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ABSTRAKT 
 

Diplomová práce mapuje aktuální postavení pracovních migrantů v České republice, 

instituce státu a nestátní neziskové organizace působící v oblasti pracovní migrace a jejich 

vzájemný vztah. Podstatou celé práce je výzkum, který se zabývá tím, jak se v činnosti a 

vztahu státu a nestátních neziskových organizací projevily dopady ekonomické krize. 

Výzkum je založen na kombinaci několika kvalitativních výzkumných metod.   

 
 
 
 
 
ABSTRACT 

 

This MA thesis deals with the actual situation of economic migration in the Czech 

Republic, the state institutions and non-profit organizations which operate in the field of 

labour migration and the interrelationship between non-profit organizations and state 

institutions.  The aim of this thesis is to uncover how the global economic recession has 

influenced activities of state institutions and non-profit organizations which operate in this 

area. This thesis uses combination of qualitative methods of research.  

 
 
 
 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 
 
 
pracovní migrace, nestátní neziskové organizace, migrační politika, ekonomická krize, 

vztah státu a nestátních neziskových organizací 
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ÚVOD 
 

 

Migrace je stará jako lidstvo samo. Odpradávna se lidé stěhovali z místa na místo ať již 

dobrovolně z vlastního popudu nebo nedobrovolně z donucení. Zprvu lidé putovali za 

potravou, příznivějšími přírodními podmínkami pro život, postupně také přibývalo  osob, 

které se přesouvaly z důvodů válečných konfliktů, nevyhovujícího politického uspořádání 

a těch, kteří odcházeli za lepším pracovním uplatněním.  

 

Migrace v  21. století je nevyhnutelný celosvětový fenomén, který zásadním způsobem 

ovlivňuje celkové společenské uspořádání. Velkou roli v migračních procesech hrají 

ekonomické faktory, které ovlivňují zejména pracovní migraci. I Česká republika se po 

roce 1990 stala cílovou  a tranzitní zemí mnoha cizinců, kteří sem přicházejí za prací a 

často se zde trvale usídlují.  

 

Cílem této práce je nejen zjistit, jak celosvětový hospodářský pokles v posledních  třech 

letech ovlivnil  samotné postavení pracovních migrantů v České republice, ale  podstatou 

výzkumu je především zmapovat jaké instituce státu a nestátní neziskové organizace v této 

oblasti působí a jak se určitá sociální změna, tedy ekonomická krize, projevila v jejich 

činnosti, či zda případně poznamenala vztah státu a nestátních neziskových organizací. 

 

V práci nejprve vymezím základní teoretická východiska a metodologii celého výzkumu, 

posléze představím jednotlivé aktéry, tedy pracovní migranty, státní instituce a nestátní 

neziskové organizace a jejich vzájemný vztah.  Posléze budu zkoumat dopady ekonomické 

krize na činnost a vztah těchto organizací. 

 

V práci budu vycházet ze studia a analýzy písemných dokumentů (literatury, právních 

dokumentů, výzkumů, statistik, webových stránek organizací) a sekundární analýzy dat z 

již provedených výzkumů, součástí výzkumu je též provedení polostrukturovaných 

rozhovorů s pracovníky příslušných neziskových organizací.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA A METODOLOGIE VÝZKUMU
  
 

1.1 Vymezení nestátního neziskového sektoru a jeho funkce ve společnosti 

 

K zajištění společenských potřeb působí v demokratických společnostech s tržní 

ekonomikou vedle státního a soukromého podnikatelského sektoru (trhu) i  další regulátor, 

tzv. třetí sektor nazývaný také občanský sektor. Stát, trh a občanský neboli nestátní 

neziskový sektor plní ve společnosti nezastupitelné role. Každý z těchto mechanismů má 

své přednosti a nevýhody a efektivní působení každého z nich závisí i na vzájemném 

sladění regulačních účinků. 

 

Občanský sektor je výrazem institucionalizace občanské společnosti.  Český právní řád 

nestanovuje charakteristiku organizací, které by spadaly do sféry nestátního neziskového 

sektoru, stejně jako nikde nevymezuje samotný pojem třetího sektoru. (Potůček, 2005: 85-

87)  

Podle všeobecně užívané strukturálně – operacionální definice Lestera M. Salamona do 

této sféry patří instituce s pěti základními znaky: 

- Tyto organizace se vyznačují určitou formální organizační strukturou, jsou 

institucionalizované. 

- Organizace jsou soukromé povahy – tedy zcela institucionálně oddělené od státu 

(nikoli však od státních financí, které jsou významným zdrojem financování, resp. 

organizace mají možnost ucházet se o finance z veřejných rozpočtů). 

- Organizace jsou neziskové (resp. „non-for-profit“); organizace mohou dosahovat 

zisku, tento zisk však není rozdělován, ale musí být vložen zpět do činnosti organizace. 

- Organizace mají vlastní samosprávu, v rámci vnitřní struktury jsou rozděleny řídící a 

kontrolní kompetence. 

- Klíčový je taktéž prvek dobrovolnosti, který se v různých organizacích liší intenzitou 

a formou. (Frič, Bútora, 2005:156 - 157) 

 

Organizace občanského sektoru označuji jako nestátní neziskové organizace (dále jen 

NNO), protože tento pojem vystihuje jednak soukromý charakter organizací a také 

zmiňovaný aspekt neziskovosti.  
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NNO se efektivně uplatňují zejména při regulaci činností, které: 

- zahrnují uplatnění morálních kritérií a individuální odpovědnosti při výkonu činnosti 

- generují minimální nebo žádný zisk 

- vyžadují dobrovolnou práci 

- vyžadují celostní přístup, vcítění do potřeb druhých a ochotu jím pomoci 

- předpokládají okamžitou efektivní pomoc jednotlivcům 

- předpokládají značnou důvěru ze strany klientů 

 

Slabé stránky NNO představuje nedostatečná kapacita pro řešení rozsáhlých problémů; 

zvýšená citlivost na osobní charakteristiky účastníků (NNO je postavená především na 

vzájemné důvěře mezi lidmi, kteří se v ní angažují); absence občanských iniciativ tam, kde 

by byly potřebné; nejistota a nestabilita NNO; hrozba byrokratizace činnosti NNO nebo 

zneužití institucionální formy NNO k zastírání ziskového motivu. (Potůček, 2005: 105-108) 

 

Salomon rozlišuje pět základních funkcí NNO: servisní (NNO nabízí služby, které  

nezabezpečuje veřejný ani privátní sektor), inovační (NNO jako první identifikují nové 

problémy a formulují inovativní řešení), funkce ochrany práv a sociální změny (NNO 

představují mechanismus sdružování lidí a prosazování společenských změn, které jsou 

v jejich skupinovém resp. širším veřejném zájmu), expresivní a školicí funkci (NNO 

poskytují prostor pro sebevyjádření svých členů a přívrženců), komunitní a 

demokratizační funkci (NNO dávají možnost projevu pluralitním názorům, kontrolují 

procesy rozhodování státní správy, podílejí se na utváření společenských hodnot a 

mobilizují soukromé zdroje pro veřejně prospěšnou činnost). (Frič, Bútora, 2005:168 - 169) 

 

 

1.2 Role státu jako regulátora sociálních aktérů 

 

Jednoduše uplatnitelný nástroj regulace života společnosti představuje politická moc 

delegovaná na diferencované  a různě decentralizované jednotky správy. Tento regulátor 

může být realizován prostřednictvím přímého donucení nebo metodou ustavení pravidla, 

kterým je nutné se řídit.  
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Uplatnění státu je efektivní v prostředí tržních nedokonalostí a  při alokaci 

s dominancí veřejných statků. Role státní správy je nenahraditelná např. při formování 

ústavního a právního systému nebo při politickém rozhodování o opatřeních, které mají 

přispívat k vyvážení sociálního, ekonomického a environmentálního pilíře udržitelného 

rozvoje. Efektivnější fungování státu než trhu se projevuje také v oblastech, kde rychlost 

rozhodnutí dostává přednost před požadavkem ekonomické efektivity, nebo tam, kde jsou 

transakční náklady dané trhem neúměrně vysoké a stát je dokáže svým zásahem snížit.  

 

Možná selhání státní správy se liší v závislosti na politickém uspořádání, některá 

selhání se objevují při vlastním výkonu státní správy a fungování decentralizovaných 

soustav. Přímá demokracie s sebou nese mj. úskalí referenda. Rozhodnutí  učiněné 

referendem se může výrazně lišit od skutečného přání většiny voličů; problematická je 

formulace otázky tak, aby byla srozumitelná a současně zahrnovala důležité okolnosti 

rozhodnutí. Dalším rizikem je, že nevýrazná a nezainteresovaná většina může prosadit svůj 

názor nad vyargumentovaným stanoviskem vyhraněné a poučené menšiny. 

V reprezentativní demokracii hrozí tzv. volební paradox, při němž ti, kteří by jinak neměli 

šanci na úspěch, mohou navrhovat nové agendy k rozhodování, aby způsobili volební 

zacyklení vedoucí k porážce koalic, které se nacházejí v nerovnovážném stavu. Může také 

dojít k tomu, že ve volbách může zvítězit kandidát bez většinové podpory v jakékoli 

agendě, ovšem uspokojující jednotlivé skupiny voličů v nejvíce tíživých agendách. 

Rozhodovací obzor politiků může být omezen pouze na nejbližší funkční období, přičemž 

zůstává opomíjen dlouhodobější horizont dopadů jejich rozhodnutí. Jiná možná selhání 

mohou pramenit z odcizení zvolených reprezentantů zájmům voličů, z vlivu 

organizovaných zájmů (lobbingu) či ze stále rostoucího vlivu hromadných sdělovacích 

prostředků na veřejné mínění i na rozhodování úředníků a politiků.   

Samotný výkon státní správy selhává nízkou efektivitou a malou přizpůsobivostí 

byrokratických aparátů, což má příčiny zejména ve svazujících rozpočtových 

pravidlech,  absenci exaktních kritérií hodnocení fungování správních úřadů a nedostatečné 

konkurenci a z ní vyplývajícího nízkého tlaku na přizpůsobení se měnícím se potřebám 

klientů. Problém představuje také odcizení státní byrokracie jejímu poslání, což je 

vyvoláno nízkou mírou kontrolovatelnosti státního aparátu. 

V decentralizovaných soustavách s autonomním rozhodováním nižších článků je časově a 

organizačně náročnější zrealizovat rozhodnutí týkající se kompetence většího počtu 

dencetralizovaných útvarů. Decentralizace taktéž usnadňuje cestu prosazování různých 
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lokálních zájmů a oslabuje schopnost státu realizovat ucelené politiky. Tam, kde jsou 

decentralizovány pravomoci v určování podoby veřejných rozpočtů,  hrozí, že místní 

rozhodovatelé budou mít tendenci přehlížet nutnost řešení problémů vyššího správního 

celku. (Potůček, 2005: 95-101) 

 

 

1.3 Teoretizace vztahu státu a nestátních neziskových organizací 

 

Vztah státu a NNO je ve společenských vědách teoretizován mnoha způsoby a podle 

různých kritérií. 

V práci vycházím z teorie vztahu státu a NNO, kterou Smith a Grønjberg nazývají 

modelem poptávky a nabídky, konkrétně transakčním modelem. NNO v tomto pojetí 

kompenzují nedostatky státu a mohou mu nabídnout k prodeji potřebné služby. Stát a NNO 

vstupují do vztahu směny. NNO musí v rámci transakce nacházet potřebnou rovnováhu 

mezi svým posláním a udržitelností a kapacitou. Riziko tohoto vztahu spočívá v přecenění 

racionálního kalkulu směny a marginalizace společenských a hodnotových vztahů, které 

hrají ve vztahu NNO a státu klíčovou roli. (Muhič Dizdarevič, 2010:103-105) 

Z hlediska financování předpokládám ve vztahu státu a NNO v souladu s typologií 

navržené Gidronem, Kramerem a Salomonem dominanci státu (stát z největší části 

financuje činnost NNO); z hlediska poskytování služeb předpokládám model spolupráce, 

který se vyznačuje kooperací státu a NNO. Obvykle se spolupráce děje tak, že stát 

zajišťuje finance a NNO dodává služby. V rámci tohoto modelu si NNO udržují různou 

míru samostatnosti. NNO mohou fungovat pouze jako prodejci, dodavatelé služeb nebo 

mohou mít NNO vysokou míru samostatnosti v rozhodování v daných programech a jejich 

postavení ke státu je partnerské. (Ondrušek a kol., 2000:165-167) 

 

Obecně mohou být vztahy mezi státem a NNO kooperativní nebo konfliktní. V zásadě 

předpokládám kooperaci mezi státem a NNO. Kooperativní modely vycházejí 

z předpokladu, že stát i NNO vnímají vzájemnou kompenzaci nedostatků jako efektivnější 

než konflikt. Mohou se odehrávat dva scénáře kooperace. Při identifikaci problému NNO 

mobilizuje stát, aby se o problém začal zajímat. Stát může reagovat vstřícně, najde řešení a 

prostředky k jejich realizaci a obrátí se na NNO a další instituce s žádostí o poskytnutí 

příslušných služeb. Stát ale na podnět NNO nemusí reagovat hned, proto NNO začnou 



 

 9 

identifikovaný problém řešit samy. Stát poté až časem, např. sílící intenzitou problému 

nebo pod tlakem veřejnosti, uzná nutnost problém řešit a začne NNO v řešení problému 

podporovat. (Frič, Bútora, 2005:170-173). 

 

 

1.4 Výchozí hypotézy a cíle výzkumu 

 

Migrace, migrační politika státu a činnost NNO působících v této sféře jsou vzájemně 

provázané  a vzájemně se ovlivňující dynamické procesy ovlivněné celou řadou souvislostí, 

které je potřeba posuzovat komplexně. Hospodářská krize znamenala velký přeryv 

v dosavadním celospolečenském a ekonomickém vývoji, proto se její dopady musely 

projevit v i v těchto oblastech. V práci se budu snažit zmapovat jakým způsobem k tomu 

došlo.  

Cíle práce jsou následující: 

- Zjistit, jaké je aktuální postavení pracovních migrantů v České republice. 

- Zjistit, jaké instituce státu působí v oblasti pracovní migrace. 

- Zmapovat působení NNO v oblasti pracovní migrace v České republice. 

- Zjistit, jaká je z perspektivy neziskových organizací jejich spolupráce se státními 

institucemi. 

- Zmapovat opatření státu v oblasti pracovní migrace v době ekonomické krize. 

- Zjistit, jakým způsobem ekonomická  krize ovlivnila činnost neziskových 

organizací působících na poli pracovní migrace. 

- Zjistit, zda spolupráci neziskových organizací a státu poznamenala ekonomická 

krize. 

 

Při formulaci výzkumných otázek jsem vycházela z následujících hypotéz: 

- Vzhledem k poměrně masivním imigračním proudům do České republiky v posledních 

letech má Česká republika rozvinutou migrační politiku sátu a kompetence v této oblasti 

jsou rozděleny mezi různé státní instituce.  

- Dalším předpokladem je existence vysokého počtu NNO, které se různou měrou a 

různými způsoby angažují v oblasti pracovní migrace. NNO působící v oblasti pracovní 
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migrace plní všechny  společenské role uvedené v kapitole 1.1, nejdůležitější jsou však 

servisní role a funkce ochrany práv a sociální změny.  

- Působení NNO v oblasti pracovní migrace je pro stát nenahraditelné, ovšem vztah státu a 

NNO není zcela bezkonfliktní a NNO vnímají svůj vztah se státem v některých ohledech 

negativně. 

- Postavení pracovních migrantů je hodně závislé na podmínkách trhu práce a celkové 

ekonomické situaci země, proto tuto skupinu lidí musela hospodářská krize citelně 

zasáhnout.  

- Stát na novou situaci pracovních migrantů poznamenanou hospodářskou recesí musel 

určitým způsobem reagovat.  

- Změny musely nastat i v činnosti NNO, které se zabývají pracovní migrací, případně  se 

důsledky ekonomické recese mohly promítnout i do vztahu státu a příslušných NNO. 

 

 

1.5 Současné výzkumy 

  

Existuje poměrně hodně studií, které se zabývají dopadem hospodářské krize na pracovní 

migraci. Jedná se např. o dvě studie Milady Horákové: Vývoj pracovních migrací v České 

republice v období hospodářské recese (Horáková, 2010) a Mezinárodní pracovní migrace 

v České republice v období pokračující hospodářské recese (Horáková, 2011) nebo 

mezinárodní studii Migration and the Gloobal Recession. A Report Commissioned by the 

BBC World Service (Fix et al., 2009) 

 

Stejně tak jsou předmětem analýz změny v migrační politice státu a Evropské unie.  

Prostor pro kritickou diskusi o migraci a vývoji příslušné legislativy, zveřejňování 

výsledků výzkumů a analýzy činnosti vládních organizací poskytuje např. specializovaný 

web a fórum Multikulturního centra Praha na stránkách  http://www.migraceonline.cz/. 

 

Výzkumů pojednávajících o činnosti NNO angažujících se v oblasti pracovní migrace 

v České republice je poměrně málo.  

Jedním z nich je např. výzkumná zpráva pro Ministerstvo Práce a sociálních věcí ČR 

Efektivnost poskytování služeb nestátními neziskovými organizacemi v oblasti integrace 
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cizinců. Přestože se výzkum primárně zaměřuje na organizace, které se věnují integraci 

cizinců,  zpracovaná témata studie se z velké části týkají i pracovních migrantů. Výzkumná 

zpráva mimo jiné vyhodnocuje efektivitu služeb poskytovaných NNO v oblasti integrace 

cizinců, obsahuje návrhy na zefektivnění činnosti a ověřuje účelnost využití 

vynakládaných prostředků na podporu integrace cizinců. (Centrum pro výzkum 

neziskového sektoru, 2008) 

Na zadání Ministerstva práce a sociálních věcí vznikl též v roce 2007 výzkum Analýza 

přístupu žen imigrantek a mužů imigrantů ke vzdělávání a na trh práce v ČR. Výzkum 

mimo jiné obsahuje výčet organizací působících na poli integrace cizinců a zmapování 

jejich činnosti. (GAC, spol. s.r.o., 2007) 

 

Problematikou vztahů NNO ke státnímu sektoru a ke klientům – cizinců se ve své 

disertační práci zabývá Alice Szczepaniková. Disertační práce analyzuje přijímání a 

integraci uprchlíků, tudíž prováděný sběr dat o činnosti nevládních neziskových 

organizacích (NNO) i o jejich klientech je zaměřen tímto směrem. Zjištěné závěry však ve 

velké míře platí i pro aktivity NNO ve vztahu k jiným kategoriím migrantů. 

(Szczepaniková, 2008) 

 

Výzkum, který  by mapoval případné dopady ekonomické recese na činnost NNO 

působících v oblasti pracovní migrace, pode dostupných informací dosud zpracován nebyl.   

 

 

1.6 Metodologie výzkumu 

 

Celá tato práce je založena na  kvalitativním výzkumu , protože to je nejvhodnější metoda 

k získání komplexního náhledu určité problematiky umožňující studium procesu v širším 

kontextu a interpretaci sociální reality. (Disman, 2008: 285 – 290). Výhodou kvalitativního 

výzkumu je, že je do velké míry pružný, protože umožňuje během výzkumu modifikovat 

původní výzkumný plán a případně rozšiřovat způsoby sběru dat a jejich analýzu. 

Výzkumník během tohoto výzkumu vyhledává a analyzuje jakékoli informace, které 

přispívají k osvětlení výzkumných otázek, přičemž sběr dat a jejich analýza se částečně 

překrývají. (Hendl, 2005:49-50). 
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Při sběru dat postupuji tzv. metodou triangulace, při níž se stejný sociální jev nebo jeho 

aspekt zkoumá několika různými metodami. (Hendl, 2005:149). 

