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1. Charakteristika tématu: Téma kriminality cizinců je legitimní součástí kriminologického 
učení o pachateli trestného činu, které se zabývá korelací zločinnosti s demografickými 
charakteristikami. Pečlivě zpracovaná monografie Adély Špůrkové je především popisem 
morfologie cizinecké kriminality v ČR a podrobným výkladem právního rámce, v němž se 
odehrává její postih. Tato práce především vyhodnocuje statistická data a představuje aktuální 
poznatky o stavu, struktuře a vývojových trendech kriminality cizinců. Podrobněji se autorka 
věnuje trestným činům souvisejícím s nelegální migrací.   
 
2. Hodnocení po formální a obsahové stránce:  
 
Na předložené práci oceňuji její dostatečně logickou a přehlednou strukturu. Autorka se nejprve 
rozhodla pojednat obecněji o fenoménu migrace, převážně z právního a sociologického 
hlediska. Svůj výklad odvíjí od aktuální situace v Evropě od tzv. uprchlické krize v roce 2015. 
Diplomantka vymezuje pojmy migrant a uprchlík, kdy vychází z definice užívané Mezinárodní 
organizací pro migraci (IOM) a ze znění Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951. 
Dále se autorka zabývá otázkou azylu a tzv. doplňkové ochrany poskytované cizincům podle 
zákona č. 325/1999 Sb. Kapitoly věnované mezinárodnímu postavení uprchlíků jsou velmi dobře 
zvládnuty, stejně jako výklad o relevantních předpisech Evropské unie. Také, pokud jde o 
vnitrostátní úpravu, je autorka dobře orientována (nepřehlíží ani zákon č. 221/2003 Sb. o 
dočasné ochraně cizinců). Diplomantka ve své práci srozumitelně zprostředkuje ekonomickou 
teorii o tzv. push a pull faktorech jako příčinách migrace, kdy pull faktory migranta ze země 
původu vyhánějí, zatímco push faktory jej naopak přitahují/lákají do cílové země. Autorka se při 
hledání těchto faktorů opírá o české studie a standardní angloamerické práce.  
Při popisu cizinecké populace v České republice diplomantka vychází primárně z rozlišení mezi 
legální a nelegální migrací. Podrobně přibližuje různé režimy pobytu cizinců na území ČR 
(postavení občanů EU a jejich rodinných příslušníků, cizinců s trvalým, přechodným, 
dlouhodobým a krátkodobým pobytem). Pokud jde o nelegální migraci, opírá se autorka 
převážně o materiály ministerstva vnitra.  
 
Autorka v předložené práci tvrdí, že podíl cizinců na běžné kriminalitě v ČR zůstává konstantní 
(8-9 %) a to i přes výrazný nárůst počtu cizinců. Zdůrazňuje však vysokou latenci cizinecké 
kriminality, kdy dostupné statistiky zachycují jen objasněné případy. Bere v potaz i další limity 
statistických údajů, zejména to, že statistiky jako cizince evidují pouze osoby, které nemají státní 
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občanství ČR. Autorka mimo jiné poukazuje na zvláštní postavení slovenských občanů.  
Diplomantka podrobně zkoumá typické druhy kriminality z hlediska zapojení cizinců 
(kriminalita násilná, mravnostní, majetková, hospodářská atd.), přičemž analyzuje statistická 
data i pro vybrané jednotlivé trestné činy). Autorka se snaží označit kriminogenní faktory, které 
u cizinců hrají větší roli.  
Samostatné pojednání je věnováno organizované kriminalitě cizinců. Autorka přibližuje 
specifika organizovaného zločinu; drží se definice, podle níž je organizovaná kriminalita 
soustavná a plánovitá trestná činnost páchaná hierarchicky strukturovanou skupinou osob, mezi 
nimiž existuje dělba činnosti, a jejíž primárním cílem je dosažení vysokého zisku. Autorka 
poukazuje na velmi vysoké zapojení cizineckých zločineckých skupin do organizované 
kriminality v ČR (49% případů dle aktuálního výzkumu IKSP). Mezi národnosti, které se na 
organizovaném zločinu v ČR nejčastěji podílejí, uvádí Vietnamce, Albánce, Ukrajince a občany 
Ruské federace. Diplomantka poskytuje výklad právních pojmů organizovaná skupina a 
organizovaná zločinecká skupina a zabývá se trestným činem účasti na organizované zločinecké 
skupině. Ze svých kriminologických poznatků autorka akcentuje napojení cizojazyčných 
zločineckých skupin na skupiny operující v zahraničí. Převládající trestnou činností 
charakteristickou pro cizinecké mafie na území ČR je dle autorky zejména legalizace výnosů 
z trestné činnosti. Mezi kriminogenními faktory autorka uvádí všeobecné problémy související 
s globalizací a volným pohybem v rámci EU, ale také nedostatek kontroly mezinárodních 
finančních a bankovních institucí.  
 
