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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá vztahem státu a nestátních neziskových organizací 

v problematice žadatelů o mezinárodní ochranu v České republice. Na základě teoretického 

vymezení funkcí státu a NNO má za úkol popsat a poukázat na činnosti konkrétních 

státních a nestátních neziskových organizací a to prostřednictvím výzkumu provedeného 

v daném prostředí i mimo něj. Stěžejním cílem této práce je potvrdit, že spolupráce mezi 

státními a nestátními neziskovými organizacemi je funkční a jejich vzájemný vztah je 

plnohodnotný a rovnocenný. Součástí výzkumu diplomové práce je také zaměření na 

služby, které jsou poskytovány konkrétní cílové skupině. 

Summary

This thesis deals with the cooperation between the state and the non-profit 

organizations in issue of asylum seekers in the Czech Republic. On basis of theoretical

definitions of the state and non-profit organizations the thesis has a task to describe and 

highlight the activities of specific governmental and non-profit organizations through to 

the conducted research in the specific background. The central aim of this study is to 

confirm that the cooperation between governmental and non-profit organizations is 

purposeful and their relationship is full-value and equal. Part of the research thesis is 

focusing on services that are provided to specific target group.

Klíčová slova

Žadatel o mezinárodní ochranu, nestátní neziskové organizace, stát, azylová a migrační 
politika, spolupráce
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Seznam zkratek

ADCH Arcidiecézní charita 

AZ Azylový zákon

ČR Česká republika

EAP Evropská azylová politika

EASO Evropský podpůrný úřad v otázkách azylu

ECRE Evropská rada pro uprchlíky a exulanty

EIF Evropský integrační fond

EK Evropská komise

EP Evropský parlament

ER Evropská rada

ES Evropské společenství

EU Evropská unie

EUF Evropský uprchlický fond

IAS Integrační azylové středisko

ICP Inspektorát cizinecké policie

IOM Mezinárodní organizace pro migraci

MKC Multikulturní centrum

MO Mezinárodní ochrana

MPG Migration Policy Group (NNO zabývající se migrací)

MPSV ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

MV ČR Ministerstvo vnitra České republiky

NNO Nestátní neziskové organizace

NS Neziskový sektor

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OOS Organizace občanského sektoru

OPU Organizace pro pomoc uprchlíkům

OS Občanský sektor

OSN Organizace spojených národů

PČR Policie České republiky

PoS Pobytové středisko

PřS Přijímací středisko

SEAS Společný evropský azylový systém



8

SIP Státní integrační program

SUZ Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR

TS Třetí sektor

UNHCR Vysoký komisař Organizace spojených národů pro uprchlíky

USA Spojené státy americké

WTO Světová obchodní organizace

ZZC Zařízení pro zajištění cizinců
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1 Úvod

Problém, který představuje migrace, se dotýká ve své podstatě všech obydlených 

kontinentů. Zdá se být celosvětovou pulsující otázkou, na kterou se jen velmi obtížně 

nalézají odpovědi. V návaznosti na uskutečňující se pohyby uprchlíků z nejrozličnějších 

národů, krajin, kultur a prostředí se za určitých podmínek můžeme setkat s lidmi, kteří 

hledají útočiště v jiné zemi, než v zemi jejich původu. Mají k tomu důvody, které jsou 

v mnoha případech velmi závažné a tito lidé by měli mít možnost „začít znovu.“ Mluvíme 

o žadatelích o mezinárodní ochranu (žadatelích o MO). S touto specifickou skupinou 

uprchlíků se můžeme setkat i uprostřed Evropy, neméně pak i v geografickém prostoru, 

který představuje Česká republika. 

Bývalé Československo prošlo historickým vývojem, který zahrnoval v dějinách 20. 

století vládu komunistického režimu a předcházející fašistickou okupaci a který 

neumožňoval pomáhat a svým způsobem nabízet bezpečí své země pronásledovaným. 

V této nelehké době do roku 1989 se lidé jenom stěží setkali s uprchlíkem, právě možná 

z důvodu, že českoslovenští občané tvořili významnou skupinu těchto lidí a sami hledali 

útočiště v jiných zemích. Počet migrujících v období mezi roky 1948 - 1989 se dá pouze 

odhadovat, hovoří se přibližně o 450 000 uprchlících z české části Československa.  

Důvodem jejich odchodu byl zejména strach z pronásledování či perzekucí, z politických a 

také například ekonomických a sociálních důvodů typických pro tehdejší režim (Drbohlav, 

2004).

Politická situace v České republice doznala značných změn, a tak se v současnosti 

setkáváme s realitou, ve které Česká republika vystupuje jako demokratický a suverénní 

stát v Evropské unii (EU). Český stát je v současné době připravený přijímat uprchlíky, 

konkrétně žadatele o mezinárodní ochranu. Na uskutečnění této přeměny České republiky 

se významnou měrou podílela aktivní občanská společnost, která je stejně tak jako 

soukromý ziskový a veřejný sektor neoddělitelnou součástí naší demokratické společnosti. 

V situaci, kdy žadatelé o mezinárodní ochranu přicházejí s nadějí lepšího života do 

České republiky, se ovšem setkávají s řadou situací, které významně ovlivňují jejich pobyt 

v mnohdy naprosto odlišném kulturním, sociálním a také ekonomickém prostředí. Jsou 

vystavováni soustavnému tlaku na jejich osobu a některé situace jsou schopni řešit pouze 

ve spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi (NNO), které v tomto případě 

vystupují jako jeden z hlavních aktérů v české azylové problematice. V případech, kdy 
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žadatelé potřebují pomoc, zastávají nestátní neziskové organizace neoddiskutovatelnou 

pozici. NNO tvoří alternativu legislativně-koncepčnímu, analytickému a realizačnímu 

gestorovi v problematice mezinárodní ochrany a mezinárodní migrace - českému státu. 

Výběr tématu byl ovlivněn skutečností, že v současné době pracuji jako pracovník 

skupiny příjmu v zařízení, jež je určeno právě nově příchozím žadatelům o mezinárodní 

ochranu do České republiky a v neposlední řadě také mým zaujetím pro toto téma. 

1.1 Cíl práce

Cílem práce je zachytit vztah a možnou spolupráci mezi NNO a státními institucemi 

zabývající se problematikou žadatelů o mezinárodní ochranu v ČR. Práce se bude 

soustředit na vzájemné vztahy a činnosti těchto aktérů a to prostřednictvím představitelů 

NNO a zástupců státní správy. V kontextu České republiky se budu snažit zachytit 

konkrétní NNO a státní instituce, jejichž postavení jsou v problematice azylu důležitá. 

Pečlivě se budu zabývat otázkou, zda dochází skutečně ke vzájemné spolupráci mezi NNO 

a státem, jakým způsobem si aktéři mohou být prospěšní, v čem se rozchází jejich přístupy 

v problematice, jaké jsou možnosti pro zlepšení vzájemné spolupráce a komunikace.  

1.2 Struktura práce

Pro lepší porozumění textu je zapotřebí vysvětlit některé pojmy a používanou 

terminologii, jež jsou nezbytné pro účely této práce. Pojmy uvádím bezprostředně po 

úvodní části práce. V úvodu teoretické části práce nastíním jednotlivé role státu a NNO. 

Vymezím jejich pole působnosti, možné klady a zápory a pozice ve společnosti. Popíši 

některé ze současných vymezení vzájemných vztahů těchto dvou aktérů v kontextu 

postkomunistických zemí. V dalších kapitolách následuje stručný popis vývoje azylové 

problematiky ve světovém a následně evropském kontextu, který je nutný k pochopení 

praktické části. Podkapitoly části 2.4 obsahují proces harmonizace evropského azylového 

práva a nejdůležitější legislativní změny vedoucí ke společné azylové politice. Vliv 

evropských NNO na utváření evropské azylové politiky uvádím v kapitole 2.4.2. Součástí 

harmonizace evropského systému se stala také ČR a to vstupem do EU. Tématu ČR a 

azylové právo v kontextu evropské integrace věnuji kapitolu 2.5. Samostatnou kapitolu 

tvoří česká azylová problematika. Zde se budu zabývat jednotlivými aktéry české azylové 

politiky, především Ministerstvem vnitra ČR (MV ČR) a Správou uprchlických zařízení 
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MV ČR (SUZ). Podrobněji zachytím činnosti těchto subjektů, jejich vnitřní strukturu a 

nastíním jejich směřování v oblasti mezinárodní ochrany. 

Pro praktickou část jsem si zvolil následující hypotézy: 

a) Stát a nestátní neziskové organizace na poli žadatelů o MO vystupují jako 

rovnocenní a plnohodnotní partneři. 

b) Nestátní neziskové organizace dovedou uspokojit poptávku po svých službách.

Tyto hypotézy se budu snažit potvrdit provedeným výzkumem, který následuje 

v kapitole 3. Pro účely výzkumu v této práci jsem zvolil sociologické metody dotazníků 

s uzavřenými otázkami, polostandardizovaných rozhovorů a analýzy dokumentů. Tématem 

výzkumu budou NNO působící ve státní instituci Přijímacího střediska Praha-Ruzyně (PřS) 

a Správa uprchlických zařízení jako samostatný subjekt reprezentující státní sektor. 

V oblasti nestátního neziskového sektoru se konkrétně jedná o Organizaci pro pomoc 

uprchlíkům (OPU) a Arcidiecézní charitu Praha (ADCH) - Středisko migrace. Popíši 

celkovou činnost organizací, dále rozsah a kvalitu poskytovaných služeb a zdroje 

financování jednotlivých organizací. Nejvýznamnějším nástrojem výzkumu jsou dotazníky 

s uzavřenými otázkami, posléze analýza dokumentů a situaci dokreslují

polostandardizované rozhovory. Výzkum bude probíhat za účasti reprezentantů státní 

správy a nestátních neziskových organizací, kteří přispěli do diskuze poskytnutými 

rozhovory nebo vyplněním dotazníků. V praktické části se zaměřím na potvrzení daných 

hypotéz, jejich rozboru a podrobím je důslednému zkoumání. 

Závěr práce pak interpretuje nashromážděné poznatky z výzkumu, hodnotí vytyčené 

cíle práce a snaží se vyvodit možné směry budoucího vývoje.

1.3 Používaná terminologie

Pro ujasnění používaných výrazů v této práci a také z důvodu specifičnosti tématu je 

zapotřebí sjednotit terminologii a výrazy obsažené v následujícím textu. Konkrétně u

organizované části občanské společnosti a jejích organizací. Ty se velmi liší velikostí, 

rozsahem a formou svého působení. Jejich činnosti bývají velice rozmanité a vzájemně se 

odlišují. Rozpětí nabízených činností je rozsáhlé. Poskytují charitativní služby, právní, 

sociální a zdravotnickou pomoc, ale také činnosti dozoru či výrobu statků apod. Z důvodu 

rozmanitosti tohoto sektoru se organizace označují různými termíny, označujícími 
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specifický aspekt jejich činností. Jednotlivé termíny jsou postaveny na interpretaci dle 

Potůčka (Potůček, 1997). 

Pro svou práci jsem si vybral termín „nestátní neziskové organizace“, i když se 

v textu můžeme setkat také s termínem „občanský sektor“, „nevládní organizace“ či 

„organizace občanské společnosti.“ V případě této diplomové práce je jejich význam 

totožný. 

Nestátní neziskové organizace (NNO) - Organizace občanského sektoru, které mají 

naznačit, že se jedná o sektor fungující nezávisle na státu a vládě. Toto označení prosazuje 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace i většina ministerstev. Má za cíl odlišit 

neziskové organizace státního sektoru. 

Občanský sektor (OS) - Je institucionalizovaným vyjádřením života občanské společnosti. 

Tvoří jej organizace, které jsou formou dobrovolného sdružování občanů sdílejících 

společné hodnoty a ochotných spolupracovat na společném díle.

Organizace občanské společnosti (OOS) - Pomáhají plnit materiální, sociální, 

psychologické, duševní a jiné potřeby a přání, které nemohou být uspokojovány státem 

nebo trhem. 

Občanská společnost - Lze chápat jako nezávislou samoorganizaci společnosti, jejíž 

jednotlivé části se dobrovolně zapojují do veřejné činnosti, aby uspokojovaly individuální, 

skupinové či veřejné zájmy v rámci právně definovaného vztahu mezi státem a společností.

Třetí sektor (TS) - Sektor, který aktivně působí mezi trhem a státem

Stát - Patří mezi základní politické instituce. Představuje politickou formu organizace 

společnosti na určitém území, na kterém vykonává moc, označovanou jako státní moc. 

Pojem stát bude v následném textu zahrnovat také pojmy státní správa a státní instituce. 

Daný pojem by měl označovat instituce reprezentované státem a měl by být chápán jako 

zastřešující.
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1.4 Vymezení pojmů

Acquis - Francouzský termín, který se používá pro právní řád Evropské unie. Acquis je 

nadřazen národnímu právu členských zemí Evropské unie. Má širší obsah než legislativa 

EU – tu tvoří jen právní část. 

Azyl - Ochrana poskytovaná jiným státem na svém území před výkonem jurisdikce, v zemi 

původu dotyčné osoby, založená na principu non-refoulement a charakterizována 

přístupem k mezinárodně uznávaným uprchlickým právům, přiznávaná obecně bez 

časového omezení.

Azylant - Osoba, které byl udělen azyl, a to po dobu platnosti rozhodnutí o udělení azylu. 

Bezpečná třetí země - Země, ve které žadatel o azyl může najít ochranu jako utečenec a ve 

které byl fyzicky přítomen před příchodem do země, kde požádal o azyl. Uznávání 

principu bezpečné třetí země v EU umožňuje jejímu členskému státu poslat žadatele o azyl 

zpět do této země poté, co je provedeno urychlené prošetření žádosti. 

Bezpečná země původu - V zemi, která je uznávána jako bezpečná, by nemělo existovat 

závažné riziko pronásledování, které by zapříčinilo oprávněné nároky jejích obyvatel na 

azyl v jiné zemi. Každý členský stát EU určuje země, které považuje za bezpečné, a 

informuje o tom ostatní členské státy. Pochází-li žadatel o azyl v zemích EU z tzv. 

bezpečné země, je jeho žádost vyřízena urychleně a v zásadě je mu azyl odepřen.

Cizinec – Osoba cizí státní příslušnosti, pobývající na území ČR.

Ilegální  přistěhovalec - Osoba, která protiprávně vstoupila na území státu s úmyslem 

v této zemi žít nebo která zůstává v této zemi i po vypršení platnosti víz bez toho, aby 

získala povolení k pobytu.

Migrant - Osoba, která na základě vlastního dobrovolného rozhodnutí opustí území státu, 

jehož je příslušníkem nebo území státu, kde má trvalé bydliště (v případě, že je osobou bez 

státního občanství), a vstoupí na území jiného státu s úmyslem získat tam trvalý nebo 

dočasný pobyt.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_%C5%99%C3%A1d
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_%C5%99%C3%A1d
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
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Právo na azyl - Právo státu umožnit, v rámci své územní svrchovanosti a výkonu své 

pravomoci, vstup cizince a jeho pobyt na svém území a zabránit výkonu jurisdikce jiného 

státu nad dotyčným jedincem. 

Princip „non-refoulement“ – Princip podle kterého nesmí být žádný uprchlík vrácen do 

země, kde by jeho život či svoboda mohly být ohroženy. Tento princip platí, ať se uprchlík 

nachází na území dotyčného státu či teprve na jeho hranicích.

Uprchlík - Jakákoliv osoba, která se kvůli opodstatněnému strachu z pronásledování 

z důvodu rasy, náboženského přesvědčení, národnosti, příslušnosti k určité sociální 

skupině nebo pro politické názory nachází mimo zemi své příslušnosti a která, vzhledem 

k tomuto strachu, nemůže nebo nechce využít ochrany této země, nebo osoba bez státní 

příslušnosti, která se nachází mimo zemi svého dřívějšího trvalého pobytu a v důsledku 

takových událostí kvůli tomuto strachu se nemůže nebo nechce vrátit.

Uprchlíci „in orbit“ – Uprchlíci, kterým přestože nebyli přímo navráceni do země, kde jim 

hrozí pronásledování, je odmítán azyl, nebo kteří nemohou nalézt zemi ochotnou posoudit 

jejich žádost, jsou posílání z jedné země do druhé a stále se snaží nalézt azyl.

Žadatel o mezinárodní ochranu - Osoba, která žádá o vstup na území dotyčného státu za 

účelem získání ochrany tohoto státu před výkonem jurisdikce jiného státu.
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2 Teoretická část

2.1 Vymezení a role státu

Neexistuje žádné jednoduché řešení azylové otázky. Každý přístup má své kladné a 

záporné stránky a je v rukou všech aktérů, aby se snažili najít co nejvhodnější řešení. 

V případě této práce jsou aktéry stát v podobě státních institucí a nestátní neziskové 

organizace, zabývající se azylovou a migrační problematikou v ČR. Považuji za důležité 

upřesnit, jakým způsobem jsou vytyčeny vztahy mezi státem a NNO, jaké role oba dva 

subjekty mohou zastávat a jakým způsobem se ovlivňují. O těchto vztazích pojednávají 

následující kapitoly.

Stát plní roli politické formy organizace společnosti a je jedním ze základních 

politických institucí. Stát představuje politickou formu organizace na určitém území, kde 

vykonává moc, která se označuje jako státní moc. Stát zajišťuje ze své pozice takové 

činnosti, které mají celospolečenský význam a charakter a to buď přímo svými orgány, 

nebo nepřímými orgány jiných než státních subjektů. Jako stěžejní činnosti státu se uvádí 

vnitřní a vnější bezpečnost, ochrana lidských práv, ochrana majetku apod. Ke 

svým činnostem a funkcím stát potřebuje konkrétního nositele, který bude realizovat a také 

zároveň zodpovídat za konkrétní činnosti a bude vystupovat navenek jako zrcadlo státní 

moci. Stát funguje v podobě orgánů, do kterých je aplikována určitá působnost, jež je 

vymezena zákonem a které disponují určitou pravomocí. Pravomoc je též vymezena 

zákonem a také v souvislosti s postavením orgánu státní moci v soustavě orgánů veřejné 

moci. Umožňuje vydávat závazná a vynutitelná rozhodnutí či jiná opatření (Hendrych et 

al., 2005). 

Veřejnou moc uskutečňuje stát prostřednictvím orgánů veřejné moci, které členíme 

na zákonodárné, výkonné a soudní. Veřejná moc může být vykonávána i jinými orgány 

(územní samosprávné celky), avšak kritériem, zda může subjekt konat jako orgán veřejné 

moci je jeho pravomoc rozhodovat o právech a povinnostech, přičemž tato rozhodnutí 

musejí být mocensky vynutitelná. Orgány veřejné moci se dělí dle několika kritérií (druh 

pravomoci, dle vzájemných vztahů, vztah nadřízenosti a podřízenosti). Ve vymezení 

vztahů orgánů veřejné moci se můžeme setkat také s principem subsidiarity, který je 

uplatňován zejména mezi vyššími a nižšími samosprávnými celky, ale též uvnitř EU. Jak 
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již bylo uvedeno, orgány veřejné moci lze dělit na zákonodárné, výkonné a soudní. Pro 

potřeby této práce jsou pro nás důležité orgány moci výkonné, které provádějí zákony. 

Výkonnými orgány je vláda, ministerstva či jiné správní úřady, které se řídí příslušnými 

zákony (Hendrych et al., 2005). 

2.1.1 Stát jako administrativně-byrokratický aparát

K pochopení státu jako administrativního subjektu je zapotřebí si jej představit „pod 

kontrolou politických představitelů založenou na striktně hierarchickém modelu 

byrokracie, v níž pracují úředníci zaměstnaní na plný úvazek, kteří jsou neutrální a 

anonymní, jsou motivováni toliko zájmy veřejnosti, všem vládním stranám slouží stejně a 

uplatňují politiku, na níž se dohodli politici“ (Hughes citován in Hoós et al., 2005: 134). 

Ve veřejné správě, resp. ve výkonu státní moci jde o vykonávání práva, které je utvořené 

politikou, přičemž správa jako taková je mimo vlastní sféru politiky. Tuto teorii rozvedl 

Thomas Woodrow Wilson tím, že kdyby byla striktně oddělena správa od politiky, bylo by 

možné potlačit korupční jednání. Politika by byla mimo správu a nad ní a vykonávala by 

znaky politické kontroly. Tato kontrola by spočívala v jasných a vymezených povinnostech 

a odpovědnostech správních úředníků: informovat politické vedení o implementaci 

politiky, osobní odpovědnost vůči vládě a lidem. Oddělena by měla být také politická 

otázka z dílen politiků a otázka správy, která připadá na výkon státním úředníkům. 

Posledním znakem kontroly by bylo neutrální a politicky nestranické chování správy vůči 

politickým frakcím a schopnost vykonávat úřad stejným způsobem při kterémkoliv 

politickém vedení (Wilson citován in Hoós et al., 2005: 134). 

V souvislostech s vedením a funkcí administrativního státu je přinejmenším nezbytné 

zmínit se také o byrokratické hrozbě související s výkonem správy. Pojetí byrokracie 

zachytil Max Weber v díle Wirtschaft und Gesellschaft: „pojem byrokracie je synonymem 

efektivnosti dosahované díky organizovanosti, která dokáže potlačit extrémní zájmy“ 

(Weber citován in Hoós et al., 2005: 135).  Úřednická činnost je popisována jako vynucená 

vývojem společnosti a tímto vývojem je také podmíněna prestiž byrokracie a sociální 

jistota úředníka. Představitel úředníka je loajální vůči úřadu, jeho výkon úřadu je chápán 

jako profesionalismus, kde se úředník stylizuje do interpreta práva a jeho výběr by měl být 

založen na kritériu výkonnosti. V odkazu ideální byrokracie a jejích vlastností dle Webera 

by měla být uplatňována přísná kontrola a disciplína úředních povinností, jasné 

odměňování úředníků, rozhodování se na základě jasně formulovaných pravidel jakož i 
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neosobní struktura moci. V této ideální linii se postupem času nacházely trhliny, na které 

upozorňovala řada behavioristicky orientovaných vědců a to např. v podobě neudržitelné 

znalostní úrovně byrokratických elit, závislosti na externích odbornících a také např. 

zatěžování byrokratických organizací stále detailnějšími formálnostmi zaměřenými stále 

více na vlastní organizaci než na činnost samotnou (Hoós et al., 2005).  

2.1.2 Klady a zápory byrokratických organizací

Úřady jako organizace, které jsou potřeba pro opakované a rutinní činnosti jsou 

nezastupitelné. Činnosti v byrokratických organizacích vyžadují rozdělení úkolů, jejich 

včasné dokončení a efektivní využití prostředků. Na plnění úkolů závisí také odměňování a 

hodnocení, které by mělo být odrazem produktů nebo poskytovaných služeb. Činnost 

byrokratických organizací by měla generovat vysoký stupeň standardizačních procesů, 

definování úkolů, metod, materiálů a následnou kvalifikaci služeb. Dále by 

v byrokratických organizacích mělo docházet k vysoké míře odbornosti. Klienti by měli 

očekávat rovné zacházení se zavedenými postupy, které jsou veřejné. Zjednodušeně 

řečeno, můžeme dopředu očekávat určité stabilní a konzistentní výsledky činnosti 

v byrokracii. Z tohoto důvodu jsou byrokratické organizace a systémy celkem efektivní. 

Na druhé straně právě zavedené byrokratické postupy, metody, pravidla a formální 

předpisy mohou zapříčinit nepružné reakce, které nebudou schopny reagovat na aktuální 

potřeby organizace. Mezi ostatní nevýhody byrokratických organizací patří také nepříliš 

vysoká kreativita, z čehož vyplývá, že byrokratické organizace nejsou vhodné pro každý 

druh lidské činnosti (Hoós et al., 2005: 138).

2.2 Vymezení a role nestátních neziskových 

organizací

Nestátní neziskové organizace, které jsou institucionalizovaným vyjádřením 

občanského sektoru (OS) mají za jeden ze svých cílů uspokojovat potřeby tam, kde nejsou 

uspokojovány státem nebo ziskovým sektorem. Občanský sektor v podobě NNO je 

nezávislý na státu a činnosti které vykonává, nejsou vedeny ziskovým motivem. Činnosti 

se dále vážou na uspokojování zájmů určité komunity a patří do veřejného sektoru: proto 

někteří navrhují označení „třetí sektor“, v němž se NNO řídí pravidly odlišnými od 

fungování trhu i státu (Potůček, 2005: 103). 
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Streeten uvádí, že síla občanské společnosti a zvláště NNO spočívá v kooperaci 

s veřejným sektorem, ne v jeho konkurenci. Kooperace by měla probíhat na několika 

úrovních: od financování, přes realizaci projektů až po odpovídající opozici např. tam, kde 

stát zneužívá svého postavení (Streeten citován in Potůček, 2005: 104). 

Za určitých podmínek mohou NNO nahradit některé činnosti státu. Z dlouhodobého 

hlediska v podstatných funkcích stát ovšem nahrazovat nemohou. Mohou plnit zástupnou 

roli a některé činnosti státu vhodně doplňovat. NNO vznikají především tam, kde se 

neuplatňuje dobře trh ani stát. Do určité míry se může jednat o „náhražku“ činnosti trhu 

nebo státu, ale není to zdaleka jediná funkční role organizací občanského sektoru. Při 

přesnějším rozdělením rolí se dají pak jednotlivé  NNO rozdělit na ty, které starají o 

potřeby svých členů nebo se soustředí na aktivity za účelem pomoci druhým či na 

prosazování a uspokojování veřejných zájmů. Obecně svými aktivitami a chováním 

organizace nestátního neziskového sektoru vytváří důkladně vymezený rámec svojí 

působnosti, v němž se mohou sdružovat občané a společně ovlivňovat veřejné záležitosti 

jako partneři trhu nebo státu. Ovlivňování veřejných záležitostí nezávisí však jenom na 

ekonomických a legislativních podmínkách, ale také na tom, zda bude existovat ochota ze 

strany občanů na těchto činnostech participovat (Potůček, 2005: 104). 

