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Uvedení do tématu

Význam otázky migrace v České republice v poslední době roste, což je 

přirozeně způsobeno vzrůstajícím počtem migrantů i dopadem integrace České 

republiky do Evropské unie. Charakteristické je zvýšení počtu migrantů v zemi od éry 

před rokem 1989 [Černík 2007: 59], kdy byl příchod cizinců malý převážně z důvodu 

relativní uzavřenosti tehdejšího komunistického Československa. Pád Železné opony 

s sebou přinesl mimo jiné uvolnění možností migrace, která se tak postupně stávala stále 

aktuálnějším politickým tématem. Samotná migrace, zahrnující příchod migrantů, jejich 

pobyt na území ČR i jejich ekonomickou aktivitu a další aspekty, je předmětem 

regulací. To jsou důvody, proč se bakalářská práce bude zabývat analýzou příslušných 

politik a jejich vlivem na formování politického diskurzu v oblasti pracovní migrace na 

území ČR. 

Kontinuální zájem cizinců o pobyt v ČR ovšem narušila ekonomická krize, která 

se naplno projevila v polovině roku 2008. Tato bezprecedentní krize na globálních 

světových trzích je experty považována za jednu z největších recesí od konce druhé 

světové války. Mnohé evropské země se ocitají na nevídaně nízké ekonomické úrovni, 

což má negativní dopad na pracovní trhy ve všech členských státech EU, ČR 

nevyjímaje. Je možné předpokládat, že migrační témata zmiňovaná před krizí, jako je 

např. integrace cizinců či využívání legální migrace k řešení narůstajících problémů 

penzijních systému a trhu práce, budou v důsledku krize ustupovat před ryze 

ekonomickými otázkami, poukazujícími na zvyšující se nezaměstnanost nejen na 

českém pracovním trhu. Právě oblast pracovní migrace je pro bakalářskou práci klíčová, 

a to především z důvodu vysoké provázanosti otázky zaměstnávání cizinců 

s ekonomickou situací země. Nelze ovšem opominout ani fakt, že přístup a uplatnění 

cizinců na trhu práce má významný dopad i na formy začleňování migrantů, kteří se 

v zemi usadí natrvalo, a v důsledku toho i na integraci dalších generací jejich potomků. 

Během posledního desetiletí dvacátého století se o migraci v ČR začalo mluvit 

v novém, dynamičtějším kontextu. Hranice mezi státy východní a západní Evropy byly 

otevřeny a mnoho obyvatel střední a východní Evropy začalo hledat lepší životní šance 

a lepší pracovní příležitosti v západní a jižní Evropě. Demokratizace a liberalizace 

politických a ekonomických vztahů s sebou přinesla relativně volný pohyb lidí a během 

krátké doby (zejména v polovině devadesátých let dvacátého století) do ČR přišlo za 
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prací mnoho cizinců. Česká ekonomika si žádala jak kvalifikovanou, tak 

nekvalifikovanou pracovní sílu, především v průmyslovém a stavebním sektoru. Země 

se stávala novým cílem zejména pro migranty z dřívějších socialistických zemí. Pro 

migranty z jižní Asie byla ČR spíše tranzitní zemí (zejména při následné cestě do 

Německa či Rakouska) nebo zemí krátkodobého pobytu. [Černík 2007: 63]

Na větší přísun migrantů nebyly vlády evropských zemí zvyklé a na jejich 

přítomnost reagovaly pomalu. I česká migrační politika devadesátých let minulého 

století byla považována spíše za improvizovanou než plánovanou, a pasivní přístup 

v migrační politice převládal nad aktivním. [Drbohlav 2004] Jasnější cíle v migrační 

politice začaly být stanovovány až v souvislosti se vstupem ČR do EU. Tato událost 

s sebou přinesla i nutnost zabývat se ve větší míře otázkou náboru nových 

kvalifikovaných či nekvalifikovaných pracovníků pro místní pracovní trh. Právě 

harmonizace se standardy EU se stala tvůrčím prvkem české migrační politiky. Již 

během přístupových jednání, v lednu roku 2000, nabyl účinnosti klíčový 

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců. Důsledkem nového zákona byla např. 

přísnější kontrola a administrativní restrikce pro migranty a cizince pobývající na území 

ČR. Snahou byla mj. harmonizace českých migračních ustanovení s právními zásadami 

evropských zemí a došlo i k regulaci vízové politiky podle standardních režimů ve 

státech EU. 

Otázka migrace si tak získala své místo v politické i veřejné diskusi, potažmo 

v médiích. Nová vlna diskuse přišla po ekonomické krizi, která situaci v oblasti 

pracovní migrace ovlivnila. Rozšíření tématu do veřejné diskuse přispělo k rozdělení 

migračních otázek do čtyř oblastí. Jednou z nich, relevantní pro mou práci, je oblast 

otázek demografického poklesu místního obyvatelstva a s tím související potřeba 

ekonomické stabilizace pracovního trhu. Další tematické oblasti se týkají uprchlíků, 

ilegálních aspektů migrace, a poslední téma se zabývá integrací cizinců

[Černík 2007: 68]. 
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1. Cíl práce a výzkumné otázky

Bakalářská práce si klade za cíl analyzovat situaci v oblasti migrační politiky se 

zaměřením na pracovní migraci v ČR před a po ekonomické krizi a odpovědět na 

otázku, k jakým změnám ve formování migrační politiky v oblasti pracovní migrace 

v důsledku ekonomické krize došlo. 

Výzkumná otázka zní: Jak ekonomická krize změnila formování české pracovní 

migrační politiky?

V souvisejících dílčích otázkách se budu ptát: 

- Jaké faktory působily na formování pracovní migrační politiky před / v průběhu / po 

odeznění ekonomické krize? (Teze 1: Utváření české pracovní migrační politiky před 

ekonomickou krizí bylo ovlivněno nejvíce EU a snahou o harmonizaci cílů české 

politiky s politikou evropskou. Teze 2: Před ekonomickou krizí se politici více zabývali 

otázkou integrace cizinců, zatímco po ekonomické krizi se v popředí zájmu drží vliv 

pracovní migrace na ekonomickou situaci země; problematika integrace těch, kteří 

o práci v důsledku ekonomické krize přišli, je až na druhém místě).

- Kdo jsou hlavní aktéři formování politického diskurzu v oblasti pracovní migrační 

politiky před / v průběhu / po odeznění ekonomické krize? (Teze: Před ekonomickou 

krizí se otázkou migrace zabývalo kromě Ministerstva vnitra České republiky zejména 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, zatímco po krizi se více angažovalo Ministerstvo 

průmyslu a obchodu či Ministerstvo financí České republiky.)

- Jak problematiku pracovní migrační politiky zobrazují česká média? (Teze: 

V českých médiích převažují témata související s migrací a integrací v kontextu 

s hrozbou globálního terorismu. Česká populace je citlivá k záležitostem kriminality 

a ilegality spojovaných s mezinárodní migrací [Černík 2007: 69]. Důsledkem toho 

média tato témata upřednostňují a česká veřejnost tak může mít tendenci pohlížet na 

všechny pracovní migranty skrze problematiku násilí a skrze etnické stereotypy.)
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2. Teoretická a hodnotová východiska

V této části se věnuji popisu idejí a hodnotových východisek práce a dále 

vysvětlení, jak je v práci chápán diskurz a používaný teoretický rámec diskurzivního

institucionalismu. Věnuji se zde také stručnému vymezení veřejné politiky a objasnění, 

jakým způsobem pohlížím na ekonomickou krizi.

2.1 Ideje a hodnotová východiska

Hodnotové otázky (tj. co je správné, žádoucí, spravedlivé atd.) nelze zodpovědět 

na základě analýzy. V této práci ani není mým primárním cílem explicitně hodnotit 

klady a zápory dané politiky, přesto bude přinejmenším implicitní hodnocení přítomno. 

Téma se zabývá veřejnou politikou, proto se práce opírá o hodnoty, na nichž veřejná 

politika stojí, jako jsou např. lidská práva (mj. Listina základních práv a svobod –

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb.; Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod –

Sdělení FMZV č. 209/1992 Sb.), svoboda (volný pohyb pracovníků v EU) a rovnost 

(právo na práci jakožto jedno ze základních sociálních lidských práv). 

Pro objasnění pojmu idea, se kterým se při tvorbě politiky pracuje, čerpám 

inspiraci z práce Schmidtové [Schmidt 2008]. Autorka tvrdí, že definovat jednoznačně 

ideu není možné, o čemž svědčí i různá pojetí idejí podle různých autorů (kteří podle 

autorky pojímají ideje například jako orientování se na zájmy či jako jakousi cestovní 

mapu, ohniskové body, strategické konstrukce, strategické zbraně, referenční rámce či 

jako vyprávění, která vytvářejí porozumění událostem). Lze je rozdělit na kognitivní, 

které objasňují, co a jak dělat, a na normativní, které by z filosofického hlediska mohly 

vysvětlit úspěch příslušných programů vycházejících z daných idejí. Otázkou přitom 

zůstává, proč se některé ideje stávají politikou (ve smyslu policy), zatímco jiné nikoliv. 

2.2 Diskurz

Bakalářská práce se při zpracovávání tématu zaměřuje na porozumění 

politickému diskurzu. Ten budu vnímat jako způsob, jakým se k tématům 

a k výpovědím o nich přistupuje, a to zejména jakým způsobem se užívají komunikační 

prostředky. Jak již bylo zmíněno, účinná manipulační strategie, jejíž součástí je 

i uvážené využívání komunikačních prostředků, dokáže rozhodnout o konečném řešení 

problému. Diskurz je systematický, racionální proces, který popisuje několik autorů. 
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Moje chápání vychází zejména z pojetí Foucaulta, Harrého a Daviese [Foucault 2002 ; 

Harré a Davies 1990].

Harré a Davies [Harré a Davies 1990], podobně jako Foucault [Foucault 2002], 

vysvětlují, že diskurz se utváří kolem tématu v rámci určité disciplíny, tedy i například 

v rámci sociální politiky či sociologie. Moci a účinnosti nabývá prostřednictvím 

výpovědí, a to zejména výpovědí těch, kteří mocí disponují či jsou k vypovídání patřičně 

legitimizováni. Autoři zároveň pohlížejí na diskurzivní praktiky jako na způsoby, kterými 

lidé aktivně vytvářejí sociální realitu. Diskurz utváří sociální vztahy zainteresovaných 

aktérů, kteří tvoří interakční řád. (Koncept známý jako interakční řád zavedl Goffman, 

podle něhož se diskurz jakožto proces odehrává podle určitých pravidel a tudíž 

vykazuje jisté pravidelnosti [Goffman 1999]).

2.3 Diskurzivní institucionalismus

Jak již bylo zmíněno, v procesu tvorby veřejné politiky hraje důležitou roli 

institucionální struktura. Pro přesnější vymezení diskurzu budu pracovat s teoretickým 

rámcem diskurzivního institucionalismu, tak jak jej popsala Schmidtová 

[Schmidt 2008]. Ta diskurzivní institucionalismus popisuje jako nejnovější z tzv. 

nových institucionalismů, kterými jsou dále institucionalismus racionální volby, 

historický institucionalismus a sociologický institucionalismus. Tento nejnovější z nich 

vznikl z potřeby lepšího pochopení politického procesu. Poskytuje vhled do oblasti 

politického jednání, které bylo podle autorky vědci dlouhodobě opomíjeno právě proto, 

že neměli k dispozici vlastní metodologický přístup pro zkoumání samotného jednání. 

Diskurzivní analýza chápaná z pohledu diskurzivního institucionalismu poskytuje 

současně vhled jak do oblasti politických idejí, tak do oblasti politického diskurzu, 

a umožňuje tak lépe vysvětlit institucionální změnu a kontinuitu. Od předcházejících 

nových institucionalismů se přitom nevymezuje, ale naopak na ně vhodně navazuje a je 

jejich doplňkem. Nové institucionalismy poskytují informační pozadí pro současná 

očekávání, neboť struktura institucionalismu racionální volby je založena mimo jiné na 

motivačních faktorech, historický institucionalismus pomáhá k pochopení zakotvených 

vzorců, a sociologický institucionalismus pomáhá k pochopení sociálně konstruovaných 

norem (tedy rámuje diskurz). 
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2.4 Veřejná politika

Ještě před prováděnou analýzou je účelné popsat chápání samotné veřejné 

politiky. Na odpověď na otázku, kdo je nejvíce zodpovědný za stav pracovní migrační 

politiky v zemi, neexistuje jednoznačná odpověď. Proto je třeba při její analýze čerpat 

z mnoha vědních disciplín a migrační politiku chápat jako součást obsáhlého 

a interdisciplinárního oboru veřejná politika – interdisciplinární ve smyslu zahrnující 

poznatky sociálních, humanitních i dalších věd [Veselý 2007: 17]. 

