského svazu, nýbrž se stal globálním 

hráčem a zasahuje prakticky celý svět.183 

Základnou gangů u nás se nejprve staly Karlovy Vary, k rozpínání na další území republiky 

docházelo postupně. Do roku 1996 docházelo převážně ke zjevnému páchání organizované trestné 

činnosti, která se vyznačovala zejméně krutostí a násilím (loupežná přepadení čerpacích stanic, 

krádeže osobních automobilů, organizování prostituce, pašování drog, nelegální obchod 

se zbraněmi). Posléze přešly gangy na vyšší stupeň organizovaného zločinu krytého legálním 

podnikáním.184 

V posledních letech patří mezi typické aktivity ruskojazyčných organizovaných 

zločineckých skupin zejména nestandardní finanční tranfery ze států bývalého Sovětského svazu 

na území ČR, případně dále do třetích zemí, mnohdy spojené s legalizací výnosů z trestné činnosti, 

což představuje bezpečnostní hrozbu z důvodu možného financování kriminálních struktur, 

korupce a dalších. Příznačnou součástí těchto transferů bývají majetkové přesuny 

přes tzv. offshorové společnosti v zemích, které neposkytují informace o konečném 

beneficientovi. Další činností ruskojazyčných organizovaných zločineckých skupin byl 

v uplynulých letech i tzv. asset management, zakládající se na aktivní správě již legalizovaných 

či investovaných finančních prostředků. Zaznamenána byla rovněž aktivita ruskojazyčných gangů 

v oblasti nelegální výroby cigaret, nelegálního zaměstnávání a související daňové trestné 

činnosti.185 186 

V roce 2018 byly na území ČR zaregistrovány aktivity vysoce postavených kriminálních 

autorit ruskojazyčného organizovaného zločinu, které směřovaly k získání kontroly nad územím 

republiky, resp. nad aktivitami ruskojazyčných organizovaných zločineckých skupin, které zde 

 
183 SOULEIMANOV, E. Organizovaný zločin. Praha: Auditorium, 2012, s. 73-76. 
184 NĚMEC, M. Mafie a zločinecké gangy: aktuální problémy vzniku, výskytu a působení zločineckých 

gangů a mafií a boj proti nim. Praha: Eurounion, 2003, s. 41-47.  
185 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2019 [online]. 

Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2019, s. 148. [cit. 2021-01-19]. Dostupné 

z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/rocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace-cizincu-v-

ceske-republice-za-roky-2001-2019.aspx. 
186 Zpráva o činnosti NCOZ za rok 2018 [online]. Praha: Národní centrála proti organizovanému zločinu, 

2019, s. 19 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/zprava-o-cinnosti-ncoz-za-rok-

2018.aspx. 
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působí, přičemž se nejednalo o náhodné aktivity těchto kriminálních autorit. V předchozích letech 

byly rovněž zaregistrovány případy, kdy po zásahu bezpečnostních složek ČR u jedné kriminální 

autority se jiná ruskojazyčná autorita pokusila získat uvolněný prostor pod svoji kontrolu. V témže 

roce byl zaregistrován zvýšený počet případů, kdy zejména vysoce postavené kriminální autority 

ruskojazyčného organizovaného zločinu zneužívaly při cestování po EU oficiálně získané 

ukrajinské cestovní doklady z okupovaného území východní části Ukrajiny (Krym, Doněck, 

Luhansk) ovládaného proruskými separatisty. K vystavení těchto dokladů bývá použita 

pozměněná identita ukrajinského občana, zpravidla žijícího na uvedených teritoriích. 

Vzhledem k zavedení bezvízového režimu pro občany Ukrajiny187 lze tak hovořit o novém modu 

operandi ruskojazyčných organizovaných zločineckých skupin, jehož dopadem je možnost 

volného pohybu vysoce postavených ruskojazyčných kriminálních autorit po celém schengenském 

prostoru.188 189 190 

Struktura ruských organizovaných zločineckých skupin má dvě varianty. První varianta 

je řízená tzv. „radou vorů“ a prostřednictvím nejvyššího „vora v zákoně“ konkrétního gangu řídí 

přes „autoritu“ jednotlivé „staršiny“. Ti pak mají na starosti jednotlivé „klienty“, samotné členy 

zločineckého gangu i tzv. „poskoky“ z řad českých občanů, které lze na první pohled poměrně 

snadno odhalit, neboť se z běžných občanů v podstatě ze dne na den stávají boháči cestující 

v automobilech nejvyšší třídy. Druhá varianta je rovněž řízená „radou vorů“ a neomezeně jí vládne 

„vor v zákoně“ uvedeného gangu, ale liší se tím, že „vor v zákoně“ prostřednictvím „autority“ 

(níže postaveného řídícího) úkoluje „komandýra“, kterému pak podléhají jednotliví staršinové. 

V obou variantách skupin je „vor v zákoně“ nejvyšší autoritou a pouze on je kompetentní k řešení 

vzniklých zločineckých sporů. „Vor v zákoně“ je rovněž povinen zřeknout se rodinného života 

 
187 Vízová povinnost pro občany Ukrajiny byla zrušena dne 11. června 2017 a týká se pouze občanů, 

kteří jsou držiteli biometrického pasu. Doba setrvání v schengenském prostoru však nesmí přesáhnout 90 

dnů v průběhu jakéhokoliv 180denního období. Další země, které jsou od vízové povinnosti osvobozeny, 

stanoví nařízení EP a Rady (EU) č. 2018/1806 ze dne 14. listopadu 2018, kterým se stanoví seznam třetích 

zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, 

jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v platném znění. 
188 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2018 [online]. 

Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2018, s. 167. [cit. 2021-01-19]. Dostupné 

z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/rocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace-cizincu-v-

ceske-republice-za-roky-2001-2019.aspx. 
189 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2017 [online]. 

Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2017, s. 176. [cit. 2021-01-19]. Dostupné 

z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/rocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace-cizincu-v-

ceske-republice-za-roky-2001-2019.aspx. 
190 Zpráva o činnosti NCOZ za rok 2018 [online]. Praha: Národní centrála proti organizovanému zločinu, 

2019, s. 19 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/zprava-o-cinnosti-ncoz-za-rok-

2018.aspx. 
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a nesmí ani pracovat. V žádném případě nespolupracuje s policií či s dalšími státními orgány. Toto 

společenství se konsolidovalo již během 30. let minulého století a je úzce svázáno se vznikem 

pracovních táborů Gulagu, kde status „vora v zákoně“ umožňoval pohodlnější život.191 192 

Ukrajinské organizované zločinecké skupiny jsou na našem území stejně jako ruské 

organizované zločinecké skupiny zastoupeny od 90. let minulého století, ale jsou organizovány 

mnohem moderněji, byť jsou rovněž založeny na vůdcovském principu, a to prostřednictvím 

tzv. brigád, jejichž názvy se odvozují od míst, ze kterých pocházejí. Jednotlivé brigády řídí 

„papka“ (otec), pod ním je „staršina“. Nad všemi brigádami stojí vor v zákoně. Šéfové 

jednotlivých brigád navenenek vystupují velmi sebejistě, pohybují se v luxusních vozech 

a mnohdy jsou vysokoškolsky vzdělaní. Ukrajinské organizované zločinecké skupiny dosáhly 

svého vlivu zejména díky vzdělání, znalostem jazyků, různým specializacím, ale také kontaktům. 

Jejich trestná činnost je značně různorodá a v porovnání s ruskými organizovanými zločineckými 

skupinami se vyznačuje i velkou brutalitou. Pro ukrajinské organizované zločinecké skupiny jsou 

typické loupeže, vydírání, organizování nelegální migrace a distribuce drog. Na našem území 

působí několik brigád, z nichž nejvýznamnější jsou luhaňská, mukačevská, kyjevská, lvovská, 

užhorodská a iršavská.193 194 

Co se týká dagestánských organizovaných zločineckých skupin, působí zejména na úseku 

pouliční distribuce drog. Čečenské organizované zločinecké skupiny se pak podílejí zejména 

na násilné trestné činnosti vyznačující se velkou brutalitou. V součinnosti s jinými brigádami 

(např. luhaňskou) často fungují jako vykonavatelé špinavé práce.195 

 

4.3.2. Vietnamské a čínské organizované zločinecké skupiny 

 

Vietnamci tvoří v současné době třetí nejpočetnější národnostní menšinu u nás a jejich 

počet každým rokem roste. V posledních letech Český statistický úřad eviduje kolem 60 000 

oficiálně hlášených Vietnamců, přičemž lze předpokládat, že minimálně stejný počet se jich 

na našem území zdržuje nelegálně. Jen pro srovnání – ještě počátkem tisíciletí byl jejich počet 

kolem 30 000.196 Pokud jde o vietnamské organizované zločinecké skupiny, jsou u nás zastoupeny 

 
191 SOULEIMANOV, E. Organizovaný zločin. Praha: Auditorium, 2012, s. 74.  
192 NĚMEC, M. Mafie a zločinecké gangy: aktuální problémy vzniku, výskytu a působení zločineckých 

gangů a mafií a boj proti nim. Praha: Eurounion, 2003, s. 41-47.  
193 Tamtéž, s. 47, 53-54.  
194 NOŽINA, M. Mezinárodní organizovaný zločin v České republice. Praha: Themis, 2003, s. 99.  
195 Tamtéž. 
196 Data – počet cizinců [online]. Český statistický úřad, 2004-2019 [cit. 2021-01-19]. Dostupné 

z: https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-ciz_pocet_cizincu#cr. 
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zejména od počátku tisíciletí, kdy se zaměřily obzvláště na TČ související s nelegální migrací 

a přistěhovalectvím, pašování cigaret, alkoholu, elektroniky, levného textilu a daňové úniky.197 

Aktuálně se vietnamské organizované zločinecké skupiny zaměřují zejména na drogové 

TČ, a to i vzhledem k prudkému nárůstu drogově závislých osob ve vietnamské komunitě (jejich 

trestná činnost spočívá převážně v nedovolené výrobě a distribuci konopí). Vietnamské 

organizované zločinecké skupiny se dále zaměřují i na TČ hospodářské (neoprávněné podnikání, 

zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, porušení předpisů o nálepkách a jiných 

předmětech k označení zboží, porušení práv k ochranné známce a jiným označením, porušení 

autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi), legalizaci výnosů 

z trestné činnosti, organizování nelegální migrace, podvody, padělání a pozměnění peněz a jejich 

udávání do oběhu. Tyto TČ mnohdy souvisí s obchodními aktivitami Vietnamců, tedy s prodejem 

textilu, obuvi, elektroniky, cigaret, alkoholu a dalších. Dovoz těchto produktů na naše území bývá 

pro vietnamské organizované zločinecké skupiny zajišťován čínskými organizovanými 

zločineckými skupinami, které kromě ČR zajišťují zásobování i pro ostatní země střední 

a východní Evropy. Zboží je dováženo zejména z Čínské lidové republiky, Vietnamu, Thajska 

a Laosu. Vzhledem k nadměrnému množství tohoto zboží je důkladná kontrola nákladních 

kontejnerů v podstatě nemožná, což vede k tomu, že se na naše území dostávají místo avizovaného 

zboží celé kontejnery zboží padělaného. Jelikož v ČR funguje velké množství vietnamských tržnic 

(a stánků), které rovněž není možné řádně kontrolovat, dochází k velkým finančním ztrátám 

i v důsledku nezdanění zisku vietnamskými podnikateli. Vietnamský organizovaný zločin 

má navíc perfektní přehled o pohybu všech vozidel PČR, Celní správy ČR, České obchodní 

inspekce i dalších kontrolních orgánů, a to včetně registračních značek vozidel a fotografií 

jednotlivých zaměstnanců.198 199 

V posledních letech narostla i trestná činnost spojená se získáváním oprávnění k pobytu 

na území ČR pro vietnamské občany. Ačkoliv se na této trestné činnosti v počátcích podílely 

zejména vietnamské organizované zločinecké skupiny, bylo opakovaně zaznamenáno, 

 
197 NĚMEC, M. Mafie a zločinecké gangy: aktuální problémy vzniku, výskytu a působení zločineckých 

gangů a mafií a boj proti nim. Praha: Eurounion, 2003, s. 66, 70.  
198 Tamtéž, s. 71-73.  
199 Zpráva o činnosti NCOZ za rok 2018 [online]. Praha: Národní centrála proti organizovanému zločinu, 

2019, s. 20 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/zprava-o-cinnosti-ncoz-za-rok-

2018.aspx. 
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že se na ní stále častěji podílejí i skupiny smíšené, které se skládají jednak z Vietnamců, jednak 

z občanů států bývalého Sovětského svazu a dalších zemí.200  

Zaregistrovány byly i aktivity směřující k dekonspiraci prostředků registrujících trestnou 

činnost vietnamských organizovaných zločineckých skupin policejními složkami. S ohledem 

na v podstatě neomezené finanční možnosti těchto skupin při uplácení státních úředníků a dalších 

subjektů způsobuje tato skutečnost značné překážky při prokazování jejich trestné činnosti.201 202   

Pokud jde o obecnou kriminalitu, páchají vietnamské organizované zločinecké skupiny 

zejména TČ vydírání, omezování osobní svobody, ublížení na zdraví a loupeže, tyto TČ jsou 

ale páchány spíše okrajově. Dále je třeba uvést, že pro trestnou činnost vietnamských 

organizovaných zločineckých skupin je typická vysoká míra latence, neboť je páchána ryze uvnitř 

skupiny, která ji snáší a nikterak nepřispívá k jejímu odhalení. Tato trestná činnost není příliš 

viditelná ani z důvodu jejího nižšího rozsahu (např. v porovnání s ruskojazyčnými 

organizovanými zločineckými skupinami).203 204 

Co se struktury vietnamských organizovaných zločineckých skupin u nás týká, nejvýše 

stojí obvykle šéf organizované zločinecké skupiny, kterým bývá osoba, která zde na konci 80. let 

minulého století studovala či v průběhu první poloviny 90. let minulého století zbohatla v důsledku 

pašování. Šéf má zpravidla dva pobočníky, kterými jsou obvykle bývalí spolužáci či kolegové. 