2.2.1 Klady a zápory nestátních neziskových organizací

„Občanský sektor prostřednictvím NNO nabízí lidem možnost svobodně volit formy 

vlastní spoluúčasti na životě větších společenství, otevírá jim prostor pro seberealizaci 

v bezprostředních, neodcizených a nepříliš formalizovaných podobách sociálních kontaktů 

a spolupráce, a to jako protipól vnějších, formálních forem lidského styku, které v životě 

soudobé společnosti zdaleka převažují“ (Potůček, 2005: 104).  

Občanský sektor v podobě NNO plní tři základní pozitivní funkce ve společnosti, 

z nichž je asi nejvíce zastoupena funkce sociální. V sociální funkci občanského sektoru se 

činnosti soustředí na výkon a poskytování specifických služeb, což je servisní část sociální 

funkce. Druhou polovinu sociální funkce tvoří participativní část, která umožňuje utvářet a 

ovlivňovat činnost jednotlivých organizací. Druhou základní funkcí OS je politická funkce, 

která je zastoupena především tím, že NNO dávají občanům možnost vyjádřit své názory a 

požadavky - NNO vystupují jako tlumočník těchto požadavků. Aktivní účast občanů se 

pak může dostat do všeobecného povědomí a přirozeně tak zvyšovat šance k naplnění 

těchto požadavků či interpretaci názorů. Politická funkce OS posiluje pluralitu názorů, 
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vytváří příležitosti pro získávání politických zkušeností a funguje jako varovný 

mechanismus v situacích, kde by mohla být závažným způsobem ohrožena demokracie.  

Poslední je ekonomická funkce, kdy se OS podílí na hospodaření mnoha zemí a to formou 

zaměstnavatele, producenta zboží nebo jako spotřebitele (Potůček, 2005: 105, 106).  

Mezi přednosti občanského sektoru v porovnání s trhem a státem řadíme:

- ochotu pomoci druhým,

- celostní přístup,

- efektivní a okamžitá pomoc jednotlivcům,

- důvěra na straně klientů,

- dobrovolnická práce,

- finanční podpora prostřednictvím darů,

- morální kritéria a individuální odpovědnost ve vykonávané činnosti,

- generují minimální nebo žádný zisk (Potůček, 2005: 106).  

Mezi selhání neziskových organizací řadíme nedostatečnou kapacitu pro řešení 

rozsáhlých úkolů, která se projevuje v situacích, kdy je potřeba vynaložit soustředěné a 

koordinované úsilí většího počtu lidí. Tímto nedostatkem jsou postiženy většinou menší 

neformální organizace bez dlouhodobější tradice. NNO s pevně ukotvenou strukturou a 

kvalitním zázemím většinou tyto problémy nemívají. Mezi další hrozby patří absence 

iniciativy tam, kde by byla vhodná. Problém je způsoben rozkolem mezi zájmy občanů a 

skutečnými potřebami veřejného zájmu. Mnohdy se tyto iniciativy nesetkávají, a to 

jednoduše kvůli tomu, že zájmy občanů jsou jiné než zájmy veřejné. Směřování zájmů a 

koncentrace moci v rukou vůdců v organizacích občanského sektoru přináší také rizika 

spojená s osobnostními charakteristikami těchto vůdců. V organizacích, kde nejsou 

kvalitně vyvinuty kontrolní mechanismy, může docházet ke zneužívání této moci 

samotnými vůdci, ve svůj osobní prospěch. Hrozby a selhání se dotýkají většinou menších, 

k destabilizaci náchylnějších organizací, u nichž není jistota trvalého a spolehlivého 

zajištění služeb či potřeb klientů (Potůček, 2005: 108). 

2.2.2 Funkce nestátních neziskových organizací

Funkce uvedené v předcházející kapitole lze vhodně doplnit některými funkcemi dle 

Salomona. Role občanského sektoru ve společnosti by měla plnit i několik typických rolí, 

které bývají poznávacím znakem organizací občanského sektoru. Popisem těchto funkcí se 
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můžeme lépe orientovat ve vymezení a činnostech NNO, přičemž zároveň zevrubně 

přiblíží, jakým způsobem přispívají do „soukolí“ občanské společnosti.

1. Servisní funkce: NNO jsou zaměřeny na dodávky služeb pro své členy nebo pro 

cílovou skupinu klientů. Pozitivním jevem je skutečnost, že služby nejsou poskytovány ani 

státem a soukromým sektorem a NNO jsou schopny tyto služby zajistit v dostupné míře a

kvalitě. Nejširší pole poskytovaných služeb zabírá oblast zdraví, sociální péče a 

vzdělávání.

2. Inovační funkce: NNO plní inovační roli, která bývá mnohdy nevděčná kvůli 

svým vysokým rizikům. Označí a snaží se řešit nepojmenované problémy, na které 

upozorňují. Svůj inovativní přístup vnášejí do servisních činností, i do participačních 

aktivit občanů.

3. Funkce ochrany práv a sociální změny: Mezi klíčové funkce NNO patří také 

vyrovnávání síly státního aparátu, majoritních skupin či soukromých organizací. Snaží se o 

prosazování skupinového zájmu určitých potřebných skupin klientů a přitom zaujímá roli 

zprostředkovatele a tlumočníka požadavků vně organizace.

4. Školící funkce: Poskytuje prostor a možnosti k poznávání náboženských, 

etnických, kulturních, ideologických a jiných zájmů. Prostřednictvím NNO se klienti naučí 

poznávat a rozvíjet tyto zájmy.

5. Komunitní a demokratizační funkce: NNO se snaží plnit také úkoly na poli veřejné 

politiky a v mnohých případech se snaží ovlivňovat procesy rozhodování v různých 

oblastech činností a úrovních státní správy. Snaží se být prospěšní, poskytují pocit 

sebevědomí a posilují suverenitu občanů (Salomon et al. citován in Frič, Bútora, 2005: 

168).  

2.3 Partnerství státu a nestátních neziskových 

organizací

„Ve všech postkomunistických zemích střední Evropy převažuje mezi státem a NNO 

spolupráce“ (Frič, Bútora, 2005: 171). Pozice NNO, které jsou nositeli nových idejí, 

přístupů a inovací vůči státu, a které nestojí proti státu, se rozšířila mezi politiky, úředníky 

i širokou veřejnost. „…situace ve vztazích mezi OOS a státem se časem zlepšuje, ale ještě 

stále nepovažuje tento vztah za plně partnerský. Takto jej nehodnotí ani sami představitelé 
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OOS, kteří nejednou přiznávají, že vlastně ani sami nevědí nebo se nemohou dohodnout na

tom, jak by měl partnerský vztah se státem vypadat“ (Frič citován in Frič, Bútora, 2005: 

177).

Rozlišujeme dva základní typy vztahů mezi státem a občanským sektorem. Prvním 

typem vztahu je vztah kooperativní. Jak už napovídá název, tento kooperativní model 

vychází z přesvědčení, že stát i organizace občanského sektoru budou vzájemně 

spolupracovat a doplňovat své vzájemné nedostatky. Existují dva modely fungování 

kooperativních vztahů:

1. Proces kooperace představuje přesnou identifikaci určitého problému ve 

společnosti shledanou neziskovými organizacemi, jeho označení a předložení státu. Stát je 

schopen tento problém vstřícně převzít a následně řešit např. vládními programy za 

přispění nestátních neziskových organizací, ale také za přispění komerčních subjektů. 

Vyřešení problému, např. prostřednictvím poskytování služeb, si stát „objedná“ u NNO či 

komerčních subjektů. 

2. Kooperace spočívá v činnostech nestátních neziskových organizací, které se snaží 

identifikované problémy samy řešit a stát shledá tyto činnosti ve veřejném zájmu, začne na 

tyto činnosti do určité míry přispívat. Stát poté využije potenciál a know-how NNO při 

řešení dalších případných problémů (Frič, Bútora, 2005: 171). 

Druhý typ vztahu mezi státem a občanským sektorem nazýváme konfliktní. 

Důvodem této konfliktnosti je postoj postkomunistických vlád, kde převládá centralismus 

a NNO jsou odsouvány na okraj transformačních procesů. Postoj jednotlivých vlád se i 

přes různá politická zabarvení vůči nestátnímu neziskovému sektoru v posledních 15 letech 

příliš neměnil. Centralismus se projevuje zejména v zachování centrálního systému 

veřejného financování a to zejména v oblastech zdravotní péče, školství a sociálních 

služeb. Tyto oblasti byly z ideologických důvodů podporovány v dobách minulého režimu 

a v současné době je zde znatelná největší disproporce. Veřejnost, veřejná správa a politici 

věnují zlepšování poměrů v občanském sektoru pouze nízkou míru pozornosti a jeho 

rozvoj byl výrazně podkapitalizovaný. Na druhou stranu konsolidace nestátního 

neziskového sektoru by nebyla možná bez pomoci státu, který svými legislativními 

aktivitami určil postavení a fungování nestátních neziskových organizací jako 

společenských institucí (Frič, Bútora, 2005: 172).
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Vztahů mezi státem a nestátním neziskovým sektorem existuje dle různých autorů 

velké množství. Pro účely této práce se nejvíce hodí vymezení, které je uvedeno výše. 

Autoři, zabývající se problematikou vztahů mezi státem a nestátním neziskovým sektorem 

nemají k jednotlivým modelům vztahů jednotný postoj. Definování vzájemných vztahů je 

velmi složité, a proto uvádím některé další vymezení vztahů dle jednotlivých autorů. 

Potůčkovo vymezení státu ve vztahu k nestátnímu neziskovému sektoru může: 

a) „bránit jeho vzniku, eliminovat jej, pokud již existuje, nebo si jej podřídit,

b) stimulovat jeho rozvoj a uplatnění,

c) vůbec se o něj nezajímat“. K lepšímu porozumění Potůček uvádí, že v prvním 

případě se jedná o typický postoj totalitárních režimů ovlivňující činnost občanského 

života. V druhém případě se jedná o společnosti, kde je přítomnost nezávislého občanství 

samozřejmá a nestátní neziskové organizace mají již pevně ukotvenou pozici ve 

společnosti (Potůček, 1997: 97). 

Autoři Salomon a Anheier rozlišují tři modely partnerství mezi státem a NNO 

(Salomon, Anheier in Frič, Bútora: 2005: 178):

1. Německý korporativní model: NNO vytvořily kooperační orgán, se kterými stát 

konzultuje otázky ve všech hlavních společenských oblastech, jejich partneři budou ale 

omezeni na historicky dobře zastoupené subjekty.

2. Model zájmových skupin: prostřednictvím lobbingu se můžou NNO podílet a 

ovlivňovat legislativní proces, avšak vždy jen neformálně ke konkrétnímu problému. Tento 

model je daleko otevřenější, ale postrádá schopnost generovat a implementovat systémové 

strategie rozvoje občanského sektoru nebo jeho částí ze stran státu i NNO.

3. Model programové spolupráce: snaží se být kompromisem mezi dvěma 

předcházejícími modely, ovšem efektivita není dostatečně prokázána. Model je 

uplatňovaný ve Velké Británii.

Model spolupráce se jen těžko tvoří v zemích silně poznamenaných tradicí státního 

paternalismu. Ve vzájemném vztahu státu a NNO se časem vytvořily negativní stereotypy 

na obou stranách. Představitelé státu, nebo stát jsou ze strany NNO vnímáni jako 

byrokraté, kteří neslouží veřejnosti, ale pouze státu. Představitelé NNO jsou zase vnímáni 

jako naivní amatéři, kteří jim jenom přidělávají práci. V posledních letech lze pozorovat 

posun k překonávání těchto stereotypů, ovšem jen velmi pozvolný. Důvodů pro tento 
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pomalý proces je několik: jedním z nich je i oboustranná neinformovanost, kdy státní 

správa neví, jakou roli NNO zastávají v demokracii a představitelé NNO zase nevědí, jak 

funguje státní či místní samospráva (Frič, Bútora: 2005).

2.4 Obecný vývoj azylové a migrační problematiky 

ve světě

V dnešní době může až 140 milionů lidí žít mimo svou mateřskou zemi, přičemž 

rozložení migrantů ve světě je velmi nerovnoměrné. Polovinu migrantů nalezneme 

v rozvinutých a druhou polovinu v rozvojových zemích. Celá třetina světové populace 

migrantů se nachází na území 7 nejbohatších zemí světa (Francie, Německo, Velká 

Británie, Itálie, Japonsko, Kanada, USA). Z celosvětového počtu migrantů je odhadováno 

30 milionů utečenců (podle Ženevské úmluvy z roku 1951) a další obyvatelé jsou nuceně 

vysídlení. Většinu migrantů tvoří ekonomicky aktivní migranti, kteří jsou zapojeni 

v mnoha typech migračních pohybů: tradiční pravidelná migrace, smluvní pracovní 

pohyby, pohyby vzdělaných pracovníků, taktéž ilegální pohyby. Žadatelé o mezinárodní 

ochranu, u kterých by neměl být přítomen ekonomický motiv jejich odchodu ze země 

původu se též aktivně (legálně i ilegálně) zapojují do pracovního procesu. Příčiny migrace 

lze velmi obecně zjednodušit na tok obyvatelstva z chudého Jihu na bohatý Sever 

(Drbohlav, s.d.).

V minulém století, konkrétně v 50. a 60. letech se do bohatších států dostalo poměrně 

nízké procento žadatelů o azyl a uprchlíků. Vážnějšími případy hromadného příchodu 

uprchlíků bylo maďarské povstání v roce 1956 nebo československá krize v roce 1968. 

Zároveň v této době ekonomika nastartovaná ukončením války, zažívala nevídaný rozmach 

a bylo zapotřebí mnoha zahraničních dělníků. Tito lidé se dostali do bohatších států. Ve 2. 

polovině 70. let se v Evropě objevilo větší množství neevropských uprchlíků (převážně 

Indočína a Jižní Amerika), ovšem většina z nich přišla v rámci programu pro organizované 

přesídlení, garantované národními státy. Příliv žadatelů o azyl z Afriky, Asie, Středního 

východu a Střední Ameriky se rozběhl až v 80. letech a to samovolným, neorganizovaným 

způsobem. V té samé době se začal zvyšovat počet žadatelů o azyl na Západě a to zejména 

ze zemí střední a východní Evropy. Průmyslové státy procházely azylovou krizí, ovšem 

opravdová azylová krize nastala v chudších regionech světa, kde velmi významně rostla 

čísla zachycující počty uprchlíků. Již koncem 70. let mnoho evropských států začalo 



24

zavádět opatření omezující přistěhovalectví, neboť období poválečného rozmachu 

ekonomiky a prosperity skončilo. Poptávka po přistěhovalcích klesla a zároveň rostla 

domácí nezaměstnanost. Bylo ovšem zřejmé, že zahraniční dělníci se již domů nevrátí. 

Naopak, začnou se za nimi stěhovat rodinní příslušníci. V 80. letech státy přestaly přijímat 

imigranty, zatímco pro chudší obyvatele v jiných částech světa začalo být prostředí jejich 

domovů nesnesitelné (UNHCR, 1997). 

„Přestože je migrace do vyspělých zemí vlastně od konce 80. let trvale, historicky 

měřeno, na velmi vysoké úrovni, od vrcholového roku 1992 byl naznačen pokles přílivu 

oficiálně registrovaných imigrantů do vyspělého světa, na konci 90. let začala opět 

narůstat“ (Drbohlav, s.d.: 1).

Rostla stagnace, či dokonce úpad hospodářství a životní úrovně. V řadě zemí zuřily 

ozbrojené konflikty a občanské války. Díky klesající finanční náročnosti (např. letecké 

dopravy) a vidině lepšího života v jiných částech světa se tam tito lidé rozhodli najít azyl. 

To vedlo k tomu, že bylo stále obtížnější jasně odlišit žadatele o azyl, kteří prchají ze 

strachu před ztrátou života či svobody a žadateli, kteří se snažili uniknout chudobě 

vlastních států. Poněkud odlišná situace nastala v tradičních cílových zemích, jako jsou 

USA, Kanada a Austrálie. Tyto státy se zčásti řídili svými imigračními programy nebo 

speciálními kvótami pro uprchlíky, dále zohledňovaly rovněž humanitární případy a 

přijímaly nové žadatele. Ovšem i sem začaly přicházet neregulované počty žadatelů o azyl 

a uprchlíků, kteří se tak snažily vyhnout zažitým imigračním postupům (UNHCR, 2007).

Dalšími obavami před neregulovaným přílivem uprchlíků se stal pád komunismu a 

rozpad bývalého východního bloku. Velmi významnou změnou se stal zejména vysoký 

počet uprchlíků a cizinců v pozadí pádu „železné opony“, rozpadu Sovětského svazu a 

války v bývalé Jugoslávii. V návaznosti na tyto skutečnosti řada států (samostatně či 

kolektivně) zavádí celou řadu opatření, které regulují příchod, pobyt a možnost žádat o 

azyl na jejich území. V Evropě hraje významnou roli prohlubující se evropská integrace, 

jednotný hospodářský prostor a odstraňování vnitřních hranic států v Schengenské dohodě. 

Zdálo se přirozené, že sjednocovat evropské azylové a migrační právo, postupy a postoje 

bylo nevyhnutelné. Dávno po skončení hospodářského rozkvětu se mění i nálada

společnosti ke vnímání cizinců - uprchlíků - jejichž počet naopak nekoordinovaně narůstá. 

Přestávají být již vítanými hosty a veřejnost společně s postojem státu začíná zaujímat jiný 

postoj. Státy zavedly pojem „bezpečná země původu“ z důvodu lepší identifikace žadatelů 

o azyl a k eventuelnímu vedení zkráceného azylového řízení (nezaměňovat s „bezpečnou 
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třetí zemí“). Některé státy (včetně ČR) zřídily na mezinárodních letištích záchytná 

(přijímací) střediska, jiné státy, kam uprchlíci připlouvali na lodích, byli zadrženi již na 

otevřeném moři a vráceni do vlasti. Západoevropské státy lze již pozorovat při 

individuálních, ale také vzájemných dohodách, týkajících se uznání statusu uprchlíka. 

Můžeme obecně pozorovat, že u vlád a soudů sílí tendence interpretovat kritéria pro 

přiznání postavení uprchlíka velmi restriktivně (alternativa „vnitřního útěku“1, 

pronásledování pouze z aktivity ze strany státu apod.). Stejně také některá opatření týkající 

se např. neuznání kapesného, bez práva na sociální zabezpečení, „refugees in orbit“ aj. 

Tato opatření, zdá se, pouze přesouvají problém, ale neřeší ho. Nejdříve v rámci západních 

států (např. Německo v roce 1994 mělo díky nové legislativě o 60 % méně žádostí o azyl, 

přičemž v Nizozemí vzrostl počet žádostí o 50 %), nyní již do jiných částí světa (UNHCR, 

1997).

V situaci, kdy jsou uprchlíci nuceni využívat neoficiálních způsobů a nezákonných 

migračních kanálů, je více než jasné, že společnost, do které by se chtěli tito lidé zařadit na 

ně hledí s opovržením. Bývá vyústěním obrazu migrantů, obecně podávaného v tisku a 

šířeného mezi lidmi. Situací, kdy si národní vlády nechtějí přidělávat starosti. 

2.4.1 Mezinárodní legislativní vývoj evropské azylové 

politiky 

Dějiny Evropy se s migrací potkávají již od samého počátku a ta je její důležitou 

součástí. V podstatě všechny evropské země byly zasaženy konkrétními migračními 

pohyby. Mnohým zemím se daří se situací úspěšně bojovat, ovšem vyskytují se také 

mnohé konflikty a problémy, které je potřeba řešit i mezi obyvatelstvem. I když bylo již 

vyhlášeno mnoho definic, které odlišují jednotlivé skupiny migrantů (např. „uprchlík“ 

z roku 1951 Úmluvou o právním postavení uprchlíka, definice „migrujícího dělníka“ 

Úmluvou o ochraně všech migrujících dělníků z roku 1990), není vždy jednoznačné přesně 

pojmenovat uprchlickou terminologií konkrétní příklad, k tomu ještě závislý na složité a 

měnící se realitě. Jelikož už samotné země Evropy mají rozdílné zkušenosti s migranty je 

zapotřebí si vyčlenit v hrubém nástinu některé důležité mezinárodní dokumenty a 

legislativní vývoj evropské azylové politiky (EAP).

Právo azylu vychází ze čl. 14 Všeobecné deklarace lidských práv, vyhlášenou 

Valným shromážděním OSN v prosinci 1948. Univerzální mezinárodní úmluvou 

                                                
1 Žadatel by měl hledat azyl nikoliv v jiné zemi, ale v jiné části své vlasti (UNHCR, 1997).
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zabývající se uprchlictvím je Úmluva o právním postavení uprchlíků, přijata v Ženevě 

v červenci roku 1951. Úmluva zakotvuje obecnou definici uprchlíka, stanovuje práva a 

povinnosti státu a uprchlíka (IIPS: 2008). Dále ukotvuje nařízení, že smluvní státy se 

zavazují, že nevyhostí ani nevrátí uprchlíka do země, kde by mu hrozilo pronásledování.

Úmluva ošetřuje nejrůznější aspekty každodenního života uprchlíků, včetně práva na práci, 

vzdělání, státní podporu, sociální zabezpečení a práva na cestovní doklady. Úmluvu 

ratifikovalo 137 států. Protokol týkající se postavení uprchlíků (1967) zajišťuje univerzální 

platnost úmluvy, která se původně vztahovala pouze na uprchlíky z druhé světové války.  

K protokolu přistoupilo 136 smluvních států. 

Vybrané mezinárodní dokumenty k ochraně lidských práv vydané OSN:

1. Mezinárodní úmluva o předcházení a trestání zločinu genocidy (1948) je přímou 

reakcí na krutosti druhé světové války. Úmluva definuje genocidu jako spáchání 

jistých činů s cílem vyhladit určitou národnostní, etnickou, rasovou či náboženskou 

skupinu a zavazuje státy, aby vydávaly osoby obviněné ze zločinů genocidy do 

rukou spravedlnosti. K úmluvě přistoupilo 132 smluvních států.

2. Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace (1966) je 

jednou z nejuniverzálněji platných dohod, kterou ratifikovalo již 157 zemí. V 

úvodu úmluvy se stanovuje, že veškerá politika rasové nadřazenosti založené na 

rozdílu rasy je neospravedlnitelná, vědecky nesprávná a morálně a právně 

zavrženíhodná. Na tomto základě úmluva definuje rasovou diskriminaci a zavazuje 

smluvní státy, aby přijímaly opatření k odstranění rasové diskriminace na 

legislativní i praktické úrovni. 

3. Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (1979), kterou ratifikovalo 166 

států, zajišťuje rovnoprávné postavení žen a mužů před zákonem a blíže určuje 

opatření na odstranění diskriminace žen z hlediska politického a veřejného života, 

národnosti, vzdělání, zaměstnání, zdraví, manželství a rodiny. 

4. Úmluva o zákazu mučení a jiného nelidského a ponižujícího zacházení a trestu 

(1984), kterou ratifikovalo 123 států, označuje mučení za mezinárodně uznaný 

zločin, ukládá státům povinnost předcházet podobným činům a trestat jejich 

pachatele. Mučení nemůže být ospravedlněno odvoláním na výjimečné podmínky 

ani tím, že bylo vykonáváno na příkaz. 
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5. Úmluva o právech dítěte (1989) poukazuje na obzvláštní zranitelnost dětí a shrnuje 

výsady a zvláštní ochranu dětí z hlediska všech druhů lidských práv. Úmluva 

jednoznačně odsuzuje jakoukoli diskriminaci a zdůrazňuje, že veškeré jednání se 

musí podřizovat zájmům dětí. Zvláštní pozornost je věnována uprchlickým a 

postiženým dětem a dětem z menšinových skupin. Smluvní státy se zavazují chránit 

dětské životy a podporovat rozvoj dětí a jejich zařazení do společnosti. Úmluva o 

právech dítěte je dohodou s největším množstvím smluvních států - dosud ji 

ratifikovalo 191 zemí. Výbor pro práva dítěte, ustavený úmluvou, dohlíží na její 

plnění a posuzuje zprávy předkládané smluvními státy (Muhič, 2007).

Je nezbytné rozlišovat mezi pojmy uprchlictví a azylu, kde právo ochrany cizince –

uprchlíka, je zakotveno v mezinárodních smlouvách, naopak o institutu azylu rozhoduje 

každý stát samostatně prostřednictvím vlastních pravidel. Na jedné straně je migrace hnána 

demografickými extrémně vysokými přírůstky obyvatel (Afrika, některé části Asie), 

ekologickými katastrofami apod., na straně druhé tu stojí migrační politiky jednotlivých 

zemí. Jejich snahou je regulovat různými způsoby nově příchozí migranty. Proti tomuto 

jsou ovšem v opozici některé podnikatelské kruhy, jež by levnou prací migrantů ušetřily 

nemalé částky (Drbohlav, s.d.).

Za předpokladu, že se na evropském kontinentě snaží vlády dosáhnout v konkrétních 

oblastech politiky stejných cílů, vytvářejí z tohoto důvodu také dlouhodobou tradici 

mezivládní spolupráce na poli migrace a uprchlictví. Tyto kroky by měly vést k dodržování 

lidských práv a důsledného ukotvení demokracie na celém kontinentě. Jednotlivé vlády, 

ale také sítě mezinárodních neziskových organizací2 věří, že právě systematická výměna 

informací o příslušných politikách země a praktické poznatky povedou k ucelení celé 

problematiky a dosáhne se též výsledků v konkrétní podobě.  Je všeobecně známé, že 

jednotlivé členské země nemají stejnou historii, a tak nemohou mít stejný ani přístup 

k otázkám migrace. Dobrým řešením se zdá realizování vyzkoušených koncepcí a 

způsobů, ale samozřejmě také ponaučení se z chyb (Rada Evropy, 2000). 

Důležitou roli v harmonizaci azylové a migrační politiky ES zaujímá tzv. 

Schengenská dohoda z roku 1985, jejíž určitá ustanovení byla inkorporována do tzv. 

Dublinské úmluvy z roku 1990, s platností od roku 1997. Podrobnější popis Schengenské 

dohody a Dublinské úmluvy s konkrétními dopady na azylovou a migrační politiku je 

                                                
2 Např. International Rescue Committee (IRC), Council on Refugees  and Exiles (ECRE), Danish Refugee 
Council (DRC), Norwegian Refugee Council (NRC). 
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uveden v následujících kapitolách. Pro vývoj azylové a migrační politiky jsou tyto dohody 

zásadní a důležité.

