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Anotace 

Diplomová práce se věnuje srovnání vybraných oblastí imigrační politiky České 

republiky a Francie se zaměřením na srovnání prostředí, ve kterém jsou imigrační 

politiky tvořeny a podmínek pracovní a rodinné imigrace pro osoby třetích zemí, které 

do uvedených zemí přichází.  

Pro srovnání prostředí byla vybrána role Evropské unii, specifické podmínky 

vycházející ze zkušenosti dané země s imigrací a politický/společenský postojem k této 

problematice. Srovnání podmínek pracovní a rodinné imigrace je zaměřeno na 

podmínky pro zaměstnání, podnikání a sloučení rodiny ve srovnávaných zemích. 

Součástí této oblasti srovnání je také srovnání restriktivních a integračních opatření, 

která jsou nejčastěji spojena právě s analyzovanými účely imigrace.  

 

Annotation  

The diploma thesis deals with a comparison of selected areas of Czech and French 

immigration policy, focusing on a comparison of an environment in which the policies 

are made up and terms of employment and family immigration for third country citizens 

coming to these countries.  

Comparison of environment was based on a role of European Union immigration 

policy, specific conditions of countries´ experiences with immigration and 

political/social approach to this issue. Conditions for work and family immigration 

focuses on conditions for employment, enterpreneurship and family reunification in 

compared countries. A section in this part is also devoted to comparison of restrictive 

and integration measures which are commonly associated with these analyzed purposes 

of immigration. 
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Seznam zkratek 

AV ČR Akademie věd České republiky 

CVVM Centrum pro výzkum veřejného mínění 

ČSSD  Česká strana sociálně demokratická 

ČSÚ  Český statistický úřad 

EHP  Evropský hospodářský prostor 

ES  Evropské společenství 

FN  Národní strana, „Front National“ (francouzská politická strana) 

INED  Národní institut demografických studií („Institut National des Études 

démographiques“ 

INSEE Národní institut statistiky a hospodářských studií („Institut National de la 

Statistique et des Études économiques“) 

IOM Mezinárodní organizace pro migraci („International Organisation for 

Migration“ ) 

KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie, Československá strana lidová 

KSČM  Komunistická strana Čech a Moravy 

Les Verts  Zelení (francouzská politická strana) 

MIINS Ministerstvo imigrace, integrace, národní identity a společného rozvoje 

„Ministére de l´immigration, de l´intégration, de l´identité nationale et 

du co-developpement“ 

MPG  Organizace „Migration Policy Group“ 

MPO   Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

MV ČR Ministerstvo vnitra České republiky 

ODS  Občanská demokratická strana 

OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj „Organisation for 

Economic Co-operation and Development“ 

OSVČ  Osoba samostatně výdělečně činná 

PCF  Komunistická strana („Parti Communiste Francais“; francouzská 

politická strana) 

PS   Socialistická strana („Parti Socialiste“; francouzská politická strana) 

RVHP  Rada vzájemné hospodářské pomoci 
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UMP  Unie pro lidové hnutí („Union pour un Movement Populaire“; 

(francouzská politická strana)  

Unie  Evropská unie 

VÚPSV Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 

WB  Světová banka „World Bank“ 

 

Vysvětlení pojmů použitých v  práci 

Cizinec: toto označení je použito ve smyslu „imigrant“; pokud není uvedeno jinak1.  

Francie: pod pojmem Francie je myšleno území na evropském kontinentu, tj. část 

v Schengenském prostoru. Kromě této části patří k francouzskému území ostrovy 

Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyana (tzv. DOM2) a Francouzská Polynésie, Nová 

Kaledonie, Mayotte, území v Austrálii a Antarktidě (tzv. TOM3).  

Imigrant : pro potřeby této práce je imigrant charakterizován jako osoba starší 18 let, 

která do dané země přicestovala s předpokladem alespoň dlouhodobého pobytu4. 

Magreb: označuje země severní Afriky (Alžírsko, Maroko a Tunisko).  

Migrace: myšlena přeshraniční migrace osob, tj. opuštění jedné země za účelem 

přicestování do země jiné, např. za účelem získání zaměstnání, sloučení rodiny, studia, 

atd. Důležitou podmínkou pro použití pojmů „migrace“ je předpokladem, že pobyt dané 

osoby bude dlouhodobějšího charakteru5. Migrace osob probíhá obecně dvěma směry – 

imigrací, tj. přistěhováním se do cílové země a emigrací, tj. odstěhováním se ze země, 

ve které se daná osoba momentálně nachází (nejčastěji jde o zemi rodnou). 

Imigra ční politika : zahrnuje úpravu legálního pobytu cizinců, práva spojená s jejich 

statusem, naturalizaci (možnosti získání občanství), přístup na pracovní trh a k službám 

sociálního státu (zdravotní péče, přístup ke vzdělání6). Za další oblasti zájmu imigrační 

politiky lze považovat „politická práva a antidiskriminační zákony a politiky, které se 

týkají aspektů kulturních identit imigrantů“(Geddes 2003: 5), tj. politiky integrační. Pod 

pojmem imigrační politika je tedy v této práci myšlena také politika integrační, jako její 

nedílná součást. 
                                                
1 Např. Francie váže definice pojmů cizinec a imigrant na (ne)udělení pobytu ve Francii (viz část 4.1.2.2). 
2 „Departement d´outre-mer“ 
3 „Territoire d'outre-mer“ 
4 Za dlouhodobý pobyt je považován pobyt delší 90 dnů. Problematika krátkodobého pobytu (tj. pobyt do 90 dnů) není primárním 
cílem práce, neboť legislativa obou zemí podléhá shodné legislativě Evropské unie (tj. úpravě skrze Jednotné Schengenské vízum).  
5 Viz poznámka výše. 
6 Sociální státy v Evropě hrají důležitou roli „ve zprostředkování vztahů mezi jednotlivci a společností a při tvorbě inkluze a 
exkluze“, což je záležitostí „především dlouhodobých imigračních zemí západní Evropy“ (Geddes 2003: 3). 
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Integrační politika: zahrnuje opatření, která mají „podpořit proces začleňování 

přistěhovalců (…) do hostitelských společností“ (Baršová, Barša 2005: 11). Tato 

opatření se týkají oblastí, jako je přístup na trhu práce, ke vzdělání nebo bydlení, 

možnosti naturalizace (tj. získání občanství), přístup k službám sociálního státu, atd. 

(Castels 1999:4).   

Pokud není uvedeno jinak, integrační politika je považována za nedílnou součást 

politiky imigrační. 

Integračních opatření: pod tímto pojmem jsou myšlena ta opatření, která by měla 

cizincům pomoci začlenit se (finálně budou pro cizince výhodné), bez ohledu na to, zda 

jsou opravdu míněna za účelem usnadnění dalšího pobytu nebo minimalizace možných 

kulturních střetů, nebo za účelem asimilace cizinců. 

Občan Unie: osoba, která je občanem některého ze členských států Unie. Po rozšíření 

od 1. 5. 2004; tj. Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, 

Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, 

Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, 

Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie. V některých případech jsou k těmto 

zemím také řazeni občané Švýcarska a Lichtenštejnska. 

Občan třetí země: myšlena osoba jiné státní příslušnosti než jakou mají občané zemí 

Evropské Unie (viz pojem níže), Norska, Švýcarska a Lichtenštejnska a jejich rodinní 

příslušníci. (Zákon č. 326/1999 Sb.) 

Restriktivní opatření: pod pojmem restriktivní opatření ta, jejichž účelem je cizince 

odradit od přicestování do dané cílové země nebo od usilování o vyšší pobytové statuty 

(včetně usilování o občanství dané cílové země), příp. mu nastavit takové podmínky, 

které budou těžko splnitelné nebo jejich splnění bude např. časově nebo finančně 

náročné.  

Sponzor: osoba, ke které se další cizinec (příp. jeho děti) slučuje v rámci rodinné 

imigrace.  
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Abstrakt  

Práce se věnuje srovnání vybraných oblastí imigrační politiky České republiky a 

Francie; konkrétně srovnání prostředí, ve kterém jsou imigrační politiky tvořeny a 

podmínkám pracovní a rodinné imigrace pro osoby třetích zemí v uvedených zemích.  

Podoba srovnávaných politik je ovlivněna jak členstvím v Evropské unii, tak i 

specifickými podmínkami, které vychází ze zkušenosti dané země s imigrací a 

politickým/společenským postojem k této problematice.  

Srovnání podmínek pracovní a rodinné imigrace pro občany třetích zemí je zaměřeno na 

podmínky pro zaměstnání nebo podnikání cizinců a sloučení rodiny ve srovnávaných 

zemích. Součástí této oblasti srovnání je také srovnání restriktivních a integračních 

opatření, která jsou nejčastěji spojena právě s analyzovanými účely imigrace/pobytu.  

Srovnávací analýza prostředí ukázala, že významnou roli ve vztahu k současné podobě 

francouzské imigrační politiky hraje vazba Francie na své bývalé kolonie (tj. historicko-

politické prostředí), která ovlivňuje jak současnou podobu institucí, tak také restriktivní 

a integrační opatření. V české imigrační není tato vazba jednoznačná a současná podoba 

imigrační politiky je ovlivněna více jinými faktory. 

Podmínek pro pracovní a rodinnou imigraci (ve vztahu k udělení povolení k pobytu za 

těmito účely) jsou příznivější v ČR, neboť francouzská imigrační politika téměř 

zamezuje vstupu cizinců na pracovní trh a v rámci rodinné imigrace značně omezuje 

slučování rodin.   

Ačkoliv jsou restriktivní opatření zavedena v obou politikách, jejich opodstatnění je 

především v imigrační politice francouzské. Integrační opatření jsou naopak záležitostí 

pouze imigrační politiky francouzské. 

 

1 Úvod 

Práce je věnována problematice imigrace, jednomu z dvou hlavních směrů přeshraniční 

migrace osob7.  

Imigrace i migrace obecně je důležitým jevem nejen pro jednotlivé národní státy, ale 

také nadnárodní uskupení jako je např. Evropská unie (dříve Evropské společenství; 

dále jen Unie), jejímž členem jsou obě srovnávané země; Česká republika a Francie.  

                                                
7 Migrace osob probíhá dvěma směry – imigrací, tj. přistěhováním se do cílové země a emigrací, tj. odstěhováním se ze země, ve 
které se daná osoba momentálně nachází.  
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Ze členství v Unii vyplývá za stanovených podmínek možnost volného pohybu služeb, 

zboží a kapitálu, se kterým nutně souvisí pohyb osob. 

S růstem četnosti těchto pohybů roste také potřeba migrační toky, a především imigraci 

samotnou, nejen kontrolovat, ale také řídit, neboť žádná ze zemí nemůže přijímat 

cizince neustále; tím víc v situaci, kdy jsou migrační toky z větší části jednosměrné - tj. 

z hospodářského „jihu“ na „sever“ a z „východu“ na „západ“8. Nástrojem tohoto řízení 

je imigrační politika.    

Témata obsažená v imigrační politice lze shrnout jako opatření týkající se úpravy 

legálního pobytu cizinců, práv spojených s jejich statutem, naturalizace neboli možnosti 

získání občanství, přístupu na pracovní trh a k „službám sociálního státu“ jako je např. 

zdravotní péče nebo přístup ke vzdělání9. Za další oblast zájmu imigrační politiky lze 

považovat „politická práva a antidiskriminační zákony a politiky, které se týkají aspektů 

kulturních identit imigrantů“ (Geddes 2003: 5); tj. integrační opatření.  

Problematika imigrace a unijní imigrační politiky získala na důležitosti převedením 

unijní imigrační politiky do prvního pilíře politik Unie v roce 1999 Amsterodamskou 

smlouvou, čímž se stala závaznou pro všechny členské státy. Je však nutné dodat, že 

imigrační politika Unie je stále ve velké míře v kompetencích jednotlivých národních 

států a společná úprava se týká především stanovených podmínek pro krátkodobé 

pobyty10, částečně pak podmínek po udělení povolení k trvalému pobytu v některé ze 

členských zemí Unie.  

Ačkoliv je Unie založena na výše uvedených čtyřech svobodách, Geddes nazývá 

reálnou situaci „´liberálním paradoxem´ otevřených trhů a relativně zavřených států“ 

(Geddes 2003: 20), což znamená, že státy Unie jsou na jedné straně otevřené pohybům 

osob, zboží, kapitálu, služeb, apod.; na druhou stranu však „filtrují“ osoby přicházející 

na jejich území a rozlišují mezi chtěnými a nechtěnými imigranty.  

Důsledkem tohoto přístupu je obecné rozdělení osob (přicházejících a již pobývajících 

na území Unie) do dvou hlavních skupin, a to na občany Unie neboli občany 

jednotlivých členských zemí Unie a občany třetích zemí, tj. občany zemí, které členy 

Unie Nejsou. Hlavním kritériem pro toto rozlišení je státní příslušnost.  

Hlavní pozornost je v této práci věnována právě skupině občanů třetích zemí, neboť jde 

o skupinu cizinců, pro které jsou nastaveny nejen obtížnější podmínky pro samotný 

                                                
8 Srov. Drbohlav 1999: 3-4 
9 Sociální státy v Evropě hrají důležitou roli „ve zprostředkování vztahů mezi jednotlivci a společností a při tvorbě inkluze a 
exkluze“, což je záležitostí „především dlouhodobých imigračních zemí západní Evropy“ (Geddes 2003:3). 
10 Krátkodobé pobytu jsou pobytu s max. délkou 90 dnů. K tomuto typu pobytu jsou vydávána tzv. Jednotná Schengenská víza. 
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vstup na území Unie, ale v porovnání s občany ze zemí Unie mají také obtížnější přístup 

jak k vyšším pobytovým statusům (především k udělení povolení k trvalému pobytu, 

které je obecně spojené s přiblížením se sociálním a pracovním právům11 občanům 

národních států), tak na trh práce. 

Ačkoliv nelze imigraci (migraci osob obecně) v současné době zabránit, neboť se 

v posledních desetiletích začala v souvislosti s „procesem ekonomické globalizace" a 

transnacionalizace12 týkat všech světových regionů (Hollifield 2000: 139, 150), lze ji 

právě skrze opatření imigračních politik (konkrétně skrze restriktivní opatření) 

omezovat. Schiff (2008) ze Světové banky uvádí, že „více než polovina cílových zemí 

zvyšuje restriktivní opatření“, právě za účelem omezení imigrace (ibid.).  

Jak však ukazuje např. historický vývoj imigrace v jedné ze srovnávaných zemí, konkr. 

Francie, ne vždy zajistí tato opatření požadovaný výsledek. Cílové země by se tak měly 

zaměřit především na problematiku integrace, která by měla zajistit imigrantům, kteří se 

rozhodnou v cílové zemi usadit se natrvalo v ideálním případě bezproblémový pobyt, 

včetně nekonfliktního soužití s většinovou společností; pokud ne zajistit tak minimálně 

usnadnit. 

Tato práce je zpracována formou srovnávací analýzy vybraných oblastí české a 

francouzské imigrační politiky ; konkrétně na srovnání podmínek pracovní a rodinné 

imigrace pro občany třetích zemí. 

Výběr těchto imigračních politik byl ovlivněn několika skutečnostmi: 

- Obě srovnávané země zavádí v posledních letech ve svých politikách restriktivní 

opatření za účelem omezení počtu cizinců, kteří do dané země nově přichází nebo 

usilují o získání vyššího pobytového statutu (tj. především získání povolení 

k trvalému pobytu). Je zajímavé srovnat v jaké míře, v jakých podobách a na 

jaké skupiny, jsou tato opatření zaměřena.  

- Ačkoliv jsou tato opatření shodně zaváděna v obou zemích, zkušenost daných 

zemích, která bezpochyby ovlivňuje podobu a míru těchto opatření, se výrazně liší. 

Francie je zemí s bohatou historickou zkušeností s imigrací. Navíc se zde 

setkáváme již s několika generacemi trvale usídlených imigrantů, kteří přišli do 

Francie převážně z kulturně odlišného prostředí, především s ohledem na 

náboženství (velká část imigrantů jsou Muslimové) a z něj vyplývající principy, než 

                                                
11 Za taková lze např. považovat možnost přijmout zaměstnání bez žádosti o pracovní povolení nebo možnost žádat o dávky 
v nezaměstnanosti nebo jiné sociální dávky. 
12 Transnacionalismus: „sociální proces, kde se migranti angažují v sociálních polích, které překračují geografické, politické a 
kulturní hranice (Brettell 2000: 104) 
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jaké je charakteristické pro většinovou společnost. Ačkoliv tyto generace imigrantů 

již získaly francouzské občanství, jsou stále většinovou společností odmítání, trpí 

vyloučením a vysokou nezaměstnaností. K těmto skutečnostem také přispívá fakt, 

že se především ze socioekonomických důvodů koncentrují v oblastech na okrajích 

velkých měst, kde se vytváří ghetta. Je zajímavé srovnat podobu imigrační 

politiky země s dlouholetou zkušeností s imigrací (jako je Francie) s „mladou“ 

českou politikou, která nebyla do současné doby nucena v zásadní míře 

reagovat na žádné z výše uvedených problémů. 

- Původně přechodní pracovní imigranti se v ČR usazují a začínají zakládat své 

rodiny; generace imigrantů se tak rozšiřují. Tento trend by měl vést politickou 

reprezentaci k přijímání systémových integračních opatření, které napomohou 

integraci imigrantů. V České republice jsou tato opatření obecně zanedbávána 

z důvodu spoléhání se na krátkodobost pobytu pracovních imigrantů a jejich návrat 

do zdrojových/rodných zemí. Francie naopak dlouhodobě podmiňuje udělení 

většiny pobytů, které mohou vést k dlouhodobému/trvalému usazení se právě 

splněním podmínek spadajících do oblasti integrační politiky. Je zajímavé 

srovnat, jaká integrační opatření (a zda) se ve srovnávaných politikách 

vyskytují a s čím jsou spojená.  

 

Práce je rozdělena do čtyř tematických částí:  

1) První část je věnována charakteristice výzkumného problému, určení cílů práce, 

vymezení hypotéz, které budou v rámci srovnávací analýzy zkoumány a popisu 

metod, které jsou při zpracování práce použity.  

2) Druhá část je věnována použitým teoriím a jejich vztahu ke zkoumanému 

problému.  

Z teoretického hlediska je v této práci pracováno s teorií push a pull faktorů, která 

vysvětluje jak ekonomické důvody migrace (tj. demand-pull a supply-push teorie), tak 

také sociální podmínky spojené s existencí sítí a sociálního kapitálu. 

3) Třetí část práce se týká vlastního tématu práce, a to srovnání vybraných oblastí 

imigrační politiky Francie a České republiky se zaměřením na občany třetích 

zemí.  

Srovnání je provedeno ve dvou oblastech: srovnání prostředí, ve kterém jsou dané 

politiky tvořeny (tj. srovnání jednotlivých faktorů ovlivňujících tvorbu imigrační 

politiky), srovnání konkrétních podmínek pro vstup a pobyt u dvou vybraných typů 
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imigrace, a to pracovní a rodinné neboli za účelem práce (zaměstnání a podnikání) a 

sloučení rodiny.  

Tyto dva účely byly zvoleny proto, že jde o nejčastější účely imigrace. Obecný vývoj 

imigrace v zemích OECD ukazuje, že počet imigrantů stoupá především v posledních 

20 letech a země Evropské unie se jako celek setkávají s „čistým imigračním tokem“. 

S ohledem na typ a dobu trvání migrace převažuje v těchto zemích migrace 

„přechodná pracovní“ nad migrací trvalou, která je s ohledem na porovnání četnosti 

třikrát menší. Z trvalé imigrace je nejčastější právě migrace „rodinná“ 13 (Garson 2008, 

srov. také Coppel, Dumont, Visco 2001). Zároveň jde také typy imigrace, se kterými 

byly a jsou často spojována opatření omezující/zamezující imigraci. 

Srovnání daných oblastí je zaměřeno podrobněji na následující témata:  

a) Srovnání prostředí, ve kterém jsou imigrační politiky tvo řeny  

V této části je věnován prostor imigrační politice EU, historicko-politickým momentům, 

které ovlivnily podmínky imigrace v daných zemí, srovnání institucionálního prostředí 

daných politik (včetně srovnání základních východisek jednotlivých imigračních 

politik), sociální (společenské) prostředí zahrnující sociodemografickou charakteristiku 

imigrantů, včetně nejčetnějších účelů jejich pobytu, a dále naznačení postojů občanů 

srovnávaných cílových zemích k cizincům na základě provedených výzkumů veřejného 

mínění. 

b) Srovnání podmínek pracovní a rodinné imigrace pro občany třetích zemí 

v ČR a Francii 

V této části je věnována pozornost srovnání podmínek vstupu a pobytu občanů třetích 

zemí v rámci dvou vybraných typů imigrace: pracovní (za účelem zaměstnání a 

podnikání14) a rodinné (za účelem sloučení rodiny na základě příbuzenství nebo 

sňatku).  

V rámci podmínek pracovní migrace jsou srovnávány podmínky spojené jak 

s přechodnou pracovní migrací, tak i možnostmi cizinců na trhu práce v případě, že mají 

v dané zemi udělen trvalý pobytu. Pozornost je zde také věnována projektům tzv. 

výběrové imigrace, které jsou zároveň i častým trendem v zemích EU v posledních 

                                                
13 Pod pojmem rodinná migrace je myšlena migrace za účelem sloučení rodiny, a to jak skrze uzavření sňatku, tak i sloučení 
přímých příbuzných.  
14 V této části je také věnována pozornost projektům tzv. výběrové imigrace.  
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letech15. Poslední oblastí jsou podmínky pro podnikání občanů ze třetích zemí v ČR a 

Francii. 

V rámci podmínek rodinné imigrace (migrace za účelem sloučení rodiny v cílové zemi) 

jsou srovnány obecné podmínky udělení trvalého pobytu ve srovnávaných zemích.  

Důvodem uvedení tohoto typu pobytu v rámci rodinné imigrace, je skutečnost, že je 

nejčastěji získáván právě skrze sloučení rodiny, a to na základě uzavření manželství 

s občanem cílové země. V této části jsou také srovnány podmínky pro uzavření 

manželství a také vliv uzavření manželství na získání trvalého pobytu.  

Další oblastí srovnání v této části jsou možnosti naturalizace, tj. možnosti získání 

občanství, tj. za jakých lze občanství získat, a také, zda (ne)má uzavření manželství vliv 

na udělení občanství.  

Srovnávací analýza je uzavřena shrnutím vybraných integračních a restriktivních 

opatření tak, jak jsou uvedeny ve srovnávaných politikách. Důvodem zařazení těchto 

opatření je skutečnost, že jsou v současné době (ale i v minulosti) spojována především 

se srovnávanými  účely imigrace v této práci. 

V závěru obou srovnávaných oblastí je uvedeno krátké shrnutí, včetně 

potvrzení/vyvrácení hypotéz stanovených pro danou oblast.  

 

4) Závěrečná část je věnována shrnutí závěrů vyplývajících ze srovnávací analýzy.  

V této části jsou shrnuty především informace o podobnosti/rozdílnosti srovnávaných 

imigračních politik se zaměřením na podmínky rodinné a pracovní imigrace, o 

podobách restriktivních a integračních opatření a cílových skupinách, na které jsou 

zaměřené.  

                                                
15 Směrnice o jediném povolení k pobytu a práci pro pracovníky z třetích zemí. Spravedlnost, svoboda a bezpečnost. 19. ledna 2009 
Euroskop.cz 2009 Euroskop 2009(a) Zdroj: http://www.euroskop.cz/8461/10299/clanek/smernice-o-jedinem-povoleni-k-pobytu-a-
praci-pro-pracovniky-z-tretich-zemi/ (cit. 20/04/2009) 
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2 Cíle, výzkumné otázky, použité metody 

Hlavním cílem této práce je provést srovnávací analýzu vybraných oblastí imigračních 

politik Francie a České republiky se zaměřením na občany třetích zemí, a to ve dvou 

oblastech: srovnání prostředí, ve kterém jsou srovnávané politiky tvořeny, srovnání 

podmínek pracovní a rodinné imigrace pro občany třetích zemí v české a francouzské 

imigrační politice. 

Srovnání je provedeno za účelem potvrzení/vyvrácení stanovených hypotéz:  

a) pro první část: Prostředí tvorby české a francouzské imigrační politiky  

1. Podoba imigrační politiky je v obou srovnávaných zemích ovlivněna především 

historicko-politickými okolnostmi.  

2. Historická zkušenost s imigrací ovlivňuje postoje většinové společnosti 

k imigrantům; francouzská společnost je imigraci více otevřena než ta česká.   

3. Problematika imigrace a integrace je tématem, kterému se věnují spíše 

francouzské politické strany než politické strany české. 

4. Systém vydávaných víz a povolení k pobytu se ve srovnávaných zemích zásadně 

neliší. Obě srovnávané imigrační politiky vychází z účelu pobytu cizinců, od 

kterého odvozují podmínky, které je nutné splnit pro udělení víza/povolení 

k pobytu. 

5. Z push a pull faktorů hraje v obou zemích důležitou roli jazyková příbuznost 

země cílové a zdrojové a sociální sítě vytvořené v cílové zemi.  

b) pro druhou část: Podmínky pracovní a rodinné imigrace v české a francouzské 

imigrační politice se zaměřením na občany třetích zemí 

6. Do obou srovnávaných zemí přichází imigranti primárně za účelem zaměstnání 

(migrace pracovní) než za účelem sloučení rodiny, bez ohledu na způsob 

sloučení16 (migrace rodinná).  

7. Podmínky pro přijetí zaměstnání stanovené pro občany třetích zemí jsou v obou 

zemích srovnatelné, zatímco podmínky pro pobyt za účelem podnikání jsou 

příznivější v případě Francie. 

8. Podmínky pro udělení trvalého pobytu jsou ve srovnávaných zemích shodné.  

9. Udělení trvalého pobytu znamená v obou srovnávaných zemích snazší přístup na 

trh práce.  

                                                
16 Existují dva nejčetnější způsoby, a to sloučení příbuzných (převážně manželů a jejich dětí) a sloučení skrze uzavření manželství 
s občanem cílové země nebo jiným cizincem. 
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10. Uzavření manželství s občanem cílové země zrychlí v obou srovnávaných 

zemích udělení povolení k trvalému pobytu; na udělení občanství však vliv 

nemá.  

11. Podmínky udělování občanství se ve srovnávaných zemích neliší. 

12. Obě srovnávané země zavádí restriktivní opatření za účelem omezení imigrace, 

tato opatření jsou však zaměřena na různé cílové skupiny.  

13. Opatření integrační politiky jsou výraznější v případě Francie. 

 

Mezi dílčí cíle práce patří charakterizování prostředí, ve kterém jsou srovnávané 

politiky tvořeny, na základě modelu autorů McGowan a Shapiro (1973) a popis 

podmínek vstupu a pobytu imigrantů ze třetích zemí přicházejících do cílových zemí za 

vybranými účely: osoba přicházející do cílové země za účelem zaměstnání a podnikání, 

usazení se (tj. sloučení s rodinou, uzavření manželství).  

Podrobněji k jednotlivým srovnáním viz část Metody. 

 

2.1.1 Metody 

2.1.2 Srovnávací analýza 

Srovnávací analýza je zaměřena na srovnání dvou imigračních politik, a to Francie a 

České republiky ve dvou úrovních: 

- První (obecnější) úroveň srovnání tvoří srovnání prostředí, ve kterém jsou dané 

imigrační17 politiky tvořeny; vychází z modelu McGowan a Shapiro (1973).  

- Druhou úrovní je srovnání na základě definování profilu; srovnání podmínek 

vstupu a pobytu imigrantů ze třetích zemí ve srovnávaných imigračních 

politikách se zaměřením na pracovní a rodinnou imigraci.  

2.1.2.1 Srovnání prostředí, ve kterém jsou imigrační politiky tvořeny 

Tato oblast srovnání vychází ze skutečnosti, že žádná politika není vytvářena izolovaně 

a její finální podoba je ovlivněna faktory „endogenními“ - vztaženými k „vnitřní“ 

situaci v dané zemi a „exogenními“ - působícími na podobu dané politiky z vnějšku 

(Munková 2005: 20).  

                                                
17 V práci je pod pojmem imigrační politika zahrnuta také politika integrační, neboť by minimálně na teoretické úrovni měla být její 
součástí. Jak bude ukázáno dále v podrobnějším srovnání, nemusí tomu vždy tak být.  
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Za exogenní faktory lze považovat např. politiky sousedních zemí nebo politiky 

nadnárodních uskupení. V této analýze je tímto faktorem obecně politika Evropské unie, 

ale také různé mezinárodní smlouvy např. členských států OSN18. Jako endogenní 

faktory uvádí Munková19 např. faktory demografické: demografická struktura 

obyvatelstva; ekonomické: hospodářská situace, včetně (ne)existence prostředků na 

sociální zajištění; sociologické: „sociální partneři“, „zájmové skupiny“, „veřejnoprávní 

nevýdělečné organizace“ a „soukromý sektor“; politické: zaměření politických stran 

(levicové, pravicové), „struktura politických institucí a způsob administrativního řízení 

(…) zemí“ (ibid.20–21). 

Podobné rozdělení prostředí, které je pro srovnání finální podoby daných imigračních 

politik použito, uvádí McGowan a Shapiro (1973) v tzv. „rámci pro srovnávací analýzu 

podoby zahraniční politiky“ neboli analýze prostředí, ve kterém je daná politika 

tvořena20 (ibid.40). 

Pro potřebu srovnání faktorů ovlivňujících tvorbu imigračních politik, je originální 

rámec pozměněn, neboť některé faktory (proměnné), které autoři uvádí, nehrají při 

tvorbě imigrační politiky takovou roli jako v případě politiky zahraniční, která byla pro 

rámec původně použita. 

Obrázek 1 Prostředí tvorby imigrační politiky 

 
Zdroj: McGowan, Shapiro 1973: 41, upraveno autorkou 

 

Srovnávací analýza prostředí, ve kterém jsou imigrační politiky Francie a České 

republiky tvořeny, je na základě tohoto modelu provedena v následujících oblastech:  

• exogenní faktory: ostatní národní politiky (konkr. imigrační politika Evropské 

unie),  

                                                
18 Podmínky dalších smluv nejsou v této srovnávací analýze srovnávány.  
19 Munková aplikuje tento příklad na podobě sociální politiky (srov. Munková 2005). 
20 Takto rozdělené prostředí ovlivňující podobu dané politiky, odpovídá identifikaci aktérů působící ve veřejných arénách, kterou 
uvádí např. Potůček (Potůček a kol 2005: 47 – 50).  
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• endogenní faktory: institucionální zázemí (jak se liší srovnávané politiky 

z hlediska zákonné úpravy a pověřených institucí, včetně odlišnosti při 

vymezení hlavních pojmů týkající se této problematiky), historicko-politické 

prostředí („path dependency“21, zahrnuje představení základním momentů 

vývoje srovnávaných imigračních politik a analýza postojů politické 

reprezentace k problematice imigrace) a sociální prostředí (analýza postojů 

veřejnosti k imigraci a imigrantům). Poslední srovnávanou oblastí je 

sociodemografická struktura cizinců v ČR a Francii (týká se vybraných oblastí). 

 

S ohledem na výše uvedené zobrazení není samostatně provedeno srovnání u prostředí 

hospodářského (ekonomického), kulturního a sociopolitického; z následujících důvodů: 

- Problematice hospodářského prostředí je věnována částečně pozornost při 

srovnání sociodemografické struktury cizinců (v rámci účelu pobytu). 

- Sociopolitické prostředí; ve smyslu, v jakého ho používá McGowan, Shapiro 

(1973)22, je v případě srovnání imigračních politik obecně shodné, neboť jsou 

obě srovnávané země členy Unie i dalších mezinárodních/nadnárodních 

uskupení, které mohou ovlivňovat problematiku imigrace a postavení imigrantů 

(např. OSN). Srovnatelná situace je i s ohledem na geografickou a hospodářsky 

geografickou polohu. 

- Kulturní prostředí obou srovnávaných zemí, je ve smyslu obecné evropské 

kontinentální kultury založené na křesťanském náboženství (jako exogenního 

faktoru) shodné. Specifickou roli tu však hrají historické vazby mezi zeměmi 

zdrojovými a cílovými, především koloniální minulost nebo bývalý 

komunistický režim v zemích střední a východní Evropy. Těmto specifickým 

vazbám je věnována pozornost při srovnání endogenního prostředí.   

2.1.2.2 Srovnání podmínek pracovní a rodinné imigrace pro občany třetích zemí v české 
a francouzské imigrační politice 

Druhá úroveň srovnání, tj. vybraných oblastní české a francouzské imigrační politiky, je 

provedena tzv. profilovou metodou, která na základě stanovení „abstraktní jednotky“ – 

„profilu“ porovnává podmínky vztažené k tomuto profilu ve srovnávaných zemích 

(Munková 2005: 38).  

                                                
21 Tento pojem vyjadřuje skutečnost, že současná podoba politiky vždy vychází z podoby, jakou měla daná politika dříve 
v minulosti; stejně tak jako pro plánování budoucí podoby je nutné vycházet z podoby současné. (Munková 2005: 20). 
22 „Sociopolitické prostředí“ představuje v modelu „sociopolitické a fyzické prostředí aktéra“. Jde např. o geografickou polohu dané 
země, počet sousedních zemí, členství v aliancích, atd. (McGowan, Shapiro 1973: 42 – 46). 
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Srovnání se věnuje podmínkám pracovní a rodinné imigrace, které jsou zaměřeny na 

„běžné“ imigranty;  netýká se azylantů (žadatelů o azyl), uprchlíků a jejich rodinných 

příslušníků. Pro srovnání jsou stanoveny dvě „profilové“ osoby: cizinci (imigranti) ze 

třetích zemí přicházející do cílové země v rámci tzv. dobrovolné migrace23, bez ohledu 

na pohlaví a starší 18 let, kteří přichází do dané země za účelem: práce (zaměstnání) a 

podnikání nebo usazení se (sloučení rodiny na základě uzavření sňatku nebo sloučení 

přímých příbuzných).  

2.1.3 Analýza dokumentů 

Za dokument lze považovat „veškeré stopy lidské existence“, tj. od písemných 

materiálů až po obrazy, sochy nebo např. míru opotřebení materiálů (Hendl 2008: 130). 

Výhodou analýzy dokumentů je skutečnost, že data zaznamenaná v dokumentech 

nepodléhají tolik zkreslení, tak jako data sebraná např. v rámci terénního výzkumu. 

Nejčastěji analyzovanými dokumenty jsou dokumenty písemné. (Disman 2005: 166 – 

167). 

V  práci jsou použity následující typy dokumentů: 

- odborné studie, analýzy a publikace následujících institucí: 

o mezinárodní instituce: OECD, World Bank, International Organisation for 

Migration, Migration Policy Group, Evropská unie;  

o instituce v ČR: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Sociologický ústav 

ČR, Multikulturní centrum Praha, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, 

Ministerstva vnitra ČR; 

o instituce ve Francii: Ministère de l´immigration, de l´intégration, de l´identité 

nationale et du codéveloppement, Ministère de l´emploi, du travail et de la 

cohésion sociale, INSEE. 

- právní předpisy ČR a Francie týkající se (i)migrace a integrace: 

o Česká republika: Zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR, 

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR  

o Francie: Zákoník o vstupu a pobytu cizinců a právu na azyl, Zákon č. 2007-

1631 z 20. listopadu 2007, o kontrole imigrace, integrace a azylu 

o Evropská unie: Směrnice Rady 2000/43/ES, kterou se zavádí zásada rovného 

zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ; směrnice 

Rady 2003/109/ES, o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, 
                                                
23 Rozdělení dobrovolné a nedobrovolné migrace viz 3.1.  
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kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty, směrnice Rady 

KOM/2008/426 o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu 

na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální 

orientaci.  

- portály týkající se Evropské unie: Euroskop.cz, Eurlex.Evropa.eu; 

- portál francouzské administrativy: Service-public.fr;  

- programy vybraných českých a francouzských politických stran do různých 

voleb v posledních letech (2006 – 2010).  

2.1.4 Práce s primárními statistickými daty 

Data týkající se (i)migrace jsou ovlivněna především skutečností, že „hlavním zdrojem 

dat (…) jsou registry obyvatel, počet pracovních povolení a povolení k pobytu, sčítání 

lidu a v některých případech tomu věnované výzkumy“ (Coppel, Dumont, Visco 2001). 

Tato data však odráží pouze legální migraci a jsou založena na „administrativních 

formalitách“, tj. spoléhají se na to, že cizinci nezůstanou v zemi déle, než na dobu 

odpovídající jejich povolení a také že cizinci dané povolení opravdu použijí.  

V souvislosti se srovnávanými zeměmi zde hraje roli také existence Unie a „migračních 

toků“ na jejím území, konkrétně Schengenském prostoru, kde zrušení hraničních 

kontrol u vybraných národních států zkresluje přehled o vstupu a pobytu osob, které 

mají např. povolení k pobytu v jednom ze států Unie, ale pobývají, ať už legálně nebo 

nelegálně, na území jiného státu (Brettell, Hollifield 2000: 11).   

Jak bude ukázáno dále, data týkající se imigrace jsou také např. ve Francii zveřejňována 

i s několikaletým zpožděním, což může vést k nepřesnostem při srovnávání 

statistických dat. Tyto nepřesnosti by neměly být z obecného pohledu na charakteristiku 

imigrantů (tj. jejich počet, rozložení pohlaví nebo země původu) v této práci tolik 

zásadní, neboť v posledních letech nedošlo ve srovnávaných zemí k výrazným změnám 

podmínek (např. přírodním katastrofám), které by mohly vést k odlivu imigrantů. Je 

otázkou, do jaké míry budou zachyceny dopady probíhající hospodářské krize a také 

některá opatření zavedená v posledních letech.  

V práci je pracováno s daty následujících institucí:  

- instituce v ČR: Český statistický úřad, Ministerstvo vnitra ČR a cizinecká 

policie;  

- instituce ve Francii: Národní institut statistiky a ekonomických studií (INSEE), 

Národní institut demografických studií (INED);  
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- mezinárodní instituce: OECD, World Bank. 

Data jsou použita jak v absolutní, tak relativní formě; v textu, tabulkách nebo graficky 

znázorněna.  

2.1.5 Grafická zobrazení 

Z grafických zobrazení je v práci použit kauzální model (model příčin a důsledků). 

Původně byl tento model použit v oblasti marketingu pro zobrazení příčin nízké 

spokojenosti zákazníka24. 

Tento model je použitý pro identifikaci faktorů ovlivňujících rozhodnutí dané osoby 

odcestovat z rodné země, příp. země, ve které se v daném okamžiku nachází. Tyto 

faktory jsou označovány jako „push“ a „pull“ faktorů a je jim věnována pozornost 

v teoretické části práce.  

 

                                                
24 Viz. šablony Microsoft Office Zdroj: http://office.microsoft.com/en-us/templates/TC060827371033.aspx?pid=CT101431341033 
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3 Teoretická východiska 

Teoretická část práce se věnuje třem základním oblastem: 

 

- v první části je uvedeno vymezení pojmu přeshraniční (mezinárodní) migrace 

osob a stručný vývoj imigrace ve vztahu k nejčastějším účelům imigrace, 

pracovní a rodinné.  

Dále jsou zde uvedeny typy migrace podle vybraných kritérií. Součástí této části 

jsou dva přístupy k teorii push a pull faktorů (k vysvětlení příčin/důvodů 

migrace), a to přístup ekonomický (tj. migrace za účelem zisku) a přístup 

sociální (tj. migrace jako důsledek existence rodiny, známých, apod. v cílové 

zemi).  

Obecná část slouží především k definování základních pojmů a vymezení jednotlivých 

typů imigrace a uvedení možných důvodů vedoucích cizince emigrovat (nejčastěji 

z rodné země) a přicestovat do srovnávaných zemí, tj. České republiky a Francie. 

 

- druhá část teoretických východisek je věnována problematice imigrační politiky 

a faktorům, které její podobu ovlivňují. Pozornost je zaměřena především na 

vliv nákladů a výnosů, které jsou s imigrací pro cílovou zemi spojeny (tj. krytí 

nedostatečné poptávky na trhu práce v cílové zemi, nákladnost rozpočtů, atd.).  

Tato část slouží k rozlišení, do jaké míry jsou srovnávané politiky liberální/restriktivní 

ve vztahu k pracovní a rodinné imigraci, tj. zda je těmto skupinám imigrantů 

usnadňován/bráněn vstup a další pobyt v cílových zemích. 

 

- třetí část teoretické části je věnována problematice politiky integrační přístupům 

cílových zemí k pracovní a společenské integraci imigrantů. 

Tato část slouží k rozlišení, do jaké míry a na základě jakých podmínek je příchozím 

imigrantům umožněno začlenění se nejen do pracovního trhu cílové země, ale 

především začlenění se do většinové společnosti. 

3.1 Mezinárodní migrace, migrační teorie  

Pod pojmem migrace lze rozumět „pohyb osob přes státní hranice“ (Geddes 2003:7), 

který může být, z hlediska dané země, ve formě emigrace (tj. osoba odcestuje z dané 

země) nebo imigrace (tj. osoba přichází do dané země). S tímto rozdělením souvisí 
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označení země; země zdrojové, ze kterých osoby emigrují a země cílové, do kterých 

osoby imigrují. 

Migrace neboli přechod přes hranice určité země (Baršová, Barša 2005: 99), není 

novým fenoménem. Počátky přehraniční migrace osob lze datovat od 16. století, kdy 

začaly vznikat státy jako vymezené územní celky, centralizovaly se vlády a plátci daně 

začali být vázáni k určitému území. Během období 19. – 20. století byly zakládány 

„instituce národnosti a státní příslušnosti“ a zároveň byl zaveden „systém pasů, víz a 

hraničních kontrol“ (Rabušic, Burjanek 2003: 8, srov. také Hollifield 2000: 139-140).  

Zásadní roli však měla migrace v druhé polovině 20. století, které se lze nazvat 

„stoletím migrace“25 (Brettell, Hollifield 2000: 1). Toto období je zároveň dáváno do 

souvislosti s etapizací novodobého vývoje migrace. 

Za první vývojové období migrace je považována doba od 50. let do roku 1973, 

charakteristická především pracovní migrací, která reagovala na potřeby států 

v západní Evropě, které potřebovaly po 2. světové válce obnovit svá hospodářství 

(Geddes 2003: 17). „Nejvyšší počet pracovních migrantů byl dosažen v 60. letech a 

skončil rozhodnutím nepoptávat zahraniční pracovní sílu v době ekonomické krize 

v souvislosti s ropnou v letech 1973-1974“ (ibid.). V tomto období převažovali mezi 

migranty především muži. 

Druhé období (od poloviny 70. let do konce 80. let) bylo naopak charakteristické 

rodinnou migrací, tj. slučováním příbuzných nebo vznikem smíšených rodiny (tj. 

nejčastěji sňatkem osoby z cílové země a příchozí osobou). V této době rostl i počet žen 

imigrantek. Z tohoto důvodu se v této souvislosti mluví o tzv. „feminizaci“ migrace26 

(Geddes 2003: 15–17, 195; srov. také Coppel, Dumont, Visco 2001). 

Hlavním tématem politických debat týkajících se imigrace byla v 70. a 80. letech 

rodinná migrace a důsledky trvalého usazení se imigrantů (ibid.). 

Reakcí na situaci, jak vyřešit vysoký počet imigrantů, pro které není možné nalézt 

umístění na trhu práce, a vyhnout se tak případným negativním dopadům, bylo zavedení 

projektů tzv. „návratové migraci“ např. ve Francii a Německu. Tyto projekty byly 

zaměřeny na ty, kteří přišli o práci; později na neúspěšné žadatele o azyl nebo nelegální 

imigranty. Tyto projekty vycházely z předpokladu, že imigranti využijí nabídky státu ve 

formě finanční dotace (případně krytí nákladů na návrat) a cílovou zemi opustí. Jak 

                                                
25 V originále „Age of migration“ (Brettell, Hollifield 2000: 1).  
26 „Feminizace“ migrace je dávána do souvislosti s obdobím rodinná migrace v polovině 70. let (jako trendem v poválečné migrace 
v západní Evropě), kdy rostl i počet žen imigrantek (Geddes 2003: 17). 
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uvádí Zimmermann (1995), tyto projekty neměly velký ohlas, příp. se cizinci po určité 

době do země vrátili (ibid.323, 325). 

Od 90. let začíná opět převažovat migrace pracovní, která se však netýká všech 

pracovníků, ale především kvalifikované pracovní síly pro oblasti jako je strojírenství, 

informatika, komunikace a technologie. Některé země OECD také umožňují 

imigrantům vstoupit přechodně jako sezónní pracovníci, především v zemědělském 

sektoru (Coppel, Dumont, Visco: 2001). 

Třetí období je datováno od „ukončení studené války v roce 1989 – 1990“ a spojené 

především s nárůstem počtu uprchlíků a žadatelů o azyl, migrací z východu na západ a 

migrací definovaná národními státy jako ilegální (Geddes 2003: 17, srov. také 

Zimmermann 1995: 316-317).  

V posledních desetiletí se začíná migrace týkat všech regionů (Hollifield 2000: 139). 

Změnil se však její charakter, neboť změna ekonomických, demografických a 

rozpočtových podmínek v cílových zemích (což je spojeno i s existencí tzv. sociálního 

státu) ovlivňuje také její potřebu.   

Problematika migrace se dá zkoumat z mnoha teoretických pohledů a v rámci mnoha 

disciplín (mezi nimi např. antropologie, ekonomie, demografie, historie, sociologie a 

samozřejmě také právo a politické vědy. Pro představu o zájmu jednotlivých vědních 

disciplín o problematice migrace uvádím následující tabulku od autorů Brettell, 

Hollifield (2000). 

Tabulka 1 Migrační teorie v rámci různých disciplín 

Disciplína Výzkumné otázky Analyzované 
úrovně/jednotky 

Dominantní teorie Příklad hypotézy 

Antropologie 
Jak migrace ovlivňuje 

kulturu a etnickou 
identitu? 

Více mikro/jedinci, 
domácnosti, skupiny 

Vztahové nebo 
strukturální a 

transnacionální 

Sociální sítě pomáhají 
zachovat kulturní 

rozdíly. 

Demografie 
Jak migrace ovlivňuje 

změny v populaci? 
Více makro/ 

populace 

Racionální (vypůjčené 
ve velké míře 
z ekonomie) 

Imigrace zvyšuje 
míru porodnosti. 

Ekonomie 
Co vysvětluje sklon 

k imigraci a jaké jsou 
její projevy? 

Více mikro/ jedinci 
Racionální: náklady-
výnosy a push-pull 

Včlenění závisí na 
lidském kapitálu 

imigrantů. 

Historie 
Jak můžeme rozumět 
zkušenosti imigrantů? 

Více mikro jedinci a 
skupiny 

Eschewsova teorie a 
testování hypotéz 

Není aplikováno 

Právo 
Jak právo ovlivňuje 

migrace? 

Makro a mikro/ 
politický a právní 

systém 

Institucionální a 
racionální (vypůjčeno 

ze všech sociálních věd 

Práva představuje 
pobídkové struktury 

pro migranty. 

Politické 
vědy 

Proč mají státy 
problém s kontrolou 

migrace? 

Více makro / 
politické a 

mezinárodní 
systémy 

Institucionální a 
racionální 

Státy jsou často 
ovlivněny pro-

imigrantskými zájmy. 

Sociologie 
Co vysvětluje 

imigrantovo včlenění? 

Více makro / etnické 
skupiny a sociální 

třídy 

Strukturální a/nebo 
funkcionální 

Imigrantovo včlenění 
závisí na sociálním 

kapitálu. 
Zdroj: Brettell, Hollifield 2000: 3 
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Migraci můžeme rozdělit podle různých hledisek: 

 

1) časové hledisko: migrace krátkodobá a dlouhodobá, přechodná a trvalá, 

cirkulační. 

Vymezení výše uvedených časových období je založena především na jejich definování 

danou (i)migrační politikou.  

Za krátkodobý pobyt je obvykle považován pobyt na dobu max. 90 dnů, zatímco za 

dlouhodobý pobyt je nejčastěji počítán pobyt trvající minimálně1 rok.  

Hranice mezi přechodným a trvalým je vztažena především k formálnímu udělení 

povolení k trvalému pobytu, které je na území Unie udělováno při splnění daných 

podmínek po 5letém pobytu v dané zemi. Osoba, pobývající na daném území trvale (ve 

smyslu s povolením k trvalému pobytu), může ve své podstatě pobývat pouze 

přechodně, v případě, že např. hodlá zemi opustit a již se do ní nevrátit. 

Specifickou časově omezenou migrací krátkodobého (přechodného) charakteru je 

migrace „cirkulační“, kdy se cizinec pohybuje mezi zemí zdrojovou a cílovou 

(Drbohlav 2004), Může jít například o pracovníka, který žije v jedné zemi a v sousední 

zemi pracuje. 

 

2) místní hledisko: vnitřní a vnější migrace 

Vnitřní migrace je realizována v rámci určitého území např. státu nebo nadnárodního 

uskupení (např. EU). Vnější migrací je myšlena migrace mimo toto území (Baršová, 

Barša 2005: 99). 

 

3) podle účelu pobytu 

Podle účelu pobytu můžeme migraci rozdělit na: 

- pracovní zahrnující jak migraci za účelem zaměstnání, tak také podnikání, 

- rodinnou založenou na tzv. „sloučení rodiny“, které je možné buď skrze sloučení 

příbuzných v cílové zemi, nebo skrze uzavření sňatku (nejčastěji se 

státním občanem cílové země),  

- uprchlíci dle Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 

(Rabušic, Burjanek 2003: 13),  

- žadatelé o azyl (ibid.),  

- turisté neboli krátkodobá migrace na základě turistického víza,  

- migrace za účelem studia v cílové zemi (studijní pobyt). 
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4) otázka dobrovolnosti: dobrovolná a nedobrovolná migrace 

Rozdělení migrace na dobrovolnou a nedobrovolnou je založeno především na míře 

svobody nebo nátlaku při rozhodování se o migraci, obecně je však toto rozdělení 

„značně problematické“ (Geddes 2003: 18), neboť s ohledem na převládající směr 

migračních toků (tj. z jihu na sever, příp. východu na západ27) probíhá migrace převážně 

z méně vyspělých zemí do zemí více vyspělých, s čímž je spojeno zlepšení postavení 

migranta, příp. jeho rodiny. Je otázkou, do jaké míry lze takto podmíněné rozhodnutí 

považovat za svobodné. 

Pod pojmem dobrovolná migrace je myšlena především migrace ekonomická, „ať 

krátkodobá nebo dlouhodobá za účelem výdělku“. Zatímco za nedobrovolnou je 

považována migrace nucená „způsobená člověkem“ - tzv. „man-made migration“, které 

může vyvolána jako důsledek „perzekuce rasových, etnických a náboženských skupin 

nebo politických disidentů“ nebo může jít o „toky v souvislosti s válečnými konflikty“ 

(Keely 2000: 50).  

 

5) primární a sekundární migrace  

Takto uvedené řazení migrace vystihuje určitou „chronologickou posloupnost“ 

jednotlivých typů migrace v druhé polovině 20. století.  

Za primární migraci je považována migrace pracovní, po které následuje migrace 

sekundární rodinná. Za „třetí (migrační) vlnu“ pak Geddes označuje migraci uprchlíků a 

žadatelů o azyl (Geddes 2003: 19).  

 

6) podle legálnosti: ilegální a legální migrace 

Legální migrace je taková, která je splňuje zákonné podmínky pro udělení daného 

pobytu. Ilegální migrace pak ta, která tyto podmínky nesplňuje, což je možné např. 

v následujících případech:  

- cizinec vstoupí do země legálně, ale zůstane déle, než je platnost jeho víza,  

- překročení státní hranice a pobyt bez příslušného povolení a dokumentů, 

- legálně pobývají, ale např. nelegálně pracuje,  

                                                
27 Pojem „hospodářský sever“, příp. „hospodářský jih“ vychází z tzv. hospodářského rozdělení světa. Hlavním kritériem tohoto 
rozdělení je hospodářské (ekonomické) vyspělost a částečně odpovídá geografickému rozdělení světa na severní a jižní polokouli; tj. 
většina hospodářsky vyspělých zemí se nachází na severní polokouli, zatímco většina méně vyspělých (rozvojových) se nachází na 
polokouli jižní. K migraci podle této teorie dochází nejčastěji z „jihu“ na „sever“.  
Problematika „východu“ a „západu“ je citována především ve vztahu směru migrace z bývalých komunistických zemí (včetně ČR) 
na „Západ“, tj. do zemí západní Evropy a dále USA (Drbohlav 1999: 3 – 4). 
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- změnou legislativy (zákona) nebo byrokratických procedur se mohou někteří lidé 

ocitnout v ilegalitě. Ta trvá, dokud si „neaktualizují“ své dokumenty (Geddes 

2003: 19).  

 

3.1.1 Push a pull faktory ovlivňující migraci 

Rozhodnutí migrovat není spontánní a závisí na zvažování mnoha faktorů, které 

ovlivňují rozhodnutí, zda (ne)migrovat. Drbohlav mluví v této souvislosti o tzv. 

„multifaktorové podmíněnosti migračního procesu“ (Drbohlav 2001).  

Analýze těchto faktorů se na základě různých pohledů (především pohledu 

ekonomického a sociálního) věnuje teorie push a pull faktorů (viz dále).  

Tato teorie byla vybrána za hlavní teorii vysvětlující příčiny a důvody migrace, 

konkrétně imigrace. 

Mezi základní faktory ovlivňující rozhodnutí migrovat mohou patřit faktory (Drbohlav 

2001):  

- geografické: především charakteristika země původu jako země tzv. 

hospodářského „severu“ nebo „jihu“, příp. „východu“ nebo „západu“ 

- politické a mezinárodní: zahrnující jak situaci v dané zemi (včetně konkrétní 

podoby migrační politiky a historické zkušenosti s migrací), tak i politické 

prostředí sousedících států (např. důležitost role Evropské unie ve vztahu 

k problematice migrace ve srovnávaných zemích, tj. České republice a Francii),  

- hospodářské a ekonomické v cílové a zdrojové zemi (např. míra nezaměstnanosti, 

úroveň mezd, rozdělení hospodářských sektorů, atd.), 

- společenské: multikulturní prostředí, xenofobní a rasistické nálady ve společnosti, 

náboženství 

- psychologické: „neustálá přirozená touha a snaha člověka získávat, poznávat 

nové, objevovat nepoznané atd.“, „motivace, cíle a aspirace budoucího migranta“, 

- „ekologické katastrofy (přírodní i ´technologické´povahy)“, 

- fáze životního cyklu člověka (Rabušic, Burjanek 2003: 9). 

 

Výše uvedené faktory je možné na základě teorie push a pull faktorů rozdělit do dvou 

základních skupin podle toho, zda rozhodnutí migrovat podporují nebo od něj odrazují:   
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- push faktory ovlivňující rozhodnutí, zda zemi, ve které se osoba v daném 

okamžiku nachází, opustit, 

- pull faktory jsou vztaženy k zemi, o které osoba uvažuje jako o jeho/její budoucí 

cílové zemi, do které by chtěl/a v budoucnu imigrovat (Rabušic, Burjanek 

2003:9).  

 

Následující zobrazení ukazuje možné push a pull faktory ovlivňující rozhodnutí osoby 

emigrovat ze země, ve které se v daném okamžiku nachází (nejčastěji jde o zemi 

rodnou).  

Jednotlivé faktory mohou být danou osobou vnímány jak pozitivně, tak negativně a tedy 

považovány jak za push, tak pull faktor. 

Zobrazení vychází převážně z faktorů uvedených níže v jednotlivých pohledech na 

teorii push a pull faktorů. V horní části zobrazení jsou uvedeny push faktory, v dolní 

části pull faktory. 

 
Obrázek 2 Push a pull faktory ovlivňující rozhodnutí jedince emigrovat 

 

 
Zdroj: Autorka28  
 

Problematika příčin a důvodů migrace je v zájmu různých vědních disciplín (viz. tab.1).  

Pro tuto práci byly vybrány dva hlavní pohledy na migraci a to: 

                                                
28 Zobrazení bylo motivováno šablonou Microsoft Office (podrobněji viz část Metody) Zdroj: http://office.microsoft.com/en-
us/templates/TC060827371033.aspx?pid=CT101431341033  
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- pohled ekonomický, neboť migrace je ve velké míře vyvolána právě přesvědčením 

o získání lepší ekonomické situace v dané cílové zemi, reprezentovaný teorií push 

a pull faktorů29,  

- pohled sociální/sociologický, který vychází z předpokladu, že rozhodnutí 

migrovat ovlivňuje přítomnost příbuzných, známých, příp. etnických komunit 

v potencionální cílové zemi, reprezentovaný teorií transnacionalismu, sítí a 

sociálního kapitálu.  

Tento výběr byl ovlivněn skutečností, že jsou tyto vybrané pohledy úzce spojeny 

s nejčastěji převládajícími typy migrace a zároveň jde o typy imigrace v různé míře 

zastoupené ve srovnávaných zemích, tj. Francii a České republice.  

3.1.1.1 Ekonomicky a sociálně podmíněná migrace 

Migrace je podmíněna především sociálně a ekonomicky, čemuž odpovídají i historicky 

nejčetnější typy v rámci jejího vývoje (viz výše).  

Svoji roli však hrají také další faktory jako např. politické a právní. Avšak jak uvádí 

Hollifield: „Zatímco nezbytnou podmínkou pro pokračování migrace jsou ekonomické a 

sociologické faktory, postačující podmínkou jsou politické a právní faktory (tj. 

občanská, politická a sociální práva)“ (Hollifield 2000: 148 – 149, 158).  

Ekonomicky podmíněná migrace: teorie push a pull faktorů 

Teorie push a pull faktorů je spojována především s ekonomickým pohledem na důvody 

migrace. Zimmermann 1995) se na tuto teorii dívá z hlediska cílové země, tj. push 

migrace je důsledkem rozhodnutí imigranta, zatímco pull migrace je především 

důsledkem rozhodnutí cílových zemí. Z tohoto pohledu považuje Zimmermann (1995) 

pull migraci za ekonomicky výhodnou, neboť vystihuje potřeby cílové země. Migrace 

„push“ typu může naopak vést ke „krizím v zaměstnanosti“, neboť není primárně 

vyvolána potřebou státu.  

Z hlediska vývoje migrace od 2. poloviny 20. století uvádí, že většina vývojových 

období byla spíše charakteristická push migrací; výjimku tvořilo období pracovní 

migrace v 50. - 60. letech, které bylo vyvoláno potřebou státu; šlo tedy o pull migraci 

(ibid.313, 317).  

Hlavním cílem ekonomicky podmíněné migrace (migrace pracovní, tj. migrace za 

účelem zaměstnání, příp. podnikání, v cílové zemi) je především s ohledem na 

                                                
29 „Push-supply and pull-demand theory“ (Hollifield 2000: 141). 



 31 

rozhodnutí jedince získání dostatečných finančních prostředků pro sebe sama, příp. pro 

její blízké. Jedním z cílů však může být také zvýšení osobní prestiže na trhu práce (např. 

v rodné zemi) tím, že jedinec získal zaměstnání v zemi ekonomicky vyspělejší; 

„Migrant se často nevidí jako málo placený pracovník s prací, která má nízkou prestiž, 

ale přijímá tuto práci s představou o lepší budoucnosti a rostoucí sociální mobilitě“ 

(Kelly 2000: 52).  

S ohledem na cílovou zemi, pak jde o maximalizaci výnosů, které jsou s migrací 

spojeny a minimalizaci případných rizik a negativních dopadů. Náklady jsou obvykle 

spojovány s „nepříjemnými vlivy na pracovní trh, veřejné finance, sociální podmínky a 

distribuci příjmů“. Výnosy naopak s „pozitivní ekonomickou rolí imigrantů např. ve 

vztahu ke specifickému nedostatku pracovní síly nebo stárnoucí populace“ (Coppel, 

Dumont, Visco: 2001).  

Ekonomicky podmíněná migrace může být vysvětlována jak z hlediska 

mikroekonomického (tj. potřeb jedince, příp. skupiny), tak makroekonomického (tj. 

potřeb státu/cílové země). Kelly (2000) rozděluje jednotlivá hlediska v rámci teorie 

push a pull faktorů následovně (ibid.51):  

Neoklasická makroekonomická teorie 

Podle této teorie je migrace vyvolána především potřebami státu, konkrétně potřebou 

pracovní síly zajišťované migranty; poptávkou „po laciných a flexibilních dělnících“ 

(Rabušic, Burjanek 2003: 11).  

Tato potřeba byla charakteristická pro období 50. – 70. let 20. století, které bylo 

především obdobím pracovní migrace vyvolané snahou států obnovit hospodářský růst 

po 2. světové válce (Geddes 2003: 17).  

Migrace je z tohoto pohledu důsledek rozdílné úrovně mezd a pravděpodobnosti získání 

zaměstnání v zemi cílové a zemi zdrojové (Keely 2000: 51). 

Za hlavní faktory podporující imigraci lze tedy považovat:  

-  „push“ faktory (faktory na nabídkové straně), ovlivňující zájem a ochotu jedinců 

emigrovat, spojené s představou o vyšším zisku a lepším finančním zajištění,  

- „pull“ faktory  (faktory na poptávkové straně) ovlivňující poptávku po 

imigrantech ze strany cílové země (Coppel, Dumont, Visco: 2001). 

Poptávka států po imigrantech může být také vysvětlena v rámci „teorii dvojího 

pracovního trhu“30, které vyjadřuje vztah „jádrové země“ (nejčastěji vyspělé země) a 

                                                
30 Rabušic, Burjanek označují tuto teorii „migrační teorií segmentovaného pracovního trhu“ (Rabušic, Burjanek 2003: 11).  
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„periferních oblastí“ nejčastěji země rozvojové, příp. bývalé kolonie). Vyspělé země 

hledají v periferních oblastí půdu, přírodní zdroje, pracovní síly a nové spotřebitelské 

trhy. Svými zásahy mění prostředí a potřebu (charakter) pracovní síly. Nepotřebná 

pracovní síla pak směřuje z periferií do jádrových zemí (Keely 2000: 52, Šišková 

2001:74). 

Neoklasická mikroekonomická teorie, nová ekonomie migrace 

Neoklasická mikroekonomická teorie pohlíží na důvody migrace především ze strany 

jedince a jeho osobního rozhodnutí, které je motivován především ekonomickým 

(finančním) ziskem (viz výše). Z tohoto pohledu tedy není nutná existence poptávky ze 

strany cílové země.  

Tento typ migrace obecně trvá do doby, než se začne vyrovnávat úroveň výdělků v zemi 

cílové a zdrojové/rodné. Pokud k tomu dojde, jedinec přestává zvažovat pouze 

ekonomické faktory a začíná se zaměřovat i na ne-ekonomické faktory jako např. 

psychologický stres spojený se stěhováním se do jiné země, jazyková a kulturní různost 

nebo nákladnost cesty (Coppel, Dumont, Visco: 2001). 

Později, v rámci „nové ekonomie migrace“31, bylo rozhodnutí migrovat podmíněno 

nejen osobním názorem jedince, ale také jeho rodiny nebo domácnosti (Keely 2000: 

51), případně celé komunity. Rozhodnutí migrovat se stává „rodinnou strategií“, jak 

zvýšit životní úroveň celé rodiny, ale také např. zbavení se určitého stigmatu (Rabušic, 

Burjanek 2003: 11). 

Sociálně podmíněná migrace: teorie sítí a sociálního kapitálu, teorie 
transnacionalizace 

Výše uvedená část byla věnována ekonomickým podmínkám, které ovlivňují 

rozhodnutí migrovat. Ačkoliv hrají tyto podmínky při rozhodování důležitou roli, 

existují také skutečnosti, které sice nepřinesou migrantovi přímý finanční zisk, ale 

minimálně mu přinesou jistotu zázemí v cílové zemi. Těmto skutečnostem se věnuje 

teorie sítí a sociálního kapitálu a teorie transnacionalizace. 

Teorie sítí a sociálního kapitálu 

Tato teorie vysvětluje migraci v souvislosti s existencí příbuzných nebo známých 

v cílové zemi; a to především z důvodu, že samotná existence „někoho známého“ může 

působit jako důležitý „push“ faktor. Taková osoba může poskytnout nejen informace o 

                                                
31 Rabušic,Burjanek uvádí tuto teorii pod názvem „teorie migrace z hlediska nové ekonomiky domácností“ (ibid.). 
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zemi, do které by chtěl „známý“ imigrovat, ale může také poskytnout zázemí v případě 

neočekávaných problémů, příp. napomoci k získání povolení vstupu do země.  

Existence takové sítě v cílové zemi snižuje tedy náklady a rizika migrace, a to např. i 

v případě ztráty zaměstnání32 (Rabušic, Burjanek 2003: 12–13, Keely 2000: 51).  

S ohledem na kontrolu imigrace uvádí Hollifield (2000), že právě „narušení a rozdělení“ 

těchto sítí, může hrát významnou roli při kontrole počtu příchozích cizinců (Hollifield 

2000: 148).  

Jak uvádí IOM (2004a) i rodiny hrají také důležitou roli v procesu integrace a asimilace 

migrantů do společnosti cílové země, neboť přestavují tzv. sociální kapitál snižující 

např. napětí a stres spojený s emigrací. Problematika slučování rodiny tak hraje v rámci 

imigrační politiky důležitou roli (ibid.). 