Ti bývají také zapsáni jako společníci ve firmách. Mezi ostatní členy pak patří široké příbuzenstvo 

šéfa a jeho pobočníků a další najaté osoby (tzv. vojáci).205 

Pokud jde o čínské organizované zločinecké skupiny, zabývají se shodně jako skupiny 

vietnamské zejména dovozem zboží do ČR (a následně celé EU), což je obdobně spojeno 

s rozsáhlými daňovými úniky. Z důvodu vstřícného postoje ČR k čínským investorům a velkému 

množství osob čínského původu cestujících do ČR má určitý význam i kriminalita spojená s těmito 

 
200 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2019 [online]. 

Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2019, s. 149. [cit. 2021-01-19]. Dostupné 

z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx. 
201 Zpráva o činnosti NCOZ od 1. srpna 2016 do 31. 7. 2018 [online]. Praha: Národní centrála proti 

organizovanému zločinu, 2019, s. 17 [cit. 2021-01-19]. Dostupné 

z: https://www.policie.cz/clanek/vyhodnoceni-cinnosti-zprava-o-cinnosti-ncoz.aspx. 
202 Zpráva o činnosti NCOZ za rok 2018 [online]. Praha: Národní centrála proti organizovanému zločinu, 

2019, s. 21 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/zprava-o-cinnosti-ncoz-za-rok-

2018.aspx. 
203 NĚMEC, M. Mafie a zločinecké gangy: aktuální problémy vzniku, výskytu a působení zločineckých 

gangů a mafií a boj proti nim. Praha: Eurounion, 2003, s. 75.  
204 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2019 [online]. 

Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2019, s. 148. [cit. 2021-01-19]. Dostupné 

z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx. 
205 NĚMEC, M. Mafie a zločinecké gangy: aktuální problémy vzniku, výskytu a působení zločineckých 

gangů a mafií a boj proti nim. Praha: Eurounion, 2003, s. 75.  
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osobami, neboť byly v letech 2017 – 2019 zaznamenány sílící snahy čínských zpravodajských 

složek získat pomocí těchto osob informace z bezpečnostních a dalších strategických oblastí. 

Nelze tak vyloučit, že bude ČR považována za vstupní místo čínských kriminálních zájmů do EU. 

Uzavřenost čínské diaspory však způsobuje nemalé problémy při odhalování její trestné 

činnosti.206 207 

 

4.3.3. Balkánské organizované zločinecké skupiny 

Balkánské organizované zločinecké skupiny lze považovat za třetí nejčastěji zastoupené 

na našem území. Patří sem zejména Albánci, Bulhaři, Rumuni a občané bývalé Jugoslávie. 

V souvislosti s balkánskými organizovanými zločineckými skupinami byly v posledních letech 

zaregistrovány podvody ve stylu tzv. Ponziho schématu formou vylákání investic do dluhopisů 

s cílem jejich zhodnocení, přičemž pachatelé nemají v plánu vyplácet zisk ani jistinu věřitelům, 

ale získané finance využívají pro své osobní potřeby.208 

Co se albánských organizovaných zločineckých skupin týká, po roce 1991 velké množství 

Albánců (včetně zločinců) opustilo zemi a za pár let vytvořilo nezávislou zločineckou síť, 

která začala spolupracovat i s jinými gangy, například italskou Sacra corona unita (zejména pokud 

jde o obchod s lidmi).209 Na území ČR funguje zejména tzv. kosovsko-albánská mafie, 

která se zaměřuje na nelegální obchod s drogami, zejména s heroinem, přičemž jako dealery 

a kurýry využívá i české občany, včetně studentů. To jim ulehčuje skutečnost, že albánské 

organizované zločinecké skupiny mají vybudovaný značný vliv na trasy, kterými se do Evropy 

dováží všemožné nelegální zboží. V souvislosti s tímto vlivem byly albánské organizované 

zločinecké skupiny v posledních letech identifikovány jako možné hrozby z hlediska vnitřní 

bezpečnosti, jelikož kromě obvyklých komodit (zejm. drog) jsou tyto trasy využívány i k nelegální 

migraci. Některé analýzy označují Albánii jako Kolumbii Evropy, pokud jde o evropský obchod 

s drogami. Mezi aktivity albánských organizovaných zločineckých skupin je možné zařadit 

i obchod s vojenským materiálem, trhavinami a nelegálně drženými zbraněmi, prostituci, krádeže 

 
206 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2019 [online]. 

Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2019, s. 149. [cit. 2021-01-19]. Dostupné 

z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx. 
207 Zpráva o činnosti NCOZ za rok 2018 [online]. Praha: Národní centrála proti organizovanému zločinu, 

2019, s. 21 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/zprava-o-cinnosti-ncoz-za-rok-

2018.aspx. 
208 Zpráva o činnosti NCOZ od 1. srpna 2016 do 31. 7. 2018 [online]. Praha: Národní centrála proti 

organizovanému zločinu, 2019, s. 16-17 [cit. 2021-01-19]. Dostupné 

z: https://www.policie.cz/clanek/vyhodnoceni-cinnosti-zprava-o-cinnosti-ncoz.aspx. 
209 LUNDE, P. Organizovaný zločin – zasvěcený průvodce nejúspěšnějším odvětvím světa. Praha: Mladá 

fronta, 2009, s. 92-93.  
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aut, pokoutní obchody se zlatem a kožedělnými výrobky či vloupávání do lukrativních objektů 

nebo vydírání spojené s tvrdými metodami. Velký problémem při odhalování albánského zločinu 

je uzavřenost této komunity, jelikož zde platí zákon mlčení a jakákoliv spolupráce s policií 

je trestána. Albánské organizované zločinecké skupiny jsou zpravidla vytvářeny na základě 

rodinných klanů – tzv. fares.210 211 212 213 

Bulharské organizované zločinecké skupiny se zabývají převážně organizováním 

a provozováním prostituce a erotických podniků, krádeží motorových vozidel a vydíráním 

tzv. výpalného od svých krajanů. Některé skupiny se úzce specializují i na obchod s drogami, 

převaděčství a různé druhy násilné kriminality. Bulharské organizované zločinecké skupiny 

se dále zaměřují i na okrádání zahraničních turistů. S pomocí rumunských kapsářů a českých 

pomocníků jim odcizují peníze, cennosti, doklady i kreditní karty, které následně zneužívají. 

Zaregistrovány byly i případy zneužívání, pozměňování a falšování osobních dokladů.214 215 

Co se týká rumunských organizovaných zločineckých skupin, v posledních letech 

se podílejí převážně na získávání padělaných či pozměněných osobních dokladů, které mají sloužit 

k legalizaci pobytu migrantů, jejich neoprávněnému zaměstnávání nebo k páchání navazující 

trestné činnosti, případně k zastírání totožnosti hledaných osob. Tyto doklady pak užívají jednak 

migranti, kteří se již v Evropě nacházejí, tak i migranti, kteří se sem teprve pokoušejí dostat. 

Mnohdy se jedná o Ukrajince zneužívající rumunské doklady totožnosti.216 Nárůst výskytu 

padělaných a pozměněných (zejména rumunských) osobních dokladů byl na našem území patrný 

v roce 2018, přičemž tyto doklady byly používány převážně při zakládání obchodních 

společností.217 

 
210 NĚMEC, M. Mafie a zločinecké gangy: aktuální problémy vzniku, výskytu a působení zločineckých 

gangů a mafií a boj proti nim. Praha: Eurounion, 2003, s. 64-65.  
211 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2019 [online]. 

Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2019, s. 148. [cit. 2021-01-19]. Dostupné 

z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx. 
212 Zpráva o činnosti NCOZ od 1. srpna 2016 do 31. 7. 2018 [online]. Praha: Národní centrála proti 

organizovanému zločinu, 2019, s. 17 [cit. 2021-01-19]. Dostupné 

z: https://www.policie.cz/clanek/vyhodnoceni-cinnosti-zprava-o-cinnosti-ncoz.aspx. 
213 NOŽINA, M. Mezinárodní organizovaný zločin v České republice. Praha: Themis, 2003, s. 115, 127, 

134.  
214 NĚMEC, M. Mafie a zločinecké gangy: aktuální problémy vzniku, výskytu a působení zločineckých 

gangů a mafií a boj proti nim. Praha: Eurounion, 2003, s. 63. 
215 NOŽINA, M. Mezinárodní organizovaný zločin v České republice. Praha: Themis, 2003, s. 153. 
216Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2019 [online]. 

Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2019, s. 114, 148. [cit. 2021-01-19]. Dostupné 

z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx. 
217 Zpráva o činnosti NCOZ za rok 2018 [online]. Praha: Národní centrála proti organizovanému zločinu, 

2019, s. 20 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/zprava-o-cinnosti-ncoz-za-rok-

2018.aspx. 
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Organizovaná trestná činnost organizovaných zločineckých skupin složených z občanů 

bývalé Jugoslávie je na území ČR spojena převážně s majetkovou trestnou činností, násilnou 

trestnou činností (mnohdy související s vymáháním pohledávek), obchodováním s lidmi, nelegální 

migrací, paděláním a pozměňováním dokladů a peněz a drogovou kriminalitou (obchodování 

s omamnými a psychotropními látkami). Velmi rozšířená je i hospodářská trestná činnost 

spočívající v legalizaci výnosů z trestné činnosti formou účelového zakládání obchodních 

společností, jejichž prostřednictvím jsou následně za finanční prostředky pocházející z trestné 

činnosti realizovány nákupy nemovitostí a pozemků. Jinou variantou legalizace výnosů z trestné 

činnosti je investování do hazardních her, tady však ke zdrojové trestné činnosti zpravidla dochází 

mimo území ČR.218 219  Pokud jde přímo o Srby, v posledních letech páchali především sériová 

vloupání do rodinných domů či provozoven.220 

  

 
218 Zpráva o činnosti NCOZ od 1. srpna 2016 do 31. 7. 2018 [online]. Praha: Národní centrála proti 

organizovanému zločinu, 2019, s. 16 [cit. 2021-01-19]. Dostupné 

z: https://www.policie.cz/clanek/vyhodnoceni-cinnosti-zprava-o-cinnosti-ncoz.aspx. 
219 NĚMEC, M. Mafie a zločinecké gangy: aktuální problémy vzniku, výskytu a působení zločineckých 

gangů a mafií a boj proti nim. Praha: Eurounion, 2003, s. 64.  
220 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2019 [online]. 

Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2019, s. 148. [cit. 2021-01-19]. Dostupné 

z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx. 
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5. Kriminalita související s nelegální migrací 

 

V souvislosti s nelegální migrací lze hovořit zejména o následujících 

TČ – TČ organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice (§ 340 TZ), 

TČ napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky (§ 341 TZ), TČ násilného 

překročení státní hranice (§ 339 TZ) a TČ neoprávněného zaměstnávání cizinců (§ 342 TZ). 

Je však třeba uvést, že s nelegální migrací může souviset i množství dalších TČ, ať už páchaných 

migranty samotnými, nebo páchanými na nich (např. § 168 TZ – obchodování s lidmi, § 172 TZ 

– zavlečení, § 355 TZ – hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob).221  

Co se týká vývoje posledních let, od vstupu do schengenského prostoru převládala 

na území ČR převážně kriminalita související s napomáháním k nelegálnímu pobytu (účelové 

sňatky, zneužití institutu souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství, obstarávání padělků 

různých potvrzení k pobytu atd.). Při vyvrcholení evropské migrační krize v roce 2015 

se v souvislosti s tranzitní migrací trend obměnil a trestná činnost směřovala zejména 

k napomáhání k nelegální migraci přes státní hranice, tedy k pomoci při překročení hranic 

ČR a následnému přesunu přes území ČR do západních zemí Evropy a Skandinávie. Po poklesu 

příchozích nelegálních migrantů do Evropy v roce 2016 se trend opět obměnil a začalo převažovat 

napomáhání k nelegálnímu pobytu na našem území. V roce 2019 pak sice mírně narostl počet 

osob, které byly zjištěny při tranzitní nelegální migraci a záchyty byly četnější, ale nebyly běžné. 