2.4.1.1 Dublinská úmluva3

Dublinská úmluva definuje základní pojmy a zakotvuje pravidlo umožňující žadateli 

podat žádost o MO jen v jednom státě ES a na základě předem daných kritérií je určen stát 

zodpovědný za projednání žádosti. Dle Nařízení Rady (ES) č. 343/2003 je pověřeno tímto 

ustanoveným nařízením MV ČR a určuje tak postupy pro určení členského státu 

příslušného za posouzení žádosti o azyl podané příslušníkem třetího státu na území 

členských států. Stanoví se tak, že pouze jeden členský stát EU bude posuzovat žádost o 

udělení MO, ať už cizinec žádost podá v kterémkoli členském státě EU. Tímto nařízením 

se má zabránit podávání žádostí o MO v několika členských státech současně, či postupně. 

Členský stát, který je určen jako odpovědný k vyřízení žádosti je povinen tuto žádost 

náležitě posoudit. Kritéria, podle nichž je určován konkrétní členský stát k posouzení jsou 

zejména: místo prvního podání žádosti na území členských států, rodinné vazby žadatelů, 

neoprávněný vstup žadatele na území členského státu apod. V návaznosti na počty 

podaných žádostí o MO je ČR příslušná i k posouzení některých jiných žádostí o MO 

podaných v jiných členských státech. V tomto případě ČR například žadateli vydala vízum 

či povolení k pobytu. Z jiného členského státu obdržela ČR celkem 655 žádostí o převzetí 

či přijetí žadatele o mezinárodní ochranu zpět na území. Naopak ČR prostřednictvím MV 

ČR zaslala jinému členskému státu 269 žádostí o převzetí (přijetí) cizince či žadatele zpět. 

Z tohoto počtu bylo vyhověno přijetím u 249 případů. Fakticky za období roku 2009 bylo 

předáno do jiného členského státu celkem 238 osob (Ministerstvo vnitra, 2010).

2.4.1.2 Schengenský systém

Vstupem ČR do EU v roce 2004 došlo k velmi výrazným změnám. Začala se přijímat 

nová opatření vedoucí k přípravě vstupu ČR do schengenského prostoru (intenzivně od 

roku 1998 v podobě Schengenského akčního plánu ČR), rozšířily se kategorie pobytu na 

občany zemí EU a občany tzv. třetích zemí. Poté se koncem roku 2007 ČR stala součástí 

schengenského prostoru. Prakticky to znamená, že vnější schengenské hranice zůstávají 

pouze na mezinárodních letištích a cizinci, kteří mají oprávnění z některého členského 

státu schengenského prostoru, se mohou bez omezení volně pohybovat (časové omezení 90 

dní) v rámci států schengenské spolupráce. Schengenský systém by měl ovlivnit také 

                                                
3 Text dostupný na: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/azyl/azyl/nres343_03.pdf>.
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nelegální migraci. Kontrola nelegálních migrantů se přesune z pohraničí do vnitrozemí, 

dopady v konkrétních číslech zachycující nelegální migranty se projeví až v budoucnu 

(Ministerstvo vnitra, 2007). 

2.4.1.3 Společný evropský azylový systém 

V říjnu roku 1999 v Tampere se přestavitelé států a vlád dohodly na nutnosti 

vypracování „společného evropského azylového systému“ (SEAS)4. Uskutečněná 

konference hrála velmi významnou roli v dalším směřování společné evropské azylové a 

migrační politiky. V návaznosti na zasedání Evropské rady (ER) v Tampere byla 

podepsána Amsterodamská revizní smlouva, která upravuje pro původních 15 členských 

zemí vymezení pravomocí v oblasti justice z národní na nadnárodní úroveň. Předmětem 

harmonizačních procesů se stal, mimo jiné, společný evropský azylový systém. 

K vytvoření SEASu je upřena veškerá pozornost, směřují sem veškeré debaty a 

v neposlední řadě také závazné evropské smlouvy. Smlouva, která předcházela politické 

debatě o SEASu a která se považuje za hlavní stavební kámen SEASu je smlouva 

z Tampere, kde se navrhl plán na období roku 1999 – 2004. Tímto důležitým krokem byla 

založena první fáze harmonizačního procesu. Systém harmonizace, který provázel v první 

fázi společné standardy a principy a dále pak komunitární právo, které pokryje společné 

azylové řízení, vedou ke společné azylové politice a ochraně práv příslušníků třetích zemí. 

Harmonizační směřování je určováno členskými státy a především předsednickým státem, 

který si klade určité cíle (Janů, Rozumek, 2004: 11). 

Druhá fáze harmonizace spočívá ve zvýšení standardů přijatých v první fázi a jako 

právní základ k tomu poslouží již přijatá Lisabonská smlouva. Kromě smlouvy se bude 

vycházet také z tzv. Haagského programu, který navazuje na smlouvu z Tampere a přináší 

vize na roky 2004 až 2009. Haagský program5 „Posílení svobody, bezpečnosti a práva 

v EU“ byl přijat Evropskou radou v listopadu 2004 a znovu potvrdil význam, jaký EU od 

tohoto zasedání přikládá prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Posílení svobody, 

bezpečnosti a práva se tak i nadále řadí mezi přední priority EU. Mezi hlavní pilíře patří 

naplnění základních práv a státního občanství, azylu a přistěhovalectví, dále se jedná o 

správu hranic, integraci, boj proti terorismu a organizované trestné činnosti. Předmětem 

další spolupráce je také policejní a soudní činnost. V prosinci 2004 byla do Haagského 

                                                
4 Podle akčního plánu Haagského programu sděleného EK v roce 2007 se očekává přijetí návrhu o systému 
SEAS do konce roku 2010.
5 Text dostupný na: 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2005/c_053/c_05320050303cs00010014.pdf>.



30

programu doplněna protidrogová strategie. Dle sdělení Evropské komise (EK) Evropskému 

parlamentu (EP) se ovšem termín implementace druhé fáze SEASu, z důvodu přijetí 

Lisabonské smlouvy, pravděpodobně prodlouží do roku 2012 (Komise Evropského 

společenství, 2008). 

Haagský program dostává konkrétní cíle směřování prostřednictvím Akčního plánu6

Haagského programu. Jedná se o věstník, ve kterém byly obecné cíle Haagského programu 

uvedeny do konkrétních legislativních kroků a vytyčuje další směřování vývoje migrační a 

azylové politiky v EU. Haagský program a Akční plán se staly pokladem pro Zelenou 

knihu o budoucím společném azylovém systému z roku 2007 a dá se považovat za 

konkrétní a praktické zahájení nadcházející druhé fáze SEAS. Zelená kniha obsahuje 4 

hlavní oblasti: právní nástroje, doprovodná opatření, solidaritu a vzájemné sdílení zátěže a 

vnější rozměr azylu (Komise Evropského společenství, 2007). 

Následovalo vypracování Plánu politiky: Azyl - integrovaný přístup k ochraně v celé 

EU7 z roku 2008 (dále Plán politik), které vzniklo na základě 89 příspěvků NNO a dalších 

zainteresovaných subjektů8 k EK. Plán politik je prováděcí dokument s představením 

konkrétních politik a časového rozvržení dalších potřebných kroků v otázce azylu. Ze 

závěrů a analýz EK jsou zřejmé některé trendy, které se Plán politik bude snažit zohlednit. 

Jedná se především o rekordně nízký počet žádostí o azyl ve všech členských zemích (s 

výjimkou některých geograficky výhodně položených států) a tím menší zatížení 

azylového systému. V tomto okamžiku je vhodná doba soustředit se na zlepšování těchto 

systémů. Dalším zjištěním jsou rozdíly, zda uznat azyl konkrétním osobám v různých 

zemích Společenství. Nerespektuje se tak zásada rovnocenného přístupu v EU. Dalším 

trendem se ukazuje skutečnost, že u kladných žádostí se setkáváme stále častěji 

s podpůrnými ochranami či jinými statusy vycházejících z vnitrostátního práva, nikoliv 

statusu uprchlíka podle Ženevské úmluvy. Nejenom na tyto konkrétní body se bude 

soustředit druhá fáze harmonizace (Komise evropských společenství, 2008). 

V současné době je ukončena první fáze harmonizace (viz. výše) a nacházíme se 

nyní ve druhé fázi, kterou doprovází dokument Zelená kniha. Hlavním obecným úkolem 

druhé fáze je revidovat první fázi a snažit se o dosažení zvyšování standardů ve všech 

                                                
6 Text dostupný na:
<http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2005/c_198/c_19820050812cs00010022.pdf>.

7 Text dostupný na: <www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/47860/40590>.
8 Seznam všech subjektů, které se podílely na veřejné konzultaci včetně příspěvků k dispozici na: 
<http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/gp_asylum_system/news_contributions_asylum_s
ystem_en.htm>.



31

čtyřech oblastech Zelené knihy. V reakci na Zelenou knihu a Plán politik vzniká potřeba 

koordinovat tyto aktivity prostřednictvím Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu 

(EASO). EASO bude členským státům poskytovat praktickou pomoc při přijímání 

rozhodnutí o azyl. V současné době EK vyhlásila výběrové řízení na výkonného ředitele 

EASO. Instituce bude sídlit od poloviny roku 2010 na Maltě.

2.4.1.4 Konvent o budoucnosti Evropy

O ustavení Konventu o budoucnosti Evropy (dále Konvent) rozhodlo zasedání ER 

v Laekenu v prosinci 2001. Hlavním cílem Konventu byl návrh vypracovat návrh ústavní 

smlouvy EU. Text, který byl na Konventu vytvořen, měl sloužit jako základní dokument  

za předpokladu, že bude schválen mezivládními konferencemi a ratifikována všemi 25 

členskými státy. V prvních dvou pololetích činnosti Konventu byly ustanoveny pracovní 

skupiny, které jednaly o důležitých tématech, mezi které patřila také problematika 

zahraniční a bezpečnostní politiky EU, mimo jiné také vývoj evropské azylové politiky. 

Bylo vytvořeno závazné ustanovení týkající se azylu, které do budoucna umožňuje 

například jednotné azylové řízení společné pro všechny členské státy. Stále je ale společné 

azylové řízení hudbou budoucnosti a hlavní roli ve vedení azylového řízení mají 

v kompetencích jednotlivé členské státy. Sjednocovaná azylová opatření jako součást další 

harmonizační procedury by měla vést k vyššímu dosažení úrovně ochrany (z pohledu 

bezpečnosti státu), lepší spolupráci mezi členskými státy (finanční nebo ve smyslu přílivu 

masivního množství osob). Vize Konventu spočívala ve společné migrační politice ve 

sjednocení vstupu, pobytu a pohybu osob. Mělo by výrazným způsobem zamezit např. 

obchodování s lidmi, nelegální práci a nezákonnému jednání obecně. Tyto vize by se však 

neobešly bez plánovaného partnerství s třetími zeměmi, kde se dlouhodobě vyjednává na 

bilaterální a multilaterální bázi (Janů, Rozumek, 2005: 15). Neúspěšná referenda 

v Nizozemí a ve Francii však z návrhu smlouvy vytvořila nepotřebný dokument.

2.4.2 Role NNO v harmonizaci evropské azylové legislativy

Pozice a působení nestátních neziskových organizací na evropskou azylovou politiku 

není zdaleka nevýznamná. Poměrně velké množství NNO si našla svá místa právě 

v Bruselu, kde se jejich pozice může významně posílit a následně mít poměrně silný vliv, 

stejně tak jako ostatní subjekty, které na poli azylu a v centru evropské legislativy působí. 

Celkový nárůst počtu nevládních organizací, které pochopily potřebu začít fungovat už 

nejen na národní bázi, ale také jako rovnocenný partner v utváření evropské politiky, 
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zaujímali v roce 2005 na evropském poli velmi výrazný 10 % podíl mezi celkovými 

15 000 lobbisty. Tento nárůst vlivu přišel přirozeně ze situace, kdy se takřka 75 % 

evropské legislativy s přímým vlivem na národní státy utváří právě na půdě evropských 

institucí. V této situaci občané pochopili nutnost zmenšovat distance mezi občany a 

nadnárodními institucemi. Uvědomělost, která v občanech zrála od počátku 90. let, 

přispívá k celkovému porozumění, participaci a pochopení v rámci občanského dialogu. 

Není pochyb, že NNO se podílely na významném rozvoji demokratické EU již v první 

dekádě fungujícího Společenství (Faziová, 2005). 

Při užším pohledu na azylovou legislativu je zřejmé, že i NNO v tomto prostředí 

pochopily (i když navzdory prvotnímu přílišnému odcizení a nedůvěře k evropským 

institucím), že aktivní přístup zdola se vyplácí a stávají se tak výrazným prvkem určité 

skupiny společnosti, jejíž vliv vzrůstá společně s propracovanou kooperací na všech 

úrovních. Důležité je nezávislé skupiny organizovat a budovat jejich sítě, které jsou 

schopny přenášet konkrétní názory a ovlivňovat tak evropskou azylovou politiku. Velmi 

angažovaná je například NNO Migration Policy Group (MPG), působící v Bruselu již 15 

let. MPG se snaží ovlivňovat evropskou migrační politiku a dosáhnout konkrétních cílů ve 

třech hlavních oblastech: migrace a mobilita, anti-diskriminace a rovnost a také v oblasti 

integrace a rozmanitosti (www.migpolgroup.com, 2010, překlad vlastní).

Situace NNO v otázce uprchlictví na poli EU má dvě roviny. V té první se mohou 

prostřednictvím Evropské rady pro uprchlíky a exulanty (ECRE) sdružovat a koordinovat 

společné aktivity v otázce legislativy a hlavně předpisů týkajících se migrace a azylu. 

ECRE se svými 69 členy ze 30 zemí zaujímá výraznou pozici v prostředí evropského 

nevládního sektoru. V České republice je navázána spolupráce s nestátní neziskovou 

organizací Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), která je velmi aktivní i na domácí 

uprchlické a azylové scéně. Druhá rovina je faktický vliv na evropské instituce 

s výkonnými orgány EU, kde je role těchto institucí rozhodující. Hovoří se o tzv. deficitu 

demokracie v procesu tvorby azylového práva. Prakticky to znamená, že veškerá pravomoc 

je svěřená představitelům ministerstev a vlastní vliv tvorby politiky prostřednictvím 

lobbistické platformy ECRE není příliš efektivní. Dle Rozumka by se to však mělo změnit 

s druhou fází harmonizace, jelikož rozhodovací pravomoce připadnou z velké části EP 

(Janů, Rozumek, 2005: 14).

V procesu harmonizace a její první části dospěla Evropská komise k vcelku 

kladnému hodnocení jejího průběhu po stránce opatření a zacházení s příslušníky ze třetích 

http://www.migpolgroup.com/
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zemí legálně pobývající v zemích EU a také v poskytování procedurálních záruk ochrany 

všech členských států. Většina usnesení se formálně a legislativně stačila předložit, ovšem 

narazila na suverénní národní státy, kde se především konkrétní choulostivá témata 

nesetkala s konsensem. Důvodem, kvůli kterému se státy neshodly, jsou způsobeny 

především rozdílnými politikami národních států a úrovní standardů, které poskytují 

v oblasti migrace. Ve skutečnosti se mnohé národní standardy nelišily od navrhovaných 

změn, ovšem zde se odrazila neschopnost jednotlivých států sladit vnitrostátní postupy 

s těmi navrhovanými (ECRE, 2004: 27, překlad vlastní). Národní státy si i přes schválená 

ustanovení prosadily své vlastní zájmy a některé hlavní pilíře z jednání v Tampere zůstaly 

nepostaveny.9  

„Státy neprojevily mnoho smyslu pro solidaritu ani dostatek politické vůle ke 

kompromisním krokům a sledovaly úzké národní zájmy na úkor běženců…“(Janů, 

Rozumek, 2005: 29). Kritizována byla též role EP, jako subjektu, který se podílel na 

legislativním procesu. Závěrem EK bylo konstatování, že: „akce Unie nemohou být 

účinné, pokud nebudou v členských státech zaštítěné politickou vůlí zajistit jejich 

realizaci“ (Janů, Rozumek, 2005: 29). 

V návaznosti na situaci, která následovala po prvním harmonizačním procesu se 

suverénní státy snažily na svém území udržet co nejnižší počty žadatelů o azyl a to 

především z obavy ze zneužívání jednotlivých azylových systémů ze strany migrantů. 

Tento trend zachytila také Česká republika. 

2.5 Česká republika a azylové právo v kontextu 

evropské integrace

Imigrace je pro ČR v posledních dvaceti letech poměrně novým fenoménem, jelikož 

předtím byla především zemí, která migranty produkovala. Po pádu komunismu v roce 

1989 počet příchozích cizinců narůstal každým rokem. Ke konci 80. let v tehdejším 

Československu oficiálně pobývalo kolem 30 tisíc cizích státních příslušníků. V polovině 

devadesátých let se již počet pohyboval okolo 100 tisíc. Procento cizinců žijících v ČR je 

však ve srovnání s ostatními západoevropskými zeměmi výrazně nižší. Počet cizinců v ČR 

                                                
9 Problémem se pro jednotlivé státy ukázalo to, zda budou svoje standardy snižovat, či zvyšovat. Dánská 
vláda například uvedla, že by zavedené vyšší standardy v reálné aplikaci byly nižší, než jsou nyní ve 
skutečnosti (ECRE, 2004: 25, překlad vlastní).
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v roce 2002 se pohyboval těsně nad hranicí 3 procent a např. v Rakousku činil počet 

cizinců celých 9 procent. (Mansfeldová, Kroupa, 2008: 153). 

S ohledem do nedávné minulosti byl v ČR do roku 1997 vývoj počtu žadatelů o MO 

celkem vyrovnaný. Od roku 1997 došlo k velmi výraznému nárůstu počtu žadatelů a svého 

vrcholu dosáhl v roce 2001, kdy počet žadatelů o MO přesáhl hranici 18 000. V tomto 

období mnoho cizinců používalo azyl a ostatní formy ochrany k tomu, aby legalizovali svá 

zaměstnání. Jednoduše využili ČR jako tranzitní zemi, aby se vyvarovali případného 

vyhoštění.10 Stát prostřednictvím pozměňovacího návrhu č. 2/2002 azylového zákona 

(AZ), který začal platit v únoru 2002, ekonomickým a tranzitním migrantům zastavil 

předchozí možnost zneužívání předchozích podmínek a čísla nově příchozích žadatelů o 

MO činila v roce 2002 „pouze“ 8840 žadatelů o MO. Přesto se ČR stala poměrně rychle 

tranzitní zemí: geograficky blízko Německu a Rakousku, na druhé straně sousedí se 

Slovenskem a blízko jsou též státy bývalého Sovětského svazu a Ukrajina. Všem druhům 

migrace dominuje migrace ekonomická a také migrace k založení rodiny. Rodinné vztahy 

hrají důležitou roli v podpoře ostatních migrantů tím, že mohou být velice užitečné 

v poskytování informací o cílové zemi. S ohledem na vývoj migrace v ČR současné trendy 

budou pokračovat dále. Nejsou zde žádné překážky, k tomu, aby se situace v ČR 

nevyvíjela obdobně jako v mnoha západoevropských demokraciích (Drbohlav, 2004, 

překlad vlastní). 

Zajímavá jsou i čísla počtu žadatelů o MO ze statistiky Organizace pro ekonomickou 

spolupráci a rozvoj (OECD): v roce 2007 činil v ČR počet žadatelů o azyl 1878 osob a v 

Rakousku v témže roce 11921 osob (OECD, 2009).

V době, kdy ostatní členské státy bojovaly s vysokým přílivem žadatelů o azyl a 

snažily se pomocí restriktivních opatření (omezení vstupu na pracovní trh, přísnější vízová 

politika, nesnadná asimilace a v neposlední řadě snížený obnos financí) omezit příliv 

žadatelů o azyl, nezbývalo ČR, než se prostřednictvím evropských norem zapojit do této 

restriktivní vlny. Česká republika se zavázala ke spolupráci s EU v oblasti azylu a 

uprchlictví. Ještě před samotným vstupem ČR do EU musela být novelizována ústava. 

Takzvaná euronovela byla přijata 18. října 2001. Po této změně následovalo přijetí 

lidskoprávních smluv, mezinárodních rozhodnutí, směrnic a nařízení, které jsou nadřazené 

                                                
10 Správním vyhoštěním se rozumí ukončení pobytu cizince na území, které je spojeno se stanovením doby 
vycestování z území a doby, po kterou nelze umožnit cizinci vstup na území (Zákon o pobytu cizinců č. 
326/1999 Sb., § 118).
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vnitrostátnímu právu. V období po vstupu do EU dne 1. května 2004 se Česká republika 

svým přidružením zavázala k plnění evropských mezinárodních norem a úmluv, které 

v kolizi s vnitrostátním právem při splnění podmínky jednoznačnosti, konkrétnosti a 

bezpodmínečnosti mají obecně přímý účinek a nadřazenost (Janů, Rozumek, 2004). 

V rámci Evropské unie se ČR v kontextu cizineckého práva řídí těmito zavazujícími 

dokumenty:

- Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod,

- Evropská sociální charta,

- Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

- Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech,

- Evropská úmluva o státním občanství a další.

Mansfeldová a Kroupa píší, že odborníci v problematice migrace tvrdí, že 

dodržování evropského právního řádu má negativní účinky na českou migrační politiku,

protože do pozadí odsunulo samostatnou a celistvou národní imigrační strategii. Azylová 

politika se stává stále přísnější a proces evropeizace azylového práva je nekonzistentní. 

„Výsledkem je, že v České republice v současné době chybí instituce, která by měla za 

úkol celkovou formulaci a koordinace politik týkajících se migrace a integrace cizinců“ 

(Mansfeldová, Kroupa, 2008: 161). 

Česká republika institut uprchlictví a azylu zakotvuje v těchto dokumentech: 

- Čl. 43 Listiny základních práv a svobod,

- Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu (dále AZ) a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o 

Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění 

pozdějších předpisů,

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

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

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

republiky, ve znění pozdějších předpisů.

2.5.1 Tvorba migrační politiky v České republice

Celkové směřování migračních a integračních politik v ČR se dá velmi těžko 

definovat. Česká přistěhovalecká politika není otevřená veřejnému dialogu a doposud 

zůstává v gestci státních úředníků. V posledních letech se ovšem nelze upřít snaha NNO o 
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upravení poměrů v souvislosti s problematikou a nastolení reálné veřejné debaty (např. 

Migrační manifest).11 Migrace v kontextu ČR není prozatím ani velkým tématem 

politického diskursu: politické strany ještě důrazně neprojevily zájem zařadit tuto 

problematiku do svého politického programu jako některý z hlavních pilířů. Můžeme 

ovšem pozorovat drobné příspěvky jednotlivých stran v problematice migrace na české 

politické scéně. Ve stranických programech lze pozorovat určité rozdíly napříč politickou 

scénou, jež jsou poměrně zajímavé. Konkrétně se jedná o odlišnosti dvou nejsilnějších 

politických stran České strany sociálně demokratické (ČSSD) a Občanské demokratické 

strany (ODS). ČSSD v roce 2006 vyhlašovala podporu integraci cizinců a usnadnění 

legálního zaměstnávání. Většinou se jednalo o neuskutečněné cíle. ODS zaměřilo svou

pozornost na problémy migrace již dříve (v souvislosti s kriminalitou) než ČSSD. ODS 

hájí poněkud restriktivnější přístup, slibuje důsledné kontroly, přísné tresty ve spojení 

s nelegálním zaměstnáváním. I přes některé náznaky represivních prvků, však můžeme 

považovat stav v české politice vůči migrantům za uspokojivý (Mansfeldová, Kroupa, 

2008). 

Pro lepší orientaci v migrační politice českého státu po roce 1989 lze rozdělit vývoj 

do třech období: 

1. Rok 1990 až 1996. V tomto období český stát žádným způsobem neomezoval 

ani nereguloval migraci.

2. Rok 1996 až 1999. Přineslo zpřísnění migrační politiky, počínaly snahy 

přizpůsobit se požadavkům vstupu do EU.

3. Rok 1999 až současnost. Projevené snahy o komplexní přístup k otázkám 

migrace. V této poslední fázi nastává čas k formování migračních politik 

s uvědoměním, že pouhá harmonizace s předpisy EU bude nedostatečná 

(Baršová, Barša in Mansfeldová, Kroupa, 2008: 160).  

Hlavním aktérem tvorby azylové politiky v ČR je stát, konkrétně vláda a 

Ministerstvo vnitra ČR. Dalšími aktéry je Parlament ČR, který o podaných návrzích 

hlasuje a také prezident republiky, který svým podpisem rozhoduje o platnosti zákonů. 

Významnou roli na poli migrační problematiky tvoří také nestátní neziskový sektor, který 

po stránce tvorby zákonů nemá příliš velkou odezvu, na druhé straně hraje nezastupitelnou 

roli v implementaci azylové politiky. Nepřehlédnutelná je také role médií a to jak v 

pozitivním tak negativním kontextu. 
                                                
11 Text dostupný na: <http://www.migraceonline.cz/migracnimanifest/> .
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Stát ve formě výkonných státních orgánů by měl vystupovat jako koordinátor mezi 

státními institucemi a agenturami. Měl by přispívat ke vzájemné spolupráci na různých 

úrovních státní správy a samozřejmě mezi příslušnými aktéry. Snahou vlád by měla být 

koordinace spolupráce státu a NNO a stejně tak spolupráce NNO mezi sebou. Stát by se 

mohl zasadit o podporu aktivit nevládních a ostatních společenských aktérů, zaměřit se na 

partnerství a tím přispět ke společnému dialogu (Rada Evropy, 2000).

„Ačkoliv stát má nejdůležitější roli v určení, zda a komu je do země povolen vstup, 

jinými slovy v tvorbě a následném vykonávání imigrační politiky, růst globálního 

ekonomického systému a dalších transnacionálních procesů jeho roli transformoval, a to 

jednoznačně ve smyslu významného oslabení jeho vlivu. Změny zasáhly zejména 

regulační zdroje státu“. Drbohlav vidí příčiny v přesunu pravomocí na supranárodní 

organizace např. EU, World Trade Organization (WTO) a privatizaci aktivit veřejného 

sektoru a ekonomická regulace, která ovlivňuje i migrační proces (Drbohlav, s.d.: 2).