S teorií sítí a sociálního kapitálu částečně souvisí teorie kumulativních příčin 

vycházející z předpokladu, že existence migrace ovlivňuje „sociální prostředí v zemi 

původu (…) a zvyšují pravděpodobnost další migrace“ (Rabušic 2003: 13). Tato teorie 

má však také vztah k poslední teorii uvedené v rámci sociálně podmíněné migraci, a to 

teorii transnacionalizace. 

Teorie transnacionalizace  

Teorie transnacionalizace se věnuje skutečnosti, že „stále větší podíl lidí žije svůj 

každodenní život v sociálních světech, které se nacházejí souběžně na území více 

národních států“ (Csaba 2007: 108, 116)  

Tato skutečnost se projevuje vznikem tzv. “transnacionálních sociálních polí“ mezi 

zemí cílovou a zdrojovou, které následně napomáhají imigrantům zachovávat sociální 

vztahy se zemí zdrojovou/rodnou, včetně zachování „svých původních identit“ (ibid.7-

8).  

Z tohoto důvodu nelze migranty považovat za „´vykořeněné´“ z důvodu ztráty kontaktu 

se svojí kulturou, neboť si ho zachovali (Brettell 2000: 104) a v nové společnosti se 

nestávají být osamoceni bez jakýchkoli vazeb. Jak uvádí Csaba (2007) „sociálním 

tmelem“ jsou především společné kulturní zvyklosti a znalost společného jazyka (příp. 

„jazyka původního domova) (ibid.105). 

Počátky tohoto procesu lze datovat začátkem 20. století, kdy udržovali imigranti vazby 

s rodnou zemí „formou dopisování a peněžními převody (ibid.110). V současné době je 

                                                
32 Podle Hollifield (2000) hrály sítě důležitou roli v období po ropných šocích v roce 1973, neboť po omezení pracovní migrace 
(snížení poptávky ze strany cílových zemí po zahraniční pracovní síle) cizinci neodcházeli, ale v zemích zůstávali. Za důvodu uvádí 
práv existenci sítí, které jim poskytly, i přes ztrátu zaměstnání dané zázemí (ibid.147-148). 
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však spojován především s globalizací a tzv. „časo-prostorovou kompresí současného 

světa“, která je důsledkem rychlého vývoje informačních (telekomunikačních) 

technologií a také dopravy (ibid.8). 

Důležitý vliv na formování těchto sítí měly podle Csaby také „post-industriální 

ekonomické procesy a flexibilní formy akumulace kapitálu“, což souvisí s potřebou 

volného pohybu kapitálu, zboží a samozřejmě také pracovní síly. Flexibilita zajišťující 

tyto pohyby vyžaduje flexibilní pracovní trh a flexibilní pracovní sílu. To způsobuje, že 

se imigranti nemohou spolehnout na to, že na daném místě setrvají33.  

Imigranti si tak budují své domovy/sítě na mnoha místech, což jim na jedné straně 

zpětně zajistí, že se mají, v případě neúspěchu, kam vrátit nebo v případě odcestovaní 

do jiné země nalézt někoho, kdo jim poskytne zázemí. Na důležitost těchto sítí 

upozorňuje také Csaba (2007) v případě nelegální migrace (ibid.112, 136). 

Tyto sítě tedy nejsou pouze propojením imigranta a jeho vlastní rodiny/příbuzných 

v rodné zemi, ale také vytvořením tzv. „pseudo-příbuzenských vazeb“ založených na 

„vztahu reciprocity a solidarity“ mezi, do té doby, cizími lidmi; tj. přijatá pomoc může 

zavazovat k pomoci budoucí (ibid.112-113). 

V rámci „teorie transnacionálního formulování požadavků34“ autoři Koopmans, 

Statham (2001) ukazují na okolnosti ovlivňující formulování požadavků imigrantů 

v cílové zemi. Jde o skutečnosti, které mohou pozitivně nebo negativně ovlivnit 

rozhodnutí, zda do dané země přijet; působí tedy jako push nebo pull faktor (ibid.).  

Požadavky imigrantů v cílové zemi mohou být podle této teorie formulovány na 

základě:  

a) podoby integračního modelu zvoleného cílovou zemí; Jedná se např. o poskytnutí 

aktivního a pasivního volebního práva, rovnost příležitostí, antidiskriminační 

legislativu, sociální dávky pro imigranty, atd. (ibid.). 

b) působení vlivů ze zdrojové (domovské) země; Zdrojová země může rozhodnutí 

emigrovat ovlivnit např. opatřeními emigrační politiky; emigranti mohou např. 

ztratit své původní občanství, ztratit možnosti dědit, příp. přijít o svá vlastnických 

práva, např. majetek v rodné zemi (ibid.).  

Migranti mohou být také ovlivněni „přímou kontrolou emigrantů v cílových zemích“ 

(např. skrze organizace mající své pobočky v cílových zemích) nebo formální 

                                                
33 Týká se především pracovní migrace. 
34 „Transnational Claims Making Theory“ (in) Koopmans R., Statham, P.: How national citizenship shapes transnationalism. A 
comparative analysis of migrants Claims-making in Germany, Netherlands and Great Britain. Transnational Communities 
Programme. Oxford University. 2001. 
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spoluprací mezi zdrojovou a cílovou zemí např. ve formě možnosti vzdělávat děti 

emigrantů v cílové zemi v rodném jazyce nebo nabídky snazšího získání občanství pro 

občany z bývalých kolonií v případě, že cílovou zemí je bývalá koloniální velmoc 

(ibid.). V neposlední řada jsou emigranti v dané zemi ovlivňováni aktuální politickou 

situací ve zdrojové/rodné zemi, která, v případě nepříznivé politické situace, může vést 

jak k odkladu rozhodnutí o návratu do rodné (zdrojové) země, tak k návratu. Jak uvádí 

Brettell (2000) „rodinné vazby jsou hlavním důvodem pro návrat“ (ibid.100). 

c)  kolektivní identitě imigrantů 

Kolektivní identita imigrantů vzniká především na základě etnické příbuznosti 

imigrantů nacházejících se v dané zemi, vnějších znaků (např. barvě pleti), vazby na 

zdrojovou zemi (stejná země původu). Dalším spojujícím znakem může být např. 

společné náboženské vyznání (viz výše „teorie sítí a sociálního kapitálu“) (ibid.).   

3.2 Imigrační politika 

Obecně představuje migrační politika  „soubor právních norem, politických rozhodnutí 

a dalších nástrojů určených k usměrňování přílivu cizinců na území národních států a 

určujících podmínky pobytu cizinců v zemi.“ Svými dopady (ekonomickými, 

politickými, sociálními a kulturními) ovlivňuje „celkové společenské klima hostitelské 

země a bezprostředně sousedících států, ale mnohdy i značně geograficky vzdálených 

oblastí“ (Horáková 2000: 3). Imigrační politika může obsahovat jak opatření vztažená 

k imigrantům, tj. příchozím do cílové země, tak i opatření vztažená k emigrantům35; 

těm, kteří svoji rodnou zemi opustí a usídlí se v zemi jiné (Koopmans, Statham 2001).  

Dále se však budeme věnovat pouze problematice imigrační politiky , tj. opatřením 

zaměřeným na imigranty přicházející do cílových zemí. 

3.2.1 Faktory ovlivňují podobu imigrační politiky 

Podoba imigrační politiky by měla podle Hollifield (2000) odrážet tři skutečnosti: 

ekonomické podmínky, (ne)existenci sítí (tj. sociální aspekty) a právní a institucionální 

zázemí.  

Tyto skutečnosti dále rozděluje podle jejich důležitosti při rozhodnutí týkajícího se 

migrace. Právní a politické faktory (práva občanská, politická a sociální) jsou 

považovány za „postačující podmínku“ pro pokračování migrace (Hollifield 2000: 148). 

                                                
35 Opatřením emigrační politiky může být např. ztráta občanství rodné země v případě přijetí občanství v zemi cílové (z formálního 
hlediska jde o neexistenci tzv. dvojího občanství v právu cílové země) nebo propadnutí majetku (Koopmans, Statham 2001).  
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Podobně se k důležitosti právních a politických faktorů vyslovuje také Schuck (2000): 

„Málo migrantů ví mnoho o zákonech a ještě méně by označilo zákony za hlavní faktor 

v jejich rozhodnutí migrovat (ibid.189). Za „nezbytnou podmínku pro pokračování 

migrace“ jsou pak považovány faktory ekonomické a sociální (Hollifield 2000: 148). 

Toto může také souviset s nejčastějšími směry migrace (tj. z Jihu na Sever a Východu 

na Západ; myšleno ve smyslu hospodářské geografie), neboť s ohledem na právní 

postavení imigrantů lze považovat jejich lepší postavení právě v zemích hospodářského 

Severu/Západu (tj. zemích cílových)36 (ibid.). 

Těmto faktorům byl věnován částečně prostor v části věnující se ekonomicky a sociálně 

podmíněné migraci. Obecně se však klade nejvíce důraz na ekonomický přínos imigrace 

(příp. náklady)37 pro cílovou zemi (ibid.). Náklady jsou obvykle spojovány s 

„nepříjemnými vlivy na pracovní trh, veřejné finance, sociální podmínky a distribuci 

příjmů“. Výnosy naopak s „pozitivní ekonomickou rolí imigrantů např. ve vztahu ke 

specifickému nedostatku pracovní síly nebo stárnoucí populace“ (Coppel, Dumont, 

Visco: 2001). Imigranti navíc také v cílové zemi poptávají „zboží a služby národních 

výrobců“ (Freemann 1995: 327). Imigrace může také „stimulovat podnikatelské 

prostředí“ (IOM 2004a). 

Na pozitiva a negativa by však nemělo být pohlíženo pouze optikou cílové země. IOM 

(2004a) upozorňuje např. na „odliv mozků“ z rozvojových/zdrojových zemí, který může 

mít pro zdrojové země významně negativnější dopad, než jaký by byl v případě odlivu 

běžných pracovníků způsobených např. nedostatečnou nabídkou práce ve zdrojové zemi 

(ibid.). 

Imigrační politiky jsou převážně „ovlivňovány domácími rozhodnutími“ (Coppel, 

Dumont, Visco 2001) a obsahují „procedury upravujícím legální pobyt, práva spojená 

se statusem, naturalizaci a zákony o občanství, podmínky přístupu na pracovní trh a k 

welfare službám (zdravotnictví, vzdělání, atd.), politickým právům, antidiskriminačním 

zákonům a politiky týkající se aspektů kulturních identit imigrantů“ (Geddes 2003: 5). 

Podle Coppel, Dumont, Visco (2001) lze v imigračních politikách zemí OECD nalézt 

pět hlavních témat: podmínky pro cizince přicházející krátkodobě za účelem obchodu 

nebo turistikou (ty jsou někdy spojené s nutností žádat o vízum), podmínky vstupu za 

účelem zaměstnání (příp. výběrová imigrace), pravidla povolující 

                                                
36 S ohledem na právní a institucionální zázemí, uvádí Hollifield (2000), že „v posledních 30 letech 20. století bylo hlavním 
udržujícím faktorem pro mezinárodní migraci (z Jihu na Sever, méně pak z Východu na Západ) narůstání práv pro cizince 
v liberálních demokraciích“ (ibid.148). 
37 Teorie nákladů a výnosů „Cost and benefit theory“ (Chiswick 2000: 61). 
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manželům/manželkám a blízkým příbuzným vstoupit do země na trvalé bázi (sloučení 

rodiny), možnost individuálně žádat o poskytnutí azylu, pravidla po naturalizaci, která 

umožní cizím státním občanům požádat o občanství. Posledním společným tématem je 

„rozlišení mezi trvalým pobytem a přechodným pobytem“ (ibid.).  

Globalizace hospodářství je spojená s potřebou mobility, a to jak v oblasti zboží, 

kapitálu a služeb, tak také pracovní síly: „Už není otázkou, zda mít migraci, ale to, jak ji 

efektivně řídit“ (IOM 2004a)38, aby bylo dosaženo maximálních pozitivních efektů a 

minimalizaci těch negativních.  

V této souvislosti upozorňuje Geddes (2003) na tzv. „liberální paradox“ otevřených trhů 

a relativně zavřených států“, který odkazuje na situaci ve Velké Británii a ostatních 

státech EU, které jsou na jedné straně „otevřené pohybu zboží, kapitálu a službám, ale 

na druhou stranu se snaží filtrovat pohyb osob a rozlišovat mezi chtěnými a nechtěnými 

formami migrace“ (ibid.20). To potvrzuje i Hollifield (2000), podle kterého „čím je 

liberálnější a demokratičtější společnost, tím je pravděpodobnější, že bude zahrnuta 

kontrola imigrace a bude existovat nechtěná migrace´“ (ibid.143).  

3.2.1.1 Liberální a restriktivní imigrační politika 

S ohledem na regulaci počtu příchozích imigrantů lze rozlišit dva základní přístupy při 

tvorbě imigrační politiky: liberální a restriktivní. Liberální  imigrační politika umožňuje 

cizincům téměř volný vstup příchozím cizincům. Tato politika je charakteristická pro 

porevoluční období (Baršová, Barša 2005: 222). Příkladem může být pracovní migrace 

v 50. letech 20. století spojená s hospodářskou obnovou zemí západní Evropy (srov. 

Geddes 2003). Takto zaměřená imigrační politika byla charakteristická např. pro ČR 

v období po pádu režimu po roce 1989, kdy bylo umožněno „´téměř každému, aby 

vstoupil na území a dělal zde, co chce´“ (Baršová, Barša 2005: 221).  

Opakem liberálně zaměřené politiky je restriktivní  imigrační politika, která je 

v současné době charakteristická pro většinu zemí OECD (Schiff 2008). Mezi základní 

opatření restriktivní politiky patří: zpřísnění podmínek pro sjednocování rodin, 

stanovení jiných kritérií pro udělení povolení k trvalému pobytu cizincům než pouze 

minimální délka pobytu v zemi, preference domácích pracovníků (příp. pracovníků 

z EU nebo pracovníků s trvalým pobytem v ČR) na trhu práce před ostatními 

pracovníky. Opatřením restriktivní imigrační politiky může být také usnadnění imigrace 

                                                
38 V této souvislosti Hollifield (2000) mluví o „relativně marginální roli státu v ovládání a strukturaci mezinárodní migrace“. Podle 
něj mohou státy „zpozdit nebo omezit rozvoj mezinárodních trhů (zboží, služeb, kapitálu a práce), ale nemohou je zastavit“ 
(ibid.158). 
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vysoce kvalifikovaných osob, tzv. výběrová imigrace (Chiswick 2000: 61, Coppel, 

Dumont, Visco 2001).  

Restriktivně zaměřená politika může vést k negativním důsledkům migrace, tj. k 

poklesu legální imigrace a růstu nelegální imigrantů a žadatelů o azyl (Horáková 2000: 

6, Coppel, Dumont, Visco 2001, Geddes 2003: 25).  

Liberální nebo restriktivní zaměření imigrační politiky lze dát také do souvislosti s 

případnými sociálními dopady imigrace. Hollifield (2000) uvádí tři teoretické přístupy: 

- liberální: Společnosti „neuvěřitelně dynamické a schopné absorbovat velké 

množství imigrantů“. Imigranti přispívají k zásobě lidského kapitálu a 

všeobecného bohatství společnosti. Tento přístupu zároveň počítá 

s předpokladem, že se „imigranti asimilují během jedné až dvou generací a 

zanikne tak jejich etnická identita“; z tohoto důvodu není nutné zavádět např. 

„pozitivní diskriminaci a pobídky“.; 

- neomalthusiánství: Každá společnost má „omezené zdroje (hlavně půdu) a 

limitovanou nabídku práce“. Z tohoto pohledu je imigrace převážně „nebezpečná 

pro všechny části společnosti“.;  

- marxistický: „Imigrace zvyšuje třídní konflikt“, což s ohledem na  marxistické 

pojetí nelze hodnotit pozitivně (ibid.165-166).  

Podle tohoto rozdělení lze říci, že liberálně zaměřená imigrační politika vychází 

z liberálního přístupu k sociálním dopadům imigrace, zatímco další dva přístupy 

charakterizují spíše restriktivní zaměření politiky. 

3.2.1.2 Imigrační politika jako důsledek zvažování nákladů a výnosů 

Imigrační politika je tvořena především za účelem maximalizace výnosů z migrace 

plynoucích a minimalizaci nákladů s ní spojených.  

S tímto přístupem přichází Freeman (2002), který odvozuje podobu imigrační politiky 

(ať už restriktivního nebo liberálního charakteru) od zájmů participujících aktérů a to ve 

vztahu k „distribuci nákladů a výnosů“ souvisejících s imigrací.  

Při tvorbě imigrační politiky jsou zvažovány náklady a výnosy a jejich (de)koncentrace 

mezi jednotlivými aktéry. Důsledky imigrace (především ekonomické) jsou 

ovlivňovány dostupností „faktorů jako je práce, půda a kapitál“ a také možnost 

substituce a komplementarity „mezi národní a imigrantskou pracovní silou“ (viz 

Migrace a dopady na pracovní trh cílové země). Pokud jsou „výnosy koncentrované a 

náklady rozptýlené“ je („expansivní“) imigrační („klientelistická“) politika tvořena na 
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základě požadavků „klientů“ neboli zájmů podnikatelů, obchodníků nebo zemědělců a 

projevuje se zvýšenou poptávkou po zahraniční pracovní síle. Jako příklad lze uvést 

poptávku „farmářů na jihu USA nebo stavebního průmyslu v Německu“ (Hollifield 

2000: 145) Zahraniční pracovní síla pak přichází do zemí v rámci programů pro sezónní 

pracovníky. 

Tento přístup vychází z tzv. Wilsonova rámce, který dává do souvislosti distribuci 

nákladů a výnosů mezi skupinami aktérů a liberální/restriktivní podobu imigrační 

politiky (viz rozdělení níže).  

Obrázek 3 Wilsonův rámec aplikovaný na podobu imigrační politiky 39 
Způsob distribuce 
nákladů/výnosů Typ politiky Úroveň 

konfliktu 
Předpokládaná podoba imigrační 
politiky 

Koncentrované výnosy, 
koncentrované náklady 

Zájmově skupinová Vysoká 
Nelze předpokládat (Časté změny? 
Role lobujících skupin? 

    
Koncentrované výnosy, 
rozprostřené náklady 

Klientelistická Nízká Expanzivní 

    
Rozprostřené výnosy, 
koncentrované náklady 

Podnikatelský Vysoká Restriktivní 

    
Rozprostřené výnosy, 
rozprostřené náklady 

Majoritní Nízká 
Nelze přepokládat (Otázka 
byrokratizace?  

Zdroj: Freeman 2002: 80, upraveno autorka 
 

S předpokladem, že je imigrační politika tvořena na základě zájmů různých aktérů 

souhlasí také Geddes (2003); uvádí, že „´klientelistická´ expansivní imigrační politika 

odráží obchodní zájmy a zájmy pro-migrantských neziskových organizací“, které jsou 

na existenci imigrace závislé40. Toto ukazuje na příkladu vývoje poptávky po zahraniční 

pracovní síle v druhé polovině 20. století, kdy po druhé světové válce byla imigrace 

(především pracovní) vyžadována ze strany podnikatelů. Po hospodářské krizi v 80. 

letech, však tyto potřeby již nebyly. Geddes (2003) zároveň uvádí, že od konce 90. let je 

obecně obtížné tyto „pro-imigrační“ postoje nalézt (ibid.21); což by odpovídalo 

přechodu k imigraci výběrové.  

Nejvýznamnějším aktérem při tvorbě imigrační politiky je samozřejmě stát. Náklady 

spojené s migrací se mohou projevit jako negativní vlivy na pracovní trh, veřejné 

finance, sociální podmínky a distribuci příjmů (tj. výši mezd v cílové zemi); jako 

výnosy spojené s imigrací např. vyřešení problému s nedostatkem pracovní síly ve 

                                                
39 Jak uvádí Freeman, klientelistická expansivní imigrační politika je spojená především se zájmy malých skupin, které se těší 
koncentrovaným výnosům a mají tak o imigraci větší zájem než skupiny (jedinci), kteří musí nést náklady spojené s imigrací. 
(Freeman 2002: 81). 
40 V tomto případě nemusí jít pouze o neziskový sektor, ale také např. organizace zprostředkující práci cizincům, příp., jak uvádí 
Rabušic a Burjanek, „ilegální organizace specializující se na pašování osob do země, na vystavování falešných dokladů, na 
aranžování sňatků mezi občany cílové země a imigranty“. Vztahy mezi těmito institucemi a (i)migrací se na teoretické rovině věnuje 
„institucionální teorie“ (Rabušic, Burjanek 2003: 13). 
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vybraných sektorech nebo zamezení/omezení demografického stárnutí ve vyspělých 

zemí (Coppel, Dumont, Visco 2001). 

Nyní se zaměříme na některé z uvedených oblastí; konkrétně na migraci a dopady na 

pracovní trh cílové země (nezaměstnanost a výše mezd), migraci a dopady na veřejné 

finance v souvislosti s existencí sociálního státu a demografickému stárnutí obyvatel. 

Tyto oblasti byly zvoleny z důvodu souvislosti se srovnávanými účely imigrace; 

imigrací pracovní a rodinnou, která je v této práci obecně spojována 

s dlouhodobým/trvalým usazením se.  

Migrace a dopady na pracovní trh cílové země 

Dopady migrace na pracovní trh v cílové zemi lze samozřejmě také rozdělit na pozitivní 

a negativní. Jako pozitivní dopady lze uvést: zvýšení poptávky po zboží a službách, 

které jsou zajišťovány rodnými obyvateli, imigranti (obzvlášť v EU) slouží jako 

„flexibilní zdroj pracovní síly“, který „kompenzuje nedostatečnou (geografickou a 

funkcionální) mobilitu národního obyvatelstva“ (Coppel, Dumont, Visco 2001, 

Zimmermann 1995: 327). Potřeba zahraniční pracovní síly je také často citována 

v souvislosti s nedostatečnou poptávkou po vybraných pozicích na sekundárním trhu 

práce ze strany národních občanů (např. ve stavebnictví, úklidu nebo dopravě, ale také 

nedostatkem kvalifikovaných pracovníků ve vybraných profesích, jako je např. 

zdravotnictví, informační technologie), které vedou jednotlivé státy k poptávání 

potencionálních zaměstnanců v rámci projektů tzv. výběrové imigrace (Geddes 2003: 4, 

Garson 2008, Coppel, Dumont, Visco 2001). Negativní dopady jsou spojovány 

především s obavou, že imigrace povede k růstu nezaměstnanosti a nižším mzdám pro 

rodnou populaci. Tyto obavy jsou zřetelné především „v mnoha evropských zemích (v 

EU), kde jsou vyšší míry nezaměstnanosti a kde je vyšší míra dlouhodobě 

nezaměstnaných než v mnoha ne-EU zemích OECD“ (Coppel, Dumont, Visco 2001). 

Nyní se zaměříme právě na výše uvedenou obavu z poklesu mezd a zvýšení 

nezaměstnanosti v cílové zemi; podkladem bude analýza OECD (autorů Coppel, 

Dumont, Visco) a závěry Zimmermanna (1995) týkající evropské migrace. 

Míra dopadů pracovní imigrace na národní pracovní trh závisí na několika faktorech 

např. na znalostech a vzdělání imigrantů41, jejich počtu (příp. imigračních vlnách), 

                                                
41 Podle OECD má „téměř polovina dospělé populace cizinců [žijících v zemích OECD] nižší střední (středoškolské vzdělání)“, což 
souvisí s minulou vysokou poptávkou po zahraničních pracovnících v období 50. – 60. let, neboť tito pracovníci v cílových zemí 
většinou zůstali natrvalo (Coppel, Dumont, Visco 2001, Geddes 2003: 15). 
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(ne)legalitě pobytu, a také na jejich sociodemografické charakteristice (tj. např. pohlaví, 

zdrojová země) a také na ochotě naučit se jazyk, apod. (Coppel, Dumont, Visco 2001).  

Významnou roli hraje také vztah mezi domácí pracovní silou a pracovní silou 

představovanou imigranty; tj. zda jsou tyto pracovní síly komplementární (vzájemně se 

doplňují), nebo zda jsou substituční (vzájemně nahraditelné). Jak uvádí Zimmermann 

(1995), „čím vyšší je substituce cizí pracovní síly silou domácí, tím je 

pravděpodobnější, že růst imigrace povede ke snížení mezd domácí pracovní síly nebo 

pokud nejsou mzdy flexibilní, poroste nezaměstnanost“.  

Vliv komplementarity/substituce jednotlivých faktorů zajišťovaných imigranty ukazuje 

následující zobrazení. Je zřejmé, že s ohledem na zavádění restrikcí má zásadní vliv 

právě substituce (vzájemná) nahraditelnost domácí pracovní síly a pracovní síly 

zajišťované imigranty.  

Obrázek 4 Model faktorů ovlivňujících preferenci dané imigrační politiky 
Produkční 

faktor 
Komplementarita/substituce 
faktor ů ze strany imigrantů 

Restriktivní/liberální 
podoba politiky 

Komplementární Liberální 
Půda 

Substituční Není důvod k restrikcím 

Komplementární Liberální 
Kapitál 

Substituční Není důvod k restrikcím 

Komplementární Liberální 
Práce 

Substituční Restriktivní 

          Zdroj: Freeman 2002: 89, upraveno autorka 
 

Migranti přijímají nejčastěji práci na sekundárním pracovním trhu, „kde jsou využívaní 

jako levná pracovní síla a mají tak málo možností pro sociální mobilitu“ (Schmitter-

Heisler 2000: 81).  

Pro odlišení primárního a sekundárního pracovního trhu uvádí Schmitter-Heisler (2000) 

následující charakteristiky: primární pracovní trh je charakteristický kvalifikovanou, 

dobrou, slušně placenou prací a vyšší mírou jistoty, že práce bude po určitý čas 

zachována. Naopak sekundární pracovní trh se vyznačuje nekvalifikovanou prácí s 

nízkými mzdami. Jistota trvalosti zaměstnání je zde významně omezena (ibid.81).  

Zimmermann (1995) souhlasí s tím, že (ne)kvalifikovanost zahraničních pracovníků 

hraje s ohledem na dopady pro cílovou zemi zásadní roli. Zároveň uvádí, že 

kvalifikovaná imigrační pracovní síla je „většinou komplementární k národní pracovní 

síle“ (ibid.327-328, srov. také IOM 2004a), což může souviset i např. s jazykovou 

vybaveností, neboť pokud pracovní pozice nutně vyžaduje znalost jazyka cílové země, 
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kvalifikace sama o sobě stačit nebude. To potvrzuje také trend uvedený autory ze 

Světové banky, kteří říkají, že ačkoliv mají imigranti „v průměru a speciálně v EU“ 

vyšší tendenci k nezaměstnanosti než občané cílové země, „čím je delší délka pobytu, 

tím je nezaměstnanost [mezi nimi] nižší“. Jako důvod uvádí především to, že se naučí 

řeč a lépe se orientovat v institucích a na pracovním trhu  (Coppel, Dumont, Visco 

2001, [pozn. autorky]).  

Naopak nekvalifikovaná pracovní síla je substituční (vzájemně zaměnitelná). V tomto 

případě může vést „rostoucí imigrace k poklesu mezd a (možnému) růstu 

nezaměstnanosti nekvalifikovaných“ (Zimmermann 1995: 327-328). Autoři OECD 

(Coppel, Dumont, Visco 2001) tento trend potvrzují a doplňují, že „imigrace může 

způsobit krátkodobý růst nezaměstnanosti, dlouhodobě však míra nezaměstnanosti 

klesá“ (ibid.).  

Pokud bychom chtěli shrnout závěry autorů ze OECD a IOM, všichni se shodují na to, 

že neexistuje významný vztah mezi nezaměstnaností a nárůstem počtu zahraničních 

pracovníků. Zároveň uvádí, že i vliv na mzdu v cílové zemi je minimální (ibid., IOM 

2004a).  

Migrace a dopady na veřejné finance ve vztahu k existenci sociálního státu a 
demografickému stárnutí obyvatel 

Debaty týkající se nákladů a výnosů souvisejících s imigrací se věnují také dopadu na 

veřejné finance v sociálních státech ve smyslu, zda imigranti „představují dodatečný 

náklad na sociální, vzdělávací a zdravotní systém“ (Coppel, Dumont, Visco 2001).  

Národní státy regulují přijetí na území a přístup migrantů nejen k politickým a 

občanským právům, ale také k právům sociálním. Tato „distribuce sociálních práv a 

přístup k sociálním službám má přímý vliv na životní šance imigrantů“ (Faist 

1995:177).  

Jak uvádí, „tyto diskuze vedly v některých zemích k zavádění čekacích období, které 

zamezí nově příchozím získání dávek sociální ochrany nebo v nezaměstnanosti“, což je 

obecně patrné např. v rámci Unie, neboť přiblížení se výše uvedeným právům je možné 

až po době 5letého nepřetržitého pobytu v jedné ze zemí a udělení povolení k trvalému 

pobytu42. Faist (1995) v této souvislosti upozorňuje na jedno z rozdělení občanů v rámci 

Unie, a to na „citizens“, tj. občany národního státu a tzv. „denizens“ neboli cizince 

s povolením k trvalému pobytu, kdy uvádí, že právě tito „denizens“ nejsou v porovnání 

                                                
42 Na základě Směrnice Rady 2003/109/ES, o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě 
pobývajícími rezidenty. 
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s občany národních států a občanů ze třetích zemí tolik znevýhodňováni v přístupu 

k sociálním právům a sociálním službám. Na druhou stranu však uvádí, že „do současné 

doby (právo volit a být volen v místních a evropských volbách) je umožněno pouze 

osobám, které jsou občany členských států“ (ibid.193). 

Vliv migrace v souvislosti s veřejnými financemi je také uváděn ve vztahu 

k demografickému stárnutí obyvatel. Podle údajů OECD bude od roku 2010 klesat 

„proporce populace v produktivním věku“, což bude ovlivňovat jak „životní podmínky“ 

těchto lidí, tak také jednotlivé státy skrze dodatečné výdaje ze státních rozpočtů 

(Coppel, Dumont, Visco 2001). Dá se tedy očekávat, že sociální státy budou „také pod 

rostoucím tlakem, neboť výplata penzí bude absorbovat větší podíl sociálních výdajů; 

jestliže vlády nezredukují výdaje nebo nezvýší daně“ (ibid.).  

Podle autorů OECD (ibid.) může rostoucí imigrace omezit nepříznivý vliv na životní 

úroveň a vládní rozpočet, ale nemůže sama o sobě tento problém vyřešit, neboť:            

1) v zemích OECD není „věkový profil imigrantů o mnoho jiný než v národní 

populaci“; 2) i kdyby imigrační politiky odrážely potřebu vybraných věkových skupin, 

jednotlivé národní státy nemohou „ovlivnit emigraci“ (ibid.). Navíc tito autoři 

upozorňují na ilegální migraci, která “ovlivňuje možnosti kontrolovat demografické 

složení imigrantů“ (ibid.). 

3.3 Integrační politika 

Jak bylo uvedeno v úvodu této práce, integrační politika by měla být součástí politiky 

imigrační (Geddes 2003: 5, srov. také Baršová, Barša 2005: 11). V této části je od 

imigrační politiky oddělena, neboť má svá specifika. 

Integrace představuje podle Froy (2006) „komplexní záležitost, která vyžaduje 

dlouhodobou strategii a trvalou investici zdrojů (ibid.34); „imigranti potřebují jasné 

instrukce, které je budou řídit různými službami, které podpoří jejich přechod v nový 

život“. Je tedy zásadní, aby „byla migrace doprovázena integrací“ (ibid.32). 

Obecně lze za hlavní cíl integrační politiky považovat „podpoření procesu začleňování 

přistěhovalců – jako jednotlivců či skupin – do hostitelských společností“ (Baršová, 

Barša 2005: 11). Této podpory může být dosaženo skrze různé typy udělovaných 

pobytů a politiky týkající se „zaměstnání, vzdělání, bydlení, občanství a veřejného 

pořádku“ (Castels 1999: 4).  

Integrace by však neměla být chápána jako jednostranná akce neboli aktivita na straně 

příchozích cizinců za účelem přizpůsobit se novým podmínkám. Analýza OECD (Froy 
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2006) týkající se zavádění integračních opatření v dané cílové zemi uvádí např. tyto 

oblasti, které se týkají především aktivit na straně státu:  

- problematika bydlení (bytové politiky), jejímž cílem by mělo být předcházení 

koncentraci imigrantů a menšin v určitých oblastech, a to např. skrze postihování 

majitelů bytů, kteří cizince diskriminují nebo skrze podporu smíšeného sociálního 

bydlení; 

- vzdělávání mladých imigrantů zaměřené především na zajištění rovných 

příležitostí dětí imigrantů ve školách všech úrovní s důrazem na znalost jazyka a 

také předcházení utváření tříd/škol, kde budou pouze cizinci; 

- vzdělávání dospělých imigrantů; 

- podpora podnikatelských aktivit imigrantů; 

- pomoc při vytváření sociálních sítí, které by imigrantům pomohly při hledání 

zaměstnání, ale také zajištění rovného přístupu ke sportovním a kulturním akcím a 

zároveň by přispěly k mezi-kulturnímu a mezi-náboženský dialog; 

- propagace přípustných pracovních podmínek založené na spolupráci se 

zaměstnavateli, odbory za účelem zajištění přípustných pracovních podmínek pro 

imigranty (práce v zdravotně nezávadném a bezpečném prostředí, přípustná 

pracovní doba) a zároveň vyřešení problémů s ilegálním pracovním trhem; 

- ekonomický rozvoj a zajištění rovného přístupu všech členů komunit na 

pracovní trh  za účelem odstranění diskriminace na trhu práce a případných bariér 

(ibid.42). 

V současné době pak do procesu integrace zasahuje významně existence tzv. sociálního 

státu a (ne)povolení přístupu výhod z něho plynoucí; ty se většinou týkají pouze občanů 

cílové země. Jak uvádí Geddes (2003): „Sociální státy jsou klíčovou arénou, kde se 

tvoří exkluze a inkluze“ (ibid.22). Podle Castelse (1999) je exkluze/inkluze právě 

důsledkem „ostrého rozdělení cizích a národních občanů skrze odepření základních práv 

vedoucího k rozdělení společnosti“ (ibid.16–17). 

Problematika integrace imigrantů do většinové společnosti je spojena s dobou 

nepříznivého hospodářského vývoje po roce 1973 předpokládalo, že imigranti najatí na 

práci cílové země z důvodu nedostatku nabídky práce opustí (Geddes 2003: 17); ti však 

zůstali.  

Ti však zůstali, což vedlo ke „změnám v etnickém složení většiny vysoce rozvinutých 

zemí“. Vzhledem k tomu, že cílové země s těmito imigranty nepočítali, docházelo 
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k jejich „ekonomické a sociální marginalizaci“, která byla způsobená poklesem nabídky 

práce a také „nedostatečnými sociálními sítěmi“ 43. Imigranti si začali na základě jejich 

etnicity vytvářet komunity a rozvíjet vlastní „ekonomickou, sociální a kulturní 

infrastrukturu“ vedoucí až k politické „mobilizaci“, což se setkalo s více či méně 

negativními reakcemi ze strany většinové společnosti. Stát byl tak nucen na nastalou 

situaci reagovat právě skrze integrační politiky (Castels 1999: 3-4). 

Na základě výše uvedeného vývoje přistupovaly jednotlivé země různě k regulaci jak 

samotného počtu imigrantů, tak také podmínek pro jejich další pobyt, příp. usazení se. 

Pro definování možných přístupů cílové země k imigrantům je v této teoretické části 

použito rozdělení Castelse (viz dále).  

3.3.1 Pracovní vs. sociální integrace  

Integrační opatření lze obecně rozdělit do dvou hlavních skupin, a to integraci na trhu 

práce a integraci sociální (společenskou).  

Integrace na pracovní trh znamená začlenění se do „lokálního pracovního trhu“ 

odlišného kulturně, ale také samotná organizace práce může být jiná. Integrace sociální 

je pak zaměřena především na usídlení se v „lokální komunitě“, tj. začlenit se do 

většinové společnosti (Csaba 2007: 3). 

Z opatření týkajících se těchto dvou hlavních předmětů integrace uvádím pro oblast: 

- integrace na trh práce: pozitivní diskriminaci, účast v projektech výběrové 

migrace, možnost měnit volně zaměstnání, znalost jazyka cílové země, uznání 

vzdělání dosaženého v rodné/zdrojové zemi imigranta, rekvalifikační (vzdělávací) 

kurzy, pomoc center pro nezaměstnané apod.; 

- integrace sociální: znalost jazyka cílové země, dostupné bydlení a vzdělání, 

předcházení sociální exkluzi ze strany cílové země apod.   

Jakkoli je důležitá integrace do většinové společnosti, zásadní roli má především 

integrace na pracovním trhu v cílové zemi, neboť imigranti jsou obecně více ohroženi 

nezaměstnaností a sociální exkluzí (Giguére 2006: 22). Najít místo na pracovním trhu 

může znamenat vyhnutí se finančním problémům a následné socioekonomické exkluzi 

(s čímž souvisí vytlačení na okraj společnosti), a to nejen na základě reakcí většinové 

společnosti, ale také „fyzicky“ na okraje velkých měst44, což může vést k tvorbě ghett a 

následujícím negativním reakcím ze strany většiny.  

                                                
43 O jejich důležitosti bylo mluveno v rámci sociální podmíněné imigrace, viz Faktory podmiňující migraci) 
44 Např. sociální nepokoje spojené s tvorbami ghett ve Francii (tj. Paříž a ostatní velká francouzská města v roce 2005).  
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Giguére (2006) upozorňuje také na to, že finanční problémy „nutí migranty vzít práci, 

co nejdříve dostupnou“ bez ohledu na jejich znalosti a zkušenosti. Dlouhodobé 

zaměstnání vyžadující nižší kvalifikaci, než jakou imigrant má, může vést ke ztrátě 

získaných znalostí, což může danou osobu znevýhodnit na trhu práce i do budoucna 

(ibid.22-23). 

3.3.2 Modely integračních politik 

Preference pracovní nebo sociální integrace cílovou zemí je v různé míře obsažena 

v modelech integračních politik. Castels (1999) rozlišuje čtyři základní modely, jak 

mohou cílové země „reagovat na imigraci“ a „definovat migrantovu pozici ve 

společnosti“; a to skrze totální vyloučení, diferenciální vyloučení, asimilaci nebo na 

základě pluralistického přístupu (ibid.3). Tyto modely/přístupy jsou ideální formou a 

odpovídají situaci kolem 90. let 20. století45. Později se začaly hranice mezi 

jednotlivými modely ztrácet a v současné době země většinou používají kombinace 

jednotlivých opatření (Baršová, Barša 2005: 35). 

Podle Castelse (1999) vychází jednotlivé modely z historických zkušeností daných 

cílových zemí. Na základě tohoto východiska rozděluje země na: 

- založené na etnické příslušnosti; čemuž odpovídá exkluzivistický model, 

- založené na politické a kulturní komunitě; čemuž odpovídá „asimilační model 

s pozdějším posunem k pluralistickému modelu“ 

- založené na pluralistické kultuře; čemuž odpovídá pluralitní multikulturní model 

(ibid.14–15).  

S ohledem na historické řazení těchto modelů uvádí Castels (1999) jako počáteční stav 

model totálního vyloučení („ total exclusion“), jehož cílem bylo zabránit samotnému 

příchodu imigrantů; což se podle něho nepodařilo žádné z vyspělých zemí, neboť 

v procesu globalizace je migrace významná především z hlediska ekonomického 

(průmyslového) (Castels, Davidson 2000: 60). Protože nešlo imigraci zamezit úplně, 

bylo od toho modelu upuštěno a proti příchozím cizincům byla přijímána opatření, která 

je vylučovala z participace na vybraných částech společenského života.  

Modifikací „totálního vyloučení“ bylo tzv. vybrané vyloučení („differential 

exclusion“) 46. Základní myšlenkou tohoto přístupu je „víra, že přijetí imigrantů je pouze 

přechodné“, neboť trvalý pobyt cizinců by mohl cílovou zemi ohrozit z důvodů: 

                                                
45 Castelsova práce je z roku 1995 (Castels 1999). 
46 Také uváděno jako etnicko-exklusivistický (diskriminační) model (Drbohlav 2001). 
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- ekonomických (tlak na mzdy a pracovní podmínky),  

- sociálních (zvýšená poptávka po sociálních službách, tvorba underclass),  

- kulturních (ohrožení národní kultury a identity)47, 

- politických (obavy z veřejného nepořádku, dopady na politické instituce nebo 

zahraniční politiku. 

Migranti jsou přijímáni především z „funkčního“ hlediska; a to jako „pracovníci nebo 

usedlíci; jako jednotlivci, ale ne jako rodiny a komunity; jako dočasní obyvatelé, ale ne 

dlouhodobý rezidenti“ (Castels, Davidson 2000: 61). Z tohoto důvodu daná země 

neusiluje o integraci imigrantů, ani o zlepšení (usnadnění) podmínek jejich pobytu 

(Šišková 2001: 25). Imigranti jsou přijímání pouze jako pracovníci přicházející na 

základě přechodné pracovní poptávky, příp. může jít o přijetí uprchlíků na přechodnou 

ochranu. V tomto modelu tedy již nejde o úplné vyloučení všech imigrantů, ale o 

vyloučení z určitých oblastí společenského života; konkrétně např. z výhod plynoucích 

ze sociálního státu, možnosti získat občanství, z politické účasti v cílové zemi (ať už 

aktivní nebo pasivní) nebo např. z možnosti volně podnikat a měnit pracovní místa (tj. 

omezení na trhu práce). 

Exkluze (vyloučení, znevýhodnění) může být podle Castelse (1999) provedena skrze 

„právní mechanismy“ (např. odmítnutím naturalizace; nejčastěji omezeno na udělení 

občanství na základě práva krve48, nastavením výrazného rozdílu mezi právy občanů a 

ne-občanů cílové země, omezením slučování rodin) nebo skrze „neformální praktiky“ 

spojené např. i s reakcemi většinové společnosti (např. rasismus a diskriminace).  

Tento přístup je podle Castelse (1999) typický pro státy střední a východní Evropy, 

které se „setkaly s invazemi a migrací a vzestupy a pády říší“ nebo země 

charakteristické tzv. „guestworker“ systémem (tj. najímaní sezónních pracovníků). Jako 

příklad uvádí Německo49, Rakousko nebo Švýcarsko (ibid.4-5, 14). 

Jak se později ukázalo, restrikce zaměřené na práva imigrantů s dlouhodobým pobytem, 

podmínky pro slučování rodin a omezení politické participace nedosáhli účelu zamezit 

trvalému usídlení. 

Dalším přístupem k začlenění/vyloučení příchozích imigrantů v cílové zemi byl model 

asimilace („assimilation“). Proces asimilace lze definovat jako politiku začlenění 

                                                
47 Castels (1999) uvádí, že jde o státy založené na „etnické příslušnosti“ a „kulturní homogenitě“;  akceptovat jazykové a kulturní 
odlišnosti je viděno jako ohrožení pro národní kulturu (ibid.14). 
48 Získání občanství na základě pokrevního příbuzenství, tj. děti od svých rodičů; případně může být rozšířeno na vzdálenější 
příbuzné (viz příklad Německa) (Castels 1999: 5-6). 
49 Jak příklad přístupu „vybraného vyloučení“ uvádí Castels (1999) Německo. Udělení německého občanství je založeno na právu 
krve, případě etnicitě (tj. existenci německých předků) (ibid.5-6). 
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(inkorporace) do společnosti skrze jednostranný proces adaptace (Brettell, Hollifield 

2000: 15).  

Z historického hlediska je tento přístup založen na „koloniální historii a idejích 

občanství, občanských práv a politické účasti vycházející z demokraticko-

nacionalistických hnutí v 18. a 19. století“ (např. Velká Francouzská revoluce v roce 

1789). Základním předpokladem tohoto přístupu je členství v „politické komunitě“ 50 

(zajištěné skrze rychlé získání občanství) a „sdílení společné kultury“ (zajištěné 

předpokladem, že se imigranti vzdají jazykových, kulturních a sociálních odlišností a 

stanou se „neodlišitelnými od většinové populace“) (Castels 1999: 7, 14, Drbohlav 

2001).  

Tento model byl podle Castelse (1999) aplikován především ve vysoce rozvinutých 

imigračních zemích. Jako příklad uvádí Francii51, Nizozemí nebo Velkou Británii 

(ibid.14). 

Později bylo od asimilačního i diskriminačního modelu upuštěno a byl nahrazen 

integračním modelem; z důvodů: 

- Imigranti se nestávali rychle asimilovatelnými jednotlivci, neboť vzdání se svých 

specifických odlišností nevedlo k zaručení „sociální rovnosti“ s většinovou 

společností a nechránilo je před rasismem. Imigranti byli znevýhodňováni jak na 

trhu práce, tak také ve společnosti.  

- V reakci na tyto negativní dopady se imigranti uzavírali do komunit a vytvářeli 

sociální, kulturní a politické asociace, což vedlo také k zachování jejich 

mateřského jazyka. Zároveň se koncentrovali na okraji velkých měst, což 

k negativním reakcím ze strany většinové společnosti ještě více přispívalo 

(Castels 1999: 7-8, srov. Drbohlav 2001).  

Integrační model je podle Castelse „slabší formou asimilace, založené na myšlence že 

adaptace je postupný proces, ve které hraje roli soudržnost skupiny (…) nicméně 

finálním cílem ke kompletní absorpce do dominantní kultury“ (Castels 1999: 8). 

Tento model je pro imigranty méně stresujícím, než je model asimilační, neboť se 

z jejich strany očekává „pozvolné a dobrovolné přizpůsobení“ s možností zachování 

kulturních specifik (Drbohlav 2004: 10).  

                                                
50 Castels (1999) nazývá tento model také „republikánským modelem“ (ibid.11, 14). 
51 Jako příklad „asimilačního“ přístupu uvádí Castels Francii. Získání občanství (a tedy zrovnoprávnění s francouzskými občany) je 
možné již po 5 letech pobytu. Děti narozené cizincům na území Francie získávají automaticky občanství na základě tzv. právě země, 
existuje zde možnost dvojího občanství. Toto rychlé a relativně snadné zrovnoprávnění je však podmíněno prokázáním „nezbytné 
občanské ctnosti a dostání závazkům sekulárního a jednotného státu“, včetně prokázání znalosti francouzského jazyka (ibid.9). 
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Baršová, Barša (2005) uvádí, že tento model vznikl jako jakýsi kompromis mezi 

„francouzským asimilačním modelem občanské integrace jednotlivců a britským 

pluralistickým modelem multikulturní integrace skupin“ (ibid.37). 

Posledním přístupem k začlenění/vyloučení imigrantů do společnosti je pluralistický 

model „národního členství na základě usídlení“. Hlavní myšlenkou tohoto přístupu je 

„přijetí populace imigrantů jako etnické komunity, která zůstává odlišena od majoritní 

společnosti s ohledem na jazyk, kulturu, sociální chování“. Imigranti jsou podporováni 

jak v trvalém usídlení, tak ve slučování rodin. 

Tento model je podle Castelse (1999) typický pro „klasické imigrační země“ jako je 

USA, Kanada nebo Austrálie. Jak uvádí, tento model je pro tyto země obecně 

nejsnadnějším způsobem, jak se vypořádat s velkým množstvím imigrantů z různých 

kulturních zázemí (ibid.15).  

Podle zásad pluralismu „musí být imigrantům garantována rovná práva ve všech sférách 

společnosti, aniž by se museli vzdát rozdílnosti; obvykle se však počítá s jejich 

konformitou s klíčovými hodnotami“ (ibid.11, srov. také Drbohlav 2001). 

S ohledem na podporu rovnosti s občany cílové země rozlišuje Castels (1999) dvě 

varianty pluralitního přístupu, a to:  

- přístup „laissez-faire“ typický např. pro USA52; podle kterého je rozdílnost 

tolerována, ale „není zde přítomna podpora státu o zachování jednotlivých 

specifik“. Stát však nemůže zaručit, že se imigranti nestanou socioekonomicky 

vyloučení a nebudou se vytvářet ghetta; 

- explicitní multikulturní politika je typická např. pro Kanadu nebo Austrálii; tento 

přístup předpokládá ochotu většinové společnosti akceptovat kulturní odlišnosti a 

podle toho měnit sociální chování a institucionální struktury (Castels 1999: 11-

12).  

Castels (1999) také srovnává dopady zavedení jednotlivých modelů a uvádí, že 

v zemích s pluralistickými politikami „lze snadněji dosáhnout vyšší stupeň ekonomické, 

sociální a politické integrace než v zemích, které se snaží explicitně o asimilaci“; 

vodítkem mu k tomu jsou následující poznatky:  

                                                
52 Jak uvádí Castels (1999) pluralistický „laissez-faire“ model integrační politiky v USA je charakteristický integrací imigrantů do 
hospodářství a společnosti na základě „síly trhu“, což souvisí s „egalitářským charakterem americké společnosti (...),který poskytne 
příležitosti pro skupiny imigrantů stát se součástí tzv. ´amerického snu´“. Role vlády je především v usnadnění získání občanství, 
což je v případě dětí imigrantů zajištěno skrze „právo země“. „Konformita s klíčovými hodnotami“ většinové společnosti je 
zajištěna skrze povinnou školní docházku, která zajistí jak znalost jazyka, tak také „amerických hodnot“ (ibid.12). 
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-  „státy garantující lidská práva“ nemohou předcházet tomu, aby se „přechodné 

migrantské pracovní síly“ v cílových zemích neusazovaly a „neformovaly se do 

etnických skupin“,  

- aplikace diskriminačního modelu (ve srovnání s pluralistickým přístupem) vede k 

„marginalizaci imigrantů“ a jejich jasnému oddělení od občanů většinové 

společnosti, což je provedeno především skrze odepření sociálních, politických a 

částečně také ekonomických práv (viz výše; model vybraného 

vyloučení/diskriminační),  

- jak model diskriminační, tak model asimilační zvyšují „pravděpodobnost 

rasových útoků“ a vznik „extrémně-pravicových nati-imigrantských skupin“ ve 

většinové společnosti; s tím souvisí na druhé straně mobilizace imigrantů 

(ibid.16). 

S ohledem na zavedení opatření integrační politiky pak uvádí, že by se státy preferující 

přechodnou migrační pracovní sílu měly zaměřit na dlouhodobý dopad této migrace; tj. 

počítat ve svých politikách s budoucím usazením přechodně najatých imigrantů. 

Úspěšného usazení se imigrantů může být dosaženo především skrze politiky 

„přijímající trvalé usazení a slučování rodin“ a politiky dlouhodobě nepodporující 

rozdělení společnosti na občany cílové země a imigranty, tj. politiky garantující „plná 

práva ve všech sociálních sférách“. Cestou k tomuto může být např. snadné udělování 

občanství; a to např. i ve formě „dvojího občanství“ (ibid.16–17).  

 

S jednotlivými modely integračních politik souvisí teorie adaptace imigrantů 

vycházející podle Drbohlava (2003/2004) z konceptu exkluze a inkluze. Tato teorie 

vysvětluje začlenění imigranta do většinové společnosti směrem od exkluze k inkluzi.  

Inkluze imigrantů do většinové společnosti lze dosáhnout skrze adaptaci, akulturaci, 

integraci, příp. asimilaci: adaptace53 a akulturace54 jsou aktivity spojené spíše 

s aktivitou imigranta, který si z vlastní iniciativy přisvojuje majoritní hodnoty a zvyky. 

Opakem je asimilace55, která je charakteristická stanovením podmínek ze strany 

většinové společnosti, „za jakých bude migrant přijat a nebude se dostávat do 

konfliktů“. Ideální formou vztahu migranta a většinové společnosti je integrace, 

                                                
53 Sociální adaptace je soubor vztahů, „kterými jedinec spravuje své chování tak, aby harmonicky zvládal podmínky daného 
prostředí, jedná se především o proces vlastního přizpůsobování se podmínkám a požadavkům společnosti, v níž jedinec žije.“ 
(http://nb.vse.cz/kreg/Materialy/REG314/REG314_hesla.htm) 
54Akulturace je proces sociálních a kulturních změn, které vznikají v důsledku kontaktu dvou či více různých kultur (ibid.)  
55 Asimilace je „proces postupného splývání kulturních, sociálních, etnických skupin, v němž jedna ze skupin ztrácí své specifické 
rysy a přejímá rysy skupiny druhé“. (Akademický slovník 1995: 74) 



 51 

charakteristická „akceptací rozdílů obou skupin a dobrovolným přizpůsobením se 

novým společenským normám, tradicím a podmínkám“ (ibid.9-10).  

Jak uvádí Drbohlav (2003/2004), počáteční exkluze může být také „výsledkem izolace 

samotného migranta“, a to v případě, že účelem jeho pobytu je maximalizace 

ekonomické zisku, a ne získání sociálních kontaktů s většinovou společností. Dalším 

důvodem může být také situace, kdy v případě, že jsou v zemi krajané, zůstávají 

migranti v kontaktu spíše s nimi, neboť plní funkci tzv. prostředníka v kontaktu 

s většinovou společnosti (ibid.).  
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4 Srovnávací analýza vybraných oblastí české a francouzské 
imigra ční politiky. Srovnání podmínek pracovní a rodinné 
imigrace v ČR a Francii 

Tato část je věnována hlavnímu účelu této práce, a to srovnání vybraných oblastí 

imigrační politiky ČR a Francie.  

Výběr těchto imigračních politik a jednotlivých srovnávaných kritérií byl ovlivněn 

následujícími skutečnostmi: 

1. Obě srovnávané země zavádí v posledních letech ve svých politikách restriktivní 

opatření za účelem omezení počtu cizinců, kteří do dané země nově přichází nebo 

usilují o získání vyššího pobytového statutu (především získání povolení 

k trvalému pobytu).  

2. Ačkoliv jsou tato opatření zaváděna v obou zemích, zkušenost daných zemích s 

imigrací, která bezpochyby ovlivňuje podobu a míru těchto opatření, se výrazně 

liší.  

Francie je zemí s bohatou historickou zkušeností s imigrací56. Setkáváme se zde již s 

několika generacemi trvale usídlených imigrantů, kteří přišli do Francie převážně z 

kulturně odlišného prostředí, především s ohledem na náboženství57 a z něj vyplývající 

principy, než jaké je charakteristické pro většinovou společnost.  

Ačkoliv tyto generace imigrantů již získaly francouzské občanství, jsou stále většinovou 

společností odmítání, trpí sociálním vyloučením a vysokou nezaměstnaností. K těmto 

negativním jevům také přispívá fakt, že se především ze socioekonomických důvodů 

koncentrují v oblastech na okrajích velkých měst, kde se vytváří ghetta; to ke zlepšení 

vztahů s většinovou společností nepřispěje.  

ČR se s početnějším imigračním tokem setkává v posledních 20 letech. K trvalému 

usazování se imigrantů dochází však ve větší míře až v posledním desetiletí. S ohledem 

na generace imigrantů lze v případě ČR lze mluvit především o generaci první, které se 

v ČR postupně usazuje a zakládá rodiny. Tato „mladost“ ČR ve vztahu ke zkušenosti s 

trvalou imigrací napomáhá tomu, že do současné doby nebyla ČR nucena výrazně 

reagovat na žádné z problémů, se kterými se setkává např. Francie. 

                                                
56 Francie se setkává s masovou přeshraniční imigrací již od konce 2. světové války. 
57 Velkou část francouzských imigrantů tvoří Muslimové. 
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3. V ČR se postupně původně přechodní pracovní imigranti usazují a začínají 

zakládat své rodiny, což vede ke vzniku  dalších generací imigrantů, jejichž rodiče 

mohou pocházet z kulturně odlišného prostředí, sami však mohou být Čechy58. 

Tato skutečnost by měla obecně vést k přijetí systémových integračních opatření, která 

byla v ČR do současné doby spíše zanedbávána z důvodu spoléhání se na přechodnost 

pobytu imigrantů přicházejících do ČR za prací, který integrační opatření podle MV ČR 

(Haišman 2008) nutně nevyžadoval.  

Francie naopak dlouhodobě podmiňuje udělení vybraných typů pobytů právě splněním 

podmínek spadajících do oblasti integrační politiky.  

 

Cílem této kapitoly je: 1) srovnat prostředí, ve kterém jsou dané politiky; 2) srovnat 

podmínky pro pracovní a rodinnou imigraci ve vybraných zemích; 3) srovnat v jaké 

míře a v jakých podobách se v daných politikách vyskytují restriktivní opatření a na 

jaké skupiny jsou tato opatření zaměřena; 4) srovnat zda a v jakých podobách se ve 

srovnávaných politikách vyskytují opatření integrační politiky.  

Jak bylo uvedeno v úvodní části této práce, srovnávací analýza je provedena na dvou 

úrovních/oblastech. První úroveň srovnání tvoří srovnání prostředí, ve kterém jsou 

srovnávané politiky tvořeny (tj. analýza vybraných aktérů). Druhou úroveň srovnání 

tvoří srovnání podmínek pro pracovní a rodinnou imigraci se zaměřením na občany 

třetích zemí. 

Obě srovnávané oblasti jsou zakončeny potvrzením/vyvrácením stanovených hypotéz a 

shrnutím podobností a rozdílností srovnávaných politik v dané oblasti. 

4.1 Prostředí tvorby české a francouzské imigrační politiky. Analýza 

exogenních a endogenních faktorů 

Tato úroveň srovnání vychází ze skutečnosti, že žádná politika (včetně té imigrační) 

není vytvářena izolovaně a její podoba je ovlivňována jak samotnými tvůrci (převážně 

politickou reprezentací), tak také vnitřními a vnějšími okolnostmi, které mají na danou 

podobu politiky vliv (členství země v nadnárodním seskupení, hospodářská situace, 

atd.).  

Pro rozdělení jednotlivých okolností/faktorů ovlivňujících podobu imigračních politik 

ve srovnávaných zemí je východiskem model autorů McGowan a Shapiro (1973: 40), 

kteří uvádí tzv. rámec pro srovnávací analýzu podoby zahraniční politiky. 

                                                
58 Týká se dětí, které mají alespoň jednoho z rodičů s českým občanstvím. 
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Obrázek 5 Prostředí tvorby imigrační politiky 
 

 
Zdroj: McGowan, Shapiro 1973: 41, upraveno autorkou 

 

Na základě tohoto rámce byla pro tuto úroveň srovnání vybrána následující kritéria: 

1) imigrační politika Evropské unie jako faktor exogenní59 ovlivňující podobu obou 

politik z důvodu jejich členství v Unii,  

2) srovnání endogenních faktorů:  

a. historicko-politické prostředí zaměřené na charakteristiku stručného vývoje 

problematiky imigrace ve srovnávaných zemí a postoje politické reprezentace 

k problematice imigrace v daných zemí,   

b. institucionální prostředí (zákonné úpravy a instituce věnující se problematice 

imigrace, obecná východiska jednotlivých imigračních politik),  

c. sociální (společenské) prostředí charakterizované postoji většinové společnosti 

k imigraci a imigrantům, 

d. sociodemografická struktura imigrantů ve srovnávaných zemí. 

 

V úvodu každé části je uvedeno shrnutí srovnávaného faktoru/kritéria. V závěru pak 

shrnutí na základě potvrzených/vyvrácených hypotéz. 

4.1.1 Analýza exogenních faktorů. Imigrační politika EU 

Shrnutí srovnávaného faktoru 

Imigrační politika Unie ovlivňuje srovnávané imigrační politiky především v posledních 10 letech, od 

přesunu imigrační a azylové politiky do prvního pilíře Unie. Tento přesun vedl k povinnosti všech 

členských (a také kandidátských) zemí Unie implementovat opatření unijní imigrační politiky do 

jednotlivých národních legislativ.  

                                                
59 Rozdělení faktorů na exogenní (působícími na podobu dané politiky z vnějšku – bez ohledu na situaci v dané zemi) a endogenní 
(ovlivňující situaci přímo v dané zemi) uvádí Munková (2005: 20). 
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Za nejvýznamnější opatření lze považovat zavedení Schengenského prostoru (včetně zavedení Jednotného 

Schengenského víza), úpravu podmínek pobytu a práv dlouhodobě pobývajících občanů třetích zemí na 

území Unie, antidiskriminační legislativu a zavedení kritéria (ne)obsazenosti pracovního místa pro 

uchazeče o zaměstnání na území některého ze států Unie. 

Srovnávané země jsou unijní legislativou ovlivňovány ve stejné míře, neboť žádná ze zemí si nevyžádala 

v některé z oblastí výjimku (např. jako Velká Británie).  

S ohledem na historický vývoj však existuje zásadní rozdíl v míře vlivu srovnávaných zemí na podobu 

unijní politiky. Francie jako zakládající země Evropského společenství aktivně zasahovala do podoby 

unijní imigrační politiky. ČR musela politiku v dané podobě v  době svého vstupu do Unie přijmout bez 

možnosti dodatečně měnit její podobu (příp. mohla požádat o výjimku).  

 

Imigrační politika Unie je v této srovnávací analýze uvedena jako faktor exogenní, 

ovlivňující jednotlivé srovnávané imigrační politiky tzv. zvenku. Vzhledem k tomu, že 

jsou obě srovnávané země členskými státy Unie, není třeba srovnávat vliv této politiky 

na jednotlivé politiky odděleně.  

S ohledem na srovnání vztahu Unie a národních imigračních politik, je důležitá 

skutečnost, že zatímco se Francie, jako jeden ze zakládajících členů Evropského 

společenství60 (později Unie) účastnila debat o budoucí podobě imigrační politiky. ČR 

byla v době svého přistoupení do Unie v roce 2004 nucena dříve dohodnutou podobu 

přijmout a svoji imigrační politiku v daných oblastech přizpůsobit (Geddes 2003: 196). 

4.1.1.1 Vybrané momenty vývoje imigrační politiky Evropské unie 

Pro charakterizování vývoje unijní imigrační politiky je východiskem rozdělení 

vývojových období podle Geddese (2003).  

Jednotlivá vývojová období jsou zároveň vymezena hlavními smlouvami, které mění 

uspořádání Společenství, později Unie61: 

1) 1957 – 1986: období existence imigrační politiky na úrovni jednotlivých 

členských států, vymezené Římskou smlouvou a realizací Jednotného 

evropského trhu (Geddes 2003: 131 – 132); 

2) 1986 – 1993: období neformální nevládní spolupráce v oblasti imigrační 

politiky, vymezené zavedením Jednotného evropského trhu a vstoupením 

v platnost Maastrichtské smlouvy neboli Smlouvy o Evropské unii (ibid.132); 

                                                
60 ES bylo založeno podepsání tzv. Římské smlouvy v roce 1957. Mezi zakládající země patřila Itálie, Francie, Německo, země 
Beneluxu. 
61 Vymezení jednotlivých období ve spojení se zásadními smlouvami se může lišit, neboť se liší datum podpisu smlouvy a datum, 
kdy smlouva vstupuje v platnost. Příkladem může být např. Maastrichtská smlouva podepsaná 9.–10. prosince 1992, která začala 
platit 1.11.1993.  
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3) 1993 – 1999: období formální  mezivládní spolupráce v oblasti imigrační 

politiky, vymezené Maastrichtskou a Amsterodamskou smlouvou (ibid.134); 

4) vývoj imigrační politiky po roce 1999: období „komunitarizace migrační a 

azylové politiky“ (Baršová, Barša 2005: 138) 

 

V první období vývoje migrační politiky (1957 – 1986) nebyla obecně imigrační 

politika centrem zájmu institucí Evropského společenství. Důvodem byla převaha 

vnitřní migrace v rámci Společenství, která byla regulována jednotlivými členskými 

státy. Obecný historický vývoj migrace  podle účelu pobytu ukazuje, že toto období 

bylo charakteristické tzv. pull migrací62 přechodného charakteru za účelem zaměstnání, 

která měla napomoci hospodářské obnově po druhé světové válce (Geddes 2003: 15). 

Během 70. let a koncem 80. let se ukázalo, že se plánovaný přechodný pracovní 

charakter imigrace změnil na trvalý a rodiny příchozích imigrantů se začaly slučovat. 

Hlavním tématem politických debat z oblasti imigrace se v 70. a 80. letech stala právě 

rodinná migrace (slučování rodin) a důsledky trvalého usazení se (ibid.17).  

Toto období bylo ukončeno realizací Jednotný evropský trh (dále jen „Trh“) v roce 

1986. Počátek principu volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu byl zakotven již 

v Římské smlouvě 1957 a týkal se především pohybu za ekonomickým účelem. Jak 

uvádí Geddes (2003) tyto „4 svobody byly centrální pro rozvoj Společného trhu“ v roce 

1986 (ibid.129).  

Druhé vývojové období (1986 – 1993) je charakterizováno jako období „neformální 

nevládní spolupráce v oblasti imigrační politiky“ (ibid.132).  

Se zavedením Trhu se objevovaly návrhy na společné postupy v oblasti imigrační 

politiky týkající se především bezpečnostních dopadů63 vstupu občanů třetích zemí na 

území Unie (Baršová, Barša 2005: 136) a také o přístupu členských států k nově 

usazeným rodinám imigrantů z předešlého období.  