K nižším počtům zadržených převaděčů však vede i fakt, že migranti už získávají rady jednak 

od svých příbuzných a známých, kteří cestu do Evropy již absolvovali, jednak od převaděčů 

(prostřednictvím moderních technologií). Migrantům je mnohdy rovnou poskytnut i padělaný, 

pozměněný či cizí doklad totožnosti. Mezi převaděči navíc existuje propracovaná síť a migranti 

jsou během cesty několikrát předáváni mezi jednotlivými převaděčskými skupinami. Převaděči 

migranty ukrývají zejména v nákladních nebo dodávkových vozidlech a je zvykem, že se během 

cesty do cílové země vystřídá několik vozidel řízených různými převaděči. Pokud jde 

o národnostní složení převaděčů, každoročně se nejčastěji jedná o osoby české národnosti.222 

   

 

 
221 PÍTROVÁ, L. (ed.). Aktuální právní aspekty migrace. Praha: Leges, 2016, s. 145. 
222 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2019 [online]. 

Praha: Ministerstvo vnitra ČR 2019, s. 112-113. [cit. 2021-01-25]. Dostupné 

z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx. 
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5.1. Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice 

 

Prvním TČ souvisejícím s nelegální migrací je TČ organizování a umožnění nedovoleného 

překročení státní hranice, jehož cílem je prevence a postih případů trestné součinnosti vedoucí 

k nedovolenému překročení české státní hranice. Již Úmluva k provedení Schengenské dohody 

ze dne 14. června 1985223 stanovila v článku 27 závazek smluvních stran zavést odpovídající 

sankce proti osobám, které z výdělečných důvodů pomáhají nebo se snaží pomoci cizinci ke vstupu 

nebo pobytu na území některé smluvní strany v rozporu s jejími právními předpisy týkajícími 

se vstupu a pobytu cizinců. Otázky související s překračováním vnitřních hranic pak upravuje 

přímo aplikovatelný Schengenský hraniční kodex, který mimo jiné definuje osoby požívající právo 

na volný pohyb (článek 2 bod 5) a podmínky vstupu pro ostatní osoby (článek 5). Kodex dále 

stanoví, že hlavním účelem ostrahy hranic je zabránit nedovolenému překračování hranic, čelit 

přeshraniční trestné činnosti a přijímat opatření proti osobám, které překročily hranice nezákonně 

(článek 13 bod 1).224 Mezi další nástroje v boji proti nedovolenému překračování státních hranic 

patří rámcové rozhodnutí Rady č. 2002/946/SVV ze dne 28.11.2002 o posílení trestního rámce 

s cílem zabránit napomáhání k nepovolenému vstupu, tranzitu a pobytu, a směrnice Rady 

č. 2002/90/ES ze dne 28.11.2002, kterou se definuje napomáhání k nepovolému vstupu, přechodu 

a pobytu, které byly obě implementovány do tehdejšího trestního zákona.225 

TČ organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice je momentálně 

upraven v § 340 TZ a objektem tohoto TČ je zájem státu na kontrole osob, které překračují státní 

hranici. Podstatné je, že od vstupu do schengenského prostoru je toto ustanovení aplikovatelné 

pouze na tzv. vnějších schengenských hranicích (na vnitřních pozemních hranicicích pouze 

při dočasném zavedení kontrol, o kterých lze rozhodnout nařízením vlády).226 Základní skutková 

podstata (§ 340 odst. 1 TZ) zní: „Kdo pro jiného organizuje nedovolené překročení státní hranice 

nebo jinému umožní či mu pomáhá nedovoleně překročit státní hranici nebo jinému 

po nedovoleném překročení státní hranice umožní či mu pomáhá přepravit se přes území ČR 

 
223 Úmluva k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie 

Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol 

na společných hranicích.  
224 Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech 

upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex).  
225 ZEMAN, P. Stanovisko ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů k výkladu trestného 

činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 340 trestního 

zákoníku [online]. VsNSZ 3/2015. Sbírka výkladových stanovisek nejvyššího státního zastupitelství 3/2015 

[cit. 2021-01-27]. Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=nrptembrgvpxm43oon5f6my&groupIndex=3&rowIndex=0. 
226 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II., Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 3212-3218. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembrgvpxm43oon5f6my&groupIndex=3&rowIndex=0
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nebo takové přepravení organizuje, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem 

činnosti.“ Uvedené ustanovení navazuje na dřívější úpravu v § 171a trestního zákona, 

jehož základní skutková podstata byla převzata bez výraznějších změn.227 

V následujích odstavcích § 340 jsou vymezeny kvalifikované skutkové podstaty, 

kdy v nejzazším případě lze uložit TOS až v rozmezí od pěti do dvanácti let, a to tehdy, způsobí-

li pachatel uvedeným činem smrt nebo těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob, získá-li takovým 

činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu nebo spáchá-li takový čin jako voják 

za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. U tohoto TČ je trestná i příprava. 

Problematickým se může jevit vymezení zákonného znaku TČ „umožní nebo pomáhá 

nedovoleně překročit státní hranici“. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 12.10.2007, 

sp. zn. 11 Tdo 938/2007, je tento znak naplněn i v případě, kdy pachatel dopraví osobu, 

která již dříve nedovoleně překročila státní hranici ČR, dále do vnitrozemí sousedních států 

nebo do dalších zemí, ale pouze za předpokladu, že pachatel přislíbí tuto pomoc osobě již před tím, 

než státní hranice ČR překročí. Ve stejném rozhodnutí se Nejvyšší soud ČR zabýval i vymezením 

státní hranice a dospěl k názoru, že státní hranicí je třeba rozumět pouze státní hranici 

ČR se sousedními státy, nikoliv jakoukoli státní hranici mezi kterýmikoliv jinými státy.228 

Již zrušený zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic, považoval v § 3 za nedovolené 

překročení hranic překročení hranic mimo hraniční přechod, překročení na hraničním přechodu 

v jiné než stanovené provozní době nebo překročení v rozporu s účelem hraničního přechodu 

a úmyslné vyhnutí se kontrole na hraničním přechodu (pokud zvláštní právní předpis 

nebo mezinárodní smlouva nestanovily jinak). Zákon neobsahoval část věnovanou přestupkům 

a tehdejší zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 48/2016 Sb., sankcionoval 

ve vztahu k překročení hranic jako přestupek pouze situace, kdy občan ČR při vstupu na území 

ČR překročil státní hranice mimo hraniční přechod, úmyslně se vyhnul kontrole na hraničním 

přechodu nebo užil k překročení státních hranic hraniční přechod v jiné než stanovené provozní 

době nebo v rozporu s účelem hraničního přechodu (pokud zvláštní právní předpis 

nebo mezinárodní smlouva nestanovily jinak).229 Aktuálně účinný zákon č. 191/2016 Sb., 

o ochraně státních hranic, sice výčet nedovolených překročení hranic nevyjmenovává tak, 

 
227 ZEMAN, P. Stanovisko ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů k výkladu trestného 

činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 340 trestního 

zákoníku [online]. VsNSZ 3/2015. Sbírka výkladových stanovisek nejvyššího státního zastupitelství 3/2015 

[cit. 2021-01-27]. Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=nrptembrgvpxm43oon5f6my&groupIndex=3&rowIndex=0. 
228 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 10. 2007, sp. zn. 11 Tdo 938/2007. 
229 § 44a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 48/2016 Sb. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembrgvpxm43oon5f6my&groupIndex=3&rowIndex=0
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembrgvpxm43oon5f6my&groupIndex=3&rowIndex=0
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jako zákon předchozí, ale konkrétní jednání rovnou sankcionuje v části věnované přestupkům 

s odkazem na Schengenský hraniční kodex. V porovnání s minulou právní úpravou již nedovolené 

jednání nedopadá pouze na občany ČR, ale na všechny fyzické osoby. V § 17 odst. 2 označuje 

zákon za přestupek ta jednání, kdy fyzická osoba, která vstupuje na území ČR nebo vycestovává 

z území ČR přes vnější hranice, v rozporu se Schengenským hraničním kodexem překročí vnější 

hranice mimo hraniční přechod nebo se úmyslně vyhne hraniční kontrole na hraničním přechodu. 

Následující odstavec uvedeného ustanovení se pak vztahuje pouze k dočasnému znovuzavedení 

ochrany vnitřních hranic. 

Problematikou výkladu nedovoleného překročení státní hranice se na základě poznatku 

o rozdílné aplikační praxi státních zástupců zabývalo i Nejvyšší státní zastupitelství. Nejednotnost 

spočívala zejména v tom, že někteří státní zástupci uváděli, že vnitřní hranici ČR lze překračovat 

na jakémkoliv místě, a tedy není u pachatelů, kteří překračují hranice ČR se státem, pro který jsou 

závazná ustanovení Schengenské dohody, naplněn zákonný znak tohoto TČ. To často vedlo 

k odkládání věcí podle § 159a odst. 1 TŘ, případně k rušení usnesení o zahájení trestního stíhání 

jako nezákonných podle § 174 odst. 2 písm. e) TŘ.230  

Nejvyšší státní zastupitelství se ve svém stanovisku zaměřilo na analýzu příslušných aktů 

orgánů EU i vnitrostátních předpisů s důrazem na jejich eurokonformní výklad a došlo k názoru, 

že ačkoliv byly po vstupu do Schengenského prostoru zrušeny kontroly prováděné na vnitřních 

hranicích členských států EU, hranice mezi ČR a ostatními členskými státy zrušeny nebyly 

a ustanovení § 340 TZ se tak vztahuje na všechny případy organizování a umožnění nedovoleného 

překročení státní hranice ČR v jakémkoliv jejím místě (včetně případné následné přepravy 

přes státní území). Poněvadž neexistuje hranice EU, tvoří vnější hranici hranice členského státu, 

která ji odděluje od třetích zemí. Při aplikaci se tak nelze omezit pouze na tehdejší ustanovení 

§ 3 odst. 3 zákona č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic, ale je třeba vzít v úvahu i ustanovení 

ZoPC. Dále je třeba uvést, že ačkoliv Schengenský hraniční kodex v článku 22 stanovil, 

že: „Vnitřní hranice lze překročit v jakémkoliv místě, aniž by se prováděla hraniční kontrola osob 

bez ohledu na jejich státní příslušnost.“, není tím dotčena možnost členského státu stanovit svými 

právními předpisy povinnost vlastnit nebo mít u sebe průkazy a doklady ani možnost členského 

 
230 ZEMAN, P. Stanovisko ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů k výkladu trestného 

činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 340 trestního 

zákoníku [online]. VsNSZ 3/2015. Sbírka výkladových stanovisek nejvyššího státního zastupitelství 3/2015 

[cit. 2021-01-27]. Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=nrptembrgvpxm43oon5f6my&groupIndex=3&rowIndex=0. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembrgvpxm43oon5f6my&groupIndex=3&rowIndex=0
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembrgvpxm43oon5f6my&groupIndex=3&rowIndex=0
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státu stanovit svými právními předpisy povinnost státních příslušníků třetích zemí hlásit svou 

přítomnost na jeho území podle článku 22 Schengenské úmluvy.231 232 

 

5.2. Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky 

 

Dalším TČ je TČ napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky, který byl mezi 

TČ zahrnut novelou trestního zákona č. 178/2007 Sb., s účinností k 12.7.2007., a to jako reakce 

na rámcové rozhodnutí Rady č. 2002/946/SVV ze dne 28.11.2002 o posílení trestního rámce 

s cílem zabránit napomáhání k nepovolenému vstupu, tranzitu a pobytu, a směrnici Rady 

2002/90/ES ze dne 28.11.2002, kterou se definuje napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu 

a pobytu. Ve stejném znění (vyjma drobné úpravy trestní sankce) byl přijat i do nového TZ 

(§ 341 TZ). Základní skutková podstata zní následovně: „Kdo v úmyslu získat neoprávněný 

majetkový nebo jiný prospěch pomáhá jinému k neoprávněnému pobytu na území ČR, bude 

potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.“ Podmínkou trestnosti 

pachatele je tedy zištný motiv, pokud někdo vědomě napomáhá cizinci k neoprávněnému pobytu 

ze soucitu, vděčnosti nebo svým citovým vazbám, trestný nebude.233 234 Není rozhodné, 

zda pachatel napomáhá k neoprávněnému pobytu osobě, která se již na území ČR neoprávněně 

vyskytuje či osobě, která má na území ČR teprve přicestovat. K naplnění zákonných znaků 

TČ tak může dojít nejen tehdy, směřují-li aktivity pachatele k podpoře cizince, 

který se (neoprávněně) na našem území již nachází, ale i tehdy, směřují-li k podpoře cizince, 

který hodlá neoprávněného pobytu na našem území teprve dosáhnout, ačkoliv se zde dosud 

fyzicky nevyskytuje.235 

Okolností podmiňující použití trestní sazby až tří let je pak zorganizování uvedeného činu, 

spáchání členem organizované skupiny, opětovně nebo v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný TČ. 