Slovy klasické definice Dye se veřejná politika zaměřuje na „what governments 

do, why they do it, and what diference is makes“ [Fiala a Schubert 2000: 13]. Jejími 

centrálními prvky tedy jsou obsah (what), determinanty, důvody a příčiny (why) 

a účinky, výsledky a souvislosti státní politiky (what diference it makes) [Fiala a 

Schubert 2000: 13]. Tato klasická definice je dnes rozšiřována zpravidla ve dvou 

směrech. Za prvé, nejedná se pouze o stát či vládu, ale o všechny politické aktéry, tedy 

všechny instituce s regulativními kompetencemi, které mají společenský dosah [Fiala a 

Schubert 2000: 13]. Za druhé, veřejná politika není jen popisně-analytický obor, tj. 

vědní disciplina ve smyslu, jak ji popsal Dye. Je také oborem orientovaným na 

praktické využití, tj. politikou chápanou jako proces [Potůček a kol.2005].

Stejně tak migrační politika jako součást veřejné politiky se nezabývá pouze 

analýzou migračních procesů, aktérů a jejich zájmů, legislativního rámce apod., ale je 

oborem aplikovaným v tom smyslu, že poznatky se bezprostředně prosazují do politické 

praxe. Jako příklad uvádím zavedení projektu Zelené karty: analyzování situace na trhu 

práce a poznání, že k dispozici je málo potřebné pracovní síly a současně její nabírání ze 

zahraničí je komplikované a málo efektivní, vedlo k praktickému vytvoření projektu 

Zelené karty, usnadňujícímu obsadit prázdná pracovní místa uchazeči ze zahraničí1. 

Tvůrci migrační politiky zkrátka reagují na společenský kontext, do kterého je migrační 

soustava zanesena. Implementace projektu Zelené karty byla, pro ilustraci, posléze 

ovlivněna novým kontextem, který nastolila ekonomická krize. Právě okolním 

aktuálním děním je kontext ovlivněn. Stejně tak do něj vstupují společenské normy, 

hodnoty a představy o tom, co je a není ve veřejném zájmu. 

                                                          
1 O projektu podrobněji v kap. Zelené karty jako forma aktivní migrační politiky
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V bakalářské práci budu formování i proces tvorby politiky chápat tak, jak 

popisuje Zahariadis [Zahariadis 2003]. Ten formování politiky definuje jako proces, při 

kterém tvůrci politiky utvářejí autoritativní volbu z limitovaného souboru dříve 

vytvořených alternativ. Tvorba politiky je podle něj koncipována jako proces 

vyjednávání mezi konkurenčními skupinami, přičemž každá disponuje racionálními 

argumenty, které by měly vést k přesvědčení druhé názorové skupiny. V tomto ohledu 

je klíčová argumentace, která vede k ospravedlnění konečné volby. 

Podobně i Lord [Lord 1999: 174] připisuje argumentaci důležitou roli. Politika 

se podle něj obvykle odehrává ve fyzických divadlech, tj. ve veřejných diskusních 

prostorech různých typů, a diskuse o zásadních otázkách se interpretuje nikoli jen jako 

střet ideologií, ale jako řešení skutečného dopadu reálných událostí a vývoje na 

společnost prostřednictvím jejich rituálního zpodobování v těchto divadlech. Pro 

výměnu názorů pak mají bezprostřední a skutečné důsledky média, která mají podle 

Lorda poskytovat veškerý základ a účel politickému diskursu2. 

2.5 Ekonomická krize3

Vzhledem k tomu, že tématem bakalářské práce je vliv světové ekonomické 

krize na formování české migrační politiky, cítím potřebu ještě před samotnou analýzou 

objasnit, jakým způsobem na tuto krizi pohlížím. Ekonomická krize (jakožto výrazná 

událost) zasazuje politické dění do nového kontextu. Je-li politický vývoj chápán jako 

neustálá regenerace politického celku, pak lze říci, že tato regenerace se do určité míry 

opírá o nové události a o nový kontext. Takový kontext v ČR nastolila právě 

ekonomická krize, která ovlivnila hospodářský růst a s ním související zaměstnanost 

v zemi. Při stručném nástinu vývoje ekonomické krize vycházím zejm. z práce ekonoma 

Kohouta [Kohout 2010], který se ze své pozice ekonomického publicisty hojně 

uveřejňujícího své články zasazuje o formování diskurzu.

Prvotním impulsem ekonomické krize byla patrně hypoteční krize v Americe na 

jaře roku 20074. Přesto se v tomto období ještě globální ekonomika vyvíjela dobře 

                                                          
2 Lord na citované str. 174 mluví pouze o televizi, nicméně se domnívám, že zobecněného pojmu média
lze dle kontextu celé knihy použít
3 O krizi, která se v ČR naplno projevila v roce 2008, se nejčastěji mluví jako o ekonomické, hospodářské 
či finanční krizi, recesi či depresi. Z pozice neekonoma se zdržuji rozlišování nuancí mezi těmito pojmy a 
všeobecně používám pouze pojem ekonomická krize, ačkoliv jsem si vědoma toho, že ve všech případech 
nemusí být zcela korektní
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a hospodářství rostlo. S růstem ekonomiky v eurozóně poklesla nezaměstnanost5, která 

byla ještě v roce 2006 vážným problémem. Podzim roku 2007 již znamenal začátek 

skutečné finanční krize, která se z relativně úzkého segmentu trhu sekuritizovaných 

cenných papírů přesunula do bankovnictví a zasáhla Evropu. Dle ekonomické 

terminologie lze již v tomto okamžiku mluvit o krizi, nikoli o pouhé recesi6. Již během 

druhé poloviny roku 2007 relativní četnost výskytu slova krize v českých médiích 

vzrostla zhruba šestinásobně [Kohout 2010: 71]. 

Většina ekonomů se shoduje na tom, že příčina současné krize leží ve finančním 

sektoru [Schwarz 2008]. Dle Kohouta vedou ekonomové i četné debaty o dopadu 

zavedení a postupném přijímání společné měny eura na průběh krize. Když se v roce 

1999 společná evropská měna zrodila, očekávání byla vysoká. Od eura se očekávalo 

posílení hospodářského růstu, zaměstnanosti a celkové prosperity. Po deseti letech se 

ovšem ukázalo, že nic není realitě vzdálenější, než stabilní a zdravý makroekonomický 

rámec v rámci eurozóny. Kohout zastupuje názor, že euro neposkytlo stabilitu. Naopak 

stalo se samo zdrojem nestability (v případě jeho brzkého zavedení do nepřipravených 

ekonomik jednotlivých zemí). Vysvětluje, že hlavním problémem eura je divergence 

konkurenční schopnosti jednotlivých ekonomik. Eurozóna má v sobě vestavěné vnitřní 

pnutí. To nelze odstranit měnovou ani rozpočtovou politikou. Je dáno rozdílným 

historickým vývojem, podnikatelským prostředím, rozdíly v kultuře, vzdělanosti atd. 

Tyto faktory vytvářejí konkurenceschopnost (nebo naopak její nedostatek) 

a z krátkodobého hlediska je nelze ovlivnit. Evropské státy jsou rozdílné a není pravda, 

že jedna měna je stejně vhodná pro všechny státy. Naopak, společná měna zvýrazňuje 

vnitřní teze. Vedle nakumulovaných předchozích chyb mocných se příliš brzké 

zavedení eura do nepřipravených zemí ukázalo být hlavním rizikem pro šíření krize. 

Důvod mít špatné svědomí mohou mít podle autora politici, kteří se při budování 

eurozóny dopustili chyb. Na druhou stranu Kohout tvrdí, že ne všechny okolnosti mohli 

politici ovlivnit. Domněnka, že zákony jsou konstrukcí, kterou člověk může libovolně 

měnit, je v případě ekonomiky neplatná. Ekonomika je systém, který má své objektivní 

zákony popisované ekonomií. Ty nelze měnit na základě legislativy, podobně jako nelze 

                                                                                                                                                                         
4 Podle ekonoma Švejnara je ovšem nutné oddělit od sebe tuto původní finanční krizi související 
s americkým realitním trhem a to, co můžeme označit za globální krizi, tj. celosvětový ekonomický 
pokles [Švejnar 2009]
5 Na 7%, v ČR na 6,3% [Kohout 2010: 17]
6 Dle autora recese prakticky znamená, že běžný občan v novinách čte o pádech bank, propouštění ze 
zaměstnání a poklesu ekonomiky; o krizi se hovoří, pokud se toto občana osobně dotýká 
[Kohout 2010: 67]
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měnit například gravitační zákon [Kohout 2010]. V dnešní době, kdy ekonomická krize 

začíná ustupovat, je tedy nutné se současnou situací pracovat za takových okolností, 

jaké ekonomika nastolila, a snažit se tyto podmínky maximálně využít pro efektivní 

pracovní migrační politiku. 

3. Výzkumné metody

3.1 Diskurzivní analýza

Jak již bylo uvedeno, cílem bakalářské práce je analyzovat situaci v oblasti 

migrační politiky se zaměřením na pracovní migraci v ČR před a po ekonomické krizi 

a odpovědět na otázku, k jakým změnám ve formování migrační politiky v oblasti 

pracovní migrace v důsledku ekonomické krize došlo. 

Zaměřím se na porozumění politickému diskurzu, proto bude k tématu 

přistupovat pomocí diskurzivní analýzy. Zohledňovat přitom budu fakt, že pracuji 

v rámci teoretického konceptu diskurzivního institucionalismu, tak jak jej popsala 

Schmidtová [Schmidt 2008].

Diskurzivní analýza má různé druhy včetně „klasické Foucaultovské“ či kritické 

diskurzivní analýzy. Foucault [Foucault 2002] nabízí klasický pohled na diskurz, 

kterým rozumí množství výpovědí, které náleží k určité diskurzivní formaci. Diskurz 

v jeho pojetí je vše, co je k tématu napsáno a vyřčeno, ovšem nejsou to pouze slova 

a texty, ale i například to, o čem svojí existencí vypovídá existence příslušných institucí 

či praktik. Diskurzivní analýza v tomto smyslu je tedy jakési shromáždění veškerého 

vědění o dané problematice, zatímco do kritické diskurzivní analýzy vstupují navíc 

předpoklady o rozdělení moci ve společnosti a potřeba zkoumání diskurzivní praxe. 

Podle Wodakové [Wodak 2009] je předmětem zájmu kritické diskurzivní 

analýzy kontext užívání jazyka s ohledem na jeho moc, přičemž právě manipulace ze 

strany mocných je klíčem k porozumění politickému procesu. Kritický moment analýzy 

spočívá především v odstupu od zkoumaných dat, a zároveň v jejich zakotvení do 

sociálního kontextu. Diskurz je sociálně podmíněný – je to celý komplex událostí 

zasazených do širšího sociálního kontextu. Jádrem kritické diskurzivní analýzy je popis 

a vysvětlení způsobů, jakými je politický diskurz formován. 



- 11 -

Mezi oběma přístupy neexistuje radikální neslučitelnost, která by vyžadovala 

striktní používání pouze jedné metody. Je také samozřejmé, že v rámci diskurzivní 

analýzy, patrně stejně jako v případě každé další metody, se nelze spoléhat pouze na 

předpřipravené metody a je nutné uplatnit jistou dávku sociologické imaginace. Pro 

svou práci jsem zvolila kombinaci metod – mj. proto, abych vzhledem k omezenosti dat 

ze „zákulisí“7 mohla dosáhnout objektivnějšího výsledku.

Jako výhodu použití této metody pro bakalářskou práci vidím její pestrost. 

Nejedná se ani tak o přesně popsanou konkrétní metodu, jako spíše o vnitřně 

diverzifikovaný a otevřený přístup. Pestrost možných postupů je z mého pohledu 

přínosem. Analýza se přitom nezaměřuje pouze na mnohost způsobů, jakými mohou být 

data čtena a interpretována. Zaměřuje se spíše na reprezentativnost dat, jejich 

selektivnost a okolnosti, které se promítají do výsledné podoby diskurzu. 