Diplomantka dále provádí kriminálně etnografickou charakteristiku jednotlivých cizineckých 
mafií, počínaje ruskojazyčnými skupinami. Mezi nimi rozlišuje ruské a ukrajinské a dále různé 
lokální mafie, spojené s jednotlivými regiony (jekatěrinburské, uralašské, chabarovské, 
krivojrožské atd.). Jako zvláštní skupinu postsovětských  mafií diplomantka uvádí kavkazské 
organizované skupiny. Dále se autorka zabývá vietnamskými, bulharskými i albánskými 
mafiemi.    
Z jednotlivých trestných činů se diplomantka blíže zabývá organizováním a umožněním 
nedovoleného překročení státní hranice. Autorka přibližuje nejprve obsah Schengenské dohody 
a úmluv k jejímu provedení, včetně Schengenského hraničního kodexu. Podává přehled 
relevantních rámcových rozhodnutí a směrnic EU, která mají zabránit napomáhání 
k nepovolenému vstupu, tranzitu, přechodu a pobytu cizinců a způsobu jejich implementace do 
českého trestního zákona. Analyzuje různá aplikační úskalí § 340 tr. zákoníku ve světle řady 
judikátů Nejvyššího soudu. Zamýšlí se zejména nad trestní odpovědností pachatele, který 
dopraví osobu, která již dříve překročila státní hranici ČR, dále do vnitrozemí sousedních států 
nebo dalších zemí. V souladu se závěry Nejvyššího soudu má diplomantka za to, že v popsaném 
případě je rozhodující předchozí dohoda pachatelů o takové součinnosti. Podobně se autorka 
přiklonila také k restriktivnímu výkladu pojmu státní hranice, jíž je třeba rozumět pouze státní 
hranici ČR se sousedními státy a nikoliv jakoukoli hranici mezi kterýmikoliv jinými státy. 
Diplomantka se dále zabývá přestupky na úseku ochrany hranic, kdy porovnává zrušený zákon 
č. 216/2002 Sb.a aktuálně účinný zákon č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic, který v části 
věnované přestupkům konkrétní jednání sankcionuje s odkazem na Schengenský hraniční kodex. 
Autorka považuje za podstatné, že i nadále není dotčena možnost členského státu EU stanovit 
svými právními předpisy povinnost vlastnit nebo mít u sebe průkazy a doklady ani možnost 
členského státu stanovit svými právními předpisy povinnost státních příslušníků třetích zemí 
hlásit svou přítomnost na území členského státu.  
V souvislosti s napomáháním cizincům k neoprávněnému pobytu na území ČR se diplomantka 
zaměřila také na fenomén tzv. účelových sňatků. Diplomantka popisuje obvyklý modus operandi, 
kdy cizinec po formálním uzavření sňatku požádá na zastupitelském úřadě o přechodný pobyt na 
našem území  a získá krátkodobé vízum, na jehož základě přicestuje do ČR. Další popisovanou 
variantou je situace, kdy občanka ČR po oddání umožní pobyt občanu třetí země na území 
jiného státu EU tím, že si zajistí v tomto státě práci a bydliště, čímž i její manžel získává právo 
žádat o pobyt v této zemi z důvodu sloučení rodin. Podrobně se autorka zabývá také případy 
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účelových otcovství, sdílení společné domácnosti nebo zahájení studia cizinci. Ve svém výkladu 
využívá cenné dílčí poznatky, které čerpá z publikovaných judikátů a z materiálů ministerstva 
vnitra. Tak autorka vymezuje např. pojem řádně doloženého trvalého partnerského vztahu mezi 
cizincem a občanem ČR. Méně exegeticky a spíše popisně jsou zpracovány výklady týkající se 
násilného překročení hranice a neoprávněného zaměstnávání cizinců dle § 339, resp. § 342 tr. 
zákoníku. Autorka tu zkoumá především rozsah a dynamiku tohoto typu kriminality na základě 
dostupných statistických dat.  
Z hlediska struktury diplomové práce je třeba pochválit poměrně obsáhlý závěr práce, v němž 
autorka přehledně shrnuje svá zjištění a nejdůležitější poznatky.  
Po formální stránce nelze předložené práci vytýkat větší nedostatky. Práce je na stylisticky 
velmi dobré úrovni; je patrné, že si autorka dobře osvojila odborný styl i terminologii. 
Kandidátka čerpala z široké škály pramenů, mezi kterými převládají recentní české a slovenské 
studie. Zahrnuty jsou však i zahraniční monografie. Respekt vyvolává množství citovaných 
právních předpisů, mezinárodních úmluv a ministerských dokumentů či evropských směrnic. 
Tyto prameny jsou korektně citovány pomocí standardního poznámkového aparátu. Předností 
práce je nesporně široké využití statistických dat, které diplomantka zachytila v 
názorných tabulkách a grafech.  
 