2.5.2 Ministerstvo vnitra ČR a mezinárodní migrace

Ministerstvo vnitra je gestorem za problematiku mezinárodní migrace a mezinárodní 

ochrany v České republice a vykonává výkon státní správy na úrovni legislativně-

koncepční, analytické i realizační (vede správní řízení o udělení azylu). Úsekem 

ministerstva, který zodpovídá za vykonávání úkolů v oblasti uprchlictví, azylu, koncepce 

azylové politiky, vstupu cizinců, integrace a schengenské spolupráce je Odbor azylové a 

migrační politiky (OAMP). Otázky migrace a azylu jsou plně v kompetenci tří složek 

ministerstva a to Policie ČR (PČR), OAMP a SUZ.  Hlavním cílem odboru je poskytnout 

účinnou ochranu cizincům v těžké životní situaci v souladu se zákonem a zároveň zabránit 

zneužívání institutu azylu. Prioritou je taktéž vytvořit fungující systém podporující řízenou 

legální migraci a zároveň potírat migraci nelegální. S tímto úzce souvisí ochrana státních 

hranic v souladu se schengenským prostorem. Mezi další úkoly MV ČR patří vystupovat 

jako prvoinstanční správní orgán při udělování trvalých a dlouhodobých pobytů (přebráno 

od Policie ČR), vydávání zelených karet, zajišťuje Státní integrační program (SIP), 

spolupracuje na mezinárodní úrovni v oblasti migrace, stanovuje státní příslušníky států, 

které mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště pouze na základě udělení 

letištního víza aj. (www.mvcr.cz, 2010).



38

2.5.3 Správa uprchlických zařízení MV ČR 

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR je organizační složka státu 

zřízená Ministerstvem vnitra a podléhající náměstkovi pro veřejný pořádek a bezpečnost. 

SUZ vznikla jako rozpočtová organizace a v roce 1996 byla oddělena od tehdejšího odboru 

pro uprchlíky, aby byl oddělen výkon státní správy od zabezpečení služeb žadatelů o 

mezinárodní ochranu.  SUZ by měla pružně reagovat na změny v migraci a z tohoto 

důvodu je navržena i organizační struktura. Všeobecně by měla SUZ zajistit důstojné 

podmínky pro žadatele o mezinárodní ochranu a také pro zajištěné cizince. Od doby vzniku 

SUZ je hlavní činností organizace péče o žadatele o mezinárodní ochranu a azylanty. 

Činnosti zahrnují široké spektrum služeb: jedná se zejména o poskytnutí ubytování, stravy, 

volnočasových aktivit, základních hygienických prostředků a kapesného. V gestci SUZ je 

dále také péče o zajištěné cizince v zařízeních pro zajištění cizinců a od roku 2009 

poskytuje také služby pro přesídlené osoby. SUZ má hlavní sídlo v Praze a k 1. 11. 2009 

zaměstnávala 373 zaměstnanců (www.suz.cz, 2010). 

2.5.3.1 Druhy zařízení SUZ

Souhrnně se tato zařízení nazývají jako azylová zařízení. Jejich klienty jsou v případě 

přijímacího a pobytového střediska žadatelé o mezinárodní ochranu. V případě 

integračních středisek se jedná již o azylanty, v případě zařízení pro zajištění cizinců se 

jedná o zajištěného cizince.12

V roce 2010 SUZ obsahovala tuto síť zařízení (viz. Příloha č. 3, Obrázek č. 1):

1. Přijímací střediska (PřS): V roce 2009 SUZ provozovala 2 přijímající střediska: 

Praha-Ruzyně a Vyšní Lhoty (od 1. 1. 2010 PřS Zastávka), s celkovou kapacitou 630 

lůžek. Tento počet se v průběhu roku neměnil. Přijímací střediska slouží k prvotnímu 

ubytování žadatelů o mezinárodní ochranu. Tato střediska jsou uzavřená, tzn. žadatelé je 

nemůžou svévolně opustit.13 Pro žadatele zde platí povinnost setrvat po dobu určenou 

zákonem č. 235/1999 Sb., o azylu ve znění pozdějších předpisů a to na základě rozhodnutí 

OAMP. Průměrná délka pobytu žadatele v přijímacím středisku byla v roce 2008 celkem 

29 dnů.

                                                
12 V tomto případě se cizincem rozumí osoba ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců a splňuje 
odstavce § 124.
13  Ve většině západoevropských zemích pojem uzavřená střediska (close camps) neznají resp. tento typ 
ubytování vůbec neposkytují. Tato střediska se nacházejí např. v České republice, Slovenské republice a 
Španělsku (vlastní výzkum).
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2. Pobytová střediska (PoS): V roce 2009 měl SUZ pod patronací 4 pobytová 

střediska: Zastávka (činnost jako PoS ukončena 31. 12. 2009), Havířov, Kostelec nad 

Orlicí a Stráž pod Ralskem (činnost ukončena k 31. 6. 2009). Pobytová střediska slouží 

k ubytování žadatelů v době řízení o udělení mezinárodní ochrany. Tato střediska mohou 

žadatelé opouštět na základě podmínek stanovených v zákoně o azylu. 

3. Zařízení pro zajištění cizinců (ZZC): umístěna jsou v Bělé pod Bezdězem a 

Poštorné. Tato zařízení jsou definována jako zařízení s „mírným režimem zajištění“ a jsou 

v nich ubytováni cizinci na základě rozhodnutí Inspektorátu cizinecké policie (ICP). ICP 

tyto cizince zajistí na základě skutečností neslučitelných se zákonem č. 326/1999 Sb. o 

pobytu cizinců na území České republiky a dopraví do střediska. 

4. Integrační azylová střediska (IAS): slouží k dočasnému ubytování osob, kterým 

byl udělen azyl. V současné době SUZ provozuje IAS v Předlicích, České Lípě, Jaroměři a 

v Brně.  

5. Centra na podporu integrace cizinců: mají za cíl poskytovat dlouhodobou a 

koncepční pomoc pro integraci cizinců. Poskytují poradenskou a informační službu, výuku 

českého jazyka, právní poradenství a sociokulturní kurzy. Vizí do budoucna je mít 

v každém kraji ČR po jednom centru na podporu integrace cizinců. V současné době už 

svou činnost zahájila centra v Plzni, Pardubicích, Ostravě a Zlíně. Během roku 2010 se síť 

rozšíří o další centra v Českých Budějovicích, Karlových Varech, Olomouci a Liberci. 

Centra na podporu integrace cizinců se stala terčem kritiky především kvůli svému 

původně jednotnému záměru, který se změnil v podstatě na nejednotný.  Faktem je, že 

čtyři centra v Pardubickém, Plzeňském, Moravskoslezském a Zlínském kraji spravuje 

SUZ, v Ústeckém kraji NNO Poradna pro uprchlíky (PPU) a v Jihomoravském kraji je to 

kraj sám. 

„Podle Ministerstva vnitra se tedy jedná o vytvoření přehledné struktury integrační 

politiky v ČR, kdy v každém kraji bude fungovat jedno z Center, které má koordinovat 

lokální integraci cizinců a zároveň se stát hlavním poskytovatelem informací o této 

problematice v dané oblasti“ (Tošnerová, 2010). Problémem se ovšem jeví zejména 

financování, které je realizováno prostřednictvím Evropského integračního fondu (EIF) a

následně přerozdělované MV ČR. Ze strany NNO proto vznikají obavy z možné výměny 

dodavatele služeb a z toho, že pouze jeden subjekt bude disponovat možnostmi udávat 

směr center a to v rovině finanční a také obsahové.  Vlastní činnost center a kvalita 
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poskytovaných služeb se bude odvíjet od vzájemné spolupráce provozovatelů center a 

spolupracujících subjektů. Většinou jsou touto činností pověřeny NNO, v některých krajích 

ovšem dochází k pokrytí služeb i komerčním sektorem. 

2.5.3.2 Přijímací středisko Praha-Ruzyně

Zařízení s charakterem „uzavřené“ se nachází v tranzitním prostoru mezinárodního 

letiště v Praze-Ruzyni a bylo otevřeno počátkem roku 2006. Kapacita střediska je přibližně 

45 lůžek. PřS slouží k hromadnému ubytování cizinců, kteří učinili prohlášení o 

mezinárodní ochraně v tranzitním prostoru mezinárodního letiště minimálně do doby, kdy 

MV ČR umožní žadateli vstup na území. PřS se řídí ubytovacím řádem vydaným SUZ.

Přijímací středisko se z pohledu vnitřního členění dělí na sociální a ekonomický 

odbor, skupinu sociálních pracovníků příjmu a zdravotní odbor (od 1. 9. 2009 spadá pod 

Zdravotnické zařízení MV ČR). Z hlediska ubytování je PřS rozděleno na místnosti pro

ubytování a společné prostory (viz. Příloha č. 3, Obrázek č. 2). Při příchodu žadatele je mu 

přidělena místnost, kterou nemá možnost svévolně měnit. Žadatel má možnost být 

ubytován společně se svým rodinným příslušníkem, či příbuzným. Při posuzování těchto 

rodinných vazeb je směrodatné vyjádření OAMP. Při ubytování se přihlíží k náboženským, 

etnickým či národnostním odlišnostem. Vnitřní členění střediska umožňuje též využívat 

tzv. chráněné zóny, která je určena především pro rodiny, matky s dětmi či ženy. Chráněná 

zóna vychází z principu faktické ochrany skupinám žadatelů o MO pro dobu pobytu ve 

středisku. Slouží k dobrovolnému zajištění bezpečí a zejména prevenci negativních jevů 

spojených se pobytem ve specifickém sociálním prostředí uzavřeného zařízení tzn. umožní 

žadateli nepřijít do nechráněného kontaktu s žadatelem umístěném ve standardní zóně.14

Výdej stravy se poskytuje 3x denně, v případě dětí do 18 let 5x denně. Strava je 

poskytována ve třech základních okruzích: evropská, poté okruh s vyloučením vepřového 

masa a vegetariánská.

PřS spolupracuje na poli NNO hlavně s OPU a ADCH Praha a International 

organization of migration (IOM). Dalšími subjekty, se kterými je vedena součinnost jsou 

ICP PČR a další složky PČR. 

                                                
14 Podrobněji dle vnitřních pokynů ředitele SUZ MV ČR (Strategie vnitřní bezpečnosti v azylových 
zařízeních MV ČR – zajištění bezpečí ohrožených skupin žadatelů o udělení azylu).
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2.5.3.3 Azylové řízení na mezinárodním letišti

V průběhu pobytu v PřS prochází cizinec první fází žádosti o mezinárodní ochranu, 

kdy je s ním sepsána písemná žádost o udělení MO a jsou zajištěny základní potřeby 

cizince. Cizinec je předán cizineckou policií do PřS poté, co učinil prohlášení o 

mezinárodní ochraně v tranzitním prostoru mezinárodního letiště. MV ČR o žádosti o 

udělení mezinárodní ochrany vydá rozhodnutí nejpozději do 4 týdnů ode dne učinění 

prohlášení o mezinárodní ochraně cizincem. Nerozhodne-li ministerstvo v uvedené lhůtě, 

umožní cizinci vstup na území. Do pěti dnů ode dne učinění prohlášení o mezinárodní 

ochraně cizincem ministerstvo rozhodne, zda cizinci povolí vstup na území. Vstup na 

území se nepovoluje cizinci:

a) u něhož nebyla spolehlivě zjištěna totožnost,

b) který se prokazuje padělanými doklady totožnosti, nebo

c) u něhož se lze důvodně domnívat, že by mohl představovat nebezpečí 

    pro  bezpečnost státu, veřejné zdraví či veřejný pořádek.

Proti rozhodnutí ministerstva se lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. 

Cizinec je oprávněn požádat o povolení vstupu na území opakovaně po uplynutí 1 měsíce 

od nabytí právní moci rozhodnutí ministerstva vydaného v téže věci. Cizinec, který je 

umístěn v přijímacím středisku na mezinárodním letišti v době nabytí právní moci 

negativního rozhodnutí krajského soudu o žalobě proti rozhodnutí ministerstva je povinen, 

nezrušil-li soud rozhodnutí ministerstva nejpozději do 30 dnů vycestovat mimo území. 

Doba pobytu cizince v PřS na mezinárodním letišti nesmí být delší než 120 dnů ode dne 

učinění prohlášení o mezinárodní ochraně cizincem. Nerozhodne-li soud o žalobě proti 

rozhodnutí ministerstva ve věci MO v této lhůtě, je cizinci umožněn vstup na území a 

ministerstvo jej dopraví do azylového zařízení na území. Cizinec je řádně poučen, že za 

okolností vyplívající z případu je povinen setrvat v PřS, maximálně však 120 dnů (viz. 

Příloha č. 4, Obrázek č. 3). V rámci azylového řízení je prováděn pohovor. Pracovník 

OAMP má pro tyto účely zařízenou zvláštní místnost (kancelář). Tímto úkolem je pověřen 

pracovník ministerstva, který jej provede za účelem zjištění podkladů pro vydání 

rozhodnutí. O provedeném pohovoru sepíše protokol. Žadatel o MO je povinen se 

k pohovoru dostavit v uvedeném místě a čase pohovoru. Výjimku tvoří například nemoc či 

hospitalizace žadatele o MO. V tomto případě je žadatel povinen vždy doložit lékařskou 

zprávu o svém stavu. V případě psychické nezpůsobilosti si však OAMP může se 

souhlasem žadatele nechat zprávu vypracovat. Z důvodů hodných zvláštního zřetele, zajistí 
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ministerstvo vedení pohovoru, i tlumočení osobou stejného pohlaví (je-li to v možnostech 

ministerstva). Dále zajistí vhodné podmínky k realizaci pohovoru a váže všechny účastníky 

řízení (tlumočníka, pohovoristu nebo právního zástupce nezletilého) k mlčenlivosti a

diskrétnosti ve spojení s provedeným řízením. Pohovor s žadatelem o MO provádí 

kvalifikovaná osoba (Zákon 325/1999, § 73, § 23).

V otázce vedení pohovoru a osoby pohovoristy se v současné době vedou vážné 

debaty. Dle studie zpracované pro UNHCR se uvádí, že OAMP, jejíž pracovníci pohovory 

vedou, neuvedl žádnou konkrétní vzdělávací akci sloužící ke vzdělání pohovoristů za 

poslední čtyři roky. Dle informací sdělených samotným OAMP je to právě osoba vedoucí 

pohovor, která samostatně nebo ve spolupráci s osobou rozhodující daný případ pohovor 

připravuje Za těchto předpokladů, kdy nebyly uvedeny žádné vzdělávací akce pro osoby 

vedoucí pohovor ze strany OAMP, je počínání v rozkolu s AZ § 23 odst. 4, kdy pohovor 

provádí vždy kvalifikovaná osoba. Zvláštní pozornost by měla být věnována osobám se 

zvláštními potřebami15 (Asociace, 2009).

2.5.3.4 Letištní víza 

MV ČR je zmocněno stanovit právním předpisem, kteří cizinci mohou pobývat 

v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území ČR pouze na základě uděleného 

letištního víza. V současné době je výčet států a jejich státních příslušníků ustanoven 

vyhláškou MV ČR č. 446/2005 Sb. Touto vyhláškou se MV ČR snaží průběžně zabraňovat 

přílivu migrantů, kteří zneužívají toho faktu, že nepotřebují letištní vízum a při svém 

mezipřistání v ČR nepokračují dále do avizované cílové destinace. Namísto pokračování 

do cílové destinace cizinci prohlásí prostřednictvím ICP PČR úmysl požádat o MO. 

Poslední opatření bylo provedeno vyhláškou č. 111/2008 Sb. dne 4. 4. 2008, na jejímž 

základě příslušníci Turecka a držitelé cestovních dokladů vydaných tímto státem účelově 

žádali o MO (Ministerstvo vnitra, 2008). 

                                                
15 Dle čl. 17 odst. 1 směrnice Rady č. 2003/9/ES ze dne 27. ledna 2003 jsou osoby se zvláštními potřebami 
„zranitelné osoby, například nezletilé osoby, nezletilé osoby bez doprovodu, invalidní osoby, staré osoby, 
těhotné ženy, osamělé rodiče s nezletilými dětmi a osoby, které byl podrobeny mučení, znásilnění nebo jiným 
formám hrubého psychického, fyzického nebo sexuálního násilí.“
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2.6 Trendy v oblasti mezinárodní ochrany v roce 

2009 v ČR

V současné době lze pozorovat sestupnou tendenci podaných žádostí o mezinárodní 

ochranu v ČR. V roce 2009 bylo podáno celkem 1258 žádostí o MO. Téměř polovina 

podaných žádostí o MO (625) v roce 2009 byla podána opakovaně, přičemž nově 

příchozích cizinců žádajících o MO bylo 633. Opakované žádosti byly podávány osobami, 

které již na území ČR pobývaly delší časové období a jejichž žádostem nebylo 

odpovědnými orgány vyhověno. Tento jev je způsoben implementací Směrnice Rady 

2005/85/ES, která umožňuje okamžité a opakované podání žádosti po jejím předchozím 

zamítnutí.  Není již povinností dodržet zákonnou dvouletou lhůtu pro opakované podání 

žádosti.  Dle Výroční zprávy OAMP z roku 2009 se jedná o „účelově podávané žádosti, 

jejichž cílem je zajištění legálnosti pobytu na území“ (Ministerstvo vnitra, 2009).

Graf 1. Rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany v roce 2009.

Zdroj: http://www.mvcr.cz/clanek/migracni-a-azylova-politika-ceske-republiky-470144. 
aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d, [cit. 2. 3. 2010].

O mezinárodní ochranu žádali cizinci šedesáti různých státních příslušností. Nejvíce 

žádostí bylo podáno příslušníky Ukrajiny (203), následuje Kazachstán (168) a státní 

příslušníci Mongolska (159). Skupinu s největšími počty žadatelů za rok 2009 uzavírá 

Turecko se 66 žádostmi. Tyto čtyři skupiny se podílely téměř 50 % na celkovém počtu 
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podaných žádostí. Mezi další početnější skupiny patří státní příslušníci Vietnamu (63), 

Ruska (57), Běloruska (54), Sýrie (45), Nigérie a osoby bez státní příslušnosti (65). Jeden 

z nejčastěji udávaných důvodů podávání žádostí patřila v roce 2009 legalizace pobytu na 

území ČR, kdy se cizinci snaží legalizovat svůj neoprávněný pobytový status. Mezinárodní 

ochrana ve formě azylu či doplňkové ochrany byla v roce 2009 přiznána v 10 % 

rozhodovaných případů. Konkrétně se jednalo o 75 případů uděleného azylu a 28 případů 

doplňkové ochrany16 (Ministerstvo vnitra, 2009). 

Graf 2. Počty žádostí o mezinárodní ochranu v jednotlivých letech.

Zdroj: http://www.mvcr.cz/clanek/migracni-a-azylova-politika-ceske-republiky-
470144.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d, [cit. 2. 3. 2010].

                                                
16 Doplňková ochrana se udělí cizinci, který nesplňuje důvody pro udělení azylu, bude-li v řízení o udělení 
MO zjištěno, že v jeho případě jsou důvodné obavy…a nemůže využít ochrany státu, jehož je státním 
občanem  (Zákon o azylu č. 325/1999 Sb., § 14a).
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3 Praktická část

Výzkum byl proveden za účelem vymezení vztahu a rolí mezi NNO působícími na 

poli žadatelů o MO a státními orgány, jež azylovou problematiku mají v náplni své 

činnosti. Výzkum je prováděn v zařízení SUZ (PřS Praha-Ruzyně) a má za cíl poukázat na 

jednotlivé segmenty spolupráce, druhy, kvalitu a četnost poskytovaných služeb a 

vyhodnotit vzájemný vztah mezi těmito aktéry. Zaměřil jsem se na průběh činností a 

aktivity státní správy z oblasti azylu a rovněž na činnosti nestátních neziskových 

organizací, které v zařízení dlouhodobě působí. V rámci prováděného výzkumu jsem si 

vytyčil dvě hypotézy zmíněné v úvodu této práce.

3.1 Metodologie 

Výchozím pramenem pro určení vztahu státu a NNO byla publikace kolektivu autorů 

Veřejná politika, na základě které jsem vymezil dosud známé vzájemné vztahy mezi těmito 

aktéry. Následovalo určení a vytyčení hypotéz. Dále byl výzkum uskutečněn 

prostřednictvím analýzy dokumentů (výročních zpráv) státní správy a nestátních 

neziskových organizací, dotazníků s uzavřenými otázkami a polostandardizovaných 

rozhovorů. Studovány byly také související materiály v podobě ubytovacího řádu, 

metodických příruček a doporučení. Pozornost byla věnována také zákonu č. 325/199 Sb. o 

azylu.

Vzájemné vztahy státu a NNO pak byly zachyceny převážně ve vztahu konkrétních 

NNO (OPU a ADCH) k SUZ, která představuje instituci, která fakticky s NNO jedná a 

aktivně spolupracuje. Největší část výzkumu byla prováděna v PřS Praha-Ruzyně, kde se 

samotní aktéři střetávají. Sběr dat byl uskutečněn za rok 2009 a počátek roku 2010.

Samozřejmostí bylo seznámení se s webovými stránkami organizací: státního nebo 

nestátního neziskového sektoru. Využil jsem též některých svých studentských prací 

vytvořených v průběhu studia na Katedře Občanské společnosti v Praze. Inspirující byla 

pro mě diplomová práce „Role nevládních neziskových organizací v procesu integrace 

azylantů v České republice“ od G. Románkové. 
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3.2 Popis metod výzkumu

a) Analýza dokumentů

Nejdůležitější částí analýzy dokumentů jsou výroční zprávy OPU, ADCH a SUZ za 

rok 2008. Zaměřil jsem se především na finanční stránku organizací a na poskytování 

konkrétních služeb. Dalším dokumentem, který jsem podrobil stručné analýze je azylový 

zákon.

Pro účely této práce byly prostudovány také metodické příručky (ubytovací řád, 

postup při poskytování právní pomoci apod.), tabulky a grafy (zejména zachycující vývoj 

počtu žadatelů o MO), jež některé z nich jsou součástí obsahu práce. 

b) Dotazníky

Tuto metodu jsem si vybral z důvodu její vysoké efektivity a také pro velký rozsah 

informací od daného počtu respondentů v poměrně krátkém čase.  Použil jsem formu 

uzavřených otázek, které mají vysokou relevanci. Z vlastní zkušenosti i ze zkušeností 

ostatních výzkumníků vím, že forma otevřených otázek bývá pro respondenty velmi 

odrazující a velmi často zůstává dotazník nevyplněný. Osobním přáním bylo zodpovězení 

veškerých otázek a návratnosti dotazníků. Z tohoto důvodu jsem zvolil osobní předání a 

vyzvednutí dotazníků, které zaručuje poměrně vysokou návratnost. Otázky jsou seřazeny 

praktickým způsobem, tzn. nejvíce náročné otázky jsou položeny hned v úvodu. Připravil 

jsem dotazníky ve dvou vyhotoveních: jeden dotazník vyplňovali zaměstnanci státní 

správy, druhý dotazník vyplňovali zaměstnanci nestátního neziskového sektoru. Za vhodné

jsem považoval možnost nechat respondenty vyjádřit se i svými slovy potom, co odpoví na 

některou z konkrétních uzavřených otázek. Dotazník pro neziskový sektor obsahuje 20 

otázek, dotazník pro zaměstnance státní správy obsahuje rovněž 20 otázek. Celkově bylo 

rozdáno 40 dotazníků, přičemž návratnost dosáhla 32 dotazníků, což činí celých 80 

procent.

c) Polostandardizované rozhovory

Výzkum byl doplněn také o rozhovory, které v některých případech přinesou více 

informací, než samotné dotazníky. Rozhovory byly učiněny na základě náhodného výběru 

a především ochoty osoby učinit polostandardizovaný rozhovor. Respondenti zahrnují 

představitele nestátního neziskového sektoru a státní správy. Polostandardizovaný 

rozhovor byl zaměřen především na cíl zjistit, jak na dané respondenty působí součinnost 
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státu a NNO. Rozhovory byly vedeny s právníkem nestátní neziskové organizace ADCH 

zastupujícím klienty, finančním manažerem OPU, jedním zaměstnancem OAMP a třemi 

zaměstnanci SUZ. 

3.2.1 Vzorek pro analýzu dokumentů, dotazníky a 

rozhovory ve státních organizacích

Pro analýzu dokumentů jsem si vybral výroční zprávu SUZ z roku 2008, kde 

rozumím struktuře organizace a informacím ve výroční zprávě obsažené. Dále jsem se 

zabýval okrajově azylovým zákonem. 

Dotazníky a rozhovory byly uskutečněny se zaměstnanci MV ČR: SUZ, OAMP a to 

na různých pracovních pozicích a sekcích odborů. Jelikož se v práci zabývám především 

žadateli o MO, tento vzorek státních institucí se zdá být zcela dostatečný. Důvodem je fakt, 

že tyto státní instituce se zabývají především touto skupinou. Mezi respondenty dotazníků 

jsou referenti, referenti – rozhodčí, sociální pracovníci, pracovníci příjmu a vedoucí 

oddělení. Všichni respondenti jsou relevantní k podávání odpovědí na výzkumné otázky, 

jak v dotaznících, tak v rozhovorech. 

Rozhovory byly provedeny s vedoucím odboru SUZ, vedoucím odboru SUZ na 

ředitelství, referentem OAMP a pracovníkem skupiny příjmu SUZ. Snažil jsem se vybrat 

respondenty dle pracovního zařazení, kteří by co nejlépe zachytili názory státních institucí. 

Tito respondenti se azylovou problematikou dlouhodobě zabývají, pracují se samotnými 

žadateli a považuji je za plně kompetentní.
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3.2.2 Vzorek pro analýzu dokumentů, dotazníky a 

rozhovory v NNO

Pro svou práci jsem si vybral organizace působící především ve spolupráci se SUZ

v PřS Praha-Ruzyně, a to zejména z technických a organizačních důvodů. Pro analýzu 

dokumentů jsem si vybral výroční zprávy OPU a ADCH za rok 2008. V případě 

rozhovorů, které byly polostandardizované a uskutečnily se jak v prostředí PřS Ruzyně, tak 

v sídle NNO se jednalo o organizace OPU, kde byl proveden rozhovor s finanční 

manažerkou organizace. Tento rozhovor považuji za velmi důležitý, jelikož právě finanční 

stránka velmi ovlivňuje spolupráci na úrovni státu a NNO. V ADCH se v případě 

rozhovoru jednalo o právního zástupce, který má s žadateli o MO dlouhodobé zkušenosti. 