3.2 Jazyk jako nástroj moci

Diskurzivní analýza se jeví jako vhodný způsob, jak porozumět politice, neboť 

zabývat se politickým diskurzem mj. znamená zaměřit se na smysl v kontextu politické 

debaty [Lord 1999]. Zabývat se politickým diskurzem v tomto ohledu naznačuje 

analýzu založenou na jazyce – a tudíž na smyslu. Lord doslova uvádí: „Můžeme říci, že 

politika nese s sebou zvláštní typ lingvistického jedu, protože funguje na základě 

organizace smyslu [Lord 1999: 53].“  

Lord [Lord 1999] dále rozvíjí myšlenku, že pochopit politiku pouhým 

porozuměním jednotlivcům, kteří se v ní angažují, by znamenalo vypustit z politiky to, 

co je na ní zvláštní, tj. její funkci v sociálním vědomí. Vlastní angažování v politickém 

diskurzu podle něj rovněž není žádoucí, neboť to by znamenalo zaujmutí ideového 

postoje, na jehož základě by bylo třeba argumentovat a přiklonit se tak k jedné nebo 

druhé názorové straně, což by ve svém důsledku znamenalo popření, že by protichůdná 

ideologie měla nějaký smysl. 

3.3 Výběr dat a postup práce

Data pro analýzu budou představovat politické dokumenty (zákony, zprávy, 

prohlášení různého druhu atd.) a sekundárně i výpovědi v českých masových médiích. 

                                                          
7 Viz kapitola 3.3 Výběr dat a postup práce
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Potřebám analýzy poslouží data z let 2006 – 2010 s odkazem na normy věnující se 

migrační politice z let dřívějších (jako např. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců 

nebo Zásady politiky vlády ČR v oblasti migrace cizinců schválené vládou dne 

13. ledna 2003 usnesením č. 55, a další). Tato data poskytují o problematice pracovní 

migrace neměnnou vypovídající hodnotu, umožňující téma zkoumat v jeho vývoji, 

přesto je třeba mít na paměti i omezenost těchto dat pro diskurzivní analýzu. Oficiální 

zveřejněné dokumenty ukazují zejm. výsledky vyjednávacího procesu, přičemž právě 

vyjednávání se svými argumenty, přesvědčováním i nátlakem, které se odehrává 

v kuloárech (tj. v zákulisí), je patrně nejdůležitější částí tvorby politiky a potažmo 

diskurzu. Z oficiálních zpráv se bohužel veřejnost nedozví vše o tom, co ve skutečnosti 

stálo za jejich vydáním. Vzhledem k tomu, že právě nezveřejněné zákulisní „potyčky“ 

hrají velmi důležitou roli, mohou mnohé důležité okolnosti tvorby politiky v práci 

absentovat. 

Smyslem zapojení mediální analýzy je snaha o objektivizování mediálních 

článků a o ilustraci, o čem a jak se v souvislosti s pracovní migrační politikou v médiích 

píše. Jsem si vědoma množství informací dožadujících se mediálního zveřejnění, což 

vede k jejich selekci ze strany tvůrců médií. Procesem selekce dochází současně 

i k redukci vnímaných aktérů, čímž se zpětně ovlivňuje podoba diskurzu. Přestože se 

v případě médií jedná o pouhou interpretaci selektivní skutečnosti, poskytují média 

zdroj informací přinejmenším o tom, jaké politické kroky nabývají očima médií 

důležitosti pro širší veřejnost. Zkoumání mediálních článků má v práci spíše sekundární 

roli. 

Zdrojem analyzovaných mediálních textů bude deník Mladá fronta Dnes (dále 

MF). V jeho výběru hrál zásadní roli fakt, že dle Media projektu8 se v letech 2006 –

2010 jedná o celostátní seriózní deník s největší četností na vydání9. Jsem si vědoma 

toho, že tento deník byl v průběhu celého zkoumaného období řazen spíše na hranici 

seriózního a bulvárního tisku. Svou roli při výběhu sehrála i finanční stránka – MF 

poskytuje volný přístup do elektronického archivu, obsahujícího plné texty článků 

otištěných v deníku, spravovaného společností NEWTON Media, a.s. Pro účely napsání 

této práce se tedy přikláním k názoru, že MF je sice deníkem, v jehož případě jsme 

                                                          
8 Media projekt realizovaný od r. 2006 společností GfK Praha – Median 
9 Hned po bulvárním deníku Blesk



- 13 -

svědky bulvarizace tištěného média, ovšem jeho popularita je (zřejmě právě proto) 

vysoká, což svým způsobem vypovídá o stavu české společnosti. 

Texty vstupující do analýzy10 byly vybírány v souladu s cíli práce pomocí 

stanovených kódů. Dle předpokladů se tyto kódy v průběhu analýzy částečně měnily. 

Kromě obecných pojmů migrace a migrační politika jsem jako kódy dále použila názvy 

projektů migrační politiky. Vzhledem k tomu, že mediální analýza plní v práci pouze 

doplňkovou roli, použila jsem jako kódy názvy projektů, které se při analýze ukázaly 

jako nejvýraznější. Kód integrační politika jsem nepoužila, neboť zkoumání integrační 

politiky nebylo mým primárním cílem. Výslednými kódy pro analýzu mediálních 

článků tedy byly: migrace, migrační politika, zelené karty, dobrovolné návraty a výběr 

kvalifikovaných zahraničních pracovníků. Zdrojem ostatních textů vstupujících do 

analýzy byly texty zveřejněné na oficiálních internetových stránkách Ministerstva vnitra 

České republiky, ke kterým byly metodou nabalování přibírány další relevantní 

dokumenty.  

V práci mě zajímá především kvalitativní pohled na věc – porozumění 

politickému diskurzu a faktorům, které ho nejvíce ovlivňují. Kvantitativní pohled ovšem 

není zcela vynechán, a to zejména z toho důvodu, že každý sociální fenomén má jak sou 

kvalitativní, tak i kvantitativní stránku. Kvantitativního přístupu využívám zejména při 

zkoumání četnosti výskytu příslušných témat (a reflexí politických jednání) v médiích. 

Postup práce považuji za jednu z možných cest, ve výsledku bez nároku na 

úplnost (a to dále i vzhledem k rozsahu tématu a výběru pouze jednoto deníku 

vstupujícího do analýzy). Jsem si rovněž vědoma toho, že různí čtenáři mohou 

jednotlivé texty konstruovat různě a ani dokonalá znalost tématu či diskurzivně 

analytický přístup se možnosti odlišné interpretace neubrání. 

4. Analytická část

Analytickou část jsem rozdělila do pěti kapitol, nazvaných Migrace jako pevná 

součást politiky, Integrační politika, Aktéři migrační politiky, Legislativní rámec 

                                                          
10 Celkem jsem použila 41 mediálních článků, z nichž na jednotlivé projekty odkazovalo 29 článků (z 
toho 17 na projekt Zelené karty, 9 na projekt Dobrovolné návraty a 3 na projekt Výběr kvalifikovaných 
zahraničních pracovníků)
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a Projekty migrační politiky. V první ze zmíněných kapitol jsme se soustředila na popis 

toho, jak je na migraci v diskurzu české migrační politiky (a potažmo i v médiích) 

nahlíženo. Ukázalo se přitom, že velmi podstatnou částí české migrační politiky je 

politika integrační. Přestože nebylo mým primárním cílem analyzovat integrační 

politiku ČR, zařadila jsem do práce tuto kapitolu, neboť otázky integrace cizinců se 

objevují napříč celým migračně-politickým diskurzem a jsou hojně diskutovány při 

tvorbě pracovní migrační politiky. 

V kapitole Aktéři migrační politiky se pokouším odpovědět na předem 

položenou otázku, kdo jsou hlavní aktéři formování politického diskurzu v oblasti 

pracovní migrační politiky. Kapitola je rozdělena do tří částí – EU jako nadnárodní 

aktér, Schengen a Aktér národní stát. První dvě zmíněné kapitoly jsou od sebe záměrně 

odděleny, přestože obě referují o nadnárodním vlivu na tvorbu národní migrační 

politiky. Vstup ČR do schengenského prostoru byl výraznou událostí ovlivňující diskurz 

české migrační politiky a je to téma často diskutované, proto mu byla věnována 

samostatná kapitola. 

Kapitola nazvaná Legislativní rámec nastiňuje základní legislativní opatření, 

vytvářející prostor pro realizaci migrační politiky na území ČR. Poslední ze zmíněných 

kapitol popisuje tři nejdůležitější projekty aktivní migrační politiky ve zkoumaném 

období.   V každé kapitole je zvlášť uvedeno, jak situaci reflektují média i jak se 

migrační politika v dané oblasti změnila v důsledku ekonomické krize.                                                                                  

4.1 Migrace jako pevná součást politiky

Bakalářská práce se zaměřuje na oblast pracovní migrace, tj. migrace za prací. 

Uvědomuji si přitom, že migrace obecně je nedílnou součástí života ve všech jeho 

aspektech a nelze na ni úzce pohlížet výlučně hlediskem pracovního trhu. Přesto je toto 

hledisko velmi podstatné. Pracovní migranti pomáhají regulovat český trh práce 

a obsadit volná pracovní místa, o která není ze strany českých občanů zájem, což vede 

k rozvoji ekonomiky, a tím i ke zlepšení životní úrovně v ČR. 

Vycházím z konstatování, že pohyb lidí po glóbu je přirozená věc a není třeba se 

mu nijak bránit, pouze jej usměrňovat tak, aby co nejvíce lidí dostalo možnost uplatnit 

svůj potenciál. Řízení migrace totiž může zabránit prudkým migračním vlnám, které by 

mohly způsobit společenské krize. Pokud je migrace správně řízená a jsou vytvořeny 
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rozumné podmínky pro integraci, přistěhovalci s sebou přinášejí prosperitu. Pokud je 

ale migrační politika chybná, mohou noví obyvatelé znamenat problém11. Migrace je 

nedílnou integrální součástí evropských dějin. Tento názor prezentují i Nečas12

a Špidla13, kteří ho ze svých pozic ministra práce a sociálních věcí (Nečas) a evropského 

komisaře pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti (Špidla) zdůraznili mj. na 

konferenci věnující se posilování konkurenceschopnosti EU a potenciálu migrantů na 

trhu práce14. Nečas v úvodu svého vystoupení pro ilustraci připomenul, že mnoho 

architektonických skvostů českých měst postavili právě migranti, přestože takto ještě 

nebyli nazýváni – a to především z důvodu, že migrace byla standardní záležitostí. 

Opatření, jako je například vydávání pracovního povolení, je v dějinách migrace 

relativní novinkou, která se ve většině evropských zemí začala objevovat především po 

první světové válce. Špidla přisvědčuje a přidává názor, že i jméno naší zemi dali 

migranti a i Češi jsou historicky přistěhovalci15. Nejenom v ČR tedy nestojíme před 

alternativou, zda migraci podpoříme či nikoliv. Tuto otázku za nás, podle Špidly, 

rozhodl sám život16. I kdyby se podle něho zpřísňovaly podmínky pro migraci, bude se 

migrace pouze přesouvat do šedé nebo dokonce černé ilegální zóny. Neřeší se tedy 

otázka, zda migraci podpořit či nikoliv, ale jakým způsobem a do jaké míry má být 

migrace řízená. 

V migrační politice lze bezpochyby najít ekonomické souvislosti (ať už jsou 

formulovány jednotlivými státy či EU). S cílem zvýšit konkurenceschopnost národních 

ekonomik jsou přijímána opatření na přilákání vysoce kvalifikovaných pracovníků nebo 

opatření pro uspokojení poptávky po práci v určitých sektorech trhu práce17. 