Získá-li pachatel uvedeného TČ značný prospěch nebo spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu 

 
231 ZEMAN, P. Stanovisko ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů k výkladu trestného 

činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 340 trestního 

zákoníku [online]. VsNSZ 3/2015. Sbírka výkladových stanovisek nejvyššího státního zastupitelství 3/2015 

[cit. 2021-01-27]. Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=nrptembrgvpxm43oon5f6my&groupIndex=3&rowIndex=0. 
232 Úmluva k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie 

Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol 

na společných hranicích. 
233 ČIŽINSKÝ, P. Trestný čin napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky. Trestněprávní 

revue, Praha, 8/2007, s. 218-223.  
234 VISINGER, R. Formální sňatek za účelem napomáhání k neoprávněnému pobytu na území České 

republiky. Trestněprávní revue. Praha, 10/2013, s. 225-228.  
235 Viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 04.03.2015, sp. zn. 6 Tdo 1607/2014. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembrgvpxm43oon5f6my&groupIndex=3&rowIndex=0
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembrgvpxm43oon5f6my&groupIndex=3&rowIndex=0
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nebo za válečného stavu, dosahuje sazba TOS šesti měsíců až pěti let a je možné uložit i propadnutí 

majetku nebo peněžitý trest. V případě prospěchu velkého rozsahu nebo pokud čin spáchá voják 

za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, dosahuje TOS dvou až osmi let, přičemž lze uložit 

i trest propadnutí majetku.236  

Objektem tohoto TČ je shodně jako u TČ organizování a umožnění nedovoleného 

překročení státní hranice zájem státu na kontrole osob, které překračují státní hranici a pobývají 

na našem území. Obdobně je po vstupu do schengenského prostoru toto ustanovení aplikovatelné 

pouze v rámci vnějších hranic, tedy v případě cizinců pocházejících ze zemí, které nejsou členy 

EU. Neoprávněným pobytem se rozumí pobyt cizince v rozporu se zákonem, a to ZoPC, zákonem 

č. 325/1999 Sb., o azylu, zákonem č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců anebo zákonem 

č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území ČR. Podmínky pobytu cizinců 

v mimořádných situacích pak upravují specifické zákony.237 238  

 

5.2.1.  Účelové sňatky 

 

Typickým a rozsáhlým příkladem napomáhání k neoprávněnému pobytu na území ČR 

je uzavírání účelových sňatků neboli sňatků s výhodou (marriages of convenience). Účelové 

sňatky nejsou definovány v zákoně ani ve směrnici 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich 

rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, jsou však 

definovány ve sdělení Komise EP a Radě o pokynech pro lepší provádění a uplatňování této 

směrnice, a to v kapitole čtvrté, bodu druhém jako: „sňatky uzavřené výlučně za účelem získání 

práva volného pohybu a pobytu podle směrnice, na které by jinak dotyčná osoba neměla nárok“. 

Ačkoliv již od roku 1993 vznikaly v rámci EU právně nezávazné rezoluce týkající se harmonizace 

národních pravidel, není právní úprava účelových sňatků doposud na evropské úrovni jednotná. 

EU sice ve svých směrnicích zakotvila obecné standardy, členským státům však poskytuje široký 

prostor pro vlastní právní úpravu.239  

Podstatou účelového sňatku je, že občanka ČR (anebo jiného státu EU) uzavře za úplatu 

od organizátora sňatek s cizincem v zemi mimo EU, a to za předstíraným sloučením rodiny. Část 

odměny obdrží většinou již před cestou, zbytek po zápisu manželství do tuzemské matriky. V praxi 

 
236 § 341 odst. 2, 3, 4 TZ. 
237 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II., Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 3218-3222. 
238 VISINGER, R. Formální sňatek za účelem napomáhání k neoprávněnému pobytu na území České 

republiky. Trestněprávní revue. Praha, 10/2013, s. 225-228. 
239 JÍLEK, D. a POŘÍZEK, P. (ed.). Sborník z vědeckého semináře ze dne 28. března 2013. Pobyt cizinců: 

vybrané právní problémy. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2014, s. 49-54. 
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bývá tato trestná činnost zpravidla organizována (někdy i organizovanou skupinou působící 

ve více zemích), a to tak, že snoubenci odcestují (mnohdy přemlouváni) do třetích zemí jako jsou 

Nigérie, Kazachstán, Kosovo, Albánie a další, aby zde uzavřeli ryze formální sňatek. Trendem 

posledních let je sjednávání sňatků s občankami ČR i pro občany Turecka. Poptávka po ženách 

je však mnohdy směřována i z dalších zemí, které jsou aktuálně považovány za rizikové z hlediska 

terorismu, například z Pákistánu či Afghánistánu. Po uzavření sňatku cizinec požádá 

na zastupitelském úřadě o přechodný pobyt na našem území a získá krátkodobé vízum, 

na jehož základě přicestuje do ČR. Vzhledem k členství ČR v EU a zrušení vnitřních hraničních 

kontrol se tak účelový sňatek stává globálním problémem, jelikož po udělení pobytu v jakékoliv 

členské zemi se občan třetí země může za určitých podmínek volně pohybovat a pobývat po všech 

členských státech, což v případě osob z rizikových zemí může představovat i bezpečnostní hrozbu. 

Další variantou je situace, kdy občanka ČR po oddání umožní pobyt občanu třetí země na území 

jiného státu EU, a to tak, že občance ČR je zajištěna práce a bydliště v jiné zemi EU a její manžel 

poté z důvodu sloučení rodiny požádá o pobyt v této zemi.240 241 242 243 

Podle ZoPC představují všechna tato jednání obcházení zákona a v návaznosti na směrnici 

2004/38/ES jsou důvodem pro zamítnutí žádosti o pobytové oprávnění, případně zrušení a zánik 

platnosti pobytového oprávnění, které již bylo uděleno. Tato ustanovení mají totiž přispět 

k udržování skutečných rodinných vazeb a umožnit skutečným členům rodiny žít společně, nikoliv 

těm účelovým. Prokázání účelového sňatku však není důvodem pouze pro nevydání víza, 

ale má dopad i na jiná řízení podle ZoPC – např. řízení o vydání povolení k přechodnému pobytu 

[§ 87e odst. 1 písm. d)] nebo řízení o vydání povolení k trvalému pobytu [§ 87k odst. 1 písm. b)]. 

Podle Zpráv o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR, které každý rok 

zpracovává Ministerstvo vnitra ČR, je uzavírání účelových sňatků nejčastějším důvodem 

pro neudělení krátkodobého víza.244 245 

 
240 VISINGER, R. Formální sňatek za účelem napomáhání k neoprávněnému pobytu na území České 

republiky. Trestněprávní revue. Praha, 10/2013, s. 225-228. 
241 JIRÁSEK, J. Aktuální judikatura zahraničních soudů k účelovým sňatkům. Soudní rozhledy. 2/2012, 

s. 41-45.  
242 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2019 [online]. 

Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2019, s. 114. [cit. 2021-01-19]. Dostupné 

z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx. 
243 Zpráva o činnosti NCOZ od 1. srpna 2016 do 31. 7. 2018 [online]. Praha: Národní centrála proti 

organizovanému zločinu, 2019, s. 17 [cit. 2021-01-19]. Dostupné 

z: https://www.policie.cz/clanek/vyhodnoceni-cinnosti-zprava-o-cinnosti-ncoz.aspx. 
244 JÍLEK, D. a POŘÍZEK, P. (ed.). Sborník z vědeckého semináře ze dne 28. března 2013. Pobyt cizinců: 

vybrané právní problémy. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2014, s. 64, 68. 
245 VISINGER, R. Formální sňatek za účelem napomáhání k neoprávněnému pobytu na území České 

republiky. Trestněprávní revue. Praha, 10/2013, s. 225-228. 

https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx
https://www.policie.cz/clanek/vyhodnoceni-cinnosti-zprava-o-cinnosti-ncoz.aspx


 

 

 

65 

Účelovými sňatky se několikrát zabýval i Nejvyšší soud ČR, zmínit lze například 

rozhodnutí ze dne 04.03.2015, sp. zn. 6 Tdo 1607/2014. V uvedeném případě se pachatelé účastnili 

činnosti skupiny osob, která působila v ČR, v Nigérii a v Polsku, a jejímž cílem bylo získávat 

finanční prospěch za zajišťování neoprávněného pobytu v zemích EU pro nigerijské občany 

na základě účelových sňatků, které byly uzavírány kromě občanů jiných členských států EU 

i s občany ČR, a to jak na území ČR, tak na území Nigérie. V uvedeném rozhodnutí se soud 

vyjádřil mimo jiné k tomu, že pokud bylo pobytové oprávnění získáno podvodným jednáním (tedy 

účelovým sňatkem), nečiní tato skutečnost pobyt cizince oprávněným a nijak to nebrání tomu, 

aby byl pachatel, který napomáhal k neoprávněnému pobytu na našem území, následně uznán 

vinným z TČ napomáhání k neoprávněnému pobytu na území ČR. Při řešení otázky viny pachatele 

a posouzení toho, zda je faktický pobyt cizince na území oprávněný či neoprávněný, nemohou být 

OČTŘ totiž vázány pouhým zjištěním, že bylo cizinci uděleno příslušným správním orgánem 

vstupní vízum či povolení k pobytu, aniž by přihlížely ke skutečnostem, na jejichž základě 

ke konkrétnímu rozhodnutí došlo. 

 

“Získal-li totiž cizinec povolení k trvalému pobytu na území ČR na podkladě toliko 

formálně uzavřeného sňatku, který uzavřel se státním občanem ČR toliko se záměrem dosáhnout 

jeho prostřednictvím legalizace svého pobytu (a takto věc soudy skutkově uzavřely), 

pak bez ohledu na to, že tato motivace nemá vliv na samotnou platnost uzavřeného manželství, 

je nutno uzavřít, že jde o povolení získané na podkladě právního úkonu, kterým se obchází zákon 

[§ 87l odst. 1 písm. c) zákona o pobytu cizinců].“246 

 

 V rozhodnutí ze dne 13.02.2008, sp. zn. č. 7 Tdo 57/2008 Nejvyšší soud ČR dále potvrdil, 

že účelové sňatky slouží jen k obcházení ZoPC, nevytváří se jimi skutečné vazby a nemůžou být 

proto ani důvodem vylučujícím uložení trestu vyhoštění. 

 

 

5.2.2. Účelová otcovství 

 

Dalším příkladem napomáhání k neoprávněnému pobytu na území ČR (avšak 

ne tak rozšířeným jako jsou účelové sňatky) jsou účelová otcovství. Podstatou účelového otcovství 

je nepravdivé souhlasné prohlášení obou rodičů, na jehož základě dojde k zapsání cizince jako 

 
246 Viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 04.03.2015, sp. zn. 6 Tdo 1607/2014. 
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rodiče do rodného listu dítěte, a to obvykle za finanční odměnu. Zde se nabízí tři možné situace. 

První je ta, že se cizinec nechá zapsat jako matka či otec českého dítěte (ať už narozeného či ještě 

nenarozeného) a poté z důvodu sloučení rodiny zažádá o pobyt. Druhou variantou je situace, 

kdy se občan ČR nechá zapsat jako rodič dítěte cizince (ať již narozeního či ještě nenarozeného). 

V posledním případě se cizinec nechá zapsat jako rodič dítěte cizince, který již získal trvalý pobyt 

na území ČR.247  

Obdobně jako u účelových sňatků, i zde mají tato jednání podle ZoPC za následek 

zamítnutí žádosti o pobytové oprávnění, případně zrušení a zánik platnosti pobytového oprávnění. 