Dotazníky pak vyplnili v obou organizacích respondenti z řad sociálních pracovníků, 

právníků, koordinátorů projektů i dobrovolníků. 

Výběr vzorku z řad NNO a státní správy neobsahuje kvantitativně velkou skupinu 

respondentů, jedná se však o výběr odborníků, kteří se pohybují v dané oblasti a rozumějí 

ji.

3.3 Přehled NNO spolupracující se státem na poli 

žadatelů o MO v ČR 

Nestátní neziskové organizace, které se angažují různými poskytovanými službami 

v této skupině a spolupracují se státem, jsou většinou neměnné a z hlediska časového 

hlediska spolupráce stabilní.  Můžeme je rozdělit na NNO, které jsou placené za činnosti 

přímo státem a na NNO, které finanční prostředky čerpají z jiných zdrojů.

Aktuálně placené subjekty (stav k 13. 1. 2010):

1. Charita Brno, Česká Lípa, Praha, Hradec Králové, Ústí nad Orlicí, Praha

2. SOZE (Sdružení občanů zabývající se migranty)

3. Diakonie Českobratrské církve evangelické

Neplacené subjekty (stav k 3. 2. 2009):

1. Farnost sv. Terezičky

2. OPU (volnočasové aktivity a právní poradenství)

3. Nesehnutí
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4. Sbor Bratrské jednoty baptistů

5. 8D

6. Poradna pro uprchlíky  ( nyní Sdružení pro integraci a migraci)

7. Islámská nadace

Mezi další neplacené subjekty patří několik fyzických osob, které vykonávají činnost 

na bázi dobrovolnictví a poskytují např. výuku českého jazyka, či duchovní podporu. 

V roce 2009 bylo též poskytováno doučování dětí v bývalém PoS Zastávka 

prostřednictvím státní příspěvkové organizace Institut pedagogicko-psychologického 

poradenství ČR.

Výše vyjmenovanou skupinu organizací a sdružení, založené a působící v ČR 

vhodně doplňují organizace s mezinárodním rozsahem, které v ČR zřizují svoje dceřiné 

pobočky. 

Mezi nejvýznamnější patří UNHCR, která působí v ČR od roku 1992 a byla založena 

v roce 1951. Sídlí v Ženevě. Stěžejním posláním organizace je mezinárodní ochrana ve 

všech formách, která znamená záruku lidských práv pro všechny uprchlíky tzn. žádat o 

azyl, zásadu nedobrovolného navrácení do země, kde hrozí pronásledování aj. Dohlíží a 

vynucuje respektování mezinárodních úmluv a poskytuje materiální pomoc potřebným. 

Stále více zdrojů investuje na předcházení prevenci hromadných útěků z míst postižených 

vážnými konflikty. Mezi partnery UNHCR patří Mezinárodní výbor Červeného kříže, 

Mezinárodní organizaci pro migraci a více než 500 nestátních neziskových organizací. 

Nejbližší spolupráce s NNO se podařilo navázat v oblastech okamžité pomoci v krizových 

situacích. UNHCR na určité úrovni spolupracuje i s NNO zabývajícími se azylovou 

problematikou u nás: OPU, Poradna pro integraci (PPI), ADCH, SOZE.

Ministerstvo vnitra nebo další orgány státu mají za povinnost umožnit zástupci 

UNHCR na jeho žádost bez průtahů umožnit navázat kontakt s žadatelem o MO a nahlížet 

do jeho spisu. Tyto informace nesmí mít zneužity a musejí být použity pouze pro potřeby 

plnění svých úkolů (Zákon 325/1999 Sb., § 37).

Další významnou organizací je International Organization for Migration (IOM). IOM 

je mezivládní organizace, která vznikla v roce 1951 a má již 122 členských států. V ČR 

působí IOM na základě podepsané smlouvy mezi IOM a ČR od roku 1998. Hlavními 

programovými činnostmi organizace je program dobrovolných návratů, pracovní migrace, 

potírání obchodu s lidmi, integrace cizinců v ČR aj. 
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3.3.1 NNO působící v PřS Praha-Ruzyně

3.3.1.1 Organizace pro pomoc uprchlíkům 

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) je nestátní neziskovou organizací, která 

byla založena v roce 1991. Poskytuje právní, sociální a psychologickou pomoc uprchlíkům 

a ostatním cizincům na území ČR. OPU navštěvuje pravidelně azylová zařízení a zařízení 

pro zajištění cizinců v ČR, ve kterých pomáhají žadatelům o azyl řešit právní záležitosti a 

případné problémy. Podílí se rovněž na organizování volného času žadatelů o azyl, kteří 

pobývají v azylových zařízeních. OPU pomáhá i azylantům a cizincům v Brně, Českých 

Budějovicích a v Plzni. 

OPU se snaží zlepšovat legislativní a sociální postavení cizinců s azylovou i 

neazylovou historií a upozorňovat příslušné úřady na obtíže, se kterými se při životě v ČR 

potýkají. Vedle popsaných aktivit realizuje OPU také vzdělávací programy pro studenty 

českých vysokých škol, které si kladou za cíl výchovu budoucích odborníků v oblasti 

právní a sociální práce s uprchlíky a migranty. Další činností OPU v oblasti vzdělávání je 

organizování přednášek na středních školách v ČR. Nejvýznamnějšími podporovateli 

činnosti OPU je Ministerstvo práce a sociálních věcí, zejména z prostředků Evropského 

sociálního fondu, Ministerstvo vnitra z prostředků Evropského uprchlického fondu, 

Ministerstvo zahraničních věcí pro práci v Gruzii, Úřad Vysokého komisaře OSN pro 

uprchlíky, Jihočeský, Plzeňský a Jihomoravský kraj a hlavní město Praha. OPU je členem 

ECRE, která sdružuje více než 50 členských organizací zabývajících se prací s uprchlíky a 

cizinci, kde ECRE pomáhá především ve výměně zkušeností a nových informací v oblasti 

azylové politiky a práva. OPU je dále členem Komise ministra práce a sociálních věcí pro 

integraci cizinců, členem Výboru pro práva cizinců při Radě vlády pro lidská práva a

členem Komise pro integraci azylantů při MV (www.opu.cz, 2010).

3.3.1.2 Charita České republiky, Středisko migrace 

Zřizovatelem Charity je Česká biskupská konference, Charita se dále dělí na osm 

arcidiecézních Charit, které zřizují dále Charity oblastní a městské. Kromě těchto charit se 

zakládají také Charity farní. Název projektu organizovaného Charitou je Pomoc migrantům 

a uprchlíkům. Projekt, který vznikl v roce 2000, poskytuje služby žadatelům o mezinárodní 

ochranu v přijímacím středisku Praha-Ruzyně. Cílem projektu je monitorování situace na 

pražském letišti, v souvislosti s migrací a poskytování právního a sociálního poradenství. 

http://www.opu.cz/
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Do tohoto přijímacího střediska dochází sociální pracovník, který poskytuje sociální 

poradenství, materiální pomoc a organizuje volnočasové aktivity.

   V rámci tohoto projektu se poskytuje od roku 2000 právní poradenství – jde 

zejména o oblast azylového řízení, soudního řízení v azylových věcech, správního 

vyhoštění, zdravotní péče v ČR, vzdělávací soustavě v ČR, zaměstnávání žadatelů o 

udělení mezinárodní ochrany, možnostech ubytování a poskytování finančních příspěvků. 

Nemalé množství dotazů se týká i možnosti dobrovolné repatriace.

Záměrem projektu je, aby žadatelé o udělení MO získaly základní informace o 

azylovém řízení v ČR a aby byli informováni o svých právech a povinnostech ještě před 

konáním pohovoru. Součástí projektu je i poskytování právního poradenství a zastupování 

v jednání s úřady, policií a ostatními institucemi. Služeb poradny využívají i migranti 

s různými formami pobytu, státem uznaní uprchlíci apod. 

3.4 Analýza dokumentů

K provedení analýzy dokumentů jsem zvolil výroční zprávy SUZ, OPU a ADCH za 

rok 2008. Volba těchto organizací byla zapříčiněna čistě pragmatickými důvody. Zejména

částečnou znalostí prostředí, možností navázaní užšího kontaktu a také ochota 

spolupracovat. U těchto institucí jsem se zaměřil především na finanční stránku organizací 

a na zdroje tohoto financování, dále také na poskytování služeb. Dle dosavadních 

informací o neustálé závislosti NNO na finančních prostředcích státu, považuji za přínosné 

zachytit skladbu finančních prostředků u zkoumaných NNO a jedné státní instituce (SUZ). 

Předpokládám, že následné zachycení financování dokáže alespoň zčásti nastínit vzájemný 

vztah mezi státem a NNO. 

V analýze vycházím z konkrétních informací uvedených ve výročních zprávách 

OPU, ADCH i SUZ za rok 2008, kde tyto informace čerpám a též uvádím v následující 

kapitole. Jedná se o finanční částky, zdroje financování a realizované projekty s popisem.

Dostupnost výročních zpráv byla bezproblémová, možná by se daly očekávat výroční 

zprávy již za rok 2009. Výroční zprávu OPU jsem si vyžádal prostřednictvím elektronické 

pošty, na webových stránkách nebyla k dispozici. Výroční zprávy za předcházející roky na 

webových stránkách k dispozici toho času byly. 
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1. Popis poskytovaných služeb ve výročních zprávách za rok 

2008 v PřS Praha-Ruzyně

2. Skladba finančních prostředků jednotlivých organizací a 

jejich původ.

3. Projekty uskutečněné z poskytnutých finančních zdrojů.

Dále jsem se zabýval zákonem o azylu, především se jedná se o porovnání 

stávajících a předchozích znění zákona č. 325/1999 Sb. o azylu, ve znění pozdějších 

předpisů, přičemž bylo použito materiálů zpracovaných NNO, které jednotlivé novelizace 

podrobily komentáři a nabízely změny v právních úpravách.

3.4.1 Azylový zákon

Novelizací tohoto zákona bylo mnoho, proto zde uvádím ty nejvýraznější změny. 

AZ prošel mnoha novelami, přičemž v dubnu 2007 se jednalo již o 13. novelu tohoto 

zákona. Jako hlavní náplň návrhu měla být implementace norem evropského azylového 

práva. „…těžiště návrhu zákona nakonec leží jinde. Na úkor práv žadatelů o MO se 

maximálně posiluje postavení ministerstva vnitra v azylovém procesu. Jeho jednání je 

prosté jakékoliv účinné kontroly, především pak té ze strany nezávislého soudu“ (Burdová 

Hradečná et al., 2007: 7). 

Jednalo se zejména o vyloučení přezkoumání opakovaných žádostí (Zákon 325/1999, 

§ 3 odst. 2), nepřípustnost udělení MO, mohl-li cizinec nalézt účinnou ochranu v první 

zemi azylu (Zákon 325/1999, § 10a písm. d), poskytování právní pomoci v místnosti tomu 

určené (Zákon 325/1999, § 21 odst. 3), zákaz držení elektronického komunikačního 

zařízení (Zákon 325/1999, § 45 odst. 1, 2, 3) a další. 

Novela zákona prošla Parlamentem ČR a byla podepsána prezidentem ČR. V praxi to 

znamenalo několik sporných okruhů, které byly posléze přivedeny do praxe. Námitky 

NNO o pozměňovací návrhy nebyly akceptovány.
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3.4.2 Vyhodnocení analýzy výročních zpráv

1. Popis poskytovaných služeb ve výročních zprávách za rok 2008 v PřS Praha-

Ruzyně dle jednotlivých organizací a jejich výročních zpráv (viz. Tab. 1). U všech 

výročních zpráv jsou zmíněny druhy služeb poskytovaných v PřS Praha-Ruzyně. Nejvíce o 

poskytovaných službách uvádí OPU, nejméně informací pak ADCH. ADCH Praha má 

ovšem v prostorách PřS informační letáky s prováděnými službami (viz. Příloha č. 5, 

Obrázek č. 5). V roce 2008 do PřS Praha-Ruzyně docházela pouze ADCH, neboť zde 

z nedostatku finančních prostředků jiné NNO nemohly vykonávat svou činnost.17 Ve 

výroční zprávě SUZ jsou pak uvedeny aktivity NNO v PřS.  Poskytovanými službami jsou 

právní a sociální poradenství, volnočasové aktivity, sklad humanitárního šatstva a 

psychologické služby.

Tabulka 1. Popis poskytovaných služeb v PřS Praha-Ruzyně ve výročních zprávách za rok 2008 

Právní 
služby

Sociální 
služby

Volnočasové 
aktivity

Psycholog. 
pomoc

Human. 
šatník

Výroční 
zpráva 
SUZ

x X x x

Výroční 
zpráva 
OPU

x X x

Výroční 
zpráva 
ADCH

x X x

Zdroj: vlastní výzkum

2. Skladba finančních prostředků a jejich původ. Hlavním úkolem v tomto bodě je 

poukázat na skladbu a zdroje financování OPU (viz. Příloha 1., Graf č. 5), ADCH (viz. 

Příloha 1., Graf č. 6) a SUZ (viz. Příloha 1., Graf č. 7), které pochází z jednotlivých 

ministerstev i evropských fondů. Cílem této analýzy je poukázat do jaké míry se podílejí 

státní orgány na financování NNO, na samotnou státní instituci a zdroje jejího financování.

U OPU je největší podíl financí uváděn z ESF (přes 4 mil. Kč), naopak nejmenší 

částku v roce 2008 OPU obdrželo od samosprávy, konkrétně od Jihočeského kraje. 

Zajímavým údajem je finanční částka darů, které tvoří necelých 3,3 mil. Kč. Tvoří druhý 

největší objem finančních prostředků v rozpočtu organizace. Dle rozhovoru jsem jako 

                                                
17 Zdroj: vlastní výzkum
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posluchač nabyl dojmu, že drobní donátoři představují velmi malé procento v celkovém 

rozpočtu. OPU v roce 2008 hospodařilo s rozpočtem cca 14,82 mil. Kč.

ADCH Praha v roce 2008 hospodařila s rozpočtem cca 64,72 mil. Kč. Největší část 

rozpočtu tvoří dary, následují vlastní výkony a služby a finanční prostředky přidělené 

MPSV. ADCH získala finanční prostředky také ze samosprávy a zde, stejně jako v případě 

OPU, se jedná o nejnižší částku, konkrétně o Středočeský kraj. Bohužel ve výroční zprávě 

ADCH nejsou rozepsány jednotlivé příspěvky obcí.

SUZ v roce 2008 disponovala celkovým rozpočtem necelých 301 mil. Kč. 

Samostatný odbor PřS Praha-Ruzyně hospodařil s cca 16,5 mil. Kč. SUZ je financována 

přímo ze státního rozpočtu, část svých aktivit pokrývají finančními prostředky EUF. 

Skladba finančních prostředků NNO a státních institucí je samozřejmě odlišná. NNO 

mohou získávat finanční prostředky z více zdrojů, naopak státní instituce mají k dispozici 

pouze státní rozpočet a konkrétní evropské fondy. Dalším důležitým poznatkem je to, že 

peníze do NNO „protékají“ právě přes fondy spravované státem. Opticky se pak může 

zdát, že NNO jsou „v područí“ státních orgánů.

3. Projekty uskutečněné z jednotlivých finančních zdrojů. 

Organizace pro pomoc uprchlíkům. V roce 2008 pokračoval projekt Integrace 

znevýhodněných skupin migrantů podpořený Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. 

Hlavním cílem bylo umožnit cizincům aktivity přispívající k integraci do české společnosti 

(azylanti, cizinci s trvalým pobytem či dlouhodobým pobytem). 

Ministerstvo práce a sociálních věcí financovalo projekt Sociální poradenství pro 

imigranty a azylanty. Cílem projektu bylo poskytovat v Jihočeském a Plzeňském kraji a 

v Kraji Vysočina a na území Hlavního města Prahy sociální službu odborné sociální 

poradenství. 

Za podpory Ministerstva vnitra byl realizován projekt Prevence obchodování s 

migranty a pracujícími cizinci v ČR. Předmětem projektu bylo psycho-sociální poradenství 

zaměřené na poskytování cílené sociální práce cizincům, kteří byli ohroženi obchodováním 

s lidmi. Nezbytnou součástí poradenství byla také spolupráce s orgány činnými v trestním 

řízení, v případě zjištění ohrožení cizince obchodováním. Zahájena byla také spolupráce s 

NNO poskytujícími přímo zdravotní péči, krizová lůžka a psychoterapeutickou péči, klienti 

byli obeznámeni s krizovými linkami, na které se mohou v případě ohrožení obrátit. Právní 

poradenství bylo do projektu zařazeno z důvodu, že cizinci, kteří zde pracují na klientský 
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systém, mají malou šanci se bez pomoci právníka z tohoto systému sami vymanit. 

Ministerstvo vnitra také podpořilo projekt s názvem Právní poradenství cizincům, který se 

zaměřil na právní pomoc cizincům dlouhodobě legálně pobývajícím v ČR déle než 1 rok. 

Podpora Magistrátu hl. m. Prahy umožnila zčásti financovat sociální službu dům na 

půl cesty. Projekt Podporované bydlení pro mladé uprchlíky byl podpořen z prostředků 

Městské části Praha 14. Zde byl vybaven dům pro mladé uprchlíky, nacházející se na 

území Prahy 14. 

Od července do prosince roku 2008 byl realizován za podpory Magistrátu města 

Plzeň projekt Integrace cizinců na území města Plzně. Cílem projektu bylo poskytovat 1x 

týdně odborné sociální poradenství na území města Plzně. Od června do prosince 2008 za 

podpory Jihočeského kraje byl realizován projekt Právní poradenství cizincům. Projekt 

umožnil rozšířit poskytování služeb na území Jihočeského kraje do města Kaplice. 

Na základě smlouvy se Správou uprchlických zařízení MVČR byly poskytovány 

služby v Integračním azylovém středisku Stráž pod Ralskem směřující k integraci azylantů. 

Organizace pro pomoc uprchlíkům realizovala od ledna 2008 dva projekty zaměřené 

na poskytování právního poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu v České republice, 

které jsou spolufinancovány z Evropského uprchlického fondu.

Projekt právní pomoci nezletilým bez doprovodu. Cílovou skupinou byli nezletilí 

žadatelé o udělení MO, kteří se na území ČR nacházejí bez doprovodu rodičů či jiných 

zákonných zástupců, a na základě soudního rozhodnutí jsou svěřeni do péče ústavního 

zařízení MŠMT ČR, tj. Zařízení pro děti - cizince, a dále ti žadatelé o udělení mezinárodní 

ochrany, kteří již dosáhli věku 18 let, ovšem stále se nachází v péči Zařízení pro děti -

cizince. Cílem projektu bylo provádění systematického monitoringu a ochrany práv 

nezletilých bez doprovodu zákonného zástupce a poskytování bezplatné právní pomoci 

cílové skupině za asistence kvalifikovaných tlumočníků. Kromě právního poradenství bylo 

cílem projektu rovněž zajistit nezletilým v případech hodných zvláštního zřetele 

psychologickou pomoc. Aktivity byly realizovány jednak v příslušných zařízeních podle 

místa pobytu cílové skupiny a jednak v kanceláři OPU.

Projekt Právní a zdravotní pomoc vybraným kategoriím žadatelů o udělení 

mezinárodní ochrany v PřS Praha-Ruzyně, jehož cílovou skupinou byli žadatelé o udělení 

mezinárodní ochrany s důvodnými azylovými žádostmi a žadatelé o udělení mezinárodní 

ochrany patřící mezi zranitelné skupiny osob. Cílové skupině byla poskytována právní 
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pomoc za přítomnosti kvalifikovaného tlumočníka. Pomoc byla poskytována přímo v PřS

pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany na letišti Praha-Ruzyně. Kromě právního 

poradenství byla cílové skupině poskytována i sociální pomoc s důrazem na individuální 

asistenci a rovněž psychologická pomoc směřující k zmírňování prožitých traumat. Tým 

pracovníků se zaměřoval na zvyšování informovanosti zástupců cílové skupiny a 

napomáhal tak jejich orientaci v novém prostředí.

Arcidiecézní charita Praha. Projekty jsou financovány z Odboru azylové a 

migrační politiky MV ČR, SUZ MV ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, 

Evropského uprchlického fondu, Evropského integračního fondu a vlastních zdrojů ADCH 

Praha. 

Projekt Pomoc obětem obchodování s lidmi realizovaný od roku 2001, je zaměřen na 

pomoc a podporu obětem obchodování s lidmi. Projekt je zaměřen na preventivní besedy 

s osobami potenciálně ohroženými obchodováním s lidmi nebo již ohroženými (nucená 

prostituce, nucená práce), podpořené z Evropského uprchlického fondu. Besedy poskytují 

informace o problematice obchodování s lidmi - o prostředí, ve kterém je možné se 

s obchodováním s lidmi setkat, klienti dostávají informace o tom, jaké jednání a zacházení 

by jim mělo být výstrahou, o postupech jak jednat v případě, kdy se setkají s klientským 

systémem, o možnostech kam a na koho se mohou v případě potřeby obrátit apod. Projekt 

se v rámci prevence zaměřuje také na distribuci letáků a brožur s informacemi a důležitými 

čísly na poradenská centra, policii apod. Besedy se v roce 2008 konali t.č. v přijímacím 

středisku Velké Přílepy a ZZC Bělá Jezová pod Bezdězem. 

Program podpory nelegální migrace. Tento program probíhal na několika místech a 

to v PřS Praha-Ruzyně, a t.č. detašovaném pracovišti PřS Praha-Ruzyně, Velké Přílepy. 

Program, který vznikl v roce 2000, poskytuje služby žadatelům o mezinárodní ochranu. 

Cílem projektu je monitorování situace na pražském letišti, v souvislosti s migrací, a 

poskytování právního a sociálního poradenství. Do tohoto přijímacího střediska dochází 

sociální pracovník, který poskytuje sociální poradenství, materiální pomoc a organizuje 

volnočasové aktivity. V rámci tohoto projektu poskytujeme od roku 2000 právní 

poradenství – jde zejména o oblast azylového řízení, soudního řízení v azylových věcech, 

správního vyhoštění, zdravotní péče v ČR apod. Projekt je uskutečněn na základě smlouvy 

s OAMP MV ČR.   
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Program resocializace. Program určený klientkám, kde je poskytována základní 

krizová intervence a následná péče, sociální a právní poradenství, chráněné a utajené 

bydlení, dále zdravotní a psychologická pomoc. Cílem projektu je integrace klientek zpět 

do života. Cizinkám v naší péči poskytujeme asistenci při vyřizování osobních dokladů 

(cestovní pas, vízum, zdravotní pojištění apod.) nebo zajistíme bezpečný návrat do země 

původu. V rámci návratu k samostatnému životu mohou klienti při dlouhodobé spolupráci 

využít rekvalifikačních a sebevzdělávacích kurzů. Projekt je financován z grantů MPSV a 

Magistrátu hl. města Prahy a dále z Programu ochrany obchodování s lidmi MV ČR.

Projekt Medevac je určen dětským pacientům, kterým není možné zajistit léčbu 

v jejich zemi a jejichž stav je natolik vážný, že jsou ohroženi na životě. Program financuje 

MV ČR a organizačně se na něm podílí ADCH Praha. Děti bývají doprovázeny jedním 

z rodičů. ADCH Praha pro ně po dobu pobytu zajišťuje sociální služby, materiální pomoc a 

volnočasové aktivity. Sociální pracovnice také zajišťují potřebné nákupy a návštěvy dětí 

v nemocnicích. Po propuštění z nemocnice jsou klienti ubytováni v dětské léčebně, kde 

děti absolvují přibližně měsíční rekonvalescentní pobyt. 

Volnočasové aktivity a humanitární sklad šatstva (viz. Příloha č. 2, Graf č. 8, 9). 

V roce 2008 bylo v PřS Praha-Ruzyně vydáno 500 ks oblečení pro žadatele o MO. 

Volnočasové aktivity jsou zajišťovány zpravidla dvakrát až třikrát týdně, dle potřeby lze 

též pružně reagovat na aktuální situaci. 
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Správa uprchlických zařízení MV ČR.

V roce 2008 měla SUZ schváleno čerpání finančních prostředků Evropské unie 

(Evropského uprchlického fondu) na celkem 9 projektů v celkové částce 10 311 000,- Kč 

(z toho spolufinancování SUZ 2 577 750,- Kč). Jednalo se o následující projekty:

Podpora azylantů ubytovaných v IAS při hledání bydlení a zaměstnání. Cílem 

projektu bylo podpořit azylanty ubytované v IAS při hledání a získávání integračních bytů 

a při profesním uplatnění, a tak maximálně urychlit jejich osamostatnění. Projekt proto 

předpokládal jak přímé poskytování služeb osobám z cílové skupiny, tak i dodání 

potřebných znalostí a dovedností pracovníkům, kteří budou tyto služby poskytovat. 

Aktivity projektu byly: poradenství a asistence na podporu osobní aktivity azylantů 

především při zajišťování integračních bytů a zaměstnání, kurzy reálií pro poskytnutí 

znalostí a dovedností potřebných pro získání bydlení a zaměstnání a pro následnou 

nezávislou existenci, rekvalifikační kurzy práce s PC apod.

Rozšíření přístupu žadatelů k informacím, zřízení internetových pracovišť pro 

žadatele a nákup audiovizuální techniky. Projekt zahrnoval následující cíle: zajistit 

žadatelům v přijímacích a pobytových střediscích rozšířené možnosti pasivní komunikace s 

vnějším světem jednak prostřednictvím příjmu satelitního vysílání, jednak nabídkou 

poslechu hudby či promítáním videonahrávek a filmů z různých kulturních prostředí 

v rámci volnočasových aktivit. Také byla doplněna skladba satelitního vysílání v PoS 

Zastávka a Stráž pod Ralskem, zajistit žadatelům v pobytových střediscích možnost aktivní 

komunikace s okolním světem, s rodinnými příslušníky, blízkými či přáteli prostřednictvím  

internetu. To znamenalo vybavit pobytová střediska potřebnou výpočetní technikou a 

dalším nutným materiálním vybavením internetových pracovišť, umožnit komunikaci po 

příchodu žadatelů do přijímacího střediska mezi pracovníky středisek a žadateli v jejich 

rodném jazyce či v jazyce, v němž jsou schopni se dorozumět prostřednictvím 

telefonického tlumočení. To znamenalo nakoupit digitální telefony s hlasitým odposlechem 

do přijímacích středisek.