 

Danou problematikou zkoumám pomocí studia a analýzy literatury a dokumentů včetně 

úředních dokumentů, legislativních textů a virtuálních dat (tj. provedení rešerše 

internetových stránek atd.), dále provádím sekundární analýzu dat (ve výzkumu 

vycházím z již zpracovaných dat, z existujících databází, výzkumných zpráv apod., které 

již byly shromážděny pro potřeby jiného výzkumu). (Hendl, 2005:204-205) 

 

Na výše popsané metody sběru dat jsem navázala polostrukturovanými rozhovory 

vedenými s pracovníky NNO, kteří participují nebo v období od roku 2008 nejméně do 

roku 2010 participovali na projektech zaměřených na pracovní migranty. Během výzkumu 

jsem telefonicky nebo e-mailem zkontaktovala 13 NNO a pokusila jsem se domluvit na 

možnosti provést pohovory s příslušnými pracovníky nebo pracovnicemi. Celkem se mi 

podařilo uskutečnit 6 rozhovorů s 3 pracovníky a 3 pracovnicemi z různých NNO. 5 

pohovorů proběhlo při osobním setkání, 1 rozhovor byl uskutečněn telefonicky. Rozhovory 

trvaly v rozmezní od 15 minut do 90 minut.  Účast ve výzkumu odmítlo 7 oslovených 

z důvodu časové zaneprázdněnosti nebo z důvodu nezájmu o podobný typ výzkumu. 

Vzhledem k povaze zkoumaného tématu a možným negativním důsledkům, které by 

mohly nastat při zveřejnění identity respondentů resp. při zveřejnění některých jejich 

kritických vyjádření, byla před započetím sběru dat respondentům zaručena naprostá 

anonymita při prezentaci výsledků výzkumu. Z toho důvodu v práci neuvádím jméno 

respondenta ani název organizace, pro kterou pracuje. (Hendl, 2005:155).  

Největším rizikem výzkumu může být nereprezentativnost vzorku a to nejen s ohledem na 

počet NNO tohoto typu, ale především s ohledem na počet pracovníků NNO zabývajících 

se pracovní migrací. V rozhovorech, při nichž se dotazuji vždy z každé organizace pouze 

jednoho pracovníka, prezentuje respondent v podstatě svůj osobní názor, který nemusí být 

nutně shodný s postojem celé organizace k dané problematice. Vycházím však 

z předpokladu, že člověk, který se dlouhodoběji angažuje v NNO (dlouhodobější 

angažovanost je i jedno z kritérií výběru respondenta), není v příkřejším názorovém 

rozporu s danou organizací a naopak aktivně utváří jakési ideové východisko celé 

organizace.   

Během polostrukturovaných rozhovorů jsem pracovníkům položila 11 níže uvedených 

otevřených otázek:  
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1. Jaký přístup zastáváte v oblasti pracovní migrace, preferujete volnější přístup cizinců na 

trh práce nebo jste zastáncem striktnější regulace zahraniční pracovní imigrace do České 

republiky? 

2. Jaké největší problémy spatřujete v oblasti pracovní migrace v České republice?  

3. Jakým způsobem se Vaše organizace angažuje v oblasti zahraniční pracovní migrace?  

4. Změnila se nějakým způsobem Vaše nynější činnost ve srovnání s obdobím před 

vypuknutím ekonomické krize, tj. zhruba od konce roku 2008? 

5. Co považujete za největší problémy při vykonávání své činnosti? 

6. Změnily se tyto problémy ve srovnání s obdobím před koncem roku 2008? 

7. Jak hodnotíte Vaši spolupráci se státními institucemi? 

8. Jak se změnil vztah Vaší organizace a státních institucí po vypuknutí ekonomické krize?  

9. Jak hodnotíte změnu postoje státu k pracovní migraci po vypuknutí ekonomické krize? 

10. Jaká opatření byste navrhoval(a) přijmout pro zlepšení postavení pracovních imigrantů 

v České republice? 

11. V čem konkrétně byste chtěl(a) změnit spolupráci státu a neziskových organizací 

v oblasti pracovní migrace? 

Po uskutečnění rozhovorů jsem provedla jejich přepis a kvalitativní analýzu výpovědí. 

Srovnala jsem resp. analyzovala odpovědi každého z  respondentů na jednotlivé otázky, 

z nichž jsem posléze vyvodila odpovědi na stanovené otázky výzkumu a celkový výsledek 

výzkumu. Data získaná z polostrukturovaných rozhovorů využívám postupně v celé práci, 

ale nejvíce z nich těžím v kapitole č. 11, kde se zabývám dopadem ekonomické krize na 

činnost NNO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 14 

2 O MIGRACI OBECN Ě 
 

 

2.1 Co je to migrace? 

 

Označení migrace pochází z latinského slova migratio, které v překladu znamená stěhování, 

přestěhování se. Migraci lze definovat jako geografický pohyb osob nebo skupin osob, 

tedy jako mobilitu lidí v geografickém prostoru Podle OSN se pro statistické účely za 

migranty nepovažují „cestující“ jako jsou turisti, obchodníci, usedlíci blízko hranic, kteří 

používají často pohraniční styk atd. (Geist, 1992:224).  

Migrantem je podle definice OSN každý člověk, který překročí mezinárodně uznávané 

hranice a zůstává v jiné zemi déle než rok. Ministerstvo vnitra České republiky migraci 

definuje jako „jako časově více či méně ohraničený proces přesunu lidí mezi prostory 

určenými státními hranicemi…“ (Ministerstvo vnitra, 2008) 

 

Migraci lze podle Geista rozlišit podle geografického prostoru, v němž se migrující 

osoby pohybují. Externí migrace, neboli mezinárodní, tj. pohyb mezi různými státy, má 

dvě formy – emigraci, tj. odchod osob ze státu a imigraci, tj. příchod cizích státních 

příslušníků do země. Dále lze typologizovat tzv. interkontinentální, tzv. zámořskou migraci, 

nebo intrakontinentální (kontinentální), tj. migraci uvnitř jednoho světadílu. Opakem 

externí migrace je migrace interní, tedy pohyb osob v rámci jednoho státu, resp. národního 

prostoru.  

 

Na migraci lze také nahlížet z hlediska její příčiny. Dobrovolně lidé migrují na základě 

vlastního svobodného rozhodnutí, jedná se zpravidla o pracovní migraci, migraci za 

účelem sloučení rodiny, migraci za účelem sloučení rodiny apod. Nucená, nedobrovolná 

migrace může mít příčiny politické, náboženské, environmentální apod. (Geist, 1992:224–

225)   

Henig ve svém článku Migrace dále podle intenzity nedobrovolnou migraci člení na 

vnucenou, která vyplývá z nerovného mocenského vztahu mezi lidmi (dochází k ní např. 

při válečných konfliktech nebo při sociálním inženýrství) a vynucenou, která je důsledkem 

nepříznivých přírodních událostí (např. sucho, povodně, epidemie apod.). (Henig, 2007) 
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Z časového hlediska lze rozlišit trvalou migraci a časově omezenou migraci. Trvalá 

migrace je podmíněna úmyslem se v nové zemi trvale usadit. U časově omezené migrace 

tento úmysl není. Mezinárodní úřad práce (1932) časově omezenou migraci vymezil dobou 

pobytu cizince v jiném státě, cizinec by měl žít v zahraničí déle než jeden měsíc, ne však 

déle než jeden rok (Geist, 1992:225).    

 

Z hlediska dodržování zákonů se jedná o migraci legální a nelegální (označovaná též 

jako ilegální nebo neregulérní). Neregulérním migrantem se osoba může stát nedovoleným 

překročením státních hranic, porušením vízové povinnosti daného státu (zejm. setrvání na 

území po skončení platnosti povolení k pobytu či neplnění účelu, pro který byl cizinci 

v zemi pobyt povolen), vstupem do země na základě falešných dokumentů nebo pobytem 

v dané zemi v rozporu s platnou právní úpravou.  

Pojem nelegální migrace zahrnuje velké spektrum jednání a procesů, které mohou 

dosahovat různé intenzity „nelegality“. Používané slovní označení těchto aktivit je však 

nejasné a dostatečně nereflektuje značně komplikovanou realitu. Angličtina používá 

k odlišení různých typů a stupňů nelegality mnoha termínů (např. „illegal“, „irregular“, 

„undocumented“, „unathorised“, „clandestine“, „spontaneous“). V češtině se v podstatě 

objevují pouze dva výrazy nelegální nebo neregulérní migrace / nelegální či neregulérní 

migrant. (Drbohlav, 2008: 22- 31).  

Já v této práci budu využívat pojem neregulerní migrace, jelikož tento termín není pro 

označení osob nebo jejich jednání natolik stigmatizující. 

 

 

2.2 Teorie migrace 

 

Migrační procesy, jejich příčiny a důsledky, jsou ve společenských vědách teoretizovány 

mnoha způsoby. Nejvýznamnější z nich uvádím níže. Vycházím z přehledu, který uvádí 

Henig (Henig, 2007). 

 

Donal J. Bogue vytvořil v 60. letech 20. století tzv. push – pull teorii. Ta vychází 

z předpokladu, že migrační proces je výsledkem determinant, které ovlivňují rozhodování 

lidí. Jedná se o kombinace „push“ a „pull“ faktorů. Push faktory nutí člověka opustit 
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původní domov (např. z důvodu nedostatku pracovních příležitostí, válečných konfliktů 

atd.), současně s těmito okolnostmi působí i pull faktory, které způsobují, že se člověk 

stěhuje do určitého místa (např. možnost zvýšení životní úrovně, lepší pracovní uplatnění, 

politická stabilita atd.).  

 

Tomuto přístupu je velmi podobný teoretický model migrace, který v duchu neoklasické 

ekonomie vytvořil Massey. Massey pouze rozdělil tuto teorii na makro a mikro teorii.  

Makro teorie v migraci vidí důsledek nerovnováhy v příjmech i na pracovním trhu v 

jednotlivých státech, která pokud bude smazána, dojde i k odpovídající eliminaci 

migračních procesů. Mikro teorie se zabývá migrací z pohledu jedince který zvažuje 

náklady/výnosy migrace a podle toho se rozhoduje.  

 

Z výše popsané teorie vychází model nové ekonomické migrace. Migraci už však 

nevnímá jako čistě racionální kalkul jedince, ovšem jako rozhodovací proces, který se 

odehrává ve větších sociálních jednotkách (rodinách, domácnostech apod.). Nezohledňují 

se primárně pouze náklady a výnosy migrace, ale všechna potenciální rizika. Podle této 

teorie v rozhodování migrantů hraje ústřední roli minimalizace rizik, která jsou s migrací 

spojená. 

 

Teorie dvojího trhu také vychází z neoklasické ekonomie, ovšem ústřední je podle ní 

poptávka po pracovní síle v cílových zemích. V populaci cílových zemí není dostatek 

kvalifikovaných pracovníků v určitých odvětvích, proto je po nich poptávka za hranicemi 

těchto států.  

Manchesterská škola vytvořila novou metodu, tzv. sociální sítě. Z ní se vyvinula 

etnograficky orientovaná teorie migrace, kterou lze nazvat jako teorii sítí. Podle tohoto 

přístupu migranti generují své sociální vazby na základě příbuzenských, kamarádských, 

národnostních a jiných sociálních vazeb, přičemž tyto vazby zásadním způsobem ovlivňují 

rozhodnutí, zda migrovat, či nikoli. Sociální vazby, sítě, slouží při migraci k eliminaci 

rizik.  

 

Institucionální teorie nemá za cíl vysvětlit příčiny migrace, ovšem soustředí se na její 

důsledky. Z důvodu migrace vznikají různé nové organizace na vládní, nevládní či 

dobrovolnické úrovni. Institucionální teorie dále sleduje, jak tyto instituce vznikají, jak se 

samy podílejí na další institucionalizaci a tím i řízení a kontrole migrace apod.  
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Migrace byla zprvu teoretizována zejména s ohledem na ekonomický aspekt, až poté se 

začaly zohledňovat také její sociální rozměry. Důležitým konceptem je v současnosti 

koncept transnacionalismu,  jenž přestává migraci nahlížet jako jednosměrný proces 

pohyb osob odněkud někam, ale přináší reflexi vazeb migrantů na jejich země původu a na 

způsoby, jakým jsou tyto vazby udržovány. Tyto vazby jsou v dnešní době také nedílnou 

součástí předmětu zkoumání migrace.    

 

 

2.3 Kdo je podle českého právního řádu cizinec?  

 

Označení osoby jako cizince není z hlediska  různých institucí a českého právního řádu 

jednoznačné.  

 

Podle ust. § 1 odst. 2) zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů v platném znění se cizincem rozumí fyzická osoba, která není 

státním občanem České republiky, včetně občana Evropské unie.  Takto definovaný pojem 

bude určující pro celou tuto práci.  

 

V jiném  pojetí např. z hlediska zaměstnání se podle zákona č. 435/2004 o zaměstnanosti, 

ve znění pozdějších předpisů se za cizince nepovažuje občan Evropské unie ani jeho 

rodinný příslušník.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 18 

3 LEGISLATIVNÍ RÁMEC PRACOVNÍ MIGRACE V ČESKÉ 
REPUBLICE 

 

 

3.1 Legislativa vymezující vstup a pobyt cizinců na území České republiky 

 

Vstup cizinců na území České republiky a jejich následný pobyt upravují zejména dva 

zákony: 

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

některých zákonů v platném znění 

- zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně některých zákonů v platném znění 

Tyto dva základní předpisy cizineckého práva vymezují obsah řízení, formální stránka 

řízení se až na výjimky  řídí  zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.  

Mnoho úkonů v řízení podle výše uvedených zákonů podléhá zaplacení správních 

poplatků, což vymezuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

 

V souladu s  uvedenou legislativou lze rozdělit cizince pobývající na území České 

republiky do několika kategorií. 

 

Pobyt naprosté většiny cizinců pobývajících na území České republiky je upraven 

zákonem o pobytu cizinců.  

Zvláštní pobytový režim mají z hlediska zákona o pobytu cizinců občané zemí Evropské 

unie, resp. Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska a jejich rodinní 

příslušníci.  

Občané EU a jejich rodinní příslušníci, kteří sami nejsou občany EU, mohou na území ČR 

pobývat v rámci přechodného pobytu nebo mohou mít po určité době pobytu v České 

republice vydáno povolení k trvalému pobytu. Povolení k trvalému pobytu lze v určitých 

zvláštních případech získat bez podmínky předchozího pobytu na území České republiky 

(např. z humanitárních důvodů apod.).  Samotní občané EU žijící v ČR mají právo, ovšem 

nikoli povinnost, žádat o vydání některého z výše uvedených pobytových oprávnění, tudíž 

počty občanů EU žijících v České republice nelze zcela přesně vyčíslit. 
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Další samostatnou kategorií z hlediska zákona o pobytu cizinců jsou občané zemí mimo 

EU označovaní jako tzv. občané třetích zemí.  

Tyto osoby mohou v České republice pobývat v rámci krátkodobého pobytu do 90 dní a to 

buď na základě krátkodobého víza nebo bez víza v rámci bezvízového styku, pokud 

občané příslušného státu nemusí mít pro vstup do České republiky vydáno vízum.  

Pobyt nad 90 dní lze uskutečnit v rámci víza nad 90 dní, o které se obvykle žádá na 

příslušném českém zastupitelském úřadě v zemi původu cizince. Ministerstvo vnitra 

vyhláškou č. 429/2010 stanovilo seznam zemí, odkud cizinci mohou žádat o vízum nad 90 

dní i na jiném zastupitelském úřadě než ve své zemi původu. Při žádosti o vydání víza nad 

90 dnů musí cizinec mj. deklarovat účel pobytu na území, který musí do žádosti doložit 

příslušnými doklady.  

Na vízum nad 90 dní obvykle navazuje povolení k dlouhodobému pobytu, které může 

být uděleno na delší dobu než jeden rok a platnost tohoto povolení lze opakovaně 

prodloužit. O povolení k dlouhodobému pobytu standardně cizinci žádají krátce před 

skončením platnosti víza nad 90 dnů, ovšem o některé druhy dlouhodobého pobytu lze 

požádat již na zastupitelském úřadě před prvním vstupem do České republiky. Stejně jako 

u víza nad 90 dní je nutno v žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu či v žádosti o 

prodloužení platnosti tohoto povolení mj. doložit určitým způsobem účel pobytu na území. 

Obvyklými účely žádosti o vízum nad 90 dní nebo o povolení k dlouhodobému pobytu 

jsou nejčastěji tyto: 

- zaměstnání 

-  podnikání: ze zákona je pod tento účel zahrnuto podnikání na základě živnostenského 

oprávnění osoby samostatně výdělečně činné a také činnost podnikatele, který určitým 

způsobem participuje v právnické osobě (je např. jednatelem obchodní společnosti 

apod.) 

- sloučení rodiny 

- studium 

Po dobu trvání platnosti víza nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu musí 

cizinec plnit deklarovaný účel pobytu. Pokud tak nečiní, je to důvod pro zrušení 

pobytového oprávnění. V případě ztráty zaměstnání má cizinec lhůtu 60 dnů najít si nové 

zaměstnání a pokračovat tak v původním účelu pobytu.  

Zvláštním druhem dlouhodobého pobytu jsou tzv. zelené a modré karty, jejichž vydávání 

má za cíl především přivést do České republiky resp. Evropské unie vysoce kvalifikované 

cizince z třetích zemí. Toto povolení k pobytu se od standardního povolení 
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k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání liší především v tom, že už v sobě obsahuje 

i povolení k zaměstnání. O tyto druhy dlouhodobého pobytu lze žádat rovnou na 

zastupitelském úřadě bez podmínky předchozího pobytu na území České republiky. 

O vydání zelené karty mohou žádat pouze cizinci ze zemí určených vyhláškou ministerstva 

vnitra č. 461/2008 Sb. (tedy státní příslušníci Austrálie, Černé Hory, Chorvatska, Japonska, 

Kanady, Korejské republiky, Nového Zélandu, Bosny a Hercegoviny, Makedonie, 

Spojených států amerických, Srbska a Ukrajiny), což výrazně omezuje počet žadatelů o 

vydání zelené karty. O zelenou kartu lze žádat pouze na konkrétní pracovní pozici, která je 

uvedena v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty. 

Platí princip, že při obsazení takového pracovního místa jsou upřednostněni čeští občané a 

pokud neprojeví zájem, může být pracovní pozice obsazena cizincem. Jsou vydávány tři 

typy zelených karet – typ „A“ pro kvalifikované pracovníky s vysokoškolským vzděláním 

a klíčový personál, typ „B“ pro pracovníky na pracovních pozicích minimálně 

s požadavkem vyučen  a typ „C“ pro ostatní pracovníky.  

O vydání modré karty může žádat jakýkoli cizinec z třetích zemí, který bude zaměstnán na 

pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci, za níž se považuje řádně ukončené 

vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo alespoň tři 

roky.  

 

Zelené a modré karty měly do České republiky přivést hlavně vysoce kvalifikované 

pracovníky a odborníky ve specializovaných profesích. Vydávání zelených karet bylo 

zahájeno od 1.1.2009, o modrou kartu je možno požádat od 1.1.2011. Žádný masový příliv 

cizinců s tímto druhem povolení se ale nekoná, naopak – zájem je minimální. Stát vidí 

příčinu v hospodářské krizi. Další bariéry však mohou být v případě zelené karty 

v omezeném množství zemí, odkud mohou cizinci o toto povolení žádat, celkově poměrně 

byrokratický proces vyřízení, malá informovanost mezi cizinci a zaměstnavateli a 

v neposlední řadě je také odrazující nejistota – i úspěšně vyřízená žádost nemusí znamenat 

úspěch, protože pracovní smlouvu cizinec uzavírá se zaměstnavatelem až po příjezdu na 

území České republiky. (Člověk v tísni, 2010). U modré karty je zase silně limitujícím 

omezením sjednání hrubé měsíční mzdy ve výši alespoň 1,5 násobku průměrné hrubé 

mzdy vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí. 
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Vyjma těchto nejběžnějších standardních existují ze zákona o pobytu cizinců i speciální 

instituty, které jsou dočasným řešením mimořádné situace (např. účel strpění nebo ochrany 

na území apod.), které jsou však co do počtu udělených povolení spíše mimořádným jevem. 