I účelovým otcovstvím se několikrát zabýval Nejvyšší soud ČR, zmínit lze právní větu z usnesení 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.01.2011, sp. zn. 11 Tdo 1295/2010: „Jestliže cizinec získal 

povolení k trvalému pobytu na území ČR na základě účelového souhlasného prohlášení o určení 

otcovství k dítěti, za jehož druhého rodiče jím byl v rozporu se skutečností označen český státní 

občan, jde o povolení získané na podkladě právního úkonu, kterým se obchází zákon (§ 87l odst. 1 

písm. b) zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění účinném od 21. 12. 2007 

do 31. 12. 2010, § 87l odst. 1 písm. c) téhož zákona ve znění účinném od 1. 1. 2011), 

a proto pobyt cizince na území ČR nelze pokládat za oprávněný.“248 Soud v daném usnesení dále 

potvrdil, že pachatel, který se dopustí takového jednání, že se záměrem získat povolení k trvalému 

pobytu pro cizince zjedná osobu (českého státního občana), jež účelově (zejména za úplatu) učiní 

nepravdivé prohlášení o svém otcovství k dítěti cizince, popřípadě provede-li pachatel další úkony 

potřebné pro udělení povolení cizinci k trvalému pobytu na území ČR, a to v úmyslu získat 

pro sebe peněžní odměnu, jedná se o TČ napomáhání k neoprávněnému pobytu na území 

republiky podle § 171 odst. 1 trestního zákona (tedy dnešní § 341 odst. 1 TZ).249 

 

 

5.2.3. Účelová zahájení studia 

 

Ačkoliv záminky studijního pobytu za účelem získání pobytových oprávnění na našem 

území nejsou tak časté jako výše uvedené formy napomáhání k neoprávněnému pobytu na území 

republiky, i tak je v posledních letech patrný jejich nárůst. Podstatu této trestné činnosti lze 

demonstrovat na rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. února 2014, 

 
247 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2019 [online]. 

Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2019, s. 114-115. [cit. 2021-01-19]. Dostupné 

z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx. 
248 Obdobně též usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 03.02.2016, sp. zn. 3 Tdo 23/2016. 
249 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.01.2011, sp. zn. 11 Tdo 1295/2010. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhe4v6mzsgyxhazryg5wa
https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx
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sp. zn. 7 To 434/2013. V uvedeném případě pachatelé na území ČR, Vietnamu, Polska a Německa 

s cílem dosáhnout neoprávněného finančního prospěchu páchali trestnou činnost, která souvisela 

s organizováním nedovoleného překročení státní hranice ČR občany Vietnamu pod záminkou 

studia v ČR, přičemž touto trestnou činností byl zajištěn pobyt na území ČR celkem pro 4 osoby. 

Pachatelé v součinnosti s osobou zdržující se ve Vietnamu zajišťovali komunikaci se zájemci 

o přicestování do ČR, obstarávali potřebné doklady (zejména doklady k vyřízení víz a žádostí 

o udělení pobytu za studijním účelem), připravovali zájemce na pohovory na Velvyslanectví ČR 

v Hanoji, organizovali cesty a činili další kroky k dosažení ujednaného záměru, a dále rovněž 

zajišťovali služby pro žadatele, kteří již do ČR přicestovali (přepravu po českém území, ubytování, 

pomoc při vyřizování pobytu na pracovišti Ministerstva vnitra ČR). Osoby, kterým bylo takto 

uděleno povolení k pobytu v ČR, se na avizovaných adresách však vůbec nevyskytovaly a studium 

nezapočaly. V rámci organizované trestné činnosti docházelo rovněž k zajišťování změn místa 

pobytu, prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, vydání potvrzení 

k přechodnému pobytu občana EU v ČR, vydání povolení k přechodnému pobytu pro občany EU 

a jejich rodinné příslušníky, případně změn účelu pobytu žadatelů, kteří již měli povolený pobyt 

v ČR nebo měli povolený pobyt v ČR, ale zdržovali se nepřetržitě v Polsku, případně neměli 

povolený pobyt v ČR a zdržovali se nepřetržitě v Polsku tak, že někteří z obžalovaných podávali 

za žadatele předmětné žádosti na příslušných úřadech a na Inspektorátu cizinecké policie, kde tyto 

podané žádosti vyřizovaly samostatně stíhané pracovnice Inspektorátu cizinecké policie, 

které pachatelům průběžně poskytovaly informace o stavu řízení. Uvedené žádosti byly dokládány 

nepravdivými údaji o ubytování v podobě potvrzení o ubytování, ať už u některých obžalovaných, 

kteří si byli vědomi skutečnosti, že adresu poskytují přesto, že žadatelé zde fakticky bydlet 

nebudou, nebo u dalších osob. Vše výše uvedené činili pachatelé s vědomím, že občané Vietnamu, 

kteří o udělení studijního víza a pobytu v ČR za účelem studia požádali, nebudou plnit podmínky 

pro udělení víza k pobytu nad 90 dnů a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia 

a dokládané skutečnosti jsou tak pouze formalitou tvrzenou za účelem dosáhnutí příznivého 

rozhodnutí správního orgánu. V řízení bylo rovněž prokázáno, že nejméně jedna osoba byla 

předem informována, jaké otázky jí budou pokládány během pohovoru o udělení víza a povolení 

k pobytu na Velvyslanectví ČR v Hanoji. Na uvedeném participovali rovněž dva advokáti 

poskytující právní služby jak v ČR, tak ve Vietnamu, kteří jednali jako zmocněnci žadatelů 

před správními orgány, přičemž jeden z nich rovněž obstarával dokumenty dokládající studium 

žadatelů na Vysokém učení technickém v Brně – Institutu celoživotního vzdělávání, kurz českého 

jazyka, ubytování na ubytovně v Brně a účastnil se i pohovorů o udělení víza a povolení k pobytu 
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na Velvyslanectví ČR v Hanoji. Podílem těchto osob na uvedené trestné činnosti se soud 

nezabýval, neboť je vázán vymezením okruhu pachatelů v podané obžalobě.  

Žádný z žadatelů se následně nezdržoval v místě deklarovaného pobytu v ČR a nenastoupil 

ani se neúčastnil studia, někteří z žadatelů byli navíc po převzetí pobytového štítku odvezeni 

na předem nezjištěné místo v Polsku či Německu. Skutečnost, že žadatelé nepřicestovali do ČR 

za účelem studia vyplynula i z jejich výpovědí, jedna z žadatelek navíc uvedla, že vůbec nevěděla, 

že by měla zaplacený kurz češtiny. Uvedeným rozsudkem byli obžalovaní shledáni vinnými 

zločinem organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice 

podle § 340 odst. 1 písm. a) TZ a přečinem napomáhání k neoprávněnému pobytu na území 

republiky podle § 341 odst. 1 TZ – podle jejich role v rámci organizované skupiny. Jelikož trestná 

činnost jednoho z obžalovaných probíhala před účinností TZ č. 40/2009 Sb., a který nebyl 

pro obžalovaného z důvodu druhu trestů, jimiž by byl za spáchání této trestné činnosti 

podle současné právní úpravy ohrožen, příznivější, bylo jeho jednání kvalifikováno jako 

TČ napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky podle § 171d odst. 1 trestního 

zákona č. 140/1961 Sb., ve znění účinném do 31.12.2009. Jedna z obžalovaných byla rovněž 

shledána vinnou za zločin podplacení podle § 332 odst. 1, 2 písm. b) TZ za to, že samostatně 

stíhané příšlušnici PČR, služebně činné na Inspektorátu cizinecké policie, předala finanční částku 

ve výši 2 000,- za poskytnutí interních informací ze správních řízení vedených o udělení povolení 

k pobytu žadatelům z Vietnamu. Proti uvedenému rozsudku bylo podáno dovolání k Nejvyššímu 

soudu ČR, o kterém bylo rozhodnuto dne 19. května 2015 pod sp. zn. 6 Tdo 151/2015 a to tak, 

že Nejvyšší soud ČR rozsudek krajského soudu částečně zrušil.  

S ohledem na téma diplomové práce lze dále zmínit, že v prvoinstančním řízení konaném 

u Okresního soudu v Ostravě byli tři obžalovaní uznáni vinnými mimo jiné ze zločinu účasti 

na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 1 TZ, proti čemuž se uvedení obžalovaní 

vymezili ve svých odvoláních. Existenci organizované zločinecké skupiny okresní soud 

v teoretické rovině dovodil výkladem § 129 TZ a fakticky opřel o výsledky a poznatky získané 

z odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. Ačkoliv krajský soud nikterak nezpochybnil 

obsah údajů získaných ze shromážděných odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu, 

neměl za to, že jednáním těchto obžalovaných byly naplněny zákonné znaky nezbytné 

pro posouzení jejich jednání jako činnosti organizované zločinecké skupiny ve smyslu § 129 TZ, 

ani že jednání obžalovaných mohlo být právně kvalifikováno jako zločin účasti na organizované 

zločinecké skupině podle § 361 odst. 1 TZ. Krajský soud sice vzal za prokázanou součinnost 

mezi uvedenými obžalovanými i skutečnost, že kooperace souvisela s organizováním 

nedovoleného překročení státní hranice ČR občany Vietnamu pod záminkou studia v ČR, měl však 
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za to, že na tato jednání je nutno nahlížet v kontextu s politickou a ekonomickou situací v období, 

kdy byla trestná činnost páchána. Zhruba od roku 2009, za neměnné existence vzájemné vízové 

povinnosti mezi Vietnamem a ČR, přestala být občanům Vietnamu plošně udělována 

podnikatelská víza, ale studijní víza spojená se získáním povolení k dlouhodobému pobytu 

za účelem studia byla i nadále udělována, avšak podmínkou bylo doložení ubytování na území 

ČR, potvrzení o studiu včetně přihlášení ke studiu a zaplacení školného. Vyřizování těchto 

nezbytných formalit zajišťovali obžalovaní ve vzájemné součinnosti na provedení předmětné 

trestné činnosti, pro kterou byla charakteristická plánovitost jejího průběhu a tomu odpovídající 

koordinace úloh jednotlivých účastníků, že tyto okolnosti zvýšily pravděpodobnost úspěšného 

provedení TČ250, což podle názoru krajského soudu odpovídá pouze naplnění vyšší formy 

spolupachatelství v podobě členství v organizované skupině jakožto kvalifikované skutkové 

podstaty TČ organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 340 TZ.251  

 

5.2.4. Účelová sdílení společné domácnosti 

 

Posledním příkladem napomáhání k neoprávněnému pobytu na území ČR je účelové 

sdílení společné domácnosti, jehož podstatou je, že cizinec, který na území ČR pobývá 

neoprávněně, sdílí společnou domácnost s občanem ČR nebo EU za účelem získání pobytového 

oprávnění. Podle ZoPC ve znění zákona č. 176/2019 Sb. a zákona č. 255/2019 Sb., účinném 

do 01.08.2021 [tehdejší § 15a odst. 2 písm. b)] byl totiž za rodinného příslušníka občana EU 

považován i cizinec, který prokázal, že má s občanem EU trvalý partnerský vztah a žije s ním 

ve společné domácnosti. Uvedené ustanovení bylo reakcí na změnu poměrů ve společnosti, 

kdy spolu partneři často žijí v jedné společné domácnosti, aniž by byli sezdáni. Novelou 

provedenou zákonem č. 274/2021 Sb. však byla podmínka společné domácnosti vypuštěna 

a rodinným příslušníkem občana EU se tak rozumí i cizinec, který má s občanem EU 

nebo se státním občanem ČR přihlášeným k trvalému pobytu na území pouze řádně doložený 

trvalý partnerský vztah. Lze však předpokládat, že účelové dokládání společného sdílení 

domácnosti bude i nadále jedním z hlavních důkazních prostředků při prokazování trvalého 

partnerského vztahu, neboť skutečnost, že není třeba mít s občanem EU příbuzenský vztah, 

případně uzavřen sňatek, často vede a pravděpodobně bude i nadále vést k pokusům cizinců získat 

neoprávněně pobytové oprávnění. Prokázat účelovost trvalého partnerského vztahu (včetně sdílení 

 
250 Obdobně též usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12.08.2010, sp. zn. 8 Tdo 940/2010. 
251 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.02.2014, sp. zn. 7 To 434/2013. 



 

 

 

70 

společné domácnosti) je však mnohem komplikovanější než v předchozích příkladech napomáhání 

k neoprávněnému pobytu, neboť při dokazování žadatelé zpravidla předkládají množství 

důkazních prostředků (finanční doklady, prohlášení blízkých osob, společné fotografie, nájemní 

či podnájemní smlouvy, potvrzení o společné dovolené a další), jejichž věrohodnost je sice 

mnohdy obtížné s jistotou potvrdit, ale i vyvrátit.252 253 

 

5.3. Násilné překročení státní hranice 

 

Dalším TČ souvisejícím s nelegální migrací je TČ násilného překročení státní hranice, 

který je upraven v § 339 TZ a v odst. 1 sankcionuje TOS v délce jednoho až pěti let toho, 

kdo za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí překročí státní hranici, 

a to jak v případě, kdy na území ČR proniká, tak i v případě, kdy jej opouští. Z uvedeného tedy 

vyplývá, že překročí-li osoba státní hranici bez použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního 

násilí, nejedná se o TČ. Násilím se přitom rozumí použití fyzické síly k působení na vůli člověka 

s cílem překonat kladený nebo očekávaný odpor nebo tomuto odporu zamezit, pohrůžkou 

bezprostředního násilí se rozumí pohrůžka násilím, kterého má být učiněno hned, 

pokud se napadený vůli pachatele nepodrobí. Pachatelem může být jakákoliv trestněodpovědná 

fyzická osoba, za určitých podmínek tedy i občan ČR či jiný občan EU nebo další osoby, 

které požívají podle unijního práva svobodu pohybu. Pokud jde o objekt tohoto TČ, Šámalův 

komentář uvádí shodně jako u předchozích TČ zájem státu na kontrole osob, jež překračují státní 

hranici.254 255 

Okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby (odstavec 2) je zorganizování tohoho TČ, 

spáchání se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami, spáchání v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný 

TČ, způsobení těžké újmy na zdraví, způsobení značné škody nebo spáchání činu za stavu ohrožení 

státu nebo za válečného stavu, a to s TOS v délce tří až deseti let nebo propadnutím majetku. 