Zkvalitnění materiálně-technického vybavení pobytových středisek. Tento projekt 

byl předložen se základním cílem postupně zlepšovat podmínky pobytu žadatelů 

v pobytových střediscích zvyšováním kvality materiálně-technického vybavení 

ubytovacích prostor i dalších prostor azylových zařízení společně užívaných žadateli (např. 
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návštěvní místnosti, televizní místnosti, místnosti pro poskytování psychologických služeb, 

sociálních služeb a právní pomoci). 

Zefektivnění sociální práce s důrazem na volnočasové aktivity v přijímacích a 

pobytových střediscích. Cílem projektu bylo zkvalitnění technického a sociálního zázemí 

tvořícího předpoklad pro efektivní práci s žadateli. Projekt počítal mj. s nákupy 

spotřebního a evidenčního materiálu umožňujícího obsahově pestřejší práci. Bez pořízení 

nového materiálu by nebylo možné projekt plnohodnotně realizovat. Žadatelé rozvíjejí pod 

pedagogickým vedením výtvarné nadání a manuální zručnost ve výtvarných dílnách. Ve 

střediscích jsou i dětská centra. Hřiště a tělocvičny jsou vybavovány dle zájmu žadatelů, 

jsou pořádány kulturní a sportovní akce, v Kostelci nad Orlicí bylo postaveno dětské hřiště. 

Čtenářské koutky a knihovny s nabídkou knih i tisku podporují vzájemnou komunikaci a 

zejména přinášejí informace žadatelům o zemi, v níž zažádali o udělení mezinárodní 

ochrany. V rámci projektu byly úspěšně provozovány řezbářské, šicí a hudební dílny. Ty 

jsou spolu s dalšími volnočasovými aktivitami a humanitárními sklady šatstva smluvně 

zajišťované nestátními neziskovými organizacemi.  Výstavy a jiné PR aktivity vytvářejí 

prostor pro setkání žadatelů s veřejností.

Zkvalitnění materiálně-technického vybavení přijímacích středisek. SUZ předkládala 

tento projekt se základním cílem postupně zlepšovat podmínky pobytu žadatelů v 

přijímacích střediscích zlepšováním kvality materiálně-technického vybavení ubytovacích 

prostor i dalších prostor azylových zařízení společně užívaných žadateli (např. návštěvní 

místnosti, televizní místnosti, místnosti pro poskytování psychologických služeb, 

sociálních služeb a právní pomoci). Tento projekt byl svým charakterem podobný projektu 

Zkvalitnění materiálně-technického vybavení pobytových středisek, s tím, že cílovou 

skupinou byli žadatelé v přijímacích střediscích.

Zajištění psychologických, supervizních, tlumočnických a překladatelských služeb.

Cílem projektu bylo zlepšení kvality sociálních služeb poskytovaných žadatelům ve všech 

azylových zařízeních a zařízeních pro zajištění cizinců SUZ prostřednictvím 

psychologických služeb a rozšíření nabídky tlumočnických a překladatelských služeb 

určených žadatelům. V rámci projektu byla rovněž poskytována supervize zaměstnancům 

azylových zařízení pracujícím v přímém kontaktu s žadateli, což přispělo k dalšímu 

zlepšení kvality nabízených sociálních služeb.

Dále se jednalo o tři návratové projekty pro občany Asie, Afriky a Evropy.



60

3.5 Dotazníky 

3.5.1 Dotazníky určené pro státní správu

Dotazníků pro státní správu bylo připraveno a rozdáno celkem 23. Počet navrátivších 

dotazníků činil 20 dotazníků, což tvoří zhruba 87 procentní úspěšnost v návratnosti. 

Všechny dotazníky byly označeny jako anonymní, pouze s uvedením organizace, pracovní 

pozice, věku a počtu odpracovaných let. Dotazník se skládal ze 20 uzavřených otázek. U 

každé otázky je uveden důvod jejího výběru a posléze analyzované odpovědi respondentů, 

provedené kvantitativní metodou.  

V několika případech bylo uvedeno i zdůvodnění odpovědi, o které jsem v úvodu 

dotazníku žádal. Volba uzavřených otázek se ukázala jako velice efektivní způsob získání 

informací, neboť respondenti vyjádřili pochybnost o vyplnění dotazníků, kdyby otázky 

byly otevřené. Dodávám, že otázky byly vztaženy k NNO i státu zabývající se ve své 

činnosti žadateli o mezinárodní ochranu.

SUZ centrála – 8 dotazníků / 7 zpět

SUZ PřS Ruzyně – 8 dotazníků / 7 zpět

OAMP pracoviště Letná – 6 dotazníků / 5 zpět

OAMP pracoviště Ruzyně – 1 dotazník / 1 zpět

OTÁZKA Č. 1: VNÍMÁNÍ  NNO OBECNĚ.

Cílem této otázky bylo zjistit, jakým způsobem jsou nestátní neziskové organizace 

vnímány představiteli státních organizací. Ve 14 odpovědích byla odpověď uvedena jako 

„pozitivně“, což představuje 70 procent z celkových odpovědí. Zbývající odpovědi by se 

daly parafrázovat tak, že NNO jsou vnímány kladně pouze někdy. 

OTÁZKA Č. 2: DEFINOVÁNÍ ČINNOSTI NNO VE VZTAHU KE STÁTU.

Činnost NNO byla respondenty ve 13 případech vyhodnocena jako doplňková, další 

vyjádření činnosti bylo zodpovězeno jako důležité. U respondentů převládá názor, že 

činnost státu je nenahraditelná a nezastupitelná. NNO nemají jinou šanci, než činnosti státu 

pouze doplňovat. 
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OTÁZKA Č. 3: ZASTUPITELNOST NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ STÁTEM.

Tato otázka byla položena za účelem zjištění, zda by činnosti, potažmo NNO mohly 

být suplovány státem. Cílem otázky bylo zjistit, zda by pro zaměstnance státu bylo možné 

představit si formát, ve kterém by NNO nezastávaly žádnou činnost směrem k žadatelům. 

Zde se odpovědi respondentů kloní k názoru, že činnosti NNO by nemohly být nahrazeny 

státem. Pouze 3 respondenti uvedli, že by činnosti mohly být nahrazeny (spíše ano). Tento 

výsledek odpovědí vyjadřuje postoj k nestátnímu neziskovému sektoru obecně a to, že 

činnosti NNO jsou nezastupitelné.

OTÁZKA Č. 4: VYSTUPOVÁNÍ STÁTU VŮČI NNO, PŘEDEVŠÍM JAKO TVŮRCE LEGISLATIVY.

Cílem otázky bylo zjistit, jaký stát (jako tvůrce legislativy) ve vztahu k NNO, 

zaujímá postoj. Bez jedné odpovědi se respondenti shodli na tvrzení, že stát vůči NNO 

vystupuje nadřazeně.

OTÁZKA Č. 5: VZTAH MEZI STÁTEM A NNO.

Otázka č. 5 byla zvolena jednoduše kvůli rozlišení pozic jednotlivých aktérů na poli 

žadatelů o MO, jak je vnímají zástupci státní správy. Z celkem 20 respondentů odpovědělo 

7 respondentů tak, že vztah státu a NNO vytváří vzájemnou závislost a 5 respondentů 

nazývá vztah spoluprací. Aktéry jako dvě opoziční síly vnímají 3 respondenti. Ostatní 

respondenti uvedli jinou odpověď.

OTÁZKA Č. 6: VLIV FINANCOVÁNÍ STÁTU NA SOUČINNOST S NNO.

Cílem této otázky bylo určit, jakým způsobem ovlivňuje financování NNO státem 

součinnost státu a NNO. Přispívá-li ke spolupráci pozitivně, či naopak nemá žádný vliv na 

součinnost obou subjektů. V této otázce se respondenti v devíti případech domnívají, že 

peníze přidělované státem zlepšují spolupráci mezi státem a NNO. Odpovědi lze 

interpretovat tak, že v případě přidělování určitého objemu finančních prostředků ze strany 

státu, neziskové organizace řádně spolupracují a prohlubují možnou spolupráci resp. 

nemají důvod nespolupracovat a může docházet dokonce ke zlepšení spolupráce. 

Fungování NNO je plně ovlivněno mírou finančních prostředků přerozdělovaných státními 

orgány, přičemž se dá vyjádřit tvrzení, že směr tohoto financování zlepšuje vzájemnou 

spolupráci. Za předpokladu jiných příjmů NNO (soukromí donátoři apod.) by možná 

spolupráce nevyznívala toliko pozitivním dojmem. 
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Jestliže se finance přerozdělují stávajícím způsobem (tzn. především MV ČR resp. 

OAMP přiděluje jednotlivým NNO různé objemy financí) musí svoje „chování“ do jisté 

míry přizpůsobit. V tomto ohledu se dá poukázat na některé problémy s tímto spojené: 

byrokratizace služeb, kvantita převyšující kvalitu apod., na kterou upozorňují někteří autoři 

zabývající se problematikou (Kostlánová Roubalová, Szczepaniková ve článcích na 

migraceonline.cz).

Vyvstává zde otázka, zda zlepšování spolupráce není pouze přizpůsobování a ze 

spolupráce se nestává nucená spolupráce. 

OTÁZKA Č. 7: ZÁVISLOST SPOLUPRÁCE NNO A STÁTU NA FINANČNÍCH PROSTŘEDCÍCH.

V dotaznících se polovina respondentů vyjádřila, že míra spolupráce NNO a státu 

určitě závisí na finančních prostředcích. Ze 7 odpovědí vyplynulo, že míra spolupráce je 

částečně ovlivněna financemi, pouze 3 respondenti se vyjádřili k financím jako 

k nedůležitému faktoru ve vzájemné spolupráci. 

OTÁZKA Č. 8: PORTFOLIO SLUŽEB POSKYTOVANÉ NESTÁTNÍMI NEZISKOVÝMI 

ORGANIZACEMI PRO ŽADATELE O MO.

Cílem otázky bylo zjistit, zda se představitelé státního sektoru domnívají, že je 

portfolio poskytovaných služeb dostatečné a zda je zapotřebí jej rozšířit, či nikoliv. 

Respondenti v 18 případech odpověděli, že portfolio služeb, se kterými se setkává ze 

strany NNO, je dostačující. Může to znamenat, že si myslí, že již není potřeba portfolio 

služeb NNO rozšiřovat. To bylo ostatně potvrzeno i při rozhovoru: „Žádné vzájemné 

kontaktování obou stran o nabízených službách, se v podstatě neděje.“18

OTÁZKA Č. 9: POZICE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

VZHLEDEM KE STÁTU.

Cílem otázky je upřesnit pozice poskytovaných služeb NNO pro žadatele. 65 procent 

respondentů uvádí, že služby vnímá jako doplňkové k činnosti státu a 20 procent 

respondentů uvádí, že by NNO mohly poskytovat rozmanitější služby než stát. Z odpovědí 

dále vyplývá, že činnosti státu jsou považovány jako základní a jsou vymezené zákonem. 

V ČR je dle zákona o azylu stát povinen poskytnout: ubytování, stravu, základní 

hygienické prostředky a kapesné. Dále mimo tyto služby je to zajištění psychologické, 

                                                
18 Zdroj: rozhovor č. 2
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zdravotní, sociální a popř. jiné nezbytné služby a věci s ohledem na individuální potřeby 

žadatele o udělení mezinárodní ochrany a „podporu bezkonfliktního soužití v azylových 

zařízeních.

OTÁZKA Č. 10: NEJPŘÍNOSNĚJŠÍ ČINNOSTI NNO VZHLEDEM K ŽADATELŮM O MO

Tato otázka má za cíl zjistit, jaké nejdůležitější činnosti vnímají zaměstnanci státního 

sektoru u NNO.

Graf 3. Nejpřínosnější činnosti nestátních neziskových organizací vzhledem k žadatelům o 
mezinárodní ochranu
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OTÁZKA Č. 11: AUTONOMIE PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ NNO.

Otázka vznikla z potřeby poukázat na funkčnost samostatného a nezávislého

právního poradenství poskytovaného NNO. 11 respondentů vyjadřuje přesvědčení, že 

právní poradenství je autonomní, pouze 2 respondenti uvedly, že není. 

OTÁZKA Č. 12: MÍRA VÝSKYTU SPOLUPRÁCE NNO NA KONKRÉTNÍCH PRACOVNÍCH 

POZICÍCH SE STÁTNÍMI ZAMĚSTNANCI A OTÁZKA Č. 13: POTŘEBNOST SPOLUPRÁCE

S NNO NA KONKRÉTNÍCH POZICÍCH.

Záměrem těchto otázek bylo zjistit, zda zaměstnanci státního sektoru spolupracují na 

konkrétních pozicích se zaměstnanci NNO a zda si dovedou představit, že by se bez 

konkrétních činnosti NNO dalo obejít. 
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65 procent respondentů uvádí, že se na své pozici setkává se zástupci nestátního 

neziskového sektoru, ovšem jen 35 procent respondentů uvádí, že by se bez konkrétních 

činností NNO neobešlo. 

V dotaznících, které vyplňovali zaměstnanci na vedoucích pozicích, se uvádí, že by 

se bez spolupráce neobešli. Řadoví zaměstnanci naopak uvádějí, že oni by se obešli. 

Znamená to pak, že spolupráci vnímají hlavně pracovníci vedoucích pozic, jelikož musejí 

plnit některé dohody a naplňovat smlouvy. Ostatní zaměstnanci spolupráci přímo 

nevnímají. Míra výskytu spolupráce se odvíjí od konkrétní pracovní pozice a je odvozena 

od hierarchického žebříčku.

OTÁZKA Č. 14: PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ NNO (VE VZTAHU K ŽADATELŮM O MO).

V této otázce považuji za nutné definovat pojem profesionalita. Nejnovější 

interpretace zahrnují profesionalitu do profesí veřejného sektoru. Většina interpretů se 

snaží dosáhnout určitého konsensu v tomto pojmu, a tak lze profesionalitu vyjádřit jako 

efektivní vyjádření úrovně služby (Evans, 2007).

Můžeme se také setkat s jinými přístupy, které se nacházejí mimo všeobecné vnímání 

profesionality. Jedním takovým je i Boytovo tvrzení: „profesionalita je souhrn postojů a 

chování spojené s jednou profesí. Je to tedy postoj, který individuality váží ke svému 

zaměstnání“ (Evans, 2007: 23, překlad vlastní). 

K otázce, zda je činnost  NNO profesionální 100 procent respondentů označilo svou 

odpověď jako spíše ano. 

OTÁZKA Č. 15: VNÍMÁNÍ OHLASŮ VEŘEJNOSTI NA PRÁCI STÁTU S ŽADATELI (Z POHLEDU 

STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ).

Respondenti státní správy v 70 procentech odpovědí vypověděli, že nevnímají

v současné době žádné ohlasy na činnost státu s žadateli o MO. Dva respondenti 

odpověděli, že obecně veřejnost není seznámena s činností státu, nebo že je málo 

informována. Tři respondenti odpověděli, že veřejnost činnost státu vnímá jako 

dostatečnou. Respondenti odpovídají tak, že nevnímají žádné ohlasy ve spojení s žadateli o 

MO. O možných budoucích azylantech se v médiích otevřeně nehovoří. Pro ilustraci 

uvádím obraz cizinců v českých celostátních denících.
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Graf 4. Mediální příspěvky o cizincích a jejich hodnotové zabarvení v roce 2008 až 2009

Zdroj: http://migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2225285, [cit. 10. 4. 2010]

Pozn.: Horní koláčový graf znázorňuje, nakolik se české celostátní deníky v letech 2008 až 2009 věnovaly 
tématu vybraných národností cizinců v ČR anonymně (85 %) a pouze v 15 % figurovalo jméno. Koláčový 
graf vpravo pak analyzuje hodnotové zabarvení v případě příspěvků, které se vztahují ke konkrétnímu 
příběhu. Graf vlevo zase analyzuje hodnotové zabarvení v případě příspěvků zaměřených na problematiku 
vybraných národností anonymně. Pouze 5 % anonymních příspěvků je laděno pozitivně, v případě 
konkrétních příběhů se ale jedná o výrazně pozitivnější tón (celkem 19 %).

OTÁZKA Č. 16: VNÍMÁNÍ OHLASU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NA PRÁCI 

STÁTU (Z POHLEDU STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ).

Sedm z dvaceti zaměstnanců státní správy uvedlo, že se domnívají, že NNO 

především kritizují činnosti státu. Z poskytnutých odpovědích se lze domnívat, že byly 

zohledněny osobní zkušenosti zaměstnanců a taktéž informace dostupné v hromadných 

sdělovacích prostředcích. 

OTÁZKA Č. 17: ČINNOST NNO NA POLI ŽADATELŮ O MO V POSLEDNÍCH 10 LETECH.

Cílem této otázky bylo zachytit, jakým způsobem se ubírala činnost NNO na poli 

žadatelů o MO v poslední dekádě. Oblast neziskového sektoru procházela v posledních 

deseti letech dynamickými pozitivními i negativními změnami, a tak bylo důvodné zjistit, 

zda se změny nějakým způsobem promítly také v konkrétních činnostech NNO. 35 procent 

respondentů uvedlo, že činnost neziskových organizací vůči žadatelům stagnují. Fakticky

nemají pocit, že by se odehrál pozitivní posun v poskytování služeb a činnostech. Na 
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druhou stranu nevnímají ani zhoršení činnosti, což lze ocenit v některých případech jako 

pozitivní. 

OTÁZKA Č. 18: PLNĚNÍ POVINNOSTÍ STÁTU VŮČI ŽADATELŮM O MO.

Formou introspekce státních zaměstnanců bylo cílem otázky poukázat na to, jak 

vnímají práci státu samotní aktéři státní správy. Plnění povinností státu vůči žadatelům o 

MO jsem odstupňoval stupnicí velmi dobře, dobře, dostatečně a nedostatečně. 

9 odpovědí znělo, že stát plní své povinnosti dobře, 6 odpovědí jako dostatečně a 3 

odpovědi jako velmi dobře. Dle očekávání nikdo nevyznačil odpověď jako nedostatečně, 

neboť v tomto případě by mohlo jít až o porušování zákona. Lze usuzovat, že zaměstnanci 

státní správy považují plnění povinnosti státu vůči žadatelům za odpovídající a v souladu 

se zákonem. 

OTÁZKA Č. 19: CÍL SMĚŘOVÁNÍ NNO VZHLEDEM KE STÁTNÍM INSTITUCÍM.

Tato otázka si klade za úkol nastínění možného budoucího vývoje NNO a státu. Zda 

se bude rozšiřovat portfolio služeb, dochází ke vzájemné součinnosti, či naopak se nehledá 

společný přístup v jednotlivých problémech. 

Respondenti se v dotaznících vyjádřili tak, že NNO rozvíjí spolupráci se státem 

prostřednictvím svých činností a služeb, zároveň však uvádí, že jsou dosti svéhlavé 

(svojské). Respondenti vnímají rozvoj služeb jako vstřícný krok ze strany NNO. 

OTÁZKA Č. 20: SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ ZA ÚČELEM AZYLU VEDENÉ ZAMĚSTNANCEM STÁTNÍ 

SPRÁVY.

Položená otázka má za cíl ozřejmit průhlednost vedení řízení o udělení mezinárodní 

ochrany. 8 respondentů uvedlo, že správní řízení je vedeno v souladu se zákonem, 3 

respondenti uvedli, že řízení je transparentní, 4 respondenti považují řízení za 

netransparentní. Zbývající odpovědi jsou definovány jako jiná odpověď.

3.5.2 Dotazníky určené pro zástupce NNO

Dotazníků pro představitele NNO bylo připraveno a rozdáno celkem 17. Počet 

navrátivších dotazníků činil 12 dotazníků, což tvoří zhruba 70 procentní úspěšnost 

v návratnosti. Všechny dotazníky byly označeny jako anonymní, pouze s uvedením 

organizace, pracovní pozice, věku a počtu odpracovaných let. Dotazník se skládal z 20 
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uzavřených otázek. U každé otázky je uveden důvod jejího výběru a posléze analyzované 

odpovědi respondentů, provedené kvantitativní metodou.  

V několika případech bylo uvedeno i zdůvodnění odpovědi, o které jsem v úvodu 

dotazníku žádal. Volba uzavřených otázek se ukázala jako velice efektivní způsob získání 

informací, neboť respondenti vyjádřili pochybnost o vyplnění dotazníků, kdyby otázky 

byly otevřené. Dodávám, že otázky byly vztaženy k činnostem NNO a státu zabývající se 

žadateli o mezinárodní ochranu.

ADCH  – 9 dotazníků / 5 zpět

OPU – 8 dotazníků / 7 zpět

OTÁZKA Č. 1: VNÍMÁNÍ PŘÍSTUPU STÁTU K ŽADATELŮM O MO.

Otázka byla zvolena z důvodu všeobecného mínění o přístupu státu k žadatelům o 

MO, zachyceného vybraným vzorkem respondentů. 

Nadpoloviční většina respondentů uvedla, že přístup státu k žadatelům o mezinárodní 

ochranu respektuje, ovšem s mnoha výhradami. 5 respondentů uvedlo, že přístup státu 

vnímá jako realizační a legislativní nutnost. 

OTÁZKA Č. 2: ČINNOST STÁTU VE VZTAHU K NNO.

Záměrem této otázky bylo nastínit, jak představitelé NNO vnímají svůj vztah k 

činnostem státu. 

10 respondentů uvedlo, že činnosti NNO ve vztahu ke státu vnímá jako důležitou a 

nezbytnou formu spolupráce. Respondenti se neztotožnili s možností, že poskytované 

činnosti NNO jsou stěžejní, zástupné nebo doplňkové vzhledem k činnostem 

poskytovaných státem.

OTÁZKA Č. 3: PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP STÁTU.

Většina respondentů (9) uvedla, že se domnívá, že přístup ze strany státu je převážně 

„profesionální“ (definování pojmu, viz. otázka č. 14 – dotazníky pro státní správu). 
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OTÁZKA Č. 4: STÁT,  NNO A JEJICH VZÁJEMNÝ VZTAH.

Respondenti uvedli nejčastěji ve svých odpovědích (7), že stát a NNO vytvářejí 

vzájemnou závislost. Dva respondenti se domnívají, že vytvářejí opoziční síly a pouze 

jeden se domnívá, že vzájemný vztah je nezávislý. 

OTÁZKA Č. 5: SPOLUPRÁCE A SOUČINNOST SE ZAMĚSTNANCI SUZ.

Tato otázka má za úkol popsat vztah spolupráce mezi zaměstnanci SUZ a zástupci 

NNO. Respondenti vyhodnotili spolupráci jako ucházející a dostatečnou, přičemž jako 

nedostatečnou ji označil pouze jeden respondent. Dá se předpokládat, že v součinnosti 

mezi těmito subjekty panuje celkem vřelý vztah.

OTÁZKA Č. 6: SPOLUPRÁCE A SOUČINNOST SE ZAMĚSTNANCI OAMP.

Tato otázka, rovněž jako ta předchozí, má za úkol popsat vztah spolupráce. Nyní 

konkrétně mezi zaměstnanci OAMP  a zástupci NNO. Odpovědi byly vcelku kladné a 

nejvíce respondentů ohodnotilo součinnost jako ucházející, vyskytly se i odpovědi, že 

spolupráce je vynikající.

OTÁZKA Č. 7: VLIV STÁTNÍCH FINANCÍ NA FUNGOVÁNÍ NNO.

Naprostá většina respondentů uvedla, že finanční dotace ze strany státu tvoří hlavní 

část financování NNO. Finance od soukromých subjektů, dary a jiné příspěvky jsou 

v NNO pouze v zanedbatelné výši. Právě finanční prvek má dle mého mínění důležitou 

pozici na vzájemném vztahu mezi státem a NNO.

OTÁZKA Č. 8: LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ AZYLOVÉ PROBLEMATIKY V ČR.

Záměrem této otázky bylo zjistit, zda vnímají představitelé NNO legislativu spojenou 

s žadateli o MO jako restriktivní, benevolentní či jinou. Nejvíce respondentů (5) chápe 

českou legislativu podobnou té, kterou uznávají i ostatní západoevropské země. Pouze dva 

respondenti uvedli, že vnímají problematiku jako restriktivní. 

OTÁZKA Č. 9: AZYLOVÁ POLITIKA STÁTU VZHLEDEM K ŽADATELŮM O MO.

Cílem otázky je zachytit, jakým způsobem se dotýká azylová politika státu a jeho 

zákonů cílové skupiny v posledních letech a jaký je následný vliv častých novelizací a 

úprav v zákoně o azylu. Respondenti z nestátního neziskového sektoru se domnívají v šesti 
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případech, že došlo ke zlepšení situace pro žadatele o MO, ve třech případech se 

domnívají, že došlo ke zhoršení. V porovnání s obecně známými trendy „vidění azylové 

problematiky“, které je většinou velmi kritické, je tento výsledek dosti překvapivý. Avšak 

nesmíme zapomínat na to, že byl vybrán v průzkumu pouze určitý vzorek respondentů. 

OTÁZKA Č. 10: ROZSAH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NNO.

Osm respondentů uvedlo, že služby vnímá jako dostačující. Ostatní respondenti 

uvedli „jinou odpověď“. Lze se domnívat, že poskytované služby hodnotí NNO sami jako 

uspokojivé co do rozsahu, tak do kvality. 

OTÁZKA Č. 11: NEJEFEKTIVNĚJŠÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ NNO.

V této otázce respondenti využili možnosti odpovědět na více otázek společně. Za 

nejvíce efektivní považují respondenti právní poradenství a poté sociální poradenství. 

Sedm respondentů ohodnotilo za nejvíce efektivní všechny poskytované služby: právní a 

sociální poradenství, volnočasové aktivity a poskytování humanitárního šatníku.