Pokud mám jako oponent učinit autorce výtku, týkala by se snad až příliš velké popisnosti. Po 
stránce metodologické lze hovořit o ryzím pozitivismu, který se zabývá vlastně jen vnější 
poznatelnou formou kriminality cizinců, ale málo se zamýšlí nad příčinami (etiologií) 
zjištěného. Domnívám se rovněž, že v případě zkoumání cizinecké kriminality se nelze omezit na 
pouhý rozsah kriminality spáchané cizinci. Třeba je zkoumat tzv. propenzitu (náchylnost) 
cizinců k páchání trestné činnosti – tzn. si klást otázku, zda má cizinec větší pravděpodobnost, 
že bude trestně stíhán, případně i opakovaně. Podobně je možné se zaměřit na tzv. tíži 
(intenzitu) kriminality a zkoumat, zda se cizinci dopouštějí ve větší míře velmi závažných zločinů 
(vražd, loupeží, znásilnění..). Autorka již nyní disponuje daty k podobným úvahám. V textu také 
postrádám širší teoretický rámec, který by vycházel z jednotlivých kriminologických směrů a 
škol (teorie kulturního konfliktu, teorie kontroly, problém tzv. paralelních společností, 
environmentální kriminologie atd.). Chybí také zamyšlení nad možnými reakcemi státu na 
cizineckou kriminalitu. Další otázkou je strach občanů z kriminality cizinců (např. problém 
ztráty bezpečí ve veřejném prostoru „urban ease“) a jeho medializace a politizace.  
 
3. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:  
Při ústní obhajobě může kandidátka přiblížit své poznatky ohledně účelových sňatků cizinců. 
Dále může odpovědět na následující otázky: 
1) Lze se v ČR setkat s tradičně popisovanými etnickými modely organizovaného zločinu (např. 
model buněčný, síťový, pyramidální atp.)? 
2) V čem spočívá tzv. evropský ochranný příkaz? 
3) Vysvětlete účel a způsoby používání násilí, které jsou typické pro organizovaný zločin. Proti 
komu násilí směřuje a jaké cíle sleduje? 
 
4. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 
 
5.  Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně)  
 

V Praze dne 7. září 2021                                                                             
 
 
        JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 

oponent diplomové práce    