Ekonomická příčina migrace je rovněž vysvětlována z přístupu racionálně fungujícího 

jedince, který migruje za účelem maximalizace svého výnosu, tj. mzdy. Migrant 

srovnává očekávaný příjem v cílové zemi s příjmem v zemi původu, což pro něj 

představuje tzv. „push faktor“. Zároveň je ochoten pracovat za nižší mzdu a je tudíž 

                                                          
11 Názory Vladimíra Špidly v rozhovoru pro MF 7. 9. 2007
12 Petr Nečas, od září 2006 do května 2009 ministr práce a sociálních věcí
13 Vladimír Špidla, od listopadu 2004 do února 2010 evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a 
rovné příležitosti 
14 Konference Posilování konkurenceschopnosti EU – potenciál migrantů na trhu práce, Praha, 26. –
27. 2. 2009, konaná v rámci českého předsednictví v Radě EU

15 Náš národ přišel do země v 6. stol. n. l. v rámci rozsáhlé historické migrace; původní smysl migrace: 
osídlování nového území
16 Uvedl na zmíněné konferenci
17 Projekty viz kapitola 4.5 Projekty migrační politiky
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zaměstnavateli vyhledáván, což působí jako tzv. „pull faktor“. [Baršová 2005: 267 -

268]

Původní teze, že v českých médiích převažují témata související spíše s integrací 

a migrací v kontextu s globálním terorismem, se nepotvrdila. Ukázalo se však, že více 

než nezaměstnanosti a otázkám pracovní migrace se analyzovaná MF věnuje 

demografickým otázkám. Témata článků jako „V kraji je více lidí, díky migraci“18 či 

„Cizinců v kraji přibývá“19 reprezentují četné příspěvky, věnující se nárůstu obyvatel 

v jednotlivých krajích v ČR v letech 2000 – 2008, nehledě na ekonomickou krizi. Přesto 

se ČR dle statistik ČSÚ potýká s nedostatkem lidí v aktivním věku v souvislosti se 

stárnutím a vymíráním české populace. V MF se dokonce mluví o záchraně situace díky 

migrantům (např. „Možná nás zachrání migrace z ciziny“20 – myšleno před vylidněním, 

nebo „Úbytek obyvatel mohou zachránit cizinci“21). Optimismus článků referujících 

o příznivém trendu v nárůstu obyvatel vystřídaly v roce 2010 příspěvky akcentující, 

hrozbu, že bez příchodu nových cizinců by se ČR mohla vylidnit. Za výstižný považuji 

název článku, reprezentující příspěvky věnující se této problematice, považuji 

následující: „Vymíráme, bez cizinců to nepůjde“22. Jako by se ČR měla bát, že pokud se 

nestane výrazně multikulturní zemí, požene sama sebe do záhuby. Faktem ovšem je, že 

demografický vývoj se nedá zcela předvídat (viz například názor statistiků prezentovaný 

v MF23: „Vlivem vnějších podmíněností je vývoj zahraniční migrace těžko 

předvídatelný“). V nejbližších letech lze očekávat spíše úbytek cizinců v zemi, 

způsobený ekonomickou krizí a nižším výkonem české ekonomiky, a tudíž snížením 

počtu nabízených pracovních míst24. Nehledě na to, že aby migrace mohla zamezit 

obávanému stárnutí populace, musela by být tak masivní, že by patrně způsobila další 

společenské problémy25. 

Podle Špidly26 v případě stárnutí populace nejde ani tak o zabránění tomuto 

fenoménu, jako spíše o udržení stále funkční společnosti, k čemuž mohou významně 

                                                          
18 MF 15. 7. 2006
19 MF 1. 3. 2008
20 MF 12. 7. 2006
21 MF 12. 6. 2007
22 MF 20. 1. 2010
23 MF 20. 1. 2010 v článku „Vymíráme, bez cizinců to nepůjde“
24 Názor Petra Dědiče, demografa ČSÚ, uvedeno v citovaném článku „Vymíráme, bez cizinců to 
nepůjde“
25 Názor Jiřího Rusnoka, prezidenta Asociace penzijních fondů, uvedený v citovaném článku „Vymíráme, 
bez cizinců to nepůjde“
26 Názor Vladimíra Špidly v rozhovoru pro MF 7. 9. 2007
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pomoci i cizinci. Nestačí je ovšem pouze zapojit do místní ekonomiky, nutné je jejich 

začlenění do společnosti. V takovém případě je pak jejich přítomnost pro zemi 

obohacující a ČR by se měla vyvarovat všemu, co by mohlo integraci ztěžovat. Jen tak 

lze předcházet vzniku krizových jevů, které se obtížně řeší, pokud už jednou nastaly. 

Ekonomická krize v případě pojetí migrační politiky nezpůsobila žádný výrazný 

převrat. Migrační politika kontinuálně pracuje s faktem, že migrace je přirozeným 

fenoménem, který je třeba pouze vhodně usměrňovat. Před ekonomickou krizí se 

migrační politika pokoušela v rámci dílčích opatření přilákat do země vhodné 

kvalifikované pracovníky, kteří by mohli přispět k rozvoji české ekonomiky, v průběhu 

krize a bezprostředně po jejím odeznění se tato politika, figurující mj. při řešení otázek 

trhu práce, snažila spíše o posílení míry zaměstnanosti českých občanů, a to rovněž 

s cílem pomoci české ekonomice. 

4.2 Integrační politika

Jak již bylo zmíněno, pro zemi je velmi důležitá integrace cizinců do 

společnosti. Neoddělitelnou a velmi podstatnou část české migrační politiky proto tvoří 

politika integrační, která by měla s migračními trendy korespondovat. Jsem si vědoma 

její důležitosti, a proto jí věnuji tuto kapitolu, přestože integrační politika není 

primárním tématem mé práce. 

Proběhla ekonomická krize, jejíž dopady stále přetrvávají. Pracovních míst 

ubylo, přesto je ČR pro cizince atraktivní zemí a mnozí cizinci se rozhodli pro pobyt 

v zemi i v případě ztráty zaměstnání. Zásadou při tvorbě integrační politiky i migrační 

politiky obecně je proto sledování střednědobých a dlouhodobých horizontů. Potvrzují 

to i slova Nečase na již zmíněné konferenci věnující se posilování 

konkurenceschopnosti EU a potenciálu migrantů na trhu práce27, který již v začátku 

svého vystoupení uvedl, že by chtěl velmi zdůraznit nahlížení dlouhodobějšího 

horizontu tvorby migrační politiky. Opakovaně se k argumentu vrátil i v závěru své řeči. 

Uvedl, že ani při stávajících ekonomických problémech, které vedou k růstu 

nezaměstnanosti, bychom neměli pouštět ze zřetele střednědobý a dlouhodobý horizont, 

který je ovlivněn demografickým vývojem a který povede k růstu poptávky po pracovní 

síle, kterou ne vždy budou členské země EU včetně ČR schopny zabezpečit ze svých 

                                                          
27 Konference Posilování konkurenceschopnosti EU – potenciál migrantů na trhu práce, Praha, 26. –
27. 2. 2009, konaná v rámci českého předsednictví v Radě EU
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vnitřních zdrojů. Pracovní síla z EU je v tomto případě uvedena na prvním místě 

pravděpodobně proto, že tisková konference byla pořádána v rámci českého 

předsednictví v Radě EU. 

Integrace cizinců do společnosti je komplexní problematikou, která se dotýká 

mnoha oblastí a počítá se zapojením řady aktérů. Důležité je přitom podotknout, že 

základní cílovou skupinou jsou občané třetích zemí28 pobývající legálně na území ČR. 

Dle diskurzivního institucionalismu toto implementuje začlenění ČR do EU a následné 

uplatňování nadnárodní evropské legislativy. Oddělování občanů EU a občanů tzv. 

třetích zemí v politickém jednání vychází v idey plné integrace země do EU. Mezi 

specifická opatření, která mají sloužit jako klíčové předpoklady úspěšné integrace 

cizinců v ČR, patří celková orientace cizince ve společnosti (vč. vzájemných vztahů 

s majoritní společností a tudíž i zachování sociální soudržnosti společnosti), znalost 

českého jazyka a ekonomická soběstačnost cizince. Hlavním důvodem pro provádění 

integrační politiky obecně je již zmíněný zájem o prosperitu země díky cizincům, a dále 

udržení veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti státu. O jejím narušení se totiž 

v souvislosti s migranty mluví.

Koordinace integrační politiky v období od roku 20004 do roku 2008 spadala do 

gesce Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (dále MPSV), které tuto 

agendu převzalo od Ministerstva vnitra České republiky (dále MVČR). V souvislosti 

s ekonomickou krizí došlo k opětovnému přesunu koordinační role zpět na MVČR29. 

Tímto krokem bylo zahájeno období charakterizující integrační politiku dočasnou 

snahou o navrácení nezaměstnaných migrantů do země jejich původu30. 

Tento převod agendy je pravděpodobně dle diskurzivního institucionalismu 

zapříčiněn snahou o větší efektivitu, což jde ruku v ruce se stávajícím restriktivním 

tlakem, způsobeným zejm. nepříznivou finanční situací země po ekonomické krizi. 

Přestože oblast práce a zaměstnanosti spadá do gesce MPSV, velká část otázek migrační 

politiky, jako je např. udělování státního občanství, vždy spadala do gesce MVČR. 

Snaha mít celou migrační agendu pod jedním ministerstvem (v tomto případě MVČR) 

s sebou nese příslib snížení byrokracie a tím žádanou větší efektivitu. 

                                                          
28 V kontextu migrační politiky jsou za občany třetích zemí považováni ti cizinci, kteří nejsou občany 
některého z členských států EU, Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska a Islandu a ti cizinci, kteří nejsou 
rodinnými příslušníky občana některého u uvedených států 
29 Usnesením vlády ČR ze dne 23. července 2008, č. 979
30 Viz projekt Dobrovolné návraty, kap. 4.5.3
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Ideou migrační politiky se stává zvýšení bezpečnosti. Migrace se stává stále více 

bezpečnostním tématem a oba její diskurzy – ekonomický i bezpečnostní – jsou stavěny 

na stejnou úroveň. Toto je pravděpodobně nejvýraznějším rysem v oblasti integrační 

politiky, reagující na ekonomickou krizi. Snaha integrovat migranty do české 

společnosti je patrná napříč celým obdobím, přičemž po ekonomické krizi tato snaha 

ještě více posílila s ohledem na větší množství migrantů bez práce, zdržujících se na 

území ČR a považovaných za rizikové občany. 

4.3 Aktéři migrační politiky

Významným rysem realizace migrační politiky v ČR je participace širokého 

spektra aktérů. Jednoznačná odpověď na otázku, kdo je nejvíce zodpovědný za stav 

pracovní migrace v zemi, neexistuje. Aktérů, kteří do diskurzu vstupují a navzájem se 

ovlivňují, je mnoho. Jsem si vědoma toho, že můj výčet není (a ani nemůže být) 

kompletní. Soustředila jsem se především na politické aktéry, kteří jsou tzv. nejvíce 

vidět a své cíle prosazují při tvorbě české migrační politiky. Za tvůrce pracovní 

migrační politiky budu pro tuto práci považovat takové aktéry, kteří mají k dispozici 

opatření, jejichž prostřednictvím mohou regulovat zaměstnávání cizinců pomocí 

nástrojů a prostředků, kterými je především platná legislativa. 

Howlett a Ramesh [Howlett a Ramesh 2003: 82 - 83] hovoří o masových 

médiích jako o jednom z aktérů v politickém procesu. Někteří autoři podle nich roli 

médií charakterizují jako zásadní, jiní naopak pouze jako marginální. Role médií 

v politickém procesu vychází z faktu, že při referování o problémech mají média funkci 

nejen pouhých pasivních zprostředkovatelů informace mezi politickými představiteli 

a veřejností, ale rovněž funkci aktivních analytiků, stejně tak jako zastánců daných 

řešení. Jak již bylo uvedeno, smyslem zohlednění médií jakožto aktéra tvorby politiky 

a tak potažmo i diskurzu) je snaha o ilustraci, jaké politické kroky nabývají očima médií 

důležitost pro širší veřejnost. Zkoumání mediálních článků má pro práci spíše 

sekundární roli. 

Migranti jakožto aktér mají zcela jiné postavení, než mají tvůrci migrační 

politiky. Výsledky tvorby migrační politiky se jich bezprostředně dotýkají, přesto tato 

skupina není rozhodování přítomna. Za migranty jakožto příslušníky jednotlivých států 

rozhodují jejich státní zástupci (pokud jde o legislativní úpravu vztahů mezi ČR a zemí, 

ze které migranti přicházejí) či jiní aktéři. Rovněž v médiích jsou samotní migranti 



- 20 -

pozicováni spíše pasivně31. (V tomto smyslu může být jejich existence strategicky 

využívána ve prospěch aktéra, spíše než pro prosazování zájmu migranta). Akcentovány 

v médiích jsou spíše zájmy potenciálních zaměstnavatelů. 

Jako východisko pro přehlednější rychlou analýzu aktérů nejprve odliším 

jednotlivé úrovně migrační politiky, a to: nadnárodní, národní a lokální. Hlavní aktéry 

rozdělené podle jednotlivých úrovní, včetně jejich cílů, strategií a nástrojů používaných 

k implementaci zájmů, shrnuje následující tabulka:

Tabulka č. 1: Aktéři

Úroveň Aktér Cíl Strategie

Nadnárodní EU
Koordinace, 
harmonizace jednání 
států

Výzvy k jednání a 
dohodě, setkávání*, 
argumentace

Národní (stát)

Experti Poznání
Zkoumání, neutrální 
výpovědi

Politici
Dohoda a prosazení 
zájmů, moc a řízení 
státu

Výzvy k jednání a 
dohodě, setkávání, 
argumentace

Média
Distribuovat (a 
prodat) sdělení

Selekce, externalizace 
dle zpravodajských 
hodnot

Lokální
(kraje, obce) Viz. Národní stát (funguje princip subsidiarity)
Zdroj: autor

* Nejjednodušším druhem politické instituce je jednotlivé setkání. Od náhodného setkání se 

odlišuje svou strukturou – je to záměrný čin, který usiluje o nějaký specifický výsledek (kterým 

může být i diskuse na dané téma) [Lord 1999: 97]

4.3.1 EU jako nadnárodní aktér

Nejvýraznějším a současně i nejvlivnějším aktérem na nadnárodní úrovni je 

Evropská unie. Formálně byla politika EU rozdělena Maastrichtskou smlouvou do tří 

tzv. pilířů. První z nich, nazvaný Evropská společenství, vymezuje mj. občanství EU či 

schengenský prostor. Druhý pilíř je rovněž pro migrační politiku směrodatný – je 

nazván Společná zahraniční a bezpečností politika a věnuje se mj. tématům, jako je 

spolupráce v zahraniční politice či evropská bezpečnostní politika32. Evropská politika 

ovlivňuje národní migrační politiku, přičemž národní stát zůstává klíčovým aktérem. 