OTÁZKA Č. 12: VLIV NNO V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH ČINNOSTÍ.

Nejvíce ovlivnit lze prostřednictvím NNO  legislativní činnosti státu, kde tuto 

odpověď uvedlo 10 respondentů. Dále si respondenti (9) nejvíce myslí, že lze ovlivnit míru 

úspěšně udělených forem mezinárodní ochrany v azylovém řízení.

OTÁZKA Č. 13: ZMĚNA ČINNOSTÍ NNO VZHLEDEM K NÍZKÉMU POČTU ŽADATELŮ O MO.

Obecně se dle respondentů NNO snaží změnit své činnosti a to tím, že se zaměřují na 

jiné cílové skupiny klientů. Ze žadatelů o MO, či azylantů se pozornost soustředí např. na 

cizince, cizince s výjezdním příkazem apod. Je to celkem logické vyústění situace, kdy 

počty žadatelů jsou stále nižší.

OTÁZKA Č. 14: SNAHA STÁTU O PROHLUBOVÁNÍ SPOLUPRÁCE S NNO.

Otázka má za úkol nastínit, zda představitelé NNO vnímají ze strany státu snahu o 

navázání či prohloubení spolupráce s organizacemi zabývajícími se azylovou 

problematikou. Většina respondentů se domnívá, že ano, ale pouze v některých oblastech 

poskytovaných služeb. Většinou jsou již zažité standardní postupy poskytování služeb 
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NNO a státu, se kterými jsou oba subjekty spokojeny. Jedná se pouze o drobné úpravy 

v poskytování služeb.

OTÁZKA Č. 15: NEJVĚTŠÍ PŘEDNOSTI NNO V POROVNÁNÍ SE STÁTEM.

Za největší přednost NNO je považován individuální a humánní kontakt s klienty 

(odpovědělo 10 respondentů) a flexibilita v reakcích na aktuální situaci. Individuální 

kontakt se dá vyjádřit např. pocitem důvěry ze strany klientů, vzájemnou ochotou apod. 

Představitelé NNO vystupují v takovýchto případech jako příjemná změna „zvenčí“.

OTÁZKA Č. 16: OHLASY VEŘEJNOSTI NA PRÁCI NNO S ŽADATELI O MO.

Vyhodnocení této otázky naznačuje v šesti odpovědích respondentů, že veřejnost se 

v této problematice neorientuje. Představitelé NNO vnímají u veřejnosti určitou formu 

neznalosti. Dva respondenti uvádějí, že veřejnost je spokojená s činnostmi NNO. 

Žadatelé o MO je velmi specifická skupina, která širší veřejnosti o sobě neposkytuje 

mnoho informací. Obecně vnímaní jsou cizinci a to nejvíce v souvislosti s pracovní 

migrací.

OTÁZKA Č. 17: SLABINY NEZISKOVÉHO SEKTORU.

Nejvíce respondentů (9) uvedlo, že největším problémem pro NNO je financování.

Respondenti v návaznosti na finanční oblast uvádějí obavy z období ukončení dotací EU, 

kdy se domnívají, že budoucnost jednotlivých projektů i samotných organizací může být  

nejistá.

OTÁZKA Č. 18: VZDĚLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ STÁTNÍ SPRÁVY.

Pět respondentů uvádí, že zaměstnanci státní správy nejsou dostatečně vzděláni pro 

práci s žadateli o MO. Naopak tři respondenti uvádějí, že zaměstnanci státní správy 

dostatečně vzdělaní jsou. Otázka byla položena z toho důvodu, že se lze setkat s názory, že 

s žadateli pracují nedostatečně vzdělané osoby ze strany státních institucí. 

OTÁZKA Č. 19: BUDOUCÍ TREND SPOLUPRÁCE STÁTU A NNO.

Dle odpovědí z dotazníku je velmi nejednoznačné, jakým směrem se spolupráce 

bude ubírat. Čtyři respondenti uvedli, že pole působnosti NNO se bude rozšiřovat, tři 

respondenti uvedli, že stát a NNO se stanou silnějšími partnery. Velmi výrazným prvkem 
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se ukazují opět finanční prostředky, na základě kterých si tři respondenti uvědomují 

odvíjení trendu spolupráce. Jeden respondent uvedl, že v budoucnosti NNO přeberou 

veškerou činnost státu. 

OTÁZKA Č. 20: BUDOUCÍ TREND NNO V PRÁCI S ŽADATELI O MO.

NNO by nějakým způsobem mohly reagovat na snižující se počet žadatelů o MO a 

úkolem této otázky bylo zjistit, jaký trend jednotlivé NNO do budoucna zvolí. Největší 

počet respondentů uvedl, že se budou činnosti NNO transformovat na jiné skupiny 

migrantů. Dalšími odpovědi bylo rozšiřování služeb a zachování stávajících služeb. 

3.5.3 Vyhodnocení dotazníků pro státní správu

Představitelé státní správy ve svých odpovědích uvádějí obecně kladný vztah 

k NNO. Služby poskytované NNO považují za dostačující a zároveň je považují za 

doplňkové. Za nejvíce přínosné považují právní poradenství, následované sociálním 

poradenstvím. Představitelé státní správy se domnívají, že činnosti NNO by se nedaly 

nahradit státem. Je však zajímavé, že chování státu vůči NNO vnímají jako nadřazené. 

Tento výsledek bych interpretoval jako nemožnost NNO zasahovat do legislativních a 

rozhodovacích procesů státu, i když je vyvíjena opakovaná snaha upozorňovat na některé 

sporné momenty při tvorbě zákonů, potažmo celé azylové politiky. Příkladem mohou být 

popisované a uskutečňované změny v azylovém zákoně z dubna 2007 bez jakékoliv 

korekce (viz výše). 

Chování NNO vnímají jako profesionální. Tento způsob vnímání NNO ze strany 

státních úředníků je odlišný k výroku v článku na migraceonline.cz, který uvádí: „mnozí 

představitelé státní správy vnímají negativně „věčnou kritiku“ ze strany NNO a mají pocit, 

že NNO nepracují dostatečně profesionálně“ (Szczepaniková, 2009: 2).

Za velice důležitou považuji také otázku financování. V poslední době se můžeme 

setkávat s tvrzeními, že NNO se stávají jakousi prodlouženou rukou státu. NNO se stávají 

závislé na finančních prostředcích, které přerozděluje stát. Stát si může vybírat organizace, 

které se rozhodne podporovat s tím, že bude vykonávat přesně ty potřeby, jež si určí. 

Cituji: „Každopádně je špatně, že o rozdělování peněz z uprchlického fondu EU rozhoduje 

tentýž odbor MV, který se uprchlíky zabývá a který tím pádem rozhoduje o tom, kdo je mu 

z nevládní sféry pohodlný, či nepohodlný vzhledem k jeho záměrům. Ruší se tím jeden ze 
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základů občanské společnosti, kdy nevládní sektor je vítaným doplňkem, korektorem i 

kritikem politiky vládní“ (Kostlánová Roubalová, 2006). 

Pro NNO je přitom získání finančních prostředků z jiných, než evropských zdrojů 

velice složité, stávají se tak doslova „závislí“ na financích přidělených státem. „Ředitel 

OAMP nedal například nevládní Organizaci pro pomoc uprchlíkům peníze z uprchlického 

fondu EU na právníky, neboť, jak se domnívám, se mu nelíbilo, že byl těmito právníky 

kritizován. Na setkání nevládních organizací se jasně vyjádřil, že kdo jej bude kritizovat, 

ten si ponese důsledky“ (Kostlánová Roubalová, 2006). Závislost NNO na finančních 

prostředcích státu směřuje k otázce, zda je vůbec možné, aby se stát a nestátní neziskový 

sektor choval jako vzájemný plnohodnotný partner. Míra příspěvku donátorů do kasy NNO 

je zanedbatelná a fungování organizací neziskového sektoru tak ohrožuje termín skončení 

dotací z EU. 

„Kromě toho stát investuje část finančních zdrojů z veřejných rozpočtů přímo do 

těch činností neziskových organizací, na nichž má sám eminentní zájem. To však nemusí 

být záležitost bezproblémová“ (Potůček, 1997: 57). 

Vzájemný vztah státu a NNO je v médiích často interpretován tak, že NNO jsou 

v jakémsi „područí“ státních orgánů. „I když se může někdy zdát, že stát a NNO 

představují dvě opoziční síly, tak vztah mezi nimi je vztahem vzájemné závislosti. 

V demokratické společnosti potřebuje stát legitimizovat svou moc skrze jistou míru 

spolupráce s občanskou společností“ (Szczepaniková, 2009: 3). Většina respondentů vnímá 

vztah právě jako vzájemnou závislost státu a NNO. Ovšem právě ona opoziční síla by měla 

naplňovat zásady občanské společnosti a posilovat přinejmenším politickou pluralitu. 

3.5.4 Vyhodnocení dotazníků pro NNO

Dotazníky určené pro představitele NNO ukázaly, že přístup státu je ze strany NNO 

respektovaný s výhradami a je zapotřebí vnímat jej jako legislativní a realizační nutnost. 

Co se týká činností a rozsahu služeb poskytovaných NNO respondenti uvedli poskytované 

služby za dostačující a spolupráci se státem považují za velice důležitou a vyrovnanou. 

Pro srovnání uvádím citaci z článku na migraceonline.cz: „…na druhé straně 

představitelé státních institucí, v tomto případě především Odboru azylové a migrační 

politiky (OAMP) Ministerstva vnitra ČR či Správy uprchlických zařízení (SUZ), se 

domnívají, že NNO by měly plnit zejména ty úkoly, které jsou jim přiděleny ze strany 
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státu. Jinými slovy, že by se měly zaměřit na státem schválené aktivity, které státní 

instituce plnit nemohou či nechtějí“ (Szczepaniková, 2009: 2). Je plně v kompetenci NNO 

jaké služby bude poskytovat, ovšem pouze se schválením státních institucí, v tomto 

případě SUZ a OAMP. 

Za nejvíce efektivní činnosti považuji stejně tak jako představitelé státní správy 

poskytované právní a poté sociální poradenství.

Vyhodnocení spolupráce se SUZ a OAMP uvedli respondenti jako ucházející a 

z odpovědí se dá pozorovat, že není mezi těmito státními a nestátními neziskovými 

subjekty prostor pro vzájemný nevraživý postoj. Na druhou stranu vyplynul z odpovědí 

výsledek, který sděluje, že státní zaměstnanci nejsou dostatečně vzděláni pro práci 

s žadateli o MO. K tomuto uvádím, že na pracovní pozice bývají vypsána řádná výběrová 

řízení, která se snaží najít uchazeče s vhodným vzděláním na konkrétní pozice.

Velkou důležitost přikládám opět formě financování, kdy vyhodnocení dotazníků pro 

státní správu ilustruje dokonale nastalou situaci. Financování je také vnímáno jako největší 

slabina NNO. 

V porovnání se státem je za největší přednost NNO považován individuální a 

humánní kontakt s klienty a flexibilita v reakcích na aktuální situaci. Představitelé NNO se 

také domnívají, že mohou ovlivnit legislativní činnosti státu a míru úspěšně udělených 

forem MO v azylovém řízení. 

V oblasti hodnocení práce státu a zviditelňování tématu azyl na veřejnosti NNO 

vyvíjejí značné úsilí. Snaží se upozorňovat a diskutovat o problémech, které s sebou 

azylová problematika přináší. „Nelze než neziskovkám doporučit, aby aktivně přicházely s 

´atraktivními´ akcemi či příběhy, anebo bez ostychu poskytovaly své odborné komentáře, 

poučeně kritizující azylovou a migrační praxi zdejších úřadů. Takovou protiváhu 

úředníkům či politikům mnozí novináři vítají“ (Sedláková, Kouřil, 2006).

3.6 Rozhovory

3.6.1 Rozhovory se zástupci státní správy

Se zástupci státní správy byly provedeny celkem 4 rozhovory. Rozhovory jsou 

polostandardizované, slouží k vykreslení a upřesnění situace mezi státním a nestátním 

neziskovým sektorem. Jména respondentů jsou uchována v anonymitě a nejsou uvedena 
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v textu práce. Uvedeny jsou pouze instituce, ve kterých jsou respondenti zaměstnáni a 

jejich pracovní pozice. Tématicky jsem rozdělil rozhovory do 3 oblastí, které reprezentují 

též vlastní otázky: financování institucí, poskytování služeb a budoucí vývoj spolupráce 

státu a NNO.

Provedené rozhovory:

Rozhovor č. 1: SUZ – vedoucí odboru

Rozhovor č. 2: SUZ – vedoucí odboru na ředitelství

Rozhovor č. 3: SUZ – pracovník skupiny příjmu

Rozhovor č. 4: OAMP – referent státní správy

Otázka č. 1: Financování 

Vyhodnocení

Všichni respondenti shodně uvedli, že financování státních institucí v oblasti azylu 

nevnímají jako problém. Činnosti státních organizací jsou dotovány částí státního rozpočtu. 

„Peněz na provoz střediska je v případě potřeby dostatek.“19 Finance jsou rozděleny podle 

klíče, kterým se řídí příspěvkové organizace státu. Finance jsou rozdělovány na základě 

návrhu rozpočtu, který je schvalován vždy přímým nadřízeným. Poté instituce hospodaří 

dle potřeby, přebytek finančních prostředků se vrací zpátky do rozpočtu ČR. Financovány 

jsou aktivity právního a sociálního charakteru, stejně tak jako volnočasové aktivity a 

aktivity týkající se např. provozování humanitárního šatstva. Státní instituce SUZ 

vynaložila na svou činnost v roce 2008 finanční prostředky v celkové výši necelých 310 

mil. Kč, kde 7, 9 mil. Kč tvoří prostředky Evropského uprchlického fondu (EUF). 

Ke konci února 2010 jsou aktivní 3 projekty podpořené z EUF (v přijímacích a 

pobytových střediscích) a 2 projekty z integračního fondu (integrační centra). V budoucnu 

se bude SUZ zúčastnit také projektové výzvy z návratového fondu, organizované OAMP.

SUZ má uzavřené smlouvy s NNO na neurčitou dobu. Smlouvy byly do roku 2007 

(včetně) např. na právní poradenství uzavírány přímo se státní institucí. Od roku 2008 se 

situace změnila, programy NNO (OPU) jsou financovány pouze z prostředků EUF. 

Financování aktivit NNO státem se dá velmi dobře ilustrovat po provedených 

rozhovorech a na následujícím příkladu z  PřS Praha-Ruzyně. Přijímací středisko má 

uzavřeny 2 typy smluv s ADCH: První smlouva se týká výměny peněz a provádění nákupů 

                                                
19 Zdroj: rozhovor č. 1
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pro klienty. Celková dotace je 20 hodin v měsíci, přičemž částka za poskytovanou službu 

činí 150 Kč/hod. Dotace počtu hodin je závislá přirozeně na počtu klientů. Druhá smlouva 

má ve svém předmětu volnočasové aktivity, kde časová dotace činí 40 hodin v měsíci, 

max. však 10 hodin týdně. Částka činí taktéž 150 Kč/hod za poskytovanou službu. PřS 

Praha-Ruzyně v roce 2008 na svou činnost vynaložila částku 16, 5 mil. Kč. 

Dle jednotlivých respondentů je financování velmi důležité pro vztah mezi NNO a 

státem a součinnost je financemi velmi ovlivněná. 

Otázka č. 2: Poskytování služeb

Vyhodnocení

Respondenti uvádějí, že se ve své profesi setkávají s mnoha poskytovanými 

službami. Sdělují názor, že rozdělení služeb mezi stát a NNO je rovnocenné a dlouhodobě 

fungující – nevidí důvod jej měnit. Za nejvíce přínosné považují právní poradenství, které 

je poskytováno v PřS Praha-Ruzyně organizacemi OPU a ADCH. Má za úkol pomoci 

žadatelům o MO s otázkami týkajícími se azylového řízení, situací ve středisku a dalšími 

možnými právními kroky. 

Jako druhou nejvíce prospěšnou činnost považují respondenti sociální poradenství. 

Vyjadřují přesvědčení, že sociální poradenství podporuje adaptaci klienta na nároky a 

podmínky ve středisku. Dle jejich vyjádření usnadňuje komunikaci s pracovníky střediska i 

mimo něj, zejména mezi samotnými klienty. Sociální poradenství minimalizuje riziko 

vzniku sociálně patologických jevů a pomáhá řešit specifické problémy klienta. Sociální 

poradenství je poskytováno jak pracovníky střediska, tak sociálními pracovníky 

docházejícími do střediska. Respondenti vnímají příchod „externích“ pracovníků jako 

příjemné oživení a zpestření života klientů ve středisku. Obecně se kloní k názoru, že tento 

model je výhodný pro oba subjekty. 

Zajímavým příspěvkem zjištěným v rozhovoru, je vzájemný vztah mezi jednotlivými 

NNO: „…někdy je cítit nadřazený vztah mezi OPU a ADCH, který může být způsoben 

např. personálním obsazením?“20

Státní instituce (SUZ) dále poskytuje klientům volnočasové aktivity, které lze zařadit 

pod sociální poradenství. Respondenti vyjadřují nadšení v poskytování volnočasových 

aktivit, které žadatele seznamuje s rozdílnými životními podmínkami, způsobem života a 

také např. seznamuje se s národními svátky a zvyky. „Volnočasovky dají klientům o nás 

                                                
20 Zdroj: rozhovor č. 1
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nejlepší obrázek a jsou možná ze všech aktivit ty nejlepší.“21 Jako konkrétní volnočasové 

aktivity jsou uváděny turnaje ve stolním tenise, floorball a také např. práce s textilem na 

tkalcovském stavu.

V pořadí další službu 2 respondenti uvádějí provoz humanitárního šatníku, který se 

ovšem používá zřídka. Humanitární šatník a jeho provozování je ohodnoceno částkou 300 

Kč/měsíc.

V PřS Praha-Ruzyně je poskytována také psychologická pomoc, která je vnímána 

respondenty spíše jako záložní. Většina případných kontaktů s psychologem (psychiatrem) 

probíhá prostřednictvím konzultací na objednávku, kdy do střediska dochází externí 

odborník. Některé zvláštní případy (akutní stesk po zemi původu apod.) se řeší telefonicky 

s tlumočníkem, který podá dle instrukcí pracovníka střediska základní informace k situaci 

v mateřském jazyce klienta. V roce 2008 byla poskytnuta psychologická pomoc v rozsahu 

9,5 hodiny v celkové výši 4750 Kč. Z hodnocení stávajícího způsobu poskytování 

psychologických služeb byly vyvozeny některé závěry (rok 2008): navýšit limit objemu 

psychologické péče pro přijímací střediska z 20 na 30 hodin měsíčně a  umožnit klientům 

pobytových středisek využívat služeb smluvních psychologů také dlouhodoběji, ve formě 

psychoterapie, pokud je obava, že klient z nějakého důvodu nebude moci navštěvovat 

smluvního psychologa VZP.

Samostatnou službou je možnost dobrovolného návratu do země původu tzv. 

repatriace. Tato služba je prováděna ve spolupráci s IOM, který v některých případech 

zajišťuje také náhradní cestovní doklady, potřebnou letenku apod. 

Otázka č. 3: Budoucí vývoj spolupráce státu a NNO

Vidění budoucí spolupráce je pro respondenty velmi těžko definovatelné. Nicméně 

respondenti se shodují na tom, jaká situace nastane ve vývoji počtu žadatelů o MO. Dle 

rozhovoru č. 1 „chybí ucelenější koncepce v práci NNO, které jsou závislé na 

financování.“22 V současné době se respondenti domnívají, že takto fungující model 

spolupráce je vyhovující. 

„Smluvní vztahy s NGO fungují dobře a uspokojují poptávku jednotlivých středisek 

a zařízení. Jediný a trvalý problém je kvalita podkladů pro fakturaci. Některé organizace 

jsou opakovaně upozorňovány na tytéž chyby a nedostatky, které páchají. Ač jim fakturu či 

                                                
21 Zdroj: rozhovor č. 3
22 Zdroj: rozhovor č. 1
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přílohy v tomto případě vracíme k přepracování (ať již na úrovni zařízení či SUZ Praha), 

některé organizace se ne a ne poučit. Není v tom přitom jejich snaha se obohatit (často 

fakturují ve svůj neprospěch), spíše nekompetence v účetních záležitostech“ (SUZ, 2009).

Těžko definovatelné je také vyhodnotit, jaký model fungování je ten nejlepší a to zejména 

pro samotné klienty. Každý případ je individuální a záleží případ od případu. Bude důležité 

sladit jednotlivé služby, dovést celkový systém k dokonalosti. Respondenti č. 1 a č. 3 by 

navrhovali zapojit do činnosti více dobrovolníků. Myslí si také, že by se NNO mohly více 

ucházet o konkrétní činnosti ve státních institucích.  

3.6.2 Rozhovory se zástupci NNO

Se zástupci NNO byly provedeny celkem 2 rozhovory. Rozhovory jsou 

polostandardizované, slouží k vykreslení a upřesnění situace mezi státním a nestátním 

neziskovým sektorem. Jména respondentů jsou uchována v anonymitě a nejsou uvedena 

v textu práce. Uvedeny jsou pouze organizace, ve kterých jsou respondenti zaměstnáni a 

jejich pracovní pozice. Tématicky jsem rozdělil rozhovory do 3 oblastí, které reprezentují 

též vlastní otázky: financování institucí, poskytování služeb a budoucí vývoj spolupráce 

státu a NNO.

Provedené rozhovory:

Rozhovor č. 5: OPU - finanční manažer 

Rozhovor č. 6: ADCH – právní poradce

Otázka č. 1: Financování 

Vyhodnocení

Z rozhovoru č. 5 vyplývá, že konkrétní NNO je přímo závislá na finančních 

prostředcích z Evropského sociálního fondu (ESF) a Evropského uprchlického fondu 

(EUF), který je přerozdělován ministerstvy. Velmi důležitým úkonem pro získání 

finančních prostředků je způsob napsání žádosti z evropských grantů, přičemž většina jich 

bývá úspěšná. Konkrétně pro OPU jsou peníze rozdělovány prostřednictvím několika 

ministerstev: MPSV, MŠMT, MV a MZV. MV poskytuje dotace přímo a také 

prostřednictvím EUF. V současnosti se situace s financováním (OPU) zdá být uspokojivá, 

počet projektů dokonce roste. „Obavy panují trochu z toho, až skončí Evropské dotace. 
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Pak se uvidí.“23 Z rozhovoru dále vyplývá, že s jednotlivými projekty a úspěšnými 

žádostmi také úměrně narůstá byrokratizace úkonů s tímto spojených. Součástí 

byrokratizace jsou všudypřítomné nálepky s logem jednotlivých fondů, absurdně detailní 

popisy vyúčtování služební cesty apod. OPU v roce 2008 hospodařilo celkem se 14, 8 mil. 

Kč.

Jednotlivé NNO spolupracují i na žádostech o grantové příspěvky. Není výjimkou, že 

se výzvy účastní až 3 organizace. V těchto případech je ovšem velmi složitá komunikace, 

také dochází k časovým prodlevám, způsobených spoluprací více subjektů. 

Respondenti uvádějí, že fungování NNO je zcela závislé na grantových penězích, a 

proběhlo období, kdy se zpožďovaly výplaty zaměstnancům, v horších případech se 

zaměstnanci museli propustit. 

Otázka č. 2: Poskytování služeb

Vyhodnocení

Z provedených rozhovorů vyplývá, že služby poskytované NNO jsou nenahraditelné. 

Nejvíce je dle respondentů užitečné právní poradenství. V PřS se právní poradenství 

poskytuje 1x týdně a to z každé NNO zvlášť tzn. OPU a ADCH navštěvují středisko 

shodně 1x týdně. Kromě právního poradenství mají právníci OPU možnost provádět tzv. 

monitoring ve středisku, který zahrnuje nahlížení do azylové procedury a sledování 

termínů potřebných pro úspěšnou azylovou proceduru. Monitoring vznikl za přispění 

Evropské komise a spoluprací s UNHCR. 

OPU poskytuje následující služby: 

Právní pomoc. „Bezplatné právní poradenství poskytují v současné době pouze nevládní 

organizace pomáhající uprchlíkům, a to během pravidelných návštěv právníků 

v uprchlických zařízeních i v kancelářích jednotlivých organizací“ (Matoušek, Koláčková, 

Kodymová 2005: 340).

Poskytovanou právní pomoc dělí OPU na krátkodobou a dlouhodobou. Krátkodobá 

spočívá většinou v jednorázovém právním poradenství, v zodpovídání dotazů, podávání 

informací o azylovém a cizineckém zákoně, průběhu řízení o MO apod. Dlouhodobá 

právní pomoc spočívá v komplexním vedení soudního sporu v případech, kdy klient 

                                                
23 Zdroj: rozhovor č. 4
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opravdu splňuje náležitosti dle Úmluvy o právním postavení uprchlíků. Oblast práva 

obsahuje rodinné, občanské, trestní apod. OPU také spolupracuje s právní kanceláří. 

Sociální pomoc. Spočívá v sociálním poradenství a sociální práci určené především 

žadatelům a ostatním cizincům. Jedná se zejména o oblasti, které klientům činí problémy 

diskutovat s blízkou komunitou či rodinou ze specifických důvodů (náboženské, etnické 

apod.) Dále sociální pomoc spočívá v navázání a udržování kontaktů s českými úřady, 

informace týkající se vzdělávání, zdravotnictví a dalších konkrétních potřeb uprchlíků. 

ADCH poskytuje kromě právního poradenství také volnočasové aktivity a 

poskytování humanitárního šatníku. Právní poradenství vnímá respondent z ADCH jako 

nutnost a rozlišuje velmi pečlivě mezi žadateli o MO, kteří právní pomoc chtějí zneužít. 

„Někdy je evidentně vidět, proč tu ten člověk žádá.“24 V současnosti hodnotí situaci na poli 

azylu jako velmi klidnou. V období duben až prosinec roku 2008 bylo provedeno celkem 

181 konzultací v PřS Praha-Ruzyně. V porovnání s rokem 2009 se jedná skoro o 

pětinásobek počtu konzultací. Nízké počty konzultací v loňském a letošním roce jsou 

způsobeny nízkým počtem žadatelů o MO. 