Spolupráce členských států Unie v oblasti imigrace začala v roce 1986 formou 

neformálních mezivládních rozhovorů64 (Peers 2006: 19) s cílem vytvořit návody, jak 

k nastalým problémům přistupovat. Podkladem pro tyto návody byly informace o 

opatřeních vůči občanům třetích zemí a jejich rodinám z jednotlivých členských zemí. 

Tyto návody však měly spíše než legislativní, informační charakter (Geddes 2003: 131).  

                                                
62 Tj. cílové země samy usilovaly o příchod pracovních migrantů.  
63 V roce 1988 byla založena „skupina koordinátorů za účelem koordinace opatření volného pohybu a s tím související vnitřní 
bezpečnosti“ (Geddes 2003:132). 
64 Baršová, Barša (2005) považují toto období za počátek „aktivní imigrační politiky vůči občanům třetích“ (ibid.143). 
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Geddes (2003) hodnotí vývoj imigrační politiky Unie v období do konce 90. let jako 

nevyvážené a zaměřené “především na omezování imigrace než na legálně pobývající 

občany třetích zemí a původní etnické menšiny“ (ibid.143).  

Třetí vývojovým obdobím (1993 – 1999) bylo období formální mezivládní spolupráce 

v oblasti imigrační politiky (ibid.134) charakteristické přesunem problematiky imigrace 

na nadnárodní (unijní) úroveň. Toto období je vymezené vstoupením v platnost 

Maastrichtské smlouvy (1993) a podpisem smlouvy Amsterodamské65 (1999).  

Přístup k imigraci byl v tomto období ovlivněn rozpadem Jugoslávie, s ním 

souvisejícím růstem počtu žadatelů o azyl (Baršová, Barša 2005: 137) a s obavami z 

rozšíření Unie v roce 2004 o země střední a východní Evropy66, což zahrnovalo také 

vstup ČR (Geddes 2003: 20, 136).  

Geddes (2003), Zimmermann (1995) uvádí různé důvody obav: Prvním důvodem byla 

skutečnost, že hranice vybraných zemí budou tvořit vnější hranice Unie, s čímž souvisí 

zajištění kontroly hranic (Zimmermann 1995: 323). Tyto obavy byly navíc podpořeny 

tím, že některé z kandidátských zemí sousedí s tradičními „emigračními regiony“ 

(Geddes 2003: 25). Z tohoto důvodu byl v rámci přístupových rozhovorů s nimi kladem 

důraz na implementaci imigračních67, azylových a bezpečnostních opatření v rámci 

acquis communataire68. Druhým důvodem byla zkušenost69 kandidátských zemí 

s imigrací a jejich schopnost reagovat na nechtěnou imigraci (ibid.). Důležitý vliv měla 

v tomto období také vysoká nezaměstnanost v Unii obecně, která vedla k omezování 

počtu občanů třetích zemí migrujících za prací.  

Jednotlivé členské země se k zavádění společných imigračních opatření stavěly různě a 

„v rámci Společenství existovala silná opozice některých členských států proti rozšíření 

nadnárodních kompetencí“ (ibid.132). 

Zásadním dokumentem tohoto období byla Maastrichtská smlouva, která začlenila 

imigrační politiku do II. a III. pilíře Unie70. Zároveň určila cíl této politiky, a to 

koordinaci imigrace občanů ze třetích zemí (European Commission 2004).  

                                                
65 Tato smlouva vstoupila v platnost v roce 2000. Pozornost je jí věnována pozornost v dalším vývojovém období. 
66 V roce 2004 vstoupily do Unie: Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, 
Slovinsko. Ještě před tímto rozšířením vstoupily do Unie v roce 1995 Finsko, Švédsko a Rakousko (Zdroj: Euroskop.cz). 
67 Podle Zimmermanna (1995) lze za „elementy imigrační kontroly“ považovat „víza, povolení k pobytu a pracovní povolení“ 
(ibid.324) 
68 „Acquis communataire“: „souhrn zákonů a ustanovení, přijatých během jednotlivých etap evropské integrace a vytváření 
společného trhu. Používá se především ve vztahu k zemím, které jsou přijímány za nové členy Evropské unie. Rozumí se jím, že 
nová země přijme a vezme za své stávající i budoucí práva a povinnosti, spjaté se systémem a institucionálním rámcem EU - včetně 
práv a povinností plynoucích z multilaterálních i bilaterálních dokumentů, jež EU a její členské země podepsaly“ (Euroskop.cz) 
Zdroj: http://www.euroskop.cz/282/sekce/a-b/ (cit. 05/03/2010) 
69 Geddes (2003) mluví o „méně rozvinuté kapacitě regulovat migraci“ (ibid.25). 
70 II. pilíř: Společná bezpečnostní a zahraniční politika, III. pilíř: Spravedlnost a vnitřní věci (Zdroj: Euroskop.cz). 
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V rámci problematiky imigrace se Maastrichtská smlouva věnovala azylové politice, 

společné vízové politice pro vstup na území Unie (stanovení jednotného formátu víz), 

problematice přechodu a kontroly externích hranic Unie (včetně hranic námořních), 

podmínkám trvalého pobytu občanů třetích zemí (včetně podmínek pro sloučení rodiny 

a přístupu k zaměstnání) a boji s nelegální imigrací (Geddes 2003: 135).  

Koncem tohoto (třetího) vývojového období se konal summit ve finském Tampere 

(1999), jehož hlavním tématem byla především integrační opatření (viz dále) a opatření 

týkající se propagace legální migrace a prevence převaděčství. Dalším tématem tohoto 

summitu bylo zvládnutí migračních toků založené na kooperaci mezi zeměmi 

zdrojovými, příp. transitními (ibid.138). 

Baršová, Barša (2005) považují Amsterdamskou smlouvu a summit v Tampere za 

„zásadní mezníky ve vývoji azylové a migrační politiky ES/EU71“ (ibid.139).  

Posledním obdobím vývoje je období po roce 1999 charakteristické „komunitarizací 

migrační a azylové politiky“ (ibid.138).  

V roce 1999 byla migrační politika převedena Amsterodamskou smlouvou do I. pilíře 

politik Unie a stala se součástí komunitního práva a tedy závaznou pro všechny členské 

státy EU. Do komunitního práva byla tímto začleněna dvě důležitá ustanovení: 

Schengenské smlouvy a antidiskriminační legislativa (Geddes 2003: 144, Peers, Rogers 

2006: 169).  

Schengenské smlouvy  

Schengenské smlouvy72 upravují problematiku volného pohybu osob na území 

vybraných zemí Unie (nejprve zaměřené na pracovníky, později všechny osoby).  

V rámci tohoto prostoru jsou zrušeny kontroly na hranicích národních států. Vstup do 

tohoto prostoru je zajištěn podepsáním tzv. Schengenského hraničního kodexu73 

(Euroskop 2008). 

Volný pohyb osob je jedním ze základních principů Unie v rámci tzv. vnitřního trhu74. 

Je však nutné dodat, že se volný pohyb vztahuje se na občany Unie a omezeně na 

dlouhodobé unijní rezidenty ze třetích zemí.  

                                                
71 Evropské společenství/Evropská Unie 
72 Schengenské dohody z let 1985 (Schengenu I) a 1990 (Schengenu II), jejichž účelem bylo odstranění interních kontrol na 
hranicích, zavedení konzistentních a užších kontrol vnějších hranic, rozvoj více jednotné vízové politiky a koordinace azylové 
politiky. Schengenská smlouva nebyla společnou unijní iniciativou, neboť se některé země odmítly účastnit (např. Velká Británie) 
(Zimmermann 1995: 323).  
73 Nařízení parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech 
upravujících příhraniční pohyb osob. 
74 Vnitřní trh Unie je založen na čtyřech základních předpokladech: volný pohyb zboží, služeb, osob, kapitálu. V roce 2008 byla 
Evropskou radou navrhnuta svoboda pátá, a to volný pohyb poznatků (Zdroj: Euroskop.cz, 
http://www.euroskop.cz/8738/sekce/pata-svoboda---volny-pohyb-poznatku/ cit. 05/03/2010). 
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Počátek volného pohybu je obsažen již v Římské smlouvě (1957). V této době se však 

týkal pouze „ekonomicky činných osob (zaměstnanců a samostatně výdělečně činných 

osob)“ (Urban, Monnet 2010). V roce 1986 byl okruh osob rozšířen na „studenty, 

důchodce a osoby žijící z nezávislých příjmů“ (ibid.). 

Klíčová ustanovení vychází ze Schengenské konvence z roku 1990, která zavedla 

odstranění kontrol vnitřních hranic. Tyto kontroly na hranicích lze v případě potřeby 

přechodně znovu zavést (Peers, Rogers 2006: 169).  

Důležitost Schengenských smluv je v rámci imigrační politiky Unie především ve 

vztahu k občanům třetích zemí. Tato smlouva upravuje podmínky získání tzv. 

Jednotného Schengenského víza75. Zároveň povolení k trvalému pobytu v jedné ze zemí 

Unie umožňuje, i když časově omezený76, pobyt bez další nutnosti žádat o vízum 

v jakékoli z ostatních zemí EU. 

Schengenská smlouva však není společnou unijní iniciativou, neboť některé země se 

odmítly účastnit, např. Velká Británie (Zimmermann 1995: 323). V současné době 

zahrnuje Schengenský prostor téměř všechny členské státy EU77, Island, Norsko, 

Lichtenštejnsko a Švýcarsko. Kypr, Rumunsko, Bulharsko se neúčastní plně (Euroskop 

2008).  

Antidiskriminační legislativa 

Antidiskriminační opatření jsou důležitou oblastí právního rámce Unie. Tato opatření 

byla zavedena Amsterodamskou smlouvu. Členské státy Unie měly tato opatření 

přijmout do roku 2003. Pro kandidátské země, které vstupovaly do Unie po roce 2004, 

bylo přijetí těchto opatření podmínkou vstupu78 (Geddes 2003: 6).  

Antidiskriminační opatření jsou legislativně upravena směrnicí Rady č. 2000/43/ES 

z roku 2000, „kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich 

rasu nebo etnický původ.“ Tato směrnice zahrnuje dva typy diskriminace: přímou a 

                                                
75 Mezi hlavní podmínky získání Jednotného Schengenského víza patří: cestovní doklad, fotografie, finanční prostředky k pobytu na 
území a k vycestování, doložení účelu pobytu (pracovní smlouva, přijetí ke studiu, atd.), doklad o ubytování, zdravotní (cestovní) 
pojištění. Žadatel nesmí být evidován v Schengenském informačním systému smluvních států (Zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu 
cizinců na území České republiky). 
76 „Po získání jednotného schengenského víza může jeho držitel pobývat a volně se pohybovat po schengenském prostoru po dobu 
až 3 měsíců během šestiměsíčního období ode dne prvního vstupu na území Schengenu“ (Machotková 2010). 
77 Irsko a Velká Británie Schengenskou dohodu v roce 2000 podepsaly, ale účastní se pouze některých bodů „např. policejní 
spolupráce“ (Euroskop 2008). Česká republika vstoupila do Schengenu 21. prosince 2007. 
78 V ČR měla být tato směrnice přijata v době vstupu do Unie v roce 2004. Jako celek však byla přijata až koncem června 2009 
(Vládní návrh zákona o rovném zacházení a ochraně před diskriminací. Sněmovní tisk 253 Zdroj: Parlament ČR). Důvodem byly 
argumenty MPSV, že česká legislativa již potřebná opatření obsahuje a není nutné je znovu legislativně upravovat. Pozdějším 
přijetím se ČR vyhnula žalobě od Evropské komise. Evropský soudní dvůr ČR ale pokutu za nepřijetí Směrnice udělil (Euroskop 
2009c). 
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nepřímou79 a týká se především oblasti zaměstnání80 (Směrnice 2000/43/ES). Tato 

směrnice byla později rozšířena o „potlačení diskriminace na základě náboženství, 

zdravotního stavu, věku a sexuální orientace jinde než na trhu práce“ (KOM 

(2008)42681).  

Geddes (2003) uvádí, že důvody, které vedly k rozhodnutí zavést antidiskriminačních 

opatření do právního rámce Unie, byly obecně spojeny s proti-imigrantskými až 

rasistickými postoji k imigrantům v zemích Unie82 (ibid.144).  

V souvislosti s antidiskriminačními opatřeními byla v 90. letech také diskutována 

problematika rozšíření „občanství Evropské unie na občany třetích zemí“ (ibid.), a to 

v rámci začlenění imigrantů do cílových zemí. 

4.1.1.2 Současný vliv imigrační politiky Unie ve vztahu k občanům třetích zemí 

Současná imigrační politika Unie se věnuje těmto tématům: „harmonizace podmínek 

vstupu a pobytu, povolení k trvalému pobytu (včetně sloučení rodin), opatření proti 

nelegální imigraci a pobytu na území členských zemí ve vztahu k občanům třetích zemí, 

včetně vyhoštění nelegálních imigrantů a jejich znovupřijetí domovskými třetími 

zeměmi nebo zeměmi transitními, azylovou problematiku, práva pro občany třetích 

zemí, kteří legálně pobývají na území Unie, včetně jejich práv v ostatních členských 

zemí“ (Peers, Rogers 2006: 6).  

Je tedy zřejmé, že zahrnuje pouze některá témata, ostatní jsou ponechány 

v pravomocích národních států. V porovnání s tématy imigračních politik v zemích 

OECD (Coppel, Dumont, Visco 2001), tvoří nejvýraznější výjimku problematika 

naturalizace (získání občanství). Urban a Monnet však uvádí, že „tzv. ´občanství Unie´ 

zavedla Maastrichtská smlouva, která zajistila „každému občanu Unie právo svobodně 

se pohybovat a pobývat na území členských států“ (Urban, Monnet 2010). 

Evropské občanství nelze získat přímo, ale pouze přeneseně, skrze získání občanství v 

jakékoliv ze zemí Unie; tj. občan členského státu Unie je zároveň občanem Unie. 

                                                
79 „Přímou diskriminací se rozumí případ, kdy je s jednou osobou zacházeno z důvodu rasy nebo etnického původu méně příznivým 
způsobem, než je, bylo nebo by bylo s jinou osobou ve srovnatelné situaci. (…) Nepřímou diskriminací rozumí případ, kdy by 
v důsledku navenek neutrálního předpisu, kritéria nebo zvyklosti byla znevýhodněna osoba určité rasy nebo etnického původu 
v porovnání s jinými osobami, ledaže uvedený předpis, kritérium nebo zvyklost je objektivně odůvodněn legitimním cílem a ledaže 
prostředky k dosažení tohoto cíle jsou přiměřené a nezbytné“ (Směrnice 2000/43/ES). 
80 Zákaz diskriminace na základě „rasy nebo etnického původu (…) v oblasti zaměstnání, odborného vzdělání i v oblastech 
nesouvisejících s prací, jako je sociální ochrana, zdravotní péče, vzdělání a přístup ke zboží a službám, včetně bydlení, které jsou 
dostupné veřejnosti“ (Směrnice 2000/43/ES). 
81  Směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní 
postižení, věk nebo sexuální orientaci (KOM (2008)426 v konečném znění). 
82 Geddes (2003) uvádí především zájem pro-migrantských neziskových organizací, které upozorňovaly na skutečnost, že má 
veřejné mínění v rámci Unie tendenci být proti-imigrantské, a to i přes skutečnost, že je obecně omezen přístup osob třetích zemí 
k právům, která mají občané národních států. Jako další důvod uvádí „nárůst rasistických a xenofobních útoků“ a „vstup rakouské 
extrémně pravicové strany do parlamentu v říjnu 1999“ (ibid.144). 
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Možnost získat občanství Unie je vázána na pobyt na území Unie, a to pouze v jednom 

daném státě, kde se o občanství usiluje, neboť doby pobytů v různých členských státech 

nelze pro získání občanství sčítat83.  

Problematika občanství není nevýznamnou oblastí imigrační politiky Unie, neboť 

občanství ovlivňuje přístup k politickým a sociálním právům (viz dále). Jak však uvádí 

Faist (1995), přístup k sociálním právům může být v některých zemích místo 

občanstvím podmíněn např. „fyzickou přítomností v zemi nebo právním statusem“ 

daného cizince (ibid.182). 

Co se týče problematičnosti jednotlivých oblastí, ve vývoji unijní imigrační politiky 

byla obecně tou nejproblematičtější otázka volného pohybu osob ze třetích zemí na 

území Unie a problematika práv občanů třetích zemí. Naopak obecně panovala shoda u 

problematiky víz, nelegální imigrace a krátkodobého pohybu osob (Peers 2006: 44).  

Jak uvádí Guild, Peers (2006) míra souhlasu u jednotlivých oblastí souvisí se 

skutečností, že vznik nadnárodních uskupení omezuje v určitých oblastech suverenitu 

jednotlivých států. Státy pak kladou větší důraz na ty oblasti, které „v rukou (…) zůstaly 

(zdá se, že zůstaly)“ (ibid.82). Nejvýraznější oblastí je v tomto ohledu především 

postavení občanů třetích zemí v jednotlivých členských zemích Unie (včetně přístupu 

k jejich integraci a postavení na trhu práce) a v rámci Unie jako celku. Velice 

problematickou by byla do budoucna samozřejmě také problematika udělování 

občanství, v případě, že by Unie vyžadovala v této oblasti společné postupy. 

Postavení občanů třetích zemí v rámci Unie 

Postavení občanů třetích zemí v rámci Unie souvisí s jevem, který Geddes označuje 

jako „´liberální paradox´ otevřených trhů a relativně zavřených států“ (Geddes 2003: 

20), což znamená, že státy Unie jsou na jedné straně otevřené pohybům osob, zboží, 

kapitálu, služeb, apod.; na druhou stranu však „filtrují“ osoby přicházející na území 

Unie a rozlišují mezi chtěnými a nechtěnými formami migrace; u nechtěné formy 

migrace jsou pak zaváděna restriktivní opatření za účelem jejich omezení.   

Osoby nacházející se na území Unie lze rozdělit do několika skupin. Faist (1995) uvádí 

následující rozdělení:  

- ve vztahu k „sociálním právům“ jde o občany jednotlivých (národních) členských 

států, imigranti z ostatních států Unie, kteří se nachází v  jiném státě, než jakého 

                                                
83 Např. ČR uděluje za nejobecnějších podmínek občanství po 5letém pobytu s povolením k trvalému pobytu na území ČR. 
K získání povolení k trvalému pobytu je nutný pobyt na území ČR min. po dobu 5 let. Navíc na získání občanství neexistuje 
automaticky nárok a požadovaný pobyt je vázán na území státu, o jehož občanství je usilováno. 
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jsou občané, „extracommunitari“ ze zemí mimo EU (tj. občané třetích zemí) a 

ilegální migranti (Faist 1995: 192);  

- rozdělení na „citizens“ (občané jednotlivých členských států Unie) a „denizens“ 

(občané třetích zemí s povolením k trvalému pobytu na území daného státu Unie) 

(ibid.182);  

- rozdělení na „privilegované skupiny84, přechodné pracovní migranti, žadatelé o 

azyl a uprchlíky a nelegální migranty“ (ibid.). 

Hlavní důvody pro rozdělení občanů na občany a ne-občany, kteří se nachází na území 

Unie, souvisí s přístupem k sociálním právům, která jsou poskytována občanům 

jednotlivých členských států (Faist 1995, srov. také Geddes 2003). Výše uvedené 

rozdělení občanů nacházejících se na území Unie vede k následujícím nerovnostem: 

- Občané členských států („citizens“) mohou neomezeně pobývat v ostatních zemí 

Unie. Občané třetích zemí mohou na území ostatních členských zemí pobývat po 

dobu max. 90 dnů, a to pouze v případě, že mají v některé ze zemí Unie povolený 

trvalý pobyt (jde o tzv. denizens). Pokud jsou občany třetí země a nejsou 

„denizens“ musí při vycestování do jiné ze zemí Unie požádat o vízum. 

- Občané zemí Unie a tzv. denizens mají sociální práva shodná85 s právy občanů, 

kteří v dané zemi pobývají nebo pracují“ (Faist 1995: 178). To samé však neplatí 

pro občany třetích zemí, kteří mají povolení k trvalému pobytu v jiné zemi Unie 

(než v jaké se nachází), neboť na unijní úrovni (v případě pobytu delšího 90dnů 

v zemi, než v jaké byl udělen trvalý pobyt) jsou stále ´cizinci´ (ibid.193). 

- Občané třetích zemí nejsou obecně kryty EU sociální legislativou (výjimkou jsou 

opatření pro podmínky zaměstnání, viz dále). Sociální zabezpečení se týká občanů 

Unie, uprchlíků, lidí bez státní příslušnosti a jejich rodinných příslušníků (Guild, 

Peers 2006: 110). 

- „Právo volit a být volen v místních a evropských volbách“ je umožněno pouze 

občanům členských států Unie (Faist 1995: 193).  

Integrace občanů třetích zemí, integrační politika Unie 

Stejně tak jako politika imigrační je i politika integrační v zásadě v pravomocích 

jednotlivých členských států a na unijní úrovni je upravena spíše obecněji.  

                                                
84 Privilegované skupiny jsou občané třetích zemí, kterým byl přednostně umožněn vstup do země. Mohou to být např. vysoce 
kvalifikovaní pracovníci přicházející do země v rámci programů výběrové imigrace nebo rodinný příslušníci 
85 Východiskem těchto opatření je princip tzv. „národního zacházení“, podle kterého „osoby z kteréhokoli členského státu mají 
stejná práva a povinnosti jako osoby hostitelského státu“ (Urban, Monnet 2010).  
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Jak uvádí Evropská komise (2004), „integrace státních příslušníků třetích zemí do 

členských států je jedním z největších problémů, kterému musí společná imigrační 

politika čelit, a současně je i klíčovým prvkem při rozvíjení hospodářské a sociální 

soudržnosti uvnitř EU“ (ibid.).  

Problematika potřeby imigrantů je uváděna v souvislosti s demografickým stárnutím a 

potřebami trhu práce také v rámci Unie. V roce 2003 byla v této souvislosti zveřejněna 

zpráva „o imigraci, integraci a zaměstnanosti“ (ibid.), ve které má zvýšený růst 

imigrantů zabezpečit především pokles osob v produktivním věku na unijním 

pracovním trhu (ibid.).  

Jak uvádí Evropská komise (2004), k úspěšné integraci imigrantů přispěje především 

zlepšení přístupu na pracovní trh ze strany cílových zemí a zlepšení jazykových znalostí 

a vzdělání ze strany imigrantů (ibid.). První legislativní snahy o integraci byly 

projednávány na summitu v Tampere (1999), kde byla deklarována potřeba společné 

imigrační politiky založené na rovném zacházení s občany třetích zemí, kteří legálně 

pobývají na území členského státu. Rovnost se týká jak ekonomického, tak i sociálního 

a kulturního života. Cestou k zajištění rovnosti je garance práv a povinností srovnatelná 

s těmi, jaké mají občané národních států (Geddes 2003: 138). Nově příchozí by měli 

získávat práva a povinnosti podle délky pobytu až do „statutu srovnatelného 

s naturalizací“ (Niessen, Kate 2008: 57). S problematikou rovného zacházení také 

souvisí zavedení opatření pro boj s rasismem a xenofobií.  

Diskutovaná témata na summitu v Tampere byla v roce 2003 schválena v rámci 

Směrnice 2003/109/SE, o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou 

dlouhodobě pobývajícími rezidenty86 na území Unie, podle které mají být občanům 

třetích zemí přiznávána práva srovnatelná s právy občanů národních států v závislosti na 

délce pobytu. Tato směrnice se nevztahuje na UK, Irsko a Dánsko (ibid.53). Ačkoliv 

tato směrnice přiznává občanům třetích zemí více práv, připouští podmínění přiznání 

práv splnění„integračních testů“ (Baršová, Barša 2005: 152).  

V roce 2004 přijala Evropská rada v rámci tzv. Haagského programu společné zásady 

pro vybudování evropské integrační politiky. Podle těchto zásad je integrace 

„dynamický, oboustranný proces vzájemného přizpůsobování všech přistěhovalců a 

                                                
86 „K získání obecného statutu ´dlouhodobě pobývajícího rezidenta ze třetí země´ je nutné pobývat na území daného státu nepřetržitě 
po dobu 5 let, mít dostatečně stabilní a pravidelný příjem, zdravotní pojištění, splnit integrační podmínky daného členského státu a 
nepředstavovat hrozbu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku. Povolení je vydáváno na dobu min. 5 let s možností obnovy 
(zajišťuje tedy určitou jistotu pobytu) a umožňuje držiteli rovné zacházení v oblasti vzdělání, zaměstnání, služeb sociálního státu a 
sociální služeb. Směrnice neopravňuje k volnému pohybu v rámci Unie.  
Tato směrnice se netýká žadatelů o azyl, občanů pod přechodnou ochranou, a také těch, u kterých se předpokládá krátkodobý pobyt; 
např. sezónní pracovníci, studenti, účastníci stáží (Niessen, Kate 2008: 53). 
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obyvatel členských států87“, který předpokládá „respekt k základním hodnotám 

Evropské unie“ (Niessen, Kate 2008: 58). Pro úspěšný proces integrace je klíčová 

zaměstnanost občanů třetích zemí a také „základní znalost jazyka hostitelské 

společnosti, historie a institucí“ (ibid.). Zajímavou zásadou, která je v tomto dokumentu 

obsažena, je podpora integrace imigrantů skrze „zapojení (…) při formulování 

integrační politiky, zejména na místní úrovni“ (ibid.).  

V „Zelené knize o přístupu Unie k řízení ekonomické migrace“ z roku 2005 je uvedeno, 

že Unie musí „pokračovat ve svých snahách podporovat lepší integraci současných a 

budoucích přistěhovalců jak na trhu práce, tak do hostitelské společnosti obecně“ 

(Evropská komise 2005: 11). Integrace imigrantů by měla probíhat především skrze 

„orientační programy pro nové přistěhovalce“ založené na „jazykovém vzdělávání, 

občanské výchově a informacích o základních normách a hodnotách hostitelské 

společnosti“ (ibid.). 

Integrace imigrantů ze třetích zemí závisí na přístupu k právům, především k právům 

sociálním. Faist (1995) v této souvislosti uvádí, že bude „částečně záviset na možnosti 

Evropské komise zvýšit úsilí integrovat imigranty ze třetích zemí do ´sociální Evropy´ 

vis-a-vis svrchovanosti národních vlád ve vztahu k imigraci a sociální legislativě“ 

(ibid.193), neboť v současné době je možné rozšíření práv pouze pro občany třetích 

zemí na národní úrovni (na základě Směrnice o postavení dlouhodobě pobývajících 

rezidentů ze třetích zemí), ne na úrovni unijní (Peers 2006: 36), tj. dlouhodobý rezident 

získává více práv v zemi, ve které trvalý pobyt získal, ne však v jiné zemi Unie.  

V roce 2007 byl založen „Evropský fond pro integraci státních příslušníků ze třetích 

zemí“ určený na období 2007 - 2013. Cílem tohoto fondu je podpořit členské státy 

v integraci občanů ze třetích zemí. Konkrétně má integrační fond přispět k podpoře: 

rozvoje přijímacích procedur týkajících se občanů třetích zemí a podpoře jejich 

integrace; integračních procesů pro nově příchozí imigranty v jednotlivých členských 

státech; růstu kapacit členských států rozvíjet, provádět, monitorovat a vyhodnocovat 

politiky a opatření pro integraci občanů třetích zemí; výměny informací o osvědčených 

postupech a spolupráce mezi členskými státy (Niessen, Kate 2008: 64). 

                                                
87 Jak uvádí Niessen, Kate (2008) většina integračních opatření obsahuje činnosti, které se týkají imigrantů, nikoli většinové 
společnosti nebo politické reprezentace. „Zapojení hostitelské společnosti do tohoto procesu je jednou z hlavních výzev k dosažení 
úspěšné integrační politiky a dlouhodobé sociální soudržnosti. Všichni jednotlivci musí přijmout zodpovědnost v procesu integrace 
– stejné pro státní instituce, politické strany, média, podniky a občanská společnost“ (ibid.59). 
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4.1.1.3 Podmínky rodinné a pracovní imigrace v imigrační politice Unie 

Vzhledem k tomu, že se tato práce zabývá dvěma typy imigrace (rodinné a pracovní) 

uvádím dále podmínky obsažené v imigrační politice Unie vztažené právě k těmto 

dvěma typům imigrace.  

Podmínky rodinné imigrace občanů třetích zemí na území Unie 

Podmínky rodinné imigrace jsou v rámci Unie upraveny směrnicí 2003/86/SE, o právu 

na sjednocování rodin, která se vztahuje k těm, kteří mají povolený pobyt na území EU 

na dobu minimálně jednoho roku a je u nich„vysoká pravděpodobnost“, že získají i 

povolení k trvalému pobytu.  

Na základě této směrnice lze sloučit pouze některé rodinné příslušníky občanů třetích 

zemí: manžela/lku88, děti mladší 18 let (pokud jsou svobodné), postižené dospělé děti, 

starší osoby (které se o sebe nemohou postarat samy). Sloučit naopak nelze studenty, 

osoby s pracovní smlouvou na dobu určitou. Problematické sloučení je také u ostatních 

příbuzných a nevlastních dětí, na které se tato ustanovení vztahují pouze při zvláštních 

okolnostech (Peers 2006: 578). 

Podmínkou povolení sloučení je zajištění pro danou osobu ubytování, nemocenské 

pojištění, finanční zajištění, splnění integračních požadavků. Obecnou podmínkou pak 

neohrožení veřejného pořádku a veřejného zdraví.  

Sloučení může být provedeno jak na základě udělení víza, tak také povolení k pobytu. 

Podle Peers, Rogers (2006), lze zavést maximálně dvouletou čekací dobu na udělení 

povolení k pobytu. Po 5letém pobytu musí být sloučenému vydáno povolení k pobytu 

nezávislé na povolení osoby - „sponzora“ (ibid.573), ke které se daná osoba slučovala.  

Osoby, které se do cílové země slučují, musí mít stejnou možnost přístupu ke vzdělání, 

zaměstnání, sebe-zaměstnání ve stejné míře jako „sponzor“. Možnosti zaměstnání 

mohou být omezeny pouze na „nukleární rodiny nebo v závislosti na čekací lhůtě pro 

všechny členy rodiny“ (ibid.574). 

Podmínky ekonomické imigrace občanů třetích zemí na území Unie 

Stejně tak v 50. a 60. letech minulého století, i v současné době potřebuje Unie 

zahraniční pracovníky. Zatímco v minulosti byla tato potřeba spojena především s 

poválečnou rekonstrukcí hospodářství (Geddes 2003: 15), v současné době je spojena 

především s předcházením dopadů „demografického poklesu a stárnutí obyvatelstva na 

                                                
88 Podle Peers, Rogers (2006) lze omezit vstup např. v závislosti na věku manželky (ibid.574).  
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ekonomiku89“ Unie (Evropská komise 2005: 3); a to jak jednotlivých členských zemí, 

tak také Unie jako celku za účelem udržení konkurenceschopnosti s ostatními 

světovými regiony90.  

Zatímco v minulosti nebyla výrazná potřeba tento typ imigrace řídit, v současné době se 

mluví v rámci Unie o „strategickém projektu ekonomické migrace“ (ibid.), a to nejen za 

účelem řízení pracovní imigrace, ale také předcházení ilegální pracovní imigrace 

(ibid.4).  

Vnitřní trh Unie garantuje kromě volného pohybu osob, také volný pohyb pracovníků91, 

podle kterého má „každý občan (a jeho rodina) právo se přesunout do jiné členské země 

s cílem tam pracovat a usadit se v ní za stejných podmínek jako občané této země“ 

(Urban, Monnet 2010).  

Ačkoliv se tato opatření vztahují primárně na občany členských zemí Unie, Urban, 

Monnet (2010) uvádí, že „mobilita pracovníků zemí EU (…) je velmi nízká92“ a na 

pracovní trhy Unie vstupují převážně občané třetích zemí“, kteří početně „vysoko 

převyšují migranty z členských zemí“ (ibid., srov. také Coppel, Dumont, Visco 2001).  

V roce 2001 byla Radou navržena směrnice týkající se přechodných ekonomických 

migrantů, kteří mají být přijímáni na základě kritéria (ne)obsazenosti daného 

pracovního místa domácí pracovní silou93 (Baršová, Barša 2005: 144), tj. pokud není 

místo obsazeno občanem Unie nebo cizincem s povoleným trvalým pobytem v dané 

zemi, může být přijat pracovník ze země třetí. Německo a Francie tuto Směrnici odmítly 

(ibid.). Diskuze o možnostech řízení pracovní imigrace však probíhala i v dalších 

letech94 (Evropská komise 2005: 3).  

V roce 2005 byla přijata „Zelená kniha o přístupu Unie k řízení ekonomické migrace“; 

dále jen „Knihy“ (ibid.). Cílem této Knihy bylo „zahájit proces intenzivních diskusí (…) 

o nejvhodnější formě pravidel Společenství pro přijímání ekonomických migrantů“ ze 

třetích zemí95 (ibid.3).  

                                                
89 „Při stávajících migračních tocích bude mít v letech 2010 až 2030 pokles populace evropské pětadvacítky v produktivním věku za 
následek snížení počtu zaměstnaných osob asi o 20 milionů“ (Evropská komise 2005: 3). 
90 V této souvislosti byla v roce 2000 uzavřena tzv. Lisabonská strategie. 
91 Zahrnuje živnostníky, obchodníky, řemeslníky, podnikatelů a příslušníky svobodných povolání. S těmito svobodami také souvisí 
svoboda volného poskytování služeb (Urban, Monnet 2010). 
92 Podle Evropské komise jsou příčinou nízké mobility především rodinné důvody a částečně jazykové bariéry a nedostatek 
informací o pracovních příležitostech mezi jednotlivými členskými zeměmi (ibid.).  
93 Lze nazvat také „testem ekonomických potřeb“ (Evropská komise 2005: 7). 
94 Evropská rada zdůraznila na zasedání v Soluni v roce 2003 „´potřebu prozkoumat legální prostředky, které by umožnily státním 
příslušníkům třetích zemí migrovat do Unie, s přihlédnutím k přijímací kapacitě členských států […]´. Smlouva o Ústavě pro 
Evropu schválená na zasedání Evropské rady v Bruselu ve dnech 17. – 18. června 2004 uvádí: Únie vyvíjí společnou 
přistěhovaleckou politiku, jejímž cílem je ve všech etapách zajistit účinné řízení migračních toků […]´“ (Evropská komise 2005: 3). 
95 Na občany Unie se vztahují ustanovení vyplývající z tzv. vnitřního trhu. 
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Nově vytvořená pravidla by měla odpovídat na otázky týkající se míry harmonizace96 

pravidel členských států a pravidel Unie, postupů pro přijímání osob za účelem výkonu 

placeného zaměstnání97 nebo samostatné výdělečné činnosti98 („OSVČ“), problematice 

sloučení žádosti o pracovní povolení a povolení k pobytu, možnosti změny 

zaměstnavatelů (příp. odvětví)99 a práv pracovníků ze třetích zemí100 (ibid.5).  

„Kniha“ také upozorňuje na nutnost spolupráce se zdrojovými zeměmi; především ve 

vztahu k jejich potřebám (problematika tzv. odlivu mozků a návratu pracovníků zpět do 

zdrojové země) a uvádí některá opatření101, která by mohla vést ke snížení případných 

negativních dopadů souvisejících s pracovní migrací jak pro cílovou, tak zdrojovou 

zemi (Evropská komise 2005: 11). 

Problematika rozšíření Unie o země střední a východní Evropy v roce 2004 byla 

diskutována nejen s ohledem na zajištění vnějších hranic (viz výše), ale také 

v souvislosti s obavou, „že dojde k masovému přesunu pracovníků z Východu“ (Urban, 

Monnet 2010) na trhy původních členských zemí a bude tak ohroženo postavení 

domácích pracovníků. Původním členským zemím (EU15102) byly uděleny výjimky a 

mohly tak „přechodně omezit příchod pracovníků z nových zemí maximálně na sedm 

let (rozdělených na 2+3+2 roky), tedy do roku 2011103“ (ibid.).  

V roce 2007 byly představeny dva legislativní návrhy z oblasti ekonomické migrace:  

                                                
96 „Kniha“ nabízí tři možnosti harmonizace: 1) horizontální přístup vycházející z původního návrhu „upravujícího podmínky 
vstupu a pobytu jakéhokoli státního příslušníka třetí země, který je na území členského státu zaměstnán nebo provozuje samostatnou 
výdělečnou činnost či jinou hospodářskou činnost po dobu delší než 3 měsíce. (…) Výhodou by bylo zřízení komplexního 
společného rámce ekonomické migrace s vysokým stupněm flexibility“; 2) několik legislativních návrhů pro jednotlivá odvětví, 
která by zahrnovala „sezónní pracovníky, osoby dočasně přeložené v rámci podniku, migranty se speciální kvalifikací (nikoliv nutně 
vysoce kvalifikované), smluvní dodavatele služeb“. Výhodou těchto pravidel by bylo snadnější společné přijímání“; 3) „vytvoření 
společného urychleného postupu pro přijímání migrantů v případech nedostatku specifického typu pracovních sil nebo osob se 
specifickou kvalifikací“. Tento přístup by byl podmíněn souhlasem Rady, což by mohlo odstranit „zbytečné a potenciálně 
škodlivému soupeření mezi členskými státy při najímání určitých kategorií pracovníků“ (Evropská komise 2005: 5). 
97 Jednotlivé členské státy se řídí pravidlem tzv. testu ekonomických potřeb, na základě kterého mají před zaměstnancem ze třetí 
země přednost občané daného státu, občané Unie a občané ze třetích zemí s povoleným trvalým pobytem v dané zemi. Speciálním 
postupem je přijetí na základě zelených karet, příp. dalších projektů, které proces nějakým způsobem urychlují. Tato zásada 
„preference Společenství“ je definována ustanovením „členské státy zváží žádosti o vstup na svá území za účelem zaměstnání pouze 
v tom případě, že volná pracovní místa v členském státě nemohou být obsazena pracovními silami této země nebo jiných členských 
států nebo pracovními silami ze třetích zemí, které mají v tomto členském státě povolen trvalý pobyt a které již jsou součástí stálého 
trhu práce členských států“ (ibid.7). 
98 OSVČ ze třetích zemí by museli při žádosti o povolení pobytu předložit např. „podrobný a finančně proveditelný podnikatelský 
plán, prokázal své finanční prostředky a pozitivní vliv této činnosti na zaměstnanost nebo hospodářský rozvoj příslušného členského 
státu“ (ibid.9). 
99 Diskuze se týká především toho, zda budou mít pracovníci přijatí ve speciálních programech (např. zelené karty) stejné možnosti 
změny zaměstnání jako pracovníci, kteří jsou držitelé pracovního povolení (ibid.10). 
100 „Se zaměstnanci ze třetích zemí by mělo být před tím, než získají právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, 
zacházeno stejným způsobem jako s občany EU, zejména pokud jde o určitá základní hospodářská a sociální práva“ (ibid.10). 
101 Kniha uvádí následující opatření za účelem podpory „všestranně výhodné situace a/nebo kompenzace případné nepříznivé 
situace“: 1) opatření usnadňující integraci na trhu práce v cílové zemi (dostupnost aktuálních informací o podmínkách vstupu a 
pobytu v zemích Unie; zřízení náborových a vzdělávací středisek v zemích původu za účelem získání kvalifikace odpovídající 
potřebám Unie, získání potřených jazykových a kulturních znalostí); 2) opatření finančního charakteru (snazší převod plateb mezi 
cílovou a zdrojovou zemí, kompenzace nákladů zdrojových zemí vynaložených na vzdělání pracovníků, kteří odchází pracovat na 
území Unie. Součástí těchto patření je také diskuze o přednostním přijímání v „rámci dohod o posílené spolupráci“ (ibid.11). 
102  Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Německo, Dánsko, Irsko, Velká Británie, Řecko, Portugalsko, Španělsko, 
Finsko, Rakousko, Švédsko. 
103 V roce 2004 tři země plně otevřely své pracovní trhy pro pracovníky z nových zemí: Velká  Británie, Irsko a Švédsko. Ostatní 
země postupně otevíraly své pracovní trhy, takže v roce 2009 zůstaly pouze dvě země, Německo a Rakousko, jež se otevřou až 
v roce 2011“ (Urban, Monnet 2010). 



 68 

 

1) Směrnice Rady KOM (2007) 638, o sjednoceném postupu vyřizování žádostí 

státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na 

území členského státu a o společném souboru práv pro pracovníky z třetích 

zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státě (Niessen, Kate 2008: 56).  

Tato směrnice byla navrhnuta rozšíření soubor práv, která jsou udělována občanům 

třetích zemí, kteří již legálně pobývají na území členského státu. Navrhuje, aby práva 

týkající se zaměstnání byla srovnatelná s těmi, jaké mají občané třetích zemí (ibid.). 

 

2) Směrnice Rady KOM (2007) 637, o podmínkách vstupu a pobytu státních 

příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci 

(ibid.). 

Tato směrnice se týká zavedení tzv. modrých karet v rámci výběrové pracovní 

migrace104. V listopadu 2008 byl tento projekt v rámci francouzského předsednictví 

podpořen Evropským parlamentem (Euroskop 2009a). Cílem tohoto projektu je otevřít 

„evropský trh vysoce kvalifikovaným pracovníkům ze třetích zemí“ a zároveň 

podporovat mobilitu pracovníků v Unii (Niessen, Kate 2008: 56).  

Výhody této karty lze shrnout do následujícího: platnost 2 - 3 roky pro celé území Unie, 

sloučení povolení k pobytu a pracovního povolení do jednoho povolení (Beránek, 

Honzák 2009). V případě ztráty zaměstnání má držitel karty možnost změnit 

zaměstnání. Sloučení rodiny k držiteli karty je možné ihned a manžel/lka má možnost 

v dané zemi také pracovat105. Držitel karty má, stejně jako občané dané země, nárok na 

„sociální podporu, daňové úlevy, vzdělávání, odbornou přípravu a uznávání kvalifikací“ 

(Niessen, Kate 2008: 56). Držitelé karty jsou omezeni pouze v přístupu ke „studijním 

grantům, bydlení a sociální pomoci“ (ibid.). 

Obecně však lze říci, že do současné doby je problematika zaměstnávání občanů třetích 

zemí v kompetenci jednotlivých národních zemí. Výjimku tvoří podmínky pro 

zaměstnávání dlouhodobých rezidentů ze třetích zemí (tj. občanů třetích zemí 

s povolením k trvalému pobytu). 

 

                                                
104 K přechodu od obecné pracovní imigrace (charakteristické pro období 50. – 60. let) k imigraci výběrové dochází postupně od 90. 
let. Důvodem je na jedné straně vyšší míra nezaměstnanosti na území Unie, na druhé straně nedostatek kvalifikovaných pracovníků 
v některých ekonomických sektorech, což vede částečně k „boji o kvalifikované pracovníky“ (Geddes 2003: 195). 
105 V případě běžného pracovního povolení je možné sloučení rodiny až po uplynutí „čekací“ doby v různé lhůtě a možnost práce se 
obvykle na manžela/lku nevztahuje; musí tedy žádat o vlastní pracovní povolení.  
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Následující části budou věnovány analýze endogenních faktorů, a to: institucionálnímu 

prostředí, formální úpravě problematiky imigrace a hlavním východiskům 

srovnávaných politik (viz 4.1.2); dále pak historicko-politickém a sociálnímu prostředí 

ve Francii a ČR (viz 4.1.3). 

4.1.2 Analýza endogenních faktorů. Institucionální a legislativní prostředí. 
Hlavní východiska české a francouzské imigrační politiky. 

Tato část je zaměřena na vymezení základních pojmů v jednotlivých imigračních 

politikách, které, jak bude ukázáno dále, hraje v některých případech významnou roli. 

Dále jsou zde představeny hlavní zákony upravující problematiku imigrace a instituce, 

která jsou za ni zodpovědné. V závěru této části jsou stručně představena hlavní 

východiska srovnávaných imigračních politik. 

 

Shrnutí srovnávaného faktoru  

V obou zemích jsou za problematiku imigrace (včetně integrace) zodpovědné hlavně instituce jako 

(konkrétní názvy se mohou v jednotlivých zemích lišit): Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničí, 

Ministerstvo práce a sociálních věcí; dále pak Ministerstvo školství, zdravotnictví, apod. výjimkou je 

francouzské Ministerstvo pro imigraci, integraci, národní identitu a společný rozvoj založené v roce 

2007.  

Ve Francii existují i další instituce věnované konkrétně této problematice, např. Národní agentura pro 

přijímání cizinců nebo Vysoká rada pro integraci.  

Instituce zaměřené na sběr dat o imigrantech (cizincích) se částečně odlišují: společné jsou všeobecné 

statistické a demografické instituce jako ČSÚ a INSEE (pro Francii) nebo statistické útvary jednotlivých 

ministerstev. Francie se odlišuje speciální institucí pro problematiku imigrace, a to Statistickým ústavem 

pro přistěhovalectví a integraci.  

Rozdíl v legislativní úpravě problematiky imigrace představuje existence Zákoníku o vstupu a pobytu 

cizinců a právu na azyl ve Francii. Dalším specifickým dokumentem je Smlouva o přijetí a integraci, jejíž 

podpis je podmínkou pro udělení jak pobytu trvalého, tak většiny pobytů s dlouhodobým charakterem. 

S ohledem na rodinnou imigraci je ve Francii legislativně upravena podmínka podstoupit testy DNA 

v případě pochybností o příbuzenském vztahu. 

V obou srovnávaných zemích lze pobývat přechodně nebo trvale, i když tyto pojmy jsou ve srovnávaných 

politikách definovány rozdílně: zatímco Francie rozumí pod přechodným pobytem, pobyt mezi 

dlouhodobým vízem a povolením k pobytu (pobytovou kartou), V ČR je přechodným pobytem myšlen 

jakýkoli pobyt kromě pobytu trvalého.  

Obě srovnávané politiky vychází z účelu pobytu cizinců, který ovlivňuje podmínky nutné ke splnění pro 

udělení požadovaného typu pobytu. Mezi základní účely pobytů v obou zemích patří: návštěva, turistika, 

za účelem studia, zaměstnání (podnikání) nebo sloučení rodiny. 
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S rostoucí délkou pobytu mají cizinci v obou srovnávaných zemích (při splnění daných podmínek) 

možnost přístupu k vyšším pobytovým statutům a tedy přiznáním práv srovnatelných s občany cílových 

zemí. 

4.1.2.1 Institucionální a legislativní prostředí. Hlavní východiska české imigrační 
politiky. 

Vymezení pojmů v české migrační politice 

Podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR je cizincem každá 

„fyzická osoba, která není státním občanem ČR, včetně občana Evropské unie“106 

(Zákon č. 326/1999 Sb.). Pojem „imigrant“ tento zákon nedefinuje. 

V ČR je rozlišován pobyt přechodný a trvalý . Do kategorie povolení k přechodnému 

pobytu jsou zahrnovány všechny typy víz a povolení k dlouhodobému pobytu. Povolení 

k trvalému pobytu je při splnění daných podmínek obecně udělováno po 5letém 

nepřetržitém pobytu v zemi (Zákon č. 326/1999 Sb.).  

Institucionální zajištění problematiky imigrace  

Problematika vydávání víz a povolení k pobytu je v ČR v kompetenci MV ČR a 

jednotlivých oblastních ředitelství cizinecké a pohraniční policie, které jsou MV ČR 

podřízeny. Od 1.1.2009 převzalo MV ČR agendu udělování trvalých pobytů. Povolení k 

dlouhodobému pobytu je stále vydáváno Cizineckou policií 107 a pod agendu MV ČR by 

mělo přejít od ledna 2013 (MV ČR 2009b). 

Ministerstva zahraničí vydává prostřednictvím svých zastupitelských úřadů cizincům 

víza. Diplomatická a zvláštní víza jsou vydávána přímo Ministerstvem zahraničních 

věcí (Zákon č. 326/1999 Sb.). 

MPSV skrze zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ovlivňuje podmínky pro 

zaměstnávání cizinců jak pro cizince, tak pro zaměstnavatele. Skrze Úřady práce 

 spolupracuje při vydávání pracovních povolen a zelených karet. MPSV je zároveň 

odpovědné za integraci cizinců. K tomuto účelu jsou vydávané tzv. „Koncepce 

integrace cizinců na území České republiky“.  

Mezi další ministerstva patří např. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které upravuje 

podmínky pro podnikání cizinců (zakládání živností), Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví. 

                                                
106 Mezi cizince nepatří žadatelé o azyl a osoby na základě „přechodného pobytu cizích ozbrojených sil“ a osoby pobývající na 
území ČR pod „dočasnou ochranou“ (Zákon č. 326/1999 Sb.).  
107 Kromě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území, které vydává MV ČR.  
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Do budoucna by mohla tyto instituce doplnit tzv. Komise ministra vnitra pro integraci 

nebo Grémium, jejichž zavedení bylo plánováno MV ČR (2009b) v navrhované 

Koncepci integrace cizinců v roce 2009, je však otázkou, jak změny ve vedení 

ministerstva a parlamentní volby ovlivní realizaci této koncepce. 

Statistická data o cizincích jsou zveřejňována MV ČR a ČSÚ a poskytována kromě MV 

ČR také Cizineckou a pohraniční policií. 

Základní dokumenty upravující problematiku imigrace 

Problematika imigrace v ČR je upravena, kromě mezinárodních dohod, legislativy Unie, 

Ústavou ČR, apod., dvěma hlavními zákony108 a to: zákonem č. 326/1999 Sb., o 

pobytu cizinců na území ČR109, který uvádí podmínky vstupu a pobytu cizinců na 

území ČR související s udělováním víz a dlouhodobých a trvalých povolení k pobytu. 

Druhým významným zákonem je zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání 

občanství ČR upravující možnosti získání českého občanství. 

V dalších zákonech je problematika imigrace součástí, např. zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti nebo zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 

Za zmínku stojí také vyhláška č. 348/2008 Sb., o výuce a zkouškách znalosti českého 

jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky 

upravující podmínky prokázání znalosti českého jazyka při žádosti o povolení 

k trvalému pobytu; tato podmínka platí od 1. ledna 2009110.  

Hlavní východiska české imigrační politiky 

Občané třetích zemí mohou pobývat na území ČR přechodně: krátkodobě111 nebo 

dlouhodobě na základě víz, dlouhodobě na základě povolení k pobytu nebo trvale: na 

základě povolení k trvalému pobytu.  

                                                
108 Neuvažujeme problematiku azylu. 
109 V této práci je pracováno s novelou zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR (ve znění pozdějších předpisů) 
platnou od 1. ledna 2009. 
110 Tato podmínka je uvedena v § 182a odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. Cizinec musí složit zkoušku 
z českého jazyka na úrovni A1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky (Vyhláška č. 348/2008 Sb.) Pro první zkoušku 
dostanou cizinci „poukaz pro bezplatnou zkoušku z českého jazyka pro účely povolení trvalého pobytu na území ČR“, který bude 
hrazen ze státního rozpočtu ČR. V případě neúspěchu si další zkoušky musí hradit cizinec sám. Cena jedné zkoušky je Kč 1500,-
(ibid). Složení zkoušky není povinné v případě uzavření manželství s českým občanem, u osob mladších 15 a starších 60 let, z 
humanitárních důvodů, u osob s tělesným nebo mentálním postižením, které „brání schopnosti komunikovat“ a osobám, které 
v období 20 let před žádostí o trvalý pobyt byli „nejméně jeden školní rok žákem základní nebo střední školy s českým vyučovacím 
jazykem“ (Zákon č. 326/1999 Sb.). 
Složení zkoušky a udělení „Osvědčení o znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České 
republiky“ znamená, že cizinec umí: „vytvořit jednoduché věty o jemu známých lidech a místech, popsat jednoduchým způsobem 
sebe a místo, kde žije, vyjadřovat se o běžných každodenních činnostech, komunikovat jednoduchým způsobem v běžných 
každodenních situacích, udržet krátkou společenskou konverzaci, klást jednoduché otázky na běžná hovorová témata a na podobné 
otázky odpovídat.“ (Vyhláška č. 348/2008 Sb.).  
111 Na základě „Jednotného schengenského víza“ umožňujícího pobytu v ČR po dobu max. 90 dnů. Vízum upravované legislativou 
Unie. 
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Víza a povolení k pobytu jsou vydávána za různými účely, např. soužití rodiny, 

zaměstnání, studia, strpěním pobytu na území, vědecký výzkum.  

Systém vydávaných víz a povolení k pobytu v ČR odráží čas strávený nepřetržitým 

pobytem v zemi. Čím déle cizinec v ČR žije, tím má možnost (v případě splnění daných 

podmínek) získat vyšší pobytový statut a přiblížit se tak právům (a povinnostem) 

občanů ČR; což vyplývá i z úpravy legislativy Unie (viz Směrnice 2003/109/ES).  

Mezi základní požadavky při žádosti o povolení k pobytu v ČR patří platný cestovní 

doklad, fotografie, finanční prostředky k pobytu na území vycházející ze stanovené výše 

životního minima, doložení účelu pobytu (pracovní smlouva, přijetí ke studiu, doklad o 

uzavření manželství, doklad o ubytování, zdravotní (cestovní) pojištění a nebýt 

evidován v Schengenském informačním systému smluvních států (Zákon č. 326/1999 

Sb.).  

Při žádostech o dlouhodobější typy pobytů (od pobytů delších 90 dnů až po pobyt 

trvalý) je nutné předložit výpisu z rejstříku trestů platný pro území ČR, ale také např. ze 

země, jejíž je žadatel státním občanem a země, kde během posledních 3 let pobýval déle 

než 6 měsíců; což nemusí být pro některé cizince jednoduché.   

U trvalého pobytu je, kromě doložení účelu pobytu a dalších podmínek, vyžadována 

také zkouška z českého jazyka, kterou lze zařadit mezi integrační opatření.   

Standardní doba pobytu112 nutná k získání českého občanství občanů třetích zemí je min. 

10 let pobytu v ČR.  

Jednotlivé typy víz a povolení k pobytu, včetně podmínek pro udělení (příp. zrušení) 

jsou uvedeny ve srovnávací tabulce v příloze. 

4.1.2.2 Institucionální a legislativní prostředí. Hlavní východiska francouzské imigrační 
politiky. 

Vymezení pojmů ve francouzské imigrační politice 

Z formálního hlediska se francouzská populace dělí obecně na tři skupiny: cizince, 

Francouze a imigranty. Toto rozdělení můžeme nalézt především v oficiálních 

statistikách (např. INSEE, INED, Ministerstvo imigrace, integrace, národní identity a 

společného rozvoje - MIINS).  

Neproblematičtější a kritizované některými francouzskými politickými stranami113 je 

vymezení pojmu „Francouz“, příp. imigrant (viz dále). 

                                                
112 Standardní dobou je myšlena doba pobytu, aniž by se cizinec účastnil speciálních programů umožňujících požádat o „vyšší“ typy 
pobytu dříve a aniž by cizinec uzavřel manželství s českým občanem, nebo mu byl pobyt udělen z „důvodů zvláštního zřetele“.  
113 Viz Postoje politické reprezentace k imigraci ve Francii  
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- Označení cizinec „étranger“  je odvozeno od kritéria občanství: každá osoba žijící 

ve Francii je cizinec, pokud nemá francouzské občanství (Coirier 2009). 

- Francouzi jsou pak ti, kteří mají francouzské občanství. V oficiálních statistikách 

a také např. ve volebních programech (viz dále) se setkáváme s rozdělením na 

Francouze původem „Français d'origine français“, tj. občané, kteří mají oba 

rodiče Francouze (bez ohledu na to, zda rodiče byly původně Francouzi nebo 

získaly občanství na základě naturalizace114) a Francouze, kteří získali občanství 

na základě tzv. akvizice115 „Français d'origine étrangère, Français par 

acquisition“ (ibid.). Právě toto rozdělení je nejproblematičtější, protože v něm 

dochází k rozdělení rodilých Francouzů od Francouzů, kteří získali francouzské 

občanství až později; tento přístup lze považovat diskriminační. 

- Za imigranty „immigré-e-s“ jsou považovány všechny osoby narozené cizím 

rodičům v cizině (tj. cizinci), které pobývají na francouzském území. Jde o 

označení trvalé116; mluví se o imigrantech druhé a třetí generace; tyto generace 

však jsou většinou již Francouzi117.  

Imigranti se dělí na ty, kteří přijali francouzské občanství skrze „akvizici“ a ty, 

kteří si ponechali své občanství a jsou tak považováni za cizince (ibid.). 

 

Základní rozlišení pojmů Francouz, cizinec a imigrant (včetně počtu osob v dané 

skupině k 1. 1. 2006) ukazuje následující zobrazení.  

                                                
114 K možnostem naturalizace (získání občanství) ve Francii podrobněji viz 4.2.2.3) 
115 Viz pozn. výše 
116 „Imigrant se může stát Francouzem (na základě akvizice), nebude více cizincem, zůstane ale imigrantem“ (Coirier 2009).   
117 Druhé a třetí generace imigrantů se stali ve většině případů Francouzi narozením na území Francie (tj. na základě tzv. práva 
země) nebo narozením rodičů – Francouzů (bez ohledu na to, jaké občanství měli dříve). Podrobněji viz 4.2.2.3. 
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Obrázek 6 Zahraniční přítomnost ve Francii. Výčtu obyvatel ve Francii podle národnosti 

(údaje k 1. 1. 2006) 
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                Zdroj: MIINS 2008 (upraveno: autorka) 

Institucionální zajištění problematiky imigrace  

Imigrační politika je ve Francii je, stejně jako v případě ČR, v kompetenci Ministerstev 

vnitra, zahraničí, práce a sociálních věcí (konkr. název se ve srovnávaných zemích 

liší118) a dalších.  

Francie však má pro problematiku již několik let další ministerstvo, konkrétně 

Ministerstvo imigrace, integrace, národní identity a společného rozvoje119. Toto 

Ministerstvo bylo založené v červnu 2007 v době, kdy byl současný prezident Sarkozy 

ministrem vnitra. Důvodem založení nového ministerstva byla rostoucí potřeba kontroly 

imigrace (migračních toků), posílení společného rozvoje, podpora integrace a 

francouzské identity120. Mezi další speciálně zaměřené instituce patří např. Vysoká rada 

pro integraci121 nebo Úřadem pro imigraci a integraci122.  

                                                
118 Ministerstvo sociálních věcí, práce a solidarity odpovídající MPSV. Ministerstvo věcí zahraničních a evropských odpovídající 
českému Ministerstvu zahraničních věcí. 
119 „Ministére de l´immigration, de l´intégration, de l´identité nationale et du co-développement“. 
120 „Ministére de l´immigration, de l´intégration, de  l´identité nationale et du co-développement“. Založení tohoto ministerstva 
odpovídá programu politického uskupení UMP, které svůj přístup k imigraci zakládá právě na boji s kriminalitou; se zaměřením 
právě na imigranty. 
121 „Haut conseil à l´integration“ 
122 „Office Francais de l´immigration et de l´integration“ dříve Národní agentura pro příjímání cizinců a migraci „L´agence 
national de l´accueil des étrangers et des migrations“. Tato instituce se spolupodílela na tvorbě „Smlouvy o přijetí a integraci“ (viz 
právní dokumenty). 
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S ohledem na sběr dat týkajících se imigrace existuje ve Francii pro tuto oblast 

samostatná instituce a to Statistický ústav pro přistěhovalectví a integraci123.  

Základní dokumenty upravující problematiku imigrace 

Zatímco v ČR je problematika imigrace upravena jedním zákonem, který je 

novelizován, ve Francii existuje zákonů několik (kromě mezinárodních dohod, 

legislativy Unie, francouzské Ústavy, apod.). Ty jsou navíc shrnuty do tzv. Zákoníku o 

vstupu a pobytu cizinců a právu na azyl124 z roku 2005.  

Mezi významné francouzské zákony z posledních několika let patří:  

Zákon č. 2003–1119 z 26. listopadu 2003, o kontrole imigrace, pobytu cizinců ve 

Francii a státním občanství125 zaměřeny především „na velkorysé přijímání 

přistěhovalců“ 126. Dalšími důležitými body je zaměření se na účelovost uzavření 

manželství a přiznání otcovství (Ministère des affaires étrangères et européennes 

2008b). 

Zákon č. 2006–911 z 24. července 2006, o kontrole migrace a integrace127 zavedl 

pojem tzv. „selektivní imigrace“, tj. preference imigrantů a usnadnění pobytu těm, kteří 

budou znamenat přínos pro francouzské hospodářství, ale také budou znamenat přínos 

„vědecké, kulturní nebo humanitární povahy“. Vrací se k boji proti „fiktivním“ sňatkům 

skrze doplnění podmínek pro sloučení rodiny; nově zavedenou podmínkou je podpis 

Smlouvy o přijetí a integraci (podrobněji k dokumentu viz níže) (ibid.). 

Zákon č. 2007-1631 z 20. listopadu 2007, o kontrole imigrace, integrace a azylu128 je 

zaměřen na boj proti nelegálnímu přistěhovalectví, kontrolu rodinné imigrace a podporu 

imigrace odborníků za prací129. Pro dosažení těchto cílů zavádí nová opatření: doložení 

dostatečného množství finančních zdrojů pro všechny dotyčné osoby při sloučení 

rodiny, podpis Smlouvy o přijetí a integraci a podmínku podstoupit testy DNA 

v případě pochybností o rodinných vazbách při slučování rodiny (ibid.). 

Smlouva o přijetí a integraci130 

                                                
123 „Observatoire des Statistiques de l´immigration et l´intégration“ 
124 „Code de l´entrée et du séjour des étrangeres et du droit d´asile“. Tento zákoník nahradil předpis z roku 1945 určující podmínky 
vstupu a pobytu cizinců ve Francii. Formální úprava problematiky imigrace je zde shrnuta formou odkazů na jednotlivé zákony 
(Veyrinaud 2006).  
125 „Loi No: 2003-1119 du 26 Novembre 2003 relative à la matrise de l´immigration, au séjour des étrangeres en France et à la 
nationalité“ 
126 Obsahuje tvrdší postihy nelegální migrace a zavedení principu „dvojí trestnosti“, podle kterého cizinec, který spáchal trestný čin, 
bude uvězněn (tj. první trest) a po uplynutí lhůty ve vězení mu bude zakázán pobyt na francouzském území a bude země vyhoštěn 
(tj. druhý trest)  Ministère des affaires étrangères et européennes 2008b). 
127 „Loi No: 2006-911 du 24 Juillet 2006 relative à la matrise de l´immigration et à l´intégration“ 
128 „Loi No:2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la matrise de l´immigration et à l´intégration et à l´asile“ 
129 Tzv. „Loi Hortefeux“. K tomuto zákonu viz Postoje politické reprezentace k imigraci ve Francii. 
130 „Contrat d´accueil et d´integration“ 
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Dokument ve formě smlouvy mezi cizincem a francouzským státem byl vytvořen 

Úřadem pro imigraci a integraci za účelem usnadnění integrace cizinců.  

Vstoupil v platnost v roce 2007. Od této doby je podpis Smlouvy o přijetí a integraci 

(dále „Smlouvy“) vyžadován od všech cizinců ze třetích zemí (pokud nejsou rodinnými 

příslušníky občana Unie) přicházejících jak v rámci pracovní, tak i rodinné imigrace131. 

Týká se také všech pobytů, u kterých lze očekávat dlouhodobý nebo trvalý pobyt na 

území Francie132 (Service-public.fr 2010). 

Stát se v této Smlouvě zavazuje k zajištění výukového programu a cizinec se zavazuje 

k účasti (ibid.). Podpis Smlouvy znamená také závazek rodičů k přenášení obsahu 

Smlouvy na své děti. Je zde také závazek, že se rodiče zasadí o povinnou školní 

docházku svých dětí po dobu od jejich 6 do 16 let. Tato podmínka není v českém 

systému vůbec uvažována (ibid.).  

Vzdělávací program trvá minimálně 1 rok a zahrnuje následující oblasti: „občanská“ 

výchova věnující se především základním principům Francouzské republiky (např. 

„laicité“, rovnost mužů a žen, základní svobody) a uspořádání francouzského státu a 

jeho institucí, informace o každodenním životě ve Francii týkající se vzdělání, zdravotní 

péče, bydlení, atd., výuka francouzského jazyka – účastník musí zvládnout jazyk jak 

v mluvené, tak i písemné formě. V případě zvládnutí mu bude udělen diplom potvrzující 

základní znalosti jazyka (tzv. DILF), ohodnocení profesních znalostí (ibid.). 

Hlavní východiska francouzské imigrační politiky 

Problematika udělování víz a pobytů na území Francie je obecně rozlišena podle území 

(francouzského teritoria), kterého se týká.  

Francouzská imigrační politika upravuje podmínky vstupu a pobytu na třech územích: 

1) evropská část Francie („France metropolitaine“), tj. část patřící do Schengenského 

prostoru; 2) „Departement d´outre-mer“ (ostrovy Réunion, Martinique, Guadeloupe, 

Guyana); 3) „Collectivité territioriales d´outre mer´“ (Francouzská Polynésie, Nová 

Kaledonie, Mayotte, území v Austrálii a Antarktidě) (Ministère des affaires étrangères 

et européennes 2008a). 