                                                          
31 „Aktivně“ jsou migranti do médií zapojeny v případě dokumentů, ilustrujícím jejich situaci, jako např. 
v pořadu Reportéři ČT, vysílaném 16. února 2009, věnujícímu se projektu dobrovolných návratů na 
příkladu mongolské rodiny
32 Pro úplnost uvádím i třetí pilíř, nazvaný Policejní a justiční spolupráce 
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Špidla na konferenci konané u příležitosti českého předsednictví Radě EU33 prohlásil, 

že podle něj si v žádném případě nikdo nemyslí, že by EU měla určovat nějaké kvóty. 

Pomalu se ovšem formulují určité obecnější principy a obecnější pravidla pro lidi, kteří 

se na evropském území pohybují. Tvrzení Špidla objasňuje vztahem ČR ke sjednocené 

Evropě, jak se o některých evropských státech mluví zejména v souvislosti se vstupem 

jednotlivých zemí do schengenského prostoru. Argumentuje tím, že lidé, kteří volně 

vycestují do země A, pak rovněž mají možnost volně se přesunout do země B, a proto 

by pravidla v rámci společného evropského prostoru měla být konzistentní, aby 

nemohlo například dojít k využívání země A pouze jako transportní země. Pravidla pro 

vstup do země a související opatření by proto měla být do určité míry harmonizována. 

ČR v rámci koordinačního rámce EU přistoupila v posledních letech 

k výraznějšímu definování své migrační politiky, která je obsažena v legislativních 

dokumentech34.

4.3.2 Schengen 

Vstup ČR do schengenského prostoru35 je výraznou událostí, ovlivňující 

politický diskurz v oblasti migrační politiky. Tématem politických debat a potažmo 

novinových článků je zejména v roce 2007, a to z důvodu vrcholících intenzivních 

příprav země k tomuto kroku. 

Mluví se jak o vstupu do schengenského prostoru, Schengenského systému, 

schengenské spolupráce, tak i jednoduše do Schengenu. Poslední zkrácená varianta je 

nejčastější – důvodem je pravděpodobně velmi časté zmiňování tématu. Kratší varianta 

je v tomto ohledu pro častou komunikaci příjemnější. Časté diskutování tématu rovněž 

vede k určitému druhu familiárnosti, a tudíž i k používání výrazu Schengen, pokud se 

mluví o vstupu ČR do schengenského prostoru. Používáním výrazu schengenská 

spolupráce je pravděpodobně dáváno najevo, že politickým cílem rozhodně není pouhé 

přizpůsobení se nadnárodní legislativě, a vstup ČR do schengenského prostoru má mít 

spíše charakter jakési pomocné ruky v otázkách volného pohybu osob, bezpečnosti, 

potlačování nelegální migrace a potažmo i při utváření migrační politiky36. 

                                                          
33 Konference Posilování konkurenceschopnosti EU – potenciál migrantů na trhu práce, Praha, 26. –
27. 2. 2009, konaná v rámci českého předsednictví v Radě EU

34 Viz kapitola 4.4 Legislativní rámec
35 21. prosince 2007
36 Tj. stejná situace, jako ve vztahu ČR a EU, popsaném výše 
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O schengenské spolupráci se doslova mluví i ve Zprávě o situaci v oblasti migrace na 

území České republiky za rok 2007 (dále Zpráva 2007), kde je uvedeno: „V roce 2007 

vstoupily přípravy na plné zapojení do schengenské spolupráce do své finální etapy“

[Zpráva 2007: 58]. Ve stejném dokumentu je také uvedeno, že ČR vstupem do 

schengenského prostoru prokázala, že je rovnocenným partnerem ostatních států 

schengenské dohody a že se tak může kdykoliv podílet na společných cílech. Tímto je 

potvrzen již zmíněný názor, že cílem není pouhé přizpůsobení se nadnárodní legislativě 

bez vlastního přičinění. 

Důležitost tématu Schengen pro kontext utváření migrační politiky zejména 

v roce 2007 je potvrzena i poslední větou závěrečného shrnutí Zprávy 2007: „Česká 

republika se plně zapojila do schengenské spolupráce a připojila se tak ke skupině států, 

které neprovádějí kontroly na svých společných hranicích a které dovedly své úsilí 

o naplnění práva volného pohybu osob v praxi do zdárného konce“ [Zpráva 2007: 168]. 

Již samotné výlučné postavení tohoto výroku v rámci celé Zprávy 2007 je důležité, 

neboť potvrzuje fakt, že vstup ČR do schengenského prostoru je klíčovým tématem 

projednávaným v rámci migrační politiky. 

Rok 2007 je rokem vyvrcholení, či spíše intenzivního dokončování příprav pro 

vstup ČR do schengenského prostoru. Že se v roce 2007 mluví již o dokončování 

příprav, potvrzuje i ředitel odboru azylové a migrační politiky MVČR37 Haišman v září 

v rozhovoru pro Český rozhlas38, kde na dotaz moderátorky, jaká opatření musí ještě 

ČR před vstupem splnit, odpovídá, že by bylo špatné, kdyby toho tři měsíce před 

vstupem zbývalo mnoho. Uvedl, že „zbývá v podstatě uklidit a pustit se do přípravy 

oslav.“ 

4.3.3 Aktér národní stát

Veřejně politická literatura nahlíží obvykle mezinárodní sféru jako vnější 

okolnost, na kterou národní sféra reaguje, spíše než jako na základní součást politického 

procesu [Howlett a Ramesh 2003: 55]. V případě migrační politiky jsou sjednocená 

Evropa, a zejména začlenění do schnegenského prostoru a volný pohyb pracovních sil, 

silnými argumenty pro vytvoření společné politiky na evropské úrovni, i když pouze 

                                                          
37 MVČR je gesčním resortem za kapitolu Schengen a je koordinátorem implementace schengenských 
pravidel do vnitrostátního práva a praxe
38 Tomáš Haišman, diskusní pořad Studio STOP, Český Rozhlas 6, 27. září 2007
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pomalu a s velkými omezeními, jak prezentuje Špidla39, protože principiálně je 

migrační politika pravomocí jednotlivých členských států. Je zřejmé, že nejsilnějším 

a nejvlivnějším aktérem migrační politiky je národní stát. Jak již bylo zmíněno, národní 

stát a jeho instituce (zejm. vláda, parlament, ministerstva) jsou i přes stále pevnější 

začlenění ČR do EU klíčovým aktérem. 

Při představení aktérů na národní úrovni vycházím ze Zpráv o situaci v oblasti 

migrace na území České republiky, každoročně vydávaných MVČR (dále Zpráva 

+ příslušný rok)40. V kapitole každoročně nazvané „Institucionální rámec“ jsou 

jmenováni následující aktéři (v uvedeném pořadí): 

- Ministerstvo vnitra České republiky (dále MVČR), 

- Policie České republiky (dále Policie ČR),

- Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (dále MZV),

- Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (dále MPSV),

- Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (dále MPO),

- Ministerstvo spravedlnosti České republiky (dále MSČR),

- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále MŠMT),

- Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky (dále MMR).

Od roku 2009 je ve Zprávě navíc uvedeno ještě Ministerstvo financí České republiky 

(dále MFČR). Od roku 2008 jsou zmiňovány i následující meziresortní orgány: 

- Analytické centrum pro ochranu státních hranic a migraci (dále ANACEN), 

- Meziresortní orgán pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců (dále MOPNZC). 

Jejich participace je z institucionálního hlediska reakcí na ekonomickou krizi, která 

s sebou přinesla mj. finanční nestabilitu země. 

Participace uvedených aktérů je dána rovněž historickým vývojem, reagujícím 

na očekávání společnosti. 

MVČR je gestorem za problematiku mezinárodní migrace a azylu, a to jak na 

úrovni legislativně-koncepční, tak i realizační, přičemž spolupracuje s mnoha dalšími 

                                                          
39 Na konferenci Posilování konkurenceschopnosti EU – potenciál migrantů na trhu práce, Praha, 26. –
27. 2. 2009, konané v rámci českého předsednictví v Radě EU

40 Pracuji se Zprávami za roky 2006, 2007, 2008 a 2009; Zpráva za rok 2010 není ještě v době přípravy 
bakalářské práce zveřejněna
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resorty. V souvislosti s pracovní migrační politikou MVČR vydává stanovisko k udělení 

povolení ke zprostředkování zaměstnání, rozhoduje o vydání tzv. zelené karty 

a podobných opatření, regulujících počet zahraničních pracovníků na území ČR.  

Prioritou PČR, a zejména její neoddělitelné součásti – Služby cizinecké 

a pohraniční policie – je eliminace negativních dopadů migrace cizinců na území ČR, 

zejména boj s nelegální migrací a jevů s ní spojených, jako je získávání pracovníků 

převaděčstvím a obchodem s lidmi. Při kontrolní činnosti (nelegálního) zaměstnávání 

cizinců na území ČR spolupracuje Policie mj. s úřady práce a s živnostenskými úřady. 

Od roku 2007 došlo k vnitřní reorganizaci ve fungování Policie v souvislosti se vstupem 

ČR do schengenského prostoru. 

MZV je ústředním orgánem ČR pro oblast zahraniční politiky, v jejímž rámci 

vytváří koncepci a koordinuje zahraniční rozvojovou pomoc. 

MPSV směřuje státní politiku zaměstnanosti k dosažení rovnováhy mezi 

nabídkou a poptávkou po pracovních silách, k produktivnímu využití pracovních sil

a k zabezpečení práva občanů na zaměstnání. Na základě zákona č. 435/2004 Sb., zákon 

o zaměstnanosti, mj. vymezuje okruh subjektů působících v roli zaměstnavatele a ve 

vztahu k cizím státním příslušníkům stanovuje kritéria vstupu jednotlivých kategorií 

cizinců41 na trh práce. Na základě situace na trhu práce MPSV stanovuje podmínky pro 

povolování zaměstnání, v souladu s mezivládními dohodami o vzájemném 

zaměstnávání stanovuje číselné kvóty pro zaměstnávání cizinců a zodpovídá za právní 

úpravu zaměstnávání cizinců ve vztahu k odpovídajícím právním předpisům EU. 

MPO v rámci svého působení zejména navrhuje potřebné legislativní úpravy 

podmínek živnostenského podnikání, podporuje rozvoj vybraných podnikatelských 

aktivit a v souvislosti s tím se zabývá i problematikou podnikání cizinců42. 

Resortu MSČR se problematika pracovní migrace dotýká s ohledem na jeho 

kompetence v oblasti zajišťování legislativní činnosti. MSČR je gestorem právní úpravy 

týkající se problematiky obchodního rejstříku a vztahů upravených obchodním 

                                                          
41 Do první kategorie se řadí občasné EU a občané států vázaných smlouvou o Evropském hospodářském 
prostoru (EHP) a jejich rodinní příslušníci; do druhé kategorie se řadí občané tzv. třetích zemí
42 Z důvodu ekonomické krize a s ní související ztrátou zaměstnání mnozí cizinci změnili účel pobytu ze 
zaměstnání na podnikání. Navíc, živnostenské podnikání představuje pro cizince jeden z nejčastěji 
využívaných způsobů zajištění legálního pobytu v ČR [Zpráva 2009].
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zákonem. V tomto má MSČR vztah spíše k cizincům – podnikatelům 

a k zaměstnavatelům cizinců na území ČR. 

MŠMT je gestorem problematiky vzdělávání na všech druzích škol, účasti na 

akreditovaných jazykových kurzech a všech dalších aktivitách souvisejících se 

vzděláváním cizinců. Do kompetence MŠMT patří i zajištění přístupu dětí cizinců ke 

vzdělávání – ministerstvo se tak ve velké míře podílí na spoluutváření integrační 

politiky. Při tvorbě integrační politiky rovněž participuje i MMR.