TOS na osm až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, bude pachatel 

potrestán, pokud způsobí uvedeným činem smrt, těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob, škodu 

 
252 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2019 [online]. 

Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2019, s. 115. [cit. 2021-01-19]. Dostupné 

z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx. 
253 SHRBENÝ, F. a KUČEROVÁ, K. Dokazování společné domácnosti při podávání žádosti o přechodný 

pobyt rodinného příslušníka občana EU. Epravo [online]. 9.7.2020. [cit. 2021-04-05]. Dostupné 

z: https://www.epravo.cz/top/clanky/dokazovani-spolecne-domacnosti-pri-podavani-zadosti-o-prechodny-

pobyt-rodinneho-prislusnika-obcana-eu-111470.html. 
254 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 3207-3211. 
255 ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 2745-2753. 

https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx
https://www.epravo.cz/top/clanky/dokazovani-spolecne-domacnosti-pri-podavani-zadosti-o-prechodny-pobyt-rodinneho-prislusnika-obcana-eu-111470.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/dokazovani-spolecne-domacnosti-pri-podavani-zadosti-o-prechodny-pobyt-rodinneho-prislusnika-obcana-eu-111470.html


 

 

 

71 

velkého rozsahu nebo spáchá-li takový čin jako voják za stavu ohrožení státu nebo za válečného 

stavu (odstavec 3). U tohoto TČ je trestná i příprava (odstavec 4). 

 

5.4. Neoprávněné zaměstnávání cizinců  

 

S rostoucím vývojem hospodářské situace a nedostatkem zaměstnanců z řad našich občanů 

roste počet cizinců, kteří na našem území pobývají za účelem zaměstnání. Na konci roku 2019 

bylo krajskými pobočkami Úřadu práce evidováno 621 870 zahraničních zaměstnanců, 

což je o 9, 4 % více než v roce 2018. Celkem 61, 7 % pracovníků pocházelo z členských států EU, 

Evropkého hospodářského prostoru a Švýcarska, a to včetně jejich rodinných příslušníků. 

Nejčastěji se jednalo o občany Slovenska, Polska, Rumunska a Bulharska. Oblastní inspektoráty 

práce každoročně provádějí tisíce kontrol za účelem odhalení nelegálního zaměstnávání cizinců, 

přičemž se ve velké míře jedná o kontroly na základě podnětu.256 Počet kontrol a zjištěných 

nelegálně zaměstnaných osob v letech 2012 – 2019 zobrazuje Příloha č. 13. 

Ačkoliv je většina případů porušení zákona řešena správními orgány, zejména orgány 

inspekce práce a celními orgány, některé případy mohou naplňovat i skutkovou podstatu 

TČ neoprávněného zaměstnávání cizinců uvedeného v § 342 TZ. Uvedené ustanovení 

je transpozicí čl. 9 odst. 1 směrnice EP 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. Je tedy zřejmé, že objektem tohoto TČ je veřejný zájem na dodržování 

podmínek, za nichž jsou zaměstnáváni cizinci, zájem na účinné kontrole důstojných pracovních 

podmínek cizinců a na jejich ochraně před pracovním vykořisťováním na území ČR, jakož i zájem 

ČR na stanovování a prosazování vlastní politiky zaměstnanosti a ochrana vlastního pracovního 

trhu ve vztahu k cizincům.257 Dále je třeba zmínit, že se jedná o úmyslný TČ, jehož pachatelem 

může být pouze zaměstnavatel nebo zprostředkovatel zaměstnání, přičemž se nemusí jednat 

pouze o agentury práce, ale i o fyzické osoby.258 

První základní skutková podstata definovaná v § 342 odst. 1 zní následovně: „Kdo 

soustavně, opakovaně, za zvlášť vykořisťujících pracovních podmínek nebo ve větším rozsahu 

neoprávněně zaměstná nebo zprostředkuje zaměstnání cizince, který se zdržuje neoprávněně 

 
256Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2019 [online]. 

Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2019, s. 75, 123. [cit. 2021-01-19]. Dostupné 

z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx. 
257 ŠČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 2775. 
258 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II., Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 3222-3229. 

https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx
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na území ČR nebo nemá platné povolení k zaměstnání, pokud je podle jiného právního předpisu 

vyžadováno, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, propadnutím věci nebo zákazem 

činnosti.“ Ustanovení tedy míří na dvě situace – jednak na zaměstnání nebo zprostředkování 

zaměstnání cizinci, který se zdržuje na našem území neoprávněně, jednak na zaměstnání 

nebo zprostředkování zaměstnání cizinci, který zde sice pobývá legálně, ale nemá platné povolení 

k zaměstnání, pokud je podle jiného právního předpisu vyžadováno, přičemž v obou případech 

se tak musí dít soustavně, opakovaně, za zvlášť vykořisťujících pracovních podmínek 

nebo ve větším rozsahu. Jiným právním předpisem se rozumí již výše zmiňovaný ZoPC a dále 

i zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Z uvedených zákonů vyplývá, že k tomu, aby mohl být 

cizinec přijat do zaměstnání a zaměstnáván na území ČR, potřebuje buď platné oprávnění k pobytu 

na našem území a povolení k zaměstnání vydané krajskou pobočkou Úřadu práce (přičemž 

povolení k zaměstnání je na platném oprávnění k pobytu závislé) nebo jedno z následujících 

oprávnění – zaměstnaneckou kartu, kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance 

nebo modrou kartu, nestanoví-li zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jinak. Veškerá oprávnění 

musí být platná nejen při vzniku pracovněprávního vztahu, ale po celou dobu jeho trvání.259 

Výjimky, při kterých se povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance nebo modrá karta nevyžadují, jsou stanoveny v § 98 a § 98a zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti260.261  

Odstavec druhý uvedeného ustanovení obsahuje samostatnou základní skutkovou podstatu, 

která zní: „Stejně bude potrestán, kdo zaměstná nebo zprostředkuje zaměstnání cizince, 

který je dítětem a zdržuje se neoprávněně na území ČR nebo nemá platné povolení k zaměstnání 

podle jiného právního předpisu.“ Na rozdíl od prvního odstavce se k trestní odpovědnosti 

pachatele tedy nevyžaduje soustavnost, opakování, zvlášť vykořisťující pracovní podmínky 

nebo větší rozsah. Obdobně jako u prvního odstavce se jedná o úmyslný TČ, jehož pachatelem 

může být pouze zaměstnavatel nebo zprostředkovatel zaměstnání, přičemž se nemusí jednat pouze 

o agentury práce, ale i o jiné fyzické osoby.262 

 
259 STEINICHOVÁ, L. Zákon o zaměstnanosti. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 144. 
260 Jedná se například o situace, kdy byl cizinci udělen azyl či doplňková ochrana nebo jedná-li 

se o rodinného příslušníka člena diplomatické mise nebo je-li výkon práce tohoto cizince na území ČR 

je v zájmu ČR.  
261 § 89 odst. 1 a 2 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.  
262 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II., Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 3222-3229. 
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Kvalifikovaná skutková podstata v odstavci 3 stanoví jako přitěžující okolnost s TOS 

až jeden rok, spáchá-li pachatel TČ uvedený v odstavci 1 nebo 2 a) jako člen organizované 

skupiny, b) za úplatu263, nebo c) opětovně, což vyjadřuje větší závažnost tohoto TČ pro společnost.  

Odstavec 4 stanovuje TOS na šest měsíců až tři léta, získá-li pachatel činem uvedeným 

v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, tedy nejméně 500 000 Kč264. 

V případě získání prospěchu velkého rozsahu, tedy nejméně 5 000 000 Kč265, ať už pro sebe 

nebo pro jiného, je stanoven TOS na jeden rok až pět let, popřípadě vedle tohoto trestu i propadnutí 

majetku.266  

Jako příklad neoprávněného zaměstnávání cizinců lze z judikatury uvést usnesení 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 14.10.2015, sp. zn. 7 Tdo 869/2015. V uvedeném případě pachatel 

jako předseda Plzeňského výrobního a rozvojového družstva na základě smlouvy o dílo průběžně 

zprostředkovával výkon práce (výrobu dušičkových a adventních věnců) 159 občanům vietnamské 

národnosti, kterým nebylo vydáno povolení k zaměstnání.   

 

 

 

 

  

 
263 Úplatou se rozumí peněžité anebo jiné plnění, které je vyčíslitelné v penězích (např. odměna zaplacená 

pachateli za zprostředkování práce, byť tak nemusí být výslovně označena ve smlouvě o zprostředkování). 

Podstatné tedy je, zda pachatel odměnu za zprostředkování skutečně získal, třebaže ve smlouvě sjednána 

není (viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 19.01.2016, sp. zn. 6 Tdo 6/2016). 
264 § 138 TZ. 
265 Tamtéž.  
266 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II., Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 3222-3229. 
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Závěr 

 

Primárním cílem diplomové práce bylo analyzovat současný stav kriminality cizinců 

na území ČR. Po vymezení základních pojmů, důvodů migrace, právní úpravy a legální a nelegální 

migrace tak diplomová práce přistoupila k jejímu samotnému jádru. Z hodnot získaných 

z policejní statistiky z let 2016 – 2020 byly vytvořeny jednotlivé tabulky zobrazující jednak 

nejčastěji objasňované TČ na našem území vůbec (vč. procentuálního zastoupení cizinců na těchto 

TČ), jednak ty TČ, u nichž bylo procentuální zastoupení cizinců vůbec nejvyšší. Pro třídění 

TČ byla shodně jako v policejní statistice použita takticko-statistická klasifikace, tedy rozlišení 

kriminality na kriminalitu násilnou, mravnostní, majetkovou, hospodářskou, ostatní, zbývající 

a na vojenské a protiústavní činy. Z hodnot bylo zjištěno, že celkový počet objasněných 

TČ se v ČR každoročně pohyboval mezi 100 000 – 116 000 TČ ročně (vyjma roku 2020, kdy byl 

počet objasněných TČ nižší – 93 138 TČ, což lze vysvětlit pandemií Covid-19 a s ní spojenými 

restrikcemi), přičemž procentuální zastoupení cizinců představovalo zhruba 8 – 9 % 

(což odpovídalo 9 000 – 9 500 TČ ročně). Lze konstatovat, že podíl cizinců na celkové trestné 

činnosti je tak v zásadě neměnný, neboť se (vyjma roku 2020) v celém sledovaném období 

pohyboval v uvedeném rozmezí. Nejčastěji v ČR páchali kriminalitu občané Slovenska, Ukrajiny, 

Rumunska a Vietnamu, což odpovídá státním příslušnostem cizinců, kteří se u nás vyskytují 

nejvíce. 

Co se týká jednotlivých kategorií takticko-statistické klasifikace, obecně lze uvést, 

že zatímco v letech 2016 a 2017 cizinci nejčastěji páchali majetkovou a hospodářskou kriminalitu, 

od roku 2018 počet hospodářských TČ spáchaných cizinci postupně klesal (mezi lety 2016 a 2020 

je patrný pokles o více než polovinu) a cizinci v poměrně velké míře započali páchat TČ řazené 

do zbývající kriminality. Jelikož však počet objasněných hospodářských TČ poklesl i celkově, 

procentuální podíl cizinců na této trestné činnosti se příliš nesnížil. V roce 2020 byl v porovnání 

s předchozími lety vzhledem k pandemii Covid-19 objasněn nižší počet TČ ve všech oblastech 

kriminality, a to jak v případě kriminality celkové, tak v případě kriminality cizinců.  

Procentuální zastoupení cizinců na jednotlivých oblastech kriminality bylo v letech 

2016 – 2020 následující - násilná kriminalita (9 – 10 %), mravnostní kriminalita (6 – 9 %), 

majetková kriminalita (zhruba 7 %), hospodářská kriminalita (9 – 12 %), ostatní kriminalita 

(8 – 9 %), zbývající kriminalita (7 – 10 %), vojenské a protiústavní činy (0 – 33 %).  

Z násilných TČ se cizinci pravidelně dopouštěli zejména TČ loupeže (10 – 15 %), 

TČ vydírání (9 – 11 %), TČ úmyslného ublížení na zdraví (9 – 10 %), TČ nebezpečného 

vyhrožování (8 – 10 %) a TČ porušování domovní svobody (5 – 7 %). Pokud jde o vraždy, únosy 
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a ostatní násilné TČ (zejména § 144, 149 a 172 TZ267), jednalo se pouze o excesy, které nemají 

příliš vypovídající hodnotu. 