V programu ADCH Podpora potírání nelegální migrace, který je zabezpečován též 

v PřS Praha-Ruzyně nebyl např. v období duben až prosinec roku 2008 vybrán jediný 

potencionální účastník programu. „Konzultaci si s námi může klient vyžádat sám, ale ve 

většině případů jsme iniciovali schůzku my.“25 Důvodem je skutečnost, že zájem několika 

klientů o vstup do Programu byl pouze účelový, což je vyvozováno i ze zkušeností z jiných 

aktivit ADCH Praha v zařízeních.

   Z pohledu úrovně kvality poskytovaného právního poradenství je příjemným 

zjištěním jazyková vybavenost poskytovatelů právní pomoci. Znají přinejmenším tři

světové jazyky: zejména anglický, ruský, francouzský a dále také německý.26

Otázka č. 3: Budoucí vývoj spolupráce státu a NNO

Vyhodnocení

Přestavitelé NNO vidí budoucí spolupráci se státem obdobně jako v současnosti. 

Pravděpodobně se budou NNO soustředit na jiné cílové skupiny klientů, jelikož 

v současnosti jsou počty žadatelů nízké. Nepředpokládají žádné velké změny týkající se 

poskytování služeb ani financování. Nepřichází v úvahu, že by některé služby přebíraly 

                                                
24 Zdroj: rozhovor č. 6
25 Zdroj: rozhovor č. 6
26 Zdroj: vlastní výzkum
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pouze NNO či naopak. Výhodu v budoucnosti vidí v příchodu dalších odborníků 

v problematice. ČR si pomalu přivyká na život s cizinci a to produkuje stále větší množství 

lidí, kteří se tématem zabývají a rozumějí mu. 

3.7 Celkové vyhodnocení výzkumu

Provedený výzkum ukázal, že vztahy mezi jednotlivými aktéry jsou vnímány 

pozitivně. V návaznosti na teoretickou část, kde jsou uvedeny jednotlivé klady a zápory 

jednotlivých aktérů, lze říci, že se v této oblasti vhodně doplňují. Stát se svým 

byrokratickým aparátem je vhodně doplňován „svěžími“ službami nestátního neziskového 

sektoru. 

3.7.1 Analýza výročních zpráv 

Pro účely této práce byla analýza výročních zpráv přínosná zejména tím, že umožnila 

získat představu o finančních prostředcích jednotlivých organizací. Prakticky jsem 

poukázal na zdroje financování a jejich rozdělení. Dostali jsme tak celkovou představu u 

vybraných vzorků organizací o tom, jak hospodaří se svěřenými prostředky a jaké služby 

za tyto prostředky poskytuje. Zajímavým zjištěním, které bylo v rozporu s provedenými 

rozhovory, se zdá být výše poskytnutých darů, kdy při rozhovorech dary (vyjádřeno 

finančně) byly uváděny jako zanedbatelné. Ve výročních zprávách NNO, ovšem dary 

tvořily v jednom případě nejvyšší položku v rozpočtu (ADCH), ve druhém případě druhou 

nejvyšší položku (OPU). Všechny zkoumané instituce také využívají prostředků EU, kdy 

se účastní jednotlivých výzev na projekty. Státní instituce, které čerpají finance zejména 

z EUF mají situaci s financováním snadnější, i když příjmy jsou z menšího počtu zdrojů. 

Naopak financování NNO je rozmanitější, ale jejich získávání je složitější. 

3.7.2 Dotazníky pro státní správu a NNO 

Větší počet respondentů se mi podařilo získat ve státním sektoru, a to za využití 

osobní a místní znalosti prostředí. Návratnost dotazníků byla také o 17 % vyšší než u 

představitelů NNO. S dotazníky respondenti neměli výrazné problémy, i když v několika 

případech (3) respondenti neporozuměli otázce. Dotazníky byly rozděleny pro dvě skupiny 

respondentů a to z důvodu, že předmětem zkoumání je především vzájemný vztah státu a 

NNO. Samotné otázky byly tematicky rozděleny do několika okruhů, společně 

s dotazníkem je uvádím v příloze (Příloha č. 6., Dotazník č. 1, 2). Celkové vyznění 
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dotazníků dokládá, že vzájemný vztah NNO a státu se dá považovat za plnohodnotný a 

rovnocenný. Respondenti demonstrovali vzájemný vstřícný postoj mezi oběma aktéry, což 

dokládá již samotné vyhodnocení dotazníků.

U vyhodnocení analýzy výročních zpráv NNO a porovnání s odpověďmi uvedenými 

v dotazníků jsem dospěl k závěru, že největší objem financí v rozpočtech jednotlivých 

organizací ovšem není ze státních zdrojů, jak respondenti uvádějí, ale z darů. Respondenti 

uváděli v rozhovorech a dotaznících jako největší příjmy ze státních zdrojů, které ve svém 

objemu následují právě za uváděnými dary. Pravděpodobně se v účetnictví vykazují i dary 

v jiných formách a může se jednat např. o transfery finančních zdrojů z jiných poboček.

3.7.3 Rozhovory

Rozhovory s představiteli NNO a státní správy byly voleny především podle 

možností poskytnout požadované informace. Jednalo se celkem o 6 respondentů, se 

kterými jsem měl možnost uskutečnit rozhovor. Rozhovory měly za úkol dokreslit 

celkovou situaci výzkumu provedenou dotazníky, které byly stěžejním prostředkem 

k získání sociologických dat. 

3.7.4 Služby poskytované NNO 

Z provedeného výzkumu vyplývá, že služby poskytované NNO dovedou uspokojit

poptávku po službách na poli mezinárodní ochrany. NNO poskytují služby dlouhodobě, ve 

vysoké kvalitě a rozsahu. Spolupracují přitom se státními institucemi, kdy vzájemnou míru 

spolupráce hodnotí jako dostatečnou. Stejně tak je ohodnoceno i portfolio služeb 

poskytované NNO. Samotné služby poskytované NNO představitelé státu považují za 

profesionální. V současné době k poskytování služeb pomáhají fondy EU, které situaci 

NNO zjednodušují, zejména finančně.

NNO poskytuje služby, které nezajišťuje anebo nechce zajišťovat stát. Nejvíce si 

respondenti slibují od právního poradenství a poté sociálního poradenství. NNO dovedou 

pružně reagovat na měnící se situaci na poli žadatelů. Dle potřeby zvyšují, či snižují 

četnost návštěv, rozsah a náplň služeb. Služby se těší zájmu klientů a vyjadřují tak též 

odpovědi respondentů, že důležitý je osobní přístup a někdo zvenčí. Dle respondentů se 

NNO mohou velmi výrazně podílet na legislativních změnách azylové politiky, zlepšovat 

aktuální životní situaci žadatelů a zvýšit úspěšnost při udělování jednotlivých forem 

mezinárodní ochrany.
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Vzájemné služby se doplňují se službami státu, i se službami jiných NNO navzájem. 

Celková spolupráce ve smyslu poskytování služeb mezi státem a NNO je důležitá a 

nezbytná a to zejména pro žadatele o MO. Jednotlivé NNO spolupracující se státem 

v poskytování služeb se mění jen zřídka. Ani jedna strana nemá potřebu činit významné 

změny ve vztahu, který se zdá být fungující a to i navzdory hlasům zvenčí, které bývají 

dosti kritické.

3.8 Vyhodnocení vztahu státu a NNO

Podle provedeného výzkumu se může vztah mezi státem a NNO považovat za 

spolupráci a tvoří vzájemnou závislost. Tato spolupráce procházela bolestným začátkem, 

než mohla dospět do stavu vzájemné komunikace, který můžeme pozorovat v současnosti. 

Jedná se o kooperativní model spolupráce, kde se NNO snaží řešit identifikované problémy 

a stát poté využije toto know-how při řešení případných problémů. Respondenti ze státní 

správy se domnívají, že činnosti NNO jsou velmi důležité a nezastupitelné. Představitelé 

NNO jsou srozuměni s činností státu a respektují ji. Při současném klesajícím trendu se 

NNO dovedou adaptovat na měnící se podmínky v oblasti mezinárodní ochrany, což 

vyhovuje i státním institucím. 

V pozitivním vnímání obou aktérů vyznívajícím ve výzkumu, lze vypozorovat i 

kritické připomínky, a to z řad obou aktérů. Představitelé NNO se domnívají, že pracovníci 

s žadateli o MO jsou nedostatečně vzděláni. Sporným bodem je také vedení správního 

řízení za účelem udělení mezinárodní ochrany. Zde se sami respondenti z řad státní správy 

domnívají, že je netransparentní. 

Důležitým prvkem spolupráce je otázka financování. Respondenti vidí ve 

financování důležitý aspekt vzájemné spolupráce mezi aktéry. Financování projektů NNO 

státem bývá mnohdy kritizováno, avšak pomáhá jak samotným NNO, tak i státu. 

Představitelé NNO zmiňují zvýšenou byrokratizaci spojenou s prováděnými projekty, což 

bývá někdy velmi nepříjemné. Evropských peněz je ovšem v současnosti dostatek a to 

přispívá i ke zvyšování počtu uskutečňovaných projektů. NNO si vzájemně svými 

službami ani přítomností nekonkurují, nepřichází poté žádný impuls cokoliv měnit.

V některých případech lze pozorovat občasné náznaky nadřazenosti mezi jednotlivými 

NNO, většinou se ovšem jedná o nepodstatné záležitosti. Z tohoto důvodu NNO, které již 

služby poskytují a jsou za ně placeny, nejsou ohroženy jinými NNO a neobjevuje se zde 
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tudíž přílišná konkurenceschopnost. Z hlediska státu je situace stabilizovaná, 

problematické může být financování, kdy lze pozorovat úspory v oblasti placených služeb.

3.8.1 Budoucí vztah NNO a státu v problematice žadatelů o 

MO

Všichni respondenti se vyjadřují o budoucnosti zejména v souvislosti s počtem 

žadatelů o MO. Nepředpokládají žádné výrazné změny, bude i nadále přetrvávat systém 

spolupráce, který probíhá v současnosti. Vzhledem k nynějšímu stavu počtů žadatelů o 

MO (v současnosti je vytíženost přijímací středisek 21 procent)27 se služby konkrétních 

NNO budou soustředit na jinou cílovou skupinu. Významným ukazatelem budou finanční 

prostředky a to zejména z evropských fondů. Finanční prostředky přispívají velmi výrazně 

ke zlepšování materiální situace pro žadatele. V návaznosti na dosavadní vývoj spolupráce

se předpokládá, že spolupráce se bude mírně prohlubovat, avšak ne zcela výrazně.

                                                
27 vnitřní sdělení SUZ
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4 Závěr

Problematika spojená s cizinci a mezinárodní ochranou v České republice v nedávné 

době oslavila 20 let. Za poměrně krátkou dobu se ČR musela adaptovat na situace, které 

azylová problematika s sebou přináší. Situace spojené s azylovou problematikou se 

dotýkají státních orgánů a jejich představitelů, občanského sektoru, který se spolu 

s azylovou problematikou teprve vyvíjel a stále tento proces pokračuje. Nesmíme 

zapomínat ani na veřejnost a občany. Jelikož se jedná o velmi choulostivé a závažné téma, 

týkající se především lidí, vyvolává neustále nové otázky, přičemž odpovědi na ně se 

nacházejí velmi těžce. Veřejné debaty a diskuze, které se o tomto tématu vedou, jsou do 

jisté míry pozitivním ukazatelem vývoje demokratické společnosti, kde občanský sektor, 

prostřednictvím svých organizací „zapouští“ stále hlouběji své kořeny. Samotná představa 

existence občanského sektoru v nynější podobě byla ještě něco málo před dvaceti lety 

nemyslitelná, o to víc je potřeba si vážit i současné situace v této problematice. 

Cílem této práce bylo potvrdit dvě hypotézy a to, že „Stát a nestátní neziskové 

organizace na poli žadatelů o MO vystupují jako rovnocenní a plnohodnotní partneři“ a 

„Nestátní neziskové organizace dovedou uspokojit poptávku po svých službách.“ K tomuto 

účelu jsem provedl výzkum zejména v podmínkách PřS Praha-Ruzyně i mimo něj a 

podrobil tamní aktéry podrobné analýze. Konkrétně se jednalo o dvě NNO (OPU a ADCH) 

a poté o SUZ, která přijímací středisko provozuje. Dále jsem spolupracoval s představiteli 

státní správy z ostatních orgánů (OAMP) a zástupci NNO, kteří se v dané problematice 

pohybují. Za pomoci dotazníkového šetření a rozhovorů jsem se pokusil zachytit vzájemný 

vztah mezi těmito aktéry. Jednalo se především a o vzájemné vnímání dotyčných institucí 

z obou stran, kvalita a rozsah poskytovaných služeb, vize budoucího rozvoje, konkrétní 

úkony v azylové proceduře, nebo i změny související s úbytkem počtu žadatelů o MO.

NNO vhodně doplňují služby státu a jsou příjemným zpestřením pro samotné 

klienty, kterým přinášejí „přidanou hodnotu“ ve formě bližšího a humánnějšího kontaktu. 

NNO dovedou pružněji reagovat na potřeby klientů, jejich počet a situaci. Zahrnují 

samozřejmě také dobrovolnickou práci a upozorňují širokou veřejnost na konkrétní situace 

a problémy spojené s touto problematikou. NNO jsou taktéž pozitivně vnímány samotnými 

představiteli státní správy.
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Státní instituce, které jsou především legislativním a realizačním gestorem se 

v poslední době stále více otevírají veřejnosti. Poměrně časté jsou stáže a praxe studentů 

v jednotlivých zařízeních, návštěvy tuzemských i zahraničních expertů. Experti pocházejí 

ze zemí vyspělé západní Evropy, tak i ze států, které našly v přístupu ČR svůj vzor a 

hledají zde inspiraci. Tuzemské návštěvy jako kancelář Veřejného ochránce práv, pobočka 

UNHCR aj. nejsou výjimkou. Státní instituce vnímají NNO pozitivně a váží si jejich práce. 

Považují jejich služby za nenahraditelné, ale zároveň doplňkové. Vzájemně se vnímají jako 

na sobě závislé subjekty, které se vhodně doplňují. Stát se snaží také pružně reagovat na 

současný stav klientů, zejména jejich počtů. Efektivně využívá prostory, ruší některá 

zařízení a šetří tak státní rozpočet.

Doporučením pro státní instituce může být snížení byrokracie, která znesnadňuje 

vykonávání samotných činností a zdokonalování systému vzdělávání pro zaměstnance. 

Vyvinout větší snahu v tom, aby azylová problematika byla diskutována prostřednictvím 

široké veřejnosti, pracovat na zvýšení transparentnosti v řízení o azylu a podávání 

zřetelných informací navenek.

V oblasti žadatelů o MO existuje mnoho přístupů a nelze jednoznačně označit, který 

je nejlepší či naopak nejhorší. Skoro jako v každé oblasti lidské činnosti, kde je možnost 

výběru se naleznou kladné i záporné stránky a záleží na mnoha faktorech, které směřování 

ovlivňují. Výsledkem v celkovém šetření jsem dospěl k závěru, že „Stát a NNO na poli 

žadatelů o MO vystupují jako rovnocenní a plnohodnotní partneři, a že NNO dovedou

uspokojit poptávku po svých službách.“ 
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Příloha č. 1. Grafy znázorňující financování za rok 2008
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                   Graf 7. Zdroje financování SUZ Praha za rok 2008 (v tis. Kč)

0

100 000

200 000

300 000

Zdroje financování SUZ Praha za rok 2008 (v tis. 

Kč).

provozní výdaj EUF financování reprodukce majetku

                    Zdroj: vlastní výzkum



95

Příloha č. 2: Grafy využití služeb ADCH v PřS Praha-Ruzyně v roce 2008

Graf 8. Počet kontaktů a průměrné náklady využití volnočasových služeb ADCH v PřS Praha-Ruzyně 
v roce 2008
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Zdroj: Intranet SUZ, [cit. 2. 2. 2010]

Graf 9.  Počet kontaktů a průměrné náklady využití skladu humanitárního šatstva ADCH v PřS 
Praha-Ruzyně v roce 2008
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Příloha č. 3: Organizační schéma SUZ 2010 a Plán PřS Praha-Ruzyně

Obrázek 1. Organizační schéma SUZ 2010

   

Zdroj: Intranet SUZ [cit. 2. 3. 2010]
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Obrázek 2. Orientační plán PřS Praha-Ruzyně

Zdroj: vlastní výzkum 
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Příloha č. 4: Fáze řízení mezinárodní ochrany v ČR

Obrázek 3. Fáze řízení mezinárodní ochrany v ČR

Zdroj: vlastní výzkum
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Příloha č. 5: Informační letáky NNO pro žadatele o MO

Obrázek 4. Práva žadatelů o MO během pohovoru v PřS Praha-Ruzyně

Zdroj: OPU
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Obrázek 5. Služby poskytované ADCH Praha v PřS-Praha Ruzyně

Zdroj: ADCH Praha
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Příloha č. 6: Dotazníky

Dotazník 1. Dotazník pro státní sektor

Dotazník k tématu spolupráce státu a nestátních neziskových organizací 
(NNO) v oblasti žadatelů o mezinárodní ochranu

Státní sektor

Cílem tohoto dotazníku je přiblížit spolupráci státních organizací a nestátních 
neziskových organizací (NNO) na poli žadatelů o MO a poskytnout co 
nejvěrohodnější obraz o jejich vzájemném propojení a fungování. Výsledky 
získané v dotazníku uvedu v diplomové práci zabývající se spoluprácí státu a 
NNO na poli žadatelů o MO. Pevně doufám, že tento dotazník pomůže oběma 
subjektům

Odpověď (odpovědi), kterou považujete za vhodnou, zakroužkujte a za odpověď 
uveďte několika slovy zdůvodnění. Dotazník je anonymní.

Organizace: 

Pracovní zařazení:

Počet odpracovaných let: 

Věk:

1) Jak vnímáte NNO obecně?
a) pozitivně (jako přínos)
b) negativně (zbytečnost)
c) občas jsou užitečné, občas spíše škodí meritu věci
d) jiná odpověď

2) Považujete činnost NNO ve vztahu ke státu jako:
a) stěžejní
b) zástupnou
c) doplňkovou
d) důležitou

3) Bylo by podle Vás možně nahradit činnosti NNO státem? 
a) určitě ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne

4) Stát jako tvůrce legislativy vystupuje ve vztahu s NNO:
a) nadřazeně
b) rovnocenně
c) okrajově
d) jiná odpověď
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5) Vztah státu a NNO vytvářejí:
a) dvě opoziční síly
b) vzájemnou závislost
c) nezávislost
d) spolupráci
e) jiná odpověď

6) Domníváte se, že tok financování NNO státem (dotace, granty): 
a) zlepšuje spolupráci NNO a státu
b) nemá žádný vliv
c) v žádném případě nezlepšuje spolupráci NNO a státu
d) jiná odpověď

7) Závisí míra spolupráce NNO a státu na finančních prostředcích?
a) určitě ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne

8) Myslíte si, že služby, které poskytují NNO pro žadatele o MO jsou:
a) vynikající
b) dostačující
c) nedostačující
d) jiná odpověď

9) V poskytování služeb žadatelům o MO nestátní neziskové organizace:
a) doplňují služby státu
b) zastupují služby státu
c) zpestřují služby státu
e) jiná odpověď

10) Za nejpřínosnější činnosti NNO vzhledem k žadatelům o MO považuji:
a) právní poradenství
b) sociální poradenství
c) volnočasové aktivity
d) jiná odpověď

11) Hodnotíte právní poradenství NNO jako autonomní?
a) ano
b) ne
c) nevím
d) jiná odpověď

12) Spolupracujete s některými NNO na Vaší pozici? 
      (jestliže ano, prosím uveďte s kterými)
a) ano
b) ne
c) nepřímo (zprostředkovaně)
d) jiná odpověď 
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13) Bez konkrétních činností NNO bych se na své pozici:
a) obešel/a
b) neobešel/a
c) nevím
d) jiná odpověď

14) Chovají se NNO dle Vašeho názoru celkově „profesionálně“? 
a) určitě ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne

15) Jak vnímáte ohlasy širší veřejnosti na činnosti státu s žadateli o MO?
a) spokojenost
b) vidím ji jako nedostatečnou
c) vyrovnaná, tak jak má být
d) nevnímám žádné ohlasy
e) jiná odpověď

16) Jak vnímáte ohlasy NNO na činnosti státu s žadateli o MO?
a) nedostatečná angažovanost
b) spolupráce je dostatečná
c) kritika
d) nevnímám žádné ohlasy
e) jiná odpověď

17) Práce NNO na poli žadatelů o MO v poslední dekádě:
a) dostála pozitivní změny
b) stagnuje
c) zhoršila se
d) jiná odpověď

18) Z Vašeho pohledu stát plní svoje povinnosti vzhledem k žadatelům o MO:
a) velmi dobře
b) dobře
c) dostatečně
d) nedostatečně

19) NNO směrem ke státu:
a) rozvíjí spolupráci (služby, činnosti)
b) spolupracují
c) jsou samostatné a nezávislé, proto nemusí spolupracovat
d) jiná odpověď

20) Správní řízení o azylu vedené pohovoristou považujete za: 
a) transparentní
b) netransparentní 
c) v souladu se zákonem
d) jiná odpověď
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Dotazník 2. Dotazník pro NNO

Dotazník k tématu spolupráce a role státu a nestátních neziskových 
organizací (NNO) v oblasti žadatelů o mezinárodní ochranu.

Nestátní neziskový sektor

Cílem tohoto dotazníku je přiblížit spolupráci státních organizací a nestátních 
neziskových organizací (NNO) na poli žadatelů o MO a poskytnout co 
nejvěrohodnější obraz o jejich vzájemném propojení a fungování. Výsledky 
získané v dotazníku uvedu v diplomové práci zabývající se spoluprácí státu a 
NNO na poli žadatelů o MO. Pevně doufám, že tento dotazník pomůže oběma 
subjektům.

Odpověď (odpovědi), kterou považujete za vhodnou, zakroužkujte a za odpověď 
uveďte několika slovy zdůvodnění. Dotazník je anonymní.

Organizace: 

Pracovní zařazení:

Počet odpracovaných let: 

Věk:

1) Jak vnímáte přístup státu k žadatelům o MO obecně?
a) pozitivně
b) negativně
c) jako realizační a legislativní nutnost 
d) respektuji, ovšem s mnoha výhradami
e) jiná odpověď

2) Považujete činnost NNO na poli žadatelů o MO ve vztahu ke státu jako:
a) stěžejní
b) zástupnou
c) doplňkovou
d) důležitou, nezbytnou
e) jiná odpověď

3) Myslíte si, že je přístup státu profesionální?
a) určitě ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne

4) Spolupráce státu a NNO vytvářejí:
a) dvě opoziční síly
b) vzájemnou závislost
c) nezávislost
d) jiná odpověď
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5) Spolupráce a součinnost s pracovníky SUZ je:
a) vynikající
b) ucházející
c) dostatečná
d) nedostatečná

6) Spolupráce a součinnost s pracovníky OAMP je:
a) vynikající
b) ucházející
c) dostatečná
d) nedostatečná

7) Finanční dotace ze strany státu, jež je přerozděluje z fondů EU, jsou pro NNO:
a) existenční
b) tvoří hlavní část financí
c) okrajové
d) zanedbatelné
e) jiná odpověď

8) Státní legislativní vymezení azylové problematiky je:
a) restriktivní
b) benevolentní
c) v rámci migračních strategií západoevropských zemích stejné
d) odpovídající situaci v ČR
e) jiná odpověď

9) Jak vnímáte azylovou politiku státu (po častých zákonných úpravách) vzhledem 
k situaci žadatelů o MO v poslední dekádě?
a) došlo ke zlepšení
b) situace je stejná
c) došlo ke zhoršení
d) jiná odpověď 

10) Myslíte si, že služby poskytující NNO pro žadatele o MO jsou:
a) vynikající
b) dostačující
c) nedostačující
d) jiná odpověď

11) Jakou oblast v rámci poskytování služeb své NNO považujete za 
nejefektivnější?
a) právní poradenství
b) sociální poradenství
c) volnočasové aktivity
d) poskytování humanitárního šatníku 
e) ostatní
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12) Myslíte si, že jsou NNO schopny svým přístupem ovlivnit:
a) legislativní činnosti státu
b) míru úspěšnosti udělených forem azylu v azylovém řízení
c) komfort žadatele o MO v procesu azylového řízení
d) spolupráci NNO a státu
e) jiná odpověď

13) Dochází v činnosti NNO ke změnám, kde se odráží současný nízký počet 
žadatelů o MO?     
a) ano (ke kterým?)
b) ne
c) nevím
d) jiná odpověď

14) Má stát dle Vašeho názoru zájem na prohlubování spolupráce a činnosti s 
NNO:
a) ano
b) ne
c) pouze v některých oblastech poskytovaných služeb
d) jiná odpověď 

15) Co považujete za největší přednost NNO v porovnání se státem?
a) individuální a humánní kontakt s klienty (pocit důvěry, ochota)
b) flexibilita v reakcích na aktuální situaci
c) dobrovolnický přístup
d) jiná odpověď

16) Jak vnímáte ohlasy veřejnosti na práci NNO s žadateli o MO?
a) spokojenost
b) zdá se jim nedostatečná
c) nevyznají se v tom
d) jiná odpověď

17) Kde vidíte největší slabiny neziskového sektoru (formou introspekce):
a) financování
b) personální obsazení pracovníků
c) spolupráce se státní správou
d) jiná odpověď

18) Myslíte si, že jsou zaměstnanci státní správy dostatečně vzděláni pro práci 
s žadateli o MO?
a) ano 
b) ne
c) nevím
d) jiná odpověď
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19) Jaký předpovídáte budoucí trend spolupráce se státem?
a) pole působnosti NNO se bude rozšiřovat
b) NNO a stát se stanou silnějšími partnery
c) pole působnosti NNO se bude zužovat
d) NNO přeberou veškerou činnost státu
e) jiná odpověď

20) Cílem Vaší organizace do budoucna v práci s žadateli o MO (při klesajícím 
trendu):
a) rozšiřovat své služby (širší paleta služeb s menším počtem klientů)
b) zachovat alespoň současný rozsah služeb
c) postupná transformace na jiné skupiny migrantů (nelegální imigranti, azylanti) 
d) jiná odpověď
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