 

Pobytem v rámci víza nad 90 dní nebo dlouhodobým pobytem obvykle reálně začíná 

přesídlení cizince do České republiky. Obecně mohou občané třetích zemí po pěti letech 

nepřetržitého pobytu na území v rámci víza nad 90 dní a povolení k dlouhodobému pobytu 

žádat o povolení k trvalému pobytu. Ve zvláštních  případech se povolení k trvalému 

pobytu uděluje po kratší době pobytu na území nebo zcela bez podmínky nepřetržitého 

přechodného pobytu na území. Při žádosti o trvalý pobyt po pěti letech až na výjimky musí 

žadatel složit zkoušku z ČJ minimálně na nejnižší úrovni A1. Povolení k trvalému se udílí 

na dobu bez omezení, cizinec již nemusí prokazovat účel pobytu v České republice a 

v podstatě jsou mu přiznána stejná práva a povinností jako českým občanům  s výjimkou 

volebního práva a uplatnění v institucích, kde je státem vyžadováno české státní občanství 

(např. ozbrojené složky apod.).  

 

V současné době probíhá proces rekodifikace zákona upravujícího vstup a pobyt 

cizinců na území České republiky, v době psaní této práce byl vládou schválen věcný 

záměr tohoto zákona. Jedním z podkladů nové legislativní úpravy je i materiál Nový 

systém ekonomické migrace, kterému se blíže věnuji v kapitole 10.8.  

 

Zcela jiný pobytový režim umožňuje zákon o azylu. Zákon o azylu nerozlišuje cizince 

podle zemí původu; prakticky tedy o azyl mohou v České republice žádat i občané 

Evropské unie i když se tak téměř vůbec neděje. Z tohoto hlediska žijí v České republice 

cizinci, kterým byl udělen azyl a lidé, kteří žádají o udělení azylu, ovšem o jejich žádosti 

dosud nebylo pravomocně rozhodnuto. Cizinci, kteří prochází nebo již prošli azylovým 

řízením, jsou označováni jako „uprchlíci“. Azylové oprávnění v podstatě odpovídá  

rozsahem práv a povinností povolení k trvalému pobytu.  

V tomto směru je Česká republika vázána právně závazným dokumentem, tzv. Úmluvou o 

právním postavení uprchlíků, která byla přijata Valným shromážděním OSN v Ženevě 

v roce 1951. V úmluvě je zanesena definice uprchlíka jako osoby, která se nachází mimo 

svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských, 

národnostních či z důvodu příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání 



 

 22 

určitých politických názorů, a je neschopna přijmout nebo vzhledem k shora uvedeným 

obavám odmítá ochranu své vlasti. 

Závazek poskytnutí azylu Česká republika garantuje i v čl. 43 Listiny základních práv a 

svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky:  „Česká republika poskytuje 

azyl cizincům pronásledovaným za uplatňování politických práv a svobod. Azyl může být 

odepřen tomu, kdo jednal v rozporu se základními lidskými právy a svobodami.“  

 

Existují také další speciální právní normy, které upravují vstup a pobyt cizinců, ovšem do 

režimu vymezeného těmito normami spadají jen velmi malé okruhy osob. Jedná se např. o 

zákon č. 221/2003 o dočasné ochraně cizinců a o změně některých zákonů v platném 

znění, který ošetřuje situace při hromadném odchodu v důsledku válečných konfliktů a 

jiných kritických situací. Speciálnímu režimu podléhají také např. zahraniční pracovníci 

zastupitelských úřadů cizích států působících na území České republiky. 

 

 

3.2 Legislativa vymezující ekonomické aktivity cizinců na území České republiky  

 

Mnoho cizinců do České republiky přijíždí za účelem zaměstnání. Zaměstnávání 

Ministerstvo práce a sociálních věcí definuje jako „formu závislého vztahu zaměstnance na 

zaměstnavateli, kdy zaměstnanec provádí činnost podle pokynů zaměstnavatele v době a 

na místě zaměstnavatelem k tomu určeném, za předem dohodnutou 

odměnu.“ (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2012a)   

 

Podmínky zaměstnávání cizinců v České republice přesně vymezuje zákon č. č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti.  Z hlediska tohoto zákona je za cizince považována fyzická osoba, 

která není státním občanem České republiky, občanem EU/EHP a Švýcarska,  ani jeho 

rodinným příslušníkem. Cizincem je i osoba bez státní příslušnosti. Občané členských států 

Evropské unie resp. EHP a Švýcarska a jejich rodinní příslušníci tedy nejsou z hlediska 

zákona o zaměstnanosti považováni za cizince a v souladu s tímto zákonem mají  stejné 

právní postavení jako občané České republiky.  

Podobně i cizinci s povoleným trvalým pobytem, s uděleným azylem a s přiznanou 

dočasnou ochranou na území České republiky mají z hlediska zaměstnávání stejné právní 
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postavení jako občané České republiky, omezeni jsou pouze při výběru povolání kde je 

podle speciálních právních předpisů vyžadováno české státní občanství. Zaměstnavatel má 

vůči úřadu práce pouze informační povinnost, tedy musí do zákonem stanovené lhůty 

místně příslušné krajské  pobočce úřadu práce  oznámit, že zaměstnává tyto osoby.  

Pokud cizinec nespadá do výše uvedených kategorií nebo se na něj nevztahuje některá z 

dalších výjimek stanovených zákonem o zaměstnanosti (např. je-li držitelem zelené nebo 

modré karty, jde-li o cizince soustavně se připravujícího na budoucí povolání  atd.),  může 

být přijat do zaměstnání a zaměstnáván pouze s platným povolením k zaměstnání a 

s platným povolením k pobytu. Zákon dále stanovuje, že za zaměstnání se pro tyto účely 

považuje i plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby zajišťovaných 

společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo jiného orgánu obchodní 

společnosti pro obchodní společnost nebo členem družstva nebo členem statutárního nebo 

jiného orgánu družstva pro družstvo. Povolení k zaměstnání se vždy vydává na časově 

omezenou dobu, je vždy vázáno na konkrétní pracovní pozici a lze o něj žádat pouze v 

případě,  že toto pracovní místo nelze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo 

nedostatek volných pracovních sil obsadit jinak, a zaměstnavatel s úřadem práce předem 

projednal záměr zaměstnávat cizince. Přímo ze zákona vyplývá, že při vydávání povolení 

k zaměstnání cizinci se zohledňuje aktuální situace na trhu práce.  

Pokud cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez 

tohoto povolení, je-li podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno, nebo v rozporu s 

povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání nebo v rozporu se zelenou nebo 

modrou kartou, jedná se  podle tohoto zákona o nelegální práci. 

 

Výrazným prvkem v zaměstnávání cizinců v České republice byly zejména v posledních 

letech pracovní agentury, které zprostředkovávají zaměstnání na základě povolení 

vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí. Agenturní zaměstnání je z hlediska práva 

druhem závislé činnosti a řídí se tedy také výše uvedeným zákonem. Zaměstnanec je 

v pracovněprávním vztahu k agentuře práce, která tohoto zaměstnance přiděluje dohodou o 

dočasném přidělení zaměstnance další třetí osobě. Současně se jedná o jednu z forem 

zprostředkovávání zaměstnání. Podmínky agenturního zaměstnávání cizinců doznaly 

v posledních letech velkých změn. Blíže se tomuto tématu věnuji v kapitole 10.6 a 10.7 

této práce. 
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Dalším důležitým právním předpisem pracovního práva je zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, který mj. vymezuje subjekty pracovního 

práva a vztahy mezi nimi. 

 

Velmi výrazným prvkem pracovní migrace je v České republice podnikatelská činnost 

cizinců. Z hlediska zákona o pobytu cizinců mohou cizinci podnikat buď v rámci 

živnostenského oprávnění jako OSVČ nebo mohou být členy právnických osob, 

obchodních společností.  

Základním právním předpisem vymezujícím podmínky pro provozování podnikatelské 

činnosti fyzických osob a upravujícím vztahy mezi podnikateli a  státem je  zákon č. 

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění. 

Tento zákon živnost definuje jako soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním 

jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených 

tímto zákonem. Zákon obdobně jako v případě zaměstnaneckého poměru přistupuje ke 

státním příslušníkům EU resp. EHP a Švýcarska a jejich rodinným příslušníkům stejně 

jako k občanům České republiky. Cizinec (slovy zákona o živnostenském oprávnění 

„zahraniční fyzická osoba“) nepocházející z členského státu EU resp. EHP a Švýcarska, 

který ohlašuje živnost nebo žádá o vydání živnostenského oprávnění, musí až na výjimky 

při žádosti předložit platné povolení k pobytu na území.  

Cizinec může také na území České republiky podnikat prostřednictvím právnické osoby – 

obchodní společnosti (veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti 

s ručením omezeným a akciové společnosti) nebo družstva. Tento druh činnosti je právně 

upraven zejména v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. Aby cizinec ze třetích zemí mohl mít povolen dlouhodobý pobyt za účelem 

účasti v právnické osobě, musí být přímo statutárním orgánem právnické osoby (tj. 

nejčastěji jednatelem). Pro plnění úkolů společníkem, statutárním orgánem nebo členem 

statutárního orgánu nebo jiného orgánu obchodní společnosti nebo družstva pro obchodní 

společnost nebo družstvo potřebuje cizinec z třetí země taktéž povolení k zaměstnání 

vydané úřadem práce. 
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3.3 Ostatní právní normy upravující pobyt a výkon ekonomické činnosti cizinců 
na území České republiky  

 

Kromě výše zmíněného samozřejmě existuje nespočet dalších  právních norem, které 

dílčím způsobem upravují práva a povinnosti pracovních migrantů pobývajících na území 

České republiky. Jejich výčet uvádím v příloze č. 1 této práce. 
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4  DOPADY EKONOMICKÉ KRIZE  
 

 

4.1 Obecné důsledky globální ekonomické krize v oblasti pracovní migrace 

 

Globální finanční krize, která vypukla v roce 2008, ovlivnila migraci po celém světě. 

Hlavními důsledky v oblasti ekonomické migrace jsou: 

- zpomalení přílivu ekonomických migrantů do hospodářsky nejvyspělejších regionů  

- většina migrantů neodešla, ale čeká, zda nedojde ke zvratu v ekonomickém vývoji, což 

je zapříčiněno zejména vysokou nezaměstnaností a nedostatkem pracovních 

příležitostí v zemi původu  

- převody peněz zasílaných migranty do domovských zemí ve většině případů strmě 

klesly, ale v určitých regionech se zvýšily anebo jejich úroveň zůstala zachovaná 

Hospodářská recese zásadním způsobem ovlivnila životní úroveň migrantů a jejich rodin. 

Proto ekonomická krize vyvolala otázky o budoucím vývoji migrací a budoucím 

směřování migračních politik ve vyspělých zemích. (Fix et al., 2009) 

 

 

4.2 Dopady ekonomické krize na český trh práce 

  

Finanční a následná celosvětová ekonomická krize začala dopadat na českou ekonomiku 

od září 2008. Česká republika začala čelit klesající zahraniční poptávce po vývozu a 

důsledkům destabilizace okolních zemí a z ní vyplývající nejistotě ohledně udržitelnosti 

deficitu a schopnosti splácet dluh. (Národní ekonomická rada vlády, 2009:16–17)  

 

Propad průmyslové výroby zásadně ovlivnil trh práce v České republice. Ekonomická 

krize nejvíce zasáhla zpracovatelský průmysl, který je klíčovým zdrojem pracovních míst. 

Zatímco do poloviny  roku 2008 se míra nezaměstnanosti snižovala (v červnu 2008 činila 

5,01 %), poté se začala postupně zvyšovat. Potíže firem s odbytem se promítly do 

propouštění zaměstnanců. Míra nezaměstnanosti v měsíčním srovnání od června 2008  

téměř bez výjimky rosta až do února 2010, kdy činila 9,9 %. Od té doby do konce roku 

2011 neklesla pod 7,9 %. Rapidně se také změnil počet volných pracovních míst 



 

 27 

nabízených úřady práce. V červnu roku 2008 bylo nabízeno přes 150 000 volných 

pracovních míst, na přelomu roku 2009 a 2010 to bylo kolem 31 000. Do konce roku 2011 

se počet nabízených míst v měsíčním srovnání nedostal přes 41 000. (Ministerstvo práce a 

sociálních věcí, 2012b) 

Výše popsané dění se samozřejmé promítlo i do situace pracovních migrantů, blíže se 

tomuto tématu věnuji v následujících kapitole. 

 

Období Uchazeči Volná místa Míra nezam. 

31.12.2011 508 451 35 784 8,6 % 
30.6.2011 478 775 38 416 8,1 % 

31.12.2010 561 551 30 803 9,6 % 

30.6.2010 500 500 32 927 8,5 % 

31.12.2009 539 136 30 927 9,2 % 
30.6.2009 463 555 43 402 8,0 % 

31.12.2008 352 250 91 189 6,0 % 

30.6.2008 297 880 151 881 5,0 % 

 
Tabulka č. 1: Vývoj nezaměstnanosti od 30.6.2008 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2012b 
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5 PRACOVNÍ MIGRANTI V ČESKÉ REPUBLICE 
 

 

5.1 Vývoj počtu cizinců žijících v České republice 

 

Politické, společenské a ekonomické změny, které proběhly v zemích střední a východní 

Evropy v roce 1989, a s tím související svoboda cestování téměř po celé Evropě se výrazně 

projevily v migračních tocích do České resp. Československé republiky. Česká republika 

se začala stávat tranzitní a také cílovou zemí  mnoha cizinců. Hlavní motivací  pro příchod 

cizinců do České republiky byla poptávka pro levné pracovní síle potřebné pro rozvoj 

konkurenceschopné ekonomiky. Na straně státu vyvstala potřeba  imigraci sledovat, 

předvídat její další vývoj a případně ji regulovat. Stát tedy začal přijímat nová opatření 

vycházejících z mezinárodních principů migrace. Regulérní pracovní imigrace byla 

zpravidla podmíněna získáním pobytového oprávnění a povolení k zaměstnání vydaného 

úřadem práce. Počátkem devadesátých let  byly také důležitým prvkem dvoustranné 

mezivládní smlouvy o vzájemném zaměstnávání (nově přijaté dohody byly např. mezi 

Českou republikou a Slovenskou republikou,  Ukrajinou  a Vietnamskou socialistickou 

republikou). (Boušková.1998: 4-8) 

Počet povolení k pobytu cizinců strmě rostl od roku 1993 až do konce prvního čtvrtletí 

roku 2009 - celkový počet povolení vzrostl ze 77 668 na  430 310, kdy dosáhl svého 

maxima. Podíl cizinců na obyvatelstvu České republiky se mezi těmito obdobími zvýšil od 

konce roku 1993 z 0,75 % na 4,2 %. Cizinci  se během této doby stali nedílnou součástí 

české společnosti a českého pracovního trhu.  

 

Co do počtu druhu vydaných povolení k pobytu, je patrná tendence zvyšujícího se počtu 

cizinců s povoleným trvalým pobytem na území České republiky. 
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rok  celkem trvalý pobyt  
ostatní druhy 

pobytů1 

1993 77 668 31 072 46 070 
1994 104 352 32 468 71 230 
1995 159 207 38 557 120 060 
1996 199 152 45 837 152 767 
1997 210 311 56 281 153 516  
1998 220 187 63 919 155 836 
1999 228 862 66 754 162 108 
2000 200 951 66 891 134 060 
2001 210 794 69 816 140 978 
2002 231 608 75 249  156 359 
2003 240 421 80 844 159 577 
2004 254 294 99 467 154 827 
2005 278 312 110 598 167 714 
2006 321 456 139 185 182 271 
2007 392 087 158 018 234 069 
2008 438 301 172 927 265 374 
2009 433 305 181 161 252 144 
2010 425 301 189 962 235 339 

30.11.2011 406 211 197 884 208 327 
 
Tabulka č. 2: vývoj počtu povolení k pobytu na území České republiky v letech 1993 – 30.11.2011 
Zdroj: Český statistický úřad, 2012 
 
 
 

5.2 Cizinci žijící v České republice podle regionu 

 

V České republice dlouhodobě existuje velká nerovnoměrnost mezi jednotlivými regiony 

co do počtu pobývajících cizinců. Podle údajů z konce roku 2010  byl nejvyšší podíl 

cizinců v obyvatelstvu na území Hlavního města Prahy (11,8 %), v Karlovarském kraji (6,4 

%), ve Středočeském kraji (4,6 %) a v Plzeňském kraji (4,4 %). (Horáková, 2010:54). 

V těchto oblastech je koncentrována většina ekonomických aktivit obyvatelstva, tudíž je 

zde i větší poptávka po pracovní síle, kterou z velké části představují cizinci s povoleným 

dlouhodobým pobytem. (Horáková, 2011:18)  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Povolení k pobytu nad 90 dní 
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kraj 

 
1996 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

30.11 
2011 

Hl.město Praha 61 203 77 922 89 997 103 482 129 002 141 841 148 123 148 815 139 590 
Středočeský 22 413 31 127 35 304 42 588 50 273 60 123 58 490 57 815 53 991 
Jihočeský 9 175 9 954 10 595 12 584 15 171 16 560 15 415 15 051 14 599 
Plzeňský 8 670 12 530 13 206 15 432 20 986 27 636 27 562 25 198 23 370 

Karlovarský 7 670 14 729 14 437 16 075 19 419 20 321 19 643 19 621 18 667 
Ústecký 13 985 19 731 22 130 26 336 33 053 35 451 31 995 30 705 30 394 

Liberecký 8 446 10 672 11 675 13 148 15 288 17 320 17 309 16 831 16 419 
Královehradecký 8 418 9 852 11 294 13 326 15 512 16 517 15 244 14 914 14 155 

Pardubický 5 335 5 863 6 418 7 670 10 562 12 588 11 972 12 077 11 425 
Vysočina 3 739 5 883 6 160 7 016 8 729 9 771  8 583  8 029 7 803 

Jihomoravský 14 723 23 913 24 234 27 983 32 606 35 619 36 907 36 107 35 449 
Olomoucký 6 037 7 103 7 497 8 499 10 322 9 909 9 440 9 481 9 683 

Zlínský 6 558 6 374 5 926 6 596 7 639 8 413 8 133 8 048 7 954 
Moravskoslezský 22 779 18 329 19 337 20 602 22 962 25 496 23 687 22 609 22 712 

 
Tabulka č. 3: Vývoj počtu cizinců v regionech v letech 1996 – 30.11.2011 
Zdroj: Český statistický úřad, 2012 
 
 
 

5.3 Zdrojové země migrantů žijících v České republice 

 

Mezi deset nejčastějších státních občanství cizinců žijících a přicházejících na území 

České republiky  v posledních letech patří Ukrajina, Slovenská republika, Vietnamská 

socialistická republika, Ruská federace, Polská republika, Spolková republika Německo, 

Moldavská republika, Mongolsko, Bulharská republika a  Spojené Státy americké. (Český 

statistický úřad, 2009:48; Český statistický úřad, 2010:48; Český statistický úřad, 2011:50)  

 

Podle údajů z konce roku 2010 dosahoval počet cizinců pocházejících z tzv. třetích zemí 

mimo Evropskou unii 68 %, občané EU tvořili 32% z počtu osob cizí státní příslušnosti, 

kteří v České republice pobývali v rámci pobytového oprávnění nad 90 dní. 