Co do počtu objasněných mravnostních TČ, páchali cizinci nejčastěji TČ znásilnění 

(ve sledovaném období se jednalo o 48 – 84 případů ročně, 11 – 18 %) a TČ pohlavního zneužití 

podle § 187 odst. 1, 3, 4 TZ (19 – 25 případů ročně, cca 4 %). V letech 2016 a 2017 se cizinci 

v poměrně velké míře dopouštěli TČ kuplířství – v roce 2016 se jednalo o 12 případů (36, 4 %), 

v roce 2017 o 33 případů (60 %). Ve stejném období byl vysoký podíl cizinců i na případech 

úmyslného ublížení na zdraví lidskou nemocí (naplňující § 145, 146, 152 TZ268) – v roce 2016 

se jednalo o 3 případy (27, 3 %) a v roce 2017 o 6 případů (33, 3 %). V roce 2019 tvořili cizinci 

velký podíl i na TČ obchodování s lidmi (5 případů, 38,5 %). 

Z majetkových TČ se cizinci nejčastěji dopouštěli TČ krádeže – v letech 2016 až 2019 

se jednalo o zhruba 1 800 – 1 900 případů ročně, v roce 2020 počet krádeží spáchaných cizinci 

klesl na 1468 případů. Podíl cizinců na TČ krádeže činil ve sledovaném období 6 – 7 %. Druhým 

nejčastěji páchaným majetkovým TČ cizinců byl podvod, kterého se cizinci dopouštěli zhruba 

ve 200 – 300 případech269, což odpovídalo 6 – 10 %. Co se týká dalších majetkových TČ, 

dopouštěli se jich cizinci následovně – TČ poškození cizí věci (8 – 10 %), TČ zpronevěry 

(4 – 6 %), TČ zatajení věci (7 – 12 %), TČ neoprávněného užívání cizí věci (0 – 9 %), TČ pytláctví 

(0 – 14 %).  

V případě hospodářské kriminality se cizinci dopouštěli nejčastěji TČ padělání 

a pozměňování veřejné listiny (ve sledovaném období se jednalo o cca 50 – 75 % podíl cizinců 

na celkové trestné činnosti, což odpovídalo zhruba 400 – 700 případům ročně270), této trestné 

činnosti však postupně ubývá. Vysoké podíly cizinců pak představovaly i TČ porušení práv 

k ochranné známce a jiným označením (cca 40 – 80 %), TČ podplacení (cca 30 – 40 %), 

TČ porušení předpisů o nálepkách k označení zboží (cca 20 – 40 %) a TČ legalizace výnosů 

z trestné činnosti (úmyslně i z nedbalosti, cca 20 – 30 %). U ostatních TČ řazených do hospodářské 

kriminality byl podíl na celkové trestné činnosti nižší.  

Z TČ řazených do ostatní kriminality se cizinci nejčastěji dopouštěli TČ maření výkonu 

úředního rozhodnutí a vykázání (ve sledovaném období se jednalo o cca 800 – 1 100 případů ročně, 

což odpovídalo cca 8 – 10 %). V poměrně velkém rozsahu se cizinci dopouštěli i TČ nedovolené 

 
267 § 144 TZ – účast na sebevraždě, § 149 TZ – mučení a jiné nelidské a kruté zacházení, § 172 TZ – 

zavlečení.  
268 § 145 TZ – těžké ublížení na zdraví, § 146 TZ – ublížení na zdraví, § 152 TZ – šíření nakažlivé lidské 

nemoci.  
269 Nejsou zde zahrnuty případy řazené do hospodářské kriminality. 
270 Vyjma roku 2020, kdy se jednalo o pouhých 218 případů.  
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výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy (cca 200 – 400 případů 

ročně, 6 – 10 %) a výtržnictví, kam takticko-statistická klasifikace řadí § 358 – 359 TZ271 (cca 200 

případů ročně, 8 – 10 %). Nejvyšší podíl cizinců představovaly případy nedovoleného překročení 

státní hranice, které podle takticko-statistické klasifikace naplňují § 339 – 341 a § 343 TZ272 

(cca 10 – 20 případů ročně, 40 – 70 %). 

Zbývající kriminalitě v případě objasněných TČ spáchaných cizinci dominovala souhrnná 

klasifikace pro TČ ohrožení pod vlivem návykové látky a TČ opilství (cca 900 – 1 200 případů 

ročně, 10 – 14 %). Cizinci rozsáhle páchali i dopravní nehody silniční nedbalostní273 

(cca 500 – 600 případů ročně, 8 – 11 %) a TČ zanedbání povinné výživy (cca 400 – 500 případů 

ročně, 4 – 5 %). Nejvyšší procentuální podíl cizinců vykázal ve sledovaném období TČ účasti 

na organizované zločinecké skupině – v roce 2017 se jednalo dokonce o 80 % (4 z 5 případů), 

v ostatních letech byl tento podíl však nižší (10 – 50 %). 

Z vojenských a protiústavních činů se cizinci dopouštěli pouze TČ proti ústavnímu 

zřízení274, a to ojediněle. V roce 2016 se jednalo o 0 případů, v roce 2017 o 1 případ, v roce 2018 

o 4 případy, v roce 2019 o 1 případ a v roce 2020 o 2 případy. 

 

Dalším a neméně důležitým cílem diplomové práce bylo analyzovat organizované 

zločinecké skupiny aktuálně působící na území ČR, a to včetně kriminality, kterou nejčastěji 

páchají. Na našem území momentálně působí zejména ruskojazyčné, vietnamské, čínské 

a balkánské organizované zločinecké skupiny.  

Ruskojazyčné organizované zločinecké skupiny se zpravidla člení na dvě velké množiny 

–  na skupiny ruské a ukrajinské. Mezi typické aktivity ruskojazyčných organizovaných 

zločineckých skupin v posledních letech patří převážně legalizace výnosů z trestné činnosti, 

 
271 § 358 TZ – výtržnictví (vyjma případů řazených do mravnostní kriminality), § 359 TZ – hanobení 

lidských ostatků. 
272 § 339 TZ – násilné překročení státní hranice, § 340 TZ – organizování a umožnění nedovoleného 

překročení státní hranice, § 341 TZ – napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky, § 343 TZ 

– porušení předpisů o mezinárodních letech. 
273 Klasifikace pokrývá následující – § 143 TZ – usmrcení z nedbalosti, § 147 TZ – těžké ublížení na zdraví 

z nedbalosti, § 148 TZ – ublížení na zdraví z nedbalosti, § 273 TZ – obecné ohrožení z nedbalosti, § 274 

TZ – ohrožení pod vlivem návykové látky, § 277 TZ – poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného 

zařízení z nedbalosti, § 360 TZ – opilství.  
274 § 309 TZ – vlastizrada, § 310 TZ – rozvracení republiky, § 311 TZ – teroristický útok, § 312 TZ - teror, 

§ 312a TZ – účast na teroristické skupině, § 312d TZ – financování terorismu, § 312e TZ – podpora 

a propagace terorismu, 312f – vyhrožování teroristickým TČ, § 314 TZ - sabotáž, § 315 TZ – zneužití 

zastupování státu a mezinárodní organizace, § 316 TZ - vyzvědačství, § 317 TZ – ohrožení utajované 

informace, § 318 TZ – ohrožení utajované informace z nedbalosti, § 319 TZ – spolupráce s nepřítelem, 

§ 320 TZ – válečná zrada, § 321 TZ – služba v cizích ozbrojených silách, § 322 TZ – porušení osobní 

a věcné povinnosti pro obranu státu. 
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nelegální výroba cigaret, nelegální zaměstnávání, daňová trestná činnost a zneužívání padělaných 

cestovních dokladů (přičemž novým modem operandi je používání cestovních dokladů 

s pozměněnou identitou ukrajinského občana žijícího na okupovaných teritoriích). V roce 2018 

byly na našem území zaregistrovány i aktivity vysoce postavených kriminálních autorit, 

které směřovaly k získání kontroly nad českým územím, resp. nad aktivitami zde působících 

ruskojazyčných organizovaných zločineckých skupin, přičemž se nejednalo o náhodné aktivity. 

Trestná činnost ukrajinských organizovaných zločineckých skupin se v porovnání s ruskými 

skupinami vyznačuje větší brutalitou. 

Dominantní trestnou činností vietnamských organizovaných zločineckých skupin 

je drogová trestná činnost spočívající zejména v nelegální výrobě a distribuci konopí. 

V souvislosti s podnikatelskými aktivitami Vietnamců jsou rozsáhle páchány i hospodářské TČ 

(neoprávněné podnikání, zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, porušení předpisů 

o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží, porušení práv k ochranné známce a jiným 

označením).  Mezi další TČ páchané vietnamskými organizovanými zločineckými skupinami patří 

i legalizace výnosů z trestné činnosti, organizování nelegální migrace, podvody, padělání 

a pozměnění peněz a jejich udávání do oběhu a podplacení. V posledních letech narostla i trestná 

činnost spojená se získáváním pobytových oprávnění pro občany Vietnamu.  

Pro čínské organizované zločinecké skupiny, které se zabývají zejména dovozem zboží, 

je typická daňová trestná činnost. 

Mezi balkánské organizované zločinecké skupiny se řadí skupiny albánské, rumunské, 

bulharské a skupiny z řad občanů bývalé Jugoslávie. Jelikož mají albánské organizované 

zločinecké skupiny vybudován značný vliv na trasy, kterými se do Evropy dovážejí různé 

komodity, je pro ně příznačný nelegální obchod s drogami, vojenským materiálem, trhavinami 

a nelegálně drženými zbraněmi. Uvedené trasy ale využívají i k nelegální migraci. Bulharské 

organizované zločinecké skupiny se zabývají převážně organizováním a provozováním prostituce 

a erotických podniků, krádeží motorových vozidel a vydíráním tzv. výpalného od svých krajanů. 

Trestná činnost rumunských organizovaných zločineckých skupin spočívá obzvláště v obstarávání 

padělaných nebo pozměněných osobních dokladů. Organizovaná trestná činnost skupin složených 

z občanů bývalé Jugoslávie je spjata s majetkovou trestnou činností, násilnou trestnou činností, 

obchodováním s lidmi, nelegální migrací, paděláním a pozměňováním dokladů a peněz, drogovou 

kriminalitou a legalizací výnosů z trestné činnosti. 

V souvislosti s kriminalitou páchanou organizovanými zločineckými skupinami je třeba 

věnovat zvýšenou pozornost zejména kontrole osob překračujících státní hranice, a to obzvláště 

těch, které pocházejí z rizikových zemí. Žádoucí by bylo i zavedení důslednějších kontrol dokladů 
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totožnosti, kterými se cizinci prokazují. S ohledem na silnou diasporu uvedených organizovaných 

zločineckých skupin na našem území je potřebné i podrobně mapovat vazby potenciálně 

rizikových osob (nově příchozích i již usazených) na kriminální struktury, jakož i na české občany. 

Zde je vhodné uvést, že obzvláště v případě trestné činnosti uvnitř organizovaných zločineckých 

skupin bude pravděpodobně vysoká i latentní kriminalita. 

 

Poslední kapitola byla věnována kriminalitě související s nelegální migrací, tedy 

TČ organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice (§ 340 TZ), TČ napomáhání 

k neoprávněnému pobytu na území republiky (§ 341 TZ), TČ násilného překročení státní hranice 

(§ 339 TZ) a TČ neoprávněnému zaměstnávání cizinců (§ 342 TZ). Jelikož od roku 2016 převažuje 

trestná činnost související s napomáháním k neoprávněnému pobytu na území České republiky, 

byly detailněji rozebrány nejčastější formy této trestné činnosti, tedy zejména případy účelových 

sňatků, účelových otcovství a účelových zahájení studia. S ohledem na stále promyšlenější 

a důmyslnější způsoby získávání pobytových oprávnění nelegálním způsobem (ať už přímo 

občany třetích zemí nebo pro ně), je třeba věnovat všem formám této trestné činnosti zvýšenou 

pozornost. Vyjma již výše uvedených kontrol na hranicích je třeba provádět důslednější kontroly 

jednak v případech uzavírání sňatků občanů ČR s občany třetích zemí, jednak v případech 

prohlašování otcovství, je-li jeden z rodičů občanem třetí země. Aby se zamezilo zneužívání 

tohoto institutu za úplatu, napadá mě jako možné (byť nejspíš na hranici diskriminace), zavedení 

podmínky testu DNA jak v případě prohlašování otcovství k dítěti, které je občanem třetí země, 

tak v případě prohlašování otcovství občana třetí země k dítěti, které je občanem ČR. Jelikož jsou 

stále častěji využívány i záminky studijních pobytů na našem území za účelem obdržení 

pobytového oprávnění, bylo by žádoucí i důslednější provádění kontrol na avizovaných místech 

pobytu, jakož i důkladnější prověřování správnosti dokumentů dokládajících studium a kurzy 

českého jazyka včetně toho, zda osoby následně studium skutečně nastoupily.  
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Seznam zkratek  
 

ČR – Česká republika 

EU – Evropská unie 

EP – Evropský parlament 

IKSP – Institut pro kriminologii a sociální prevenci 

OČTŘ – orgány činné v trestním řízení 

PČR – Policie ČR 

TČ – trestný čin 

TŘ – zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 

TZ – zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

ZoPC – zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů 
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SCHEINOST, M. Výzkum ekonomické kriminality. Praha: IKSP, 2004, 152 s. ISBN 80-7338-

031-5.  