                                                
131 Bez podpisu nemůže být cizinci povolení k pobytu vydáno. Podpis této smlouvy není vyžadován u osob, kteří absolvovali min. 
3leté vzdělání v jakékoli francouzské vzdělávací instituci (min. středoškolské úrovně) a osob starších 65 let. (Service-public.fr 
2010). 
132 Konkrétně jde o: žadatele o přechodnou pobytovou kartu za účelem vědeckého, kulturní nebo umělecké činnosti, v případě, že 
mají pracovní smlouvu na dobu neurčitou, zahraniční pracovníky (kromě přechodných a sezónních pracovníků), v případě sloučení 
rodiny (netýká se cizinců, kteří se slučují z důvodu vážné nemoci, cizinců pobývajících na území Francie pod ochranou a cizinců 
činných v trestním řízení), držitelů víza pro „talentované“, žadatelů o povolení k trvalému pobytu, v případě, že smlouvu již 
nepodepsali dříve, držitelů pobytové karty na dlouhodobý pobyt, nebo dětí ve věku 16 – 18 let, kteří do Francii pravidelně cestují a 
v budoucnu se zde chtějí usadit (Service-public.fr 2010). 
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V této práci je věnována pozornost pouze podmínkám pro evropskou část Francie (tj. 

„France metropolitaine“).  

Ve Francii je možné pobývat na základě víz (krátkodobě nebo dlouhodobě) a na základě 

povolení k pobytu neboli pobytových karet (přechodných, dlouhodobých, trvalých.  

Francie se liší od ČR ve vymezení přechodného a trvalého pobytu, neboť pod 

přechodným pobytem rozumí pobyt mezi pobytem na základě dlouhodobého víza a 

povolení k pobytu (vydání pobytové karty133). 

Stejně jako v ČR jsou víza a pobytové karty vydávány za účelem studia, návštěvy, 

zaměstnání, apod. Výjimkou je např. „cirkulační vízum“, pobytová karta pro 

„talentované“ a „osoby pobírající ve Francii důchod“134. 

Obecné podmínky pro udělení víz a povolení k pobytu (včetně trvalého) jsou v obou 

zemích velice podobné, což souvisí i se členstvím obou zemí v Unii. Francie se odlišuje 

specifickými podmínkami jako je podpis Smlouvy o přijetí a integraci a příp. povinnost 

podstoupit testy DNA. 

Stejně tak jako v ČR, tak i ve Francii se s rostoucí délkou pobytu zvyšuje možnost 

přístupu cizinců k právům srovnatelným s občany Francii. V některých případech je 

však doba nutná k získání daného pobytového státu ve Francii kratší než v ČR; to platí i 

pro získání občanství. Této oblasti je věnována především část týkající se srovnání 

podmínek rodinné imigrace, kde je zahrnuta také problematika vyšších pobytových 

statutů (trvalý pobyt) a možnostem získání občanství (viz 4.2.2). 

Jednotlivé typy víz a povolení k pobytu, včetně podmínek pro udělení (příp. zrušení) 

jsou uvedeny ve srovnávací tabulce v příloze práce. 

4.1.3 Analýza endogenních faktorů. Historicko-politické a sociální prostředí 
ve Francii a České republice 

Tato část je věnována také srovnání prostředí, ve kterém jsou/byly dané imigrační 

politiky tvořeny. Srovnání je zde provedeno na základě dvou kritérií, historicko-

politického prostředí (představení základních momentů vývoje srovnávaných 

imigračních politik a analýza postojů politické reprezentace k problematice imigrace) a 

sociálního prostředí (analýza postojů veřejnosti k této problematice). 

Uvedená kritéria jsou v této části práce spojena, neboť spolu úzce souvisí. Hlavní aktéři 

(tj. většinová společnost a politická reprezentace) jsou ve vzájemné interakci. 

                                                
133 „Carte de séjour“ 
134 Podrobněji k pobytovým kartám viz příloha.  
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Jak uvádí např. IOM (2004b), Hollifield (2000) veřejné mínění týkající se imigrantů je 

převážně negativní a týká se i tradičních imigračních zemí, které „čelí rostoucím 

výzvám, jak zvládnout veřejné vnímání týkající se postojů k migrantům“ (IOM 2004b). 

Podle Geddese (2003), je jedním z důvodů skutečnost, že ačkoliv se evropské země 

v minulosti setkávaly s četným migračními toky, „nestala se tato migrační historie 

součástí národní sebereflexe evropských zemí jako to je např. v Austrálii nebo USA“ 

(ibid.4). 

Obecně lze očekávat pozitivní postoje k imigrantům (jak ze strany většinové 

společnosti, tak politické reprezentace) v případě, že imigrace přináší cílové zemi 

výnosy135, příp. alespoň nepřináší výrazné náklady. Negativní postoje k imigrantům pak 

budou spojeny především s negativními dopady imigrace, např. s obavou z 

„nepříjemných vlivů na pracovní trh, veřejné finance, sociální podmínky a distribuci 

příjmů“ (Coppel, Dumont, Visco 2001).  

Negativní dopady imigrace na hospodářství cílové země však nejsou jediným faktorem, 

který může ovlivňovat postoje většinových společností. Podle IOM (2004b) jsou 

negativní postoje obecně založeny na „špatných informacích a negativních 

stereotypech136“ (ibid.), které však neovlivňují pouze veřejnost, ale také politickou 

reprezentaci a masmédia. Ty pak přímo nebo nepřímo ovlivňují ostatní (ibid., srov. také 

Coppel, Dumont, Visco 2001).  

Důvodem negativních postojů vůči imigrantům mohou být také obavy z ohrožení 

„národních hodnot a národní identity“ (IOM 2004b), což může vést v cílových zemích 

ke vzniku/existenci politických stran vystupujících právě proti imigraci. Hollifield 

(2000) považuje za důvod růstu xenofobních a nacionalistických politik v západní 

Evropě“ nezvládnutí imigračních toků a obavy z růstu počtu „nechtěných migrantů, 

uprchlíků a azylantů“ (ibid.140).  

Postoje k imigrantům mohou být obecně ovlivňovány třemi hlavními faktory: 

zkušeností samotných občanů s imigrací (tj. četnost kontaktu s cizinci), vlivem médií a 

postoji politické reprezentace (včetně konkrétní podoby imigrační politiky). Vzhledem 

k tomu, že postoje k imigrantům mohou reflektovat hospodářský přínos imigrace pro 

                                                
135 Výnosy spojené s imigrací jsou spojeny např. s řešením nedostatku pracovní síly v určitých oborech, v případě, že populace 
imigrantů „zvyšuje poptávky po zboží a službách“, které jsou zajišťovány občany cílových zemí. Imigranti mohou také nahradit 
nedostatečnou pracovní a geografickou mobilitu národního obyvatelstva (Coppel, Dumont, Visco 2001). Pozitivně může také 
imigrace působit např. v oblasti podnikání, kdy imigranti přináší jiné postupy a mohou podpořit růst konkurence, která pak obecně 
zabraňuje stagnaci (IOM 2004b). 
136 Jak uvádí IOM (2004b), negativní stereotypy jsou spojeny často s náboženství; např. Muslimové jsou považováni za ty, kteří jsou 
„potencionální hrozbou pro místní hodnoty a identitu, stejně tak jako jsou spojeny s terorismem“ (ibid.). 
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danou zemi, lze těmto faktorům přidat také přístup zaměstnavatelů (obecně trhu práce) 

k zahraničním pracovníkům.  

Postavení imigrantů na trhu práce 

Stejně tak jako převažují negativní postoje většinové společnosti vůči cizincům, 

převažují tyto postoje také na trhu práce (tj. ve vztahu k zahraničním pracovníkům).  

Různí autoři (IOM 2004b, Schmitter-Heisler 2000: 81) se shodují, že i když imigranti 

často přijímají práci, o kterou pracovníci v cílových zemích nemají zájem (což je 

záležitost především méně kvalifikovaných pracovníků a sekundárního trhu práce137), je 

na ně pohlíženo jako na ty, „co vytlačují místní pracovníky a zneužívají sociální 

systém“138 nebo jako na tzv. „nízkonákladové pracovníky“ (IOM 2004b). 

V praxi však se však „migrant často nevidí jako málo placený pracovník s prací, která 

má nízkou prestiž, ale přijímá tuto práci s představou lepší budoucnosti a rostoucí 

sociální mobility“ (Keely 2000: 52). Navíc migranti často vyrovnávají „nedostatek 

kvalifikovaných pracovníků v řadě profesí“ a „přispívají na daních výrazně více, než 

zkonzumují v oblasti služeb“ (IOM 2004b). 

Vliv médií na veřejné mínění 

Média hrají obecně velice důležitou roli při formování veřejného mínění. Lze říci, že 

čím problematičtější je dané téma pro objekty médií (tj. posluchače, diváky, atd.; 

veřejnost), tím významnější roli média hrají, neboť jsou to ona (příp. jejich vlastníci), 

která vybírají, jaké informace o dané problému svým objektům předají. Podle IOM 

(2004b) může pouze „dobře informované a vyvážené zpravodajství“ pomoci k 

„vyrovnaným a správným informacím o migrantech“ (ibid.). 

V případě imigrace a spoluutváření obrazu o imigrantech toto bez pochyby platí. Jak 

uvádí IOM (2004b), „obraz v některých médií týkající se imigrantů, uprchlíků a 

žadatelů o azyl vede často k zachování rasistických a xenofobních názorů ve veřejném 

mínění (…), migranti jsou často zobrazováni v médiích jako existující na okraji 

společnosti“ (ibid.).  

To potvrzuje také výzkumná zpráva autorů Klvačová, Bitrich (2003), která na základě 

analýzy novinových článků v českých periodikách uvádí, že imigranti jsou dáváni často 

do souvislosti s kriminalitou, přenosnými nemocemi, ohrožením pro domácí trh práce a 

                                                
137 Sekundární pracovní trh se vyznačuje nekvalifikovanou prácí s nízkými mzdami. Jistota trvalosti zaměstnání je zde významně 
omezena (Schmitter-Heisler 2000: 81). 
138 Podle IOM naopak „migranti v mnoha hostitelských společnostech přijmout zaměstnání, které by jinak zůstaly nevyplněné, 
nejsou ohrožením pro veřejné zdraví, a přispívají na daních výrazně více, než zkonzumují v oblasti služeb "(IOM 2004b). 
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problémy, které má většinová společnosti s cizinci, atd. Pokud se nějaké pozitivní 

informace vyskytují, tak „tématem takových článků bývají často děti, škola, slavení 

svátků nebo příběhy konkrétních cizinců“ (ibid.69). Samotní cizinci však mají (pokud 

vůbec) velice omezený prostor vyjádřit se k danému problému (ibid.)139. 

Vliv politické reprezentace na veřejné mínění  

Vedle médií má zásadní roli při ovlivňování postojů k imigrantům politická 

reprezentace, neboť jak uvádí Geddes (2003) „rozdělení migrantů v národních 

politikách hraje klíčovou roli v definování forem migrace, které jsou vnímány jako 

problémové“, příp. „dobré“ a „špatné“ (ibid.7-8).  

V případě této srovnávací analýzy lze výše uvedené ilustrovat na rozdělení občanů 

v rámci Unie, která vymezením se vůči občanům třetích zemí a nastavením rozdílných 

podmínek ukazuje na „problémové“ skupiny.  

Politická reprezentace ovlivňuje postoje veřejnost nejen skrze své vlastní názory (např. 

volební programy), ale také skrze konkrétní podobu imigrační politiky (viz dále). Jak 

uvádí IOM (2004b), je nutné, aby vlády aktivně „propagovaly toleranci a porozumění“ 

a investovaly do „zvládání obrazů migrantů ve společnosti“ za účelem „redukce 

předsudků a snížení negativního obrazu migrantů v cílové a domácí zemi“, neboť bez 

těchto aktivit může společnost zvolit spíše „diskriminaci a sociální exkluzi migrantů“ 

(ibid.), což může značně snížit efekt např. integračních politik.  

Z výše uvedeného vyplývá, že „je zásadní, aby bylo zvládání image migrantů začleněno 

přímo do politik a aktivit různých partnerů účastnících se zvládání migrace“ (ibid.). 

S ohledem na konkrétní podobu imigrační politiky 140 může postoje k imigrantům 

ovlivňovat např. restriktivní podoba imigrační politiky, (ne)existence antidiskriminační 

legislativy (včetně debat o jejím přijetí) a také integrační opatření pro cizince a 

skutečnost, zda (ne)splnění těchto opatření (ne)má vliv na udělení povolení k pobytu.  

Spíše nepřímou možností ovlivnit postoje většinové společnosti vůči imigrantům je 

spolupráce mezi zdrojovou a cílovou zemí. V „Zelené knize o přístupu Unie k řízení 

                                                
139 Stejné problematice se věnuje publikace „Cizinci, našinci a média. Mediální analýzy. Multikulturní centrum Praha. Praha 2007.  
140 Podle IOM (2004b) mohou vlády využít různých opatření k ovlivňování image migrantů ve společnosti: 1) deklarace potřeby 
imigrantů: jasné odůvodnění potřebu zahraničních pracovníků a výhody s tím souvisejících, propagace „pozitivního obrazu o 
imigrantech“, 2) „transparentnosti v oblasti řízení migrace“: stanovením jasných pravidel a opatření při „porušování migračních 
systémů“; 3) integrační opatření: „zjednodušit a podpořit integraci a produktivitu trvalých a dočasných pracovních migrantů“ skrze 
zajištění „stabilního a příznivého prostředí“ pro „integraci a asimilaci přistěhovalců do pracovního trhu“ a zároveň skrze zajištění 
přístupu imigrantů k „základním službám, jako je přístup ke vzdělání a jazykovému vzdělání, zdravotní péči a bydlení, včetně 
podpory sloučení rodiny“, přijetí antidiskriminační legislativy a předpisů; 4) speciální programy: zavedení speciálního vzdělávání 
(„interkulturní orientace“) pro „pracovníky veřejné správy, místní správy, služeb zaměstnanosti, podnikatele, sdružení a odborové 
organizace“, podpora návratu imigrantů do zdrojových zemí např. skrze „nabídku zaměstnání v klíčových pozicích a další výhody 
pro usnadnění znovuzačlenění“. V případě, že na toto nebude kladen důraz, může se emigrant ocitnout po návratu do rodné země v 
„sekundární postavení“ (ibid.). 
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ekonomické migrace“ je uvedeno, že tato spolupráce může ovlivnit integraci imigrantů 

na pracovní trh v cílové zemi (Evropská komise 2005: 11). Dobře integrovaní cizinci na 

trhu práce budou finančně méně závislí než ti, kteří práci v cílové zemi nenajdou, což 

by mělo ve svém důsledku napomoci obecně pozitivnějšímu vnímání ze strany 

většinové společnosti.  

Následující zobrazení shrnuje na základě výše uvedených informací, akce potřebné ke 

změně postojů většinové společnosti k cizincům, což by mělo být v zájmu obou 

srovnávaných zemí, neboť v žádné z nich nejsou postoje k cizincům výrazně pozitivní. 

 

Obrázek 7 Změna postojů většinové společnosti vůči imigraci a cizinců. Přehled potřebných akcí. 

 
Zdroj: autorka 

 

Tímto se dostáváme ke srovnání historicko-politického a sociálního prostředí v ČR a 

Francii. V úvodu této části jsou uvedeny základní momenty vývoje srovnávaných 

imigračních politik, dále následující postoje politické reprezentace a většinových 

společností v obou srovnávaných zemích. V případě konkrétních postojů jednotlivých 

politických stran jsou použity informace z volebních programů, návrhů zákonů 

jednotlivých politických stran, příp. tiskových zpráv. Pro charakterizování postojů 

většinových společností bylo čerpáno především z výzkumů veřejného mínění.  

 

Shrnutí srovnávaného faktoru 

Základní momenty vývoje srovnávaných imigračních politik ukazují zásadní rozdíl ve zkušenosti daných 

zemí s imigrací a s tím související tvorbou imigrační politiky. V případě ČR byla tato tvorba navíc 

ovlivněna nutností přijmout opatření unijní imigrační politiky.  
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Dlouhodobý příliv cizinců, kteří se postupně ve Francii usazovali, vedl ve Francii k nutnosti omezovat 

počet nově příchozích imigrantů a zároveň zavádět účinná integrační opatření.  

V případě ČR je situace v tomto ohledu odlišná, neboť z důvodu vládnoucího komunistického režimu byla 

ČR spíše zdrojovou zemí a imigrační politika začala být tvořena až po pádu komunistického režimu v roce 

1989. Imigrace v podobě, s jakou se setkáváme v dnešní době (tendence k dlouhodobému/trvalému 

usazení se), existuje ve Francii po několik desetiletí. V ČR je záležitostí posledních několika let.  

Navzdory tomu však dochází v posledních letech v obou srovnávaných zemích k restriktivním opatřením 

zaměřeným především na ztěžování podmínek trvalé imigrace; ve Francii z důvodu integračních 

problémů s již usazenými imigranty, v ČR nejsou důvody s ohledem na nízký počet cizinců zřejmé. 

Historická zkušenost s imigrací ovlivňuje také postoje politických stran k této problematice, a to 

především ve vztahu k integraci imigrantů. Ze srovnání postojů českých a francouzských politických stran 

vyplývá zásadní odlišnost v zaměření se na imigraci (tj. nově příchozí) a integraci (již dlouhodobě 

pobývajících). Zatímco francouzské politické strany kladou důraz především na dlouhodobé/trvalé 

usazení se a integraci imigrantů (od základních (prvotních) integračních podmínek jako je znalost jazyka, 

principy země až po přiznání volebního práva a účasti na veřejném životě), programy české politické 

reprezentace se věnují spíše obecnému přístupu k imigrantům. Problematika integrace imigrantů je 

obsažena pouze v rámci podmínek pro udělení trvalého pobytu, konkrétně znalosti českého jazyka.   

Obecně se politická reprezentace žádné ze zemí nestaví proti imigraci; i když ve Francii vládnoucí strana 

usiluje o změnu poměru příchozích za účelem zaměstnání a sloučení rodiny.  

Výraznou výjimku ze všech srovnávaných politických stran tvoří postoje francouzské extrémně pravicové 

FN („Front National“); obecně se ve Francii těší extremistické strany větším preferencím veřejnosti než 

v ČR (platí na regionální úrovni). 

Je také nutné dodat, že zatímco se francouzské politické strany věnují imigraci nebo integraci dlouhodobě 

(ve všech analyzovaných programech od roku 2006 do současnosti), v ČR je toto téma u jednotlivých 

stran spíše náhodné, příp. nepřímo uvedené v rámci obecnějších témat jako je boj proti extremismu, 

rasismu, diskriminaci, atd. 

S ohledem na členství obou zemí v Unii by se dalo říci, že postoje českých politických strany jsou více 

zaměřeny proti unijní imigrační politice než francouzské. 

Ačkoliv jsou postoje k imigraci v obou zemích spíše negativní a spojené např. s obavou o ztrátu 

zaměstnání, v žádné ze zemí není výrazně podporován zákaz imigrace. Pozitivnější postoj však vyjadřují 

Francouzi s ohledem na trvalé soužití; v obou zemích ho většinová společnost podmiňuje integrací 

minimálně ve formě znalosti jazyka, respektování zvyklostí, případně několikaletým pobytem v zemi. 

Srovnání postoje většinových společností také ukázalo, že by česká společnost mohla být více zatížena 

předsudky než francouzská; méně dotázaných ve Francii si spojuje imigranty s kriminalitou a více např. 

s kulturními přínosy; což může odrážet i historickou zkušenost např. v případě ČR s okupací, apod.  

Důležitou oblastí ovlivňující postoje většinové společnosti i politické reprezentace k imigraci jsou 

negativní reakce ze strany menšin. V ČR  k zásadním reakcím nedochází. Protikladná situace je ve 

Francii, kde jsou konflikty časté, související s vysokým počtem imigrantů, kteří již mají francouzské 

občanství a tedy snazší přístup např. na trh práce; i přesto jsou sociálně vylučováni a postiženi vysokou 
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nezaměstnaností. Zároveň jsou často koncentrováni na okrajích příměstských oblastí, kde se nezřídka 

vytváří ghetta; což není jak politickou reprezentací, tak většinovou společností vítáno. 

 

Srovnání postojů většinové společnosti a programů politických ne zcela odpovídá i ve 

Francii. Příkladem může být FN (Národní strana) byla zvolena třetí nejsilnější strany 

v regionálních volbách v roce 2010 a ve svém programu jasně uvádí vymezení se vůči 

cizincům, a to i přes to, že francouzská většinová společnost není zřetelně negativně 

vymezena vůči imigrantům. Otázkou však mohou zůstávat imigranti noví/budoucí.  

Hlavní dvě vládnoucí strany se k této problematice (kromě problematiky nošení 

náboženských symbolů na veřejnosti) příliš nevyjadřují; výjimkou je UMP a prezident 

Sarkozy, kteří dávají důraz na omezení rodinné imigrace a posílení imigrace pracovní; 

to však většinová společnost nevyžaduje. 

4.1.3.1 Základní momenty vývoje české a francouzské imigrační politiky 

V případě ČR je zaměřena pozornost na situaci po roce 1989, tj. od změny režimu. 

V případě Francie od 50. let 20. století. 

Základní momenty vývoje české imigrační politiky 

ČR je historicky spíše zdrojovou (emigrační) zemí, ze které se během 90. let postupně 

stala zemí imigrační141 (Rabušic 2005). V této době začínala postupně nabývat na 

významu také imigrační politika.  

Pro charakterizování počátečních období vývoje české (československé) imigrační 

politiky je použito rozdělení Baršové, Barši (2005). První období vývoje české 

(československé) imigrační politiky v letech 1990–1995 bylo charakteristické 

„liberálním přístupem k imigraci“ a vycházelo z celospolečenského uvolnění po změně 

vládnoucího režimu v roce 1989. Jak uvádí Jeřábek (2003) geografická poloha ČR ji 

„předurčovala ke zprostředkování kontaktů mezi západem a východem (…)“ (ibid.).   

Zákon upravující problematiku imigrace, konkrétně zákon č. 263/1992 Sb., o pobytu 

cizinců, byl zaměřen spíše na „sledování, evidenci“ cizinců pobývajících na území ČR, 

než na jejich kontrolu (Baršová, Barša 2005: 221).  

V druhém období (1996 –1999) začalo postupně docházet k „zpřísňováním předpisů i 

praxe“ v oblasti podmínek vstupu a pobytu cizinců v ČR. Toto zpřísňování bylo 

                                                
141 Krátce po roce 1989 se „české země, a především Praha, stávají stále více cílem nejen dočasné migrace, ale i trvalého 
přistěhovalectví“. V tomto období můžeme identifikovat tři základní migrační vlny: po roce 1989 (emigrační vlna související 
s koncem komunistického režimu, návrat politických emigrantů), migrace v roce 1992 v souvislosti s budoucím rozdělením 
Československa, od roku 1998 dochází ve větší míře k migraci mezi ČR a zahraničím (Baršová, Barša 2005: 219). 
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ovlivněno dvěma typy podmínek, interními (vnitrostátními) - hospodářskými (např. 

nezaměstnaností a „uvědoměním si dopadů nelegální imigrace“) a externími 

v souvislosti s budoucím vstupem ČR do Unie (ibid.223).  

Od roku 1999 lze podle Baršové, Barši (2005) mluvit o „konceptualizace migrační 

politiky“ (ibid.224). Tato konceptualizace byla však především spojena s přípravou a 

implementací imigrační legislativy Unie do českého právního systému; tzv. „acquis“ 

týkající se volného pohybu, imigrace a azylu (Geddes 2003: 175). Finální podoba 

imigrační politiky v této době byla spíše důsledkem přizpůsobování se této legislativě 

než vlastní českou koncepcí; šlo o „jednostranný proces přenosu politiky“ (ibid.184), ve 

kterém neměly kandidátské země mnoho prostoru k diskuzi. 

Obecné požadavky pro země střední a východní Evropy (včetně ČR) se týkaly zajištění 

hranic, bezpečnosti a kontroly imigrace z východních zemí. Součástí přístupových 

kritérií vycházejících z Kodaňského summitu konaného v roce 1993 bylo také zajištění 

lidských práv a respektování a ochrana menšin (ibid.179).  

V roce 2000 vešel v platnost nový cizinecký zákon142 „značně restriktivního 

charakteru“, jehož důsledkem bylo striktní oddělení pobytu dlouhodobého, určeného 

pouze pro pobyt za účelem zaměstnání nebo podnikání, který však neumožňoval 

formálně trvalé usídlení a tedy pozdější přístup k občanství, a pobytu trvalého, který 

umožňoval pouze sloučení s rodinnými příslušníky, kteří však museli již v ČR pobývat 

(Baršová, Barša 2005: 223-224). 

V roce 2003 byl v ČR vyhlášen první projekt tzv. výběrové imigrace, který usnadňoval 

přístup k povolení k pobytu a zároveň možnost nalézt si nové zaměstnání, aniž by byl 

stávající pobyt dané osoby v ČR přerušen143.  

V roce 2005 byla přijata důležitá změna v oblasti udělování trvalého pobytu, který 

nebyl již cizinci udělován po 10letém nepřetržitém pobytu v zemi, ale po pobytu 

5letém. Tato úprava byla přijata na základě Směrnice Unie z roku 2003144.  

Později došlo ke změnám v oblasti vízové politiky, kdy se vstupem ČR do 

Schengenského prostoru koncem roku 2007 byly zrušeny hraniční kontroly a byl 

zaveden nový vydávaný formát víz, tzv. Jednotné schengenské vízum.  

V posledních třech letech došlo k dalším významným změnám v zákoně o pobytu 

cizinců145. V roce 2008 byla zavedena tzv. čekací lhůta pro udělení trvalého pobytu 

                                                
142 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 
143 Povolení k pobytu je v ČR přímo vázáno na pracovní povolení a tedy (ne)existenci zaměstnání. Podrobněji viz 4.2.1.1 
144 Směrnice 2003/109/ES, o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty 
145 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 
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v případě sňatku s českým občanem a v roce 2009 složení zkoušky z českého jazyka 

jako podmínky pro udělení trvalého pobytu. Lze tedy říci, že od roku 2008 dochází 

výrazněji k omezování dlouhodobé/trvalé imigrace. 

Hospodářská a finanční krize koncem roku 2008 vedla v ČR k zaměření se především 

na pracovní imigraci a stejně tak jako dříve ve Francii, i když v jiné souvislosti (viz 

dále), byla řešena projektem dobrovolných návratů zaměřených jak na cizince, kteří 

ztratili v souvislosti s krizí svoje zaměstnání, tak také na imigranty ilegální146.  

Základní momenty vývoje francouzské imigrační politiky 

Francie se setkává s imigrací už od první poloviny 19. století. Po druhé světové válce 

byla primární imigrací ve Francii imigrace pracovní spojená s poválečnou rekonstrukcí 

hospodářství (Geddes 2003: 17). Podle Geddese (2003) byla tato pracovní migrace 

„organizována soukromým sektorem a proto nebyla mnoho kontrolována státními 

institucemi“, což vedlo k vysokému počtu cizinců na území Francie, kteří si začali 

hledat své vlastní způsoby živobytí (např. „růstu malého podnikání etnických 

zaměstnavatelů147“ (ibid.53,54). Do Francie tak mířily vlny imigrantů z chudých zemí 

jižní Evropy, např. Španělska a Řecka, později ze severní Afriky (země Magrebu), 

Turecka a Jugoslávie.  

V 90. letech 20. století rostl počet imigrantů ze zemí subsaharské západní Afriky (tj. 

bývalých francouzských kolonií). Tento nárůst souvisel jak s francouzskou kolonizační 

minulostí, tak s jazykovou příbuzností, neboť bývalé francouzské kolonie stále užívají 

francouzštinu jako jeden z úředních jazyků a jsou s Francií spojeny hospodářsky nebo 

v oblasti vzdělávání148. 

Od roku 1974 trvá ve Francii restriktivní imigrační politika149 se silnými asimilačními 

tendencemi, které směřují od asimilace politické k asimilaci kulturní (Baršová, Barša 

2005: 105). Tento trend zasahuje i do současnosti a projevuje se v současné diskuzi o 

zákazu nošení náboženských symbolů na veřejnosti150.  

                                                
146 Podrobněji k pracovní imigraci viz 4.2.1 
147 „Termín ´etnická podnikání´se široce používá k označení hospodářské činnosti příslušníků menšin, kteří jsou samostatnými 
podnikateli, a kteří v mnoha případech zaměstnávají jiné“ (Hargreaves 1995: 57). Jedná se o aktivity v obchodu, řemeslnictví, 
službám, atd. (ibid) 
148 Ve většině frankofonních afrických zemí je systém školní docházky koncipován stejně jako ve Francii. 
149 Geddes (2003) uvádí, že tato změna přispěla k zvýšení počtu žen mezi migranty, přicházelo více mladých a starších cizinců. 
Zároveň docházelo k omezení ekonomické participace státu na imigrantech. Na druhou stranu však z trvalého usídlení imigrantů 
vyplynula zvýšení závazků státu především v oblasti bydlení a vzdělání (ibid.54, 68). 
150 Podrobněji viz postoje politických stran ve Francii. 
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Přechod k restrikcím byl reakcí na velký počet pracovních imigrantů, kteří se v době 

nedostatku pracovních příležitostí v důsledku hospodářské krize v roce 1973 z Francie 

neodcestovali, ale postupně se ve Francii usazovali.  

Restriktivní francouzská imigrační politika byla směřována hlavně proti růstu počtu 

imigrantů ze „třetích“ zemí, neboť z těchto oblastí jich do Francie přicházelo nejvíce151.  

Restrikce měly různé formy; od omezení nabývání občanství pro děti, které se narodily 

cizincům po plány „nulové migrace“152, které zakazovaly např. zahraničním studentům 

přijmout po ukončení studia ve Francii zaměstnání, zavedení čekací lhůty při sloučení 

rodiny nebo odmítnutí udělení pobytu těm, kteří byli před sňatkem s francouzským 

občanem v zemi nelegálně153 (Geddes 2003: 62).  

Výjimku v restriktivním přístupu k imigrantům byla dvě období, která umožňovala 

nelegálním imigrantům legalizovat svůj pobyt. První vlna regularizace pobytu byla 

umožněna prezidentem Mitterandem, který v letech 1981-1982 udělil ilegálním 

imigrantů „3měsíční povolení k pobytu“ za účelem legalizace jejich pobytu (Geddes 

2003: 56). Druhou vlnou bylo období let 1997-1998, ve kterém byla možnost legalizace 

pobytu povolena vládnoucími socialisty (konkr. Jospin) (ibid.65). 

Podle Geddese (2003) období od 80. let je považováno za období „krize integrace“, 

které souviselo s početnými magrebskými imigranty s převažujícím muslimským 

náboženstvím. Jak uvádí „rozdělení na ´dobré´a ´špatné´ imigranty souviselo se 

schopností asimilovat se; zatímco Evropané, převážně římskokatolického náboženství, 

byli považováni za asimilovatelné, ne-Evropané, převážně muslimové, za méně 

asimilovatelné (ibid.55,56). Lze říci, že tento přístup k vyznavačům islámu trvá i 

v současné době154. 

Důležitou oblastí francouzské imigrační politiky je přístup k občanství. Podle Geddese 

(2003) jsou pro Francii typické „expansivní zákony o občanství“, díky kterým je 

občanství automaticky udělováno těm, kteří se narodí na území Francii, aniž by jejich 

rodiče byly Francouzi (ibid.57). Avšak i tento přístup byl později omezován155. 

                                                
151 „Od roku 1946 do roku 1990 „se změnila proporce imigrantů z Evropy z 89% na 41% a byla nahrazena občany Magrebu“ 
(Geddes 2003: 53-54). 
152 Pasqua, francouzský ministr vnitra, deklaroval v roce 1993„nulovou imigraci“. Toto prohlášení později upravil na „nulovou 
ilegální imigraci“ (Hargreveaves 1995: 1)  
153 Tato opatření byla upravena tzv. „Pasqua loi“ (Pascův zákon) z roku 1994, podle kterého „zahraniční studenty a pracovníky 
mohli jejich příbuzní následovat až po jejich dvouletém pobytu v zemi. Zároveň obsahoval zakázání regularizace pobytu nelegálním 
imigrantům, kteří se oženili/vdali za francouzské občany (Geddes 2003: 62). 
154 Podrobněji viz postoje politických stran ve Francii. 
155 Děti získají automaticky občanství ve věku 18 let, a to i v případě, že jejich rodiče nejsou Francouzi, ale ve Francii žijí. Později 
(v roce 1993) bylo upraveno tak, že děti ve věku 16 – 21 let musí o občanství samy požádat (Geddes 2003: 57). Podrobněji 
k udělování občanství ve Francii viz 4.2.2.3. 
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Omezení imigrace se později projevovalo nejen v preferenci „náborových imigračních 

programů“ pro „mladé a vysoce kvalifikované migranty“ za účelem přispění 

k ekonomickému růstu, zaplnění nedostatku pracovních sil, demografické situace, příp. 

nahrazení nedostatečných zdrojů v důchodovém systému (Baršová, Barša 2005: 165–

166), ale i v „posílení role v procesu řízení migrace a zdokonalování administrativních a 

právních bariér proti přílivu nechtěných (…) kategorií“ (ibid.). Tím může být např. 

založením Ministerstva imigrace, integrace, národní identity a společného rozvoje 

v červnu 2007 nebo zavedením testů DNA pro potvrzení příbuzenství v případě 

sloučení rodiny nebo povinný podpis Smlouvy o přijetí a integraci156; všechna opatření 

byla zavedena Sarkozym157, v době kdy byl ministrem vnitra.  

4.1.3.2 Postoje politické reprezentace a většinové společnosti k imigraci a imigrantům 
v České republice  

Tato část navazuje na představení základních momentů vývoje české a francouzské 

imigrační politiky a soustřeďuje se na současné postoje hlavních politických stran ve 

srovnávaných zemí. 

Postoje politické reprezentace k imigraci v ČR 

Pro analýzu postojů českých politických strany byly vybrány ČSSD, ODS, Strana 

zelených, KSČM a TOP 09, KDU-ČSL. Podklad pro analýzu postojů byly současné 

volební programy pro parlamentní volby 2010158.  

Podle Leontiyevy (2007) „donedávna většina politických stran a subjektů nejevila velký 

zájem o zařazení této problematiky do svých politických programů“ a  problematika 

imigrace a integrace cizinců nebyla „prioritou vlivných politických sil“ v ČR (ibid.). 

Jednotlivé volební programy ukazují, že pokud je imigraci věnován prostor, tak spíše na 

obecné rovině ve smyslu zajištění prostředí, které respektuje základní lidská práva a 

práva menšin a staví se proti extremismu a diskriminaci.  

Některé programy obsahují i konkrétnější opatření, avšak většinou neuvádí způsoby 

jejich dosažení, příp. chybí uvedení postoje k dané problematice. Navíc se volební 

programy nevěnují této problematice dlouhodobě; např. Strana zelených věnovala 

v roce 2009 imigraci alespoň malý prostor, nyní se jí nevěnuje vůbec. ODS se dříve této 

problematice věnovala velmi obecně, nyní ji znatelně rozšířila. Výjimkou je ČSSD, 

                                                
156 Podrobněji viz institucionální zajištění a formální úprava 4.1.2.2. 
157  Rok 2003 „Loi Sarkozy sur la maitrise de l´immigration et le séjour des étrangers en France“ (PCF 2006) 
158 Volební programy pro předčasné parlamentní volby konané v květnu 2010. V některých případech jsou použity volební 
programy z roku 2009, kdy se konaly volby do Evropského parlamentu. 
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která jí věnuje pozornost jak v programu z roku 2006, tak i v 2009 a 2010. TOP 09 je 

stranou novou159 a ve svém prvním volebním programu se této problematice výslovně 

nevěnuje. Lze tedy říci, že trend uvedený Leontiyevou (2007) stále pokračuje.  

Může to však také svědčit o tom, že téma imigrace není aktuálním tématem pro 

většinovou společnost, pro kterou by měli být tyto volební programy určeny.  

Obecně s imigrací (především pracovní) všechny parlamentní politické strany počítají a 

žádná strana neuvádí výslovně potřebu snižovat počet imigrantů v ČR. Pozitivním 

aspektem je také, že v současné době není žádná z politických stran výslovně zaměřená 

proti imigraci a „pravděpodobnost vzniku vlivné monotematické antiimigrační 

pravicově extremistické strany v ČR je dnes poměrně malá“ (Leontiyeva 2007).  

Postoje jednotlivých stran jsou rozděleny do čtyř částí: obecná postoje jednotlivých 

stran, vztah k imigrační politice Unie, postoje stran k pracovní imigraci, postoje k 

trvalému usazení se imigrantů, včetně případných návrhů na integrační opatření.  

V analýze není uvažována Strana zelených, která se této problematice v současném 

programu nevěnuje a TOP 09, která uvádí pouze některá obecná tvrzení, ne však přímo 

vztažená k imigraci.   

Obecný postoj jednotlivých parlamentních politických stran je velmi podobný; ODS, 

ČSSD a KDU-ČSL (vše programy 2010) uvádí důraz na legální migraci a boj proti 

nelegální migraci a nelegálnímu zaměstnávání. ČSSD dále uvádí dále spolupráci se 

zdrojovými zeměmi při řízení imigrace. KDU-ČSL160, ČSSD a ODS161 shodně uvádí 

v oblasti imigrace spolupráci s neziskovým sektorem.   

V programu ČSSD (2010) je představena institucionální změna, a to zřízení 

“Imigračního úřadu“162, který má „sjednotit dosud roztříštěnou činnost cizinecké policie 

a dalších útvarů ministerstva vnitra, ministerstva sociálních věcí a zapojit do této 

činnosti nevládní organizace“ (ibid.). K institucionálnímu zajištění se vyjadřuje také 

KDU-ČSL (2010), ve smyslu podpory „existenci kvalitní cizinecké policie“ (ibid.) a 

TOP 09 (2010), která bude usilovat o převedení jednotlivých útvarů cizinecké policie 

pod krajská policejní ředitelství, a to za účelem zvýšení „efektivity řízení a objektivity 

rozhodování“ (ibid.). 

                                                
159 Tato strany vznikla na podzim roku 2009. 
160 „Budeme spolupracovat s nevládními organizacemi, které v této oblasti mají letité zkušenosti a praxi, jako je Česká katolická 
charita, Centrum pro integraci cizinců, Člověk v tísni apod.“ (KDU-ČSL 2010). 
161 „I v oblasti podpory menšin, stejně jako ve všech ostatních, prosazujeme minimální roli státu, a naopak maximální využití 
osvětových a vzdělávacích aktivit občanského sektoru, církví a zejména rodiny, jež podpoříme formou adresné finanční podpory či 
zjednodušením legislativy“ (ODS 2010). 
162 O tomto úřadu je zmiňováno v sekci „Boj s kriminalitou“ a „Politika soužití a regulované imigrace“. Není zřejmé, zda by jeho 
aktivity měli být spíše imigračního (např. kontrola vstupu) nebo integračních charakteru.  
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S ohledem na členství v Unii, je zajímavou oblastí také vztah k imigrační politice 

Unie163. KSČM se k Unii hlásí pouze ve vztahu k antidiskriminačním opatřením, která 

by měla obsažena v tzv. Národním akčním plánu prevence rasismu, diskriminace, 

xenofobie a intolerance“164. S novým návrhem antidiskriminační směrnice naopak 

nesouhlasí KDU-ČSL (2010)165.  

Nejvíce vymezené a zároveň protikladné jsou postoje ČSSD a ODS. Zatímco ČSSD 

(2010) podporuje „snahu Evropské unie vytvořit společnou imigrační a azylovou 

politiku“ a zavazuje se k provádění „jednotné národní migrační politiky v souladu se 

směrnicemi EU“ (ibid.), ODS „odmítá (…) jednotnou imigrační politiku v rámci EU“, 

neboť jak uvádí: „Jsme přesvědčeni o tom, že uplatňování imigrační politiky je 

výsostným právem jednotlivých národních vlád a snahy o její unifikaci jsou útokem na 

suverenitu státu (…) a budou mít ve svém důsledku na občany negativní dopady“ (ODS 

2010). Na druhou stran však souhlasí s „jednotným tržním prostorem bez bariér, pro 

volný pohyb osob, zboží a kapitálu (…)“ (ibid.); neuvádí však možnosti jeho řízení.   

Další oblastí analyzovaných postojů jsou postoje vládnoucí reprezentace k 

problematice pracovní imigrace. Obecně lze říci, že se s pracovní imigrací počítá166.  

TOP 09 (2010) uvádí k problematice zaměstnání167 důraz na zařazení nelegálního 

zaměstnávání mezi trestné činy, a to jak pro zaměstnavatele, tak zaměstnance168. Ostatní 

strany se k pracovní imigraci vyjadřují konkrétněji. KDU-ČSL uvádí také postihy 

nelegálních zaměstnavatelů, avšak ne výslovně zaměstnanců. Důraz klade na integraci 

zahraničních pracovníků na trhu práce169. KSČM (2010) uvádí konkrétní opatření ve 

vztahu k zahraničním pracovníkům, a to zavedení tzv. „principu stejné mzdy za stejnou 

práci“ (ibid.), který má zajistit stejné ohodnocení zahraniční a domácí pracovní síly a 

zamezit zneužívání cizinců jako levné pracovní síly. Přínos tohoto principu bude také 

zaležet na tom, zda bude daná mzda stanovena na úrovni, která by odpovídala spíše 

platu zahraničního nebo domácího pracovníka. 

ČSSD (2010) propaguje výběrovou (pracovní) imigraci „jen (převážně) ze slovanských 

zemí jižní a jihovýchodní Evropy“, což jsou země, kterých se týkala pilotní podoba 

                                                
163 Imigrační politice Unie je věnována část 4.1.1. 
164 „Podporovat realizaci Národního akčního plánu prevence rasismu, diskriminace, xenofobie a intolerance (podpora opatření 
doporučených OSN a EU k diskriminaci na základě zdravotního postižení, věku, pohlaví, světového názoru a příslušnosti k etniku 
apod.)“ (KSČM 2010).  
165 „Odmítáme nový návrh antidiskriminační směrnice, která omezuje svobodu jednotlivce“ (KDU-ČSL 2010). 
166 Bývalý ministr práce a sociálních věcí Nečas připustil, že „bude kvůli demografickému vývoji poptávka po pracovní síle 
[zajištěné imigranty] ve střednědobém a dlouhodobém horizontu růst“ (Nečas 2009166; [pozn. autorky]). Zdroj: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/6341/27022009.pdf (cit.  05/05/2009) 
167 Není výslovně uvedeno, že se týká zahraničních pracovníků.  
168 U zaměstnanců uvádí TOP 09 dodatek: „který by při nelegálním zaměstnání pobíral sociální dávky“ (TOP 09 2010). 
169 „Budeme aktivně spolupracovat na rozvoji koncepce integrace pracujících, bezúhonných a daně platících cizinců na území ČR, 
včetně koncepce dopadu na trh práce“ (KDU-ČSL 2010) 
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projektu „Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků“ 170.  Imigraci 

z ostatních zemí podmiňuje profesními kvalitami - „vynikající, především 

vysokoškolsky vzdělaných odborníků z celého světa“ (ibid.). Zároveň také mluví o 

rovnosti příležitostí, bez které nelze zajistit „snižování ekonomické a sociální 

nerovnosti“ (ibid.); což úplně neodpovídá výše uvedené preferenci. 

Z programu ODS (2010) lze také vyčíst příklon k výběrové imigraci. Podporují 

„příchod slušných imigrantů, kteří hledají v České republice obživu a zároveň ctí zdejší 

zákony“. Cestou, jak omezovat „ekonomickou migraci“ je “kvalitní imigrační 

legislativou a hlavně spoluprací na ekonomickém rozvoji zdrojových států, zejména 

afrických“ (ibid.). Zdůraznění afrických imigrantů je zajímavé. Tato skupina patří (z 

hlediska zastoupení imigrantů podle kontinentů v ČR171) mezi početně nejméně 

zastoupenou.  

Poslední analyzovanou oblastí jsou postoje k trvalému usazení a zavedení 

případných integračních opatření. Integrace imigrantů by neměla být chápána pouze 

jako aktivita na straně imigrantů, ale také jako kroky na straně státu a většinové 

společnosti172. Ty jsou zmiňovány173 pouze ve smyslu odpovědnosti státu za boj 

s extremismem, rasismem a terorismem, částečně pak za zajištění rovných podmínek. 

Jakákoli další opatření především integračního charakteru uvedená např. v analýze 

OECD (2006)174  se v programech českých parlamentních stran vůbec nevyskytují. 

S ohledem na aktivitu na straně cizinců uvádí konkrétnější integrační opatření pouze 

ČSSD a KDU-ČSL. Od cizinců strany očekávají znalost českého jazyka a dodržování 

určitého chování: „závazek respektování obecných evropských morálních hodnot“ 

(ČSSD 2010). KDU-ČSL (2010) uvádí jako podmínku pro trvalé usazení „zájem stát se 

českým občanem“. Tato podmínka je však dána do souvislosti s výběrovou imigrací175, 

která spíše spojována s imigrací pracovní. Není tedy jasné, zda se týká povolení 

trvalého pobytu pracovníkům, kteří přišli původně v rámci projektů výběrové imigrace, 

nebo zda chtějí udělení trvalého pobytu obecně podmínit tímto „zájmem“ a výběrovou 

imigrací je myšleno umožnění těm, kteří dané podmínky akceptují. Zároveň také není 

                                                
170 Projekt je určen pro občany Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Chorvatska, Indie, Kanady, Kazachstánu, Makedonie, 
Moldavska, Ruské federace, Srbska a Ukrajiny. Zdroj: http://www.imigracecz.org/  
171 Podrobnější údaje k četnostem v části 4.1.4. 
172 S tímto přístupem se ztotožňovala ve svém volebním programu do Evropského parlamentu z roku 2009 např. Strana zelených, 
která uváděla potřebě připravit „účinnou strategii zaměřenou na kvalitní integraci cizinců se zohledněním integrační kapacity České 
republiky a obsahující projekty proti negativním náladám a projevům vůči cizincům ze strany části české společnosti“, a to jak 
v oblasti „pracovní, tak i „společenské“ integrace (Strana zelených 2009); bohužel se v tomto roce k imigraci/integraci už 
nevyjadřuje.  
173 Výslovně uvádí KSČM, ČSSD, KDU-ČSL. 
174 Podrobněji viz Integrační politika 3.3 
175 „Zasadíme se o stanovení jasných pravidel pro výběrovou imigraci s tím, aby se trvale usadit v České republice mohl jenom ten, 
kdo se skutečně chce stát českým občanem“ (KDU-ČSL 2010). 
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uvedeno, jakým způsobem by se tento „zájem“ dokládal. Podobná integrační opatření 

byla prezentována Ministerstvem vnitra pod vedením Ivana Langera z ODS v roce 2009 

v „Koncepci integrace cizinců v roce 2009“ (MV ČR 2009b). V současném volebním 

programu ODS, který má být navíc „Vizí 2020“, již žádné podobné návrhy uvedeny 

nejsou.  

Rozdíl, i když ne zcela jasně vymezený, je v obecném přístupu k integraci neboli volbě 

integračního modelu. Zatímco ČSSD upozorňuje na „soužití různých kultur a filozofií. 

(…) Nikomu nelze nutit svou kulturu a zároveň nelze nikam dovážet pravidla, která tam 

zásadně mění a omezují chování lidí“ (ČSSD 2010) a pokračuje tak spíše 

v multikulturním trendu176, ODS (2010) považuje „Multikulturalismus (…) za mrtvý 

koncept. Imigranti se musí integrovat a respektovat demokratické a kulturní hodnoty 

evropské společnosti“ (…) Nepřijímáme však takové, kteří hodlají porušovat naše 

zákony a zvyklosti“ (ibid.), a to i přes to, že se v úvodu svého programu prezentuje jako 

strana „tolerantní ke všem menšinám“, respektující „jejich pozici ve veřejném životě“ a 

uznávající „odlišnosti i rozdílného životního stylu“ (ibid.). KDU-ČSL (2010) mluví o 

„zachování principu vzájemného porozumění a oboustranného obohacení mezi námi a 

cizími národy a kulturami, ale aby také nebylo ohroženo evropské náboženské a 

kulturní dědictví (…). Pokládáme za potřebné, aby se s ohledem na vývoj v západní 

Evropě začala v české společnosti urychleně vést kvalifikovaná debata o míře a mezích 

možné islamizace naší společnosti“177 (ibid.). 

 

Shrnutí postojů českých politických stran na základě jejich programů 

Shrneme-li jednotlivé programy, lze říct, že problematika imigrace je opravdu spíše než 

dlouhodobým tématem, tématem nahodilým jak v programech jednotlivých stran pro 

dané volební období, tak i mezi jednotlivými volebními obdobími. Jednotlivé oblasti 

nejsou zároveň jasně vymezeny178  nebo chybí širší souvislosti179.  

Nahodilost imigračních a integračních témat v programech parlamentních stran by 

mohla také být příčinou zjištění, že voliči některých politických stran se staví k imigraci 

jinak (viz dále), než jak uvádí dané politické strany ve svých programech. 
                                                
176 Ve svém dlouhodobém programu z roku 2007 uvádí ČSSD integraci jak na straně cizinců (s ohledem na jejich věk, kvalifikaci a 
kulturu), tak na straně většinové společnosti, která by spolu s politickou reprezentací měla vytvořit podmínky života odpovídající 
multikulturní a multietnické společnosti (ČSSD 2007). 
177 Za nepřímou obavu z „jiných“ kultur by se také dalo označit prohlášení ODS o spolupráci „na ekonomickém rozvoji zdrojových 
států, zejména afrických“ (ODS 2010), které v sobě může skrývat preventivní opatření pro růstu počtu imigrantů z Afriky, což by 
mohlo také odpovídat obavám z přílivu muslimským imigrantů.  
178 Např. považování multikulturalismu jako mrtvého konceptu vs. uznávání odlišností v programu ODS; nejasnost v použití 
„výběrové imigrace“ v programu KDU-ČSL.  
179 Např. KSČM uvádí konkrétní princip „stejné mzdy za stejnou práci“, ale obecně se k problematice pracovní imigrace 
nevyjadřuje. ČSSD mluví o zavedení Imigračního úřadu; jeho činností však neuvádí. 
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 Voliči Strany zelených (která se imigraci ve svém programu nevěnuje) a ODS (která 

odmítá multikulturalismus) se staví k imigraci spíše pozitivně. Voliči KSČM (která 

neuvádí jakékoli tendence k bránění imigraci, klade důraz na antidiskriminační 

legislativu a upozorňuje na využívání pracovníků jako levné pracovní síly) a ČSSD 

(důraz antidiskriminační legislativa a spíše multikulturalismus) se staví k imigraci spíše 

negativně (Vávra 2009, Leontiyeva 2007, Leontiyeva 2009).  

Postoje české společnosti k imigraci  

Pro charakterizování postojů české společnosti k imigrantům (příp. cizincům obecně) 

byla použita data z výzkumů veřejného mínění společnosti CVVM provedených 

v posledních několika letech a výstupy z analýz Sociologického ústavu AV ČR180.  

V souvislosti s povahou zkoumané tématiky je nutné zamyslet se, do jaké míry mohou 

data vypovídat o skutečných postojích české společnosti. Problematika (ne)přijetí 

cizinců jako v sobě vždy, více či méně skrytě, zahrnuje rasistický nebo diskriminační 

podtext, který může být i přes anonymitu dotazování zatajován. Nelze vyloučit, že 

negativní názory může mít vyšší procento populace, než jaké ukazují výzkumy.  

 

1) Obecné postoje 

Jak bylo uvedeno v úvodu této části, postoje k imigrantům jsou v zemích západní 

Evropy většinou negativní a ani ČR není v tomto ohledu výjimkou (Rabušic 2005, 

Rabušic, Burjanek 2003, Gabal 2004).  

V roce 2007 50 % dotázaných uvedlo, že považuje počet cizinců v ČR vysoký (Škodová 

2007a). Později, v roce 2009 přináší další výzkum údaj, podle kterého imigranti, kteří se 

do ČR přistěhovali v posledních letech, představují „problém“ pro 68 % většinové 

společnosti (Taubery 2009).  

Mezi oblasti, které považuje většinové společnosti za problematické, patří hlavně 

kriminalita, vliv na růst nezaměstnanosti, zdravotní rizika pro většinovou společnost181. 

Toto tvrzení se vztahuje k otázce „(…) v rámci celé ČR“; v případě konkrétnějšího 

místa určení, tj. „v místě Vašeho bydliště“, odpovědělo 58 % dotázaných, že imigranti 

problém nepředstavují182. Tento rozpor tak může naznačovat, že u odpovědí týkajících 

se celé ČR hrají větší roli předsudky (a např. mediální zprávy) než v případě odpovědí 

                                                
180 Analýzy zveřejněné na stránkách www.socioweb.cz. 
181 „Cizinci se podílejí na nárůstu kriminality (74 %), zvyšují celkovou nezaměstnanost (72 %) a znamenají zdravotní riziko, 
konkrétně šíření nemocí (71 %) (Taubery 2009). 
182 Stejná otázka byla také položena v roce 2008, kde 58 % dotázaných odpovědělo, že imigranti představují problém v rámci celé 
ČR a 53 % dotázaných odpovědělo, že nepřestavují problém v místě bydliště dotázaných (Taubery 2009). Nárůst negativních 
odpovědí v roce 2009 může také reflektovat dopady hospodářské krize.  
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týkajících se konkrétního místa bydliště dotázaných (ibid.). Tomu odpovídá i 

skutečnost, že ve stejném výzkumu uvedlo pouze 44 % dotázaných, že „zná osobně 

blíže nějaké cizinci, kteří dlouhodobě pobývají v ČR“183 (ibid.). 

Otázky ukazující na pozitivní hodnocení184 imigrantů se týkají např. názoru na to, zda 

„obohacují naši vlastní kulturu“ a „přispívají k řešení problému stárnutí populace“. 

Čtvrtina všech dotázaných uvedla, že ano. O něco méně (24 %) dotázaných si myslí, že 

cizinci „přispívají k rozvoji hospodářství (Taubery 2009). 

Výzkumy veřejného mínění zaměřené na sympatie k cizincům ukazují, že negativní 

postoje se týkají obecně občanů třetích zemí, s převahou občanů z Východní Evropy a 

Asie, pozitivnímu hodnocení se těší naopak občané západní Evropy a Ameriky185 

(Červenka 2009b, Vávra 2009).  

Postoje k imigraci a imigrantům se liší především v souvislosti s generačními vrstvami, 

životní úrovní, vzděláním a také volební preferencí.  

Mladší generace je mnohem otevřenější a tolerantnější. Je více jazykově vybavena, 

může neomezeně cestovat a pobývat v zahraničí, což samozřejmě usnadňuje kontakt 

s cizinci jak v zahraničí, tak v ČR. Zároveň může také vést k většímu pochopení 

imigrantů v ČR. Starší generace se staví spíše negativně. Důvodem je především 

historicko-politická situace v ČR, která omezila možnosti cestování za hranice, znalost 

jazyků; svůj vliv může mít samozřejmě také 2. světová válka a poválečná situace, 

včetně ruské okupace.   

Na generační rozdíl ve vnímání dopadů imigrace navazuje také skutečnost, že dotázaní 

s vyšším vzděláním, lepší životní úrovní a pozitivními vyhlídkami do budoucnosti, se 

staví k imigraci pozitivněji. Zatímco lidé v obecně horší životní situaci (včetně těch, 

kteří neočekávají lepší budoucnost), s nižším vzděláním naopak vnímají cizince 

negativně. S ohledem na voliče současných parlamentních politických stran, pak voliči 

KSČM a ČSSD staví k imigraci spíše negativně, zatímco voliči Strany zelených a ODS 

spíše pozitivně (Vávra 2009, Leontiyeva 2007). 

 

2) Postoje veřejnosti k problematice pracovní imigrace  

                                                
183 Za „známé“ byli považováni občané Vietnamu, Slovenska, Ukrajiny, příp. Polska, Ruska a Německa (Taubery 2009). 
184 Zahrnuje odpovědi „rozhodně souhlasí“ a „spíše souhlasí“.  
185 V rámci škály „velmi sympatičtí“ až „velmi nesympatičtí“ byli uvedeni v s negativními sympatiemi Rumuni, Albánci, Ukrajinci, 
Romové, Palestinci, Afgánci, Iráčané. S pozitivními sympatiemi pak Češi, Slováci, Francouzi, Angličané, Švédové, Rakušané, 
Poláci, Řekové. (Červenka 2009, Vávra 2009). 
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Problematika postojů k pracovní imigraci souvisí s hospodářskou situací v cílové zemi a 

především dopadem na občany cílové země skrze nabídku pracovních míst a 

nezaměstnanost.  

V úvodu této části bylo uvedeno, že zahraniční pracovníci jsou vnímáni převážně 

negativně a jako pracovní síla určená především pro sekundární trh. Toto obecné tvrzení 

neodporuje postojům české většinové společnosti, podle kterých (66% odpovědí) by se 

„měli ucházet o práci, o kterou nemají občané ČR zájem“ (Červenka 2009a). 

Na druhou stranu si však 78 % dotázaných myslí, že „levná pracovní síla ohrožuje 

současné zaměstnávání českých občanů“ a stejný počet dotázaných uvádí, že „by se 

mělo zaměstnávání cizinců omezit v oblastech s vysokou nezaměstnaností“ (Červenka 

2009a).  

Leontiyeva (2009) v této souvislosti uvádí: „zdá se, že navzdory aktivnímu zapojení 

cizinců do ekonomických aktivit v ČR česká populace pořád vnímá imigraci jako 

fenomén, který stát spíše finančně zatěžuje, spíše než by mu prospíval“ (ibid.).  

Nejednoznačný názor však existuje na to, zda by měli mít při zaměstnávání přednost 

občané z Unie před občany ze třetích zemí; 41 % by preferovalo občany z Unie, 45 % 

naopak ne (Červenka 2009a). 

 

3) Postoje veřejnosti k problematice dlouhodobého/trvalého usazení se imigrantů 

(postoje k integračním opatřením) 

Výše uvedená část se věnovala názoru na specifický účel pobytu imigrantů. V této části 

se zaměříme na názor většinové společnosti na usazení se imigrantů a podmínky, za 

jakých by mělo být imigrantům dovoleno usadit se v ČR.  

Výzkumy veřejného mínění ukazují, že česká společnost není jednoznačně rozhodnuta, 

jak se k trvalému usazení imigrantů postavit;  51 % dotázaných si myslí, že by spíše 

nemělo a nemělo186 být umožněno cizincům v ČR trvale se usadit (Červenka 2009b). 

Povolení usadit se je podmiňuje nadpoloviční většina dotázaných integračními 

požadavky společenského charakteru187 (např. „přizpůsobení se našim kulturním 

zvyklostem“, znalostí českého jazyka, znalostí české historie a kultury), formálními 

                                                
186 Možnost „rozhodně nemělo“ uvedla téměř pětina dotázaných (Červenka 2009b). 
187 Podle 61 % dotázaných by se cizinci měli „co nejvíce“ přizpůsobit našim životním a kulturním zvyklostem, podle 25 % pouze 
v některých věcech. Česká společnost přestane považovat cizince za cizince v případě, že cizinci splní následující podmínky: podle 
94 % dotázaných je velmi/poměrně důležité, aby mluvil česky a znal českou historii a kulturu (uvedlo 57 % dotázaných) (Veselský 
2009a).  
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požadavky188 („mít státní [české] občanství“ a „žít v ČR alespoň 10 let“), ale také 

integrací na domácí trh práce189. 

Rabušic a Burjanek (2003) v této souvislosti uvádí, že „česká veřejnost po cizincích 

žijících u nás nejen požaduje, aby se pokud možnost co nejdříve změnili a ´byli jako 

my´, ale současně by ráda, kdyby cizinci v naší společnosti, navzdory jejich asimilaci, 

měli druhořadé postavení“ (ibid.44–45). Podobný závěr uvádí také Leontiyeva, Vávra 

(2009); „v České republice existuje pouze malá podpora pro multikulturní soužití. 

Respondenti podporují spíše asimilaci“ (ibid.).   

4.1.3.3 Postoje politické reprezentace a většinové společnosti k imigraci a imigrantům 
ve Francii 

Na francouzské politické scéně se pohybuje pět hlavních politických uskupení: UMP 

(„Union pour un Movement Populaire“, Unie pro lidové hnutí); z této strany pochází 

současný francouzský prezident Sarkozy, PS („Parti Socialiste“, socialistická strana), 

PCF („Parti Communiste Francais, komunistická strana), „Les Verts“ (Zelení) a strany 

extrémistické, z nichž nejvýraznější je FN („Front National“, Národní strana); u těchto 

stran bude analyzován jejich postoj k imigraci a integraci190. 

Postoje politické reprezentace k imigraci ve Francii 

V této části je věnována pozornost jednotlivým politickým stranám a problematice 

postojů k imigraci na základě analýzy jejich volebních programů z posledních několika 

                                                
188 Podle 71 % dotázaných by měl mít státní (české) občanství a žít v ČR alespoň 10 let (uvedlo 53 % dotázaných) (ibid.). 
189 Podle 86 % dotázaných se cizinec stane Čechem, pokud bude „pracovat v ČR“ (ibid.). 
190 Podrobněji k jednotlivým stranám: UMP: Jak ukazuje název, jedná se o seskupení dvou pravicových stran RPR („Ralley pour la 
République“) a UDF („Union pour la Démocratie Francaise“). Seskupení vzniklo v roce 2002 v době konání prezidentských voleb. 
Tato strana je zaměřena především na boj s kriminalitou a zajištěním veřejného pořádku, což úzce souvisí i s problematikou 
imigrace, neboť reálně je zaměřena na potomky původních imigrantů (tj. další generace) především muslimského vyznání, kteří jsou 
již v současné době oficiálními Francouzi. Dalšími tématy této strany je nižší zdanění a méně restriktivní podmínky pro průmysl, 
zvýšení pracovních míst (Hart 2003: 18).  
PS: Socialistická strana je stejně jako UMP složena z několika seskupení, která se však podle Harta (2003) „nedaří efektivně spojit“ 
(ibid.18). Jak uvádí, právě neúspěch ve sjednocení jednotlivých uskupení vede k tomu, že je nepravděpodobné, že by tato strana 
„někdy převzala moc“ (ibid.). 
PCF: Podle Harta tato strana „virtuálně zmizela“ z politického života ve Francii po prezidentských volbách v roce 2002, kdy její 
kandidát získal v prvním kole méně než 4 % hlasů. S ohledem na program se tato strana stále drží „ortodoxní leninistické linie 
obhajování práv pracovníků“ (Hart 2003: 19). 
„ Les Verts“ : Francouzští Zelení kladou hlavní důraz na udržitelný rozvoj a ekologii. S ohledem na nízké preference nehraje tato 
strana ve Francii zásadní roli (Hart 2003: 19). 
Extrémistické strany: Ačkoliv v této charakteristice uvedeny jako poslední, ve Francii mají extrémistické politické strany, a 
především jedna z nich, výraznou roli. Podle Harta (2003) roste oblíbenost pravicových extrémistických stran ve Francii průběžně 
od 90. let. I když tyto strany nemají obecně na národní úrovni ve srovnání s ostatními politickými stranami (tj. především UMP a 
PS) zásadní roli, na lokálních úrovních je jejich postavení mnohem silnější (Hart 2003: 20). Nejvýraznější a politicky nejúspěšnější 
stranou je FN, jejíž prezidentský kandidát získal v roce 2002 v druhé kole volby 18 % hlasů (v roce 1995 to bylo 15 % v prvním 
kole). O úspěchu této strany také vypovídá fakt, že v regionálních volbách v roce 2010, získala na národní úrovni 8,7 % hlasů a byla 
tak třetí stranou po UMP (36, 1 %) a UG „Union de la Gauche“ (tj. levicové strany, 54, 3 %) (Le Monde 2010). Program FN Hart 
(2003) charakterizuje jako „demagogický styl míchající tvrdou anti-imigrantskou rétoriku, obviňování imigrantů ve vztahu 
k nezaměstnanosti a podporující jejich návrat“ (Hart 2003: 20). Tato strana zároveň vystupuje proti členství Francie v Unii. Další 
extrémistickou stranou je extrémní levicová dělnická stran LO  („Lutte Ouvriere“), jejíž kandidát získal v roce 2002 v prvním kolem 
téměř 7 % hlasů (Hart 2003: 20), což v porovnání se Zelenými nebo komunistickou stranou svědčí opět o podpoře extrémistických 
stran ve Francii. Jak uvádí Hart (2003), tato strana podporuje především levicové křídlo v socialistické straně (PS) a volá po „nové 
revoluci více, než že by vystupovala proti Le Penovi [FN, extrémní pravici]“ (ibid., [pozn. autorky]). 



 96 

let. Ve volebních programech byla, stejně tak jako v případě ČR, věnována pozornost 

třem základním tématům: obecné postoje k imigraci, postoje k pracovní imigraci a 

postoje k dlouhodobé/trvalé imigraci a integračním opatřením. 

Dříve než se zaměřím na konkrétní postoje francouzských politických stran 

k problematice imigrace, uvádím faktory, které mohou ovlivňovat jakési sebevnímání 

Francie s ohledem na postavení min. v evropském (unijním) měřítku.  