MFČR bylo jako aktér poprvé zmíněno ve Zprávě 2009. Hlavním důvodem pro 

jeho větší participaci na tvorbě migračně-politického diskurzu je potřeba vypořádat se 

s finančními problémy, které s sebou přinesla ekonomická krize. Je patrné, že téma 

financí, práce a zaměstnávání cizinců spolu vzájemně velmi souvisí.  

Pro aktéry migrační politiky je charakteristická jejich různorodost. 

Nejvýraznějšími aktéry jsou v průběhu celého zkoumaného období zejm. MVČR 

a MPSV. V souvislosti s větším důrazem kladeným na bezpečnostní situaci země po 

ekonomické krizi a zároveň snahou o větší efektivitu došlo v roce 2008 k přesunu 

agendy integrační politiky opětovně do gesce MVČR, jak již bylo uvedeno v kapitole 

Integrační politika. MPSV se problematikou zejm. v době krize a v „pokrizovém“ 

období hojně zabývalo, neboť řešilo otázku vysoké míry nezaměstnanosti v ČR, 

způsobenou ekonomickou krizí. „Pokrizové změny“ se oblast aktérů migrační politiky 

dočkala také v podobě většího zapojení MFČR. 

Aktéři migrační politiky se před krizí pokoušeli více o zapojení nových 

kvalifikovaných osob na český trh práce, zatímco v průběhu krize a bezprostředně po ní 

bylo jejich snahou spíše posílení zaměstnanosti českých občanů i jejich upřednostnění 

před pracovníky ze zahraničí. Výrazným aktérem je EU, přesto ale klíčovým aktérem 

v průběhu celého období zůstává národní stát, který pracuje mj. na implementaci 

nadnárodní legislativy. 

4.4 Legislativní rámec

Prostor realizace migrační politiky na území ČR tvoří legislativní rámec, 

přičemž ČR harmonizuje svoji legislativu s legislativou EU. Společné imigrační politiky 

jsou nastaveny pomocí legislativních opatření vymezených v Plánu politiky v oblasti 
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legální migrace [Plán politiky 2005]. Při tvorbě je přihlíženo i na cíle stanovené 

Haagským programem [Haagský program 2005]. 

ČR přistoupila v posledních letech k výraznějšímu definování svých migračních 

politik. Při jejich tvorbě se vychází z dokumentů, jako je např. 

- Listina základních práv a svobod (usnesení předsednictva České národní rady 

č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako 

ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.),

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

některých zákonů, 

- Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

- Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách vstupu a pobytu 

státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou 

kvalifikaci, 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 

o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně 

pobývajících státních příslušníků třetích zemí, 

- Vyhláška č. 461/2008 Sb., kterou se stanoví seznam zemí, jejichž státní příslušníci 

jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty. 

Koncem roku 2009 vrcholily na MVČR práce na Návrhu zákona, kterým se 

mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, nazývaného jako „cizinecký zákon“. 

Novelizovaný zákon nebývá účinnosti ke dni 1. ledna 2011 a do praxe mj. zavádí 

institut tzv. modrých karet, opravňujícího cizince k pobytu a zároveň výkonu 

zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. 

Z uvedeného rámce vycházejí konkrétní opatření, jako jsou např. projekty Výběr 

kvalifikovaných zahraničních pracovníků a Zelené karty, jejichž smyslem je zapojit 

požadované kategorie cizinců na trh práce v ČR. Projekt Dobrovolné návrat byl 

realizován s cílem stimulovat návrat nezaměstnaných cizinců ze třetích zemí zpět do 

země jejich původu.  Jedná se o projekty reagující na probíhající ekonomickou krizi, 

která nastavila nové podmínky pro vytváření rámce migrační politiky. S ohledem na 
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situaci na trhu práce posílila zejména snaha stimulovat migraci ve prospěch českého 

pracovního trhu.  

Ještě než se pustím do popisu jednotlivých projektů, přikládám tabulku, 

zobrazující vybrané základní statistické údaje. Za zvláštním oddělením cizinců ze zemí 

EU stojí fakt, že tvůrci migrační politiky v ČR při svých vyjednáváních mluví 

především za občany tzv. třetích zemí a za občany EU přebírá zodpovědnost EU, 

přičemž česká politika zodpovědnost za následnou implementaci politiky spíše pasivně 

přijímá. 

Tabulka č. 2: Statistické údaje 

Rok Cizinci v ČR Cizinci zaměstnaní v ČR Nezaměstnanost v ČR
Celkem Z toho 

z EU
Celkem Evidovan

í na ÚP
Živnostníc
i

Nezaměstnaní 
celkem 
(v tisících)

Míra 
nezaměstnanosti

2006 321 456 110 337 250 797 185 075 65 722 371, 3 7, 1%
2007 392 315 130 906 309 027 240 242 68 785 276, 3 5, 3%
2008 437 565 145 830 361 709 284 709 77 158 229, 8 4, 4%
2009 432 503 137 017 318 462 230 709 87 753 352, 2 6, 7%
2010 325 301 306 350 215 367 90 983 383, 8 7, 3%
Zdroj dat: ČSÚ, údaje k 31. 12. 

4.5 Projekty migrační politiky

Až do konce 90. let byla migrační politika ČR poměrně pasivní a pouze přebírala 

legislativní opatření EU, což souviselo mj. s tím, že otázky migrace a integrace byly 

v ČR poměrně nové, pokud jde o jejich prosazování na politické úrovni. V nedávné 

době43 se přístup k migrační politice stal aktivnějším. Na počátku těchto změn stála 

debata o možném přispění migrace k řešení demografických problémů, jako je např. 

stárnutí populace, či ekonomických problémů, jako je např. nedostatek pracovní síly, 

způsobený zejména vzdělávacím systémem, nemotivujícími sociálními dávkami, nízkou 

mobilitou pracovní síly či „odlivem mozků“ z některých oborů [Současné debaty 

o imigraci 2005]44. Příkladem aktivní migrační politiky jsou již zmíněné projekty. 

Zaměřila jsem se na nejvýznamnější tři z nich, provázející zkoumané období. 

                                                          
43 2003 - 2005
44 Tento článek, datovaný těsně před mnou zkoumané období, je shrnutím autorky textu D. Drbohlava, M. 
Horákové a E. Janské, představujícího aktuální rozbor migrace a migrační politiky v ČR
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4.5.1 Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků 

Projekt Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků se zdá být prvním 

krokem na cestě k formulaci budoucí aktivní migrační politiky v oblasti pracovní 

migrace. Spuštěn byl dne 20. října 2008 po pětiletém období jeho pilotního provozu 

usnesením vlády ČR č. 1396, ukončen k 31. prosinci 2010 usnesením vlády ČR ze dne 

7. prosince 2010 č. 88045. Jedním z hlavních argumentů pro jeho ukončení je stávající 

stav na trhu práce po ekonomické krizi. Na přípravě a realizaci projektu se podílí MPSV 

a participují rovněž MZV a MVČR. 

Cílem projektu je po celou dobu jeho realizace (vč. pilotní fáze) přivést do země 

kvalifikované zahraniční pracovníky schopné přispívat k rozvoji ekonomiky a rodinami 

se natrvalo integrovat do české společnosti. Zároveň má projekt napomoci 

zaměstnavatelům najít a udržet odborníky na místech, která se nedaří obsadit občany 

ČR nebo ostatních států EU, EHP a Švýcarska. Kromě dosažení uvedených cílů byl 

argumentem pro zavedení projektu fakt, že z řady cizinců, kteří žijí a pracují delší dobu 

v ČR, se stali nenahraditelní odborníci. Zájmem ČR by tedy mělo být vytvořit těmto 

lidem vhodné podmínky pro život v zemi a moci tak aktivně využít jejich lidského 

kapitálu. V pilotní fázi projektu byl akcentován i cíl vyzkoušet a optimalizovat nástroje 

aktivního migračního managementu a najít úzká místa v české legislativě v oblasti 

pracovní migrace. 

Důležitými nástroji projektu je možnost získat trvalý pobyt na území ČR ve 

zkrácené lhůtě (2,5 roku pro kategorii kvalifikovaných pracovníků, 1, 5 roku pro 

kategorii vysoce kvalifikovaných pracovníků) a ochrana v případě ztráty zaměstnání. 

Stávající politika zaměstnávání cizinců nebrala v potaz délku pobytu cizince na území 

ČR. Imigranti, kteří v ČR pracují jeden měsíc, mají stejné postavení jako ti, kteří tu žijí 

rok. Tím se ovšem nepřímo zamezuje žádoucí integraci těchto lidí a jejich rodin do 

majoritní společnosti. Dostatečně dobré postavení cizince je předpokladem pro možnost 

lépe se integrovat, jak uvedl ředitel odboru pro migraci a integraci cizinců na MPSV 

Meduna [Přílišná ochrana místních může být na škodu 2004]. Zlom v přístupu nastává 

obvykle až po udělení trvalého pobytu, o něž ovšem cizinci mohou požádat po 

minimálně pětiletém nepřetržitém pobytu v zemi. Trvalý pobyt ovšem podle Meduny 

                                                          
45 Stávající účastníci projektu i žadatelé přihlášení do tohoto data zůstávají účastníky projektu i nadále
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není nástrojem trhu práce a právní úprava zaměstnávání cizinců by tak měla mít vlastní 

prostředky, zohledňující dosaženou úroveň začlenění do společnosti i na trh práce.

Ochrana v případě ztráty zaměstnání je rovněž velmi důležitým nástrojem. Při 

stávající legislativě byli totiž cizinci nuceni opustit území ČR v případě ztráty 

zaměstnání a povolení k zaměstnání, nehledě na míru jejich integrace do společnosti či 

na délku jejich pobytu v ČR. Účastníci projektu získali ochrannou lhůtu na nalezení 

nového pracovního místa46 a trvalý pobyt se jim tak v této době nepřerušuje. 

Zdrojem inspirace pro realizaci tohoto projektu bylo Rakousko a Německo ze 

své pozice států s dlouholetou zkušeností s migrací a zároveň zdrženlivým postojem 

vůči cizincům. [Legální migrace – otevřená šance 2011]

4.5.2 Zelené karty jako forma aktivní migrační politiky

Prioritou projektu Zelené karty, vycházejícího primárně z potřeb 

podnikatelských subjektů, je umožnit zaměstnavatelům rychlejší a flexibilnější nábor 

pracovní síly ze třetích zemí při současném snížení administrativní zátěže na straně 

zaměstnavatele i zaměstnance – cizince47. Model je založen na maximální možné 

otevřenosti vůči zahraničním zájemcům o zaměstnání při zachování prvků ochrany 

bezpečnosti a veřejného pořádku. Potřeby podnikatelské sféry jsou přitom při 

prezentování projektu akcentovány, jako by tvůrci politiky před očima veřejnosti hledali 

ospravedlnění pro fakt, že Češi již nebudou mít ve všech případech při obsazování volné 

pracovní pozice na úřadech práce přednost. 

Rovněž v MF zastupují roli obhájce institutu zelených karet zástupci firem a 

podniků, nikoli experti. Odkaz na expertní vědění či na jiný prestižní informační kanál

přitom má argumentům dodat přesvědčivost48. „Zelenou kartu vítáme. Potřebujeme 

kvalifikované zaměstnance, kterých se nám nedostává.“49 Ve většině případů se zástupci 

firem a podniků vyslovují jednoznačně pro zavedení projektu Zelené karty (což mj. 

potvrzuje fakt, že politika má být dělána pro efektivní využití v praxi).  
                                                          
46 60 dní, pokud během prvního roku účasti v projektu předcházející místo neztratili vlastní vinou; 
v dalších letech se ochranná lhůta poskytovala i v případě ztráty zaměstnání z dalších důvodů
47 Zelená karta má totiž duální charakter – zahrnuje v sobě povolení k zaměstnání a současně i povolení 
k pobytu cizince na území ČR; smyslem zavedení bylo odstranit nadbytečné administrativní překážky, 
které bránily operativnímu přístupu cizinců na český trh práce zejm. v profesích, které nebyly v době 30ti 
dnů od nahlášení volného pracovního místa úřadu práce obsazena českým občanem, občanem jiného 
členského stát EU nebo jejich rodinnými příslušníky
48 V tomto případě patrně sami zástupci podniků mají nejpřesnější informace a největší autoritu
49 MF 27. 8. 2008: Zelená karta = více cizinců
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Akcentování potřeb a názorů podnikatelské sféry pramení z faktu, že impulsem 

pro vznik projektu byl především nedostatek pracovníků na českém trhu práce

[Zpráva 2007]. Tento stav, vyplývající z pozice ekonomiky, z demografického vývoje 

i ze systému školství, představoval pro mnohé podniky problém při řešení otázky 

rozšiřování výroby a s tím souvisejícím získáváním nových zaměstnanců, jejichž 

nedostatek nebyla ČR v době přípravy projektu schopna pokrýt ze svých vlastních 

zdrojů. Argumentem podtrhujícím nutnost řešení je i fakt, že zaměstnancům se nabízela 

možnost pokrýt pracovní místa zahraničními pracovníky, přičemž ovšem stávající 

systém získávání pracovníků ze zahraničí měl své nedostatky, což nahrávalo 

nelegálnímu zaměstnávání cizinců, kterému je ovšem nutno se vyvarovat. S ohledem na 

tyto skutečnosti bylo třeba hledat rychlé a efektivní řešení, kterým se ukazuje být 

systémová změna v oblasti zaměstnávání zahraničních pracovníků. Přílišná 

administrativní zátěž je zase aspektem, který dlouhodobě zpomaluje vyjednávání 

a prosazování nových projektů nejen na poli migrační politiky. Administrativa obtěžuje 

společnost, čímž argument snížení administrativní zátěže v očích veřejnosti i v očích 

samotných migrantů – zaměstnanců i jejich zaměstnavatelů činí signifikantnějším. 