Počty cizinců podle pěti nejčastějších státních občanství žijících v jednotlivých krajích 

zachycuje tabulka č. 4. I zde jsou u některých státních příslušností v rámci regionů patrné 

velké nerovnoměrnosti. (Český statistický úřad, 2011:50) 
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kraj 

 
Ukrajina Slovensko Vietnam Rusko Polsko 

Hl.město Praha 148 447 49 180 10 706 18 703 1 995 
Středočeský 57 757 19 734 6 160 4 220 2 245 
Jihočeský 15 037 4 448 2 594 542 302 
Plzeňský 25 175 6 997 5 847 284 673 

Karlovarský 19 617 2 612 8 082 3 051 208 
Ústecký 30 578 6 585 8 542 1 921 1 164 

Liberecký 16 776 5 520 2 240 474 1 515 
Královehradecký 14 798 5 366 1 641 287 1 971 

Pardubický 12 063 4 036 1 684 193 1 235 
Vysočina 8 023 2 683 1 259  146 199 

Jihomoravský 35 953 12 250 4 605 990 700 
Olomoucký 9 465 2 046 1 288 248 539 

Zlínský 8 032 1 163 903 233 322 
Moravskoslezský 22 570 1621 4 738 515 5 214 

 
Tabulka č. 4: Pět  nejčastějších státních občanství cizinců v krajích České republiky k 31.12.2010 
Zdroj: Český statistický úřad, 2012 
 
 
 

5.4 Ekonomická aktivita cizinců na území České republiky 

 

Cizince žijící v České republice a provozující zde výdělečnou činnost lze v podstatě 

rozdělit na dvě skupiny. Jednak jsou to osoby evidované Ministerstvem práce a 

sociálních věcí resp. úřady práce (tj. zaměstnaní cizinci, za zaměstnání se považuje i 

plnění úkolů společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo 

jiného orgánu obchodní společnosti nebo družstva pro obchodní společnost nebo družstvo) 

a podnikatele podnikající na základě živnostenského oprávnění.  

Nejvýznamnějšími faktory ovlivňujícími počty cizinců v obou skupinách je jednak 

dynamika české ekonomiky a také zákonné úpravy vymezující podmínky pro 

ekonomickou činnost cizinců. 

Regionální rozložení pracovních migrantů v České republice poměrně kopíruje počty 

cizinců žijících v jednotlivých regionech. Podle údajů z 31.12.2010 je nejvíce osob 

ekonomicky aktivních v Hlavním městě Praze (32% cizích státních příslušníků),  

Středočeském kraji (14 %) a v Jihomoravském kraji (11,2 %). (Český statistický úřad, 

2011:109 -110) 

Z hlediska druhu výdělečné činnosti dlouhodobě převažují osoby zaměstnané nad 

živnostníky. Vývoj počtu výše ekonomicky aktivních cizích státních příslušníků podle 

druhu výdělečné činnosti je zachycen v grafu č. 1, z nějž je patrná v průběhu let 2009 a 
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2010 silně klesající tendence ekonomické aktivity pracovních migrantů. (Český statistický 

úřad, 2011:115) 

 

Cizinci v ČR podle druhu ekonomické aktivity v letech 1997 - 2010
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Graf č.1: Vývoj počtu cizinců v České republice podle druhu vykonávané ekonomické aktivity  
Zdroj: Český statistický úřad, 2011:115 
 
 
Mezi cizinci evidovanými úřady práce je největší podíl státních občanů Slovenské 

republiky (47 %). Podnikatelů s vydaným živnostenským oprávněním je nejvíce 

z Vietnamské socialistické republiky (36 %). (Český statistický úřad, 2011:116). 
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Cizinci evidovaní úřady práce podle st. občanství; 31. 12. 2010
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Graf č.2: Zaměstnaní cizinci v České republice podle státního občanství   
Zdroj: Český statistický úřad, 2011:116 
 

Cizinci s živnostenským oprávněním podle st. občanství; 31. 12. 2010
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Graf č.3: Cizinci s vydaným živnostenským oprávněním v České republice podle státního občanství   
Zdroj: Český statistický úřad, 2011:116 
 
 
Počet cizinců  působících na trhu práce se od vzniku samostatné České republiky téměř 

pořád zvyšoval až do konce roku 2008. V průběhu roku 2009 je ale patrná silná tendence 



 

 34 

poklesu podílu cizinců na pracovní síle, v meziročním srovnání 2009 – 2008  se počet 

zaměstnaných nebo podnikajících cizinců se meziročně snížil z 361 709 na 318 462 (-

43 247), tj. ze 6,4 % na 5,6 % z celkového počtu zaměstnaných osob. Nejvíce se snížil 

počet cizinců evidovaných úřady práce - markantně se snížil počet vydaných povolení 

k zaměstnání pro občany třetích států, zaměstnanost občanů EU se snížila podstatně méně. 

Zvýšil se také počet cizinců ze třetích zemí, kteří již nemusejí mít povolení k zaměstnání, 

tito cizinci přešli z dlouhodobého pobytu na povolení k trvalému pobytu.  

Výrazná část původně zaměstnaných cizinců hlavně ze třetích zemí v průběhu roku 2009 

přešla na živnostenské podnikání, došlo dokonce k meziročnímu nárůstu počtu živnostníků 

ze 77 158 na 87 753 (+ 10 595). (Horáková, 2010: 40)  

Tento trend pokračoval i v následujícím roce 2010, kdy už ovšem meziroční pokles nebyl 

tak markantní. Počet zaměstnaných nebo podnikajících cizinců se snížil z 318 462 na 

306 350 (- 12 212). Obdobně pokračovaly i další tendence z roku 2009. Snížil se počet 

zaměstnaných cizinců z 230 709 na 215 367 (-15 342), ovšem některé z těchto osob našly 

uplatnění jako osoby samostatně výdělečně činné, počet vydaných živnostenských 

oprávnění se meziročně zvýšil o 3 230. (Horáková, 2011: 38 – 41). 

 

Registrovaná nezaměstnanost u cizinců se mezi lety 2008 až 2010 také zvýšila, i když 

zůstala poměrně nízká. Hlavní příčinou celkově nízké registrované nezaměstnanosti je to, 

že služeb úřadu práce může využívat pouze malá část občanů třetích států, registrovat se 

jako uchazeči o zaměstnání na úřadu práce mohou pouze osoby třetích států s trvalým  

pobytem na území České republiky. Ačkoli počet cizinců ze třetích zemí s povoleným 

trvalým pobytem se v posledních letech zvyšuje, do počtu registrovaných nezaměstnaných 

se to promítá minimálně. Svědčí to zřejmě mj. o tom, že tyto osoby se v případě ztráty 

práce obracejí spíše na členy své nebo cizí komunity cizinců žijících v České republiky. 

Od poloviny roku 2008 do konce roku 2010 se počet registrovaných cizinců zvýšil z 5 535 

na 12 272 ( + 9 737). (Horáková, 2010: 82 – 83; Horáková, 2011:80).   

 
 

5.6 Profesní a kvalifikační struktura pracovních migrantů v České republice 

 
Poptávka po zahraničních pracovnících je na českém pracovním trhu v podstatě trojího 

druhu: 
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- vysoce kvalifikovaní odborníci, odborní lektoři, manažeři atd., roli hraje jejich 

nezastupitelnost z hlediska odbornosti , jazykové vybavenosti nebo jiných speciálních 

schopností a dovedností 

- kvalifikovaní pracovníci v některých odvětvích jako např. stavebnictví, strojírenství, 

zemědělství, zpracovatelský průmysl nebo v oblasti obchodu a služeb 

- pracovníci méně kvalifikovaní nebo nekvalifikovaní  

Zejména poslední dvě skupiny jsou nejvíce ovlivněny ekonomickými zájmy vyvolanými 

rozdílnou životní úrovní, výší mzdy a malou možností uplatnit se na trhu práce v zemi 

původu. (Slaný a kol., 2006:210). 

 

Od konce roku 2008 lze zaznamenat měnící se zaměstnanost cizinců v různých odvětvích 

národního hospodářství podle třídění CZ-NACE.  

Největší propad nastal zejména ve zpracovatelském průmyslu a ve stavebnictví, což jsou 

dvě odvětví, kde se dlouhodobě cizinci uplatňovali nejvíce, pokles také zaznamenalo 

odvětví věda, výzkum a technika. Cizinci se naopak více uplatnili více v oborech 

administrativa, nemovitosti, informace a komunikace, také obchod, opravy spotřebičů, 

motorových vozidel, zdravotní a sociální péče, vzdělávání, ubytování, pohostinství a 

stravování. Tyto údaje lze porovnat pouze u cizinců evidovaných úřady práce, nikoli u 

živnostníků, kvantifikace také samozřejmě není možná ve sféře šedé ekonomiky.  
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Odvětví podle klasifikace CZ - 
NACE 

2008 2009 2010 
rozdíl 
2009-
2008 

rozdíl 
2010- 
2009 

rozdíl 
2010- 
2008 

C zpracovatelský průmysl 102 922 67 704 66 030 -35 218 -1 674 -36 892 
F stavebnictví 69 076 46 823 35 620 -22 253 -11 203 -33 456 
G obchod, opravy spotřebičů, mot. 
vozidel  

23 794 24 455 24 836 661 381 1 042 

M věda, výzkum, technika 19 846 15 774 13 926 - 4 072 -1 848 -5 920 
N administrativa 8 746 13 541 13 717 4 795 176 4 971 
L nemovitosti 9 119 11 304 7 761 2 185 - 3 543 -1 358 
J informace a komunikace 7 267 8 486 9 945 1 219 1 459 2 678 
H doprava a skladování 7 909 6 540 6 631 -1 369 91 -1 278 
I ubytování, stravování a 
pohostinství 

6 169 6 437 6 571 268 134 402 

Q zdravotnictví s sociální péče 5 514 6 055 6 487 541 432 973 
P vzdělávání 4 197 4 635 5 272 438 637 1 075 
A01 zemědělství, myslivost 4 639 4 542 3 327 -97 -1 215 -1 312 
B těžba, dobývání surovin 4 018 3 854 4 172 -164 318 154 
S ostatní činnosti 4 557 3 818 3 791 -739 -27 -766 
K peněžnictví a pojišťovnictví 2 377 2 545 2 834 168 289 457 
R kultura, zábava, rekreace 1 639 1 693 1 732 54 39 93 
E zásobování vodou, odpadní vody, 
odpady 

1 008 897 926 -111 29 -82 

A02, A03 lesnictví, rybářství 787 541 503 -246 -38 -284 
O veřejná správa, obrana, sociální 
zabezpečení 

393 462 497 69 35 104 

D výroba elektřiny, plynu, teplota, 
klim. vzduchu 

296 285 325 -11 40 29 

U exteritoriální organizace a 
instituce 

241 282 404 41 122 163 

T domácnosti zaměstnávající 
personál 

37 33 46 -4 13 9 

nezjištěno 0 0 0 0 0 0 
celkem 284 551 230 706 215 353 -53 845 - 15 353 -69 198 
 
Tabulka č. 5: Distribuce cizinců v odvětvích národního hospodářství v České republice 
Zdroj: Horáková. 2010: 59 – 66; Horáková. 2011: 83 
 
 
Od roku 2008 dochází ke změnám v kvalifikační struktuře zaměstnaných cizinců. Pracovní 

místa si častěji udrželi cizinci s vyšší kvalifikací a složitostí vykonávané práce. Nejvíce 

klesl počet zaměstnaných cizinců v nejméně kvalifikovaných zaměstnáních, kde 

jednoznačně dlouhodobě dominovali cizinci ze třetích zemí. Kvalifikovanější pracovní 

místa si udrželi spíše občané EU nebo obsadili nová pracovní místa tohoto typu. Podobně 

se zlepšila kvalifikační struktura cizinců ze třetích zemí, kteří nemusejí mít povolení 

k zaměstnání. 

V době hospodářské recese na přelomu roku 2009 a 2010 stále zůstává nenasycená 

poptávka po lidech s nejvyšší kvalifikací (tzv. klasifikační označení KZAM 1). Ve všech 

ostatních kvalifikačních třídách, zejména s nejnižší kvalifikací (třídy 8 a 9) je dostatek 

disponibilní pracovní síly z okruhu domácích uchazečů, nicméně ani v případě 
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nezaměstnanosti nejsou domácí nezaměstnaní často ochotni přijmout nabízená volná 

pracovní místa této kategorie. (Horáková, 2010:67; Horáková, 2011:83-86) 

 

Přehled vývoje počtu cizinců evidovaných úřady práce v letech 2006 – 2010 podle 

klasifikace KZAM  používanou Českým statistickým úřadem podává tabulka č. 6. 

 
rok 2006 2007 2008 2009 2010 

třída  
KZM 

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

1 5 540 2,99 6 129 2,55 7 084 2,49 7 639 3,31 8 144 3,49 
2 14 172 7,66 16 541 6,88 19 452 6,84 20 893 9,06 23 287 9,98 
3 13 874 7,50 16 409 6,83 19 478 6,85 19 772 8,57 21 227 9,10 
4 6 330 3,42 7 108 2,96 8 534 3,00 8 778 3,80 9 565 4,10 
5 9 514 5,14 11 094 4,62 13 483 4,74 14 624 6,34 15 977 6,85 
6 2 539 1,37 2 439 1,02 2 593 0,91 2 429 1,05 20 016 8,58 
7 51 854  28,02 61 717  25,69 68 775  24,17 48 601 21,07 45 071  19,31 
8 31 260 16,89 43 997 18,31 49 738 17,48 34 906 15,13 34 227 14,67 
9 49 919 26,97 74 385 30,96 94 905 33,35 72 885 31,59 55 684 23,86 
0 73 0,04 434 0,18 509 0,18 182 0,08 169 0,07 
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tř. 1 zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci tř. 6 kvalifikovaní dělníci v zemědělství 

tř. 2 vědečtí a odborní duševní pracovníci tř. 7 řemeslníci a kvalifikovaní výrobci 
tř. 3 techničtí, zdravot, a pedag. pracovnici tř. 8 obsluha strojů a zařízení 

tř. 4 nižší administrativní pracovníci tř. 9 pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 
tř. 5 provozní pracovníci ve službách a obchodě tř. 0 příslušníci armády (01) 

 
Tabulka č. 6: Zaměstnaní cizinci podle KZAM v letech 2006 – 2010 
Zdroj: Horáková. 2010:67, Horáková. 2011:83-86 
 
 
Údaje o dosaženém a požadovaném vzdělání jsou k dispozici z evidence úřadů práce pouze 

u zaměstnaných cizinců, u živnostníků takový údaj není sledován. Disproporce mezi 

požadovaným a dosaženým vzděláním jsou zřejmé téměř u všech typů zaměstnání, kde se 

uplatňují cizinci. Nejmarkantnější je rozpor je u cizinců ze třetích zemí s vydaným 

povolením k zaměstnání zaměstnaných na pozici vyžadující pouze základní vzdělání (tuto 

úroveň vzdělání má pouze 77 % cizinců, ostatní mají vyšší stupeň vzdělání). U cizinců ze 

třetích zemí, kteří nepotřebují povolení k zaměstnání je tento podíl 67 %, u občanů EU 53 

%.  Celkový přehled o dosaženém a požadovaném vzdělání cizinců zaměstnaných v ČR 

k 31.12.2010 je uveden v tabulce č. 7. (Horáková, 2011: 76 - 77). 
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registrace občanů 
EU/EHP/Švýcarska 

platná povolení 
k zaměstnání 

informace – cizinci 
z třetích zemí, kteří 
nepotřebují povolení 

k zaměstnání stupeň vzdělání 

dosažené 
vzdělání 

požado-
vané 

vzdělání 

dosažené 
vzdělání 

požado-
vané 

vzdělání 

dosažené 
vzdělání 

požado-
vané 

vzdělání 
bez vzdělání 0,34 0,67 0,52 2,64 0,97 1,18 

neúplné vzdělání 0,08 0,16 0,21 1,50 0,12 0,41 

základní, praktická škola 16,74 28,13 52,84 69,02 27,76 41,20 

nižší střední 0,73 0,83 3,85 0,64 0,97 0,96 

nižší střední úplné 3,47 4,74 1,10 1,09 2,14 3,32 

střední odborné s výučním listem 34,69 28,87 18,51 11,94 21,08 19,72 

střední nebo střední odborné 
vzdělání bez maturity i výučního 
listu 

2,02 1,07 5,03 0,38 2,56 1,31 

úplné střední všeobecné 4,89 3,93 2,17 0,99 5,55 5,16 

úplné střední odborné s vyučením a 
maturitou 

4,39 1,84 0,69 0,44 2,09 1,43 

úplné střední odborné s maturitou 
(bez vyučení) 

13,05 9,50 2,88 3,49 10,76 8,74 

vyšší odborné 1,02 0,82 0,41 0,42 1,13 0,93 

bakalářské 2,49 2,06 3,47 2,33 3,51 2,79 

vysokoškolské 15,26 11,24 7,66 5,08 17,69 12,13 

doktorské 0,84 0,60 0,13 0,05 1,18 0,71 

nezjištěno 0,00 5,53 0,50 0,00 2,29 0,01 

celkem zjištěných případů 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
Tabulka č. 7: Dosažené a požadované vzdělání u cizinců evidovaných úřadem práce  
Zdroj: Horáková, 2011: 76 - 77  
 
 

5.7 Neregulérní migrace a neoprávněné ekonomické aktivity cizinců v České 
republice 

 

Termíny nelegální, neregulérní migrace, nelegální zaměstnávání nebo nelegální podnikání, 

ačkoli se jedná o kategorie standardně používané v oficiálních statistikách a dokumentech,  

nejsou řádně definovány zákonem. Jedná se však o širokou škálu jednání, které ze zákona 

vychází resp.  jedná o osoby nebo ekonomické činnosti migrantů, jejichž pobyt na území 

ČR nebo jejichž ekonomická aktivita na území ČR není v souladu s platnou legislativou.  

Nelegální migrací bylo do roku 2008 míněno nelegální překročení státních hranic do České 

republiky a porušování pobytového režimu. Pojetí nelegální migrace se radikálně změnilo 

vstupem České republiky do schengenského prostoru.  Od roku 2008 jsou státem oficiálně 

sledovány dvě kategorie neregulérní migrace resp. dvě kategorie cizinců, kteří byli v tomto 

ohledu zadrženi nebo sankcionováni. V první kategorii, nazvané nelegální překročení 
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vnější schengenské hranice ČR, jsou zahrnuty osoby, které nedovoleně překročily nebo 

se pokusily o nedovolené překročení vnější schengenské hranice (tj. na mezinárodním 

letišti v ČR). V druhé kategorii, nazvané nelegální pobyt, jsou sledováni cizinci zajištění 

na území České republiky, kteří porušují zákonné podmínky pro pobyt cizince. (Český 

statistický úřad, 2011: 211)  

 
 
 

2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Neregulérní 
migrace – celkový 

počet cizinců 
53 116 32 475 26 129 14 545 10 793 7 549 3 829 4 457 2 987 

Nelegální migrace 
přes státní hranice 

30 761 11 125 9 433 4 745 3 676 2 837 168 190 139 

Porušení 
pobytového režimu 

22 355 21 350 16 696 9 800 7 117 4 712 3 661 4 267 2 848 

 
Tabulka č. 8: Vývoj zjištěné neregulérní migrace cizinců v ČR v letech 2000, 2003 - 2010 
Zdroj: Český statistický úřad, 2011:211 
 
 

Za neoprávněné ekonomické aktivity migrantů lze považovat jednak přímo 

ekonomickou aktivitu, kdy cizinec nemá pro tuto činnost příslušné povolení k pobytu nebo 

nemá příslušné povolení k práci nebo podnikání, ale také tzv. kvazi-legální ekonomickou 

aktivitu, kdy cizinec má zajištěné povolení k pobytu i k práci či podnikání, ovšem jiným 

způsobem dochází k porušení zákona. Ani jeden typ těchto aktivit neprobíhá v souladu se 

zákonem, ovšem hlavně pro cizince samotného to fakticky znamená velký rozdíl v jeho 

postavení. (Drbohlav, 2008: 23) 

 

Nelegální zaměstnávání lze zahrnout pod termín definovaný ust. § 5 písm. e) zák. č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti jako „nelegální práce“. Nelegální prací se podle zákona 

rozumí „pokud fyzická osoba - cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k 

zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle tohoto zákona vyžadováno, nebo v 

rozporu s povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních 

případech (dále jen „zelená karta“) vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo bez 

zelené karty, je-li podle tohoto zákona vyžadována.“ Od 1.1.2012 došlo novelou zákona o 

zaměstnanosti ke zpřísnění definice nelegální práce také na činnost fyzické osoby, která 

„nevykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu na základě pracovněprávního 

vztahu nebo jiné smlouvy, nejde-li o osobu uvedenou v manžela nebo dítě této fyzické 

osoby.“  (ust. § 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). 
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Neoprávněné zaměstnávání  cizinců je taktéž považováno za trestný čin (ust. § 342 zák. č. 