Podle Gallise (2006) patří mezi tyto faktory např. víra ve „speciální roli [Francie] ve 

světě” (Gallis 2006: 15, [pozn. autora]), která je důsledkem situace po Velké 

francouzské revoluci, kdy došlo v mnoha evropských zemích k přechodu 

z monarchistických systémů na systémy demokratické. Dalším faktorem může být 

postavení francouzského jazyka jako „řeči elit“ (ibid.).  

Důležitou oblastí je podle Gallise (2006) také „civilizační mise“ Francie spojovaná  s 

propagací „lidských práv a demokracie, především v rozvojovém světě, střední Evropě 

a Eurasii“ (ibid.16). Tato „mise“ má pokračování i v současné době a v podobě 

„členství Francie v Radě bezpečnosti OSN, blízkými vztahy s arabským světem a 

bývalými koloniemi“ a samozřejmě také skutečností, že Francie byla zakládajícím 

členem současné Unie191 (ibid.). Dále bude ukázáno, že některé z těchto faktory se 

promítají především do podoby integrační politiky. 

 

1) Obecné postoje 

Mezi analyzovanými stranami existuje pouze jedna, která se zásadně staví proti 

imigraci; jde o FN, která usiluje o „zastavení jakékoli nové imigrace“ (FN 2007). 

Problematika imigrace je z mnoha témat v programu této strany na prvním místě (nutno 

dodat, že témata nejsou řazena abecedně). Stávající imigranti mají být buď asimilováni, 

nebo má být skrze spolupráci se zdrojovými zeměmi usnadněn jejich návrat do zdrojové 

země192, příp. nastavena v těchto zemích taková emigrační politika, která by emigranty 

od rozhodnutí odcestovat ze země odradila193.  

Tato strana zároveň uvádí, že „imigrační politika v posledních 30 letech je kořenem 

všeho zla“194 (ibid.). Ve vztahu k ostatním politickým strana uvádí, že „debaty o řízení 

imigrace jsou ve Francii tabu, což je především důsledkem přání ´velkého businessu´, 

                                                
191 Francie byla jednou ze zakládajících zemí Společenství uhlí a oceli v roce 1952, které se později stalo Evropským společenstvím, 
později Evropskou Unií. 
192 Zde se předpokládá, že země zdrojová je zároveň zemí rodnou. 
193 Z této oblasti uvádí např. zavést pravidelné euro-africké konference, které by měli odhalit potřeby případných emigrantů. Na 
jejich potřeby navázat opatření, která by finálně vedla k tomu, že by osoby „lákané bohatstvím Evropy“ zůstaly „fixovány v jejich 
zdrojových zemích“.  
194 Srov. také Geddes 2003: 58 



 97 

neboť tlačí mzdy dolů a také politických stran, kterým tak zajišťuje snadné voliče“ 

(ibid.). Ostatní politické strany s imigrací ve svých programech počítají, neuvádí však 

její přímou podporu a potřebu.  

Dalším obecným tématem je postoj k nelegální imigraci, který je v případě FN jasně 

odmítavý195, na druhou stranu se však PCF (2009) a Les Verts (2007) chtějí zasadit o 

regularizaci jejich pobyt tak, jak to bylo již dříve ve francouzské historii provedeno196.  

Další postoje jsou analyzovány v jednotlivých tematických oblastech. 

Srovnání postojů k unijní imigra ční politice ukazuje, že jednotlivé strany se věnují 

více obecné existenci Unie než konkrétní podobě unijní imigrační politiky, což souvisí i 

s odmítnutím původního návrhu evropské Ústavy v roce 2005, kdy francouzská 

společnost vyslovila nesouhlas s touto Ústavou, čímž byl proces schvalování ukončen.  

Výraznou výjimku v tomto ohledu představuje FN (2007), která prosazuje vystoupení 

Francie ze Schengenského prostoru a odmítnutí jakýchkoli smluv, které by omezovaly 

kompetence Francie v řízení imigrace. Tato strana zároveň odmítá Směrnice Unie z let 

2003 a 2004, které jsou obecně zaměřeny na zlepšení situace imigrantů na území Unie197 

(ibid.). 

Pozitivní postoje k obecné existenci Unie vyjadřují UMP (2007) a Les Verts (2007), 

kteří kromě srovnání práv občanů Unie a občanů ze třetích zemí dlouhodobě 

pobývajících na území Unie prosazují také „evropské občanství vázanou na pobyt 

[rezidenci] a právo volit i pro rezidenty ze třetích zemí (Les Verts 2007 [pozn. 

autorky]). Socialisté (2010b) kladou s ohledem na existenci Unie především obecný 

důraz na sociální ochranu (ibid.).  

 

2) Postoje politické reprezentace k problematice pracovní imigraci 

Politické strany věnují ve svých programech pracovní imigraci z imigračních témat 

nejmenší prostor. Důvodem může být skutečnost, že pracovní imigrace není ve Francii 

tím nejčastějším účelem pobytu198. Zároveň, jak uvádí FN (2007) do Francie přichází 

„za prací s pracovní smlouvou pouze 5 % cizinců; ostatní přicházejí bez ní“ (ibid.), což 

samozřejmě neznamená, že ostatní pracují ve Francii nelegálně; spíše přichází primárně 

za jiným oficiálním účelem a zaměstnání si hledají až později (ať už legální nebo 

nelegální).  

                                                
195 „Nulová tolerance nelegální imigraci“ (FN 2007). 
196 Podrobněji viz  Základní momenty vývoje české a francouzské imigrační politiky 4.1.3.1 
197 Tyto směrnice se týkají postavení dlouhodobých rezidentů na území Unie, podmínek pro sloučení rodiny a především směrnice 
antidiskriminační. Podrobněji ke Směrnicím viz 4.1.1 
198 Podrobněji viz srovnání sociodemografické struktury část 4.1.4. 
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Dvě strany, PCF (2007) a Les Verts (2007) uvádí v této souvislosti nesouhlasný postoj 

se „zavedením kvót“ pro ekonomickou a rodinnou imigraci, které souvisí s politikou 

francouzského prezidenta Sarkozyho (představitele strany UMP) a Ministerstvem199, 

které v roce 2007 jako ministr vnitra založil. V rámci činností ministerstva je uveden 

boj s ilegální imigrací, ale také důraz na poměr mezi pracovní a rodinnou imigrací, kdy 

podle údajů tohoto Ministerstva „pouze 7 % cizinců přichází do Francie za účelem 

zaměstnání“ (Hortefeux 2007). Jedním z cílů pak má být „podpora imigraci za účelem 

zaměstnání a zvládnutí imigrace rodinné“ (ibid.). Jak uvádí ve svých programech Les 

Verts (2007): „vymezujeme se vůči ´výběrové imigraci´ a ´kvótám´, která dělají 

z cizinců zboží (ibid.). PCF uvádí:  „Odmítáme zavedení kvót (50 % ekonomická 

imigrace, 50 % rodinná)“ (Assassi 2008). 

Z tohoto důvodu byla také přijata „Smlouva o přijetí a integraci“200, která je zaměřená 

především na rodinnou imigraci (konkr. slučování rodiny) a podle Les Verts (2007) 

„vede k rozlišování na dobré a špatné migranty a podporuje tak politiku kvót 

podporované vládou“ (ibid.). Zákon zavádějící Smlouvu o přijetí a integraci a další 

opatření je i v současné době platný. 

Ve vztahu k pracovní imigraci uvádí dále PCF (2006) a Les Verts (2007) umožnění 

pracovat cizincům ve veřejném sektoru, což je v současné době velice obtížné201 a toto 

zavedení považují za další z integračních opatření, které napomůže zapojení se cizinců 

do života většinové společnosti. 

Posledním, spíše obecným, společným tématem je pro některé strany UMP (2007) a PS 

(2010a) rovné odměňování pracovníků a důležitost trvalého a bezpečného zaměstnání; 

zde však není výslovně uvedena problematika imigrace. 

 

3) Postoje politické reprezentace k problematice dlouhodobého/trvalého 

usazení se imigrantů (postoje k integračním opatřením) 

Problematice integrace a dlouhodobé/trvalé imigraci je v rámci volebních programů 

všech stran věnováno nejvíce prostoru. Z obecného hlediska je kladen důraz na 

antidiskriminačních opatření, která mají zajistit rovnost bez ohledu na rasu, pohlaví, 

náboženství, původ (Les Verts 2007, Copé 2010, PS 2010e) a boj proti rasismu a 

xenofobii PCF (2006). Proti pozitivní diskriminace se výslovně postavila  FN (2007) a 

PCF (2006). 

                                                
199 Ministerstvo imigrace, integrace, národní identity a společného rozvoje (podrobněji viz 4.1.2.2) 
200 Podrobněji viz 4.1.2.2. 
201 Podle Les Verts (2007) je „1 z 3 zaměstnání jsou zakázána cizincům“ (ibid.). 
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Postoje k integraci lze na základě informací z programů obecně rozdělit na dvě skupiny, 

a to: 1) zaměřené na nově příchozí imigranty, 2) zaměřené na již dlouhodobě pobývající 

rezidenty; do této skupiny patří i imigranti, kteří získali francouzské občanství (další 

generace imigrantů). 

 

Ad 1) Postoje k nově příchozím imigrantům 

Nejvýrazněji vystupuje vůči novým imigrantům FN (2007), která deklaruje obecný 

zákaz další imigrace, neboť „dlouhodobě zatěžuje sociální systém“ (ibid). Integrační 

politiku zaměřenou na nově příchozí imigranty popisuje jako potřebu: „Zavedení jasné a 

nutné asimilační politiky, aby imigranti respektovali zákony a zvyky, akceptovali 

povinnosti spojené s právy a považovali Francii za svoji vlast“ (ibid.). Je však nutné 

dodat, že Le Penova strana (FN) upozorňuje i na integraci na straně většinové 

společnosti, ve smyslu návratu k tradičním francouzským hodnotám202.  

Ačkoliv je toto tvrzení spojeno s extrémistickou stranou, podobné tvrzení uvádí i B. 

Hortefeux203: "Imigrace, integrace a národní identita jsou úzce propojeny. To je proto, že 

Francie má svoji vlastní/čistou identitu (...)“ (Hortefeux 2007). 

Další oblastí spojenou s dlouhodobou až trvalou imigrací jsou možnosti slučování 

rodin . Zatímco Les Verts (2007) prosazují ve svém programu zrušení omezujících 

podmínek pro osobu, ke které se nově příchozí slučuje (jako je např. prokázání 

dostatečného příjmu, odpovídající bydlení, fyzický pobyt na území Francie) a napadají 

také Smlouvu o přijetí a integraci, FN  (2007) mluví naopak o zrušení práva na 

slučování rodin a obecné změně francouzské politiky, která by měla být více zaměřena 

proti „nahrazování francouzské populace populací imigrantů“ (FN 2007).  

 

Ad 2) Trvale usazení imigranti 

V úvodu této části je nutno upozornit na skutečnost, že imigrant zde již nemusí 

znamenat osobu pobývající delší dobu na území Francie, ale může jít (a ve většině 

případů jde) o osoby, které již mají francouzské občanství a mají také potomky, kteří 

jsou Francouzi již od narození; obě tyto skupiny jsou však stále z hlediska definice 

považovány za imigranty a ne za Francouze204. 

                                                
202 Le Penova strana mluví o „asimilaci s globálnějším rozsahem“, tj. jak uvádí, „lze těžko asimilovat do společnosti, která 
zapomněla své principy, hodnoty a svoji hrdost“ (FN 2007). 
203 Ministr ministerstva pro imigrace, integrace, národní identitu a společný rozvoje. Jméno bylo uvedeno v souvislosti se zaváděním 
kvót pro rodinnou a pracovní imigraci, zavedením testů DNA při sloučení rodiny v případě pochybností o příbuzenství. 
204 Nejčastěji je uváděno označení „Francais par acquisition“, tj. Francouz, který získal francouzskou občanství naturalizací. 
Původně měla tato osoba občanství jinou (blíže viz část 4.2.2.3). PCF v této souvislosti uvádí, že „děti imigrantů z černé Afriky, 
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S ohledem na dlouhodobě/trvale usazené imigranty a opatření, která napomohou jejich 

integraci, jsou ve volebních programech diskutována tři hlavní témata: přístup k získání 

francouzského občanství obecně a zavedení příslušnosti (statutu) vázané na pobyt, 

přiznání volebního práva pro vybrané cizince205 v místních volbách a problematika 

nošení náboženských symbolů (především muslimských závojů) na veřejnosti. Nyní 

blíže k jednotlivým tématům. 

K obecnému přístupu k francouzskému občanství (možnostem naturalizace) se 

vyjadřují dvě strany (FN a PCF). FN (2007) chce prosadit udělování občanství „na 

základě dobrého chování a stupně integrace“ a omezit princip tzv. práva krve (tj. získání 

občanství po otci nebo matce) pouze na případy, kdy jsou oba rodiče Francouzi; 

smíšeným párům by tak bylo znemožněno, aby se jejich potomek stal automaticky 

francouzským občanem. Zároveň FN (2007) prosazuje zákaz dvojího občanství (ibid.), 

PCF (2006) naopak upozorňuje na obtížnost francouzské občanství získat, a to i přes 

splnění všech podmínek.  

PS (2010c) se nevyjadřují k možnostem získání francouzského občanství a mluví o 

zavedení tzv. „občanství na základě rezidence“, které by představovalo jakýsi 

mezistupeň mezi „nationalité“ [národností] a „citoyenneté“ [občanstvím]“ (ibid., [pozn. 

autora]).  

S „občanstvím na základě rezidence“ (Mazetier 2010) souvisí přiznání volebního 

práva pro cizince, kteří jsou francouzskými rezidenty, které ve svém programu 

uvádí PCF (2008), Les Verts (2007), PS (2010c). Všechny jmenované strany podmiňují 

toto právo typem uděleného pobytu (hlavně povoleným trvalým pobytem) na území 

Francie, který by měl být zároveň podmíněn fyzickou přítomností v zemi. Toto opatření 

považují za součást integračních opatření, neboť jak uvádí PS (2010c) „cizinci si chtějí 

zachovat svoje občanství, ale zároveň se chtějí účastnit veřejného života“ (ibid.). Na 

druhou stranu však uvádí, že 55 % Francouzů není této změně nakloněno (Mazetier 

2010). 

S trvalým usazením a začleněním souvisí také bezpochyby otevřenost většinové 

společnosti/politické reprezentace k praktikování různých náboženství, což je ve Francii 

spojováno s problematikou nošení náboženských symbolů (především muslimských 

závojů) na veřejnosti.  

                                                                                                                                          
Magrebu, narození ve Francii, stejně tak jako jejich děti, jsou stále spojovány s jejich původními zeměmi a nemají zajištěnou 
rovnost práv“ (PCF 2006). 
205 Zde není ve volebních programech výslovně uveden výraz „immigré-e-s“ (tj. imigrant). Lze předpokládat, že se tedy týká osob, 
které francouzskou občanství nemají.  
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Francie se obecně považuje za zemi laickou (sekulární), která respektuje různá 

náboženství, ale nepovažuje žádné z nich za „národní“ a takové, které by mělo být 

obecně podporováno. Zároveň praktikování žádného z nich nesmí ohrožovat veřejný 

pořádek; což je právě v současné době nejvíce diskutovaných tématem francouzské 

integrační politiky, ke kterému se vyjadřují všechny analyzované strany (kromě FN). 

Dvě nejsilnější francouzské politické strany UMP (Copé 2010), PS (2010e) a Les Verts 

(2007) by chtěly laický princip („laicité“) zařadit k třem hlavním principům republiky 

„ la liberté, l´égalité et la fraternité“ 206. Vysvětlení tohoto principu však podle 

politických stran odporuje především praxi spojené s ve Francii druhým nejčetnějším 

náboženským vyznáním, islámem.   

Za problematické je považováno, kromě nerovného postavení muslimských žen s muži 

vyznávajícími stejné náboženství, především nošení muslimských závojů, které 

považují některé strany za odporující principům republiky a chtějí tuto praxi zakázat. 

Podle PS (2010d) nošení závojů „popírá emancipaci a svobodu žen“ (ibid.). UMP 

podporuje postoj francouzského prezidenta Sarkozyho, podle kterého „burka není vítána 

na území Francouzské republiky, nikáb není kompatibilní s hodnotami naší země 

[Francie]. (…) Nošení masky není dnes považováno za právo člověka“207 (Tabarot 2010, 

[pozn. autora]).  

Jedinou oblastí, ve které se jednotlivé strany názorově liší, je forma úpravy tohoto 

problému, rozsah (tj. zda se bude týkat obecně zákazu zakrývání obličejů na veřejnost 

nebo pouze muslimských závojů) a také případné sankce za porušení (Figaro 2010).  

S ohledem na výše uvedená témata v programech jsou další spíše marginální, v případě 

jejich zavedení však stejně významná jako výše uvedená. Jedno z takových témat se 

týká postavení francouzského jazyka; což jak bylo uvedeno výše, je jeden z hlavních 

faktorů ovlivňujících obecně sebevnímání postavení Francie208. Les Verts by (2007) 

chtěli např. „odstranit jednu oficiální řeč a zavést dvojjazyčnost ve veřejné a soukromé 

sféře“, která by lépe odpovídala potřebám imigrantů (ibid.). Je otázkou jaký jazyk by 

zvolili, neboť ve Francii je vysoký počet imigrantů právě z frankofonních zemí209 a ti 

rozšíření oficiálního jazyka nepotřebují. PCF (2006) pak uvádí právo „učit se řeč 

                                                
206 Přeloženo „Svoboda, rovnost a bratrství“. 
207 Srov. také UMP (2010). Geddes (2003) v této souvislosti uvádí, že pod pojmem integrace je ve Francii myšleno, že imigrant „se 
stane ´integrovaným´, když zmizí jako součást francouzské společnosti“ (ibid.66), což v případě nošení muslimských závojů a 
s ohledem na laický charakter Francie není splněno. 
208 Podrobněji viz Gallise 2006. 
209 Především země Magrebu a subsaharské Afriky. Podrobněji viz srovnání sociodemografické struktury část 4.1.4 
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rodičů“ a prosazují výuka v rodné/původní řeči (ibid.). Tyto návrhy naopak výše 

uvedenému neodpovídají.  

Návrh FN (2007) týkající dlouhodobé/trvalé imigrace se týká zkrácení doby povolení 

k trvalému pobytu z 10 let na 3 roky, což by odporovalo principům unijní imigrační 

politiky, kterou tato strana jako celek také odmítá.   

Poslední oblastí související s integrací imigrantů je zajištění odpovídajícího bydlení, 

které propagují Les Verts210 (2007) a PCF (2006), což je reakce především na situaci v 

příměstských oblastech velkých měst, hlavně Paříže (Beque 2005). Tato místa jsou 

postižena sociální exkluzí, vysokou kriminalitou a nezaměstnaností, špatnou životní 

úrovní. Jak uvádí Les Verts (2007), sociální exkluze může být také záměrná ze strany 

politické reprezentace skrze nezajištění nedostatečného dopravního spojením s centrem.  

 

Shrnutí postojů francouzských politických stran na základě volebních programů 

Pokud bychom chtěli shrnout programy francouzských politických stran, lze říci, že 

hlavním tématem není až tak imigrace (kromě zmíněných kvót), ale spíše integrace; 

v tomto ohledu je pak tématem více postavení (formálních) Francouzů, kteří však mají 

ne-francouzské předky než integrace nově příchozích.  

V  oblasti integraci jsou zajímavé snahy Les Verts (2007) a PS (2010c) o větší zapojení 

stávajících imigrantů především do veřejného života skrze možnost ucházet se o 

zaměstnání ve veřejném sektoru a přiznání volebního práva v místních volbách. Je však 

otázkou, zda jsou důvody pro tato opatření integrační nebo asimilační.  

Jednotlivá témata diskutovaná v rámci programů jsou více méně shodná a rozdílné 

přístupy souvisí s obecným zaměřením jednotlivých stran (nebereme zde v úvahu FN). 

Několik společných témat lze nalézt u PCF a Les Verts. Hlavní parlamentní strany 

UMP a PS se spíše neshodují, což lze s ohledem na jejich názorovou opozici a 

pravicové/levicové zaměření pochopit.  

Tématu imigrace však není u těchto největších stran (UMP a PS) věnována velká 

pozornost a  

zaměřují se ve svých programech spíše na „větší“ témata jako je důchodová reforma, 

státní rozpočet, nezaměstnanost, atd.; což souvisí obecně s potřebami a aktuálností 

těchto témat pro většinovou společnost, tedy pro ty, komu jsou volební programy 

určeny. Důvodem malého prostoru věnovaného této problematice může být také 

                                                
210 Oblasti „ghetta“ jsou oblasti s historií a kulturně specifické, „je třeba je dynamizovat, ne dynamitovat“. Nelze tyto oblasti ničit, 
aniž by byly stavěny nové“ (Les Verts 2007). 
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skutečnost, že obě tyto strany jsou seskupením menších názorových stran/křídel, která 

prezentují tématu, u kterých je názorová shoda.  

Nyní se zaměříme na to, jak volební programy vybraných politických stran odpovídají 

postojům většinové společnosti. 

Postoje francouzské společnosti k imigraci  

Pokladem pro analýzu postojů francouzské společnosti k imigrantům byly použity 

především výstupy z šetření MIINS z roku 2008 (tedy ještě před začátkem hospodářské 

krize, což by mohlo otázky na některé odpovědi, pokud by byly kladeny v současné 

době, změnit. 

 

1) Obecné postoje 

Podle Geddese (2003) je Francie tradiční imigrantskou zemí, která se však za takovou 

nepovažuje (ibid.52). Jak uvádí Coirier (2009), u Francouzů je čím dál více patrnější 

hrdost spojená s tím, že „jsou Francouzi“. Dříve byla vyšší hrdost (vlastenectví) typická 

spíše pro osoby méně vzdělané, starší a pravicově orientované. V současné době se však 

týká většiny populace bez výrazných rozdílů podle sociodemografických charakteristik. 

Zároveň prý také roste tolerance k imigrantům (Coirier 2009).  

S ohledem na probíhající trendy globalizace a např. pohyby v rámci Evropy (Unie) se 

Francouzi obávají oslabení národní identity (54 % dotázaných), příp. ztráty moci ze 

strany Francie (53 %). S ohledem na hospodářsko-sociální tématiku by mohly tyto 

trendy podle 66% dotázaných vést ke ztrátě zaměstnání u domácího obyvatelstva211, 

příp. ohrozit stávající sociálního zabezpečení (Coirier 2009). Ačkoliv zde není přímo 

zmíněna imigrace, je zřejmé, že jak globalizace, tak členství v Unii v sobě imigraci 

zahrnuje a obavy Francouzů odpovídají obecným obavám z negativních dopadů 

imigrace (viz 3.2.1).  

 

2) Postoje většinové společnosti k problematice pracovní imigrace  

Konkrétní postoje k pracovní imigraci by bylo tedy možné usoudit z výše uvedeného, a 

to, že francouzská společnost se pracovní imigrace spíše obává. Podle Coirier (2009) by 

však 47 % francouzské společnosti přijalo cizince za účelem zaměstnání.   

Tento rozpor lze nepřímo vysvětlit z analýzy Beque (2005), která se zabývá vnímáním 

postojů většinové společnosti ze strany imigrantů/cizinců. Podle údajů z roku 2003 
                                                
211 V případě ČR se vyslovilo „rozhodně souhlas“ a „spíše souhlas“ s tvrzením „cizí pracovní síla ohrožuje Čechy“ 68 % obyvatel 
(Škodová 2007: 3).  
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vyplývá, že imigranti s nižším vzděláním se setkávají s negativními postoji většinové 

společnosti méně, než imigranti s vyšším vzděláním. Při aplikaci tohoto tvrzení na trh 

práce, by důvodem mohla být skutečnost, že méně vzdělaní přijímají práci na 

sekundárním trhu práce, kterou domácí pracovníci nechtějí212, a proto pracovní imigraci 

oceňují. Naopak imigranti s vyšším vzděláním mají větší šanci získat práci 

s podmínkami, které jsou srovnatelné s podmínkami pro většinovou společnost a mohou 

být tak vnímáni jako ohrožení. S ohledem na požadavky francouzské integrační politiky 

je nutné uvést, že všichni imigranti, v době kdy se stanou imigranty (tj. mají na území 

Francie povolení pobyt) již musí ovládat francouzský jazyk a jazyková bariéra na trhu 

práce je tolik nezvýhodňuje.  

Leontiyeva (2006) uvádí srovnání dat z ISSP, šetření „Vnímaní dopadů imigrace“ 

z roku 2003, podle kterého 58 % dotázaných z ČR uvádí, že „migranti berou práci 

místnímu obyvatelstvu“, zatímco ve Francii se souhlasně s tímto tvrzením vyslovilo 

přibližně 27 %. S tvrzením „migranti jsou přínosem pro ekonomiku“ v ČR vyslovilo 

souhlas 18 %, ve Francii 31 % (ibid.8). Ze srovnání těchto údajů tedy vyplývá, že ve 

Francii jsou postoje k pracovní imigraci pozitivnější než v případě ČR. A to i přes to, že 

bylo šetření provedeno před rozšířením Unie o země střední a východní Evropy, kde 

v původně členských zemí existovala obava z nárůstu zahraničních pracovníků právě ze 

zemí střední a východní Evropy a zároveň před vstupem ČR do Unie, což mohlo naopak 

snižovat určitou prestižnost ČR ve vztahu k ostatním zemím Unie. 

 

3) Postoje většinové společnosti k problematice dlouhodobého/trvalého usazení 

se imigrantů (postoje k integračním opatřením) 

Francie je zemí, která se s četnými imigračními toky setkává už od konce 2. světové 

války, což vede k tomu, že ve Francii je již několik generací imigrantů213 (mluví se již o 

3. generaci), kteří jsou již převážně Francouzi, neboť jim samotné narození se na území 

Francie napomohlo k získání francouzského občanství214.  

Dalo by se tedy předpokládat, že postoje k cizincům/imigrantům nebudou problémové. 

Výzkumy veřejného mínění však ukazují, že i tito imigranti se setkávají ve Francii 

s negativními reakcemi ve formě od slovních urážek až po odmítání některých práv, 

                                                
212  ČTK: Francie dál uvolní pracovní trh. Zdroj: http://www.euroskop.cz/38/7222/clanek/francie-dal-uvolni-pracovni-trh/ (cit. 
15/08/2009) 
213 V 80. letech bylo ve Francii 25 % lidí, kteří byli imigranty nebo měli alespoň 1 příbuzného imigranta (Geddes 2003: 52) 
214 K možnostem získání francouzského občanství podrobněji viz 4.2.2.3. 
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vytlačování na okraje měst (Beque 2005); a to i přes to, že již jsou francouzskými 

občany. 

Na druhou stranu je nutné uvést, že tyto skupiny Francouzů s ne-francouzskými předky 

nenechávají reakce většinové společnosti, včetně postojů státu, bez povšimnutí a jsou 

zde viditelné negativní reakce ze strany např. magrebských nebo afrických menšin, 

které reflektují jak svoji nespokojenost v oblasti sociální, tak i kulturní – spojenou 

s kulturní asimilací projevující se např. v zákazu nošení náboženských symbolů ve 

školách (např. muslimských šátků215), neboť Francii se považuje za laickou zemi (Vallet 

2005, Chabrun 2006, Lichfield 2005, Ubu 209, Szeradzki 2009).  

O vymezení se většinové společnosti vůči imigrantům může také vypovídat důrazné 

pojmové rozlišování mezi cizincem, imigrantem, Francouzem, který se narodil rodičům 

imigrantům, příp. získal národnost naturalizací a Francouzem, který se narodil 

francouzským rodičům216.  

Vzhledem k tomu, že v obou srovnávaných zemích byly položeny podobné otázky 

týkající se postojů k imigrantům/cizincům, uvádím zde odpovědi z obou zemí. Je však 

nutné dodat, že jednotlivé otázky pochází v případě ČR z různých období a některé 

otázky byly rozdílně formulované. 

V obou zemích byla položena otázka, co dělá Francouze/Čecha Francouzem/Čechem.  

 

Tabulka 2 Srovnání odpovědí na otázku, jaké požadavky musí cizinec/imigrant splnit, aby byl 
většinovou společností považován za Čecha/Francouze 

 Česká republika217 Francie218 
Respektování zákona a (…) institucí 59 %219 98 % 
Znalost jazyka  93% 96 % 
Žít velkou část života ve Francii. Žít v ČR alespoň 10 let“ 58 % 38 % 
Mít francouzské/české předky  neuvedeno   48 %220 
Být narozen v ČR/Francii neuvedeno 54 % 
Pracovat v ČR/Francii 88% neuvedeno 

             Zdroj: MIINS 2009 pro údaje týkající se Francie, CVVM 2007, 2009 pro údaje týkající se ČR 

Údaje ukazují, že ve Francii klade většinová společnosti důraz především na 

integraci/asimilaci, a to skrze znalost jazyka, zákona, institucí, což může souviset 

                                                
215 ČTK: Parlamentní komise ve Francii se začala zabývat nošením závojů Zdroj: 
http://www.euroskop.cz/38/12839/clanek/parlamentni-komise-ve-francii-se-zacala-zabyvat-nosenim-zavoju/ (cit. 15/08/2009) 
216 Podrobněji k jednotlivým definicím viz Institucionální a legislativní prostředí. Hlavní východiska francouzské imigrační politiky. 
4.1.2.2 
217 Položena otázka „Co by měl přistěhovalec naplňovat, aby nebyl vnímán jak cizinec?“ V tabulce je uveden relativní počet 
odpovědí, které s daným výrokem souhlasí. Použita data z šetření „Postoje k multikulturnímu soužití a kulturnímu přizpůsobení 
cizinců“ (Leontiyeva, Vávra 2009) z roku 2009. 
218 Konkrétní otázky neuvedena, týká se „důležitosti různých charakteristik pro ´být opravdový Francouz´“ (Coirier 2009). V tabulce 
je uveden relativní počet odpovědí, které s daným výrokem souhlasí. 
219 V ČR položeno jako „znát českou historii, kulturu“ (Leontiyeva, Vávra 2009). 
220 Zde se však liší odpovědi v závislosti na tom, zda odpovídá Francouz s francouzskými předky nebo Francouz s cizími předky.  
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s trendem relativně snadného získání občanství ve Francii, které je podmíněno právě 

integrací (asimilací v určitých oblastech).  

Většinová společnost neklade až takový důraz na původ imigranta, ale především na to, 

jak se do většinové společnosti začlenil. Pro srovnání s postoji české společnosti je 

vypovídající pouze údaj týkající se znalosti jazyka cílové země, který vypovídá o 

srovnatelném důrazu na znalost jazyka v obou zemích. Rozdíl v údaji týkající se 

vázanosti na pobyt v dané zemi může být ovlivněn právě historickou zkušeností 

většinových společností jak s imigrací, možností cestovat, ale také předsudky; v šetření 

v roce 2003 v ČR souhlasilo 74 % dotázaných s tvrzením, že „migranti zvyšují míru 

kriminality“, zatímco ve Francii se souhlasně s tímto tvrzením vyslovilo přibližně 43 % 

(Leontiyeva 2006: 8). Ve Francii, v zemi, která má zkušenosti s imigrací a negativními 

dopady imigrace, jsou imigranti výrazně méně spojovány s kriminalitou než v ČR, které 

se s rostoucím počtem imigrantů a jejich usazování začíná teprve postupně setkávat.    

Další otázka, která částečně vypovídá o postojích k trvalému usazení se imigrantů, je 

zaměřená na to, koho by (ne)chtěli mít občané většinové společnosti za souseda. 

Vzhledem k tomu, že byla tato, příp. velmi podobné otázky také položeny v ČR, 

uvádím opět srovnání.  

 

Tabulka 3 Koho by nechtěli mít občané ČR/Francie za souseda 
 Česká republika221 Francie222 

Osoby jiné „rasy“ 24 % 3 % 
„Gitans“223 / Romové 77 %224 24 % 
Muslimové Neuvedeno 8 % 
Cizinci / imigranti  neuvedeno 4 % 

                   Zdroj: MIINS 2009 pro daje týkající se Francie,  CVVM 2007, 2009 pro údaje týkající se ČR 
 

Jak uvádí Coirier (2009) obecně se Francouzi zdají být v současné době „více tolerantní 

a méně xenofobní ve vztahu k cizincům a imigrantům, což částečně potvrzuje také 

uvedené srovnání. Češi mají s ohledem na uvedená mnohem negativnější vztah jak 

osobám jiné barvy pleti, tak Romům225. „Muslimové“ jako kategorie nebyla v ČR 

uvedena. Podle Vávry (2009) však, v rámci škály „velmi sympatičtí“ až „velmi 

nesympatičtí“ byli uvedeni  jako s nejvíce negativními sympatiemi Afgánci, Iráčané, 

                                                
221 Položena otázka „Můžete prosím vybrat všechny ty, který byste nechtěl mít za sousedy? V tabulce je uveden relativní počet 
odpovědí, které s daným výrokem souhlasí. Údaje z roku 2007, šetření CVVM „Jak jsou na tom Češi s tolerancí?“, autor Dimitrová 
2007. 
222 Konkrétní znění otázky neuvedeno. (viz Coirier 2009) 
223 Španělští Romové 
224 Šetření CVVM z roku 2009 „Vztah k různým národnostním skupinám žijícím v ČR.“ Počet dotázaných, kteří označili Romy za 
„nesympatické“ až „velmi nesympatické“ (Červenka 2009). 
225 Romové jsou ve výzkumech veřejného mínění často uváděny jako cizinci/příslušníci menšin. 
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což jsou národnosti, které lze spojit s muslimským náboženstvím (ibid.). Na druhou 

stranu v rámci šetření CVVM uvádí Dimitrová (2007), že by pouze 6 % dotázaných 

nechtělo mít za sousedy „lidi jiného náboženského přesvědčení“ (ibid.). Je možné, že 

v případě, že není výslovně uvedeno označení „muslimové“, dotazovaní si hned pod 

pojmem „jiného náboženského přesvědčení“ toto náboženství nevybaví. 

Leontiyeva (2006) uvádí ve srovnání ISSP „Vnímaní dopadů imigrace“ z roku 2003 

také otázky týkající se postojů k dlouhodobému pobytu, podle kterého s tvrzením 

„migranti zušlechťují společnost, přinášejí nové myšlenky a kulturu“ v ČR vyslovilo 

souhlas 17 %, ve Francii 30 % (ibid.8). Současný stav uvedený Coirier (2009): „více 

tolerantní a méně xenofobní“ (ibid), může být tedy postupujícím trendem růstu 

pozitivních postojů k imigrantům ve Francii.  

Může být však také způsoben tím, že generace imigrantů se s dobou čím dál více 

začleňují a přestávají být vnímáni jako problematičtí. Na druhou stranu, však není 

postoj k dalšímu příchodu nových cizinců jasně vymezený: 47 % uvedlo, že jsou 

nakloněni příchodu nových imigrantů, 52 % si přeje příchod cizinců striktně limitovat. 

Zakázat imigraci uvedlo 9 % dotázaných (Coirier 2009). 

4.1.4 Analýza endogenních faktorů. Sociodemografická struktura imigrantů 
v ČR a Francii 

Tato část je věnována srovnání posledního z endogenních faktorů, a to 

sociodemografické struktuře imigrantů ve srovnávaných zemí. Důležitost tohoto faktoru 

z hlediska imigrační politiky je především v tom, že přináší některá tvrdá data226 o 

cizincích/imigrantech, kteří se na území daného státu nachází.  

Na základě těchto dat pak může cílová země nejen měnit svoji imigrační politiku, ale i 

politiky další (např. rodinnou, důchodovou, problematiku trhu práce, atd.). Jiný přístup 

k imigraci a integraci zvolí země, ve které je většina imigrantů mladými studenty a 

země, do které migrují převážně osoby starší, u kterých lze očekávat, že již dále 

migrovat nebudou. Tento předpoklad však závisí především na procentu cizinců ve 

většinové populaci.  

Důležitou roli při sledování migračních toků v zemi pak hraje také ilegální migrace a 

míra emigrace z dané země227. 

                                                
226 Data (charakteristiky) nezávislá na vůli jedince (zde cizince), která nemůže změnit. Jedná se např. o věk, zemi původu, pohlaví. a 
227 Podrobněji k této problematice viz 2.1.4. 
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Pro srovnání dat z ČR a Francie byly vybrány tato základní kritéria: celkový počet 

cizinců, rozložení podle země původu cizince, věkové struktury, pohlaví, účelu pobytu. 

V rámci těchto kritérií je věnována také pozornost nezaměstnanosti, sňatečnosti a 

rozvodovosti mezi cizinci, což souvisí s dvěma hlavními srovnávanými oblastmi v této 

práci, a to pracovní a rodinnou imigrací. 

Podkladem pro srovnání byla převážně data INSEE (2005) a ČSÚ (2008) a data MIINS 

z roku 2009. Zde dodávám, že obsáhlejší statistické analýzy týkající se imigrace 

vychází ve Francii i s několikaletým zpožděním228 a i v současných pracích je stále 

pracováno s daty z let 2005, příp. 2006. Vzhledem k tomu, že srovnávaná data ukazují 

buď výrazné odlišnosti, příp. výrazné podobnosti, lze předpokládat, že se trend 

v daných oblastech v dalších letech, v případě nezavedení výrazných restriktivních 

omezení, významně nezmění229.   

 

Shrnutí srovnávaného faktoru 

Srovnání sociodemografické charakteristiky cizinců v ČR a Francii ukazuje, že ve Francii je vyšší počet 

cizinců než v ČR. Rozdíl v počtu cizinců je významně ovlivňován možnostmi přístupu k občanství ve 

Francii, díky které se cizinci ve velkém počtu stávají Francouzi, a tím „mizí“ ze statistik týkajících se 

cizinců. 

Srovnání na základě zemí původu neukázalo velký rozdíl při rozřazení cizinců podle členství země původu 

v Unii, ukázalo však výrazný rozdíl při srovnání kontinentů původu cizinců; zde výrazně převažuje africký 

kontinent v případě Francii a země východní Evropy, které nejsou členy Unie, v případě ČR.   

Ačkoliv existují rozdíly v rozložení pohlaví a věku cizinců ve srovnávaných zemí, nejsou výrazné. 

Výrazný rozdíl je však při srovnání účelů pobytu, kdy ve Francii převažuje ve srovnání s ČR imigrace 

rodinná a také za účelem studia oproti imigraci pracovní, která je nejčetnější v případě ČR.  

Počet cizinců ve srovnávaných zemí, nejčastější země původu 

Srovnávací graf ČSÚ (2008) ukazuje, že v roce 2007 počet cizinců v ČR pohyboval 

kolem 2,9 %, zatímco ve Francii bylo ve stejném období 5, 8 % cizinců (ibid.).  

 

                                                
228 K problematice sběru statistických dat k tématu imigrace a integrace podrobněji viz Hargreaves (1995). 
229 Týká se především trendu z jakých zemí (světadílů) cizinci do Francie přichází.  
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Obrázek 8 Podíl cizinců na obyvatelstvu ve vybraných evropských státech k 1. 1. 2007 

 
Zdroj: ČSÚ 2008 (údaje k 1. 1. 2007) 

 

Ke konci roku 2008 se počet cizinců v ČR pohyboval kolem 4,2 %230. V případě Francie 

uvádí MIINS údaj 5,2 % cizinců (Coirier 2009). Pokles v počtu cizinců mezi roky 2007 

a 2008 ve Francii a relativní přiblížení počtu cizinců v jednotlivých zemích souvisí se 

skutečností, že většina osob mohla během daného období získat francouzské občanství a 

stali se Francouzi. Pro představu o počtu získávaných občanství skrze 

akvizici/prohlášení uvádí, že podle údajů MIINS (2010) získalo ve Francii v roce 2009 

touto cestou občanství 108 275 cizinců (UMP 2010b), zatímco v ČR např. v roce 2008 

pouze 1837 (ČSÚ 2010231). V dokumentu tohoto Ministerstva se zároveň uvádí, že 

Francie je „jednou z prvních evropských zemí v počtu udělovaných občanství“ (ibid.). 

Pro srovnání relativního počtu cizinců podle jejich země původu uvádím dvě rozdělení, 

a to na základě členství země původu cizinců v Unii, příp. zařazení mezi třetí země 

(Tabulka 4) a příslušnosti k jednomu z kontinentů ( 

Tabulka 5).  

První tabulka založená na rozdělení na základě členství země původu cizince v Unii, 

ukazuje, že poměry jsou v obou srovnávaných zemích velice podobné; převažují 

imigranti z třetích zemí přibližně v poměru 2/3 vůči imigrantům ze zemí Unie. 

 

Tabulka 4 Rozložení cizinců v ČR a Francie podle členství země původu v Unii  
(údaje v %) 

 Česká republika Francie 
Cizinci ze zemí EU 25232 31,8 33,6 
Cizinci ze třetích zemí 68 65,8 

Ostatní 0,2 0,6 
Zdroj: ČSÚ 2007 (data k 31. 12. 2006), INSEE (data k 1. 1. 2005) 

 

                                                
230 ČSÚ 2009 Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/tab/1C0030815B  (cit. 23/04/2009) 
231 ČSÚ 2010 Zdroj: http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/ciz_nabyvani_obcanstvi (cit. 12/04/2010) 
232 Stav po rozšíření Unie v roce 2004. Členské státy Unie: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Německo, Dánsko, 
Irsko, Velká Británie, Řecko, Portugalsko, Španělsko, Finsko, Rakousko, Švédsko, Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, 
Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko 
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Druhá tabulka (viz níže) ukazuje rozložení cizinců v ČR a Francii podle světadílu 

původu. V tomto rozložení jsou již zřejmé výrazné rozdíly v nejčetněji zastoupených 

kontinentech. Zatímco ve Francii se nachází nejvíce osob z Afriky (ze zemí Magrebu a 

zemí subsaharské černé Afriky, tj. bývalé francouzské kolonie), v ČR jsou nejčetněji 

zastoupené země východní Evropy, které nepatří mezi členské země Unie (např. 

Ukrajina 30 %, Vietnam 13 %, Rusko 6 %).  

Druhým nejčetněji zastoupeným světadílem v obou zemích je Asie (v případě ČR jde o 

osoby z Vietnamu, v případě Francie z Turecka).  

 
Tabulka 5 Rozložení cizinců v ČR a Francii podle světadílu původu  

(údaje v %) 
Světadíl ČR Francie 

EU233  31,8  33,6  
Evropa 

Ostatní země 46  6,3  
Afrika 1  42  
Amerika 2  3,5  
Asie 19  14  
Ostatní 0,2  0,6  

Zdroj: ČSÚ 2007 (data k 31. 12. 2006), INSEE (data k 1. 1. 2005) 
 

Země původu a jejich kultura ovlivňuje také typ převažujícího náboženství. 

V předchozí části bylo ukázáno, že převaha určitého náboženství a s ním spojený 

způsob praktikování, může hrát zásadní roli při přístupu k integračním opatřením234. 

Podle MIINS je ve Francii v současné době (údaje z roku 2008) mezi cizinci 35, 3 % 

Muslimů, 31, 5% katolíků a 22 % těch, kteří se k žádnému náboženství nehlásí (Coirier 

2009). V případě ČR konkrétní údaj statistiky neuvádí. Z hlavního náboženství v 

zemích původu lze odvodit, že nejčastějším náboženství bude křesťanství, pravoslaví, 

příp. některá asijská náboženství; Islám bude z toho pohledu obecně málo zastoupen, 

výjimku však mohou tvořit imigranti z afrických zemí. 

Věková struktura a pohlaví cizinců 

Rozložení cizinců podle pohlaví ukazuje převahu mužů mezi imigranty v ČR: mužů o 

9% více než žen; 59 % mužů oproti 41 % žen (ČSÚ 2007235), zatímco ve Francii je 

počet mužů a žen vyrovnaný, přibližně 52 % mužů oproti 48 % žen (Borrel 2006).  

Zajímavé je také srovnání podle věku cizinců. V ČR jsou v průměru mladší než ve 

Francii; zatímco v ČR se pohybuje věk cizinci mezi 25 - 36 let (ČSÚ 2007236), ve 

                                                
233 EU 25 (viz. poznámka výše) 
234 Příkladem je Francie a přístup politických stran k problematice nošení muslimských šátků na veřejnosti (podrobněji viz 4.1.3.3)  
235 ČSU 2008: Cizinci v ČR 2007 Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/o/1414-07-2007-
1__demograficke_aspekty_zivota_cizincu (cit. 10/06/2009) 
236 ibid.  
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Francii je to 30 - 50 let237 (Borrel 2006). V obou zemích se jedná především o osoby 

v produktivním věku.  

Rozložení věkové struktury cizinců v obou zemích je ukázáno v následujících grafech: 

 Obrázek 9 Věková struktura cizinců v ČR 
k 31. 12. 2006 

Obrázek 10 Rozložení věku imigrant ů238 a populace 
celkem v roce 1999 a 2004-2005 

 

 
 
Zdroj: Borrel 2006 
 

Zdroj: Cizinci v ČR 2007    

Účel pobytu 

Z výše uvedených údajů je možné částečně odhadnout předpokládaný účel pobytu 

imigrantů v dané cílové zemi. Dala by se předpokládat větší tendence k usazování ve 

Francii než v ČR, pokud zakládáme úvahu na věku cizinců (u mladších imigrantů je 

možná další emigrace, příp. návrat do rodné země po získání zkušeností, finančních 

prostředcích, atd.) nebo pohlaví, kdy u žen lze spíše očekávat usazení se v cílové zemi, 

zatímco muži zde mohou pobývat pouze za účelem zaměstnání a své rodiny mají v zemi 

zdrojové/rodné.  

 

Tabulka 6 Relativní počet cizinců v ČR a Francii podle vybraných účelů pobytu 
 (údaje v %) 

Účel pobytu ČR Francie 
Sloučení  rodiny (rodinná imigrace) 30  49,5  
Studium239 2,5  24, 4  
Uprchlíci (žadatelé o azyl)240 1  7,2  
Zaměstnání, podnikání (pracovní imigrace) 47  7  

              Zdroj: ČSÚ 2007 (data k 31. 12. 2006), INSEE 2006 (1. 1. 2005) 
 

                                                
237 Ve věkovém rozmezí 20 – 39 let se ve Francii pohybuje 32 % cizinců, v rozmezí 40 – 64 let je to 35 % všech cizinců (Borrel 
2006) 
238 Upozorňuji, že se tento graf týká imigrantů, tj. mohou být v počtu zahrnuti již ti, kteří získali francouzské občanství. 
239 Problematice imigrace za účelem studia se tato práce nevěnuje. Tento údaj uvádím, neboť se vztahuje k hypotéze stanovené pro 
toto kritérium srovnání. 
240 Problematice azylu se tato práce nevěnuje. Uvádí pro dokreslení představy. 
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Četnosti u základních účelů pobytu (tj. rodinná a pracovní imigrace, studium, příp. azyl) 

se ve srovnávaných zemí výrazně ve všech kategoriích liší.  

 

Pobyt za účelem zaměstnání (podnikání) 

V případě ČR je nejčastějším účelem pobytu podle rozdělení ČSÚ (2008) „zaměstnání 

(podnikání)“. Tento účel pobytu zde nebyl minimálně do doby současné probíhající 

hospodářské krize241 považován za problematický. S ohledem na přepokládaný 

přechodný charakter tohoto typu imigrace s ním nebyly spojeny žádné další výrazné 

náklady ze strany státu a zároveň byl pro stát výhodný, neboť převážně pokrýval 

poptávku na sekundárním trhu práce242.  

Podrobnější data ČSÚ (2008) ukazují, že z ekonomické (pracovní) imigrace mělo ke 

konci roku 2007 živnostenský list přibližně 35 % cizinců a zbylých 65 % bylo 

zaměstnáno. Je zajímavé, že podle těchto dat243 mírně převažuje počet žen 

s živnostenským listem nad muži (ibid.). Tento rozdíl může být důsledkem toho, že 

muži se více uchází o zaměstnanecká místa na sekundárním trhu práce, která jsou 

spojena převážně s činnostmi fyzicky náročnými (např. stavebnictví, zpracovatelský 

průmysl). Zároveň to může být také otázka samotné registraci, kdy ženy mohou být 

oficiálně vedeny jako majitelé živností, zatímco budou reálně vedeny muži. Konkrétní 

obory, ve kterých jsou živnosti zakládány ČSÚ (2008) neuvádí. 

V případě Francie je počet cizinců přicházející za účelem zaměstnání nízký244 a není 

tedy sám osobě považován za problematický. Důvodem může být skutečnost, že se 

nabídka pracovních míst ve Francii týká také převážně sekundárního pracovního trhu245 

(ČTK 2007), ale také podmínky pracovní imigrace, které by mohly cizince ve Francii 

odrazovat od možnosti cestovat a pracovat ve Francii246. 

                                                
241 Až probíhající hospodářská krize, zjištění o nedostatečné kontrole agentur zprostředkovávajících práci zahraničním pracovníkům, 
nedostatečné zajištění těchto pracovníků ze strany agentur v případě ztráty zaměstnání a zároveň předpoklad růstu počtu nelegálně 
pobývajících a pracujících cizinců po ztrátě legální práce (a tedy legálního pobytu), vedl politickou reprezentaci k zaměření se více 
na pracovní migraci (Langer 2009a).  
242 Cizinci ze třetích zemí pracují v ČR nejčastěji ve stavebnictví a ve zpracovatelském průmyslu. S tím souvisí také skutečnost, že 
v průměru 40 % cizinců (zahrnuje jak cizince z EU, tak třetích zemí) pracujících v ČR má pouze základní vzdělání. ČSÚ uvádí, že 
základní vzdělání má 60 % Ukrajinců, Vietnamců a Mongolů. (ČSÚ 2008: 139)  
Převažující nabídku volných pracovních míst na sekundárním trhu práce v ČR potvrzuje také Nečas, když říká, že je na českém trhu 
kolem 75 tisíc volných pracovních míst „pro lidi se základním vzděláním a nízkou kvalifikací“ a zároveň, že „představa, že jsme 
nějak zvlášť lukrativní zemí pro pracovní sílu, je mylná“ (Nečas 2008). 
243 Graf „Ekonomická aktivita jako účel pobytu k 31. 12. 2007“ (ČSÚ 2008). 
244 Dvě politické strany uvedli ve svých volebních programech, že počet cizinců, kteří přichází do Francie s pracovní smlouvou, se 
pohybuje kolem 5 % (PCF 2006, FN 2007). 
245 V roce 2007 bylo ve Francii kolem 10 000 sezónních pracovníků (krátkodobý pobyt do 90 dnů), zatímco o povolení k pobytu za 
účelem zaměstnání požádalo pouze 731 cizinců. (ČTK: Francie dál uvolní pracovní trh. Zdroj: 
http://www.euroskop.cz/38/7222/clanek/francie-dal-uvolni-pracovni-trh/ (cit. 15/08/2009) 
246 Podrobněji viz Podmínky pracovní imigrace 4.2.1. 
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Částečným vysvětlením může být převaha podnikání ve Francii. Jak ukazuje analýza 

MIINS247 (Breem 2009) 6, 5 % podniků ve Francii je zakládána osobami ze třetích zemí; 

„cizinci zakládají snadněji své podnikání než Francouzi, jejich podniky jsou ale 

mnohem křehčí“ a sotva 40 % z nich udrží své podnikání po dobu delší 5 let (ibid.). 

Důvodem je skutečnost, že podnikatelé ze třetích zemí jsou méně vzdělaní (44 % z nich 

nemá více než maturitu) a obecně méně zkušení. Podniky občanů třetích zemí spadají 

nejčastěji do sektoru stavebnictví, obchodu a zvláštních služeb.  

S pracovní imigrací také souvisí míra nezaměstnanosti jak ve většinové společnosti, 

tak mezi cizinci248.  

Ve Francii je mezi cizinci ze třetích zemí v současné době nezaměstnanost kolem 19 % 

(Breem 2010). Jako hlavní důvod je uváděna především nízká úroveň vzdělání, neboť 

přibližně polovina příchozích nemá více než středoškolské vzdělání (INSEE 2005, 

2006). Baršová, Barša (2005) již v roce 2005 k této problematice uvádí, že 

nezaměstnanost mezi přistěhovalci je dvakrát vyšší než u ostatního obyvatelstva, třikrát 

vyšší u přistěhovalců z Magrebu, Turecka a subsaharské Afriky (ibid.106); to odpovídá 

i současné situaci. 

V případě ČR uvádí ČSÚ (2008) pouze údaje týkající nezaměstnanosti cizinců podle 

nejčetněji zastoupených občanství, což nelze pro srovnání použít. Stejné platí i 

s ohledem na dosažené vzdělání. Podle těchto dat jsou vyšší nezaměstnaností postiženi 

ti s nižším vzděláním. ČSÚ však neuvádí celkovou míru nezaměstnanosti mezi cizinci. 

Zároveň se také neuvádí úroveň vzdělání mezi všemi cizinci; opět pouze v souvislosti 

s těmi, kteří jsou na Úřadu práce registrovaní (ať už jako zaměstnanci (živnostníci) nebo 

nezaměstnaní).   

 

Pobyt za účelem studia 

Ve Francii je v porovnání s ČR o více než 20 % vyšší počet cizinců přicházejících do 

země za účelem studia. To může samozřejmě souviset s jazykovou příbuzností cílové a 

zdrojových zemí, neboť země Magrebu i bývalé francouzské kolonie v Africe (jako 

nejčastější zdrojové země) mají francouzštinu jako jeden z úředních jazyků a studium 

na francouzské škole v jazyce cílové země není pro příchozí překážka. Obecně lze 

                                                
247 Vztahuje se k situaci v roce 2002 (Breem 2009). 
248 V této souvislosti je však nutné dodat, že mezi nezaměstnané cizince se řadí pouze cizinci s povolením k trvalému pobytu v dané 
zemi (tj. dlouhodobí rezidenti), neboť ostatní kategorie cizinců nemají v případě ztráty zaměstnání možnost registrace na Úřadu 
práce a nemohou se tedy ve statistikách objevit; na úřadu práce však jsou registrovaní všichni ti, kteří pracují v zaměstnaneckém 
poměru. Mimo tyto kategorie pak samozřejmě existuje ilegální pracovní trh. 
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předpokládat, že studium v jazyce cílové země bude pro cizince méně finančně náročné 

než studium v jazyce jiném. 

Studovat ve Francii je pro imigranty také výhodné z důvodu, že francouzská imigrační 

politika odpouští těm, kteří ve Francii studovali po dobu minimálně 3 let, podpis 

Smlouvy o přijetí a integraci249. Tito lidé tak mohou snadněji získat povolení k trvalému 

pobytu. V případě ČR představuje migrace za účelem studia v porovnání s Francií 

pouze 2,5 %. Nejčastěji přichází za účelem studia studenti ze zemí Unie, v případě 

třetích zemí z Ruska, Ukrajiny, Běloruska a Vietnamu; což by mohlo částečně 

odpovídat jak finančním možnostem studentů, tak také jazykové příbuznosti, neboť 

porozumět češtině bez speciální přípravy bude pro studenty ze zemí východní Evropy 

snazší než pro občany Vietnamu.  

  

Pobyt za účelem sloučení rodiny 

Posledním srovnávaným účelem je sloučení rodiny. Ke sloučení rodiny dochází 

nejčastěji na základě příbuzenských vazeb nebo skrze uzavření sňatku se státním 

občanem cílové země, nebo jiným státním občanem, v případě, že manželé chtějí spolu 

žít v dané zemi250.  

S tímto účelem pobytu je spojen předpoklad dlouhodobého/trvalého usazení se a tedy 

finanční nákladnost v případě, že se o sebe cizinci nedokážou/nechtějí postarat sami. 

Zároveň je také nutné počítat s integračními opatřeními v případě kulturně odlišných 

skupiny cizinců, což lze očekávat (s ohledem na rozložení imigrantů podle zemí 

původu) u většiny imigrantů ze třetích zemí.   

Ve Francii je v porovnání s ČR počet žadatelů za účelem sloučení rodiny o 20 % vyšší 

než v ČR. Cizinci využívají této možnosti nejen k dlouhodobému zajištění jejich pobytu 

po stránce formální (administrativní), ale i finanční/sociální, což přináší cílové zemi 

(konkr. Francii) nemalé finanční náklady. Tuto skutečnost také podporuje fakt, že ve 

Francii získává dítě narozené na území Francie automaticky francouzské občanství, což 

zároveň zajistí i pobyt pro jeho rodiče251. 

Vysoká četnost tohoto typu pobytu vedla ve Francii k zavádění restriktivních opatření 

za účelem omezení počtu těchto cizinců. Takovým opatřením bylo např. zavedení 

                                                
249 Podrobněji ke Smlouvě viz Institucionální zajištění problematiky imigrace. 
250 Pobytové statusy cizinců se v případě uzavření manželství liší. Rodinnému příslušníku občana cílové země je po určité době 
udělen vyšší pobytový status než v případě sňatku dvou cizinců (viz Podmínky pro sloučení rodiny osob ze třetích zemí na území 
ČR a Francie 4.2.2.1) 
251 Podrobněji viz Podmínky rodinné imigrace pro občany třetích zemí v české a francouzské imigrační politice 4.2.2 
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povinnosti podstoupit testy DNA za účelem potvrzení příbuzenských vazeb (Ministère 

des affaires étrangères et européennes 2007)252.  

Poslední data Meziministerské komise pro kontrolu imigrace253 však ukazují, že zatímco 

od zavedení testů DNA poklesl mírně počet žadatelů o sloučení rodiny na základě 

příbuzenského vztahu, stoupl výrazně počet smíšených manželství mezi cizincem a 

francouzským občanem254. Zároveň také uvádí, že se 80 % rozvodů týká právě 

smíšených manželství (Gabizon 2009). Na základě těchto údajů tedy nelze vyloučit 

podezření, že ve Francii dochází k nárůstu tzv. účelových manželství255. 

Slučování cizinců na základě příbuzenského vztahu není v ČR prozatím mnoho 

diskutované.   

Lze tak usoudit, že prozatím považováno za problematické, příp. se nemusí týkat 

občanů třetích zemí, ale pouze občanů Unie, kde lze s ohledem na unijní legislativu 

sloučení občanů Unie obtížně omezit. Důvodem, proč by nemuselo být slučování 

příbuzných do ČR pro cizince zajímavé, mohou být nepříznivé podmínky pro rodinnou 

imigraci v české imigrační politice256, které mohou vést tomu, že cizinci preferují 

dojíždět do ČR pouze za práci. Dalším důvodem může být práce cizinců převážně na 

sekundárním trhu práce, která jim nezajistí dostatečné finanční prostředky, které by 

prokázali při žádosti o sloučení rodiny na území ČR. Statistiky ČSÚ (2008b) uvádí 

údaje týkající se slučování rodin skrze uzavření manželství. V ČR dochází ke sňatku 

především mezi osobami, kdy je jedna z nich českým občanem. Data ČSÚ (2008) 

ukazují, že během roku 2007 bylo uzavřeno téměř 4 800 sňatků mezi cizinci, z toho 

pouze 184 sňatků mezi oběma cizinci.  

Roční počet smíšených manželství (občan ČR a cizinec) se v ČR od roku 2000 zásadně 

nemění. Sňatky žen – Češek s muži – cizinci představují kolem 60 % všech sňatků257. 

Vyšší nárůst těchto sňatků se projevil v roce 2004, tj. po vstupu ČR do EU a v roce 

2007, tj. před zavedením tzv. „čekací“ lhůty na udělení trvalého pobytu v ČR (ČSÚ 

                                                
252 Zákon č.: 2007-1631 z 20. listopadu 2007, o kontrole imigrace, integrace a azylu. (Loi No:2007-1631 du 20 novembre 2007 
relative à la matrise de l´immigration et à l´intégration et à l´asile ) Poslední úprava zákona je zaměřena na boj proti nelegálnímu 
přistěhovalectví, omezování podmínek vstupu a pobytu ve Francii, kontrolu rodinné imigrace (tj. Imigrace za účelem sloučení 
rodiny) a podporu imigrace odborníků za prací. Pro tyto cíle stanovuje čtyři opatření: dostatečné množství finančních zdrojů pro 
všechny dotyčné osoby při sloučení rodiny, složení zkoušky ze znalosti francouzského jazyka a hodnot francouzské republiky 
poskytnutím speciální kurzů, podpis „Smlouvy o přijetí a integraci“; v případě pochybností o rodinných vazbách při slučování 
rodiny zavádí tato úpravu možnost potvrzení těchto vazeb genetickými testy (Ministère des affaires étrangères et européennes 
2007). 
253 „Commité interministériel de la contrôle de l'immigration“ 
254 Zatímco v roce 2008 získalo 18 891 cizinců pobyt na základě povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny jako příbuzný, počet 
sloučených rodiny skrze uzavření manželství dosáhl 49 652 (Gabizon 2009). 
255 Účelové manželství je uzavíráno za účelem získání povolení k pobytu v dané zemi, nikoli za manželství; tj. ve většině případů 
spolu manželé nežijí. 
256 Podrobněji viz Podmínky rodinné imigrace pro občany třetích zemí v české a francouzské imigrační politice 4.2.2 
257 Zatímco ženy – Češky si berou více muže ze západních zemí, muži – Češi si berou více ženy z východních zemí (tj. třetích zemí) 
(ČSÚ 2008b). 
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2008b). Ačkoliv šlo v roce 2004 a 2007 o téměř dvojnásobné zvýšení oproti běžnému 

stavu, lze toto zvýšení pokládat za reakci párů na ohlášenou změnu legislativních 

podmínek258. V této souvislosti tak bude zajímavá reakce na zavedení „čekací“ lhůty od 

ledna 2008.  

Stejně tak jako ve Francii, i v ČR se mluví (konkr. MV ČR) (Haišman 2008) o „mluví o 

uzavírání fiktivních manželství za účelem získání trvalého pobytu a získání výhod 

plynoucích z tohoto institutu“ (ibid.). Pokud bychom chtěli, stejně tak jako v případě 

Francie, odvodit účelovost z míry rozvodů smíšených manželství, data ČSÚ (2008b) 

uvádí, že v roce 2007 došlo mezi českými občany k 31 129 rozvodům, u smíšených 

manželství pouze ke 2 038 rozvodům, což představuje kolem 4,5 % všech rozvodů. 

Rozvody mezi manžely – cizinci jsou ve srovnání minimální, 113 rozvodů v roce 2007; 

což svědčí i o nízké míře sňatečnosti mezi dvěma cizinci na území ČR (ČSÚ 2008).  

Prokázat účelovost manželství je obecně velice komplikované, neboť závisí velké míře 

na výpovědi manželů (pokud se např. nerozhodne jeden z manželů dokázat účelovost 

finanční hotovostí, která byla za uzavření manželství předána). Zde je však obtížné 

rozlišit, zda se jedná o „pomstu“ za nevydařené manželství s cizincem/cizinkou nebo 

skutečnost. Této problematice se věnuje podrobněji analýza Jelínkové, Szczepanikové 

(2007). 

4.1.5 Shrnutí srovnávané oblasti na základě stanovených hypotéz. Prostředí 
tvorby české a francouzské imigrační politiky 

Prostředí, ve kterém jsou imigrační politiky tvořeny, bylo srovnáno na základě 

následujících kritérií: historicko-politické prostředí, naznačení postojů většinové 

společnosti srovnávaných zemí k imigraci a imigrantům (na základě výzkumů 

veřejného mínění), srovnání postojů hlavních politických stran v ČR a Francii k této 

problematice (na základě analýzy volebních programů z posledních let), přiblížení 

institucí zodpovědných za tuto oblast a souvisejících právních norem.  

Pro tuto oblast srovnání byly stanoveny následující hypotézy: 

1. Podoba imigrační politiky je v obou srovnávaných zemích ovlivněna především 

historicko-politickými okolnostmi.  

2. Historická zkušenost s imigrací ovlivňuje postoje většinové společnosti 

k imigrantům; francouzská společnost je imigraci více otevřena než ta česká.   

                                                
258  Podrobněji viz Podmínky rodinné imigrace pro občany třetích zemí v české a francouzské imigrační politice 4.2.2 
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3. Problematika imigrace a integrace je tématem, kterému se věnují spíše 

francouzské politické strany než politické strany české. 

4. Systém vydávaných víz a povolení k pobytu se ve srovnávaných zemích zásadně 

neliší. Obě srovnávané imigrační politiky vychází z účelu pobytu cizinců, od 

kterého odvozují podmínky, které je nutné splnit pro udělení víza/povolení 

k pobytu. 

5. Z push a pull faktorů hraje v obou zemích důležitou roli jazyková příbuznost 

země cílové a zdrojové a sociální sítě vytvořené v cílové zemi.  

 

Nyní se zaměříme podrobněji na jednotlivé hypotézy. 

 

1. Podoba imigrační politiky je v obou srovnávaných zemích ovlivněna především 

historicko-politickými okolnostmi.  

Tato hypotéza nebyla srovnávací analýzou potvrzena. Vliv historicko-politických 

okolností je v obou srovnávaných zemích zřejmý ve vztahu k době trvání imigrace a 

také nejčetnějším zdrojovým zemím imigrantů, kteří se ve srovnávaných zemí 

v současné době nachází.  