SCHEINOST, M., CEJP, M., POJMAN, P., DIVIÁK, T. Trendy vývoje organizovaného 
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https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_cs.pdf
https://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx
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Výroční zprávy NCOZ a Zprávy o činnosti NCOZ [online]. Praha: Národní centrála 

proti organizovanému zločinu [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: 

https://www.policie.cz/vyhodnoceni-cinnosti.aspx. 

ZEMAN, P. Stanovisko ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů k výkladu 

trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 340 

trestního zákoníku [online]. VsNSZ 3/2015. Sbírka výkladových stanovisek nejvyššího 

státního zastupitelství 3/2015 [cit. 2021-01-27]. Dostupné z https://verejnazaloba.cz/wp-

content/uploads/2020/03/1_SL_724-2015.pdf.  

Zprávy o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky [online]. 

Ministerstvo vnitra ČR [cit. 2021-01-19]. Dostupné 

z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-

integrace.aspx. 

 

4. Seznam použitých právních předpisů 

 

a) Mezinárodní prameny 

Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Švýcarskou 

konfederací na straně druhé o volném pohybu osob. 

Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie 

a Evropského společenství pro atomovou energii. 

Úmluva o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 (Ženevská úmluva 

o uprchlících). 

 

b) Evropské prameny 

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru. 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod.  

Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie 

o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex). 

Nařízení EP a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009, o kodexu Společenství 

o vízech (vízový kodex). 

Nařízení EP a Rady (EU) č. 2018/1806 ze dne 14. listopadu 2018, kterým se stanoví seznam 

třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož 

i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v platném 

znění. 

Nařízení EP a Rady (EU) č. 2018/1860 ze dne 28. listopadu 2018 o využívání Schengenského 

informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích 

zemí. 

https://www.policie.cz/vyhodnoceni-cinnosti.aspx
https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/03/1_SL_724-2015.pdf
https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/03/1_SL_724-2015.pdf
https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx
https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx
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Nařízení EP a Rady (EU) č. 2019/817 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec 

pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz a mění nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 

2018/1240, (EU) 2018/1726 a (EU) 2018/1861 a rozhodnutí Rady 2004/512/ES 

a 2008/633/SVV. 

Nařízení EP a Rady (EU) č. 2019/818 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec 

pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, 

azylu a migrace a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 a (EU) 2019/816. 

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1987/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení, provozu 

a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II). 

Nařízení EP a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria 

a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu 

podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém 

z členských států. 

Nařízení EP a Rady (EU) č. 603/2013 ze dne 26. června 2013 o zřízení systému „Eurodac“ 

pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013 

kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování 

žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní 

příslušnosti v některém z členských států, a pro podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva 

členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání 

práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura 

pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práv. 

Rámcové rozhodnutí Rady č. 2002/946/SVV ze dne 28.11.2002 o posílení trestního rámce 

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

Sdělení Komise EP a Radě o pokynech pro lepší provádění a uplatňování směrnice 

2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat 

a pobývat na území členských států. 

Sdělení Komise EP, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 

regionů o novém paktu o migraci a azylu ze dne 23. září 2020. 

Směrnice EP a Rady č. 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich 

rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně 

nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 

73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS. 

Směrnice EP a Rady č. 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních 

pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany. 

Směrnice EP a Rady č. 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy 

pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu. 

Směrnice EP a Rady č. 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. 
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Směrnice Rady č. 2002/90/ES ze dne 28.11.2002, kterou se definuje napomáhání 

k nepovolému vstupu, přechodu a pobytu. 

Smlouva o fungování Evropské unie. 

Úmluva k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států 

Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky 

o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.  

 

c) Národní prameny 

Nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů 

za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování 

a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu.  

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 52/2009 Sb. 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 48/2016 Sb. 

Zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu ciziců na území České republiky a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů 

(zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zákon č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících 

zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů. 
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5. Seznam použité judikatury 

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 30.01.2007, sp. zn. IV. ÚS 553/06. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 18. července 1985, sp. zn. 11 To 51/85. 

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.02.2014, sp. zn. 7 To 434/2013. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 3.5.1967, sp. zn. 6 Tz 15/67. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČSR ze dne 28.05.1976, sp. zn. 4 To 13/76.  

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12.10.2007, sp. zn. 11 Tdo 938/2007. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 13.2.2008, sp.  zn. 7 Tdo 57/2008. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12.08.2010, sp. zn. 8 Tdo 940/2010. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.01.2011, sp. zn. 11 Tdo 1295/2010 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10.12.2014, sp. zn. 3 Tdo 684/2014. 
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Přílohy 
 

 

Příloha č. 1 – Legální migrace v ČR 

 

 
 

Zdroj: Bilance roku 2020 z pohledu cizinecké policie – prezentace 2 [online]. PČR – Služba cizinecké 

policie, plk. Mgr. Milan Majer, ředitel, Ředitelství služby cizinecké policie [cit. 2021-02-03]. Dostupné 

z: https://www.policie.cz/clanek/bilance-roku-2020-z-pohledu-cizinecke-policie.aspx. 

 

 

 

Příloha č. 2 – Cizinci v ČR v letech 2004 – 2019 (stav k 31.12.) 

 

 
 

Zdroj: Data – počet cizinců [online]. Český statistický úřad, 2004 – 2019 [cit. 2021-01-19]. Dostupné 

z: https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-ciz_pocet_cizincu#cr. 

https://www.policie.cz/clanek/bilance-roku-2020-z-pohledu-cizinecke-policie.aspx
https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-ciz_pocet_cizincu#cr
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Příloha č. 3 - Vývoj nelegální migrace v ČR (srovnání 2008 – 2020) 

 

 
 

Zdroj: Bilance roku 2020 z pohledu cizinecké policie – prezentace 1 [online]. PČR – Služba cizinecké 

policie, genmjr. Mgr. Martin Vondrášek, MBA, První náměstek policejního prezidenta a ředitel Ředitelství 

služby cizinecké policie [cit. 2021-02-03]. Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/bilance-roku-2020-

z-pohledu-cizinecke-policie.aspx. 

 

 

Příloha č. 4 – Nejčastěji odsouzení cizinci na území ČR podle státního občanství v letech 

2016 –  2019 

 

 
 

Data byla získána ze statistik Českého statistického úřadu. Data – kriminalita cizinců, T51 – Stíhané, 

obžalované a odsouzené osoby podle státního občanství v letech 2016 – 2019. Dostupné 

z: https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-ciz_kriminalita#cr. 

 

 

 

Příloha č. 5 – Zastoupení cizinců na objasněných TČ v jednotlivých kategoriích takticko-

statistické klasifikace v letech 2016 – 2020 

 

 

https://www.policie.cz/clanek/bilance-roku-2020-z-pohledu-cizinecke-policie.aspx
https://www.policie.cz/clanek/bilance-roku-2020-z-pohledu-cizinecke-policie.aspx
https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-ciz_kriminalita#cr
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Data byla získána z policejní statistiky. Zdroj: Statistické přehledy kriminality za roky 2016 – 2020. 

Dostupné z: https://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx.  

 
 

 

Příloha č. 6 – Nejčastěji objasňované násilné TČ v letech 2016 – 2020 vč. zastoupení cizinců 

na nich (1. a 2. tabulka), násilné TČ s nejvyšším procentuálním zastoupením cizinců v uvedeném 

období (3. tabulka) 

 
 

 
 

 
 

https://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx
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Data byla získána z policejní statistiky. Zdroj: Statistické přehledy kriminality za roky 2016 – 2020. 

Dostupné z: https://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx. 

 

 

 

 

 

 

https://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx
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Příloha č. 7 – Nejčastěji objasňované mravnostní TČ v letech 2016 – 2020 vůbec, jakož i nejčastěji 

objasňované mravnostní TČ cizinců v uvedeném období, vč. procentuálního zastoupení  

 

 

 
 

 

 
 

 
Data byla získána z policejní statistiky. Zdroj: Statistické přehledy kriminality za roky 2016 – 2020. 

Dostupné z: https://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx
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Příloha č. 8 – Objasněné majetkové TČ v letech 2016 – 2020 a zastoupení cizinců na nich 

 

 

 
 

 

 
 

 
Data byla získána z policejní statistiky. Zdroj: Statistické přehledy kriminality za roky 2016 – 2020. 

Dostupné z: https://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx
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Příloha č. 9 – Nejčastěji objasňované hospodářské TČ v letech 2016 – 2020 vůbec, 

jakož i nejčastěji objasňované hospodářské TČ cizinců v uvedeném období, vč. procentuálního 

zastoupení  
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Data byla získána z policejních statistik. Zdroj: Statistické přehledy kriminality za roky 2016 – 2020. 

Dostupné z: https://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx
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Příloha č. 10 – Nejčastěji objasňované TČ spadající do ostatní kriminality v letech 2016 – 2020, 

jakož i nejčastěji objasňované ostatní TČ cizinců v uvedeném období, vč. procentuálního 

zastoupení 

 

 
 

Data byla získána z policejní statistiky. Zdroj: Statistické přehledy kriminality za roky 2016 – 2020. 

Dostupné z: https://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx. 

https://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx
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Příloha č. 11 – Nejčastěji objasňované TČ spadající do zbývající kriminality v letech 2016 – 2020, 

jakož i nejčastěji objasňované zbývající TČ cizinců v uvedeném období, vč. procentuálního 

zastoupení 

 

 
 

Data byla získána z policejní statistiky. Zdroj: Statistické přehledy kriminality za roky 2016 – 2020. 

Dostupné z: https://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx. 

https://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx
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Příloha č. 12 – Objasněné vojenské a protiústavní činy v letech 2016 – 2020 a zastoupení cizinců 

na nich 

 

 
 

 
 

Data byla získána z policejní statistiky. Zdroj: Statistické přehledy kriminality za roky 2016 – 2020. 

Dostupné z: https://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx. 

 

 

 

 

Příloha č. 13 – Kontroly a zjištěné nelegálně zaměstnané osoby v letech 2012 – 2019  
 

 
 

Zdroj: Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2019 [online]. 

Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2019, s. 75, 123. [cit. 2021-01-19]. Dostupné 

z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx. 

 

 

https://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx
https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx
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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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Abstract 

 
Criminological aspects of criminality of foreigners  

 

This diploma thesis deals with the criminality of foreigners in the Czech Republic. 

With the developmentof globalisation, easier and more accessible mobility of people, 

but also due to war conflicts or poverty, there is naturally an increased migration of people, which 

brings with it, among other things, security consequences. Being a foreigner in another country 

has its own specifics, the most significant of which include minority status, different lifestyles, 

values, opinions, behaviours and customs. These and many other differences may or may 

not be criminogenic factors leading to foreigners committing crime. 

Since this is a very comprehensive topic, which cannot be fully described in one thesis, 

the aim of the thesis is to analyse the current state of criminality of foreigners in the Czech 

Republic, to define specific crimes of foreigners, which are among the most frequently clarified 

and to answer the question whether the crime of foreigners in our territory is increasing 

or decreasing. Attention is also paid to the phenomenon of organised crime of foreigners and crime 

related to illegal migration. 

The diploma thesis is systematically divided into five chapters. The first chapter is devoted 

to migration in general, mainly the definition of basic concepts related to migration, the analysis 

of current legislation and the reasons for which foreigners leave the country of origin. The second 

chapter deals with legal and illegal migration. The core of the diploma thesis is the third chapter, 

in which the common crimes of foreigners in the Czech Republic in the years 2016 – 2020 

are analysed, both in summary and with a distinction between violent, moral, property, economic, 

other and remaining crimes and military and unconstitutional crimes, which corresponds 

to the tactical-statistical classification of police statistic. The following chapter is devoted 

to organised crime of foreigners in the Czech Republic, especially organised criminal groups 

currently operating in the Czech Republic. The final chapter analyses crimes related to illegal 

migration, then crimes of organizing and allowing illegal crossing of the state border, facilitating 

unauthorized residence in the Czech Republic, crossing the state border forcibly and unauthorized 

employment of foreigners. Cases of purposeful marriages and purposeful paternities are examined 

in more detail. 
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