40/2009 Sb., trestní zákoník), tudíž i zaměstnavatelé jsou za umožnění takového jednání 

kriminalizováni.  

 
 
 

2007 2008 2009 2010 

Počet cizinců 1 662 2 342 3 170 1797 

 
Tabulka č. 9: Cizinci bez povolení k zaměstnání, kteří byli v ČR zachyceni v rámci kontrol při nelegální  
práci 
Zdroj: Český statistický úřad, 2011:147 
 
 
Za další významný fenomén lze označit nelegální podnikání. Nelegální podnikání zákon 

vymezuje jako provozování činnosti, která je předmětem živnosti, bez živnostenského 

oprávnění nebo v rozporu s vydaným živnostenským oprávněním (ust. § 61 - § 64 zák. č. 

455/1991 Sb. o živnostenském podnikání). 

 

V tomto ohledu došlo od začátku roku 2012 ke změnám novelami zákona č. 435/2004 Sb. 

o zaměstnanosti a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, čímž se stát snaží zamezit bující 

sféře šedé ekonomiky  a tzv. švarcystému. Podstatou švarsystému je využívání práce osob, 

které mají vydané živnostenské oprávnění a formálně jsou osobami samostatně výdělečně 

činnými, ačkoli faktická odváděná práce naplňuje znaky závislé činnosti (tedy odpovídá 

pracovněprávnímu vztahu). (Fetter, 2009). Došlo ke zpřísnění pojmu závislá práce, která 

musí být v souladu s ust. § 2 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce vykonávaná ve vztahu 

nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance; jménem zaměstnavatele, podle 

pokynů zaměstnavatele, zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně, za mzdu, 

plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době; na 

pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě. Podle ust.  § 3 zák. č. 

262/2006 Sb., zákoníku práce, může být závislá práce vykonávána výlučně v základním 

pracovněprávním vztahu.  

 

Ze samotné podstaty neregularity pobytu cizince nebo jeho ekonomické aktivity jsou velmi 

obtížné snahy o kvantifikaci neregulérní migrace. Z důvodu, že se jedná o stavy nebo 

procesy které nejsou v souladu se zákonem, jejich nositelé a aktéři se snaží tento fakt 

skrývat a nelze ho tak zachytit v jakýchkoli registrech nebo statistikách. (Drbohlav, 2008: 

176).   
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Výzkumy upozorňují na poměrně velké množství cizinců, jejichž pobytový status nebo 

ekonomickou činnost v České republice lze označit jako neregulérní migraci, přesná čísla 

nejsou známa. Výzkumná zpráva Undocumented migration, Counting the Uncountable. 

Data and Trends across Europe uvádí, že se může jednat od 15 000 až po více než 300 000 

osob. Nejčastější zemí původu neregulérních migrantů je Ukrajina a další 

východoevropské státy – Moldávie, Rusko, Bělorusko a Vietnam a Čína.  

Nejčastějšími způsoby, jakým se cizinci dostávají do neregulérního postavení je pobyt po 

ukončení platnosti pobytového oprávnění (obzvlášť krátkodobého turistického víza), 

porušováním podmínek k zaměstnání nebo podnikání, výkonem práce v postavení žadatele 

o azyl nebo promeškáním některé z administrativních lhůt pro vyřízení pobytových 

záležitostí. Český stát až na ojedinělý projekt dobrovolných návratů, o němž se zmiňuji 

v kapitole 10.5, nenabízí cizincům příliš možností, jak řešit své neregulérní postavení. 

Východisko někteří cizinci hledají v žádosti o azyl (zejména pokud jsou zachycení policí) 

či sňatkem s občanem České republiky. Oběti obchodování s lidmi mohou zlegalizovat 

svůj pobyt přes speciální institut cizineckého práva výměnou za svědectví proti aktérům 

obchodu s lidmi. 

Zpráva formuluje tyto návrhy určitých opatření, které by měly být přijaty k regularizaci 

fenoménu neregulérní migrace (některá z nich se aktuálně stát snaží zrealizovat): 

- upřesnění zákonných pravidel pro ekonomickou migraci, tak aby se zabránilo např. 

zneužívání živnostenského podnikání 

- striktnější vymezení pravidel pro vznik a fungování pracovních agentur a jejich větší 

kontrola ze strany státu 

- systematičtější a efektivnější kontrola neregulérní migrace a prohloubení kooperace 

jednotlivých institucí 

- více uplatňovat sankce pro pracovní agentury a zaměstnavatele umožňující nelegální 

práci  

- zjednodušení a zprůhlednění podmínek pro regulérní migraci včetně rozšíření 

možností uplatnění pro ekonomické migranty 

- zvýšení informovanosti o skutečných podmínkách na českém trhu práce v zemích 

původu ekonomických migrantů 

- přitvrdit v boji proti obchodu s lidmi a pracovnímu vykořisťování  (European 

Commission, 2009: 84 – 87)  
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5.8 Hlavní problémy pracovní migrace v České republice 

 

Výčet problematických oblastí v postavení cizinců v České republice podává Ivan Gabal 

v práci Analýza postavení dlouhodobě žijících cizinců v ČR a návrh optimalizačních kroků. 

Přestože se jedná o  studii z roku 2004, většina ze zmiňovaných problémů je stále aktuální. 

Tyto problémy vycházející z nevhodně nastavených podmínek v České republice mohou 

přivést cizince do sféry neregulérní migrace stejně jako např. tíživá životní situace v zemi 

původu. 

 

V České republice lze jako nejpalčivější problémy identifikovat následující: 

- Cizinecká správa dlouhodobě funguje na bázi restrikce. Celková koncepce cizineckého 

zákona má vůči cizincům restriktivní charakter, neřeší otázky integrace cizinců a 

nedostatečně zohledňuje ekonomickou a sociální dynamiku české společnosti.  

- Rezistence a byrokracie současného nastaveného systému odrazuje zbytečně zatěžuje 

cizince respektující daná legislativní pravidla a naopak nahrává těm, kteří se dokáží 

pohybovat na hranici nebo za hranicí zákona. Stávající systém cizinecké správy může 

odradit vysoce kvalifikované a profesionálně motivované pracovníky od jejich 

dlouhodobého pobytu v České republice nebo naturalizaci. Celkově to může být vnímáno 

jako nezájem státu o dlouhodobé usazování cizinců, i když ekonomické potřeby státu 

mohou být jiné. 

- Nedostatečná flexibilita veřejné správy vůči odlišnostem jednotlivých cizineckých 

komunit je jednou z příčin existence uzavřených a zcela segregovaných cizineckých 

komunit, z nichž mnohé se v České republice pohybují zcela utilitárně s cílem výdělku bez 

jakéhokoli zájmu o jiné aspekty života země. Odsud pramení segregace a tlak mezi 

majoritní společností a cizineckými komunitami. 

- Mnozí cizinci (zejména ti, co pracují manuálně na pracovních pozicích vyžadujících nižší 

kvalifikaci) v průběhu svého pobytu v České republice dostávají za hranici zákona a pak 

zpět do legální pozice. Naopak ti, co chtějí důsledně dostát legálnosti svého pobytu, se 

mohou při harmonizaci svých pracovních závazků a byrokratických požadavků dostávat do 

velmi absurdních situací. 

- Vzhledem k tomu, že legální participace na českém pracovním trhu je komplikovaná, 

podstatná část pracovní imigrace míří do sféry šedé ekonomiky, což má dva hlavní 

důsledky – velké daňové úniky a v podstatě nemožnost právní ochrany pracujícího cizince. 
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- Cizinec v nelegálním nebo pololegálním postavení je často výsledkem závislosti cizince 

na zprostředkovatelích nebo zprostředkovatelských agenturách, které se pohybují 

v širokém poli od legálních aktivit až po oblast organizovaného zločinu. (Gabal, 2004:12-

14) 

 

Poslední zmiňovaný problém se dotýká zejména pracovních migrantů z postsovětských 

států, hlavně Ukrajiny a je známý jako tzv. klientský systém. Klientský systém lze 

definovat jako „zprostředkování práce tzv. klientem, kterému pracovník poté odvádí 

pravidelně určitý podíl ze své mzdy“ (Člověk v tísni, 2004:30). Klientský systém se začal 

v České republice rozvíjet v druhé polovině 90. let. Hlavními organizátory byli klienti, 

většinou první migranti, kteří jsou v českém prostředí orientovaní, mají jazykovou znalost 

a využívají svých sociálních dovedností. Institucionalizované zprostředkovatelství uvítali 

zaměstnavatelé, kteří měli potřebu flexibilně získávat pracovní sílu, oficiálně 

nezaměstnávat neregulérní migranty, nezatěžovat se náborem nových pracovních sil, ale 

mít legalizované výdaje za mzdu vyplacenou pracovníkům. Samotní pracovní migranti po 

příchodu do České republiky narazili na neznalost prostředí, jazyka velmi složitý proces 

legalizace pobytu a zaměstnání. Z klientského vztahu se tak začal stávat systém vztahů a 

služeb, klienti – zprostředkovatelé začali komplexně řešit pobyt a pracovní uplatnění 

cizince v České republice – zajišťují ubytování, zastávají roli prostředníka při vyplácení 

mzdy, řeší záležitosti kolem legalizace pobytu atd.  Klienti často nad pracovními migranty 

disponují vekou mocí a otevírá se zde velký prostor pro zneužití této moci. V některých 

případech tato nadřazenost klienta vede až k omezování osobní svobody cizince, 

vyhrožování a zadržování dokumentů. 

Mezi časté aktivity klientů patří nabízení povolení k práci a pobytu. Migranti se mohou 

koupí povolení od klienta přesunout do kvazi-legální pozice, kdy jsou fakticky 

zaměstnanci klienta, který jim zprostředkuje práci u českých firem, ovšem formálně jsou 

např. jednatelé firem, případně mají živnostenské oprávnění. (Drbohlav, 2008:167-175) 

Tito cizinci se pak často stávají součástí švarcsystému, o němž se zmiňuji v kapitole 5.7.  

 

 

5.9 Problémy pracovních migrantů v České republice z pohledu pracovníků NNO 
a navrhovaná řešení – výsledky vlastního výzkumu 
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Při vlastním šetření mezi 6 pracovníky různých nestátních neziskových organizací, jsem 

kladla dvě otázky:  

„Jaké největší problémy spatřujete v oblasti pracovní migrace v České republice?“  

„Jaká opatření byste navrhoval(a) přijmout pro zlepšení postavení pracovních migrantů 

v České republice?“  

 

Z výsledků výzkumů vyplývá, že pracovníci NNO vnímají nejpalčivěji tři druhy problémů: 

- zneužívání práce cizinců a porušování pracovního práva, které se děje zejména přes 

různé zprostředkovatelských agentury 

- špatnou informovanost cizinců, která začíná už v zemích původu a pokračuje tady na 

území České republiky 

- neprůhlednost, nepřehlednost a byrokracii systémů při vyřizování povolení 

k pobytu a povolení k zaměstnání či podnikání 

Kritizováno je také nastavení podmínek zdravotního pojištění, které je velmi nákladné, ale 

v případě potřeby je pro zajištění lékařské péče naprosto nedostatečné. 

 

Ke zlepšení postavení pracovních migrantů v České republice navrhli respondenti 

následující: 

-  Zprůhlednění a zjednodušení celého administrativního procesu vyřízení povolení 

k pobytu a k práci nebo podnikání, což souvisí s vytvořením dlouhodobější promyšlené 

koncepce migrační politiky, která by měla být transparentní a čitelná. Tím by se i značně 

zmenšil prostor pro existenci různých pololegálních struktur a zneužívání cizinců. 

- Zvyšování informovanosti cizinců a to nejen zde, ale i v zemích původu před 

případným příjezdem do České republiky. 

- Zajištění větší flexibility pracovních migrantů tím, že nebude vydáváno pracovní 

povolení na konkrétní pracovní místo, ale např. po vzoru Švýcarska na konkrétní obor a 

region. 

- Vytvoření „záchranné sítě“ v případě nečekané události (nemoci atd.) – cizinci by 

měli mít zajištěnou materiální pomoc v případě akutní nouze, minimálně by jim měla být 

zajištěna cesta zpět do země původu. Náklady na toto opatření by mohli nést 

zaměstnavatelé nebo by k tomu měl být vytvořen nějaký sociální fond s příslušnými 

kontrolními mechanismy proti zneužití. 
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6 ZÁKLADNÍ REGULATIVA EVROPSKÉ UNIE TÝKAJÍCÍ SE 
PRACOVNÍ MIGRACE 

 

 

Rozdílné podmínky mají na trhu práce samotní občané EU a jejich rodinní příslušníci, jiná 

pravidla platí pro imigranty ze třetích zemí. Pracovním migrantům ze členských zemí EU 

(EHP a Švýcarska) je v rámci členských států zaručen značně zjednodušený přístup na trh 

práce než občanům třetích zemí.  

Jednou ze čtyř základních svobod vnitřního trhu Evropské unie deklarovanou Smlouvou o 

založení evropského společenství je volný pohyb osob, což pro občany Evropské unie 

(resp. Evropského hospodářského prostoru včetně Norska, Islandu, Lichtenštejnska a 

Švýcarska) a jejich rodinné příslušníky znamená odstranění veškerých právních a 

praktických překážek při cestě za prací v rámci těchto států. Občané výše uvedených států 

a jejich rodinní příslušníci mají stejný přístup na trh práce jakéhokoli členského státu stejně 

jako vlastní občané tohoto státu. Tyto podmínky se netýkají pouze samotného přístupu na 

trh práce, ale také hledání práce a využívání veřejných služeb zaměstnanosti.  

Aplikace volného pohybu pracovníků byla v některých členských státech dočasně omezena 

tzv. přechodným obdobím. Přechodná období přijaly některé členské státy jako ochranu 

domácího pracovního trhu vůči novým přistupujícím státům, maximální doba přechodného 

období byla stanovena do 30.3.2011.   

 

Základní principy Evropské strategie zaměstnanosti byly přijaty v roce 1997 

v Lucemburku a následně v roce 2000 včleněny do tzv. Lisabonské strategie, jejímž 

smyslem je podpora ekonomického růstu a konkurenceschopnosti EU. Růst zaměstnanosti 

je v Evropské unii chápán jako nástroj ekonomického růstu a současně prevence chudoby a 

sociálního vyloučení. (Rozhodnutí Rady ze dne 15. července 2008 č. 2008/618/ES o 

hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států). 

 

Největší význam pro naplňovaní Evropské strategie zaměstnanosti a národních programů 

v oblasti zaměstnanosti má Evropský sociální fond (European Social Fund). Tento 

strukturální fond EU byl zřízen za účelem zmenšování rozdílů v prosperitě a životní 

úrovně ve státech EU a posilování hospodářské a sociální soudržnosti. Prostředky z tohoto 

fondu míří zejména do oblastí s horším hospodářským rozvojem. Během let 2007 – 2013 

by mělo být za účelem dosažení těchto cílů rozděleno 75 miliard EUR, z toho 3,8 miliard 
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EUR pro Českou republiku. (<http://www.esfcr.cz/evropsky-socialni-fond-v-cr>, Evropský 

sociální fond v ČR, [cit. 17.3.2012]) 

 

Mezi důležité nástroje podpory zaměstnanosti v EU koordinované Evropskou komisí patří 

též program Evropských služeb zaměstnanosti - EURES (European Employment 

Services), jehož účelem je poskytovat informace, poradenství a služby v oblasti náboru a 

zprostředkovávat kontakt mezi zaměstnavateli a uchazeči o zaměstnání. Síť EURES 

vznikla už v roce 1993 spoluprací Evropské komise, veřejných služeb zaměstnanosti 

členských států EHP, Švýcarska a dalších partnerských organizací. (Klub mladých 

Evropanů, 2008: 4-12) 

 

V prosinci 2009 byl schválen tzv. Stockholmský program - otevřená a bezpečná 

Evropa, která slouží občanům a chrání je, v němž jsou deklarovány obecné priority a 

politické cíle pro oblast vnitra a justice v letech 2010 – 2014. K programu byl následně 

přijat akční plán k jeho praktickému provádění. Jedním z hlavních témat programu je 

pracovní migrace. Evropu považuje za atraktivní pro pracovní migranty, podporuje 

mobilitu a legální migraci a programy cirkulární a zabývá se i problematikou přístupu 

cizinců na trh práce. Jak už však z podtitulu názvu programu vyplývá, celý program je 

zaměřen především na bezpečnost a ochranu občanů EU. Program tedy především řeší 

potírání neregulérní migrace a aktivní rozvoj pracovní migrace ze třetích zemí podmiňuje 

důsledným dodržováním zákona ze strany pracovních migrantů a potlačováním všech 

forem neregulérní migrace. Program také podporuje dobrovolné návraty neregulérně 

pobývajících cizinců a výměnu informací ohledně regularizace migrace.  (Babická, 2009). 

 

Na roky 2008 – 2013 byl v EU vytvořen program Solidarita a řízení migračních toků. 

Tento program má členským státům napomáhat pro při činnostech vykonávaných při 

přijímání uprchlíků a přesídlenců, integrovaném řízení návratů ze strany členských států, 

při činnostech týkajících se integrace příslušníků třetích zemí do společností členských 

států a při integrovaném řízení vnějších hranic Evropské unie.  Finančními nástroji tohoto 

programu jsou Evropský uprchlický fond  na období 2008 – 2013; Evropský návratový 

fond na období 2008-2013; Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích 

zemí na období 2007-2013; Fond pro vnější hranice na období 2007-2013. (Odbor 

azylové a migrační politiky MV, 2011) 
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Diskuse o potřebě společných pravidel pro přijímání ekonomických imigrantů vyústila 

v roce 2004 v tzv. Zelenou knihu o přístupu EU k řízení ekonomické migrace, kde 

Evropská komise zdůrazňuje nutnost revidovat  dosavadní opatření v oblasti pracovní 

migrace s ohledem na konkurenceschopnost evropských ekonomik. Na snahy Komise 

navázalo v roce 2005 přijetí Plánu politiky v oblasti legální migrace, podle nějž měly 

samostatné směrnice upravit podmínky vstupu a pobytu konkrétních pracovníků ze třetích 

zemí na území EU.  

Směrnice rady 2009/50/ES ze dne 25.5.2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních 

příslušníků ze třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci 

(tzv. „směrnice o modrých kartách“) zjednodušuje podmínky pro uplatnění vysoce 

kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí na trhu práce EU. Zjednodušené podmínky pro 

vstup a pobyt se netýká pouze držitele modré karty, ale spolu s ním i jeho rodinných 

příslušníků.  

V současnosti je ve schvalovacím procesu návrh sjednocení podmínek pro vstup a pobyt 

sezónních pracovníků ze třetích zemí. Návrh směrnice zavádějící společné podmínky pro 

vstup a pobyt sezónních pracovníků z roku 2010 se dotýká pracovníků přicházejících do 

zemí EU za prací v sektorech, které jsou závislé na sezoně (např. zemědělství, cestovní 

ruch, zahradnictví atd.). Směrnice navrhuje kritéria pro umožnění vstupu a pobytu těchto 

cizinců a zjednodušuje postup pro získání takového druhu povolení. Členské státy by pak 

samy určovaly, kolika cizincům by v rámci takového povolení umožnily vstup na své 

území. 

Zjednodušený postup pro třetizemce, kteří hodlají v členských státech EU pracovat 

z důvodu převedení v rámci společnosti, je obsahem Návrhu směrnice o vstupu a pobytu 

státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti.  

Podporu přijímání a pobytu pracovníků ze třetích zemí za účelem vědeckého výzkumu 

zajišťuje Směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12.10.2005 o zvláštním postupu při přijímání 

státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu. (Levrincová, 2011: 152 -

156).  