Vliv tohoto faktoru na současnou podobu imigrační politiky a provázanost historicko-

politických okolností s touto podobou je však výraznější (srozumitelnější) více 

v případě Francie než v ČR. Důvodem je především skutečnost, že současná podoba 

francouzské imigrační politiky odráží více minulý stav v oblasti imigrace (tzv. path 

dependency), tj. provázanost minulých podmínek a současné podoby imigrační politiky.  

Ve Francii bychom mohli tuto provázanost uvést následovně: Francouzská politika byla 

ve svých počátcích (50. léta 20. století) zaměřena především na tzv. pull migraci259; 

lákání pracovních imigrantů z důvodu poválečné rekonstrukce hospodářství. To však 

bylo zastaveno na konci 80. let v době hospodářské krize. Francie na nastalou situaci 

reagovala snahou navrátit tyto imigranty do cílových zemí. Opatření však nebyla 

úspěšná a velký počet pracovních imigrantů ve Francii zůstal a začal zakládat své 

rodiny, což se v současné době projevuje v existenci druhé až třetí generace imigrantů 

ve Francii. Další reakcí imigrační politiky byla na jedné straně snaha omezit počtu 

příchozích imigrantů skrze restriktivní opatření, na druhé straně je integrovat. Součástí 

integračních opatření byl v této době také relativně snadný přístupu k francouzskému 

                                                
259 Viz pojetí Zimmermanna (1995); zájem o imigranty vychází z rozhodnutí cílové země. 
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občanství, a to především pro děti imigrantů, které se na území Francie narodily260. 

Tento trend přetrvává ve francouzské imigrační politice dodnes.  

V provázanosti historicko-politických okolností a současnou podoby francouzské 

imigrační politiky hraje také důležitou roli zachování vazeb s bývalými koloniemi 

(oblast Magrebu a zemí subsaharské Afriky), jejímž důsledkem je v současné době 

početní převaha imigrantů právě z těchto zemí, což následně ovlivňuje i nejčetnější 

náboženství ve Francii; s ním jsou v současné době diskutovaná opatření prezentovaná 

jako integrační (viz dále).  

Ve Francii také hrají důležitou roli národní (republikánské) hodnoty „rovnost, svornost, 

bratrství“, které jsou např. vyučovány v rámci francouzských integračních programů 

(konkr. Smlouvy o přijetí a integraci261. V poslední době je k těmto hodnotám 

přiřazována také „laicita262“, která se týká v současné době ve Francii diskutovaného 

zákazu nošení náboženských symbolů na veřejnosti. Probíhající diskuze je zaměřena 

především na imigranty vyznávajících Islám (konkrétně ženy a nošení muslimských 

závojů263), kterých je ve Francii vysoký počet. Příčinou je právě zachování vazeb s 

bývalými francouzskými koloniemi. Nastalou situaci bychom mohli považovat za 

negativní důsledek zachování těchto vazeb.  

Z důvodu vysokého počtu imigrantů obecně a v souvislosti s převahou muslimského 

náboženství a z něj vyplývajících principů je současná podoba francouzské imigrační 

politiky založena na jedné straně na restriktivních opatřeních za účelem omezení 

prvotního vstupu imigrantů264, na druhé straně na integračních opatřeních265, která jsou 

však také zaváděna při prvotním vstupu do země, konkrétně v případě žádostí o 

povolení většiny pobytů s dlouhodobým charakterem; k těmto opatřením podrobněji 

dále.   

V případě ČR nelze závislost historických okolností ovlivňujících imigraci a současné 

podoby české imigrační politiky jednoznačně určit, neboť jakkoli souvisí současný 

počet cizinců na území ČR a nejčastější zdrojové země s historicko-politickými 

                                                
260 Na základě tzv. práva země mají automatický nárok na získání francouzského občanství, pokud o něj požádají, bez ohledu na 
občanství jejich rodičů. 
261 K integračním opatřením podrobněji viz Integrační opatření české a francouzské imigrační politiky 4.2.3.2 
262 Francie se obecně považuje za zemi laickou (sekulární), která respektuje různá náboženství, ale nepovažuje žádné z nich za 
„národní“ a takové, které by mělo být obecně podporováno. 
263 Konkrétně se týká dvou typů závojů: nikábu, zakrývajícího celé tělo a burky, zakrývající pouze obličejovou část. 
264 V případě srovnávaných vybraných účelů pobytu jde např. o povinnosti podstoupit testy DNA pro potvrzení příbuzenských 
vazeb v rámci žádosti o pobyt za účelem sloučení rodiny (tj. rodinná imigrace) nebo seznam „doporučených“ pracovních pozic 
v případě imigrace pracovní. 
265 Jde především o podmínku podpisu Smlouvy o přijetí a integrace, která obsahuje jak závazek na straně státu (především zajištění 
výukového programu, včetně finančního zajištění), tak na straně cizince, který musí na výukové programy fyzicky docházet. 
Závazek se týká i rodičů ve vztahu k výchově svých dětí.  
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okolnostmi, neodráží se v současné podobě české imigrační politiky. Ta spíše odráží 

jiné okolnosti, které se současnou situací týkající se imigrace v ČR nesouvisí. 

Jak bylo uvedeno výše, historicko-politické okolnosti ovlivňují i v případě ČR obecný 

počet cizinců a také zdrojové země. ČR byla z důvodu vládnoucího komunistického 

režimu spíše zemí zdrojovou. Imigrace v podobě, s jakou se setkáváme v dnešní době 

(tendence k dlouhodobému/trvalému usazení se) je v ČR je záležitostí posledního 

desetiletí, což se projevuje ve srovnání s Francií v relativně nízkém počtu cizinců266 

nacházejících se v současné době na území ČR; s ohledem na generace lze mluvit ve 

velké míře pouze o generaci první. Historický vztah s bývalými zeměmi RVHP a 

samozřejmě Slovenskem odpovídá nejčastějším zdrojovým zemím imigrantů v ČR.  

Provázanost vlivu historicko-politických okolností a současné podoby imigrační 

politiky je však v ČR mnohem méně zřetelná a může spíše odrážet negativní zkušenost 

s cizinci např. z dob okupace, která se ve společnosti generačně přenáší a vede k jednání 

na základě předsudků a stereotypů, než současný stav imigrace v ČR. Tyto okolnosti se 

také mohou projevit v chápání imigrace v ČR jako přechodné (myšleno několikaleté), 

čemuž odpovídá i nastavení české imigrační politiky267 zaměřené především na imigraci 

(tj. na osoby, které do ČR přicestují na přechodnou dobu; několikaletý pobyt) a ne 

pobyt dlouhodobý/trvalý a integraci imigrantů. 

Důsledkům dlouhodobé (ne)otevřenosti imigraci pak odpovídá i institucionální 

prostředí; ve Francii bylo v roce 2007 založeno Ministerstvo pro imigraci, integraci, 

národní identitu a společný rozvoj; pro oblast dat o cizincích existuje např. samostatná 

instituce Statistický ústav pro přistěhovalectví a integraci. V ČR žádná státní instituce 

zaměřená pouze na oblast imigrace (příp. integrace) neexistuje. 

 

2. Historická zkušenost s imigrací ovlivňuje postoje většinové společnosti 

k imigrantům; francouzská společnost je imigraci více otevřena než ta česká.   

                                                
266 Podle statistických institucí v ČR a Francii je počet cizinců ve Francii dvakrát vyšší než v ČR266. Zde je nutné uvést, že např. 
meziroční srovnání počtu cizinců v daných zemích je ovlivněno četností získání občanství ve Francii, čímž tyto osoby „mizí“ ze 
statistik týkajících se cizinců. Zatímco ve Francii během roku 2009 získalo francouzské občanství více než 100 000 osob, v ČR 
pouze něco přes 1800; takovou změnu v počtu cizinců ve Francii, v případě, že by se dala do souvislosti např. s jejich odcestováním, 
by nebylo možné nespojit se zásadní změnou v imigrační politice.  
267 Tato oblast souvisí především s druhou oblastí srovnání: Podmínky pro vstup u obou srovnávaných účelů imigrace (pracovní, 
rodinná) jsou ve srovnání s Francií nastaveny méně restriktivně. V české imigrační politice také převažuje spíše negativní postoj 
k trvalé imigraci, což lze doložit zaváděním restriktivních opatření při žádostech o vyšší pobytové statuty, ale také v možnostech 
získání českého občanství; nemluvě o integračních opatřeních, která zůstávají v české imigrační politice pouze na teoretické úrovni. 
Vzhledem k nízkému počtu cizinců v ČR a relativně nízké tendenci k usazování se není důvod tato restriktivní opatření zavádět. 
Podrobněji viz 4.2 Podmínky pracovní a rodinné imigrace pro občany třetích zemí v české a francouzské imigrační politice. 
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Tato hypotéza byla srovnávací analýzou potvrzena, neboť francouzská společnost je 

podle informací z výzkumů veřejného mínění imigraci, a hlavně té dlouhodobé/trvalé, 

více otevřena než společnost česká.  

Ačkoliv jsou postoje k imigraci v obou zemích spíše negativní a spojené např. s obavou 

o ztrátu zaměstnání, v žádné ze zemí není výrazně podporován zákaz imigrace.  

Pozitivnější postoj však vyjadřují Francouzi s ohledem na trvalé soužití. Zde je však 

otázkou, jakou roli hraje, příp. zda existuje obecná známost ve francouzské společnosti, 

o integračních opatřeních, která jsou imigrační politikou nastavena. Většinová 

společnost nemusí vnímat stejným způsobem imigranta, který je nucen se integrovat 

(příp. asimilovat), aby mohl v dané zemi žít a imigranta, který je integruje (asimiluje) 

sám od sebe bez vlivu dalších okolností. 

V obou srovnávaných zemích podmiňuje většinová společnost změnu z „cizince“ na 

„Čecha/Francouze“ integračními opatřeními; minimálně ve formě znalosti jazyka, 

respektování zvyklostí, případně několikaletým pobytem v zemi. 

Srovnání postoje většinových společností také ukázalo, že by česká společnost mohla 

být více zatížena předsudky než francouzská; ve Francii (ve srovnání s ČR) si méně 

dotázaných spojuje imigranty s kriminalitou a více např. s kulturními přínosy; což může 

odrážet již zmíněnou historickou zkušenost ČR s minulými vládnoucími režimy.  

 

3. Problematika imigrace a integrace je tématem, kterému se věnují spíše 

francouzské politické strany než české politické strany. 

Tato hypotéza byla srovnávací analýzou potvrzena. Analýzy volebních programů 

českých politických stran ukázala, že problematika imigrace je v ČR tématem 

nahodilým, příp. nepřímo uvedeným v rámci obecnějších témat jako je boj proti 

extremismu, rasismu, diskriminaci, atd.  

Shrnutí programů francouzských politických stran ukázalo, že hlavním tématem není až 

tak imigrace (kromě zmíněných kvót268), ale spíše integrace; v tomto ohledu je pak 

tématem více postavení (formálních) Francouzů, kteří však mají ne-francouzské předky 

než integrace nově příchozích.  

Ze srovnání postojů českých a francouzských politických stran vyplynula také zásadní 

odlišnost v zaměření se na imigraci (tj. nově příchozí) a integraci (již dlouhodobě 

pobývajících). Zatímco francouzské politické strany kladou důraz především na 

dlouhodobé/trvalé usazení se a integraci imigrantů (od základních integračních 
                                                
268 Kvóty určující poměr mezi imigrací rodinnou a pracovní. Podrobněji viz 4.1.3.3 
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podmínek jako je znalost jazyka, principy země až po přiznání volebního práva a účasti 

na veřejném životě), programy české politické reprezentace se věnují spíše obecnému 

přístupu k imigrantům. Problematika integrace imigrantů je obsažena pouze v rámci 

podmínek pro udělení trvalého pobytu, konkrétně znalosti českého jazyka.   

Obecně se politická reprezentace žádné ze zemí nestaví proti imigraci; i když ve Francii 

vládnoucí strana usiluje o změnu poměru příchozích cizinců za účelem zaměstnání a 

sloučení rodiny, tj. max. omezit rodinnou imigraci a uvolnit podmínky pro pracovní (viz 

zmíněné kvóty).  

Výraznou výjimku ze všech srovnávaných politických stran tvoří postoje francouzské 

extrémně pravicové FN („Front National“), která se těší na regionální, ale i na národní 

úrovni nemalé oblibě ze strany většinové společností269.  

S ohledem na členství obou zemí v Unii by se dalo říci, že postoje českých politických 

strany jsou více zaměřeny proti unijní imigrační politice než francouzské. 

 

4. Systém vydávaných víz a povolení k pobytu se ve srovnávaných zemích zásadně 

neliší. Obě srovnávané imigrační politiky vychází z účelu pobytu cizinců, od 

kterého odvozují podmínky, které je nutné splnit pro udělení víza/povolení 

k pobytu. 

Tato hypotéza byla srovnávací analýzou potvrzena. V obou srovnávaných zemích lze 

pobývat přechodně nebo trvale, i když tyto pojmy jsou ve srovnávaných politikách 

definovány rozdílně: zatímco Francie rozumí pod přechodným pobytem, pobyt mezi 

dlouhodobým vízem a povolením k pobytu (pobytovou kartou), V ČR je přechodným 

pobytem myšlen jakýkoli pobyt kromě pobytu trvalého.  

Obě srovnávané politiky vychází z účelu pobytu cizinců, který ovlivňuje podmínky 

nutné k udělení požadovaného typu pobytu. Mezi základní účely pobytů v obou zemích 

patří: návštěva, turistika, za účelem studia, zaměstnání (podnikání) nebo sloučení 

rodiny. 

S rostoucí délkou pobytu mají cizinci v obou srovnávaných zemích (při splnění daných 

podmínek) možnost přístupu k vyšším pobytovým statutům a tedy přiznáním práv, která 

jsou srovnatelná s občany cílových zemí. Zde je samozřejmě nutné uvést vliv imigrační 

politiky Unie, která upravuje tyto základní oblasti: obecné vymezení se vůči občanům 

třetích zemí, které vede k jejich znevýhodnění vůči občanům Unie, EHP, Švýcarska a 

                                                
269 Důkazem jsou prezidentské volby v roce 2002, kdy kandidát FN Le Pen získal v roce 2002 v druhé kole volby 18 % hlasů (v roce 
1995 to bylo 15 % v prvním kole). Nutné uvést, že ve Francii volí prezidenta lidé. O úspěchu této strany také vypovídá fakt, že 
v regionálních volbách v roce 2010, získala na národní úrovni 8,7 % hlasů a byla tak třetí nejúspěšnější stranou (Le Monde 2010).  
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Lichtenštejnska, zavedení kritéria (ne)obsazenosti pracovního místa pro uchazeče o 

zaměstnání na území některého ze států Unie, vytvořením Schengenského prostoru 

(včetně zavedení Jednotného Schengenského víza), společná úprava podmínek pobytu a 

práv dlouhodobě pobývajících občanů třetích zemí na území Unie (týká se podmínek po 

udělení trvalého pobytu), právo na sloučení rodiny a také antidiskriminační legislativa.  

 

5. Z push a pull faktorů hraje v obou zemích důležitou roli jazyková příbuznost země 

cílové a zdrojové a sociální sítě již utvořené v cílové zemi.  

Tato hypotéza byla srovnávací analýzou potvrzena pouze ve vztahu k nejčetnějším 

zdrojovým zemím, u nichž lze také mluvit o jazykové příbuznosti.  

Ve Francii jde o země Magrebu a subsaharské Afriky (tj. bývalé kolonie), v ČR o země 

bývalé RVHP (východní Evropy, Ruska) příp. Slovensko. Druhými nejčetnějšími 

zdrojovými zeměmi jsou jak v ČR, tak ve Francii země asijské (konkr. Vietnam), zde 

však v případě ČR nelze o jazykové příbuznosti mluvit, v případě Francie ano. 

Rozsah sociální sítě v cílové zemi souvisí obecně s počtem imigrantů v dané zemi 

z dané zdrojové/rodné země, příp. s danými charakteristikami. Těmi může být 

náboženství, barva pleti, apod.  

Zde lze říci, že čím větší je počet cizinců s danou charakteristikou v cílové zemi, tím 

rozsáhlejší může být sociální síť, a tím je zároveň pravděpodobnější, že tato síť bude 

působit jako významný pull faktor, který pozitivně ovlivní rozhodnutí cizince do dané 

země odjet; což u nejčetnějších skupin imigrantů podle zdrojových zemí bezpochyby 

platí. 

Na této úrovni srovnání lze nalézt následující rozdílnosti srovnaných imigračních 

politik:  

- v obecném přístupu k  problematice imigrace: ve Francii jde o téma pro politické 

strany dlouhodobé, v ČR nahodilé; 

- v primárním zaměření na imigraci (charakteristickou pro ČR), příp. integraci 

(charakteristikou pro Francii); s tím souvisí také chápání imigrace spíše jako 

přechodné (v ČR) nebo dlouhodobé/trvalé (ve Francii); 

- v  přístupu k občanům třetích zemí: Problematika přístupu k občanům třetích zemí 

je v ČR chápaná obecněji než v případě Francie, kde je většina opatření 

směřována k muslimským imigrantům ze zemí Magrebu a subsaharské Afriky, 

kterých je na francouzském území velký počet, a zároveň jsou postiženi z různých 

důvodů sociálním vyloučením; je tedy důsledkem zachování historických vazeb 
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s bývalými koloniemi. Zde však hraje také roli vymezení pojmu imigrant ve 

francouzské imigrační politice, která pod tento pojem zahrnuje jak občany třetích 

zemí, kteří pobývají na území Francie a nemají francouzské občanství, tak ty, 

kteří francouzské občanství již mají a neměla by jim s ohledem na občany třetích 

zemí být věnována pozornost.; 

- rozdílné postoje lze nalézt i u většinových společností, neboť francouzská se zdá 

být na základě výzkumů veřejného mínění více otevřena imigraci, a především té 

dlouhodobé, než ta česká. 

 

Podobnosti lze pak na této úrovni srovnání nalézt u: 

- analyzovaného exogenního faktoru – Evropská unie (unijní imigrační politika), 

která ovlivňuje srovnávané země především v oblasti vymezení se vůči občanům 

třetích zemí a z toho vyplývajících jednotlivých opatření; 

- ve vztahu historických vazeb cílových a zdrojových zemí na současné nejčastější 

země původu (zdrojové země) imigrantů, což částečně souvisí i s jazykovou 

příbuzností;  

- systémy vydávaných víz a povolení k pobytu jsou shodné; liší se pouze konkrétním 

označením daného povolení (ve Francii názvy blíže specifikují účel pobytu). 

 

Srovnávací analýza prostředí tvorby české a francouzské imigrační politiky ukázala, že 

v případě Francie plně odráží současná podoba imigrační politiky historickou zkušenost 

s imigrací a také současnou situaci týkající se imigrace, zatímco v ČR hrají roli i jiné 

faktory, které se současnou situací týkající se imigrace v ČR vůbec nesouvisí a ani 

neodráží historickou zkušenost s imigrací, která je ve srovnání s Francií velice malá. 

S tím souvisí také chápání imigrace spíše v ČR jako přechodné nebo ve Francii jako 

dlouhodobé/trvalé a zároveň rozdílné primární zaměření se na imigraci 

(charakteristickou pro ČR), příp. integraci (charakteristikou pro Francii).  

Tato skutečnost se projevuje v obecném přístupu politických stran srovnávaných zemí 

k  problematice imigrace a podobě institucí. V ČR je této oblasti věnována nahodilá 

pozornost a neexistují žádné instituce zaměřené speciálně na tuto problematiku. Ve 

Francii jde o téma, které je součástí programů hlavních politických stran a zároveň má 

pro tuto oblast zavedené kromě samostatného ministerstva (MIINS)270 i další instituce.  

                                                
270 Ministerstvo pro imigraci, integraci, národní identitu a společný rozvoj  
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Zde je také důležité vymezit problematika přístupu k občanům třetích zemí 

v jednotlivých zemích. V ČR je chápaná obecněji než v případě Francie, kde je většina 

opatření směřována k muslimským imigrantům ze zemí Magrebu a subsaharské Afriky, 

kterých je na francouzském území velký počet, a zároveň jsou postiženi z různých 

důvodů sociálním vyloučením; je tedy důsledkem zachování historických vazeb 

s bývalými koloniemi.  

Historická zkušenost s imigrací také částečně ovlivňuje rozdílné postoje většinových 

společností, neboť francouzská se zdá být na základě výzkumů veřejného mínění více 

otevřena imigraci, a především té dlouhodobé, než ta česká. 
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4.2 Podmínky pracovní a rodinné imigrace pro občany třetích zemí v české a 

francouzské imigrační politice 

Po části věnované srovnání prostředí, ve kterém je česká a francouzská imigrační 

politika tvořena, se dostáváme ke srovnání konkrétních podmínek stanovených pro 

občany třetích zemí přicházejících do ČR a Francie v rámci dvou vybraných typů 

imigrace, a to pracovní a rodinné.  

Výběr těchto dvou typů imigrace byl ovlivněn skutečností, že jde obecně o (historicky) 

nejčetnější typy imigrace a zároveň typy imigrace, které jsou do budoucna považovány 

za prostředky částečného řešení problému demografického stárnutí obyvatel v západní 

Evropě (včetně ČR), příp. pokrytí nedostatečné nabídky pracovníků na trhu práce 

(Coppel, Dumont, Visco 2001). Podrobněji byla těmto tématům věnována část 

„Migrace a dopady na pracovní trh cílové země“, v rámci následujících dvou částí 

budou pro přiblížení uvedeny hlavní teoretické předpoklady pocházející z analýzy 

autorů OECD (ibid.). 

Hlavní metodou zpracování této části je tzv. profilová metoda, která na základě 

stanovení „abstraktní jednotky“ – „profilu“ porovnává podmínky vztažené k tomuto 

profilu v analyzované zemi (Munková 2005: 38) 

Vzhledem k dvěma zvoleným typům imigrace, byly zvoleny také dvě profilové osoby:  

1) Cizinec ze třetí země přicházející do cílové země za účelem zaměstnání. Ve věku 

starší 18 let, bez ohledu na pohlaví. Účelem jeho pobytu nemusí být pouze 

zaměstnání, ale také podnikání271; v této souvislosti jsou pod osobou přicházející 

za účelem zaměstnání myšleni: cizinci v postavení zaměstnanců obecně, cizinci 

přicházející do cílových zemí v rámci projektů tzv. výběrové imigrace, cizinci 

podnikatelé. 

2) Cizinec ze třetí přicházející do cílové země za účelem sloučení rodiny (zahrnuje 

jak sloučení příbuzných, tak uzavření manželství v cílové zemi s občanem cílové 

země nebo cizincem), který je starší 18 let, bez ohledu na pohlaví. 

Zvolené typy (účely) imigrace (pracovní a rodinná) nemusí být nutně primárními a 

jedinými, tj. osoba přicházející do dané země za účelem sloučení rodiny, může v zemi 

pracovat. Stejně tak osoba přicházející do dané země za účelem zaměstnání, se může 

později rozhodnout v zemi zůstat a založit zde rodinu. Jednotlivé účely se tedy prolínají.  

                                                
271 Pod tento účel pobytu také spadají „společníci obchodních společností, členové statutárních orgánů (…)“. Této skupině není 
v této práci věnována pozornost. 
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Problematika trvalého pobytu (udělení povolení k trvalému pobytu) je v části týkající se 

rodinné imigrace rozšířena až po získání „nejvyššího“ statutu, který může cizinec 

v cílové zemi získat, a to udělení občanství.  

Období od udělení trvalého pobytu (včetně) po získání občanství je obecně spojeno 

s integračními opatřeními; tato skutečnost vyplynula již z analýzy volebních programů 

politických stran jak v ČR, tak Francii272. Z tohoto důvodu je v této části práci zaměřena 

pozornost na integrační opatření ve srovnávaných politikách.  

Ačkoliv je imigrace považována na jedné straně součástí řešení výše uvedených 

problémů, na druhé straně je omezována nastavením obtížněji splnitelných podmínek 

pro vybrané skupiny imigrantů, především pro občany třetích zemí; tedy skupinu, které 

je obecně věnována tato práce. Tato opatření jsou, spolu s opatřeními integračními, 

srovnána v závěru této části shrnutím opatření týkajících se obou typů imigrace.  

Hlavním kritériem srovnání jsou v této části práce podmínky pro občany třetích zemí 

přicházejících v rámci: zaměstnání v rámci přechodného a trvalého pobytu, podmínky 

pro sloučení rodiny osob ze třetích zemí na území ČR a Francie, sloučení rodiny skrze 

uzavření manželství s občanem ČR nebo Francie nebo na základě sloučení příbuzných, 

získání občanství cílové země jako „nejvyššího“ možného statutu. V závěru je uvedeno 

srovnání vybraných integračních a restriktivních opatření, tak jak jsou uvedena ve 

srovnávaných imigračních politikách. 

Podmínky stanovené imigračními politikami uvedené v této části vychází především 

z jejich současné formální úpravy, tj. tak, jak jsou stanoveny zákony a dalšími právními 

normami. 

Samozřejmě, že formální podmínky nevypovídají o skutečných podmínkách, se kterými 

se cizinci ve srovnávaných zemí setkávají. Nevypovídají o postojích a chování 

zaměstnavatelů nebo většinové společnosti. Z tohoto důvodu jsou v některých částech 

připojeny také informace jiných než státních (vládních, politických) subjektů (např. 

Migration Policy Group nebo VÚPSV). 

V úvodu každé části je uvedeno shrnutí srovnávaného faktoru/kritéria. V závěru pak 

shrnutí na základě potvrzených/vyvrácených hypotéz. 

                                                
272 Podrobněji viz část Postoje politické reprezentace a většinové společnosti k imigraci a imigrantům ve Francii. 
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4.2.1 Podmínky pracovní imigrace pro občany třetích zemí v české a 
francouzské imigrační politice 

Pracovní imigrace, stejně tak jako imigrace obecně, je považována jednou skupinou za 

přínosnou, jinou za ohrožující situaci v cílové zemi. Jak uvedli autoři OECD (Coppel, 

Dumont, Visco 2001) „oponenti se bojí z nepříjemných vlivů na pracovní trh (…) 

příznivci migrace upozorňují na druhé straně na to, jak pozitivní ekonomickou roli 

mohou imigranti hrát, např. ve vztahu ke specifickému nedostatku pracovní síly nebo 

stárnoucí populace“, příp. „imigranti (obzvlášť v EU) slouží jako flexibilní zdroj 

pracovní síly a kompenzuje tak nedostatečnou (geografickou a funkcionální) mobilitu 

národního obyvatelstva“ (ibid.). 

Obavy, že (pracovní) imigrace „povede k růstu nezaměstnanosti a nižším mzdám pro 

rodnou populaci“ jsou podle těchto autorů charakteristické pro „mnoho evropských 

zemí, kde jsou vyšší míry nezaměstnanosti a kde je vyšší míra dlouhodobě 

nezaměstnaných než v mnoha ne-EU zemích OECD“ (ibid.); k tomuto předpokladu 

uvádím, že v roce 2009 se průměrná míra nezaměstnanosti ve Francii pohybovala kolem 

9,5 %, zatímco v ČR kolem 6,7 %273; podle tohoto předpokladu může tedy existovat ve 

Francii vyšší obava z negativních dopadů imigrace na pracovní trh než v ČR, což by se 

také mohlo odrazit v podobě imigrační politiky s méně příhodně nastavenými 

podmínkami pro pracovní imigranty primárně, ostatní skupiny nevyjímaje. 

Jak dále uvádí Coppel, Dumont, Visco (2001), „v průměru a speciálně v EU“ mají 

imigranti „vyšší tendenci k nezaměstnanosti než rodná populace“ (ibid.). Skutečný 

dopad na nezaměstnanost mezi imigranty ovlivňují také další faktory jako např. 

dosažená kvalifikace274, pracovní zkušenosti, ale také např. vztah vyšší nezaměstnanosti 

„spojený s určitým etnikem“, což může vést ve svém důsledku ke koncentraci této 

skupiny imigrantů např. v oblastech s nízkonákladovým bydlením apod.275. Nižší 

vzdělání mezi imigranty vysvětlují tito autoři jako důsledek potřeby pracovních 

imigrantů v období 60. let, která byla spojena především s potřebou dělnických profesí 

než s vysoce kvalifikovanými (ibid.).  

Některým z těchto charakteristik byl věnován prostor při srovnání sociálního prostředí 

ve srovnávaných zemí. Ukázalo se, že negativní postoje muslimských imigrantů ve 

                                                
273 Údaje pro obecnou míru nezaměstnanosti (ve vztahu k cizincům). Pro ČR zdroj: ČSÚ 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr:_makroekonomicke_udaje/$File/HLMAKRO.xls (cit. 20/04/2010). Pro Francii zdroj INSEE 
http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=14 (cit. 20/04/2010),  
274 „V několika velkých zemích OECD má téměř polovina dospělé populace cizinců nižší střední (středoškolské vzdělání). To 
reflektuje minulou poptávku po nízkokvalifikovaných pracovnících ve výrobním sektoru“ (ibid.). 
275 „V mnoha zemích OECD mají imigranti tendenci žít ve znevýhodněných oblastech s nadprůměrnou nezaměstnaností, vyšší 
proporcí rodin s jedním rodiče a nižším vzděláním (…) ve srovnání s národní populací“ (Coppel, Dumont, Visco 2001). 
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Francii (tj. příslušníkům určitého etnika) souvisí právě s jejich koncentrací na okrajích 

velkých měst, kde je na jedné straně pro ně dostupnější bydlení276, na druhé straně jsou 

tyto oblasti vnímány negativně ze strany většinových společností. Skutečnost, že tito 

imigranti potřebují nízkonákladové bydlení, pak samozřejmě souvisí s tím, že nemají 

dostatek finančních prostředků z důvodu nezaměstnanosti, která je důsledkem nižšího 

vzdělání. Zde je nutné uvést, že tato situace se týká již francouzských občanů, neboť 

převážná většina z nich již má francouzské občanství.  

Situace, jak je zde popsaná, v ČR prozatím nenastala; prozatím nedochází ve větší míře 

ani ke vzniku imigrantských ghett277. Důvodů může být několik, např. dostupnost 

legálního, ale i nelegálního zaměstnání, sociální sítě, které cizincům zajistí prostředky 

v případě potíží nebo obecná převaha povolení k přechodnému pobytu (ČSÚ 2009278), u 

kterých v případě ztráty zaměstnání musí cizinec zemi opustit; což neplatí v případě 

udělení povolení k trvalému pobytu. S ohledem na vztah dosaženého vzdělání a míry 

nezaměstnanosti platí i v ČR, že nezaměstnaností trpí více cizinci nižšího vzdělání 

(ČSÚ 2008). 

Dosažené vyšší vzdělání však také nemusí nutně znamenat snazší přístup na trh práce 

v cílové zemi. Nešporová, Kuchařová (2009) uvádí na příkladu ČR, že zahraniční 

pracovníci často přijímají práci, která neodpovídá jejich kvalifikaci. Jako důvod uvádí 

skutečnost, že míst na sekundárním trhu práce je dostatek i v době, kdy je vyšší 

nezaměstnanost (ibid.56, 63). Pokud se cizinec chce do dané země přicestovat za prací, 

může být pro něj přijetí zaměstnání vyžadujícího nižší kvalifikaci snazší než v případě 

zaměstnání odpovídajícího jeho kvalifikaci, které může navíc vyžadovat znalost jazyka 

cílové země.  

Autoři OECD (Coppel, Dumont, Visco 2001) jako shrnutí vztahu pracovní síly 

zajišťované imigranty a dopadu na domácí trh práce uvádí: „žádný vztah mezi 

nezaměstnaností se však neukázal. (…) imigrace může způsobit krátkodobý růst 

nezaměstnanosti, dlouhodobě však míra nezaměstnanosti klesá. (…) S ohledem na 

mzdu, má imigrace minimální vliv.“ (ibid.). 

Zároveň také přepokládají, že „Čím je delší délka pobytu, tím je nezaměstnanost nižší. 

Imigranti se naučí ovládat řeč, lépe rozumím institucím na pracovním trhu a mají 

                                                
276 Podle údajů INSEE (2005) jsou imigranti nejvíce ubytování v kolektivních [obdoba českých panelových domů] Zdroj: 
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/alsace/themes/cpad08_17.pdf (cit. 10/08/2009) [pozn. autorky]. 
277 Za určitou výjimku, i když ne přímo ghetto, neboť nejde o oblast primárně určenou k bydlení, bychom mohli považovat 
vietnamskou tržnici SAPA v hlavním městě Praze. Podrobněji viz např. Portál hlavního města Prahy: Co je tržnice SAPA. Zdroj: 
http://editp.praha.eu/jnp/cz/home/budoucnost_historie/praha_historicka/metamorfozy/pozary/pozar_sapa/co_je_trznice_sapa.html 
278 Na konci roku 2008 pobývalo v ČR 265 tisíc cizinců s povolením k přechodnému pobytu a 173 tisíc s povolením k pobytu 
trvalému (ČSÚ 2009). Zdroj: http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/ciz_pocet_cizincu (cit. 31/03/2009) 
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možnost zvýšit si svoji kvalifikaci“ (ibid., srov. také Nešporová, Kuchařová 2009: 57); 

což se např. v případě Francie a muslimských imigrantů obtížně obhajuje. 

 

Shrnutí srovnání daného kritéria 

V obou zemích musí cizinci ze třetích zemí přicházející za účelem zaměstnání požádat o pracovní 

povolení; v případě Francii je v některých typech víz a povolení k pobytu pracovní povolení i pro občany 

třetích zemí již zahrnuto. Tato podmínka se v obou zemích nevztahuje na ty, kterým bylo uděleno povolení 

k trvalému pobytu.  

Zatímco v ČR je vydáváno jedno povolení k pobytu/vízum za účelem zaměstnání, ve Francii je účel 

zaměstnání rozdělen podle typu zaměstnání (např. sezónní pracovník, zaměstnanec) a tento typ 

zaměstnání se zároveň objevuje v názvu povolení k pobytu; jednotlivá povolení mají své specifické 

podmínky.  

V ČR je pracovní povolení vydáváno k jednomu danému zaměstnání a zároveň je vázáno na povolení 

k pobytu za účelem zaměstnání. Ve Francii tato vázanost není u všech udělovaných typů pobytu. 

Ve Francii je v případě zaměstnání na dobu neurčitou vyžadována znalost francouzského jazyka, příp. 

závazek navštěvovat po 2 roky jazykový kurz, což může působit jako restriktivní opatření u imigrace 

pracovní, i když většinou je toto opatření zaváděno u imigrace rodinné. V ČR není znalost jazyka pro 

udělení pracovního povolení vyžadovaná; záleží na potřebách zaměstnavatele. 

Další výraznou výjimku při ucházení se o zaměstnání představuje seznam „doporučených“ povolání 

vydávaný Francií. V tomto seznamu jsou uvedena povolání, o která se mohou ucházet občané Unie 

(obsaženo v současné době 150 povolání) a občané třetích zemí (obsaženo pouze 30 povolání s tím, že 

pouze 6 je garantováno na území celé Francie). Existenci tohoto seznamu Francie zahrnuje pod tzv. 

výběrovou imigraci, která má zajistit specifické potřeby francouzského pracovního trhu a je převažujícím 

způsobem, jak získat ve Francii zaměstnání.  

Výběrová imigrace je součástí i české imigrační politiky. Zde však hraje marginální roli, neboť do 

současné doby zavedené dva projekty výběrové imigrace neměly z hlediska přijatých uchazečů velký 

úspěch. Součástí tohoto typu imigrace ve Francii je vydávání evropských modrých karty (modré karty 

Unie), které se v ČR prozatím nevydávají, ačkoliv ČR je členem Unie. Obecně lze říci, že se pojetí 

výběrové imigrace se ve srovnávaných zemí liší.  

Možnosti podnikání pro občany třetích zemí jsou příznivější obecně v případě ČR, kde cizinci nemají 

předem omezený přístup k vybraným zaměstnáním. S ohledem na další kritéria jsou podmínky srovnatelné 

jak pro držitele povolení k trvalému pobytu, tak i cizince s přechodnými statuty pobytu. Nejdůležitějším 

kritériem je prezentace podnikatelského plánu, který však nemá přesně stanovenou formu. Takto 

stanovené kritérium může snadno vést k odmítnutí možnosti podnikat ve Francii na základě subjektivního 

názoru úředníků.  

4.2.1.1 Cizinci v postavení zaměstnanců  

Organizace Migration Policy Group („MPG“) vydala v roce 2007 srovnání vybraných 

kritérií z oblasti pracovní imigraci a podmínek spojených s dlouhodobým/trvalým 
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pobytem279 ve vybraných zemí, včetně ČR a Francie (Niessen, Huddleston, Citron 

2007).  

Pro tuto část práce uvádím některé závěry ze srovnání „přístupu na pracovní trh“, které 

je charakterizováno právní úpravou povolující/zamezují přístup zahraničních 

pracovníků na domácí trh.  

Podmínky pro cizince v postavení zaměstnanců v ČR 

Cizinec ze třetí země se může stát zaměstnancem jak s povoleným dlouhodobým 

pobytem, tak i trvalý pobytem na území ČR.  

Podmínky pro zaměstnávání občanů Unie (příp. jejich rodinných příslušníků) se 

výrazně liší od podmínek, které mají občané třetích zemí. Niessen, Huddleston, Citron 

(2007) k tomuto uvádí, že většina imigrantů má rovný přístup na trh práce spolu 

s občany Unie až v momentu, kdy získání povolení k trvalému pobytu (tj. za obecných 

podmínek po 5 letech). Vysoce kvalifikovaní pracovníci, kteří přicestovali do ČR 

v rámci projektu výběrové imigrace „Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních 

pracovníků“ mohou rovného přístupu dosáhnout ji po 2,5 roce, kdy jim může být 

uděleno povolení k trvalému pobytu (ibid.46).  

 

1) Občané třetích zemí pracující v rámci povolení k přechodnému (dlouhodobému) 

pobytu 

Občané třetích zemí mohou v ČR pracovat v případě, že získají pracovní povolení a 

následně povolení k pobytu za účelem zaměstnání. Jde o velmi administrativně 

náročnou proceduru, které se netýká pouze budoucího zaměstnance (cizince), ale také 

zaměstnavatele280, což může od zaměstnavatele od zaměstnání cizince předem odradit 

(Nešporová 2007).  

Vydání pracovního povolení je možné pouze k dané pracovní pozici. Povolení 

k zaměstnání je vydáváno na dobu max. dvou let s možností obnovení v případě, že 

zaměstnání pokračuje u stejného zaměstnavatele; pracovní povolení není přenosné.  

Pro vydání pracovního povolení musí cizinec předložit platný cestovní doklad, 

vyjádření zaměstnavatele, že cizince zaměstná, specifikaci druhu vykonávané práce a 

místo práce, doložení potřebné kvalifikace na vykonávání zaměstnání (v případě, že je 

                                                
279 Informace z analýzy Migration Policy Group (Niessen, Huddleston, Citron 2007) týkající dlouhodobého/trvalého pobytu, budou 
použity v části Podmínky rodinné imigrace pro občany třetích zemí v české a francouzské imigrační politice 4.2.2. 
280 Zaměstnavatel musí předem oznámit pracovní místo na Úřadu práce. Místo může být cizincem ze třetí země obsazeno až 
v případě, že o něj nemá zájem občan ČR nebo občan jiného státu Unie. Zaměstnavatel musí informovat o Úřad práce o vzniku 
pracovního poměru nebo jeho ukončení (Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.). 
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kvalifikace požadována), zaplacení správního poplatku (Integrovaný portál MPSV 

2010281). 

V případě, že cizinec ukončí zaměstnání, ke kterému bylo pracovní povolení vydáno, 

povolení zaniká a následně zaniká také povolení k pobytu za účelem zaměstnání; 

dopady této vázanosti pracovního povolení na povolení k pobytu se ukázalo např. 

v době hospodářské krize (viz níže). 

Povolení k pobytu (příp. vízum) za účelem zaměstnání je cizinci vydáno v případě, že 

doloží účel pobytu (tj. pracovní povolení), potvrzení od zaměstnavatele, že cizince 

zaměstná, doklad o ubytování a dostatečné prostředky k zajištění pobytu282 (Zákon č. 

326/1999 Sb.). 

Pro sezónní pracovníky jsou vydávána Úřadem práce speciální povolení a to „povolení 

k zaměstnání vydaná s ohledem na situaci na trhu práce“ na dobu „šesti měsíců 

v kalendářním roce, pokud mezi jednotlivými zaměstnáními uplyne doba nejméně šesti 

měsíců“ (MPSV 2010). 

Sezónní (agenturní) pracovníci ze třetích zemí směřují především na sekundární 

pracovní trh, který se vyznačuje obecně horšími pracovními zárukami, což se potvrdilo 

v nedávné době v souvislosti s hospodářskou a finanční krizí.  

Nejenže tito pracovníci přišli o své příjmy a ztížili se tím jejich podmínky pobytu v ČR, 

ale  zároveň díky vázanosti pracovního povolení na povolení k pobytu v ČR, byli/jsou 

nuceni ČR, v případě, že nepřejdou do ilegality, opustit283.  

Otázku, jak zabránit cizincům v přechodu do ilegality, chtělo MV ČR vyřešit tzv. 

Projektem dobrovolných návratů, který byl schválen v únoru 2009284.  

Jako cíl projektu uvádí MV ČR „poskytnout pomoc cizincům, kteří se vinou současné 

ekonomické situace ocitli bez pracovního uplatnění, chtějí zpět do vlasti a nejsou si 

schopni tuto cestu uhradit sami“. Jak se později ukázalo, většina cizinců se do vlasti 

                                                
281 Integrovaný portál MPSV: Postup cizince směřující k realizaci jeho zaměstnání na území ČR. 2010 Zdroj: 
http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_cizincu/zz_zamest_ciz (cit. 10/04/2010) 
282 Jde přibližně o 17násobek existenčního minima v případě pobytu delšího 30 dnů (Zákon č. 326/1999 Sb.), 
283 MV ČR (2009) uvádí, že během 1. čtvrtletí roku 2009 by o práci a tedy povolení k pobytu mohlo přijít až 12 tisíc cizinců, což 
jsou necelá 3 % všech cizinců žijících v ČR. Závažnější situace by však mohla být v polovině roku 2009, kdy bude podle MV ČR 
končit platnost přibližně 68 tisíc pracovních povolení, což by mohlo, v případě, že tito cizinci nezmění svůj účel pobytu, znamenat 
ukončení pobytu v ČR až pro 15% z nich.  
284 Projekt je určen pouze pro omezenou skupinu cizinců: občany třetích zemí žijící v ČR legálně na základě povolení k pobytu za 
účelem zaměstnání, kteří nejsou schopni krýt náklady na návrat z vlastních prostředků nebo „prostředků třetí osoby“. Těm, kteří 
dané podmínky splní, bude na náklady státu zajištěna cesta do rodné země, případné ubytovaní a „základní jídlo“ na období mezi 
zařazením do projektu a reálným odcestováním a příspěvek EUR 500 pro dospělého a EUR 250 pro dítě mladší 15 let. Projekt se 
týká i jejich rodinných příslušníků. (MV ČR 2009b). Projekt byl ukončen v říjnu 2009. 
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z různých důvodů vrátit nechtěla, a tohoto projektu využilo k 15. 12. 2009 pouze 2089 

legálně pobývajících a 169 nelegálně pobývajících cizinců285.  

 

2) Občané třetích zemí pracující v rámci povolením k trvalému pobytu 

V případě, že je občanu třetí země uděleno povolení k trvalému pobytu, získává práva 

na trhu práva stejná, jako mají občané ČR a zároveň občané ostatních zemí Unie, tj. 

k zaměstnání již nepotřebuje pracovní povolení a zaměstnání může volně měnit. V 

případě ztráty zaměstnání se může registrovat na Úřadu práce a žádat o podporu 

v nezaměstnanosti. 

Podmínky pro cizince v postavení zaměstnanců ve Francii 

Ve Francii je možné pracovat jak s uděleným vízem, tak také povolením 

k přechodnému pobytu nebo pobytovou kartou. Cizinec si na zastupitelském úřadě ve 

zdrojové zemi vyzvedne vízum za účelem daného zaměstnání, do 3 měsíců od příjezdu 

do Francie si požádá o povolení k pobytu (neboli pobytovou kartu); již v tomto 

3měsíčním období může cizinec pracovat. Pracovat je možné dále v případě povolení 

k trvalému pobytu.  

Za účelem zaměstnání vydává Francie několik typů víz a povolení k pobytu: pro tzv. 

talenty286, zaměstnance (ti, co dostávají měsíční plat ne hodinovou mzdu) a přechodné 

pracovníky, sezónní pracovníky, osoby vyslané zaměstnavatelem ze zdrojové země 

pracovat např. na pobočce firmy ve Francii a vědecké pracovníky.  

Stejně jako v ČR je i ve Francii podmínkou k zaměstnání občanů ze třetích zemí udělení 

pracovního povolení287; u některých víz a povolení k pobytu za účelem zaměstnání není 

vyžadováno ani pro tuto skupinu osob (Service-public 2010288). 

Obecně je pracovní trh přístupnější občanům členských států Unie a chráněn před 

občany ze třetích zemí. Zde je nutné dodat, že Francie plně otevřela svůj pracovní trh 

členským zemím Unie, které přistoupily v roce 2004 (včetně ČR) až v červnu 2008, tj. 

využila přechodného období (viz Analýza exogenních faktorů. Imigrační politika EU 

4.1.1.).  

 

                                                
285 MVČR: Projekt dobrovolných návratů. Zdroj: http://www.mvcr.cz/clanek/projekt-dobrovolnych-navratu-uspesne-ukoncen.aspx 
(cit. 20/04/2010). 
286 Pod pojmem talentovaní jsou ve francouzské imigrační politice myšleny osoby znamenající „přínos pro Francii a zemi, jejíž 
státní občanství přímo i nepřímo mají, a to v oblasti intelektuální, vědecké, ekonomické, sportu, umění nebo humanismu“ (MIINS 
2010). 
287 Ze třetích zemí jsou z této podmínky vyjmuti také občané Monaka, Andory a San Marina (Service-public.fr 2010). 
288 Service-public.fr: Obligation de détenir une autorisation de travail. Zdroj: http://vosdroits.service-public.fr/F2728.xhtml (cit. 
14/04/2010) 
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1) Občané třetích zemí pracující v rámci povolení k přechodnému (dlouhodobému) 

pobytu 

Od 1. června 2009 zahrnují ve Francii některá víza a povolení k dlouhodobému pobytu 

automaticky pracovní povolení a není o něj nutné speciálně žádat. Jedná se např. o 

zaměstnance pracující za měsíční plat nebo studenty289 (včetně zaměstnání přechodného 

typu).  

Platnost tohoto povolení je pouze na území evropské části Francii (tj. „France 

Metropolitaine“ 290). 

Pracovní povolení si cizinec vyzvedne na zastupitelském úřadě Francie, kde mu bude 

také vydáno vízum k cestě do Francie. Na základě pracovního povolení si vyřídí ve 

Francii povolení k pobytu na dobu 1 roku s možností obnovy nebo méně, případě 

přechodných pracovníků. V době mezi udělením povolení k pobytu za účelem 

zaměstnání (tj. pobyt na vízum) může cizinec již pracovat (ibid.).  

Ve lhůtě 3 měsíců po příjezdu do Francie musí cizinec podstoupit zdravotní prohlídku 

na Úřadě pro imigraci a integraci (ibid.). 

Ti, kteří přichází pracovat do Francie se smlouvou na dobu neurčitou, musí prokázat 

znalost francouzského jazyka291, příp. se zavázat, že se budou tento jazyk po dobu 

dalších dvou let učit (Service-public 2010292). Tato podmínka může být problematickou 

především pro všechny nefrankofonní třetí země. Jak však ukazuje sociodemografická 

struktura cizinců ve Francii podle země původu, takových cizinců ve Francii mnoho 

není a podmínka tak může reálně fungovat jako restriktivní opatření (ibid.). 

Občanům třetích zemí není francouzský pracovní trh plně otevřen. Francie vydává 

seznam pracovních pozic, o něž se cizinci mohou ucházet; v případě občanů ze třetích 

zemí však jde pouze 30 pracovních pozic, z toho pouze 6 lze garantovat pro území celé 

Francie; ostatní záleží na regionální posouzení situace293 (ibid.).  

V případě, že je pracovní místo z tohoto seznamu (pro občany třetích zemí 6 – 30 

pozic), nemůže být žádost zamítnuta; i přes to je žádost přezkoumávána v instituci 

                                                
289 Studenti mohou pracovat max. po dobu 60 % z doby, na které jim bylo vízum uděleno (ibid.). 
290 K rozdělení území Francie podrobněji viz Vysvětlení použitých pojmů v úvodu práce. 
291 Znalost se prokazuje písemnou a ústní zkouškou. Za prokázání znalosti je zodpovědný Úřad pro imigraci a integraci. Pokud 
cizinec v testu uspěje, je mu uděleno osvědčení. V případě, že ne, dostane „předepsaný“ kurz, kde svoji znalost jazyka zdokonalí. 
Úroveň jazyka je stejná jako v případě Smlouvy o přijetí a integraci, tj. DILF neboli A1 podle Evropského referenčního rámce pro 
jazyky (Service-public.fr 2010). 
292 Service-public.fr: Obligation de détenir une autorisation de travail. Zdroj: http://vosdroits.service-public.fr/F2728.xhtml (cit. 
14/04/2010) 
293 Podle MPG má Francie nejméně příznivé podmínky přístupu k pracovnímu trhu ze všech srovnávaných zemí (Niessen, 
Huddleston, Citron 2007: 70). Jako důvod uvádí skutečnost, že velká část zaměstnání (jak ve veřejném, tak i soukromém sektoru) je 
určena pouze občanům Unie nebo EHP (ibid.). Tato skutečnost trvá i v současné době. Pokud se občan třetí země neuchází o 
„doporučené“ místo, bude jeho vstup na francouzský trh velice obtížný (viz dále). 
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odpovídající českému MPSV294, která při (ne)udělení pracovního povolení posuzuje také 

„situaci na trhu práce týkající se této profese, včetně geografického faktoru“, stejně tak 

jako nabídku pracovní síly v „ANPE“ (databáze žadatelů o zaměstnání). Mezi další 

zkoumaná kritéria patří kvalifikační požadavky potencionálního zaměstnance, nabízený 

plat, důvěra zaměstnavatele (jeho společnosti), příp. zajištění ubytování (ibid.). Výše 

zmíněným způsobem jsou přezkoumávány všechny žádosti o pracovní povolení. 

Žádost o pracovní povolení vyřizuje pro zaměstnance jeho budoucí zaměstnavatel295.  

Pro sezónní pracovníky je vydáváno povolení k pobytu s několikačetným vstupem 

zahrnující pracovní povolení. Povolení je vydáváno na dobu 3 let, s tím, že cizinec 

může pracovat max. po dobu 6 měsíců v po sobě jdoucích 12 měsících. Toto povolení 

není vázáno k jednomu zaměstnání, ale cizinec může mít zaměstnavatelů více; hlavní 

podmínkou je dodržení uvedených dob pobytu (MIINS 2010b). 

Speciální skupinou zaměstnanců jsou osoby, které jsou nejčastěji držiteli víz nebo 

povolení k pobytu pro „talentované“ nebo „vědecké pracovníky296. U těchto typů víz 

nemusí zaměstnavatel předem vyřizovat pracovní povolení. Vízum/povolení k pobytu 

pro talentované je vydáváno na dobu 3 let. Součástí žádosti o tento typ povolení je 

prezentace projektu, na kterém chce žadatel pracovat, osobní životopis, kopie diplomů 

prokazujících vzdělání, prokázání dostatečných příjmů a výpis z rejstříku trestů, ze 

zemí, ve kterých pobýval poslední 3 roky. Majitel této karty může provozovat 

jakoukoliv činnost, které bude odpovídat zaměření jeho projektu (ibid.).  

Vízum/povolení k pobytu pro vědecké pracovníky může být uděleno osobám 

s minimálně magisterským vzděláním, které chtějí dále pokračovat ve vědeckém 

výzkumu. K žádosti musí být předloženo potvrzení od instituce, do které jde daná osoba 

pracovat. Toto povolení k pobytu je vydáváno na 1 rok (ibid).  

 

2) Občané třetích zemí pracující v rámci povolením k trvalému pobytu 

Cizinci s uděleným trvalým pobytem na území Francie (příp. statutem dlouhodobého 

rezidenta na území Unie) nemusí žádat o pracovní povolení a mohou na území Francie 

volně pracovat za stejných podmínek jako občané Francie nebo občané Unie (Service-

public  2010297). 

                                                
294 „Direction départementale du travail, de l´emploi et de la formation professionnelle“.  
295 V žádosti musí uvést místo a druh práce (ibid.). 
296 Vízum nebo povolení k pobytu označené „compétences et talents“ a „scientifique“ (ibid.). 
297 Service-public.fr: Obligation de détenir une autorisation de travail. Zdroj: http://vosdroits.service-public.fr/F2728.xhtml (cit. 
14/04/2010) 
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4.2.1.2 Cizinci přicházející do cílových zemí v rámci projektů tzv. výběrové imigrace 

Trend výběrové imigrace souvisí obecně se specifickou potřebou zahraničních 

pracovníků ve vybraných oblastech. Jak uvádí Chiswick (2000): „Čím více budou 

migranti vybírání podle přínosu, tím úspěšnější bude jejich přizpůsobení v cílové zemi, 

a tím příznivější bude dopad na hospodářství a společnost v cílové zemi (ibid.61); tento 

způsob imigrace má tedy své opodstatnění a může zajistit cizinci snazší a jistější, i když 

možná časově omezený, pobyt v cílové zemi.  

Počátek tohoto trendu lze datovat od 90. let 20. století. Hlavním důvodem je podle 

Geddese (2003) „reakci na nedostatek kvalifikace a jako reakci na důsledky stárnoucí 

populace“ (ibid.4). Zda jsou tyto programy přínosné, nelze podle autorů Coppel, 

Dumont, Visco (2001) v současné době ještě posoudit, nebo „s ohledem na krátkost 

zavedení těchto změn nejsou ještě dostupná data“ (ibid.). 

Projekty výběrové imigrace v ČR 

Projekty výběrové imigrace stanovují podmínky, při jejichž splnění daný žadatel získá 

snazší přístup k povolení k pobytu a zaměstnání a zároveň získá možnost nalézt si nové 

zaměstnání, aniž by byl jeho stávající pobyt v ČR přerušen. Jde o výhodnější způsob, 

jak si zajistit v cílové zemi zaměstnání, neboť běžně (viz výše) je povolení k pobytu 

v ČR přímo vázáno na pracovní povolení a tedy (ne)existenci zaměstnání. 

V ČR byly prozatím spuštěny dva projekty výběrové imigrace. Prvním projektem byl 

tzv. „Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků“, druhým pak „zelené 

karty“. 

1) Aktivní výb ěr kvalifikovaných zahrani čních pracovníků  

Podle Nešporové (2007) je „realizace a podněcování přílivu vysoce kvalifikovaných 

zahraničních odborníků ze strany státu u nás [myšleno v ČR] teprve v počátcích“ 

(ibid.38, [pozn. autorky]). 

Prvním projektem z této oblasti byl v roce 2003 spuštění projekt „Aktivní výběr 

kvalifikovaných zahraničních pracovníků“. Pilotní část projektu byla určena pro 

žadatele z 12 zemí, především občany zemí bývalé Jugoslávie, ale také Indie, Kanady a 

Ruska298.  

                                                
298 Projekt je určen pro občany Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Chorvatska, Indie, Kanady, Kazachstánu, Makedonie, 
Moldavska, Ruské federace, Srbska a Ukrajiny (www.imigracecz.org/ (cit. 25/5/2009)) 
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Účastníci byli vybírání podle kritérií zahrnujících věk, vzdělání, praxi, atd. Vybraní 

získají v ČR zaměstnání a ve zkrácené době mohou požádat o povolení k trvalému 

pobytu. Tato možnost platí i pro jejich rodinné příslušníky účastníků.  

Zaměstnání mohou účastníci projektu, v případě jeho ztráty, změnit nejpozději ve lhůtě 

45 dní299 (Legální migrace-otevřená šance).  

Jak však uvádí Nešporová (2007), cizinci si museli „zaměstnání sami nalézt a získat 

vízum k pobytu za účelem zaměstnání“ (ibid.38), což počáteční administrativní 

náročnost s ohledem na běžné zaměstnání mnoho neusnadňuje. Právě tu pak za důvod, 

proč se projektu do poloviny roku 2008 zúčastnilo „pouze 420 osob“ (ibid.38). 

Pilotní projekt byl ukončen v roce 2008 a v současné době pokračuje v „nepilotní“ 

podobě. Zároveň byl rozšířen seznam států, pro jejichž státní příslušníky je projekt 

určen, a to na 51 zemí, včetně např. jihoamerických nebo asijských zemí300 (MPSV 

2008a).  

Do současné doby (k 1. 4. 2010) se od zavedení projektu zúčastnilo 1689 cizinců301, což 

představuje vyšší nárůst účastníků než v počátečním období, na druhou stranu se rozšířil 

počet zemí, jejichž státní příslušníci se mohou do projektu hlásit, z 12 na 51.  

2) Zelené karty 

Dalším projektem výběrové imigrace v ČR jsou tzv. Zelené karty302.  

Zelená karta je novým typem povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání, 

které je vydáváno od 1. ledna 2009. Problematika vydávání zelených karet je upravena 

jak zákonem č. 326/1999 Sb. („Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání 

na území ve zvláštních případech“), tak zákonem č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.  

Jde o „doklad duálního charakteru“ zahrnující povolení k pobytu a pracovní povolení. 

Tyto karty stávající systém vydávání pracovních povolení a následně povolení k  pobytu 

za účelem zaměstnání neruší, ale pouze doplňují.  

V případě Zelených karet platí pro zaměstnavatele stejné podmínky jako v případě 

zaměstnání cizince běžným způsobem (viz výše). 

Zelené karty mohou být vydány téměř stejným státním příslušníků jako u předchozího 

projektu; nově přibyla Austrálie, Nový Zéland, Japonsko, USA a Korea303. 

                                                
299 Legální migrace – otevřená šance. Zdroj: http://www.imigracecz.org/ (cit. 25/5/2009) 
300 Kompletní seznam zemí, jejichž státní příslušníci se mohou zapojit do projektu „Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních 
pracovníků“ v nepilotní podobě: Albánie, Argentina, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Brazílie, 
Černá Hora, Filipíny, Gruzie, Guatemala, Honduras, Chile, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, 
Kambodža, Kanada, Kazachstán, Korejská republika, Kostarika, Kuba, Kyrgyzstán, Laos, Makedonie (FYROM), Malajsie, Mexiko, 
Moldavsko, Myanmar, Nepál, Nikaragua, Nový Zéland, Panama, Paraguay, Ruská federace, Salvador, Singapur, Spojené státy 
americké, Srbsko, Srí Lanka, Tádžikistán, Thajsko, Turecko, Turkmenistán, Ukrajina, Uruguay a Uzbekistán. 
301 MPSV: Údaj k 1. 4. 2010 Zdroj: http://www.imigracecz.org/?lang=cz&article=media&mm=4411&full=true 
302 Zelené karty, MPSV Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zelka/ciz#coje (cit. 06/04/2009) 
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Tyto karty jsou cizincům vydávány MV ČR po příjezdu do ČR, což je změna oproti 

výše uvedenému projektu, kde bylo nutné vše vyřídit na zastupitelském úřadu. Žadatel a 

zaměstnavatel se na „uzavření pracovní smlouvy“ dohodnou tzv. na dálku. Před 

příjezdem do ČR mohou být žadatelé pozváni na pohovor na zastupitelském úřadu, 

který o zařazení cizince do programu spolurozhoduje (MPSV 2008c).  

Vydávány jsou tři typy karet s následující platnosti a skupinou, pro kterou jsou určeny: 

 

Tabulka 7 Typy zelených karet vydávaných v ČR 
Typ 
karty 

Skupina žadatelů Platnost Ostatní 

A Vysokoškolsky vzdělaní pracovníci a klíčový personál Max. 3 roky Lze prodloužit 
B Minimálně vyučení pracovníci Max. 2 roky Lze prodloužit 
C Ostatní pracovníci Max. 2 roky Nelze prodloužit 
Zdroj: Integrovaný portál MPSV304 2010, upraveno autorka 
 

Zaměstnání, pro které je karta vydána, musí být uvedeno v „centrální evidenci volných 

pracovních míst“ (Zákon č. 326/1999 Sb.). O pracovní místo v této databázi nesmí být 

projeven zájem žádným zájemcem (státním příslušníkem ČR nebo EU) po dobu 30 dnů.   

Při ztrátě zaměstnání je držiteli umožněno nalézt si během max. 2 měsíců skrze databázi 

pracovních míst nové pracovní místo, aniž by musel ČR opustit (MPSV 2008c). 

Stejně tako jako výše uvedený projekt, ani projekt „zelených karet“ se netěší v ČR 

velkému úspěchu. Od jeho zavedení v roce 2009 bylo do ledna roku vydáno celkem 

(všechny typy) pouze 74 karet305.  

Projekty výběrové imigrace ve Francii 

Jak bylo naznačeno již výše, v části týkající se zaměstnávání občanů třetích zemí ve 

Francii, problematika výběrové imigrace není ve Francii chápána jako samostatné 

projekty, ale jde o obecný přístup k pracovní imigraci, ve kterém těm, kteří mají zájem 

o pracovní pozice vybrané státem, bude zaměstnání ve Francii (při splnění dalších 

podmínek) s velkou pravděpodobností umožněno. 

Hlavním cílem tohoto typu imigrace je „odpovídat na potřeby podniků, přizpůsobit se 

kapacitám, která má Francie a podpořit ekonomický růst“ (MIINS 2010). Cestou, jak 

těchto cílů dosáhnout je lákání pracovníků, které francouzské podniky potřebují, a které 

si Francii nemůže zajistit sama. Na druhou stranu však MIINS (2010) uvádí, že cílem 

                                                                                                                                          
303 Projekt se týká těchto jmenovaných zemí: Australské společenství, Černá Hora, Chorvatská republika, Japonsko, Kanada, 
Korejská republika, Nový Zéland, Republika Bosna a Hercegovina, Republika Makedonie, Spojené státy americké, Srbsko, 
Ukrajina. (MPSV 2010) Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zelka 
304 Integrovaný portál MPSV 2010. Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zelka (cit 20/04/2010) 
305 Integrovaný portál MPSV: Zaměstnávání cizích státních příslušníků. 2010 Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/zam_ciz_stat_prisl 
(cit. 20/04/2010) 
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Francie není tzv. odliv mozků ze zdrojových zemí, ale naopak vrácení „talentů“ 

(odborníků) zpět do země původu. Je zřejmé, že Francie si takto zajišťuje, aby další 

pracovní imigranti v zemi nezůstali natrvalo (ibid.).  

Jak bylo uvedeno, důvodem výběrové imigrace je reagovat na potřeby francouzských 

podniků a zajistit úspěšné integraci na trhu práce. Z tohoto důvodu byl vydán seznam 

150 zaměstnání, o která se mohou ucházet občané nových členských států Unie a pouze 

30 míst306, která jsou určena pro osoby ze třetích zemí s tím, že pouze 6 je dostupných 

pro celé území Francii a dostupnost ostatních záleží na regionu, ve kterém má být 

zaměstnání provedeno (ibid.). 

Podle autorů MPG (Niessen, Huddleston, Citron 2007) má Francie s ohledem na tato 

omezení „nejméně příznivé podmínky přístupu k pracovnímu trhu ze všech 

srovnávaných zemí“. Důvodem je skutečnost, že velká část zaměstnání (jak ve 

veřejném, tak i soukromém sektoru) je určena pouze občanům Unie nebo EHP (ibid.70). 

 

Evropská modrá karta307 

V části týkající se nejnovějších projektů Unie (viz 4.1.1), bylo uvedeno zavedení tzv. 

modré karty. Francii již tuto možnost v rámci imigrační politiky zaměřené na pracovní 

imigraci vysoce vzdělaných pracovníků nabízí. 

Jako podmínky pro udělení karty uvádí: mít uzavřenou pracovní smlouvu na min. 1 rok, 

být vlastníkem diplomu z vysoké školy/univerzity potvrzující min. 3 roky studia nebo 

případně potvrzení o praxi v době trvání 5 let.  

Karta je pro občany třetích zemí vydávána na dobu max. 4 let. Zajišťuje volný pohyb na 

území Unie. Po uplynutí doby 18 měsíců strávené prací v dané zemi se může držitel 

karty ucházet o práci v jiné členské zemi. Držitel karty má nárok na minimální plat ve 

výše 1,5 násobku hrubé mzdy v cílové zemi.  

Pokud je držitel karty tzv. sponzorem, jeho rodina se k němu může bez dalších omezení 

sloučit, pobývat na území dané cílové země a zároveň v ní pracovat.  

Po 5 letech pobytu mohou držitelé této karty získat snazší přístup k povolení k trvalému 

pobytu, konkr. povolení dlouhodobého rezidenta na území Unie (MIINS 2010). 