Veřejnosti byl projekt prostřednictvím Zprávy 2009 prezentován jako projekt na 

podporu legální migrace, čímž se napřímo potvrzuje fakt, že migrace je jev 

nevyhnutelný, za určitých okolností dokonce žádoucí, a je nutné starat se o maximální 

potlačení migrace nelegální, která by mohla vést ke zhoršení bezpečností situace v zemi, 

ke zvýšenému množství sociálních problémů ve společnosti, atd. Projekt zpracovalo 

MPO ve spolupráci s MVČR, MPSV a dalšími resorty. Schválen byl vládou ČR dne 

22. října 2007. V platnost byl uveden až od 1. ledna 200950, což bylo způsobeno 

zejména příchodem ekonomické krize a nutností zakomponovat do již připraveného 

projektu nové okolnosti. 

Po zavedení projektu byla využitelnost systému zelených karet oproti původním 

plánům omezená, což bylo způsobeno zejména nižším zájmem zaměstnavatelů nejen 

o zahraniční pracovníky v důsledku ekonomické krize. K potlačení projektu přesto 

nedošlo, ekonomická krize pouze ovlivnila některé jeho aspekty, jako například výběr 

                                                          
50 Zelené karty – návrh parametrického modelu pro Českou republiku – schválen usnesením vlády České 
republiky ze dne 22. října 2007 č. 1174 o zjednodušení podmínek pro zaměstnávání kvalifikovaných 
zahraničních pracovníků; v platnost uveden zákonem č. 382/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
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států, jejichž státní příslušníci mohou o vydání zelené karty požádat51. Jako další 

omezení při zavádění projektu, způsobené ekonomickou krizí, byly z pozic dostupných 

pro držitele zelené karty vyřazeny ty pozice, které by reprezentovaly lokální, 

odvětvovou či regionální deformaci trhu práce. Opatření státu v důsledku probíhající 

ekonomické krize více směřovaly k ochraně domácího trhu práce. 

Poměrně dlouhá doba samotné přípravy projektu i jeho zaměření primárně na 

kvalifikované pracovníky s ukončeným vysokoškolským či nižším vzděláním 

koresponduje se zásadou pro tvorbu migrační politiky, podle které je třeba brát v úvahu 

zejména střednědobý a dlouhodobý horizont vývoje, a to i přes to, že ekonomická krize 

způsobila hospodářský pokles ve většině podniků a značně tak omezila počet 

nabízených pracovních míst. Tvůrci politiky si v tomto případě uvědomují, že opatření 

nabude své účinnosti především po odeznění dopadů ekonomické krize [Zpráva 2009]. 

Ve Zprávě 2009 je uvedeno, že i přes značné omezení systému zelených karet pro 

pracovní migraci způsobené ekonomickou krizí, se v roce 2009 jedná o flexibilní 

nástroj, který má potenciál pro rozsáhlejší využití v budoucnu po odeznění ekonomické 

krize [Zpráva 2009: 57]. Projekt má nabýt své účinnosti po odeznění dopadů 

ekonomické krize (případně má dokonce pomoci negativní dopady eliminovat). 

S potenciálem projektu e tedy počítá pro využití v budoucnu. 

Téma zelených karet je téma průběžné – ať už se jedná o dobu, ve které se 

projekt připravuje a implementuje, či o průběžné prezentování výsledků v médiích. 

V lexikálním slova smyslu se mluví o zaměstnávání cizinců, nabírání nové pracovní 

síly apod. (tj. slovesa nedokonavá). Zdá se, že je neustále brán ohled na možnost dalšího 

vývoje, přičemž kdykoliv může nastat něco nečekaného, co dosavadní praxi ovlivní 

(jako se tak např. stalo v případě ekonomické krize). 

V MF je projektu Zelené karty poskytován prostor nejčastěji52 v roce 2008, tj. 

v roce intenzivního vyjednávání o podobě projektu. V souvislosti s ekonomickou krizí 

bylo třeba mnohá dosavadní stanoviska přezkoumat, a spuštění projektu se tak 

odkládalo. MF nahlíží na rok 2008 jako na rok původně plánovaného zavedení projektu 

v platnost s obavami, způsobenými mj. nedostatečnou připraveností projektu („Už od 

                                                          
51 Navzdory původně plánovanému širšímu záběru mohou od samotného počátku platnosti projektu, tj. od 
1. ledna 2009, o vydání zelené karty požádat pouze příslušníci dvanácti států (Austrálie, Černé Hory, 
Chorvatska, Japonska, Kanady, Korejské republiky, Nového Zélandu, Bosny a Hercegoviny, Makedonie, 
USA, Srbska, Ukrajiny)
52 Cca 16 obsáhlejších článků
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příštího roku by měly být zavedeny takzvané zelené karty“53). Projekt dále prezentuje 

jako opatření, které vezme českým lidem práci, přestože nezaměstnaných ubývá 

a poptávka po pracovní síle stále roste („Češi už nebudou mít na úřadech práce při 

hledání zaměstnání přednost a cizinci budou moci získat zelené karty“54). 

V článcích týkajících se projektu Zelené karty lze vysledovat tendenci mluvit 

spíše o dělnících, řemeslnících a lidech zastupujících pomocnou pracovní sílu, více než 

o lidech s vyšší kvalifikací, o nichž je řeč ve Zprávě 2008 a pro něž má být projekt 

primárně určen. 

„Ukrajinci došli“55 – tak zní část titulku článku, ve kterém se dále píše: „Dělníci 

chybějí na stavbách i v továrnách.“ Tento článek zastupuje i mnohé další, ve kterých je 

na cizince přijíždějící za prací nahlíženo pouze jakožto na pracovní nástroje, nikoli jako 

na lidi. Titulky článků se snaží situaci zdramatizovat, když upozorňují na to, že cizinci 

do ČR proudí v nebývalém množství56. Stávajícímu nedostatku řemeslníků v ČR je 

věnován i celý článek „A už nás mají na háku!57, což je v poměru k množství prostoru 

věnovaného problematice zelených karet významné. 

Jak již bylo uvedeno, v roli obhájce institutu zelených karet v MF vystupují 

zástupci firem a podniků, spíše než experti. Názorům politiků na projekt je rovněž 

věnováno méně prostoru, přičemž je prezentováno, že politici se v názorech na projekt 

velmi liší. V MF je nejvíce prostoru věnováno kritickým výrokům směřovaným 

k projektu. Ve vztahu k cizincům pracujícím v ČR jsou v tomto smyslu používány 

velmi expresivní výrazy, jako např. otroctví, lidský odpad či podsvětí58.

4.5.3 Dobrovolné návraty jako reakce na krizi

Projekt dobrovolných návratů byl připraven jako opatření reagující na situaci 

cizinců, kteří se v důsledku ekonomické krize ocitli bez pracovního uplatnění. Cizinci 

bez práce se snadno mohou dostat do tíživé sociální situace, zejména pokud spolu se 

zaměstnáním ztratí i možnost ubytování a nejsou schopni zajistit si základní životní 

potřeby vlastními silami. S pobytem většího množství cizinců v takovéto bezprizorní 

                                                          
53 MF 20. 11. 2007
54 MF 20. 4. 2007
55 24. 10. 2007
56 Mj. MF 30. 1. 2008: Asijci proudí do Česka po tisících
57 MF 2. 10. 2008
58 MF napříč články zejm. v srpnu 2008
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situaci jsou spojena i možná bezpečnostní rizika pro stát. Právě možná bezpečnostní 

rizika jsou při prosazování projektu nejčastěji používána jako silný argument pro 

opodstatnění nutnosti jeho přípravy a implementace, a to zejm. ze strany MVČR, 

konkrétně odboru azylové a migrační politiky, zastoupeného ředitelem Haišmanem. 

Bezpečností stabilita země je ve všech případech zohledňována. 

Projekt cílený ke státním příslušníkům třetích zemí, byl připravován od konce 

roku 200859, schválen usnesením vlády č. 171 ze dne 9. února 2009, a jeho realizace 

probíhala v období 16. února – 15. prosince 200960. V první etapě se zaměřoval na 

návraty cizinců legálně pobývajících na území ČR. V případě ztráty zaměstnání61 jim 

byla poskytnuta letenka do jejich vlasti a navíc finanční příspěvek. „Říkáme tomu 

motivační příspěvek – poděkování za tu práci, kterou ty lidi tady odvedli, a možná 

i trocha omluvy, že jsme jim nemohli splnit všechna jejich očekávání“, uvedl Haišman 

v pořadu Reportéři ČT62. V uvedeném pořadu je projekt dobrovolných návratů 

prezentován jako „jeden z největších sociálních experimentů v dějinách Česka“. 

Ve své druhé etapě se projekt rozšířil i na cizince nelegálně pobývající na území 

ČR63. Argumentem pro toto rozšíření je (kromě malého zájmu ze strany legálně 

pobývajících cizinců) nejen možné zhoršení bezpečností situace v zemi, ale i finanční 

hledisko, na které upozorňovalo zejména MVČR. To ze své pozice argumentuje tím, že 

je levnější variantou proplatit nelegálně pobývajícím cizincům, kteří se dobrovolně 

přihlásí českým úřadům, letenku, než tyto cizince vyhledávat a vynakládat peníze na 

jejich vyhoštění ze země a všechna s tím související opatření. 

V průběhu realizace projektu se vyskytla nová okolnost, vyžadující řešení ze 

strany tvůrců politiky. Novým trendem se stala změna důvodu pobytu v ČR ze 

zaměstnání na podnikání u cizinců, kteří ze země nechtějí odejít. Nezájem cizinců o 

nabídnutý projekt a jejich vlastní operativní řešení vzniklé situace potvrzuje fakt, že ČR 

je sice i nadále, v návaznosti na historii a geografické umístění země, využívána jako 

tranzitní prostor pro migraci do dalších zemí, ovšem v posledních letech se výrazně 

prosazuje i jako země cílová [Zpráva 2009: 162]. 

                                                          
59 Koordinátorem projektu bylo MVČR, jako hlavní partner byla zapojena Služba cizinecké policie
60 Realizace druhé části projektu, zaměřené na návraty cizinců nelegálně pobývajících na území ČR, 
začala až 15. září 2009
61 A splnění dalších podmínek
62 Tomáš Haišman, ředitel odboru azylové a migrační politiky, pořad Reportéři ČT vysílaný 16. 2. 2009
63 Schváleno usnesením vlády č. 587 ze dne 4. května 2009
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Projektu Dobrovolné návraty je, stejně jako projekt Zelené karty, věnován 

prostor i v MF. Ta čtenáře v průběhu roku 2009 často seznamuje zejm. se změnami 

v realizaci projektu, způsobenými mj. finanční situací země po ekonomické krizi. Ve 

vztahu k projektu informuje MF zejména o dvou tématech – o malém zájmu o projekt 

ze strany cizinců a o novém trendu podnikání cizinců na území ČR po ztrátě 

zaměstnání. Koordinátorka projektu Kotrlá pro MF po ukončení realizace projektu 

uvedla: „Je to pro nás trochu zklamání. Zájem cizinců vrátit se byl znát jenom prvních 

několik týdnů, potom postupně upadával.“64 Titulek „Zůstaneme, budeme podnikat“65 je 

zástupcem typického výroku cizinců, kteří z ČR odjet nechtějí. Očekávané zvýšení 

kriminality v důsledku ekonomické krize a následně velkému množství lidí bez práce se 

neprojevilo. MF o tomto čtenáře několikrát ujišťuje s odvoláním na Policii ČR66. 