 

Snížení administrativní zátěže pracovních migrantů ze třetích zemí by měla přinést nově 

přijatá směrnice jednotného povolení, která slučuje vydání povolení k pobytu a povolení 

k práci. Tato směrnice by měla pracovním migrantům ze třetích zemí zajistit práva 

srovnatelná s právy občany EU v oblasti pracovních podmínek, sociální zabezpečení a 

přístupu k veřejným službám. Směrnice jednotného povolení (tzv. single permit directive) 
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byla Evropským parlamentem přijata v prosinci 2011 a nyní mají členské státy dva roky na 

její implementaci do vnitrostátních předpisů. (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné 

povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a 

společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém 

členském státě).  

Předmětem kritiky ze strany organizací pracujících s migranty je však zejména fakt, že 

směrnice z cílové skupiny vylučuje některé skupiny cizinců (např. uprchlíky aj.). Členské 

země navíc budou moci uplatňovat omezení pro určité kategorie cizinců i určité služby. 

(Člověk v tísni, 2012:2) 
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7 KOMPETENCE STÁTNÍCH INSTITUCÍ V OBLASTI 
PRACOVNÍ MIGRACE V ČESKÉ REPUBLICE 

 

7.1 Ministerstvo vnitra 
 

Gestorem azylové a migrační politiky v České republice je Ministerstvo vnitra (dále jen 

MV) a to jak na úrovni legislativně – koncepční v oblasti mezinárodní migrace a azylu, tak 

i na úrovni realizační při výkonu státní správy v oblasti azylu, povolování a pobytu cizinců 

a vydávání cestovních dokladů. V rámci MV problematiku mezinárodní migrace, azylu a 

integrace cizinců zajišťuje odbor azylové a migrační politiky (dále jen OAMP) a 

organizační složka zřízená Ministerstvem vnitra Správa uprchlických zařízení. 

Zaměstnanci obou těchto útvarů jsou rozmístěni na pracovištích v Praze, tak i na 

detašovaných pracovištích v jednotlivých krajských a někde i okresních městech, 

azylových zařízeních a zařízeních pro zajištění cizinců. V mnoha oblastech ministerstvo 

vnitra spolupracuje s ostatními resorty, státními i nestátními organizacemi a 

mezinárodními institucemi.  

 

Do konce roku 2010 Ministerstvo vnitra zajišťovalo v pobytové agendě pouze povolování 

trvalého pobytu a některých dalších speciálních pobytových oprávnění (např. zelených 

karet). Od 1.1.2011 novelizací zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České 

republiky došlo k převedení povolování veškerých pobytových oprávnění nad 90 dní z 

působnosti Policie ČR. 

 

Mezi další rozsáhlé kompetence a úkoly vykonávané ministerstvem v této oblasti patří např. 

provozování zařízení pro zajištění cizinců, vydání Ministerstvu práce a sociálních věcí 

stanovisko k udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání, sjednávání mezinárodní 

smluv v oblasti mezinárodní migrace, koordinuje implementaci schengenských pravidel do 

vnitrostátní legislativy a praxe, ve spolupráci s policií a Mezinárodní organizací pro 

migraci se podílí na vypracování repatriačních programů a zajišťuje dobrovolné návraty 

cizinců do jejich země původu aj. Od 1.8.2008 Ministerstvo vnitra koordinuje realizaci 

Koncepce integrace cizinců na území České republiky. Do té doby byla integrace cizinců 

v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí. (Ministerstvo vnitra, 2011:13-14) 
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Během roku 2009 a 2010 SUZ otevřela Centra na podporu integrace cizinců (CPIC). 

Tato centra jsou v Ostravě, Pardubicích, Zlíně, Plzni, Liberci, Karlových Varech, Českých 

Budějovicích a Olomouci. Ve spolupráci s jinými organizacemi (zejména nestátními 

organizacemi a samosprávou) jsou provozována obdobná centra v Ústeckém a 

Jihomoravském kraji. Cílovou skupinou CPIC jsou cizinci z tzv. třetích zemí, kteří na 

území ČR pobývají v rámci dlouhodobého nebo trvalého pobytu. Cílem projektu je, v 

návaznosti na vládní materiál „Koncepce integrace cizinců“, vytvořit prostor pro 

dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců, mj. iniciací a realizací aktivit 

podporujících sociální, právní i jazykovou emancipaci cizinců v uvedených regionech a 

vytvoření regionálních platforem složených ze zástupců místních úřadů státní správy, 

samosprávy, policií a dalších zainteresovaných subjektů, a vytvořit tak prostor pro řešení 

aktuálních problémů potřeb integrace cizinců. Kromě pravidelných setkání platformy je 

další činností center sociální a právní poradenství cizincům, kurzy ČJ, tlumočnické služby, 

sociokulturní kurzy, provoz internetového pracoviště a knihovny a realizace osvětových, 

kulturních a společenských akcí.  

(<http//integracnicentra.cz/Onas/InformaceOProjektech.aspx>, Centra na podporu 

integrace cizinců [cit. 22.3.2012]) 

 

 

7.2 Policie České republiky 

 

Nejvýznamnější součástí policie v oblasti migrace je služba cizinecké policie. Cizinecká 

policie se kromě výkonu státní správy v oblasti povolování pobytu zabývala a nyní stále 

zabývá plněním úkolů při ochraně hranic na mezinárodních letištích včetně ochrany 

bezpečnosti civilního letectví, spolupracuje s orgány ochrany státních hranic sousedních 

států, rozhoduje o povolení vstupu nebo vycestování z území státu, rozhoduje o odepření 

vstupu, rozhoduje o správním vyhoštění cizinců, spolupracuje a udržuje součinnost 

s dalšími službami Policie České republiky a s příslušnými orgány státní správy a 

samosprávy, provádí kontrolní činnost  a spolupůsobí při udržování vnitřního pořádku a 

bezpečnosti.  (Ministerstvo vnitra, 2011: 14 – 16; <http://www.policie.cz/clanek/sluzba-

cizinecke-policie-reditelstvi-sluzby-cizinecke-policie.aspx>, Ředitelství služby cizinecké 

policie cit. [22.3.2012]). 
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Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování 

(ÚOOZ) je dalším útvarem Policie ČR s celorepublikovou působností, který plní úkoly 

zejména v oblasti neregulérní migrace. Specializované oddělení ÚOOZ se zabývá 

problematikou nucené práce, obchodu s lidmi a jiných forem vykořisťování. (Ministerstvo 

vnitra, 2011: 16) 

 

 

7.3 Kompetence ostatních ministerstev v oblasti pracovní migrace 

 

Ministerstvo zahraničních věcí je ústředním orgánem státní správy České republiky pro 

oblast zahraniční politiky, v jejímž rámci vytváří koncepci a koordinuje zahraniční 

rozvojovou pomoc a koordinuje vnější ekonomické vztahy a  zabezpečuje vztahy České 

republiky k ostatním státům, mezinárodním organizacím.  

Ministerstvo zahraničních věcí dále vykonává státní správu v oblasti povolování pobytu 

cizinců na území České republiky, kteří požívají výsady a imunitu podle mezinárodního 

práva. V rozsahu stanoveném zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České 

republiky prostřednictvím zastupitelských úřadů České republiky, vykonává státní správu 

ve věcech udělování víz. (Ministerstvo vnitra, 2011:17) 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) skrze zákon č. 435/2004 Sb. o 

zaměstnanosti, stanovuje kritéria pro přístup cizinců na trh práce. Ministerstvo práce a 

sociálních věcí podle aktuální situace na trhu práce a stanovuje podmínky pro povolování 

zaměstnání cizinců a zodpovídá za implementaci předpisů Evropské unie a závazků 

vyplývajících z mezinárodních smluv do vnitrostátní právní úpravy zaměstnávání cizinců.  

V oblasti pracovní migrace je také Ministerstvo práce a sociálních věcí kompetentní v  

závazcích daných uzavřenými bilaterálními mezinárodními smlouvami upravujícími oblast 

sociálního zabezpečení a zaměstnávání a multilaterálními úmluvami v oblasti lidských 

práv, postavení uprchlíků a sociálních práv.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí dále vede registr volných pracovních míst 

obsaditelných držiteli modré nebo zelené karty.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí je také gestorem Meziresortního orgánu pro potírání 

nelegálního zaměstnávání cizinců. (Ministerstvo vnitra, 2011:17)  
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Ministerstvo průmyslu a obchodu má v gesci právní úpravu živnostenského podnikání 

v režimu zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání zahrnujícího většinu 

podnikatelských aktivit zahraničních fyzických a právnických osob. V rámci své 

působnosti ministerstvo metodicky řídí výkon státní správy v této oblasti, podporuje rozvoj 

vybraných podnikatelských aktivit a případně navrhuje potřebné legislativní úpravy 

podmínek živnostenského podnikání.  

 

Do působnosti ministerstva spravedlnosti spadá právní úprava týkající se obchodního 

rejstříku, vzniku a postavení obchodních společností a družstev, závazkových vztahů atd., 

která je upravena obchodním zákoníkem. Ministerstvo spravedlnosti také v návaznosti na 

rozhodnutí soudu rozhoduje o vydání cizince k trestnímu stíhání nebo k výkonu trestu do 

zahraničí. 

 

Ministerstvo financí, pod které spadá i celní správa, je na základě  zákona č. 435/2004 Sb. 

o zaměstnanosti oprávněno provádět kontroly zaměstnávání cizinců. Předmětem kontrol je 

zejména regulérnost výkonu zaměstnání. O výsledku kontroly resp. o případných 

zjištěných nedostatcích informuje celní správa úřady práce, které pak tuto záležitost řeší 

např. zahájením správního řízení nebo uložením pokuty. 

 

Do kompetence Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy patří mj. zajištění přístupu 

dětí cizinců ke vzdělání, dále ministerstvo nebo vysoké školy nostrifikují vysokoškolské 

vzdělání získané na zahraničních vysokých školách. Ministerstvo školství se taktéž podílí 

na organizaci jazykových zkoušek z češtiny, kterou budou musí od 1. ledna 2009 skládat 

cizinci ze třetích zemí při žádosti o povolení k trvalému pobytu. (Ministerstvo vnitra, 2011: 

17-18; <http://cestina-pro-cizince.cz/index.php?hl=cs_CZ>, Čeština pro cizince cit. 

[22.3.2012]) 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj se mj. podílí na úkolech souvisejících s realizací integrace 

cizinců, azylantů a osob požívajících doplňkovou ochranu. (Ministerstvo vnitra, 2011:18) 

 

 

7.4 Meziresortní orgány zabývající se pracovní migrací 
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Migrace je průřezovým tématem, které nelze řešit separátně na úrovni jediného resortu, 

proto vznikly meziresortní orgány, které do své činnosti zapojují více účastníků z různých 

oblastí. 

 

Koordinační orgán pro řízení ochrany státních hranic ČR je meziresortním orgánem 

(dále jen koordinanční orgán), do jehož činnosti se zapojuje Ministerstvo vnitra, Policie 

ČR, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí, 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo 

spravedlnosti. Koordinančí orgán na základě vzájemné spolupráce a výměně informací 

koordinuje opatření přijímaná v oblasti ochrany státních hranic a migrace. Aktuálním 

tématem je pro koordinační orgán budoucí nastavení podmínek pro příchod pracovních 

migrantů do ČR.  

 

Koordinační orgán dohlíží na činnost Analytického centra pro ochranu státních hranic 

a migraci (dále jen analytické centrum), což je stálé meziresortní pracoviště, které ve své 

činnosti sleduje a analyzuje migraci v celé komplexnosti. Analytické centrum svoji činnost 

dělí do čtyř tematicky zaměřených sekcí (fórum Migrace, fórum Víza, fórum Operativa a 

bezpečnost a fórum Strategie). 

Analytické centrum v roce 2010 připravilo Návrh opatření k řízení ekonomické migrace, 

ochraně práv osob migrujících za prací a realizaci návratů. Materiál obsahuje návrh nového 

systému řízení ekonomické migrace a hodnotí dosavadní využití institutů správního a 

trestního práva v oblasti neregulérní migrace, slouží také jako jeden z podkladů pro vznik 

věcného záměru  nového zákona upravujícího vstup a pobyt cizinců.   

 

Koordinaci a spolupráci v oblasti boje s nelegální prací cizinců zajišťuje Meziresortní 

orgán pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců řízený Ministerstvem práce a 

sociálních věcí. Jeho posláním je koordinovat činnost příslušných institucí, navrhovat 

legislativní změny, doporučovat opatření v kontrolní a preventivní oblasti a vytvářet 

celkovou koncepci řešení tohoto problému. (Ministerstvo vnitra, 2011:19 - 20) 

 

V rámci Rady vlády ČR pro lidská práva funguje Výbor pro práva cizinců, jehož členy 

tvoří zástupci státních orgánů a občanské a odborné veřejnosti a akademické obce. Výbor 

zejména  zpracovává podněty ke zvýšení úrovně dodržování lidských práv a dává 
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doporučení a návrhy dílčích systémových opatření v této oblasti a podílí se na vypracování  

Zprávy o stavu lidských práv v České republice a zpráv pro kontrolní mechanismy 

mezinárodních smluv. (<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/vybory/pro-prava-cizincu/uvod-

55935/>, Rada vlády ČR [cit. 23.3.2012]). 

 

 

7.5 Mezinárodní organizace působící na poli pracovní migrace 

 

Na poli pracovní migrace se výrazným způsobem angažují i organizace působící na 

mezinárodní úrovni.  

Zřejmě nejvýznamnější z nich je mezivládní Mezinárodní organizace pro migraci - 

International Organization for Migration (IOM). Byla založena v roce 1951, sídlí v Ženevě 

a v současnosti má již 122 členských států a 92 pozorovatelů, z toho 18 států a 74 

světových a regionálních mezivládních a neziskových organizací. V České republice 

funguje od roku 1998. Hlavní aktivity organizace v České republice provozuje v oblasti 

dobrovolných návratů a reintegrace specifických skupin cizinců (zejména neúspěšných 

žadatelů o azyl), migrace a rozvoje, v oblasti pracovní migrace, prevence a potírání 

obchodu s lidmi a budování kapacit v migračním managementu a integrace cizinců 

v České republice. (<http://www.iom.cz/o-nas>, Mezinárodní organizace pro migraci, [cit. 

23.3.2012]). 

Jinou významnou instituci představuje Mezinárodní organizace práce. Mezinárodní 

organizace práce (dále jen MOP) má za svůj cíl podporu sociální spravedlnosti a 

mezinárodně uznávaných lidských a pracovních práv. Byla založena roku 1919 a v roce 

1946 byla jako první ze specializovaných mezinárodních organizací začleněna do systému 

OSN. MOP sídlí v Ženevě. MOP formuluje mezinárodní pracovní standardy (minimální 

úroveň základních pracovních práv) zejména v oblastech svobody odborového sdružování 

a výkonu odborových práv, kolektivního vyjednávání, odstranění nucené práce, rovnosti 

příležitostí a zacházení atd. a poskytuje technickou pomoc zejména v oblastech profesního 

vzdělávání a rehabilitace, politiky zaměstnanosti, družstevnictví, sociálního zabezpečení, 

pracovní statistiky a bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Jedním z témat zájmu MOP je 

též pracovní migrace. (<http://www.mpsv.cz/cs/1006>, Ministerstvo práce a sociálních 
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věcí [cit. 24.3.2012]; <http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm>, 

International Labour Organization [cit. 24.3.2012]). 
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8 NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P ŮSOBÍCÍ 
V OBLASTI PRACOVNÍ  MIGRACE V ČESKÉ REPUBLICE 

 

 

8.1 Právní rámec nestátních neziskových organizací v České republice 

 

V českém prostředí můžeme v zásadě hovořit o pěti základních typech nestátních 

neziskových organizací. 

 

Občanská sdružení jsou korporace sdružující fyzické nebo právnické osoby za účelem 

realizace společného zájmu. Jejich vznik a fungování je umožněno státem zaručenou 

svobodou sdružování, která je mj. součástí Listiny základních práv a svobod. Základními 

principy spolkového práva jsou odluka občanských sdružení od státu, zásada dobrovolnosti 

a osobního členství, princip majetkové participace členů a princip spolkové samosprávy. 

Právní postavení občanských sdružení je upraveno zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování 

občanů. Občanské sdružení standardně vzniká registrací Ministerstvem vnitra České 

republiky.  

Problematická je neexistence veřejného rejstříku nebo registru občanských sdružení, kde 

by byly k dispozici základní identifikační údaje organizace. Ministerstvo vnitra zveřejňuje 

seznam občanských sdružení, ovšem ze seznamu je patrný pouze název a sídlo organizace.  

 

Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou, která je založena podle zákona č. 

248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech, poskytuje veřejnosti obecně prospěšné 

služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek a její 

hospodářský výsledek nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů, jejich orgánů nebo 

zaměstnanců a musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla 

obecně prospěšná společnost založena. Založení obecně prospěšné společnosti je projevem 

vůle zakladatelů, samotný vznik obecně prospěšné společnosti podléhá registraci 

rejstříkového soudu. 

 

Nadace a nadační fondy jsou právně upraveny v zákoně č. 227/1997 Sb., o nadacích a 

nadačních fondech v platném znění. Jedná se o účelová sdružení majetku (nikoli o sdružení 

osob) zřízená podle výše uvedeného zákona pro dosahování obecně prospěšných cílů. 



 

 57 

Obecně prospěšným cílem je podle zákona zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana 

lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních 

památek a tradic a rozvoj vědy, tělovýchovy a sportu. Nadace nebo nadační fond jsou 

zřízeny podpisem zakládací listiny nebo zakládací smlouvy, coby právnická osoba však 

vznikají až dnem zápisu do nadačního rejstříku u rejstříkového soudu příslušným podle 

sídla nadace nebo nadačního fondu. 

 

Výrazným prvkem českého nestátního neziskového sektoru jsou evidované církevní 

právnické osoby. Existence církví a náboženských společností coby právnických osob 

s vlastní právní subjektivitou je umožněna podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě 

náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých 

zákonů, v platném znění. Podle tohoto zákona církve a náboženské společnosti mohou 

navrhnout k evidenci řeholní a jinou církevní instituci osob hlásících se k církvi a 

náboženské společnosti nebo účelové zařízení registrované církve a náboženské 

společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních 

služeb. 

 

 

 8.2 Zmapování NNO zabývajících se pracovní migrací v České republice 

 

Vzhledem k tomu, že v České republice neexistuje jasné právní vymezení sféry nestátního 

neziskového sektoru a organizací, které by sem spadaly, neexistuje ani žádný jednotný 

registr nebo rejstřík neziskových organizací, kde by byly povinně zveřejňované informace 

o existujících NNO (jako např. obchodní rejstřík u obchodních společností). 

V roce 2006 tehdejší Ministerstvo informatiky iniciovalo vznik Evidence nestátních 

neziskových organizací. Evidence NNO je veřejně přístupnou databází, nyní pod správou 

Ministerstva vnitra, která sdružuje informace o nestátních neziskových organizacích (NNO) 

působících v České republice. Předmětem evidence jsou tyto právní formy organizací: 

církevní organizace (evidovaná právnická osoba), nadace, nadační fond, občanské sdružení, 

obecně prospěšná společnost, organizační jednotka sdružení, zájmové sdružení 

právnických osob. Aktuálnost  a správnost informací zveřejněných v Evidenci NNO je 

ověřována při evidenci organizace a při dalších významných změnách jejích údajů. 

Zveřejnění údajů je ponecháno na dobrovolném rozhodnutí organizace. 
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(<http://www.isnno.cz/evidencennov10001/DesignPages/SeznamNNO.aspx>, Ministerstvo 

vnitra [cit. 27.3.2012]) 

Při mapování NNO angažujících se v oblasti pracovní migrace jsem tedy vycházela 

zejména z výše uvedené databáze a dále z Katalogu neziskovek uveřejněném na webových 

stránkách www.neziskovky.cz, v němž lze hledat informace o NNO podle různých kritérií 

(podle právní formy, podle oboru, podle regionu). Tento server zřízený obecně prospěšnou 

společností Neziskovky.cz, o.p.s. shromažďuje a zveřejňuje důležitá fakta z oblasti 

neziskového sektoru. Dále jsem informace o existujících NNO a jejich činnosti 

shromažďovala při procházení specializovaných webů zabývajících se migrací apod. 