 

                                                
306 MIINS. Favoriser l´immigration professionnelle. 2010 Zdroj: 
http://www.immigration.gouv.fr/spip.php?page=dossiers_them_imm&numrubrique=286 (cit. 16/04/2010). 
307 „La carte bleue européenne“ 



 139 

4.2.1.3 Podmínky podnikání občanů třetích zemí v ČR a Francii  

Podmínky podnikání občanů třetích zemí v ČR  

Podnikání cizinců v ČR je upraveno především zákonem č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání. Cizinci mohou na území ČR podnikat za „stejných podmínek 

a ve stejném rozsahu jako česká osoba (…)“ (Zákon č. 455/1991 Sb.).  

Základní podmínkou pro založení živnosti je bezúhonnost (doložená výpisem z rejstříku 

trestů z ČR a země, jejíž je státním příslušníkem), způsobilost k právním úkonům a věk 

min. 18 let; podle typu živnosti případně prokázání odborné způsobilosti nebo 

odpovědného zástupce308. Při žádosti o povolení k provozování živnosti musí cizinec ze 

třetí země doložit povolení k pobytu za účelem podnikání (provozování živnosti). 

Živnost musí cizinec nahlásit na živnostenském úřadě (včetně uvedení předmětu 

činnosti). Mezi další doklady patří doklad pro užívání prostor, kde bude podnikání 

umístěno, zaplacení správního poplatku (Kč 1000,-).  

V případě splnění uvedených podmínek je živnost do 5 dnů zapsána v Živnostenském 

rejstříku. Po zápise v obchodním rejstříku může cizinec začít podnikat (MPO 2010309). 

Podmínky pro povolení pobytu za účelem podnikání stanovuje zákon č. 326/1999 Sb. 

následovně: předložení dokladu pro doložení účelu pobytu (živnostenský list (příp. 

potvrzení vydané živnostenským úřadem prokazující, že cizinec splňuje všeobecné a 

zvláštní podmínky provozování živnosti), doložení finančních prostředků ve výši 

50násobku částky existenčního minima310 (pro pobyt delší 90 dnů), potvrzení, že cizinec 

nedluží finančnímu úřadu a nemá nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení 

(Zákon č. 326/1999 Sb.). 

Jak uvádí např. Nešporová (2007), vysoká administrativní náročnost žádostí o pracovní 

povolení a následně povolení k pobytu za účelem zaměstnání, vede u mnoha cizinců 

k rozhodnutí zvolit si raději za účel pobytu podnikání311 (práci na živnostenský list), 

která je administrativně méně náročná a živnostenský list není nutné každoročně 

obnovovat312 (ibid.34-35). Zároveň lze rozsah činností (předmětů podnikání) uvedených 

v živnostenském listu rozšiřovat. Problematickým by tak mohlo být pro některé cizince 

                                                
308 Takovým příkladem je živnost vázaná, koncesní nebo řemeslná (podrobněji k jednotlivým typům živností v zákoně č. 455/1991 
Sb., o živnostenském podnikání). 
309 Informace k zakládání živností v ČR dostupné na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR www.mpo.cz (cit. 
12/04/2010) 
310 Částka závisí na stanovené výši existenčního minima; od 1. ledna 2009 byla tato částka stanovena na Kč 2020,- (Zdroj: 
http://www.mpsv.cz/cs/7686) (cit. 20/04/2010) 
311 Např. mezi Vietnamci podnikají téměř všichni, kteří jsou v ČR za účelem zaměstnání (nebo podnikání), u občanů Ruska, 
Ukrajiny jde o více než třetinu všech občanů s pobytem za účelem zaměstnání (nebo podnikání). Naopak u občanů Slovenska nebo 
Polska (tj. občanů Unie) podniká pouze 10 % (Nešporová 2007: 35). 
312 Srov. také Gabal (2004).  



 140 

především doložení požadovaných prostředků, které mohou dosahovat částku kolem    

Kč 100 000,- nebo zajištění výpisu z rejstříku trestů ze země, jejímž státním 

příslušníkem je. 

Zde mohou hrát také významnou roli již příchozí imigranti (krajanské organizace), které 

mohou svým krajanům pomoci se zakládáním živností a napomoci jim tak se zajištěním 

živobytí. Na druhou stranu, v případě zaměstnání, krajané nabídku zaměstnání 

neovlivní; tedy pokud se sami nestanou zaměstnavateli. 

Podle Nešporové (2007) může být také důvodem vyššího počtu živnostníků znalost 

českého jazyka, které je u většiny zaměstnání vyžadována313 (ibid.37). Pro cizince, který 

český jazyk neovládá, je snadnější zajistit si osobu (česky mluvící), která za něj založení 

živnosti vyřídí, příp. mu dále s chodem živnosti pomůže, než se učit jazyk, aby mohl 

zaměstnání získat; což nebude krátkodobá záležitost.  

Podmínky podnikání občanů třetích zemí ve Francii 

Přístup na francouzský pracovní trh není pro občany třetích zemí příliš volný a do 

nedávné doby byl omezen i pro nové členské státy Unie (rozšíření v roce 2004). 

Podmínky pro podnikání cizinců však nejsou ve Francii o mnoho příznivější.  

Obecně je volnost podnikání (bez nutnosti žádost speciální pobytový statut) zajištěna 

občanům Unie, EHP a Švýcarska. Z občanů třetích zemí nemusí také o povolení 

k pobytu za účelem podnikatelské aktivity314 žádat osoby s povoleným trvalým pobytem 

na území Francie (příp. statutem dlouhodobě pobývajícího rezidenta Unie), občané 

Alžírska s povoleným dlouhodobým pobytem na 10 let za účelem sloučení rodiny, 

osoby s povoleným přechodným pobytem za účelem sloučení rodiny a držitelé povolení 

k pobytu pro „talenty“ (APCE 2010). 

Udělení povolení k pobytu je vydáno v případě předložení dostatečných finančních 

prostředků, které zajistí ekonomickou životnost plánovaného podnikání, předložit výpis 

z rejstříku trestů, potvrzení o ubytování, prokázání, že nemá v žádné zemi dluhy, doklad 

o potřebné kvalifikaci a vzdělání, který je uznáván Francií, což by mohlo některým 

cizincům v založení podnikání zabránit (Legifrance.gouv.fr315). MPG v této souvislosti 

uvádí, že např. „právníci, doktoři nebo architekti“ mohou ve Francii tyto činnosti 

                                                
313 Výjimkou mohou být zaměstnání na sekundárním trhu práce, která obecně nekladou na vzdělanostní úroveň takový důraz.   
314 Povolení k pobytu s názvem „l´activité exercée“.  
315 Legifrance.gouv.fr: „Arrêté du 12 septembre 2007 relatif aux documents à produire pour la délivrance de la carte de séjour 
temporaire autorisant l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale „ Zdroj: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000648429&dateTexte= (cit. 20/04/2010) 
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provozovat pouze v případě, že získali vysokoškolský diplom ve Francii (Niessen, 

Huddleston, Citron 2007: 70). 

Nejvíce sledovaným kritériem je podle APCE (2010) podnikatelský plán, který ve velké 

míře ovlivňuje (ne)udělení povolení k pobytu za účelem podnikatelské aktivity. Takový 

projekt musí obsahovat: vyjádření skutečné motivace a ochoty podnikat, prokázání 

„technických zkušeností“ týkajících se předmětu podnikání. V případě splnění daných 

podmínek a schválení předložené podnikatelské aktivity je občanu třetí země vydána 

registrace v obchodním nebo živnostenském rejstříku. 

Imigrantům ze třetích zemí je, stejně jako v případě zaměstnání bráněno v určitých 

oblastech podnikání316, např. komerčních nebo řemeslných (Niessen, Huddleston, Citron 

2007: 70). Osoba, které chce v zemi podnikat, si musí ověřit, zda obor, ve kterém chce 

podnikat je v dané lokalitě povolen, příp. jaká má povolení (APCE 2010).  

4.2.2 Podmínky rodinné imigrace pro občany třetích zemí v české a 
francouzské imigrační politice 

Stejně tak jako imigrace pracovní, je i migrace rodinná nejčastější formou imigrace 

obecně317. Zároveň je tento typ imigrace „nejvýraznější mezi trvalou imigrací“ (Garson 

2008), což je také důvodem toho, že je v rámci této srovnávané oblasti věnována 

pozornost obecným možnostem udělení trvalého pobytu, ale také integračním a 

restriktivním opatřením.  

Vzhledem k tomu, že je rodinná imigrace spojována především s imigrací trvalou 

(ibid.), ovlivňuje její četnost budoucí stav v cílové zemi. Pokud se vrátíme k pozitivním 

a negativním dopadům imigrace na cílovou zemi, lze za pozitivní dopad trvalé imigrace 

považovat např. vliv na stárnutí populace, v případě, že imigranti budou v cílové zemi 

zakládat rodiny. Negativa pak  

mohou být spojena právě s dopadem na veřejné finance a sociální podmínky, neboť 

trvalý imigranti (tj. imigranti s povolením k trvalému pobytu) mají většinou již 

přiznanou větší část práv, jaká mají občané cílové země.  

Jak však shrnují autoři OECD (Coppel, Dumont, Visco: 2001) trvalá imigrace ovlivní 

spíše než stárnutí populace právě stav rozpočtů318, a to především tam, kde budou trvalí 

                                                
316 Podrobněji k seznamu pozic v jednotlivých regionech viz http://www.apce.com/pid803/activites-reglementees.html?C=173 (cit. 
20/04/2010) 
317 „Téměř ve všech zemích OECD je většina nových příjezdů spojena se sloučením rodiny. Ve Francii zabírá sloučení rodiny 
v průměru ¾ z celkového počtu nových příchozích (Coppel, Dumont, Visco: 2001). 
318 „Zvýšení imigrantské populace bude mít okamžitý vliv na věk pracujících obyvatel, neboť imigranti jsou relativně mladí. Navíc 
je mezi ženami imigrantkami relativně vysoká míra porodnosti. (…) Na druhou stranu však ve většině zemí OECD není věkový 
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imigranti představovat dodatečný náklad na sociální systém (např. dávky 

v nezaměstnanosti), vzdělání a zdravotní systém (ibid.) 

Důležitou oblastí spojenou s trvalou imigrací je pak samozřejmě jejich integrace, a to 

jak ve vztahu k nim samotným, tak také většinové společnosti, která nemusí být soužití 

s cizinci nakloněna a samozřejmě také státu, který by měl napomoci v integraci skrze 

přístup k vzdělání, bydlení, sociálním službám, apod. Návrhy možných kroků podle 

analýzy OECD (2006) jsou uvedeny v teoretické části (viz. Integrační politika 3.3). 

Sloučení rodiny je v této práci srovnávaná ve třech základních podobách: 

1) Sloučení rodiny (příbuzných) v cílové zemi, tj. jeden z manželů (rodičů; otec nebo 

matka, tzv. sponzor) již v cílové zemi pobývá a k němu se slučuje druhý 

z manželů, příp. spolu s dětmi. Ve výjimečných případech lze sloučení rodiny 

rozšířit i na další příbuzné. Této skupině se zde věnovat nebudeme. 

2) Sloučení rodiny – nově založené rodiny skrze uzavření manželství v cílové zemi: 

a) uzavření manželství mezi občanem třetí země s občanem cílové země (tj. 

občanem ČR nebo Francie), b) uzavření manželství mezi cizinci. 

Při sloučení rodiny mají z výše uvedených skupin obecně snazší podmínky ti, kteří se 

slučují k občanům jednotlivých členských států Unie nebo osobám trvale usídleným 

v Unii. Právo na slučování rodiny je upraveno Směrnicí 2003/86/EC. Jak uvádí 

Nešporová (2007), ačkoliv tato Směrnice „usiluje o sjednocení politik členských států 

EU v oblasti slučování rodin (…) nechávají jednotlivým státům široké pole působnosti 

pro uplatnění vlastních podrobných nařízení“319 (ibid.43). 

4.2.2.1 Podmínky pro sloučení rodiny osob ze třetích zemí na území ČR a Francie 

Osoba, ke které se další cizinec (příp. jeho děti) slučuje je označena v této části jako 

„sponzor“. 

 

Shrnutí srovnání daného kritéria 

Srovnávané imigrační politiky definují osoby, kterým může být umožněno sloučení do ČR/Francie. 

Zatímco v případě ČR může jít o osobu starší 18 let, v případě, že je nezaopatřená, v případě Francie lze 

sloučit pouze děti mladší 18 let. S ohledem na manžela/lku povoluje Francie sloučením osobám starším 

18 let, ČR starším 20 let. S ohledem na věk žadatelů jsou podmínky ve francouzské imigrační politice 

výhodnější, což u dalších kritérií již neplatí. 

                                                                                                                                          
profil imigrantů o mnoho jiný než v národní populaci. To předpokládá, migrace nebude dostatečná, aby toto pokryla“ (Coppel, 
Dumont, Visco: 2001). 
319 V praxi je toto zřejmé např. v případě zavádění čekacích lhůt před udělením povolení k trvalému pobytu v případě sňatku 
s občanem ČR (ale i Francie). Sloučení rodiny musí být povoleno, směrnice však neuvádí kdy. Je zde tedy prostor pro národní státy 
zavádět čekací lhůty a tím sloučení oddalovat.  
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Požadavky na osobu sponzora se však výrazně liší (méně ve věku 20 let v ČR, 18 let ve Francii) z několika 

důvodů. Sloučení je možné povolit sponzorovi, který pobývá na území Francie po dobu min. 18 měsíců a 

na území ČR min. 15 měsíců. Ve Francii je nutné doložit výrazně vyšší finanční prostředky k zajištění 

rodiny a zároveň jsou definovány podrobné požadavky na bydlení. V neposlední řadě Francie podmiňuje 

udělení povolení za účelem sloučení rodiny podpisem Smlouvy o přijetí a integraci a povinností 

podstoupit testy DNA v případě pochybností o příbuzenském vztahu.  

ČR splnění žádných integračních podmínek nepožaduje, neboť jediná podmínka (znalost českého jazyka) 

je vyžadována až při žádosti o udělení trvalého pobytu.  

Toto povolení je možné ve Francii odejmout v případě rozvodu manželství dříve než 3 roky po uzavření 

manželství.  

Podmínky pro sloučení rodiny osob ze třetích zemí na území ČR 

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny podává osoba, která chce 

do ČR přicestovat a sloučit se svým rodinným příslušníkem.  

Takovou osobu může být: manžel/lka sponzora s povoleným pobytem na území ČR 

starší 20 let, dítě mladší 18 let (příp. starší 18 let nezaopatřené) sponzora s povoleným 

pobytem, dítě mladší 18 let (příp. starší 18 let nezaopatřené) manžela/lky sponzora s 

povoleným pobytem, dítě mladší 18 let, které je svěřeno sponzorovi do náhradní 

rodinné péče nebo je osobou poručníka, osamělý cizinec starším 65 let nebo bez ohledu 

na věk cizincem, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat (jde-li o 

sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povoleným pobytem na území) (Zákon č. 

326/1999 Sb.). 

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny podává 

cizinec na zastupitelském úřadu (ibid.). 

Sponzor musí splňovat následující požadavky: na území ČR musí pobývat po dobu min. 

15 měsíců na základě povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému 

pobytu, starší 20 let. V případě, že sponzor pobývá na území ČR s povolením k pobytu 

za účelem studia, resp. zelené karty, zkracuje se doba nutná pro sloučení na dobu min. 6 

měsíců, resp. 1 roku. 

V případě polygamního manželství lze vydat povolení pouze 1 manželovi nebo 1 

manželce (ibid.). 

Mezi podmínky u osoby, která se do ČR slučuje, patří: doložení dokladu potvrzujícího 

příbuzenský vztah (příp. souhlas poručníka nebo jiného zákonného zástupce), finanční 

prostředky pro zajištění pobytu na území ČR320, výpis z rejstříku trestů321 ze země, jejíž 

                                                
320 „Doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem rodiny po sloučení nebude nižší než součet 1. částek životních minim 9d) členů 
rodiny a 2. nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním 
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státním občanem cizinec je a zemí, ve kterých pobýval v posledních 3 letech, lékařské 

potvrzení, že netrpí závažnou nemocí a doklad o cestovním zdravotním pojištění po 

dobu pobytu na území.  

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny je vydáno na dobu od 1 

roku (příp. kratší, potřebnou k dosažení účelu) do 2 let v případě, že sponzor má 

povolení k trvalému pobytu na území ČR. 

Toto povolení může být zrušeno na žádost cizince, příp. z důvodu ohrožení veřejného 

pořádku nebo zdraví, padělání nebo pozměnění předložených dokladů, v případě, že 

nemá ubytování na území ČR a dalších podmínkách daných zákonem322.  

V případě zrušení povolení musí cizinec ČR opustit.  

Takto stanovené podmínky považuje MPG (Niessen, Huddleston, Citron 2007) za 

„velice dobré“. Upozorňuje pouze na omezení pro tzv. sponzory, kteří musí být starší 20 

let, a zároveň na omezení možnosti sloučení až po jednom roce pobytu. Kladně hodnotí, 

že cizinci nemusí, kromě doložení dostatečných příjmů a odpovídajícího bydlení, 

procházet „žádnou integrační procedurou“ (ibid.46).   

Podmínky pro sloučení rodiny osob ze třetích zemí na území Francie323 

Sloučení rodiny je ve francouzské imigrační politice definováno jako „možnost cizince 

být v případě pobytu na území Francie doprovázen svoji rodinou (myšleno 

manželem/lkou nebo nezletilými dětmi), pokud si to ´sponzor´ (žadatel) přeje“324 

(Service-public 2010).  

Podmínky pro sloučení rodiny se netýkají občanů Unie, EHP a Švýcarska, rodinných 

příslušníků držitelů povolení k pobytu za účelem vědeckého výzkumu (viz výše (ibid.). 

Sponzor musí splňovat následující podmínky: pobývat na území Francie již po dobu 18 

měsíců na základě povolení k pobytu325, doložit dostatečné finanční prostředky pro 

zajištění celé své rodiny326, zajištění odpovídajícího bydlení327. K těmto podmínkám pro 

                                                                                                                                          
předpisem 9e) nebo částky, kterou cizinec věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na 
bydlení rodiny“ (Zákon č. 326/1999 Sb.) 
321 Tento výpis se nevyžaduje u osob mladších 15 let (ibid.) 
322 Byl-li cizinec odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu, jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný 
postup ve věci vyhošťování rozhodl o vyhoštění cizince ze svého území, cizinec při pobytové kontrole neprokáže schopnost uhradit 
náklady zdravotní péče a neprokáže ji ani ve lhůtě stanovené policií, cizinec přestal splňovat původně stanovené podmínky (např. 
není již dítětem a je zaopatřený), cizinec neplní účel, pro který bylo toto povolení vydáno, zjistí se, že se cizinec dopustil obcházení 
tohoto zákona s cílem získat toto povolení, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem 
bylo určeno otcovství, požádal nositel oprávnění ke sloučení rodiny o zrušení povolení k dlouhodobému pobytu, držitel zelené karty 
(sponzor) požádal o zrušení její platnosti nebo mu byla platnost zelené karty zrušena (Zákon č. 326/1999 Sb.). 
323 Tato opatření se nevztahují na státní příslušníky Alžírska, pro které jsou stanoveny jiné podmínky (Service-public.fr 2010).  
324 La documentation francaise : Regroupement familial Zdroj: http://vosdroits.service-public.fr/N11165.xhtml (cit. 10/04/2010) 
325 Povolení k přechodnému pobytu s platností min. na 12 měsíců, povolením k trvalému pobytu, povolením k pobytu dlouhodobého 
rezidenta Unie (ibid.). 
326 V případě 2 – 3 členů v rodině se částka pohybuje kolem EUR 1343. Do finančních prostředků se nezapočítávají rodinné 
příspěvky, pomoc známých s bydlením, starobní důchod, speciální dávky. Zdroj: http://vosdroits.service-public.fr/F11168.xhtml 
(cit. 19/04/2010) 
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sloučení rodiny uvádí MPG (Niessen, Huddleston, Citron 2007), že se zavedením 

Zákoníku o vstupu a právu na azyl v roce 2006 značně zhoršily podmínky pro sloučení 

rodiny. Sponzor musí čekat 18 měsíců, než může dojít ke sloučení rodiny. Na druhou 

strany v případě účastníků v programech výběrové (pracovní) imigrace může k tomuto 

sloučení dojít již po 6 měsících, což odpovídá diskuzi o kvótách stanovených pro 

rodinnou a pracovní imigraci328. Co se týče podmínek pro sloučení rodiny, došlo 

k výraznému posunu při testování příjmů sponzora. Zatímco dříve musel mít prostředky 

ve výši minimální mzdy, Zákoník tuto částku značně zvýšil. Upozorňují také na 

podmínky pro bydlení (ibid.), které mohou být navíc kontrolovány úřady. Odmítnutí 

prohlídky ze strany sponzora může být důvodem pro zamítnutí sloučení rodiny 

(Service-public 2010329).  

Sponzor musí dále respektovat principy Republiky jako např. monogamii, rovnost mužů 

a žen, zákaz fyzických trestů na dětech a zajištění jejich vzdělání skrze podpis již 

několikrát zmíněné Smlouvy o přijetí a integraci (ibid.). 

Rodinní příslušníci, kteří se slučují, musí být v případě manžela/lky starší 18 let, 

v případě dětí mladší 18 let (včetně dětí adoptovaných), nelze sloučit osoby, které spolu 

v manželství nežijí (ibid.). 

Sloučení rodiny může být zamítnuto v případě, že by osoba, která se slučuje, mohla 

znamenat ohrožení pro veřejný pořádek nebo trpí závažnou nemocí (zdravotní 

prohlídku zajišťuje Úřad pro imigraci a integraci ve Francii). V případě polygamního 

manželství lze sloučit pouze 1 muže nebo 1 ženu. (ibid.).  

Sloučení rodiny je povoleno vydáním povolení k pobytu za účelem „rodinného a 

soukromého života“ na dobu 12 měsíců, které opravňuje zároveň manžela/lku sponzora 

pracovat bez nutnosti dalších žádostí o pracovní povolení; povolení je obnovitelné 

(ibid.). 

Státním příslušníků zemí Magrebu (Alžírsko, Tunisko, Maroko) a frankofonním zemím 

subsaharské Afriky je v případě sloučení rodiny udělen stejný typ povolení k pobytu, 

jako má sponzor. V případě, že má sponzor povolení k trvalému pobytu, tito státní 

příslušníci ho získávají také (ibid.). Právě tato podmínka je důvodem vysokého počtu 

imigrantů/cizinců z výše uvedených zemí, neboť v případě, že získá sponzor povolení 

k trvalému pobytu, získají ho také automaticky jeho přímí rodinní příslušníci.  

                                                                                                                                          
327 Podle přesně stanovených podmínek týkajících se počtu místností, m2, vybavení a hygienických požadavků (ibid.) 
328 Podrobněji viz Postoje politické reprezentace k imigraci ve Francii 
329 Regroupement familial Zdroj: http://vosdroits.service-public.fr/N11165.xhtml (cit. 10/04/2010) 
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Počet dětí zde samozřejmě nehraje roli, z tohoto důvodu byla v případě pochybností o 

příbuzenském vztahu zavedena povinnost podstoupit testy DNA. 

Stát má právo odmítnou sloučení rodiny a zároveň také později za daných podmínek 

udělený statut odejmout, což platí např. v případě rozvodu v době 3 roky po uzavření 

manželství (ibid.). 

4.2.2.2 Sloučení rodiny skrze uzavření manželství s občanem ČR nebo Francie. Obecné 
podmínky udělení povolení k trvalému pobytu v ČR a Francii. 

 

Shrnutí srovnání daného kritéria 

Jakkoli jsou odlišné podmínky pro sloučení rodiny v případě sloučení příbuzných, v případě uzavření 

manželství s občanem cílové země je situaci ve srovnávaných zemí velice podobná. Obě země zavedly tzv. 

čekací lhůtu pro cizince, který se stal manželem/lkou českého/francouzského občana. Jako důvod tohoto 

opatření uvádí obě země zneužívání institutu manželství za účelem zajištění si trvalého pobytu na území 

cílové země. 

Francie v případě uzavření manželství požaduje od cizince – manžela/lky podpis Smlouvy o přijetí a 

integraci (tj. splnění integračního požadavku) zahrnující znalost jazyka cílové země; ČR v případě sňatku 

zkoušku z českého jazyka nevyžaduje.  

Trvalý pobyt je v obou srovnávaných zemích upraven velmi podobně; z důvodu vlivu legislativy Unie 

(směrnice upravující pobyt dlouhodobých rezidentů
330. Trvalý pobyt je shodně udělován na 10 let, 

s možností prodloužení. Základní podmínkou udělení pobytu je alespoň 5letý nepřetržitý povolený pobyt 

v zemi.  

V obou zemích je udělení obecného trvalého pobytu podmíněno opatřením integračního charakteru, 

konkr. zkouškou z jazyka cílové země na stejné úrovni obtížnosti. Ve Francii je navíc podmíněno také 

absolvováním tzv. občanské výchovy, která je spolu se zkouška z jazyka obsažena v podpisu Smlouvy o 

přijetí a integraci. 

Výjimky v obecném udělování trvalých pobytů představuje Francie, která odpouští 5letou dobu pobytu na 

území Francie těm, kteří sloužili ve francouzské armádě, legiích, nebo policii nebo cizinci, jemuž 

zaměstnání ve francouzské organizaci způsobilo vážné zdravotní problémy.  

 

Sloučení rodiny skrze uzavření manželství s občanem ČR. Obecné podmínky 
udělení povolení k trvalému pobytu v ČR. 

Sloučení rodiny skrze uzavření manželství s občanem ČR  

Uzavření manželství s českým občanem ovlivňuje dobu nutnou k udělení trvalého 

pobytu.  

                                                
330 Směrnice Rady 2003/109/ES, o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty 
v EU. Podle této směrnice by měli občané pobývající na území některé ze zemí EU dlouhodobě (tj. ve smyslu používaném 
v legislativě EU, pobyt s minimální délkou 5 let) mít stejná práva jako občané té dané země.  
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V této souvislosti bylo zásadním rozhodnutím v oblasti imigrační politiky, změna 

zákona o pobytu cizinců na území ČR zavedená od ledna 2008, podle které cizinci ze 

třetí země již není v případě sňatku s českým občanem udělován trvalý pobyt ihned po 

uzavření manželství, ale až 1 rok poté331. V této „čekací“ době pobývá cizinec na území 

ČR s povolením k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny. Tento typ pobytu 

je vydávaný např. v případě sňatku mezi občany třetích zemí, po dobu, než dosáhnou 

5letého nepřetržitého pobytu na území ČR a mohou požádat o udělení trvalého pobytu.  

Jako důvod této změny uvádí MV ČR zneužívání institutu manželství pro získání 

trvalého pobytu v zemi (Haišman 2008). Jak bylo ukázáno v části týkající se 

sociodemografické struktury imigrantů, v ČR nedochází (jako např. ve Francii) 

k nárůstu rozvodů mezi cizinci, které by mohly o účelovosti nasvědčovat, neboť cizinci 

stačí po udělení trvalého pobytu setrvat v manželství po dobu min. 6 měsíců, poté 

požádat o rozvod a o trvalý pobyt již nepřijde.  

Zásadní dopadem této změny je ztráta výhod, které má trvalý rezident. Bez trvalého 

pobytu v ČR nemůže osoba ze třetí země: pracovat v ČR (příp. vybraných zemí EU332) 

bez pracovního povolení, požádat o registraci na Úřadu práce v případě ztráty 

zaměstnání a čerpat tak podporu v nezaměstnanosti; požádat o ostatní sociální dávky 

(např. včetně porodného a rodičovského příspěvku), uzavřít hypoteční nebo stavební 

spoření, nakupovat nemovitosti. Zároveň bude pro cizince velice obtížné, ne-li 

nemožné, získat bankovní úvěr nebo si pořídit zboží na splátky (Poradna pro občanství 

2007333). Zavedení této „čekací“ doby také znamená prodloužení doby pobytu nutné k 

získání českého občanství334.  

Tato opatření zhoršují postavení cizinců v ČR. Je otázkou jaký budou mít vliv na počet 

smíšených manželství, neboť v současné době postupně končí „čekací“ doby a 

statistické údaje (ne)ukážou reakci (příp. pokles sňatků smíšených párů) na tuto změnu.  

V souvislosti s žádostí o uzavření manželství s českým občanem je nutné upozornit i na 

administrativní náročnost. Cizinci ze třetích zemí musí, kromě cestovního dokladu a 

platného povolení k pobytu, doložit rodný list, doklad o státním občanství, doklad o 

                                                
331 V případě sňatku mezi českým občanem a občanem třetí země je trvalý pobyt od 1. ledna 2008 udělován až po uplynutí 1 roku, 
kdy je žadatel manželem/lkou občana ČR s trvalým pobytem v ČR, a zároveň žadatel musel na území ČR pobývat před uzavřením 
sňatku po dobu min. 1 roku (Zákon č. 326/1999 Sb.). 
332 Pro občany třetích zemí je často možnost práce bez pracovního povolení v některé ze zemí EU podmíněna přihlášením se jeho 
manžela/lky (občana EU) k pobytu v dané zemi (tedy deklaraci společného pobytu v dané zemi). To znamená, že v případě, kdy by 
zůstala manželka občana třetí země v ČR a on chtěl pracovat např. ve Velké Británii nebo Dánsku musí žádat o pracovní povolení, 
zatímco pokud by se oba do těchto zemí přestěhovali, manžel – občan třetí země nemusí o pracovní povolení žádat. 
333 Britské listy: Prohlášení k hrozící změně zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu Zdroj: http://www.blisty.cz/art/34013.html 
(cit. 06/05/2009)  
334 Do ledna 2008 trvala doba od uzavření manželství (tj. udělení povolení k trvalému pobytu na území ČR) do možného podání 
žádosti o české občanství 5 let, zatímco od ledna 2008 jde o dobu 6 let (1 rok v „čekací“ lhůtě na udělení trvalého pobytu + 5 let 
pobytu s povolením k trvalému pobytu).  
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právní způsobilosti k uzavření manželství, potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li 

cizím státem vydáváno335. Všechny dokumenty musí být soudně přeložené do českého 

jazyka, „vydány státem, kterého je snoubenec občanem“ a zároveň tzv. 

„superlegalizovány“, což znamená, že cizinec musí nechat tyto dokumenty ověřit 

(opatřit razítkem) u Ministerstva zahraničí státu, jehož je státním občanem a zároveň je 

nechat ověřit na zastupitelském úřadě ČR (IOM 2010336). Vyřízení těchto požadavků je 

nákladné jak časově, tak také finančně, neboť cizinec je s velkou pravděpodobností 

nucen vrátit do země, jejímž je státním občanem a dané dokumenty si vyřídit.  

Vzhledem k tomu, že jde o třetí země, dá se předpokládat dlouhodobější vycestování, 

což nemusí být vždy pro daného cizince možné a přijatelné (např. z důvodu pracovních 

závazků). Časovou náročnost může ovlivnit také emigrační politika zdrojové země; jak 

rychle bude přistupovat k vyřizování dokumentů, které mají umožnit dané osobě žít 

v jiné zemi.  

Obecné podmínky udělení povolení k trvalému pobytu v ČR 

Povolení k trvalému pobytu se vydává jako povolení k trvalému pobytu a povolení 

k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta EU337 na dobu 10 let s možností 

prodloužení.  

Udělení tohoto typu pobytu zároveň umožňuje pobyt po dobu max. 3 měsíců 

v jakémkoli jiném státě EU bez nutnosti žádat v dané zemi o další povolení. 

O povolení k trvalému pobytu mohou požádat osoby, jež mají v ČR povolený pobyt 

nepřetržitě po dobu 5 let, za určitých podmínek lze dříve v době od 2 do 4 let338 (Zákon 

č. 326/1999 Sb.). 

Mezi základní požadavky při žádosti o povolení k pobytu v ČR patří platný cestovní 

doklad, fotografie, finanční prostředky k pobytu na území (není nutné prokazovat 

v případě uzavření manželství), doložení účelu pobytu (pracovní smlouva, přijetí ke 

studiu, doklad o uzavření manželství, doklad o ubytování, zdravotní pojištění, výpis 

z rejstříku trestů platný pro území ČR, ale také země, jejíž je státním občanem a země, 

                                                
335 V případě, že vydáváno není, je nutno doložit potvrzení o tom, že daný stát „potvrzení“ nevydává. 
336 Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) Praha: Doma v České republice. 2010 Zdroj: http://domavcr.cz/rady-pro-zivot-v-
ceske-republice/uzavreni-manzelstvi (cit. 19/05/2009) 
337 Druhé z povolení může, ale nemusí, být vydáno současně s povolením k trvalému pobytu. Podmínkou vydání je nepřetržitý pobyt 
na území ČR po dobu 5 let.  
338 Nepřetržitý pobyt po dobu 5 let (pobyt mimo ČR nesmí přesáhnout dobu 6 po sobě jdoucích měsíců, v případě studijního nebo 
pracovního pobytu nešlo o dobu delší než 1 rok), 4 roky po ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany a v případě, že řízení 
probíhalo nejméně poslední 2 roky, 2,5 roku v případě účasti na pilotním projektu MPSV „Výběr kvalifikovaných zahraničních 
pracovníků“ MPSV, 2 roky, z toho nejméně 1 rok musí být žadatel rodinným příslušníkem občana ČR s trvalým pobytem v ČR (tj. 
jeho manželem nebo manželkou), bez podmínky předchozího pobytu z humanitárních důvodů, důvodů „hodných zvláštního 
zřetele“, v případě, že žadatel měl dříve české státní občanství nebo jde o osobu pozůstalou po státním občanu ČR nebo občanu 
jiného členského státu EU (Zákon č. 326/1999 Sb.). 
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kde během posledních 3 let pobývat déle než 6 měsíců (Zákon č. 326/1999 Sb.); což 

nemusí být pro některé cizince jednoduché. Novou podmínkou od ledna 2009 je 

složenou zkoušky z českého jazyka339.  

Zrušení povolení trvalého pobytu je možné v případě ohrožení bezpečnosti státu nebo 

závažného narušení veřejného pořádku, prokázání účelového uzavření manželství nebo 

účelového přiznání otcovství nebo v případě, že osoba nepobývá na území po dobu delší 

než dva roky za podmínky „přiměřeného zásahu do soukromého a rodinného života“ 

(ibid.). 

Povolení k trvalému pobytu zaniká udělením českého občanství. 

Sloučení rodiny skrze uzavření manželství s občanem Francie. Obecné 
podmínky udělení povolení k trvalému pobytu ve Francii. 

Sloučení rodiny skrze uzavření manželství s občanem Francie  

Ve Francii může osoba ze třetí země - manžel/ka požádat o povolení k trvalému pobytu 

po dvou letech manželství, v případě, že manželství trvá a bylo uzavřeno na území 

Francie, do té doby cizinec-manžel/ka pobývá ve Francii na základě povolení k pobytu 

za účelem rodinného a soukromého života. Jako důvod zavedení této čekací lhůty je 

uváděna prevence tzv. účelových manželství.  

Je otázkou, jak se bude vyvíjet ve Francii postoj k těmto podmínkám, neboť jak uvádí 

Gabizon (2009) zpřísněním podmínek pro sloučení rodiny (příbuzných) došlo k nárůstu 

uzavíraných manželství mezi cizincem a francouzským občanem a zároveň k vyšší 

rozvodovosti smíšených párů (ibid.). 

Při uzavření sňatku mezi francouzským občanem a cizincem je cizinec povinen 

předložit: rodný list, identifikační doklad, notářské potvrzení (v případě, že snoubenci 

uzavřeli svatební smlouvu)340. Cizí státní příslušníci musí předložit i další specifické 

dokumenty, např. potvrzení o způsobilosti k manželství341 a potvrzení o svobodném 

stavu342. Všechny dokumenty musí být soudně přeloženy do francouzského jazyka a 

legalizovány (www.giberville.fr343).  

Pokud je sňatek uzavřen mimo francouzské území, je nutné ho poté uzavřít také před 

francouzským úřadem. 

                                                
339 Konkrétní podmínky pro zkoušku z ČR viz 4.1.2.1 
340 Mariage civil. Zdroj: http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F930.xhtml (cit. 19/05/2009) 
341 „Certificat de capacité matrimoniale“ 
342 „Certificat de coutime“ 
343 Le mariage. Zdroj: http://www.giberville.fr/v2/pdf/LE-MARIAGE.pdf (cit. 19/05/2009)  
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V případě uzavření manželství s občanem Francie není uvažována podmínky podmínka 

předložení dostatečných finančních prostředků a zajištění odpovídajícího bydlení, tak 

jako je to při sloučení příbuzných (viz výše). 

Obecné podmínky udělení povolení k trvalému pobytu ve Francii  

Povolení k trvalému pobytu se vydává na dobu 10 let s možností prodloužení. Povolení 

k trvalému pobytu umožňuje pobyt po dobu max. 3 měsíců v jakémkoli jiném státě EU. 

Udělení trvalého pobytu je možné v době od 2 do 5 let344. Podmínka 5letého pobytu lze 

nahradit 10letým pobytem ve Francii za účelem studia. Podmínku 5letého pobytu lze 

také odpustit v případě, že žadatelem je cizinec, který sloužil ve francouzské armádě, 

legiích, nebo policii nebo cizinec, jemuž zaměstnání ve francouzské organizaci 

způsobilo vážné zdravotní problémy, příp. pobírá invalidní důchod (Service-public.fr  

2010345). 

Mezi další podmínky patří podpis Smlouvy o přijetí a integraci346, pokud nebyla 

Smlouva podepsána dříve, prokázání záměru usadit se ve Francii, prokázání finančních 

prostředků nutných k životu a zajištění bydlení, doklad o zdravotním pojištění (ibid.). 

Zrušení povolení k trvalému pobytu je možné v případě, zjištění, že žadatel/ka žije 

v polygamním manželství, spáchání násilí na dítěti, ilegálně zaměstnává cizince, má 

zakázaný pobyt na území nebo v případě udělení francouzského občanství. 

4.2.2.3 Naturalizace v ČR a Francii  

Shrnutí srovnání daného kritéria 

Základním rozdílem v přístupu k udělování občanství ve Francii a ČR je existence tzv. francouzského 

„práva země“ (p říp. „dvojitého práva země). Podle tohoto práva má každý občan, který se narodí na 

území Francie347 (bez ohledu na občanství jeho rodičů) právo požádat a získat francouzské občanství. 

Dítě narozené cizincům na území Francie však musí o občanství samo požádat a musí ve Francii po 

určitou dobu také žít. Shodnou možností získání občanství je na základě „práva krve“ neboli pokrevního 

příbuzenství, kdy dítě (včetně adoptovaného) získává občanství po jednom z rodičů, příp. po otci při 

prohlášení o otcovství. 

                                                
344 Udělení trvalého pobytu je možné po 5letém povoleném a nepřetržitým pobytu na francouzském území (zahrnuje všechna tři 
území Francie), pod podmínkou, že pobyt mimo Francii nepřesáhl dobu 6 po sobě jdoucích měsíců. Po 2 letech manželství 
s francouzským občanem, v případě, že manželství trvá (v případě polygamního manželství lze povolit pouze 1 z manželů nebo 1 
z manželek) (Service-public.fr 2010). 
345 Le portail de l´administration francaise. Etrangers en France. 2010 Zdroj: http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N8.xhtml 
(cit. 20/06/2008)  
346 Podmínku znalosti jazyka je možné odpustit v obou zemích: těm, kteří absolvovali po určitou dobu studium v dané zemi (v 
případě Francie min. 3 roky na minimálně středoškolské úrovni) nebo osobám starším 65 let. Podrobněji ke smlouvě viz 4.1.2.2. 
347 Zahrnuje všechna tři území: evropská část Francie („France metropolitaine“), tj. část patřící do Schengenského prostoru, 
„Departement d´outre-mer“, tj. ostrovy Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyana, a „Collectivité territioriales ´d´outre mer´“, tj. 
Francouzská Polynésie, Nová Kaledonie, Mayotte, území v Austrálii a Antarktidě (Ministère des affaires étrangères et européennes 
2008a) 
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Další důležitou oblastí je existence dvojího občanství ve Francii, které umožňuje cizinci ponechat si své 

občanství a zároveň mít občanství francouzské.  

Pro získání občanství udělením (naturalizací) jsou v obou zemích nastaveny shodné podmínky: předchozí 

několikaletý pobyt ve Francii s povolením k trvalému pobytu, prokázání znalosti jazyka, což je v obou 

zemích požadováno již při žádosti o povolení k trvalému pobytu, prokázání úmyslu usadit se v zemi a 

nebýt pravomocně odsouzen ze spáchání trestného činu (ČR vyžaduje výpis z rejstříku trestů za 

posledních 5 let, zatímco Francii za 10 let). 

V obou srovnávaných politikách neznamená uzavření manželství s českým/francouzským občanem 

automatický nárok na získání francouzského/českého občanství. V případě, že manželé spolu žijí na území 

Francii, může manžel/lka-cizinec o francouzské občanství požádat již po 4 letech; místo 5 let, které běžně 

platí jak v ČR, tak ve Francii. 

Možnosti získání občanství v ČR 

Nabývání a pozbývání českého státního občanství je upraveno Ústavou ČR a zákonem 

č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, ve znění pozdějších 

úprav.   

Dítě nabývá státní občanství ČR narozením, je-li alespoň jeden rodič českým státním 

občanem nebo jsou-li rodiče osobami bez státního občanství („bezdomovci“) a alespoň 

jeden z nich má trvalý pobyt na území ČR. Dále může dítě získat občanství osvojením, 

v případě, že jeho osvojitel je českým státním občanem, nabývá státní občanství ČR 

rozsudkem o osvojení nebo přiznáním otcovství, pokud je dítě narozené mimo 

manželství a jeho matka je cizí státní občankou nebo „bezdomovkyní“348 a otec českým 

státním občanem.  

Další, spíše teoretickou, možností získání občanství je nalezení se na území ČR. Takto 

mohou získat občanství osoby mladší 15 let v případě, že nemají žádné státní občanství, 

tj. není znám ani jeden z rodičů, po kterém by občanství získaly, mohou o české státní 

občanství požádat.  

Nejčastější možností získání českého občanství je tzv. udělení/nabytí. Státní občanství 

ČR lze na žádost udělit fyzické osobě, která splňuje současně tyto podmínky: předloží 

požadované dokumenty349, má na území ČR ke dni podání žádosti po dobu nejméně 5 

let povolený trvalý pobyt a po tuto dobu se zde převážně zdržuje, prokáže, že nabytím 

státního občanství ČR pozbude/pozbyl dosavadní státní občanství, v případě, že nejde o 

„bezdomovce“ neboli osobu bez státního příslušenství nebo osobu s uděleným azylem 
                                                
348 Pod pojmem „bezdomovkyně“ je myšlena osoba bez státního občanství. Zákon č. 40/1993 Sb.  
349 Žadatel o občanství ČR musí předložit: dotazník k žádosti o udělení státního občanství ČR, rodný list, oddací list (příp. jiný 
doklad o jeho rodinném stavu), doklad o tom, že v případě udělení občanství CŘ pozbude své současné občanství, výpis z rejstříku 
trestů a osobní životopis. Doklady z jiné země než ČR musí být tzv. superlegalizovány (Portál veřejné správy ČR – udělení 
občanství České republiky Zdroj: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708?POSTUP_ID=535&PRVEK_ID=596 
(cit. 03/01/2010) 
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na území ČR, nebyla v posledních pěti letech pravomocně odsouzena pro úmyslný 

trestný čin (součástí žádosti je výpis z rejstříku trestů), prokáže znalost českého jazyka 

(Zákon č. 40/1993 Sb.).  

Původní státní občanství je možné si ponechat v případě, že občan žije na území ČR 

minimálně 20 let, z toho 5 let zde má trvalý pobyt a prokáže „skutečný vztah“ k ČR350. 

Uzavření manželství s českým občanem nemá vliv na získání občanství ČR, neboť i 

v tomto případě lze podat žádost o občanství po 5 letech pobytu v ČR s povolením 

k trvalému pobytu. V případě, že o občanství žádá cizinec, který je manželem českého 

občana, nemusí se vzdát svého původního občanství (jako v ostatních případech) a 

může si ponechat občanství dvojí (Zákon č. 40/1993 Sb.). 

Organizace MPG na základě srovnání z roku 2007 hodnotí ČR jako jednu z nejhorších 

srovnávaných zemí s ohledem na možnost získání občanství, neboť je pro občana třetí 

země umožněno až po minimálně 10letém pobytu351 v ČR. Navíc i děti cizinců narozené 

v ČR musí o české občanství požádat, v případě, že rodiče české občanství nemají 

(Niessen, Huddleston, Citron 2007: 48). 

Jak však uvádí MPG, oficiálně stanovené podmínky neodpovídají praxi. Cizinci jsou 

často odmítáni z důvodu „příjmu, míry integrace nebo veřejného chování, které nejsou 

dost dobré“ (ibid.). 

Možnosti získání občanství ve Francii 

Francouzské občanství je možné získat dvěma základními způsoby.  

Prvním způsobem je narozením352, a to buď na základě „práva krve“, tj. pokrevního 

příbuzenství nebo „práva země“, tj. narozením se na území Francie, příp. „dvojitého 

práva země“, kdy podmínka francouzského občanství rodičů může být nahrazena 

podmínkou jejich narození také na území.   

S ohledem na právo země je nutné uvést, že děti, které se narodily na území Francie a 

jejich rodiče byly naturalizovány, získávají francouzské občanství automaticky, zatímco 

                                                
350 Zdroj: Portál veřejné správy, Zákon č. 40/1993 Sb. 
351 Dobu pobytu lze zkrátit v případě uzavření manželství s občanem ČR, které zkrátí požadovanou obecnou dobu pobytu 5 let pro 
udělení povolení k trvalému pobytu. 
352 Francouzský právní systém uznává dvě základní práva na získání občanství v souvislosti s narozením dítěte (příp. s jeho adopcí): 
tzv. právo krve (“droit du sang”) znamená pokrevní příbuzenství, příp. zahrnuje adopci nebo uznání otcovství. Děti cizinců mohou 
získat francouzské občanství v případě, že je alespoň jeden z rodičů francouzským občanem nebo se narodil na francouzském 
území. Tzv. právo země (“droit du sol”) znamená, že každé dítě narozené na francouzském území má práva na získání občanství, a 
to podáním žádosti do 3 dnů po porodu352. V případě, že žádost není podána, mohou ji mladiství podat po dosažení věku 18 let (tato 
možnost patří do získání občanství v rámci akvizice). Právo země lze také aplikovat na adoptované dítě v případě, že je jeden 
z rodičů francouzským občanem, nebo na základě „dvojitého práva země“, v případě, že se alespoň jeden z rodičů narodil na 
francouzském území (INSEE: Nationalité Zdroj: http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/nationalite.htm (cit. 
05/12/2009).  



 153 

děti narozené cizincům na území Francie musí o občanství samy požádat, a to v době 6 

měsíců před dosažením 18 let a max. rok poté (Raport statistiques 2006: 89-90).  

Druhou možností získání francouzského občanství je tzv. akvizice (udělením) tato 

možnost zahrnuje naturalizaci (rozhodnutí úřadu), udělení občanství v případě 

uzavření manželství, příp. žádost mladistvého narozeného na území Francie (viz výše).  

Naturalizace znamená udělení občanství pověřenou autoritou. Na toto udělení nevzniká 

právo a udělení může být odmítnuto i v případě, že jsou splněny všechny požadavky. 

Podmínkou pro udělení občanství je věk min. 18 let, pobyt ve Francii po dobu min. 5 

let, odpovídající znalost francouzského jazyka a nespáchání závažného trestného činu. 

Tato podmínka 5letého pobytu může být odpuštěna v případě, že žadatel absolvoval ve 

Francii vojenskou službu nebo se účastnil války jako dobrovolník ve francouzských 

legiích (Service-public.fr 2010). Další podmínkou je také účast na „přivítací 

ceremonii“; odmítnutí účasti nebo nevhodná akce s ní spojená353 může znamenat 

odmítnutí udělení občanství.  

Výhodou ve Francii je možnost zachování dvojího občanství. Tato možnost platí i pro 

děti, které se narodili cizincům na francouzském území a v případě zájmu mohou o 

francouzské občanství požádat na základě tzv. práva země (viz výše). 

Uzavření manželství s francouzským občanem nemá obecně vliv na získání 

francouzské státní příslušnosti. Občanství je možné získat podáním žádosti na místní 

prefektuře.  

O občanství lze požádat 4 roky po uzavření manželství, za předpokladu, že manželství 

trvá a manželé spolu po celou dobu žili nebo 5 let po uzavření manželství, v případě že 

manžel/lka cizinec nemůže prokázat pobyt ve Francii nebo v případě, že se 

nezaregistroval v „registru Francouzských občanů“ v zahraničí.  

Manžel/ka francouzského občana musí prokázat znalost francouzského jazyka. Součástí 

žádosti o občanství je výpis z rejstříku trestů na území Francii a ze zemí, kde pobýval 

v posledních 10 letech, neboť spáchaný trestný čin (příp. vazba před vynesením 

rozsudku bez ohledu na (ne)vinu na dobu delší než 6 měsíců) na území Francie může 

být důvodem k neudělení občanství. Všechny dokumenty musí být přeloženy do 

francouzského jazyka a úředně ověřeny354. 

                                                
353 Autoři Migration Policy Group (2007) uvádí např. ženu, která přišla na tuto ceremonii v muslimském šátku (Niessen, 
Huddleston, Citron 2007:72). 
354 Service-publique.fr 2010 Zdroj: http://vosdroits.service-public.fr/F2726.xhtml (cit. 06/02/2010) 
 



 154 

4.2.3 Srovnání restriktivních a integračních opatření v české a francouzské 
imigrační politice 

Restriktivní a integrační opatření představují základní typy opatření v současných 

imigračních politikách.  

Restriktivní opatření zavádí cílové země (resp. Unie např. skrze Jednotný formát 

Schengenského víza) za účelem omezení počtu příchozích cizinců obecně, příp. za 

účelem vyloučení potencionálně problematických skupin cizinců. Tento typ opatření je 

spojen především s prvotním vstupem do země. 

V případě, že je cizinci vstup povolen, přichází po určité době další opatření, která mají 

na jedné straně cizinci ztížit přístup k vyšším pobytovým statutům, a tedy přiblížení 

práv, na druhé straně ho také na jeho další pobyt částečně připravit, což mohou být 

opatření jak restriktivní, tak integrační povahy. Za specifickou skupinu opatření bychom 

pak mohli považovat ta, která podmiňují získání občanství cílové země, neboť tato 

oblast je plně v kompetenci národních států. 

Integrační opatření se mohou s restriktivními v některých případech propojovat a nelze 

jasně vymezit, o jaký typ opatření skutečně jde. Za takové opatření lze určitě považovat 

znalost jazyka cílové země, která je určitě pro další pobyt cizince a jeho kontakt 

s většinovou společností důležitá.  

Je samozřejmě otázkou, jak a kdy jsou tato opatření zavedena. Povinnost zmíněné 

znalosti jazyka cílové země je při prvotním vstupu určitě restriktivní, neboť ne každý se 

cizinec může daný jazyk ve své zdrojové/rodné zemi naučit; ale i tak by tato podmínka 

cizinci přinesla výhody při zorientování se v cílové zemi, neboť právě neznalost jazyka 

cizince často diskriminuje.  

Jiný dopad bude mít povinnost absolvovat ihned po příjezdu do cílové země jazykový 

kurz např. zajištěný státem. Cizinci bude umožněn vstup do země a další pobyt bude 

záležet na jeho zájmu jazyk se naučit; v případě neabsolvování (nesplnění podmínky) 

pak mohou hrozit sankce; neudělení povolení k pobytu, příp. vyhoštění.  

Tato úvaha je vedena především nastavenými podmínkami ve Francii, kde je znalost 

jazyka vyžadována u všech pobytů s dlouhodobým charakterem, včetně pobytu 

spojeného s podnikáním. Cizinec není nucen přijet do Francie a jazyk znát; musí však 

docházet do jazykových kurzů, které jsou zajištěny a zároveň placeny státem. Případná 

nepřítomnost na těchto kurzech může být důvodem pro odmítnutí žádosti o udělení 

daného pobytu  
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V následujících dvou částech je uvedeno srovnání těchto dvou typů opatřeních 

v podobě, v jaké jsou zavedeny ve srovnávaných imigračních politikách. Vzhledem 

k tomu, že se charakter některých opatření překrývá, jsou za: 

- restriktivních opatření považována ta, jejichž účelem je cizince od imigrace 

odradit, příp. mu nastavit takové podmínky, které budou těžko splnitelné nebo 

jejich splnění bude např. časově nebo finančně náročné; 

- integračních opatření považována ta, které by měla cizincům pomoci začlenit se 

(finálně budou pro cizince výhodné), bez ohledu na to, zda jsou opravdu míněna 

za účelem usnadnění dalšího pobytu nebo minimalizace možných kulturních 

střetů, nebo za účelem asimilace cizinců. 

4.2.3.1 Restriktivní opatření v české a francouzské imigrační politice 

Z opatření stanovených v české a francouzské imigrační politice byla vybrána pro 

srovnání restriktivních opatření zvolena tato:  

- administrativní náročnost vyřizování víz/povolení k pobytu, sňatku, atd.  

- povinnost podstoupit testy DNA při žádosti o sloučení rodiny,  

- preference domácích pracovníků před pracovníky z ostatních zemí355, 

- zavedení čekací lhůty při udělování vyšších pobytových statutů,  

- uzavření manželství s občanem cílové země nemá žádný vliv na získání vyššího 

pobytového statusu v cílové zemi,  

- uzavření manželství s občanem cílové země nemá žádný vliv na získání občanství 

cílové země,  

- omezení volného přístupu na trh práce skrze definování „dostupných“ pracovních 

pozic / povolených podnikatelských aktivit, 

- preference domácích, příp. unijních, pracovníků na pracovníky ze třetích zemí, 

- znalost jazyka cílové země při žádosti o pracovní povolení (bez ohledu na 

požadavky zaměstnání), 

- požadavky související s příslušností k určitému náboženství.  

 

Shrnutí srovnání daného kritéria 

Srovnávané imigrační politiky mají shodně zavedená tato restriktivní opatření: 1) Již z existence Unie a 

vymezení se vůči občanům třetích zemí vyplývá obecné znevýhodnění této skupiny osob (včetně přístupu 

na pracovní trh skrze princip (ne)obsazenosti pracovního místa), a to především v prvních 5 letech jejich 

                                                
355 Ochranou domácích pracovníků je v rámci EU myšlena preference pracovníků z cílové země (příp. pracovníků, kteří mají 
v cílové zemi povolený trvalý pobyt) a pracovníků, kteří jsou státními občany zemí EU, před pracovníky ze třetích zemí. 
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pobytu. V případě, že tuto obecnou podmínku pobytu nepřetržitého pobytu na území daného státu Unie 

splní, mají možnost (při splnění dalších podmínek) minimálně formálně svoje postavení a možnosti 

zlepšit. 2) Administrativní požadavky ve vztahu k nutnosti vyřizovat požadované dokumenty (zajistit 

vyřízení) ve zdrojové zemi nebo zemi původu. 3) Zavedení „čekací“ lhůty před udělením povolení k 

trvalému pobytu v případě sňatku s občanem cílové země. 

Rozdílných přístupů k restriktivním opatřením je ve srovnávaných politikách několik. S ohledem na 

zamezení prvotního vstupu do země jde především o zavedení testů DNA pro potvrzení příbuzenství ve 

Francii, příp. znát jazyk pro udělení pracovního povolení ve Francii. Restriktivním opatřením na úrovni 

vyšších pobytových statutů je neexistence dvojího občanství v ČR, která nutí cizince (především ze třetí 

země) k rozhodnutí, zda si (ne)má ponechat své původní občanství.  

Zamezení volného přístupu na pracovní trh (včetně podnikání) ve Francii skrze předem určené pracovní 

pozice patří také mezi rozdílné přístupy srovnávaných zemí. 

Specifickým přístupem ve Francii je pak postoj k nošení náboženských symbolů na veřejnosti spojený 

především s nošením muslimských šátku u žen.  

 

Administrativní náročnost je z hlediska cílové země jednoduchým opatřením, jak 

minimálně znepříjemnit cizincům/žadatelům o vízum/pobyt jejich vyřizování. Tím více 

v situaci, kdy musí být některé dokumenty ověřeny v zemi, ze které cizinec pochází. 

Toto opatření využívají obě srovnávané země, neboť řada dokumentů spojených např. 

s uzavřením manželství nebo výpisy z rejstříku trestů musí pocházet právě ze zdrojové 

země.  

Restriktivním požadavkem je zajisté povinnost podstoupit testy DNA ve Francii 

v případě pochybností o příbuzenském vztahu při žádosti o sloučení rodiny, neboť toto 

opatření lze jen těžko obejít. ČR v této souvislosti vyžaduje „pouze“ potvrzení o 

rodinném stavu.  

Společným opatřením je také zavedení tzv. „čekací“ lhůty před udělením trvalého 

pobytu po uzavření manželství s občanem ČR/Francie. V případě Francie je povolení 

k trvalému pobytu udělováno po 2 letech od uzavření manželství, v případě ČR po 1 

roce. Za hlavní důvod tohoto opatření je shodně uváděno státními institucemi 

zodpovědnými za problematiku imigrace v cílových zemí předcházení uzavírání 

účelových manželství a zneužívání institutu trvalého pobytu.   

V obou srovnávaných zemích nemá uzavření sňatku s občanem cílové země vliv na 

udělení občanství. Ve Francii je však doba pro udělení občanství v porovnání s ČR o 

jeden rok kratší (v případě prokázání 4letého pobytu ve Francii), tj. 4 roky místo 5 let.  
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S ohledem na občanství je důležitá také existence dvojího občanství ve Francii. Pokud 

cizinec ze třetí země přijme občanství země cílové, která dvojí občanství neuznává, 

stane se tento cizinec formálním cizincem pro svoji rodnou zemi356. 

Restriktivně mohou působit požadavky související s příslušností k určitému 

náboženství; v současné době ve Francii spojené s Islámem. Je otázkou, zda by např. 

rozhodnutí o zákazu nošení muslimských ženských šátků na veřejnosti odradilo 

muslimské ženy od imigrace do Francie, příp. zda by stávající rodiny imigrantů Francii 

opustily. Tento zákaz však může také vést k uzavření muslimských žen v jejich 

domovech, což nelze považovat za reakci, která by odpovídala pomoci začlenit se do 

většinové společnosti. Ačkoliv zákaz jejich nošení nebyl ve Francii ještě schválen, 

volební programy naznačují spíše tendenci ke schválení. 

Další skupina opatření je spojena s trhem práce. Z obecného vymezení se vůči občanům 

třetích zemí na území Unie vyplývá také obecné vymezení se vůči této skupině na trhu 

práce.   

V případě ČR však nejsou podmínky na pracovním trhu práce tak nepříznivé (kromě 

administrativní náročnosti) jako v případě Francie, kde je předem určeno, o jaká 

zaměstnání se mohou občané třetích zemí ucházet. Navíc podmiňuje udělení povolení 

pobytu za tímto účelem znalostí francouzského jazyka nebo závazkem jazyk se 2 roky 

učit; bez ohledu na to, zda budoucí zaměstnavatel znalost francouzštiny vyžaduje.  

Velmi podobná situace je i v případě podnikání. Francie opět určuje, jaké podnikatelské 

činnosti mohou cizinci na území Francie vykonávat. Navíc posuzuje kvalitu 

podnikatelského plánu daného cizince; názor však nemusí být nutně objektivní, neboť 

nejsou stanovena jasná pravidla ohodnocení.  

S ohledem na přístup na trh práce i podmínky rodinné imigrace je nutné uvést, že 

Francie nastavuje příhodnější podmínky pro občany zemí Magrebu; mezi třetími 

zeměmi tedy existuje v rámci imigrační politiky skupina zemí, pro které platí opatření 

jiná.  

V následující tabulce je uvedeno srovnání vybraných opatření  české a francouzské 

imigrační politiky (včetně stručného komentáře). 

 

 

 

                                                
356 V případě, že daná země nemá v tomto ohledu nastavenou imigrační/emigrační politiku ve prospěch těch, kteří byli původně 
občany daného státu a jejichž rodiče jsou např. občany tohoto státu. 
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Tabulka 8 Opatření za účelem omezení potencionálně problematických skupin imigrantů v české a 
francouzské imigrační politice 

Typ opatření Česká republika Francie 
Administrativní náro čnost při 
vyřizování žádostí o pobyty, příp. 
občanství. 

Ano. Především jde o požadavky spojené s vyřizováním v rodné zemi. Např. 
požadavek na výpisy z rejstříků ze země zdrojové i po několika letech, co 
cizinec v dané zemi nebydlí, ověření dokumentů v rodné zemi, podání 
žádosti o určité typy pobytů na zastupitelských úřadech apod. 

Povinnost podstoupit testy DNA 
při žádosti o vízum/pobyt za 
účelem sloučení rodiny.  

Ne 
Ano, v případě pochybností o příbuzenských 
vazbách. 
 

Vliv sňatku 
s českým/francouzským občanem 
na získání trvalého pobytu v cílové 
zemi 

Ano, 1 rok po 
uzavření manželství a 
2letém povoleném 
pobytu v zemi. 

Ano, po 2letém pobytu ve Francii v manželství, za 
předpokladu, že manželství trvá a svatba proběhla 
na území Francie. 

Vliv sňatku 
s českým/francouzským občanem 
na získání občanství cílové země 

Ne. Manželství nemá 
na získání občanství 
vliv.  

Ano. 4 roky po uzavření manželství, za 
předpokladu, že manželství trvá a manželé spolu 
po celou dobu žili nebo 5 let po uzavření 
manželství, v případě že manžel/lka cizinec 
nemůže prokázat nepřetržitý pobyt ve Francii. 

Existence dvojího občanství Ne Ano. 
Požadavky související s příslušností 
k ur čitému náboženství Ne 

Ano. Zaměřeno především na vyznavače Islámu, 
konkr. muslimské ženy a nošení šátků na 
veřejnosti, příp. důraz na rovnost mužů a žen. 

Omezení volného přístupu na trh 
práce skrze definování 
„dostupných“ pozic/povolených 
podnikatelských aktivit. Ne 

Ano. Francie vydává seznam povolených 
pracovních pozic, o které se mohou ucházet občané 
Unie a občané třetích zemí. Dále uvádí podrobné 
podmínky pro jednotlivé podnikatelské aktivity 
(především obchodní a řemeslné) týkající se pouze 
občanů třetích zemí.   

Preference domácích, příp. 
unijních, pracovníků na 
pracovníky ze třetích zemí 

Ano. Vyplývá z principu (ne)obsazenosti volného pracovního místa. 

Znalost jazyka cílové země při 
žádosti o pracovní povolení (bez 
ohledu na požadavky zaměstnání) 

Ne 

Ano. Znalost jazyka na úrovni A1 je zkoušena při 
žádosti o pracovní povolení k zaměstnání na dobu 
neurčitou. Pokud daná osoba jazyk neumí, musí 
absolvovat kurz francouzštiny po dobu 2 let. 

Zdroj: MIINS 2010, Service-public 2010, Zákon č. 326/1999 Sb., Niessen, Huddleston, Citron 2007: 44 – 
48, 68 – 72; upraveno autorkou 
 

4.2.3.2 Integrační opatření české a francouzské imigrační politiky 

V této části je uvedeno srovnání integračních opatření, která jsou obsažena ve 

srovnávaných imigračních politikách.  

Integrační opatření jsou rozdělena do dvou základních oblastí: pracovní integrace za 

účelem začlenění se do „lokálního pracovního trhu“ a integrace sociální zaměřena 

především na usídlení se a začlenění do většinové společnosti (Csaba 2007: 3). 

 

Shrnutí srovnání daného kritéria 

S ohledem na obecný důraz na integraci ve srovnávaných zemí lze použít vyjádření autorů MPG (Niessen, 

Huddleston, Citron 2007), podle kterých integrační opatření byla/jsou v ČR zaměřena především na 

azylanty a uprchlíky. Ostatním cizincům nebyla v ČR věnována pozornost z důvodu nedostatku zdrojů a 

také z důvodu zaměření na aplikaci unijních předpisů; hlavně antidiskriminační legislativy a přiznání 

práv trvalým rezidentům (ibid.44). Ve Francii důraz na integraci zřejmý. Co není vždy zřejmé, je, zda 
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jsou opatření myšlena jako restriktivní (příp. asimilační) nebo integrační, za účelem usnadnění pobytu 

cizincům.  

Mezi taková integrační opatření patří např. prokázání znalosti jazyka cílové země, což je podmínka 

shodná pro obě srovnávané země (na stejné znalostní úrovni) nebo tzv. občanská výchova v rámci 

Smlouvy o přijetí a integraci (zavazují např. i rodiče k výchově svých dětí v rámci principů Republiky), 

což je záležitost pouze ve Francii; ale také postoj k vyznavačům Islámu (jak ženám, tak mužům). Na vše je 

možné dívat se pozitivně i negativně. 

Kde lze vidět určitý restriktivní charakter, je finanční nákladnost integračního programu pro cizince 

stanoveného cílovou zemí (konkr. zkoušky z jazyka cílové země, neboť v ČR jiné opatření zavedené není), 

neboť hrazení programu státem (a také celkové zajištění) je pro cizince určitě výhodnější než shánění 

komerčních kurzů, za které si musí navíc zaplatit. 