Ztrátu pracovního povolení cizinci obcházejí nejen opatřením živnostenského 

listu, ale i studiem. MŠMT se tímto trendem dle Zprávy 2009 cíleně zabývá, MF přesto 

o tomto trendu informuje čtenáře pouze v jediném článku67, ve kterém je uvedeno, že 

cizinci se do školy často přihlásí, přestože s dokončením studia ani nepočítají, 

a v podstatě tak pouze obcházejí zákon. 

4.5.4 Projekty a ekonomická krize

Všechny uvedené projekty jsou formou aktivní migrační politiky a jejich tvorba 

i implementace je ovlivněna ekonomickou krizí. Charakteristické pro migrační politiku 

je ovšem spíše sledování dlouhodobějších horizontů, což ilustruje i projekt Zelené karty. 

Zatímco před ekonomickou krizí bylo formování pracovní migrační politiky ovlivněno 

spíše nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a potřebou jejich získávání ze zahraničí, 

ekonomická krize způsobila hospodářský pokles ve většině podniků a značně tak 

omezila počet nabízených pracovních míst, která bylo třeba nabídnout předně českým 

občanům. Vzhledem k původně zamýšlenému zavedení projektu v roce 2008, tedy 

v době probíhající ekonomické krize, došlo k ovlivnění některých jeho podmínek, jako 

např. ke snížení počtu zemí, jejichž občané se mohou do projektu zapojit. Projekt se 

ovšem nezaměřuje výhradně na usnadnění náboru zahraničních pracovníků, a proto se 

předpokládá, že nabude své účinnosti teprve po odeznění dopadů ekonomické krize. 

                                                          
64 MF 19. 12. 2009
65 MF 26. 2. 2009
66 Např. MF 19. 12. 2009 : Většina cizinců v kraji zůstala, MF 5. 9. 2009 : Ubývá pracovníků z ciziny -
„Podle policistů nepřibývá ani nelegálních pobytů.“
67 MF 8. 7. 2009 : Šest tisíc cizinců bez práce
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Projekt Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků vyl v pilotním provozu 

spuštěn již v roce 2003 a jeho cílem bylo mj. přivést do země kvalifikované zahraniční 

pracovníky schopné přispívat k rozvoji místní ekonomiky. V důsledku ekonomické 

krize ovšem došlo k již zmíněnému hospodářskému poklesu a tím i úbytku nabízených 

pracovních míst. Situace na trhu práce tak vedla k ukončení tohoto projektu ke konci 

roku 2010. 

Spíše než přilákat do země zahraniční pracovníky bylo po ekonomické krizi 

potřeba vypořádat se se situací cizinců v zemi, kteří se v jejím důsledku ocitli bez 

pracovního uplatnění. Toho se ujal projekt Dobrovolné návraty, vytvořený zcela jako 

reakce na ekonomickou krizi. Projekt realizovaný v roce 2009 finančně podporoval 

cizince, kteří se rozhodli pro odchod z ČR, což bylo motivováno snahou udržení 

příznivé bezpečností situace země. Nutno podotknout, že odchodem ze země se 

cizincům v žádném případě „nezavírají vrátka“ pro jejich opětovný návrat po odeznění 

dopadů ekonomické krize, což opět dokazuje sledování dlouhodobějšího hlediska.

Obecně lze říci, že utváření projektů vč. jejich implementace na probíhající 

ekonomickou krizi operativně reagovalo, přičemž sledování dlouhodobějšího cíle 

zlepšování podmínek pro migraci do ČR nebylo opomenuto. 
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Závěr

Ústředím tématem bakalářské práce je česká migrační politika a zejm. změna 

jejího formování v důsledku probíhající ekonomické krize. Situace v oblasti migrační 

politiky byla ekonomickou krizí výrazně ovlivněna, přesto se ukazuje, že tvůrci 

migrační politiky upřednostňují sledování dlouhodobějších cílů, spíše než prosazování 

krátkodobých opatření. Argumentují zejména nutností správného usměrňování migrace, 

která je přirozenou součástí společnosti, a tak i pevnou součástí politiky a politického 

diskurzu. V tomto ohledu ekonomická krize patrně nezměnila povahu politického 

diskurzu, ale spíše ovlivnila tvorbu a implementaci projektů migrační politiky. 

„Pokrizová“ opatření migrační politiky byla deklarována spíše jako prevence pro 

udržení příznivé bezpečností stability země, přestože se ukázalo, že v průběhu 

„pokrizového období“ do konce roku 2010 ke zhoršení bezpečností situace v ČR ani 

přes početné propouštění zahraničních pracovníků nedošlo. 

V souvislosti se sledováním dlouhodobějších cílů je kladen důraz na integraci 

cizinců pobývajících na území ČR do majoritní společnosti, a to i prostřednictvím 

opatření pracovního trhu, jakým byl např. projekt Výběr kvalifikovaných zahraničních 

pracovníků. Jeho cílem byla mj. snaha přispět k rozvoji místní ekonomiky 

prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí. Projekt se pokouší i o snazší 

integraci cizinců do společnosti. V tomto smyslu se nepotvrdila původní teze, že by 

témata zmiňovaná před ekonomickou krizí, jako je např. právě integrace cizinců, po 

probíhající krizi ustupovala před ryze ekonomickými otázkami. Ani původní teze, že by 

po krizi do pozadí za problematiku udržení příznivého vlivu migrace na ekonomickou 

stabilitu země ustupovala problematika integrace cizinců, kteří v důsledku krize přišli 

o práci, se nepotvrdila. Tyto dva body jsou velmi úzce propojeny. Ve shodě se 

sledováním dlouhodobých cílů, a tak potažmo i snahou o integraci cizinců, jde ruku 

v ruce posilování ekonomického rozvoje země. 

Stejně tak i další výraznější projekt, nazvaný Zelené karty, reflektuje 

dlouhodobější charakter opatření migrační politiky. Jeho zavádění sice na ekonomickou 

krizi operativně reagovalo, přesto jeho tvůrci počítají s využitím plného potenciálu 

projektu teprve v budoucnu. Cílem projektu je především zjednodušit vstup cizinců na 

český trh práce a zefektivnit tak jejich zaměstnávání.  
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Projektem, který byl připraven jako opatření reagující na situaci cizinců, kteří se 

v důsledku ekonomické krize ocitli bez pracovního uplatnění, byl projekt Dobrovolné 

návraty, finančně podporující cizince, kteří se rozhodli ČR opustit a vrátit se do země 

svého původu. Snahou bylo předejít možným bezpečnostním rizikům spojeným 

s pobytem většího množství nepracujících cizinců v zemi. 

Významným rysem realizace migrační politiky v ČR je participace širokého

spektra aktérů, přičemž klíčovým aktérem je národní stát, ovlivněný členstvím ČR v EU 

a jejím začleněním do schengenského prostoru. Tím se potvrzuje i původní teze, že 

utváření české pracovní migrační politiky před ekonomickou krizí bylo výrazně 

ovlivněno EU a snahou o harmonizaci cílů české politiky s politikou evropskou. Na 

tomto místě lze potvrdit rovněž původní tezi, že po ekonomické krize se do 

problematiky více zapojuje i MFČR. V případě MPO k výraznější participaci navzdory 

předpokladům nedošlo. Přestože migrace je na úrovni národního státu spíše politicky 

marginalizovaným tématem, dochází zejména díky harmonizaci s nadnárodními 

opatřeními k vytváření nových projektů aktivní migrační politiky. Vznik těchto projektů 

i jejich implementace sice reaguje na probíhající ekonomickou krizi, přesto je v oblasti 

migrační politiky patrná tendence sledování dlouhodobějších cílů, neboť migrace je 

přirozeným a nevyhnutelným fenoménem. Zároveň je tématem, které si pravděpodobně 

na poli politického diskurzu bude do budoucna vyžadovat stále větší prostor a aktivnější 

přístup. 

V jednotlivých kapitolách bylo vždy uvedeno, jak ekonomická krize ovlivnila 

tvorbu migrační politiky. Obecně lze říci, že krize způsobila hospodářský pokles ve 

většině podniků, čímž se snížila nabídka pracovních míst, a na tuto situaci musela 

pracovní migrační politika reagovat. Zatímco před krizí bylo snahou přilákat do země 

nové kvalifikované pracovníky ze zahraničí, v době ekonomické krize a odeznívání 

jejích dopadů migrační politika reflektovala spíše snahu o větší zaměstnatelnost českých 

občanů a jejich upřednostnění před pracovníky ze zahraničí (ve snaze podpořit českou 

ekonomiku). Ani zde ovšem nebylo opomenuto sledování dlouhodobějšího cíle 

zlepšování podmínek pro migraci v ČR. 

Průběžně jsem zjišťovala, jak zkoumanou problematiku reflektují média, 

konkrétně deník MF Dnes. Nejvýraznější témata migrační politiky jsou v MF vždy 

zastoupena. Deník se ovšem spíše než otázkám zaměstnávání cizinců v ČR a dopadem 
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tohoto fenoménu na českou společnost věnuje demografickým otázkám, jako je např. 

stárnutí populace, a zveřejňuje články hledající odpověď na otázku, zda přítomnost 

migrantů je v tomto směru pro zemi obohacující. V případě referování o nejvýraznějších 

projektech migrační politiky jsou v MF akcentovány z větší části potřeby a názory 

zástupců podnikatelské sféry, nikoli politiků či expertů. Na migranty je pohlíženo jak 

kladně (mohou přispět k ekonomickému rozvoji země), tak záporně (berou práci 

místním lidem), v závislosti na konkrétním období probíhající ekonomické krize. 

Původní teze, že v českých médiích převažují témata související s migrací a integrací 

v souvislosti s globálním terorismem se nepotvrdil.

Vzhledem ke sledování dlouhodobějších cílů se mnohé dopady stávajících 

opatření tvorby migrační politiky a potažmo utváření politického diskurzu projeví 

patrně teprve v budoucnu. Bylo by proto účelné sledovat další vývoj uvedených 

projektů (zejm. stále platného projektu Zelené karty) a jejich dopad na českou 

společnost. Dlouhodobější sledování by rovněž mohlo odhalit a potvrdit skutečnost, že 

ne všechna zavedená opatření byla účelná. V tomto případě ale bude třeba vždy brát 

v úvahu povahu sledovaných cílů, jejich stávající a předvídanou hodnotu a zároveň 

hledat ospravedlnění pro vhodnost způsobu, jakým bylo vytyčených cílů dosaženo. 

Summary

Main topic of the Bachelor Thesis is a formation of the Czech labour migration 

policy after the economic crisis. The situation in the field of migration policy was 

influenced by the economic crisis, but authors of this policy prefer pursuing long-term 

aims, rather than implementing of short-term steps. They argue by the necessity of 

suitable co-ordination of migration, which is natural part of the society and thus also 

part of political discourse. In this respekt the economic crisis has influenced the 

formation and implementation of the active migration policy projects. 

Integration of foreigners into the major society is enforced by for example 

Selection of Qualified Foreign Workers project. The aim of it is to help economic 

development thought the migration. Original thesis that the topic of integration is 

behind the topic of economy after the economic crisis was not confirmed. Next 

signifiant Green Cards project shows long-term charakter of migration policy 
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arrangements. Despite of implementing of this project was affected by the economic 

crisis, potencial of it will be taken mostly in the future. The project responsive to the 

economic crisis is Assisted Voluntary Return project. Formation and implementaton of 

it react to the economic crisis, but in the field of migration policy is evident the trend to 

follow up long-term aims, because migration is natural and unavoidable fenomenon. 

Significant feature of realization of migration policy in the Czech Republic is 

participation of wide spectrum of actors, whereas main actor is national state influenced 

by membership in the European Union and in the Schengen area. 

In particular chapters there were noted how economic crisis has influenced the 

formation of migration policy. Generally it is possible to say that economic crisis caused 

economic recession in most of companies and thus reduced the offer of available 

working positions. Migration policy have answered to this situation mostly by 

mentioned active migration policy projects. 

Continuously I were looking for how it is written about this topic in media. Most 

signifiant topics of migration policy are there presented. But the journal of MF Dnes, 

which I used, offers more place to demographic topics as for example population ageing 

and is looking for the answer to the question if a presence of migrants is enriching for 

the Czech Republic rather than to the topic of migration policy related to the labour 

marked. 

Because of a long-term preferences the impact on current arrangements will be 

evidently showed in the future. It will be purposefull to follow up next development and 

the impact on the Czech society. Long-term pursuing of the topic would also shown 

disadvantages of current arrangements. 
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