 

Mezi NNO zabývajícími se pracovními migranty zařazuji pouze organizace, u kterých 

jsem ověřila, že od roku 2007 realizovaly alespoň jeden projekt zabývající se pracovní 

migrací. Do výčtu nezahrnuji organizace, které eventuelně v rámci obecněji zaměřeného 

projektu mohou řešit problematiku spojenou s pracovní migrací ale nejsou to organizace, 

které by primárně byly zaměřené na tuto oblast a na tuto cílovou skupinu osob - např. na 

Občanskou poradnu v Jihlavě se v rámci projektu Občanské poradenství může obrátit 

cizinec s žádostí o pomoc při ztrátě zaměstnání.  

 

Výše popsaným způsobem bylo zjištěno, že v České republice působí v oblasti pracovní 

migrace celkem 43 organizací. Jejich výčet uvádím v příloze č. 2 této práce. 

 

Nejčastější právní  formou organizací angažujících se na poli pracovní migrace jsou 

občanská sdružení, kterých je celkem 27 (Asociace pro právní  otázky migrace; Brnopolis, 

o.s.; Centrum multikulturního vzdělávání, o.s.; Centrum pro integraci cizinců, o.s.; Euviet; 

Evropská kontaktní skupina; INFO-DRÁČEK, o.s.; InBáze Berkat, o.s.; Iuriducum 

Remedium, o.s.; Klub Hanoi; Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty; 

META, o.s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů; Most pro lidská práva, o.s.; 

Multikulturní centrum Praha; Multikulturní centrum České Budějovice, o.s.; Občanské 

sdružení Oberig; Občanské sdružení Studnice; OPIM, o.s. – Organizace na podporu 

integrace menšin; Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s.; Poradna pro integraci, o.s.; 

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva; Rozkoš bez rizika, o.s., Sdružení pro 

integraci a migraci; Sdružení občanů zabývajících se emigranty; SLOVO 21, o.s.; 

Ukrajinská iniciativa v České republice, Žebřík, o.s.) 
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5 organizací funguje jako obecně prospěšné společnosti (GLE, o.p.s., Člověk v tísni, 

o.p.s.; La Strada, o.p.s.; Nová škola, o.p.s.; Vaizard, o.p.s.) 

 

Výraznou institucí  je Charita České republiky. Charita ČR je útvarem římskokatolické 

církve registrované v ČR dle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských 

společnostech a je evidovanou církevní právnickou osobou podle tohoto zákona. Charita 

ČR má národní centrálu v Praze, svoji rozmanitou činnost však provozuje prakticky po 

celé republice prostřednictvím 2 arcidiecézních charit, 6 diecézních charit, v rámci kterých 

pak na lokální úrovni různou měrou působí oblastní, městské a farní charity, kterých je 

v současné době kolem 350. (<http://www.charita.cz/o-charite/organizacni-struktura-

charity-cr/>, Charita ČR, [cit. 5.4.2012]). V oblasti pracovní migrace se angažuje jedna 

arcidiecézní charita (Praha), pět diecézních charit (Brno, České Budějovice, Hradec 

Králové, Litoměřice a Plzeň) a jedna farní charita (Kyje – Čený Most). Další církevní 

právnickou osobou působící v této oblasti je Diakonie Českobratrské církve evangelické. 

 

Nadace s příslušným zaměřením v České republice existuje pouze 1 (Nadace Open Society 

Fund), stejně tak jako 1 odborná zájmová organizace (Asosociace učitelů češtiny jako 

cizího jazyka) a 1 mezinárodní organizace a sdružení (Český helsinský výbor). 

 

 

8.3 NNO působící v oblasti pracovní migrace podle typu činnosti  

 

Organizace nestátního neziskového sektoru se na poli pracovní migrace angažují různou 

intenzitou a v různých podobách. Většina organizací vede několik projektů současně, 

během kterých obvykle dochází k prolínání různých typů činností.  

 

Cílovou skupinu v projektech s přímou účastí cizinců obvykle organizace definují velmi 

široce jako jakékoli osoby cizí státní příslušnosti pobývající v ČR; někdy je tato skupina 

omezena na osoby s regulérním pobytem na území České republiky v délce nad 90 dní. 

Často jsou také projekty NNO zaměřeny na občany třetích zemí a z cílové skupiny jsou tak 

vyloučeni občané EU a jejich rodinní příslušníci. Některé specifické projekty omezují 

cílovou skupinu různými dalšími kritérii – věkem (např. mladí migranti do 35 let věku, 
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osoby nad 50 let), jazykovou vybaveností aj. Projekty zaměřené na zvyšování 

informovanosti, osvětu nebo např. výzkumná a publikační činnost jsou pak obvykle 

zacíleny nejen na cizince pobývající v ČR i v zahraničí, ale i na nejširší odbornou a laickou 

veřejnost, zaměstnavatele a  pracovníky příslušných zainteresovaných institucí. 

 

Pro vytvoření určitého přehledu jsem se snažila činnost organizací rozčlenit do určitých 

ideálnětypických skupin. 

 

Nejčastější činností, kterou se zabývají zhruba dvě třetiny zkoumaných NNO,  je 

poradenství – sociální nebo právní. Tato služba obvykle bezplatná, poskytovaný rozsah 

se liší v rámci různých projektů a organizací. Poradenství je většinou poskytováno jako 

sociální služba v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Nejčastěji je 

poskytováno základní sociální poradenství, cizinci jsou informováni o základních právech 

a povinnostech spojených s vyřízením pobytového oprávnění, s výdělečnou činností, se 

zdravotním pojištěním atd. Tato činnost bývá často doplněna asistenčními službami 

(doprovod při jednání na úřadech a jiných institucích) nebo pracovním poradenstvím, 

během něhož je cizincům poskytnuta aktivní podpora při hledání pracovního uplatnění, 

kontaktování potenciálních zaměstnavatelů, pomoc při začátku podnikání atd. Některé 

organizace nabízejí také specializované právní poradenství či přímo možnost právního 

zastoupení v soudních nebo správních řízeních (např. občanské sdružení ASIM nebo OPU, 

o.s.), tlumočnické a překladatelské služby (např. Občanské sdružení Oberig, Klub 

Hanoi). 

 

Velká část projektů NNO je zaměřena na vzdělávání, tuto činnost provozuje zhruba 

polovina zkoumaných NNO.  Nejčastěji jsou nabízeny kurzy českého jazyka nebo kurzy 

práce s PC. Některé typy projektů jsou úzce propojeny s pracovním poradenstvím, kdy 

jsou při individuální práci s účastníkem vybrány podle potřeb různé aktivity – např. 

profesní diagnostika, motivační kurzy, rekvalifikační kurzy nebo specifické kurzy (např. 

kurz na obsluhu vysokozdvižného vozíku atd.). Tento typ projektů vede např. Centrum pro 

integraci cizinců, o.s.. 

 

Organizace pracující s cizinci, kteří se ocitli v krizové situaci zejména z důvodu 

pracovního vykořisťování nebo obchodu s lidmi, poskytují migrantům přímou hmotnou 

pomoc. Zajišťují např. azylové bydlení, zprostředkovávají zdravotní nebo psychologickou 
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péči, poskytují příspěvek na stravu, ošacení, zajišťují cestu do domovské země, případně i 

zprostředkovávají následnou péči v zemi původu. Na tento typ činnosti se specializuje La 

Strada, Diakonie Českobratrské církve evangelické aj.  

 

Významnou úlohu zastávají NNO v oblasti informační a osvětové činnosti v oblasti 

pracovní migrace, součástí těchto projektů mohou být mj. i různé kulturní a společenské 

akce. Mnoho organizací se zabývá i monitoringem veškerých aspektů ovlivňujících situaci 

pracovních migrantů, provádí výzkumnou činnost, zpracovává analýzy, publikuje a 

formuluje doporučení pro další vývoj azylové a migrační politiky. V tomto ohledu je třeba 

zmínit např. web Multikulturního centra Praha www.migraceonline.cz, který informuje o 

aktuálním vývoji legislativy, činnosti vládních a nevládních institucí a poskytuje prostor 

pro kritickou diskusi o celkovém dění v oblasti migrace v České republice. Dalším 

důležitým portálem je www.domavcr.cz. Na portále jsou k dispozici základní informace 

napomáhající cizincům při orientaci v českém prostředí. Web funguje v sedmi jazykových 

mutacích – kromě češtiny lze informace nalézt i v angličtině, ruštině, ukrajinštině, 

moldavštině, vietnamštině a mongolštině. Portál oficiálně spravuje Mezinárodní organizace 

pro migraci, ovšem přispívají sem různé NNO. V oblasti výzkumu a analýz jsou aktivní 

např. Český helsinský výbor; Člověk v tísni, o.p.s.; Multikulturní centrum Praha; Charita 

ČR; La Strada; META, o.s.; OPU, o.s.; SLOVO 21, o.s. aj.   

 

Výrazným počinem v oblasti spolupráce jednotlivých NNO je Konsorcium nevládních 

organizací pracujících s migranty v ČR. V konsorciu je sdruženo osm NNO za účelem 

tvorby migrační politiky a seznamování veřejnosti se situací migrantů v českém 

i evropském kontextu. Konsorcium dále zajišťuje medializaci případů migrantů, jejichž 

práva byla závažným způsobem porušena, další vzdělávání pracovníků členských 

organizací, podporuje výměnu informací mezi neziskovými organizacemi a veřejnou 

správou v oblasti migrace a koordinuje  reakce členských organizací na aktuální migrační 

dění. (Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, 

http://www.konsorcium-nno.cz/).  

 

Iniciativu v podobě finanční podpory ostatním NNO působících v oblasti pracovní 

migrace vykazuje ze své podstaty nadace. Nadace Open Society Fund se v jedné ze svých 

sedmi programových oblastí zaměřuje na lidská práva a diskriminaci, jedna ze tří 

podoblastí se zabývá postavením migrantů v ČR. Nadace aktuálně podporuje Konsorcium 
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nevládních organizací pracujících s migranty. (<http://www.osf.cz/lidska-prava-a-

diskriminace/postaveni-migrantu-v-cr>, Open Society Fund, [cit. 5.4.2012]) 

 

Některé organizace (např. Charita ČR, Člověk v tísni, o.p.s.), které vedou nebo vedly 

speciální typy projektů zaměřené na cizince v jejich domovských zemích, se angažují na 

poli tzv. zahraniční rozvojové spolupráce. Tuto činnost, i když není zacílená na cizince 

usazené v České republice, zmiňuji taktéž, protože ji lze chápat jako nástroj prevence 

neregulérní migrace. Tyto aktivity mj. napomáhají informovanosti ekonomických migrantů 

před případným příjezdem do České republiky. 

 

Z výše uvedené analýzy činnosti NNO vyplývá, že se potvrzuje hypotéza stanovená na 

počátku výzkumu, totiž že nejdůležitější společenské úlohy NNO působících ve sféře 

pracovní migrace jsou servisní (poskytují služby v oblasti poradenství, vzdělávání apod.) a 

funkce ochrany práv a sociální změny (tedy pomáhají artikulovat a hájit zájmy cizinců a 

napomáhají prosazování systémových změn).  

 

 

8.4 Regionální členění NNO působících v oblasti pracovní migrace 

 

Regionální členění NNO zabývající se pracovními migranty nekopíruje hustotu osídlení 

cizinci. Např. srovnám-li počet cizinců v Jihočeském kraji (k 30.11.2011 celkem 14 599 

osob), kde působí 4 NNO a centrum na podporu integrace cizinců a počet cizinců 

v Karlovarském kraji (k 30.11.2011 celkem 18 667 osob), kde nepůsobí žádná NNO, 

pouze centrum na podporu integrace cizinců, jsou patrné velké disproporce. 

 

Některé organizace služby neposkytují pouze v regionu, kde sídlí, ale mají pobočky i na 

jiných místech nebo je služba nabízena i pro cizince z ostatních regionů. Otázkou však 

zůstává dostupnost nabízených služeb pro cizince. Zhruba polovina zkoumaných NNO 

působí částečně na celorepublikové úrovni (jedná se zejména o organizace vyvíjející 

informační, osvětovou a výzkumnou činnost a pak o organizace se specifickým zaměřením 

např. na oběti obchodu s lidmi). Tento fakt v níže uvedené tabulce č. 10 nezohledňuji, 
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zahrnuji tam pouze NNO poskytující služby vyžadující přímý kontakt s cizincem a se 

sídlem, resp. pobočkou NNO v regionu, kde je služba z daného kraje pro cizince dostupná.  

Z hlediska dostupnosti určitých služeb pro cizince je zapotřebí taktéž zohlednit existenci 

center na podporu integrace cizinců.  

 

 
kraj 

 
počet NNO počet CPIC 

počet 
cizinců 

v regionu 
k 30.11.2011 

Hl.město Praha 20 0 139 590 
Středočeský 5 0 53 991 
Jihočeský 4 1 14 599 
Plzeňský 4 1 23 370 

Karlovarský 0 1 18 667 
Ústecký 4 1 30 394 

Liberecký 0 1 16 419 
Královehradecký 1 0 14 155 

Pardubický 1 1 11 425 
Vysočina 1 0 7 803 

Jihomoravský 5 1 35 449 
Olomoucký 2 1 9 683 

Zlínský 0 1 7 954 
Moravskoslezský 0 1 22 712 

 
Tabulka č. 10: Regionální působnost NNO a počet cizinců v daném regionu  k 30.11.2011 
Zdroj: vlastní výzkum 
 
 
 

8.5 Možnosti financování NNO působících v oblasti pracovní migrace 

 

Financování NNO je vícezdrojové. Zdroje financí NNO lze rozčlenit do níže uvedených 

kategorií (Novotný, 2008): 

1.) granty a dotace poskytované státní správou a samosprávou, nadacemi a nadačními 

fondy, fondy EU a zahraničními zastupitelstvy 

2.) dary poskytnuté firemními dárci, individuálními dárci a veřejností (např. formou 

veřejné sbírky) 

3.) samofinancování – vlastní zdroje získané z poplatků za služby, prodejem produktů, 

využitím majetku, výnosem z investic, úrokem z bankovních účtů 

4.) členské příspěvky 

 

NNO zabývající se pracovními migranty jsou z největší části finančně závislé na penězích 

z veřejných rozpočtů. Forma financování je účelová, to znamená, že organizace dostane 



 

 64 

peníze na přesně vymezený účel, projekt. Peníze stát rozděluje v souladu s usnesením 

vlády č. 450 ze dne 15. června 2011 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči 

nestátním neziskovým organizacím pro rok 2012 a v souladu s usnesením vlády č. 92 ze 

dne 1. února 2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České 

republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy. Členské 

příspěvky nebo vlastní zdroje financí tvoří pouze minimální část příjmu NNO, stejně tak 

v této oblasti není téměř vůbec rozvinuto dárcovství a fundraising. 

 

Z oblasti státní správy a samosprávy jsou nejvýznamnějšími poskytovateli grantů a dotací 

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství a dále 

prostředky plynoucí ze samosprávy – dotace poskytované krajskou a obecní 

samosprávou. 

 

Mezi zahraniční zdroje financování lze zařadit zejména prostředky plynoucí z Evropské 

unie: 

– Evropského sociálního fondu (<http://www.esfcr.cz/evropsky-socialni-fond-v-cr>, 

Evropský sociální fond v ČR [cit. 17.3.2012]) 

– Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (Rozhodnutí 

Rady 2007/435/ES ze dne 25. června 2007 o zřízení Evropského fondu pro integraci 

státních příslušníků třetích zemí na období 2007 až 2013 jako součásti obecného 

programu „Solidarita a  řízení migračních toků“) 

– Evropského uprchlického fondu (Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 

573/2007/ES  z  23. května 2007 o zřízení Evropského uprchlického fondu jako 

součásti obecného programu „Solidarita a  řízení migračních toků“) 

– Evropského návratového fondu (Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 

575/2007/ES ze dne 23. května 2007 o zřízení Evropského návratového fondu na 

období  2008 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení 

migračních toků“ ). 

Nutným předpokladem pro získání peněz z Evropské unie je mj. vícezdrojové financování.  

 

Financování NNO angažujících se v oblasti pracovní migrace je částečně zajišťováno i 

díky nadacím. Jedinou nadací, která by se programově zaměřovala na oblast migrace, je 

již zmiňovaná Nadace Open Society Fund. Existují však další nadace, které podporují 



 

 65 

rozvoj NNO obecně, mezi nejvýznamnější patří např. Nadace rozvoje občanské společnosti 

(<www.nros.cz>, Nadace rozvoje občanské společnosti, [cit. 1.4.2012]). 

Ze zahraničí je možno žádat finanční podporu např. z Evropského programu pro integraci a 

migraci (<http://www.epim.info/who-we-are/about-us/>, European Programme for 

Integration and Migration [cit. 1.4.2012]). Tento fond byl vytvořen v roce 2005 sdružením 

předních evropských nadací a jeho cílem je posílit roli NNO v oblasti migrace a integrace. 

 

 

8.6 Problémy NNO při výkonu vlastní činnosti z pohledu pracovníků NNO – 
výsledky vlastního výzkumu 

 

Během šetření, které jsem zrealizovala mezi pracovníky NNO, jsem kladla otázku:  „Co 

považujete za největší problémy při vykonávání své činnosti?“   

 

Nejčastěji bylo jako problém zmiňováno financování (uvedlo pět ze šesti dotazovaných 

respondentů).  

Problematická je velká finanční nejistota, která NNO brání v budování dlouhodobějších 

strategií.   

Kritizováno také bylo, že přerozdělování financí z evropských fondů je z největší části 

v rukou OAMP MV. Některé NNO vnímají to jako střet zájmů. NNO jsou postaveny do 

role pouhého subdodavatele služeb státu bez vlastní možnosti  volby aktivit. NNO jako 

příjemci evropských dotací zaujímají vůči některým krokům OAMP MV coby 

přerozdělovateli peněz kritické stanovisko, což může být při příští žádosti o dotace 

vnímáno jako důvod pro nepřiznání peněz. Rozhodování o přidělení dotací není vnímáno 

jako zcela transparentní, chybí nastavení objektivních kritérií.  

Kriticky se také některé NNO staví ke vzniku center na podporu integrace cizinců jako 

centrální instituce státu, kam OAMP přerozděluje z evropských fondů nemalé peníze pro 

vlastní složku Ministerstva vnitra. Tyto peníze by jinak mohly být použity na činnost NNO.  

Problematicky je taktéž vnímána náročnost administrativního zpracování žádostí o finance 

a nutnost hledat partnera na kofinancování v případě žádostí o peníze z evropských fondů. 
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9 VZTAH STÁTU A NNO PŮSOBÍCÍCH V OBLASTI PRACOVNÍ 
MIGRACE 

 

 

9.1 Formální vymezení vztahu státu a NNO v oblasti pracovní migrace v České 
republice 

 

V obecné rovině není vztah státu, NNO a služeb poskytovaných NNO v oblasti pracovní 

migrace ze strany státu nijak přesně vymezen, ačkoli veřejné finance (a finance čerpané 

přes stání instituce z EU) tvoří stěžejní zdroj prostředků pro činnost NNO.  

 

Přímá spolupráce státu a NNO se odehrává pouze v rámci některých specifických projektů 

Jedná se např.  o projekt organizace Sdružení pro integraci a migraci „ Zvýšení role 

neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice“, 

na němž participuje zmíněná NNO a pracovníci úřadů práce nebo projekt občanského 

sdružení SLOVO 21, které pořádá pro pracovníky OAMP MV kurz k posílení 

multikulturních kompetencí,  a další projekty.  

 

 

9.2 Problémy vztahu státu a NNO angažujících se ve sféře pracovní migrace  

 

Vztah státu a NNO působících na poli pracovní migrace je velmi málo diskutován. Tématu 

se věnuje v článku Mezi státem a klienty – Nevládní neziskové organizace pracující 

s uprchlíky a migranty v  ČR Alice Szczepaniková. Vychází z předpokladu nezastupitelné 

role NNO v procesu obhajování a prosazování práv migrantů. České NNO hrají důležitou 

roli v advokacii práv cizinců, ovšem jejich mnohaleté zkušenosti v této oblasti spolu se 

současnou rostoucí závislostí na státních prostředcích volají mj. po větší sebereflexi 

v řadách NNO. 