Politická participace imigrantů je velice slabá v obou srovnávaných zemích; ve Francii mohou být cizinci 

alespoň členy politických stran, příp. mít své vlastní spolky, což je v ČR možné pouze za přítomnosti 3 

českých občanů.  

Problematika již zmíněné antidiskriminační legislativy je po podpisu Směrnice Unie 2000/43/ES v ČR 

v červnu 2009 min. formálně zajištěna v obou srovnávaných zemích. V praxi však nelze vyloučit opak; o 

čemž svědčí např. seznam pracovních míst dostupných pro občany třetích zemí vydaný Francií a 

považovaný za součást výběrové imigrace.  

Výběrovou imigraci za účelem integrace na pracovní trh do cílové země nelze ohodnotit pozitivně u žádné 

ze srovnávaných zemí. V ČR je špatně nastavená, neboť se setkává s nízkým zájmem cizinců ze třetích 

zemí. Ve Francii nastavená tak, že poskytuje podporu při vstupu na pracovní trh především občanům 

Unie, kteří by tuto podporu neměli potřebovat, neboť již profitují z principu“neobsazenosti pracovního 

místa“ domácím pracovníkem nebo pracovníkem z Unie. 

 

V následující tabulce je uvedeno srovnání vybraných integračních opatření české a 

francouzské imigrační politiky (včetně stručného komentáře). 

 
Tabulka 9 Integrační opatření v české a francouzské imigrační politice 

Typ opatření Česká republika Francie 

Důraz na integraci 

Ano/Ne Integrační politika má 
v ČR koncepční (teoretickou) 
podobu, v praxi však není 
systematicky aplikována. 

Ano. Především integrace sociální 
(vyplývá z podpisu Smlouvy o 
přijetí a integraci). 

Prokázání znalosti jazyka cílové 
země 

Ano. V případě žádosti o trvalý 
pobyt a občanství. 

Ano. V případě žádosti o většinu 
pobytových karet a vybraných víz, 
včetně pracovního povolení. 
V případě žádosti o občanství.  

Finanční nákladnost integračního 
programu pro cizince stanoveného 
cílovou zemí (konkr. zkoušky 
z jazyka cílové země, neboť v ČR 
jiné opatření zavedené není) 

Ano. Na zkoušku se musí cizinec 
připravit z vlastních zdrojů. Stát 
platí pouze první pokus zkoušky. 

Ne. Celý integrační program 
vycházející ze Smlouvy o přijetí a 
integraci je hrazený státem. 

Znalost principů cílové země (tzv. 
občanská výchova) 

Ne 
Ano. Obsaženo ve Smlouvě o 
přijetí a integraci. 

S
oc

iá
ln

í i
nt

eg
ra

ce
 

Politická participace imigrantů Ne 

Ano. Pouze jako členové 
politických stran, příp. si mohou 
zakládat své vlastní spolky. Právo 
volit a být voleni nemají. 
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 Antidiskrimina ční opatření Ano. Vyplývá ze Směrnic Unie. Ano. Vyplývá ze Směrnic Unie. 

In
te

gr
ac

e 
pr

ac
ov

ní
 

Programy výběrové imigrace 

Ano. Výhodou je především 
možnost změny zaměstnání 
v případě ztráty. Cizinci nemusí 
každoročně žádat o obnovení 
pracovního povolení.  

Ano/Ne. Participace občanů ze 
třetích zemí je na těchto projektech 
minimální. Spíše jsou zaměřeny na 
občany Unie. 

Zdroj: MIINS 2010, Service-public 2010, Zákon č. 326/1999 Sb., Niessen, Huddleston, Citron 2007: 44 – 
48, 68 – 72; upraveno autorkou 
 

Vzhledem k tomu, že kritérium politické participace imigrantů nebylo výše srovnáno, 

uvádím zde podrobnější informace z analýzy MPG. Důvodem volby tohoto kritéria je 

skutečnost, že se o této participaci mluví v současných volebních programech 

francouzských politických stran (viz 4.1.3.3) a je tedy pro Francii aktuálním tématem. 

Politická participace imigrantů v ČR je podle autorů MPG (Niessen, Huddleston, Citron 

2007) hodnocena velice nízko. Imigranti nemohou volit, být voleni, nemohou být členy 

politických stran. V případě, že se chtějí nějakým způsobem zapojit do veřejného 

života, mohou zakládat občanská sdružení; pouze však za účasti min. třech českých 

občanů.  Jedinou pozitivně hodnocenou kategorií je přístup ke státním dotacím, který je 

jak pro „migrantské“, tak pro „ne-migrantské“ organizace stejný; což souvisí 

s podmínkou 3 českých zástupců ve vedení občanského sdružení (ibid.47). 

Stejně tak jako v ČR, ani Francie neuděluje cizincům možnost volit nebo být volen. Na 

druhou stranu však mohou být členy politických stran a zakládat své vlastní spolky. 

S ohledem na státní dotace mají imigrantské skupiny rovný přístup jako organizace ne-

imigrantské (ibid.71). 

4.2.4 Shrnutí srovnávané oblasti na základě stanovených hypotéz. 
Podmínky pracovní a rodinné imigrace pro občany třetích zemí v české 
a francouzské imigrační politice 

Tato oblast srovnání byla věnována podmínkám pracovní a rodinné imigrace pro osoby 

ze třetích zemí v ČR a Francii.  

Základem pro srovnání bylo definování profilu osoby, ke které jsou podmínky vztaženy. 

Pro pracovní imigraci se jednalo o podmínky pro osoby třetích zemí, starší 18 let, bez 

ohledu na pohlaví, v pozici zaměstnance, účastníka projektů výběrové imigrace a 

podnikatele. Pro rodinnou imigraci o osoby starší 18 let, bez ohledu na pohlaví, 

přicházející do cílové země za účelem sloučení rodiny (tj. příbuzných, příp. ke sloučení 

došlo skrze uzavření manželství s občanem cílové země).  

Problematika rodinné imigrace byla v této části spojena s dlouhodobým/trvalým 

pobytem v cílové zemi. Z tohoto důvodu bylo součástí této části srovnání možností 
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získání občanství cílové země a také integrační opatření, která mají napomoci 

imigrantovi začlenit se do většinové společnosti.  

Některá integrační opatření však mohou mít také funkci restriktivní, tj. míra aktivity, 

která je po cizinci vyžadována, aby daná opatření naplnil, je nastavena na takovou 

úroveň, která cizince při zvažování push a pull faktorů povede k rozhodnutí opustit od 

plánu do dané země přicestovat nebo usilovat o vyšší pobytové statuty, především 

povolení k trvalému pobytu v dané cílové zemi; v této části tak bylo uvedeno srovnání 

těch opatření, která mají cizince od jeho plánů odradit, příp. mu je co nejvíce 

znesnadnit. 

Pro tuto oblast srovnání byly stanoveny následující hypotézy: 

6. Do obou srovnávaných zemí přichází imigranti primárně za účelem zaměstnání 

(migrace pracovní) než za účelem sloučení rodiny, bez ohledu na způsob 

sloučení357 (migrace rodinná)358.  

7. Podmínky pro přijetí zaměstnání nastavené pro občany třetích zemí jsou v obou 

zemích srovnatelné, zatímco podmínky pro pobyt za účelem podnikání jsou 

příznivější v případě Francie. 

8. Podmínky pro udělení trvalého pobytu jsou ve srovnávaných zemích shodné.  

9. Udělení trvalého pobytu znamená v obou srovnávaných zemích snazší přístup na 

trh práce.  

10. Uzavření manželství s občanem cílové země zrychlí v obou srovnávaných zemích 

udělení povolení k trvalému pobytu; na udělení občanství však vliv nemá.  

11. Podmínky udělování občanství se ve srovnávaných zemích neliší. 

12. Obě srovnávané země zavádí restriktivní opatření za účelem omezení imigrace, 

tato opatření jsou však zaměřena na různé cílové skupiny.  

13. Opatření integrační politiky jsou výraznější v případě Francie. 

 

Nyní se zaměříme podrobněji na jednotlivé hypotézy. 

 

6. Do obou srovnávaných zemí přichází imigranti primárně za účelem zaměstnání 

(migrace pracovní) než za účelem sloučení rodiny (migrace rodinná).  

                                                
357 Existují dva nejčetnější způsoby, a to sloučení příbuzných (převážně manželů a jejich dětí) a sloučení skrze uzavření manželství 
s občanem cílové země nebo jiným cizincem. 
358 Některé informace týkající se této hypotézy byly uvedeny v části týkající se srovnání prostředí tvorby imigračních politik, 
konkrétně sociodemografické struktuře imigrantů ve srovnávaných zemí. Viz 4.1.4 
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Tato hypotéza byla srovnávací analýzou vyvrácena. Jak ukazuje (statistické) relativní 

rozložení imigrantů podle účelu pobytu, ve Francii pobývá téměř polovina cizinců za 

účelem sloučení rodiny, zatímco v ČR téměř stejný počet za účelem zaměstnání.  

Toto rozložení zřetelně odráží podmínky pracovní imigrace, tak jak jsou nastavené pro 

občany třetích zemí v ČR a Francii, neboť ve Francii je vstup na trh práce pro občany 

třetích zemí mnohem obtížnější než v případě ČR (viz hypotéza č. 7).  

 Rozdíl v nastavení podmínek rodinné imigrace přestavuje především podmínky pro 

sloučení příbuzných (tj. manželských párů, kde jsou oba manželé cizinci) na území dané 

cílové země. Ve Francii musí sponzor doložit výrazně vyšší finanční prostředky 

k zajištění rodiny a zároveň zajistit takové bydlení, které splňuje podrobné požadavky 

stanovené Francií. V neposlední řadě Francie podmiňuje udělení povolení za účelem 

sloučení rodiny podpisem Smlouvy o přijetí a integraci a povinností podstoupit testy 

DNA v případě pochybností o příbuzenském vztahu.  

 

7. Podmínky pro přijetí zaměstnání stanovené pro občany třetích zemí jsou v obou 

zemích srovnatelné, zatímco podmínky pro pobyt za účelem podnikání jsou 

příznivější v případě Francie. 

Tato hypotéza nebyla srovnávací analýzou potvrzena. Nejenom, že podmínky pro 

zaměstnání občanů třetích zemí nejsou v české a francouzské imigrační politice 

srovnatelné, zároveň také nejsou podmínky pro podnikání příznivější v případě Francie 

než v ČR. 

Tato hypotéza je vyvrácena primárně existencí seznamu „doporučených“ pracovních 

pozic a podnikatelských činností, který je vydáván ve Francii. V tomto seznamu jsou 

uvedena povolání, o která se mohou ucházet občané třetích zemí a Unie359. V současné 

době pro občany Unie dostupných 150 povolání, zatímco občanům třetích zemí pouze 

30 povolání (z toho pouze 6 na celém území Francie360).  

V obou zemích musí cizinci ze třetích zemí přicházející za účelem zaměstnání požádat o 

pracovní povolení; v případě Francii je v některých typech víz a povolení k pobytu 

pracovní povolení i pro občany třetích zemí již zahrnuto. V ČR je pracovní povolení 

vydáváno k jednomu danému zaměstnání a zároveň je vázáno na povolení k pobytu za 

                                                
359 Existenci tohoto seznamu Francie zahrnuje pod tzv. výběrovou imigraci, která má zajistit specifické potřeby francouzského 
pracovního trhu.  
360 Ostatní pozice jsou dostupné pouze ve vybraných regionech. I tato regionální (ne)dostupnost pracovních pozic může působit 
restriktivně, neboť v některých regionech mohou být velice řídké sociální sítě, které imigrantovi zajisté minimálně zpočátku pobyt 
usnadní. Daná osoba tak může zvažovat výhody a nevýhody imigrace do takové oblasti. 
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účelem zaměstnání. Ve Francii tato vázanost není u všech udělovaných typů pobytu, na 

druhou stranu jsou obecné podmínky přístupu k zaměstnání značně omezeny.  

Výjimkou v přístupu na pracovní trh ve srovnávaných zemí je povinnost znalosti 

francouzského jazyka, a to jak v případě přijetí zaměstnání361 (jako podmínka udělení 

pracovního povolení), tak i v případě podnikání.  V případě podnikání lze neznalost 

jazyka nahradit závazkem navštěvovat po dobu 2 let jazykový kurz. V ČR není znalost 

jazyka pro udělení pracovního povolení vyžadovaná; záleží pouze na potřebách 

zaměstnavatele. 

Možnosti podnikání jsou pro občany třetích zemí příznivější v ČR. Franci, kromě 

seznamu doporučených oborů k podnikání, ztěžuje přístup k povolení pobytu za účelem 

podnikání povinností prezentovat podrobný a „životaschopný“ podnikatelského plánu, 

ke kterému musí být zároveň předloženo dostatečné množství finančních prostředků. 

Tento plán však nemá přesně stanovenou formu. Takto stanovené kritérium může 

snadno vést k odmítnutí možnosti podnikat ve Francii na základě subjektivního názoru 

úředníka.  

 

8. Podmínky pro udělení trvalého pobytu jsou ve srovnávaných zemích shodné.  

Tato hypotéza nebyla srovnávací analýzou potvrzena, neboť jsou shodné pouze 

podmínky vyplývající z členství obou srovnávaných zemí v Unii.   

Společné podmínky se týkají pouze podmínek vycházejících z unijní imigrační 

legislativy362. Trvalý pobyt je shodně udělován na 10 let, s možností prodloužení. 

Základní podmínkou udělení pobytu je alespoň 5letý nepřetržitý povolený pobyt v zemi. 

V obou srovnávaných zemích je udělení obecného trvalého pobytu podmíněno 

opatřením integračního charakteru363, konkr. zkouškou z jazyka cílové země na stejné 

úrovni obtížnosti.  

Ve Francii je udělení trvalého pobytu navíc podmíněno také absolvováním tzv. 

občanské výchovy, která je spolu se zkouška z jazyka obsažena v podpisu Smlouvy o 

přijetí a integraci. 

Výjimkou je také odpouštění 5letého pobytu na území Francie těm, kteří sloužili ve 

francouzské armádě, legiích, nebo policii nebo cizinci, jemuž zaměstnání ve 

francouzské organizaci způsobilo vážné zdravotní problémy.  

                                                
361 Týká se pouze zaměstnání na dobu neurčitou. 
362 Především ze Směrnice Rady 2003/109/ES, o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě 
pobývajícími rezidenty v EU. 
363 Integrační opatření při udělování povolení k trvalému pobytu nejsou unijní imigrační politikou upravena; jsou v kompetencích 
jednotlivých národních států. 
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Srovnávané země pak nabízí např. shodně zkrácení požadované nepřetržité doby pobytu 

v případě projektů výběrové imigrace364; v jednotlivých zemích jde však o rozdílné 

projekty a rozdílně požadované délky pobytů před udělením povolení k trvalému 

pobytu.  

 

9. Udělení trvalého pobytu znamená v obou srovnávaných zemích snazší přístup na 

trh práce.  

Tato hypotéza byla srovnávací analýzou potvrzena, neboť v případě, že má cizinec 

povolený trvalý pobyt na území dané země, nemusí žádat o pracovní povolení a jeho 

práva ve vztahu k trhu práce jsou srovnatelná s těmi, jaké mají občané národních států, 

příp. občané Unie.  

 

10. Uzavření manželství s občanem cílové země zrychlí ve srovnávaných zemích 

udělení povolení k trvalému pobytu; na udělení občanství však vliv nemá.  

Tato hypotéza byla srovnávací analýzou potvrzena. V případě sňatku s občanem cílové 

země (ČR/Francie) je cizinci zajištěn rychlejší přístup k možnosti žádat o povolení 

k trvalému pobytu (tj. dříve než po 5letém nepřetržitém pobytu na území dané země)365. 

V obou srovnávaných politikách zároveň neznamená uzavření manželství 

s českým/francouzským občanem nárok na získání francouzského/českého občanství. 

V případě, že manželé spolu žijí na území Francie, může manžel/lka-cizinec o 

francouzské občanství požádat již po 4 letech; místo 5 let, které platí v případě ČR; 

samozřejmě je nutno splnit další podmínky (viz hypotéza níže). 

 

11. Podmínky udělování občanství se ve srovnávaných zemích neliší. 

Tato hypotéza nebyla srovnávací analýzou potvrzena. Základním rozdílem v přístupu 

k udělování občanství ve Francii a ČR je existence tzv. francouzského „práva země“ 

(příp. „dvojitého práva země“ 366), podle kterého má každý občan, který se narodí na 

                                                
364 V ČR má cizinec, který se účastní projektu „Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků“ možnost požádat o trvalý 
pobyt na území ČR po pobytu v délce 2,5 roku. Ve Francii je např. snazší přístup k udělení tohoto povolení v případě, že je žadatel 
držitelem „evropské modré karty“.   
365 Pro doplnění uvádím, že obě země zavedly tzv. čekací lhůtu pro cizince, který se stal manželem/lkou českého/francouzského 
občana, před udělením povolení k trvalému pobytu v dané zemi. Čekací doba je stanovena ve Francii 2 roky, v ČR 1 rok. Jako 
důvod tohoto opatření uvádí obě země shodně zneužívání institutu manželství za účelem zajištění si trvalého pobytu na území cílové 
země. Francie požaduje v případě uzavření manželství od cizince – manžela/lky podpis Smlouvy o přijetí a integraci (tj. splnění 
integračního požadavku) zahrnující znalost jazyka cílové země; ČR v případě takového sňatku zkoušku z českého jazyka 
nevyžaduje.  
366 Podmínka francouzského občanství rodičů může být nahrazena podmínkou jejich narození na území Francie.   
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území Francie367 (bez ohledu na občanství jeho rodičů) právo požádat a získat 

francouzské občanství. Děti narozené cizincům na území Francie však musí o občanství 

samy požádat a musí ve Francii po určitou dobu také žít.  

Důležitost tohoto rozdílu je především ve vztahu k těm dětem, které se narodily 

cizincům v ČR, neboť ty musí požádat o občanství podle běžných podmínek pro udělení 

občanství, bez ohledu na to, zda v ČR od narození vyrůstají a prakticky Čechy jsou  

Shodnou možností získání občanství je na základě „práva krve“ neboli pokrevního 

příbuzenství, kdy dítě (včetně adoptovaného) získává občanství po jednom z rodičů, 

příp. po otci při prohlášení o otcovství. 

Pro získání občanství udělením (naturalizací) jsou v obou zemích nastaveny shodné 

podmínky: předchozí několikaletý pobyt ve Francii s povolením k trvalému pobytu, 

prokázání znalosti jazyka, což je v obou zemích požadováno již při žádosti o povolení 

k trvalému pobytu, prokázání úmyslu usadit se v zemi a nebýt pravomocně odsouzen ze 

spáchání trestného činu (ČR vyžaduje výpis z rejstříku trestů za posledních 5 let, 

zatímco Francii za 10 let). 

Další rozdílnou úpravou podmínek je existence dvojího občanství ve Francii, které 

umožňuje cizinci ponechat si své občanství a zároveň mít občanství francouzské.  

Ačkoliv jsou tyto podmínky nastaveny relativně shodně, poměr cizinců, kteří získají 

české/francouzské občanství je výrazně odlišný. Zatímco ve Francii během roku 2009 

získalo francouzské občanství více než 100 000 osob, v ČR pouze něco přes 1800368; 

celkový počet je samozřejmě ovlivněn celkovým počtem imigrantů ve srovnávaných 

zemí. Lze také předpokládat, že zde hraje svoji velkou roli právě existenci dvojího 

občanství ve Francii; neboť v případě, že se přijme cizinec občanství cílové země, stává 

se pro svoji rodnou zemi cizincem (pokud neexistuje mezi danými zeměmi speciální 

úprava podmínek). 

 

12. Obě srovnávané země zavádí restriktivní opatření za účelem omezení imigrace, 

tato opatření jsou však zaměřena na různé cílové skupiny.  

Tato hypotéza byla srovnávací analýzou potvrzena. Srovnávané imigrační politiky 

obsahují restriktivní opatření369 za účelem omezení imigrace, a to jak ve vztahu ke 

                                                
367 Zahrnuje všechna tři území: evropská část Francie („France metropolitaine“), tj. část patřící do Schengenského prostoru, 
„Departement d´outre-mer“, tj. ostrovy Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyana, a „Collectivité territioriales ´d´outre mer´“, tj. 
Francouzská Polynésie, Nová Kaledonie, Mayotte, území v Austrálii a Antarktidě (Ministère des affaires étrangères et européennes 
2008a) 
368 Zdroj: UMP 2010b, ČSÚ 2010. 
369 Pod pojmem restriktivní opatření jsou zde myšlena opatření, která mají primárně cizince odradit od úmyslu do dané země 
přicestovat nebo se ucházet o vyšší pobytové statuty. 
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vstupu do země, tak při udělování vyšších pobytových statutů, včetně možností udělení 

občanství cílové země. Více těchto opatření je obsaženo ve francouzské imigrační 

politice. Česká imigrační politika tato opatření spojuje především s přístupem k vyšším 

pobytovým statutům, zatímco francouzská je klade spíše za účelem zamezení prvotního 

vstupu do země, příp. je nahrazuje integračními opatřeními.  

Obě země mají shodně zavedená tato restriktivní opatření týkající se obecně všech 

cizinců ze třetích zemí: 1) Ze členství v Unii vyplývá vymezení se vůči občanům třetích 

zemí a znevýhodnění této skupiny osob jak v přístupu na pracovní trh (skrze princip 

(ne)obsazenosti pracovního místa), tak obecně v době před získáním povolení 

k trvalému pobytu.; 2) Administrativní požadavky: nutnost vyřizovat některé z 

dokumentů v zemi původu, příp. zdrojové zemi; 3) Zavedení „čekací“ lhůty před 

udělením povolení k trvalému pobytu v případě sňatku s občanem cílové země. 

Rozdílných přístupů k restriktivním opatřením je ve srovnávaných politikách několik, 

týkají se především Francie. S ohledem na zamezení prvotního vstupu do Francie jde 

především o zavedení testů DNA pro potvrzení příbuzenství v případě sloučení rodiny, 

příp. znát francouzský jazyk pro udělení pracovního povolení, a to bez ohledu na 

potřeby zaměstnavatele (předmětu podnikání). V neposlední řadě pak zamezení volného 

přístupu na pracovní trh (včetně podnikání) skrze předem určené „dostupné“ pracovní 

pozice.  

Specifickým přístupem ve Francii je pak postoj k nošení náboženských symbolů na 

veřejnosti spojený především s nošením muslimských šátku u žen. Je však otázkou, zda 

je tento zákaz také myšlen jako opatření, které by mohlo vést k poklesu počtu 

imigrantek muslimského náboženství ve Francii a nepovede např. k „zavírání“ 

muslimských žen v jejich domácnostech. 

Restriktivním opatřením na úrovni vyšších pobytových statutů je pak v ČR neexistence 

dvojího občanství, která nutí cizince (především ze třetí země) k rozhodnutí, zda si 

(ne)má ponechat své původní občanství. 

 

13. Opatření integrační370 politiky jsou výraznější v případě Francie. 

Tato hypotéza byla srovnávací analýzou potvrzena. V ČR nelze mluvit o koncepční 

podobě integrační politiky371, která by byla zároveň v praxi používána; o tom vypovídají 

                                                
370 Integrační opatření jsou v této práci chápána především jako ta, která mají cizincům jejich další pobyt usnadnit.  
371 S ohledem na obecný důraz na integraci ve srovnávaných zemí lze použít odůvodnění autorů MPG (Niessen, Huddleston, Citron 
2007), podle kterých integrační opatření byla/jsou v ČR zaměřena především na azylanty a uprchlíky. Ostatním cizincům nebyla 
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i programy českých politických stran, ve kterých je problematika imigrace zmiňovaná 

spíše nahodile a často bez dalších souvislostí a problematika integrace vůbec.  

Na druhou stranu je nutné uvést, že Francie klade důraz na integrační opatření 

především ve vztahu k integraci sociální (společenské); pracovní (integrace na trh 

práce) je pro občany třetích zemí značně omezena zmíněným seznamem „dostupných“ 

pracovních pozic.   

Ve Francii je integrační politika součástí imigrační již při udělování povolení k pobytu s 

dlouhodobým (příp. časově neomezeným) charakterem. 

Ze srovnávaných opatření je společnou pouze znalost jazyka zdrojové země, která je 

však v  ČR vyžadována při žádosti o povolení k trvalému pobytu, zatímco ve Francii již 

při žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu; navíc i při žádosti o pracovní povolení. 

Další opatření vyplývají z podpisu francouzské Smlouvy o přijetí a integraci, která 

v sobě zahrnuje občanskou výchovu, ale také např. pomoc při ohodnocení profesních 

znalostí a kvalifikace, což může cizinci usnadnit budoucí přístup na trh práce. Zde je 

také důležitá podmínka závazku rodičů, že budou své děti vychovávat v rámci 

francouzských hodnot a zároveň se zasadí o jejich školní docházku ve věku 6 - 16 let. 

Postoj k integračním opatřením ze strany cílové země může také souviset s možnostmi, 

jaké mají cizinci k naplnění těchto opatření. Např. francouzský integrační program, 

který je součástí Smlouvy o přijetí a integraci, je plně hrazen francouzským státem a 

cizinec má „jedinou“ povinnost programu se účastnit. V ČR je povinná zkouška 

z jazyka hrazena státem (tedy pouze první pokus), na zkoušku se však cizinec musí 

připravit z vlastních zdrojů.  

O důrazu na integraci imigrantů vypovídají také úvahy obsažené v programech 

francouzských politických stran ve vztahu k zavedení volebního práva (jak aktivního, 

tak pasivního) pro cizince v místních (regionálních) volbách nebo také zmíněný (a 

kontroverzní) zákaz nošení výrazných náboženských symbolů na veřejnosti; zde však 

lze mluvit spíše o asimilaci.  

Na této úrovni srovnání lze nalézt následující rozdílnosti srovnaných imigračních 

politik:  

- v možnostech získat zaměstnání, příp. podnikat: Ve Francii jsou související 

podmínky nejen obtížněji splnitelné než v ČR, ale zároveň nastaveny tak, že je 

občanům třetích zemí v rámci pracovní imigrace téměř zamezen primární vstup 

                                                                                                                                          
věnována pozornost z důvodu nedostatku zdrojů a také z důvodu zaměření na aplikaci unijních předpisů; hlavně antidiskriminační 
legislativy a přiznání práv trvalým rezidentům (ibid.44). 
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do země. Tento účel se stává ve Francii sekundárním a je volně/neomezeně 

dostupný až v případě povoleného trvalého pobytu na území Francie. V ČR jsou, 

kromě administrativní náročnosti, podmínky relativně splnitelné.; 

- integrační opatření vyžadovaná při žádosti o povolení k trvalému pobytu: Ve 

Francii jsou podmíněna podpisem Smlouvy o přijetí a integraci, v ČR pouze 

jazykovou zkouškou.; 

- požadavky na sloučení rodiny: Přísněji nastavené podmínky u finančního zajištění 

sponzora a úrovně ubytování pro jeho rodinu ve Francii. Dále ve vztahu 

k integračním podmínkám, která musí splnit osoba, která se ke sponzorovi 

slučuje. Zároveň je zde závazek výchovy dětí. Integrace dětí imigrantů není v ČR 

také vůbec uvažována.; 

- možnosti udělování občanství: především existence „práva země“ ve Francii; 

- vliv uzavření sňatku s občanem cílové země na udělení občanství cílové země: Ve 

Francii lze v této souvislosti požádat o francouzské občanství dříve než za 

běžných podmínek. V ČR nemá uzavření sňatku mezi cizincem a občanem ČR na 

získání občanství, ani požadovanou min. dobu pobytu vliv.; 

- cílová skupina restriktivních opatření: Ačkoliv jsou v obou zemích zaměřeny na 

občany třetích zemí, v případě Francie především na ty, které do země přichází 

poprvé, v případě ČR na ty, kteří se chtějí usadit (vztažena k udělení povolení 

k trvalému pobytu). 

- četnost integračních opatření a existence integrační politiky: je záležitostí 

Francie. V ČR jde pouze o koncepční (teoretickou) podobu. 

- cílová skupina integračních opatření: především již usazení imigranti, kteří jsou 

nezřídka francouzskými občany; stále jsou však postiženi sociálním vyloučením 

vycházejícím jak z jejich (země) původu, tak i charakteristikami jako je nízké 

vzdělání, které se pak projevuje v nepříznivé finanční situaci, uzavírání se do 

oblastí s nízkonákladovým bydlením spolu s dalšími sociálně vyloučenými 

cizinci, apod. V ČR nelze s ohledem na neexistenci integrační politiky o cílové 

skupině mluvit. 

Podobnosti lze pak na této úrovni srovnání nalézt u: 
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- administrativní náročnosti: požadované dokumenty372, které je nutné při žádostech 

o pobyty doložit jsou převážně shodné;  

- zavedení „čekací“ lhůty před udělením povolení k trvalému pobytu v případě 

sňatku s občanem cílové země; 

- vliv uzavření sňatku s občanem cílové země na moment žádosti o povolení 

k trvalému pobytu: zkrátí v obou srovnávaných zemí požadovanou dobu pobytu 

(ve srovnání s běžnou 5letou podmínkou);  

 

Ze srovnávací analýzy podmínek pracovní a rodinné imigrace pro občany třetích zemí 

v ČR a Francii vyplynulo, že rozdílnost srovnávaných imigračních politik je způsobena, 

stejně tak jako v první srovnávané oblasti, přístupem cílové země k imigraci, příp. 

integraci a obecně k pobytu přechodnému a trvalému.  

Na základě toho přístupu jsou obecně podmínky pro rodinnou a pracovní imigraci 

příznivější v ČR, neboť se předpokládá, že cizinci v zemi nezůstanou a budou pobývat 

pouze v rámci povolení k dlouhodobému pobytu. V případě zájmu o získání povolení k 

pobytu trvalému jsou v české imigrační politice nastavena opatření, která mají skutečně 

pouze restriktivní charakter a integraci cizinců spíše znesnadňují (kromě zkoušky 

z jazyka).  

V případě Francie platí opak, neboť po restriktivních opatřením zaměřených na prvotní 

vstup do země je cizincům umožněno jak snadnější získání povolení k trvalému pobytu, 

tak i občanství; avšak za podmínky splnění integračních kritérií.  

I na této úrovni srovnání se projevuje vztah Francie k bývalým koloniím, kterým na 

jedné straně usnadňován vstup na území Francie, na druhé straně jsou tito imigranti 

objektem zájmu speciálních integračních opatření, a to především ve vztahu k jejich 

muslimskému náboženství.  

                                                
372 Především jde o požadavky spojené s vyřizováním v rodné zemi. Např. požadavek na výpisy z rejstříků ze země zdrojové i po 
několika letech, co cizinec v dané zemi nebydlí, ověření dokumentů v rodné zemi, podání žádosti o určité typy pobytů na 
zastupitelských úřadech apod. 
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5 Závěr 

Diplomová práce se věnovala srovnání vybraných oblastí české a francouzské imigrační 

politiky se zaměřením na podmínky pro pracovní a rodinnou imigraci občanů třetích 

zemí. 

Práce byla zpracována ve formě srovnávací analýza, která byla provedena ve dvou 

oblastech: 1) srovnání prostředí, ve kterém jsou imigrační politiky tvořeny zahrnující 

historicko-politické prostředí, sociální (společenské) prostředí, institucionální a 

legislativní prostředí; 2) srovnání podmínek pracovní a rodinné imigrace v ČR a Francii 

na základě definování profilu zahrnující: a) pro pracovní imigraci podmínky pro osoby 

třetích zemí v pozici zaměstnance, účastníka projektů výběrové imigrace a podnikatele, 

b) pro rodinnou imigraci osoby ze třetích zemí přicházející do cílové země za účelem 

sloučení rodiny (tj. příbuzných, příp. ke sloučení došlo skrze uzavření manželství 

s občanem cílové země).  

Problematika rodinné imigrace byla v práci spojena s dlouhodobým/trvalým pobytem 

v cílové zemi, a dále s možnostmi získání občanství. Vzhledem k tomu, že by měla být 

s tímto typem pobytu spojena integrační opatření, byla této části věnována pozornost 

také této problematice.  

Některá integrační opatření však mohou mít také funkci restriktivní, tj. míra aktivity, 

která je po cizinci vyžadována, aby daná opatření naplnil, je nastavena na takovou 

úroveň, která při zvažování push a pull faktorů povede k rozhodnutí opustit od plánu do 

dané země přicestovat nebo usilovat o vyšší pobytové statuty. Z tohoto důvodu je 

součástí podmínek pracovní a rodinné imigrace také srovnání opatření, která mají 

cizince od jeho plánů odradit, příp. mu je co nejvíce znesnadnit. 

Součástí srovnávací analýzy byl také vliv imigrační politiky Unie na srovnávané 

politiky. Srovnání ukázalo významnější až v posledních 10 letech, od přesunu imigrační 

a azylové politiky do prvního pilíře Unie. Tento přesun vedl k povinnosti všech 

členských zemí (a také kandidátských; včetně ČR) přijmout opatření unijní imigrační 

politiky a implementovat tato opatření do jednotlivých národních legislativ.  

Imigrační politika Unie upravuje tyto oblasti: obecné vymezení se vůči občanům třetích 

zemí, které vede k jejich znevýhodnění vůči občanům Unie, EHP, Švýcarska a 

Lichtenštejnska, preferenci domácích pracovníků před pracovníky ze třetích zemí373, 

                                                
373 Pod pojmem „domácí pracovníci“ jsou myšleni pracovníci, kteří jsou obecně občany Unie. Vyplývá ze zavedení kritéria 
(ne)obsazenosti pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání na území některého ze států Unie. 
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problematiku Schengenského prostoru (včetně zavedení Jednotného schengenského 

víza), podmínky pobytu a práva dlouhodobě pobývajících občanů třetích zemí na území 

Unie374, právo na sloučení rodiny a antidiskriminační legislativu. 

Srovnávací analýza ukázala, že imigrační politiky ČR a Francie mají více rozdílných 

aspektů než aspektů shodných.  

Česká imigrační politika je v současné době skutečně pouze imigrační ve smyslu 

zaměření se na podmínky vstupu a pobytu cizinců, u kterých se však mnoho nepočítá 

s jejich dlouhodobým, příp. trvalým usazením se; to souvisí také spíše s přechodným 

chápáním imigrace v ČR. Ve Francii je k imigraci přistupováno více jako k 

dlouhodobé/trvalé a je úzce spojována s integračními opatřeními.  

Integrační politika je tedy nedílnou součástí francouzské imigrační politiky. Opatření 

z ní vyplývající jsou aplikovány u většiny žádostí o povolení k pobytu s dlouhodobým 

(příp. časově neomezeným) charakterem.  

Jak ukázala srovnávací analýza zaměřená na srovnání prostředí tvorby imigračních 

politik, v obou srovnávaných zemích ovlivnily historicko-politické okolnosti dobu 

trvání imigrace a také nejčetnější zdrojové země současných imigrantů, které se v nich 

nachází. Vliv tohoto faktoru na současnou podobu imigrační politiky a provázanost 

historicko-politických okolností s touto podobou je však výraznější (srozumitelnější) 

v případě Francie než v ČR. Důvodem je především skutečnost, že současná podoba 

francouzské imigrační politiky odráží více minulý stav imigrace (tzv. path dependency; 

provázanost minulých podmínek a současné podoby imigrační politiky). 

V případě ČR nelze závislost historických okolností ovlivňujících imigraci a současnou 

podobu české imigrační politiky jednoznačně určit, neboť jakkoli souvisí současný 

počet cizinců na území ČR a nejčastější zdrojové země s historicko-politickými 

okolnostmi, neodráží se v současné podobě české imigrační politiky. Ta spíše odráží 

jiné okolnosti, které se současnou situací týkající se imigrace v ČR nesouvisí.  

Z důvodu vysokého počtu imigrantů obecně a v souvislosti s převahou muslimského 

náboženství a z něj vyplývajících principů je současná podoba francouzské imigrační 

politiky založena na jedné straně na restriktivních opatřeních za účelem omezení 

prvotního vstupu imigrantů, na druhé straně na integračních opatřeních, která jsou však 

také zaváděna při prvotním vstupu do země, konkrétně v případě žádostí o povolení 

většiny pobytů s dlouhodobým charakterem.  

                                                
374 Jedná se podmínky po udělení povolení k trvalému pobytu. 



 172 

Srovnávací analýza také ukázala, že ačkoliv jsou obě imigrační politiky zaměřeny na 

občany třetích zemí, lze především ve francouzské vyčíst užší vymezení, a to ve vztahu 

k bývalým koloniím, konkr. země Magrebu a subsaharské Afriky. Zachování vazeb 

s těmito zeměmi hraje ve francouzské imigrační politice významnou, ne-li zásadní roli.  

Tyto vazby přináší Francii zajisté mnohé výhody, přináší ji však také nevýhody ve 

formě stálého přílivu imigrantů, kteří více či méně čerpají z existence stávajících, již 

usazených, komunit, což se projevuje obecně ve vysokém počtu imigrantů právě z této 

oblasti.  

Vzhledem k tomu, že imigrace je ve Francii záležitostí několika desetiletí, velká část 

imigrantů je již francouzskými občany375. Ti jsou však stále považováni za 

cizince/imigranty a důsledkem tohoto přístupu jsou postiženi sociálním vyloučením 

vycházejícím jak z jejich (země) původu, tak i z charakteristik jako je nízké vzdělání, 

které se pak projevuje v nepříznivé finanční situaci, uzavírání se do oblastí 

s nízkonákladovým bydlením spolu s dalšími sociálně vyloučenými cizinci, apod.  

V ČR je problematika postoje ke třetím zemím chápána obecněji, neboť ČR (snad 

kromě Slovenska, které je navíc členem Unie) neudržuje podobný vztah se žádnou ze 

třetích zemí.   

Restriktivní opatření jsou zaváděna v obou srovnávaných imigračních politikách. Ve 

Francii jsou zaměřena především na prvotní vstup do země. Obsažena jsou však i u 

žádostí o vyšší pobytové statuty. V ČR jsou zavedena především při žádosti o povolení 

k trvalému pobytu (tj. u vyššího pobytového statutu). 

Analýza prostředí ukázala, že ve Francii je pro tato opatření větší odůvodnění než 

v případě ČR, kde je stále relativně nízký počet cizinců a tendence k usazování se je 

záležitostí několika posledních let. Není tedy zřejmý důvod zde tato opatření zavádět.  

Ve francouzské imigrační politice hrají také důležitou roli národní (republikánské) 

hodnoty „rovnost, svornost, bratrství“, které jsou vyučovány v rámci francouzských 

integračních programů (konkr. Smlouvy o přijetí a integraci). V poslední době je 

k těmto hodnotám přiřazována také „laicita“, což se projevuje v současné diskuzi 

týkající se zákazu nošení náboženských symbolů na veřejnosti.  

Výše uvedené okolnosti se projevují v obecném přístupu politických stran 

srovnávaných zemí k  problematice imigrace a podobě institucí. V ČR je této oblasti 

věnována nahodilá pozornost a neexistují žádné instituce zaměřené speciálně na tuto 

problematiku. Ve Francii jde o téma, které je trvale součástí programů hlavních 
                                                
375 Tato skutečnost souvisí také s relativně snadným získáním občanství ve Francii. 
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politických stran. Z hlediska odpovědných institucí za problematiku imigrace je nutné 

upozornit na existenci Ministerstva pro imigraci, integraci, národní identitu a společný 

rozvoj založeného ve Francii v roce 2007.   

Historická zkušenost s imigrací také částečně ovlivňuje rozdílné postoje většinových 

společností, neboť francouzská se zdá být na základě výzkumů veřejného mínění více 

imigraci (a především té dlouhodobé) otevřena, než ta česká. Každodenní situace 

běžného života však mohou ukazovat opak; což obecně souvisí s problematikou 

výzkumů veřejného mínění a citlivějším tématům. Problematika postoje k imigrantům 

takovým tématem být může. 

Ze srovnávací analýzy podmínek pracovní a rodinné imigrace pro občany třetích zemí 

v ČR a Francii vyplynulo, že rozdílnost srovnávaných imigračních politik je způsobena, 

stejně tak jako v první srovnávané oblasti, přístupem cílové země k imigraci, příp. 

integraci a obecně k pobytu přechodnému a trvalému.  

Na základě toho přístupu jsou obecně podmínky pro rodinnou a pracovní imigraci 

příznivější v ČR z důvodu předpokladu, že cizinci v zemi nezůstanou a pobývají zde 

pouze přechodně. Ve Francii jsou tyto podmínky nejen obtížněji splnitelné než v ČR, 

ale zároveň nastaveny tak, že např. občanům třetích zemí je v rámci pracovní imigrace 

téměř zamezen primární vstup do země. Tento účel se tak stává ve Francii sekundárním 

a je volně/neomezeně dostupný až v případě získání trvalého pobytu na území Francie.  

Při srovnání podmínek pro rodinnou imigraci lze dojít ke stejnému závěru. Francie 

nastavuje velice přísné podmínky, které musí sponzor splnit. Jde především o finanční 

zajištění rodiny, která se k němu slučuje, ale také o podrobné požadavků týkajících se 

bydlení376.  

Podmínky rodinné imigrace ve Francii jsou také zaměřeny na osoby, které se slučují, 

což v české imigrační politice není obsaženo. Rodinní příslušníci musí projít 

integračním programem377, který v případě sloučení manžela/lky obsahuje také závazek 

výchovy dětí v rámci francouzských hodnot a také příslib, že jejich děti budou chodit do 

školy min. ve věku od 6 do 16 let. Naopak v ČR není integrace dětí imigrantů vůbec 

uvažována. 

Restriktivní opatření jsou v obou srovnávaných zemích zaměřena na občany třetích 

zemí, což vyplývá i z členství v Unii. Ve Francii jsou zaměřena především na ty, kteří 

do země přichází poprvé. Takovým opatřením je např. zavedení testů DNA pro 

                                                
376 Tyto podmínky např. upravují rozlohu bytu a počet pokojů ve vztahu k počtu osob, které mají v daném bytě bydlet. 
377 Účast na tomto programu vyplývá z povinnosti podpisu Smlouvy o přijetí a integraci. 
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potvrzení příbuzenství v případě sloučení rodiny, příp. znalost francouzského jazyka při 

žádosti o pracovní povolení, a to bez ohledu na potřeby zaměstnavatele nebo předmětu 

podnikání. V neposlední řadě je ve Francii omezován volný přístup na pracovní trh 

(včetně podnikání) skrze předem určené „dostupné“ pracovní pozice. V ČR jsou 

restriktivní opatření vztažena k udělení povolení k trvalému pobytu; tj. k těm, kteří se 

chtějí v ČR usadit. Tato opatření mají skutečně pouze restriktivní charakter a integraci 

cizinců spíše znesnadňují.  

V druhé oblasti srovnání se projevuje také vztah Francie k jejím bývalým koloniím. Na 

jedné straně je těmto osobám v určitých oblastech usnadňován vstup na území Francie, 

na druhé straně jsou tito imigranti objektem zájmu speciálních integračních opatření, a 

to především ve vztahu k jejich muslimskému náboženství; diskuze týkající se nošení 

muslimských závojů u žen. 

Na základě informací ze srovnávací analýzy imigračních politik lze vyslovit otázku 

týkající se budoucího postoje české imigrační politiky k dlouhodobé/trvalé imigraci a 

především integraci, která není v ČR aktuálním tématem.  

Jak bylo ukázáno v případě Francie ani dlouhodobá a systematická integrační opatření 

nemusí cílové zemi pomoci zabránit negativním důsledkům imigrace, a to především 

sociálnímu vyloučení imigrantů ze strany většinové společnosti (včetně trhu práce). 

Zároveň se nelze spoléhat na to, že zpřísnění podmínek vstupu nebo návratové 

programy povedou k rozhodnutí imigrantů z cílových zemí odcestovat, neboť sociální 

sítě, které si tyto imigranti během svého pobytu vytvořili, jim napomohou udržet se 

v cílové zemi, a to i v případě, že by měli přejít do ilegality. 
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6 Resumé 

Tato práce se věnovala srovnání vybraných oblastí imigrační politiky ČR a Francie se 

zaměřením na podmínky týkající se občanů třetích zemí, kteří přichází do srovnávaných 

zemí za účelem pracovní nebo rodinné imigrace.  

Práce se zaměřila na srovnávací analýzu ve dvou oblastech: 1) Srovnání prostředí 

(podmínek), ve kterém jsou imigrační politiky tvořeny. Tato část zahrnuje tzv. „path 

dependency“ neboli historicko-politické prostředí, naznačení postojů většinové 

společnosti srovnávaných zemí k imigraci a imigrantům na základě výzkumů veřejného 

mínění, srovnání postojů hlavních politických stran v ČR a Francii k této problematice 

na základě analýzy volebních programů z posledních let, přiblížení souvisejících 

právních norem a odpovědných institucí.; 2) Srovnání podmínek pracovní a rodinné 

imigrace v ČR a Francii. Toto srovnání bylo provedeno na základě definování profilu 

imigranta (osoby s uvedenými charakteristikami), který zahrnuje především a) u 

pracovní imigrace podmínky pro osoby ze třetích zemí v pozici zaměstnance, účastníka 

projektů výběrové imigrace a podnikatele, b) u rodinné imigrace osoby přicházející do 

cílové země za účelem sloučení rodiny (tj. příbuzných, příp. ke sloučení došlo skrze 

uzavření manželství s občanem cílové země).  

Problematika rodinné imigrace byla v práci dána do souvislosti s dlouhodobým/trvalým 

pobytem v cílové zemi. Z tohoto důvodu je součástí této oblasti srovnání možností 

získání občanství cílové země a srovnání integračních opatření, která jsou zaváděna za 

účelem pomoci imigrantovi začlenit se do většinové společnosti.  

Některá integrační opatření však mohou mít také funkci restriktivní, tj. míra aktivity, 

která je po cizinci vyžadována, aby daná opatření naplnil, je nastavena na takovou 

úroveň, která může vést cizince při zvažování push a pull faktorů k rozhodnutí opustit 

od plánu do dané země přicestovat nebo usilovat o vyšší pobytové statuty; především 

povolení k trvalému pobytu. V této souvislosti bylo uvedeno srovnání těch opatření, 

která mají cizince od jeho plánů přicestovat do dané země odradit nebo mu je co nejvíce 

znesnadnit. 

V teoretické části práce bylo pracováno především s teorií push a pull faktorů, která 

obecně napomáhá k objasnění příčin migrace, tj. upozorňuje na skutečnosti, které 

ovlivňují rozhodnutí dané osoby migrovat.  
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S ohledem na analyzovanou problematiku a srovnávané účely imigrace (pracovní a 

rodinná) byla také podrobněji věnována pozornost ekonomicky a sociálně podmíněné 

imigraci, tj. roli finančních motivů a existenci příbuzných či známých v cílové zemi.  

Teoretická část práce byla také věnována obecnému pohledu na imigrační politiku a 

faktorům, které její podobu ovlivňují; opět ve vztahu k vybraným dvěma účelem 

imigrace v této práci. Pozornost byla zaměřena především na dopady na pracovní trh 

cílové země, veřejné rozpočty a demografické stárnutí. Poslední oblastí teoretické části 

byly možné přístupy cílových zemí k opatřením integrační politiky vycházející 

z preference pracovní nebo sociální integrace imigrantů. 

Srovnání prostředí tvorby imigrační politiky ČR a Francie bylo provedeno na základě 

exogenních a endogenních faktorů; za exogenní faktor je zvolena imigrační politika 

Unie, za endogenní pak institucionální a legislativní prostředí, historicko-politické a 

sociální prostředí. Součástí této úrovně srovnání byla také statistická část obsahující 

srovnání vybraných sociodemografických údajů a účelů pobytu cizinců ve 

srovnávaných zemích.  

V první srovnávané oblasti srovnávací analýza ukázala, že významnou roli ve vztahu 

k současné podobě imigrační politiky hraje vazba Francie na své bývalé kolonie, která 

ovlivňuje jak současné institucionální zajištění, tak také obecný důraz na integrační 

opatření, která jsou zaměřena nejen  na cizince (tj. osoby bez francouzského občanství), 

ale na ty, kteří již francouzské občanství získali; stále jsou však považováni za 

cizince/imigranty. Důsledkem tohoto přístupu je jejich sociální vyloučení, včetně 

vyloučení na trhu práce, z čehož vyplývají i další problémy. 

Srovnání podmínek pro pracovní a rodinnou imigraci ukázalo, že podmínky u obou 

účelů imigrace (ve vztahu k podmínkám udělení povolení k pobytu za těmito účely) 

jsou příznivější v ČR. S ohledem na pracovní imigraci vyplývají méně příznivé 

podmínky ve Francii na jedné straně ze seznamu „doporučených“ pracovních pozic pro 

občany třetích zemí a občany Unie (občané Unie mají 5krát více možností než občané 

třetích zemí), na druhé straně z nepříznivých podmínek pro podnikání.  

V případě rodinné imigrace obsahuje francouzská imigrační politika především omezení 

zaměřené na slučování rodin. Podmínky při uzavření manželství s občanem cílové země 

nejsou výrazně odlišné.  

Do části rodinné imigrace byly zahrnuty také možnosti získání občanství cílových zemí. 

Tyto možnosti jsou příznivější v případě Francie.  
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Srovnání restriktivních a integračních opatření ukázalo, že i když obsahuje francouzská 

imigrační politika restriktivní opatření, mají především integrační charakter. Česká 

imigrační politika naopak obsahuje převážně opatření restriktivní, neboť integraci 

imigrantů nelze v českém prostředí považovat za součást imigrační politiky. 
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7 Summary  

This diploma thesis dealt with a comparison of selected areas of Czech and French 

immigration policy. More detailed were focused on conditions for third country citizens 

coming to compared destination countries for the purpose of work or family 

reunification. 

The thesis focused on comparative analysis in two main areas: firstly a comparison of 

general conditions (an environment) in which the immigration policies are created. This 

included: "path dependency" or historical and political conditions, attitudes of majority 

societies of compared countries to immigrants and immigration based on information 

from polls, a comparison of attitudes of the main Czech and French political parties 

based on an analysis of their election programs in recent years and a brief approach to 

the institutions responsible for this area and related laws.; secondly a comparison of 

conditions for work and family immigration in the Czech Republic and France under a 

defined profile of an immigrant (i.e. individuals with specific characteristics). Main 

conditions for: a) work immigration were defined as the conditions for third country 

citizens in the position of employee, a participant in selective immigration projects and 

an entrepreneur; b) for family immigration were defined as the conditions for third 

country citizens who come to compared countries for the purpose of family 

reunification (i.e. reunification of relatives, eventually as a result of marriage with a 

citizen of the destination country).  

The family immigration was in this thesis related to a long-term stay/residence in the 

destination country. For this reason, it was also included as a part of this section, a 

comparison of ways to obtain citizenship in the destination country as well as 

integration measures, which should primarily help immigrants with their integration into 

the majority society.  

Some integration measures could have also a restrictive function, i.e. the amount of 

activity required from foreigners to fulfill these measures is set at a high level. This 

level can influence foreigners when they are considering push and pull factors and lead 

to a decision to abandon their plan to immigrate or not to strive for higher residential 

statuses, especially for permanent residence in the destination country. Part of this 

section was therefore devoted to a comparison of these measures which should 

discourage the foreigners from their immigration plans. 
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The theoretical part primarily addressed a theory of push and pull factors. This theory 

generally helps to clarify the causes of migration as it draws attention to the factors that 

influence a person´s decision to migrate.  

Analyzed issues and compared purposes of immigration (work and family) were further 

focused in relation to economically and socially conditioned immigration, namely on a 

role of financial motives and existence of relatives or friends in the destination country.  

The theoretical section was also devoted to a general view on immigration and 

integration policy. Theoretical view on immigration policy was aimed at factors 

affecting its form. This was related to two selected purposes of immigration. Impacts on 

the labor market, public budgets and demographic aging of the destination country were 

also addressed. View on integration policy was aimed at measures of the destination 

countries resulting from country preference of working or social integration of 

immigrants. 

Comparison of the immigration policy-making environment in the Czech Republic and 

France was made on the basis of identification of exogenous and endogenous factors. 

European Union's immigration policy was selected as the exogenous factor. As the 

endogenous factors were selected institutional and legislative conditions, historical-

political and social conditions. A part of this comparison level was also a section 

containing a statistical comparison of selected socio-demographic data and the purpose 

of residence of foreigners in the compared countries. 

The comparative analysis showed in this first compared area that a relationship of 

France with its former colonies played a significant role in relation to the current form 

of immigration policy. This relationship affects both current institutional environment 

and general emphasis on integration measures (which are not only aimed at foreigners, 

i.e. those without French citizenship, but also to those who have already acquired 

French citizenship, but are still considered as foreigners/immigrants). A consequence of 

this approach is their social exclusion, including exclusion in the labor market, which 

caused other problems.  

A comparison of conditions for business and family immigration showed that the 

conditions for these two purposes of immigration (in relation to the granting the stay 

permits for these purposes) are more favorable in the Czech Republic.  

Less favorable conditions for work immigration in the French immigration policy result 

firstly from a list of "recommended" working positions for third country and EU 

citizens  where EU citizens have 5times more possibilities than third country citizens 
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and secondly from not favourable conditions for launching entrepreneurship. Conditions 

related to the family immigration showed limitations aimed at the family reunification. 

Conditions of stay after marriage with a citizen of the destination country are not 

significantly different in compared countries. Ways of obtaining the citizenship of the 

destination countries, as a topic included in the family immigration issue, are also more 

favorable in France.  

Comparison of integration and restrictive measures showed that, even though the 

French immigration policy contains restrictions, they have primarily integrative nature. 

On the contrary Czech immigration policy contains mostly restrictive measures, since 

the integration of immigrants in the Czech environment is not considered as a part of its 

policy.  
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9 Přílohy 

Vydávané typy víz a povolení k pobytu občanům třetích zemí v České republice a Francii378 

 ČESKÁ REPUBLIKA FRANCIE („France Metropolitaine“) 

 Typ víza/povolení 
 k pobytu Podmínky udělení Typ víza/povolení  

k pobytu Podmínky udělení 

K
rá

tk
od

ob
á 

na
 d

ob
u 

po
by

tu
 

m
ax

. 9
0 

dn
ů

 

Na dobu pobytu do 
90 dnů s účelem: 
� letištní vízum 
� průjezdní vízum 
� vízum k pobytu 

do 90 dnů 
� Jednotné 

schengenské 
vízum  

� výjezdní příkaz379 
� diplomatická víza 
� zvláštní víza 

Na dobu pobytu do 90 
dnů s účelem: 
 
� turista 
� soukromý a 

rodinný život 
(návštěva) 

� zaměstnání 
� student 
� Schengenské vízum 

D
lo

uh
od

ob
á 

na
 d

ob
u 

po
by

tu
 d

el
ší

 9
0 

dnů
. 

Vízum k pobytu 
delší než 90 dnů 
jsou udělována na 1 
rok bez možnosti 
prodloužení.  
 
Vydáváno za 
účelem: 
� vízum k pobytu 

za účelem:  
� strpění pobytu na 

území, soužití 
rodiny, studia, 
zaměstnání.  

 
V případě 
prodloužení pobytu 
je nutné zažádat o 
povolení 
k dlouhodobému 
pobytu. 

Vízum k pobytu na 
dobu 3-6 měsíců, 
nezbytná k dělení 
přechodného povolení 
k  pobytu.381  
 
S účely:  
� sloučení s rodinou,  
� zaměstnání, 
� pro mladistvé do 18 

let. 

O
st

at
ní

 v
íz

a 

ČR rozlišuje pouze 
víza krátkodobá a 
dlouhodobá.  

Cestovní doklad, fotografie, 
finanční prostředky 
k pobytu na území a 
k vycestování, doložení 
účelu pobytu (pracovní 
smlouva, přijetí ke studiu, 
atd.), doklad o ubytování, 
zdravotní (cestovní) 
pojištění. 
 
Žadatel nesmí být evidován 
v Schengenském 
informačním systému 
smluvních států.  
 
Ostatní: vízum do cílové 
země v případě transitního 
víza, potvrzení o 
zdravotním stavu 
 
3měsíční lhůta na 
posouzení žádosti 

 
� Služební vízum 
� Diplomatická 

vízum 
� Tranzitní vízum 
� Cirkulační vízum: 

vydávané na dobu 
od 1 do 5 let, 
umožňuje 
opakované pobyty 
ve Francii, vždy po 
dobu max. 3 
měsíců. 

Cestovní doklad, 
fotografie, doklad o účelu 
pobytu, finanční 
prostředky nutné 
k pobytu na území a 
ubytování, cestovní 
pojištění (včetně 
repatriace), doklad 
potvrzující vycestování 
(např. letenka nebo 
finanční prostředky na 
zakoupení).  
 
Žadatel nesmí být 
evidován v 
Schengenském 
informačním systém 
smluvních států.  
 
Udělení víza 
k dlouhodobému pobytu 
za účelem soužití 
s rodinou je podmíněno 
podpisem Smlouvy o 
přijetí a integraci.  
 
V případě, že je žadatel 
požádán, je povinen 
podstoupit test DNA, za 
účelem prokázání 
příbuzenských vazeb.380 
2měsíční lhůta na 
posouzení žádosti 

                                                
378 Informace v níže uvedené tabulce vychází: pro ČR zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, novela platná k 1. 1. 
2009, pro Francii z portálu francouzské administrativy „Vos droits et démarches: Etrangèrs en France.“ (Service-public.fr 2010)  
379 Výjezdní příkaz „opravňuje cizince k přechodnému pobytu na území po dobu, která je nezbytná k provedení neodkladných 
úkonů, a k vycestování z území“. (Zákon č. 326/1999 Sb., § 50) 
380 Zákon 2007-1631, o kontrole imigrace, integrace a azylu. 
381 Code de l´entrée et du droit d´asyl 2008: 14 
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 Povolení k pobytu Pobytové karty 

P
ře

ch
od

ná
 

 
ČR do kategorie 
povolení k přechodnému 
pobytu zahrnuje všechny 
typy víz a také povolení 
k dlouhodobému pobytu. 
  

 

 
Povolení 
k dlouhodobému pobytu 
vydávané na dobu 1 
roku s možností 
prodloužení za účelem:  
 
� společného soužití 

rodiny385 
� ochrany na území386, 
� vědeckého výzkumu, 
� studia na území ČR. 
 

 
Stejné doklady jako v 
případě víz. 
Výpis z rejstříku trestů 
z ČR, země, které je 
daná osoba státní 
příslušník a zemi, kde 
žadatel pobýval po 
dobu delší než 6 
měsíců v posledních 3 
letech.  
 
V případě účelu 
„společné soužití 
rodiny a polygamního 
manželství lze povolit 
pobyt pouze 1 z 
manželů nebo 1 
z manželek a 
manželům v případě, 
že oba dosáhli věku 20 
let. 
 

 
 Povolení k pobytu 
získání v rámci projektu 
„Aktivní výběr 
kvalifikovaných 
zahraničních 
pracovníků“ 
 

Státní příslušník jedné 
z uvedených 51 zemí, 
splnění požadavků 
týkajících se vzdělání. 

D
lo

uh
od

ob
á 

 
 
 
 
Zelené karty povolující 
pobyt na dobu max. 2 - 3 
let v závislosti na 
kategorii karty. 

 
 
Státním příslušník 
jedné z uvedených 12 
zemí, požadavky 
týkající se kvalifikace a 
zároveň existence 
volného místa 
v systému. 
 
 
 
 

 
Všechny osoby starší 
18 let musí do 3 
měsíců od vstupu na 
území Francie zažádat 
o pobytovou kartu. 
 
Přechodná pobytová 
karta s účelem pobytu: 
 
� návštěva, 
� studium, 
� vědecká činnost, 
� umělecká nebo 

kulturní činnost, 
� sezónní práce, 
� rodinný a 

soukromý život382. 
 
Vydávaná na dobu 1 
roku s možností 
prodloužení, max. do 
doby 4 let383. 
 
Pobytová karta pro 
„talentované“384 
povolující pobyt na 
dobu 3 let. 
 
Pobytová karta pro 
osoby pobírající ve 
Francii důchod 
s platností na 10 let a 
možností prodloužení. 

 
Stejné doklady jako 
v případě víz. Udělení 
přechodné pobytové 
karty za účelem: 
 
� rodinného a 

soukromého života, 
� vědecké, umělecké 

nebo kulturní činnosti 
(v případě smlouvy na 
dobu neurčitou), 

 
Udělení obou typů 
pobytových karty je 
podmíněno podpisem 
Smlouvy o přijetí a 
integraci. 
 
V případě věku nad 65 
let není nutné skládat 
zkoušku z francouzského 
jazyka. 
 

                                                
382 Tato pobytová karta je vydávána v případě uzavření manželství mezi cizincem a francouzským občanem. O tuto kartu je možné 
požádat po 18měsíčním povoleném pobytu ve Francii na základě víza za účelem sloučení rodiny. 
383 Code de l´entrée 2008: 15   
384 Toto povolení k pobytu je vydáváno francouzským Ministerstvem vnitra a je určeno pro osoby znamenající přínos pro Francii a 
zemi, jejíž státní občanství mají, a to v oblasti hospodářství, sportu, umění, intelektuální nebo humanitní. 
385 Toto povolení k pobytu je udělováno v případě uzavření manželství mezi cizinci, nebo pro cizince, který je manželem/lkou 
českého občana před tím, než bude moci požádat o trvalý pobyt v ČR. 
386 Pod pojmem „ochrana na území“ je myšlena situace, kdy byl cizinec např. obětí trestného činu a jeho účast při řízení bude 
působit jako „významné svědectví“. (Zákon č. 326/1999 Sb.) 
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Trvalý pobyt 

 

 
Povolení k pobytu na 10 let, s možností 
prodloužení. Povolení k trvalému pobytu 
umožňuje pobyt po dobu max. 3 měsíců 
v jakémkoli jiném státě EU.  
Při žádosti je nutné doložit stejné doklady jako u 
dlouhodobého pobytu.  
 
Další podmínky udělení: znalost českého jazyka 
(neplatí v případě manželství, osob mladších 15 a 
starších 60 let, osob, které po dobu min. 1 roku 
studovali na české základní nebo střední škole, z 
humanitárních důvodů nebo z důvodů tělesného 
nebo mentálního postižení bránícího komunikaci). 
 
O povolení k trvalému pobytu mohou požádat 
osoby, jež mají v ČR povolený pobyt nepřetržitě 
po dobu: 
 
� 5 let; pobyt mimo ČR nesmí přesáhnout dobu 6 

po sobě jdoucích měsících, v případě studijní 
nebo pracovního pobytu doba delší než 1 rok,  

� 4 let po ukončení řízení o udělení mezinárodní 
ochrany, 

� 2,5 let v případě účasti na pilotním projektu 
MPSV387, 

� po 2 letech nepřetržitého pobytu na území ČR; 
z toho nejméně 1 rok musí být žadatel 
rodinným příslušníkem občana ČR s trvalým 
pobytem v ČR bez podmínky složení zkoušky z 
českého jazyka, 

� bez podmínky předchozího pobytu 
z humanitárních důvodů, důvodů „hodných 
zvláštního zřetele“ nebo pozůstalí po občanu 
ČR nebo příslušníka EU. 

 
Zrušení povolení trvalého pobytu je možné 
v případě: 
� udělení občanství,  
� ohrožení bezpečnosti státu,  
� závažného narušení veřejného pořádku,  
� účelového uzavření manželství nebo přiznání 

otcovství,  
� v případě, že osoba nepobývá na území po dobu 

delší 2 let za podmínky „přiměřeného zásahu 
do soukromého a rodinného života.“ (Zákon č. 
326/1999 Sb., §87) 

 

 
Povolení k trvalému pobytu se vydává na dobu 10 
let s možností prodloužení. Povolení k trvalému 
pobytu umožňuje pobyt po dobu max. 3 měsíců 
v jakémkoli jiném státě EU. 
 
Udělení trvalého pobytu je možné za 
následujících podmínek: 
 
� 5 let povoleného a nepřetržitého pobytu na 

francouzském území (zahrnuje všechny tři 
oblasti Francie). Pobyt mimo Francii nesmí 
přesáhnout dobu 6 po sobě jdoucích měsíců. 

� Po 2 letech manželství s francouzským 
občanem, v případě, že manželství trvá (v 
případě polygamního manželství lze povolit 
pouze 1 z manželů nebo 1 z manželek). 

� podpis Smlouvy o přijetí a integraci,  
� prokázání záměru usadit se ve Francii, 
� prokázání finančních prostředků nutných 

k životu a zajištění bydlení. 
� doklad o zdravotním pojištění. 
 
Podmínka 5letého pobytu lze nahradit 10letým 
pobytem ve Francii za účelem studia. Tato 
podmínka lze také odpustit v případě, že jde o: 
� cizinci, kteří sloužili ve francouzské armádě, 

legiích, nebo policii, 
� cizince, kterým zaměstnání ve francouzské 

organizaci způsobilo vážné zdravotní problémy 
(příp. pobírá invalidní důchod). 

 
Zrušení povolení k trvalému pobytu je možné 
v případě, že: 
� žadatel/ka žije v polygamním manželství,  
� spáchání násilí na dítěti,  
� ilegálního zaměstnávání cizinců, 
� zákazu pobytu na území, 
� v případě udělení občanství. 

                                                
387 „Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků“ MPSV, Zdroj: MPSV 2008a 
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