Možnosti činnosti NNO jsou podle autorky limitovány nejistým financováním, nejistotou 

ohledně dalšího fungování a nedostatečným společenským doceněním náročné práce. Ze 

strany státu, zejména OAMP MV a  Správy uprchlických zařízení, je evidentní negativní 

přijímání kritiky ze strany NNO. NNO by z pohledu státu měly plnit zejména ty úkoly, 
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které jsou jim státem přiděleny, měly by se zaměřit na státem schválené aktivity, které 

státní instituce plnit nemohou či nechtějí, a jinak příliš do ničeho nemluvit. Z NNO se tak 

stává pouhá prodloužená ruka státu. Výrazná finanční závislost na státu a rozdílný přístup 

státu k různým NNO v oblasti financování tvoří napětí mezi samotnými NNO v procesu 

soupeření o nedostatečné zdroje za účelem poskytování často podobných služeb, což brání 

jednotnějším a důraznějším společným akcím NNO.  

Ačkoli obecně jsou stát a NNO vnímány jako dvě opoziční síly, jejich vztah je vztahem 

vzájemné závislosti. V demokratickém uspořádání potřebuje stát legitimizovat svou moc 

skrze jistou míru spolupráce s občanskou společností. NNO jsou na druhou stranu závislé 

na státu, a to nejen finančně. Celá existence NNO závisí také na obecnější podpoře a 

zákonném prostředí pro rozvíjení asociačních aktivit občanů. „Jejich sebepojetí se ustavuje 

skrze vzájemné negativní vymezování se. Toto „vymezování se“ však vede k tomu, že na 

obou stranách je málo vnitřní kritiky a reflexe vlastní činnosti. NNO se kvůli své závislosti 

cítí zranitelné a někdy možná až příliš zabydlené v pozici těch, co činí téměř nezištně 

dobro a hájí cizince proti „zlému, represivnímu státu“. Na druhé straně představitelé 

státních institucí sami sebe vnímají jako příliš důležité pro nějakou introspekci a ani k ní 

nejsou zvenčí nikterak zásadně nuceni.“ Po mnoho let budovaný vztah „my“ versus 

„oni“ se jeví jako velmi neproduktivní pro všechny zúčastněné. 

Za hlavní problémy, které dnes ohrožují pozici NNO v tomto ohledu autorka považuje:  

- Rostoucí závislost na financování či přerozdělování ze strany státu.  

- Definování vlastních aktivit skrze grantové výzvy ministerstev a priority EU, což 

oslabuje roli NNO coby efektivních obhájců a nátlakových skupin.  

- S výše uvedeným souvisí identifikace NNO s rámci uvažování a s jazykem těch, 

v jejichž zájmu je migraci především postihovat a kontrolovat.  

- Byrokratizace služeb NNO, jež jde ruku v ruce s vyloučením migrantů z veřejné 

diskuse o migraci a z participace na definování a hodnocení poskytovaných služeb. 

(Szczepaniková, 2011) 

 

 

9.3  Hodnocení spolupráce státu a NNO pracovníky NNO – výsledky vlastního 
výzkumu 

  

Při výzkumu činnosti NNO, jsem respondentům mj. pokládala dvě otázky:  
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„Jak hodnotíte Vaši spolupráci se státními institucemi?“   

„V čem konkrétně byste chtěl(a) změnit spolupráci státu a NNO angažujících se v oblasti 

pracovní migrace?“   

 

Z odpovědí zúčastněných vyplývá, že čtyři respondenti ze šesti obecně vnímají vztah 

NNO a státu jako nerovnoprávný a nepartnerský. Souvisí to především se zmiňovaným 

financováním, o němž hovořím v kapitole 8.5 a 8.6, kdy se podle NNO jednak stát chová 

nadřazeně, jelikož má v rukou moc přerozdělovat finance z EU, a další souvislostí je 

princip samotného financování, kvůli němuž nemají NNO zaručenu žádnou stabilitu a jsou 

tak tlačeny do závislého postavení. NNO také v některých případech cítí nedostatečné 

společenské ocenění své práce a špatnou komunikaci ze strany centrálních úřadů.  

Co se týče spolupráce se státními institucemi na lokální úrovni, případně samosprávou, tak 

spíš než na systémovém nastavení vždy záleží na konkrétních pracovnících a jejich 

osobních postojích k činnosti NNO a jejich vlastní ochotě spolupracovat. V tomto ohledu 

je součinnost hodnocena až na výjimky kladně. 

 

Transakční varianta modelu poptávky a nabídky coby teorie vztahu státu a NNO, jak ji 

formulují Smith a Grønjbergová (Muhič Dizdarevič, 2010:103-105)  a na niž poukazuji 

v kapitole 1.3, se tedy ukazuje pro NNO působící v oblasti pracovní migrace jako 

příznačná. Stejně tak se potvrzuje předpoklad dominantního postavení státu z hlediska 

poskytování financí a model spolupráce v oblasti poskytování služeb, který však v českém 

prostředí nefunguje zcela na partnerské bázi. NNO se cítí být právě finanční závislostí 

tlačeny do závislého a podřízeného postavení vůči státu. NNO v českém prostředí do velké 

míry fungují jako dodavatelé služeb státu, což má jistě své výhody jak pro NNO (zejména 

v tom, že stát za tyto služby poskytuje NNO finanční zdroje z peněz), tak pro stát (možnost 

rychle a bez velkého vlastního úsilí nakoupit službu). Přináší to však i nevýhody. Primární 

činnost a poslání NNO bývají paralyzovány přílišnou zaneprázdněností administrativním 

zpracováním žádostí o granty a jejich správou, přičemž kontrola výdajů může jít na úkor 

kvality poskytovaných služeb. Přílišná finanční závislost NNO  na státu navíc může 

podrývat samotnou podstatu NNO coby instituce na státu nezávislé a oslabovat tak roli 

NNO jako ochránce před přesilou státního aparátu.  
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10 OPATŘENÍ STÁTU V OBLASTI PRACOVNÍ MIGRACE 
V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE 

 

 

10.1 Oficiálně deklarovaný přístup České republiky k migraci  

 

Ministerstvo vnitra přístup České republiky k migraci opírá o usnesení vlády České 

republiky č. 55 ze dne 13. ledna 2003, kterým byl přijat základní koncepční materiál v 

oblasti migrace, tzv. Zásady politiky vlády v oblasti migrace cizinců. Jako priorita 

vnitrostátních aktivit v oblasti migrace je stanoveno formulovat účinná opatření, která 

budou podporovat řízenou legální migraci a zároveň minimalizovat migraci nelegální.  

 

 

10.2 Hodnocení vývoje migrační politiky České republiky 

 

Diskuse nad českou migrační politikou tradičně probíhá ve dvou rovinách. Jedna rovina 

probíhá na škále liberální – restriktivní , převažující otázky se v tomto ohledu týkají 

povahy migrace, množstvím a charakterem přijímaných migrantů.  

V souladu s touto ideou je obecně přijímána periodizace domácí migrační politiky, která 

hovoří o pěti obdobích: 

1.) 1990 – 1996 je liberální období označované jako „laisses faire“ – docházelo  

      k nahrazování starých struktur novými, migrační politika nebyla priorizována 

2.) 1996 – 1999 nastalo restriktivní období, počet cizinců v ČR narůstal, ČR se stala 

kandidátskou zemí na vstup do EU, migrační politika se začala více 

insitucionalizovat, což vyvrcholilo přijetím zákona o pobytu cizinců 

3.) 2000 – 2004 (2006)  - v období konsolidace pokračovaly nastolené trendy, utužvala 

se pravidla, prohlubovala se institucionalizace, dochází ke konvergenci českého a 

unijního práva, začala se více aktivizovat občanská společnost 

4.) 2005 – 2007 (2008) je období tzv. neoliberální – ekonomický růst, nízká 

nezaměstnanost a nenaplněná poptávka po pracovní síle byly důvodem velkého 

přílivu nekvalifikovaných pracovních migrantů 
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5.) 2008 až po současnost je nazýváno neorestriktivním obdobím, jelikož stát usiluje o 

redukci počtu pobývajících cizinců, přičemž argumentuje závazky vůči vlastním 

obyvatelům, kteří v důsledku eknomické krize ztratili zaměstnání, a hrozbou 

narůstající kriminality uvnitř cizinecké komunity. 

V druhé dimenzi je hodnocena kvalita migra ční politiky , tuto škálu lze popsat jako 

transparantní – netransparentní. V tomto ohledu je česká migrační politika ze strany mnoha 

aktérů (NNO, akademiků, odborné veřejnosti, jednotlivými úřady a cizinci samotnými) 

kritizována jako nekoordinovaná, utilitaristická a nestabilní z důvodu absence systematické 

koncepce.  

Co v diskusi o české migrační politice chybí, je tematizace otázky, nakolik je migrační 

politika zaměřena na integraci příchozích cizinců a nakolik počítá s jejich návratem zpět do 

země původu. V současné době je z postoje státu patrné, že v oblasti integrace cizinců 

zastává cirkulační model migrace. V době hospodářského poklesu je vůči pobývajícícm 

imigrantům zejména s dlouhodobým pobytem spíše restriktivní a aktivně je podněcuje 

k odchodu. V případě trvale usazených imigrantů MV ČR začíná vnímat alarmující 

potřebu ustáleného plánu integrace usazených cizinců, na kterou upozorňjí zejména NNO. 

(Kušniraková, Čižinský, 2011:497-513)  

 

 

 10.3 Změny v přístupu státu k pracovní migraci v důsledku ekonomické krize 

 

Prudký pokles počtu cizinců pobývajících cizinců v České republice, ke kterému dochází 

od roku 2009 nemůže být zapříčiněn pouze čistě ekonomickými důvody a vzrůstající 

nezaměstnaností, ovšem důvody musí být i právní. Vyplývá to mj. z toho, že markantní 

pokles zaměstnaných cizinců se týká v mnohem větší míře občanů třetích států než občanů 

EU. Navíc počet zaměstnaných cizinců klesal v předchozích letech strměji než počet 

cizinců s povoleným pobytem  - z toho vyplývá, že většina cizinců si byla schopna 

minimálně v řádu měsíců udržet regulerní pobytové oprávnění i po ztrátě zaměstnání.   

Aktuální pokles počtu cizinců pobývajících v České republice má příčiny i v cílených 

snahách MV, Policie ČR, úřadů práce a dalších příslušných insitucí o zpřísnění zacházení 

s cizinci. Oponentem některých těchto tendencí bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu 

hájící právo svobodného podnikání a argumentující potřebami českých zaměstnavatelů 
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nebýt omezování administrativními bariérami při využívání zahraniční pracovní síly. 

(Kušniraková, Čižinský,  2011: 499 - 503) 

 

Výrazným způsobem českou migrační politiku po vypuknutí krize ovlivnil materiál 

Zajištění bezpečnostní situace České republiky v souvislosti s propouštěním 

zahraničních pracovníků v důsledku hospodářské krize schválený usnesením vlády 

České republiky č. 171 ze dne 9. února 2009, z nějž vycházelo mnoho opatření měnící 

dosavadní legislativu a praxi.  

Dalším důležitým dokumentem schváleným usnesením vlády č. 119 z 8. února 2010 je 

Východiska z krize, politika vlády v krátkodobém a střednědobém horizontu, jehož 

cílem bylo definovat politická opatření státu v rámci jednotlivých politik, která by vedla k 

eliminaci dopadů hospodářské krize.  

Usnesením vlády č. 344 ze dne 10. května 2010 k Analýze aktuálního vývoje a 

problémů v oblasti migrace byly schváleny základní principy, ze kterých vychází návrh 

nového systému ekonomické migrace, který byl následně schválen usnesením vlády č. 49 

z 19.ledna 2011 o opatřeních k řízení ekonomické migrace, ochraně práv osob migrujících 

za prací a realizaci návratů.  

 

Konkrétně na ekonomickou krizi stát v oblasti pracovní imigrace zareagoval níže 

uvedenými opatřeními:  

1.)  omezení vydávání víz za vybranými účely 

2.) aktivní podpora pracovních migrantů a jejich rodin vrátit se do země původu 

3.) snaha přimět neregulerně pobývající cizince k opuštění České republiky  

4.) regulace obsazování pracovních míst cizinci, omezování vydávání nových povolení  

k zaměstnání a omezené prodlužování platnosti vydaných povolení k zaměstnání, 

změny v agenturním zaměstnávání  

5.) zesílení kontrol příslušnými státními orgány, prohloubení jejich kooperace a 

razantnější restrikce v případě porušování porušování pravidel spojených 

s pobytem resp. výdělečnou činností cizinců 

6.) zcela nová konceptualizace regulativ ekonomické migrace do České republiky 
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10.4 Omezení vydávání víz 

 

V souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 9. února 2009 č. 171 k zajištění 

bezpečnostní situace České republiky v souvislosti s propouštěním zahraničních 

pracovníků v důsledku hospodářské krize došlo od 1.4.2009 k úplnému zastavení 

vydávání dlouhodobých víz u vybraných států za účelem zaměstnání, podnikání – 

OSVČ a účasti v právnické osobě na vybraných zastupitelských úřadech České republiky. 

Tento krok byl učiněn jako preventivní bezpečnostní opatření, při němž se vycházelo 

z předpokladu, že cizinci, kteří přicházeli o práci v důsledku krize se začnou ocitat v tíživé 

sociální a ekonomické situaci a hrozí nárůst kriminality. (Ministerstvo vnitra, 2009) 

 

Omezené nabírání žádostí bylo u vybraných států opět umožněno od 21. září 2009 

usnesením vlády č. 1205/2009 ze dne 16. září 2009. U každého typu víza byly stanoveny 

limity, kolik jich může být na zastupitelském úřadu podáno. Dané limity byly státem 

stanoveny jako efektivní regulace vycházející z kvantifikace potřeb české ekonomiky. 

Výše nastavených limitů není veřejně dostupnou informací.  

 

Problematicky jsou tato opatření vnímána s ohledem na skutečnost, že ačkoli ze zákona 

není na udělení víza právní nárok, na druhou stranu zákon přesně stanovuje důvody pro 

zamítnutí žádosti o vízum a překročení stanoveného limitu zákonný důvod není. (viz např. 

Pořízek, 2010) 

 

V počtu žádostí o vízum nad 90 dní došlo od roku 2008 k dramatickému poklesu. Přehled 

uvádím v tabulce. 

 
 

rok počet žádostí o vízum 
nad 90 dnů 

2008 71 156 
2009 26 408 
2010 17 375 

 
Tabulka č. 11: Počty podaných žádostí o vízum nad 90 dnů 
Pramen: Ministerstvo vnitra ČR (Ministerstvo vnitra, 2011:5) 
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10.5 Návratové programy 

 

Jedním ze souboru opatření, které vláda schválila usnesením vlády České republiky ze dne 

9. února 2009 č. 171 k zajištění bezpečnostní situace České republiky v souvislosti 

s propouštěním zahraničních pracovníků v důsledku hospodářské krize byl projekt 

Ministerstva vnitra „Pomoc cizincům“.  Cílem tohoto projektu bylo zajistit návrat 

cizinců do země původu, kteří o návrat projeví zájem a nejsou schopni náklady s ním 

spojené hradit z vlastních prostředků. Pilotní projekt byl koncipován na osm měsíců pro 2 

000 osob. Tehdejší ministr vnitra Ivan Langer toto opatření hodnotil slovy: „Pro Českou 

republiky je finančně výhodnější podílet se na nákladech dobrovolného návratu, než řešit 

situaci, kdy se cizinci dostanou do nelegálního postavení.“ (Ministerstvo vnitra, 2009) 

Na projektu Ministerstvo vnitra, které bylo jeho garantem, participovalo se Službou 

cizinecké policie, Mezinárodní organizací pro migraci a Správou uprchlických zařízení. Do 

projektu mohl být zařazen cizinec, který splňoval následující podmínky: 

1.) pobýval na území České republiky v rámci víza nad 90 dnů nebo povolení 

k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání, podnikání, účasti v právnické 

osobě nebo sloučení rodiny v případě, že cizinec, ke kterému je žadatel sloučen se 

též účastní projektu nebo cizinec, který má v platnosti výjezdní příkaz po zrušení 

pobytového oprávnění 

2.) cizinec musel podat žádost o zrušení pobytového oprávnění, pobyt mu byl následně 

pravomocně zrušen 

3.) do projektu mohli být zařazeni pouze migranti, kteří nebyli schopni hradit náklady 

na cestu z vlastních prostředků.  

4.) cizinci nebylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění z České republiky 

5.) cizinec mohl být do projektu zařazen pouze jednou 

Zařazením do projektu byla cizinci zajištěna doprava do země původu, v případě potřeby 

mu bylo poskytnuto nouzové ubytování a strava před odjezdem a příspěvek ve výši 500 

EUR pro dospělého a 250 EUR pro dítě do 15 let. Motivační příspěvek měl cizinci zajistit 

nezbytné životní náklady bezprostředně po návratu do země původu. První fáze projektu 

byla ukončena 24.7.2009.  

 

Usnesení vlády České republiky ze dne 4. května 2009 č. 588 o projektu Dobrovolné 

návraty - II. fáze umožnilo v projektu dobrovolných návratů pokračovat druhou fází, která 
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odstartovala 27.7.2009 a trvala do 15.12.2009. Pro zařazení do projektu v druhé fázi 

zůstaly všechny podmínky stejné, navíc však žadatelé museli mj. doložit ukončení 

ekonomické činnosti na území ČR a splňovat podmínku trestní bezúhonnosti. Příspěvek 

před odjezdem do země původu byl snížen na 300 EUR, resp. 150 EUR na dítě do 15 let.  

 

Během obou fází projektu se do něj zapojilo celkem 2 089 migrantů, převažovali státní 

občané Mongolska (1 342), Uzbekistánu (314), Vietnamu (283), Ukrajiny (60), Indonésie 

(28) a Moldavska (17). (Ministerstvo vnitra, 2010:7) První fázi je nutno hodnotit jako 

mnohem úspěšnější – do projektu se zapojilo 1871 cizinců, během druhé fáze už pouze 218 

osob. 

 

V období od 15.9 – 15.12.2009 pak proběhl zcela ojedinělý jednorázový  projekt nazvaný 

Dobrovolné návraty nelegálně pobývajících cizinců. Tento projekt byl schválen  

usnesením vlády České republiky ze dne 4. května 2009 č. 587 o projektu Dobrovolné 

návraty nelegálně pobývajících cizinců.  Na projektu opět participovalo Ministerstvo vnitra, 

Služba cizinecké policie, Mezinárodní organizace pro migraci a některé NNO (např. OPU, 

SIMI aj.). 

Cílovou skupinou byli státní příslušníci třetích zemí neoprávněně pobývající na území 

České republiky, kteří na území vstoupili legálně, nicméně platnost jejich pobytového 

oprávnění již vypršela nebo kteří neoprávněně vstoupili na území a nadále zde pobývají v 

rozporu s platnou právní úpravou. V rámci tohoto projektu byly cizincům uhrazeny 

náklady spojené s vycestováním, dána možnost ubytování na poslední noc před odletem z 

České republiky a předem byla přesně stanovena délka správního vyhoštění, které bylo 

uděleno za předchozí pobyt na území bez pobytového oprávnění.  

Do projektu se zaregistrovalo celkem 169 osob, z toho bylo 70 státních občnaů Ukrajiny, 

20 Vietnamu, 15 Mongolska, 14 Kyrgyzstánu, 13 Uzbekistánu, 12 Moldavska. 

(Ministerstvo vnitra, 2010:7) 

 

Projekty dobrovolných návratů jsou hodnoceny různě. Oceňována je snaha Ministerstva 

vnitra hledat jiné než represivní řešení tristní existenční situace cizinců. Důvody relativní 

neúspěšnosti projektu (možnosti využilo pouze 2 089 osob, přičemž kapacita byla 4 000) 

jsou shledávány v nesprávně nastavených podmínkách návratového programu, ale 

především v neochotě či nemožnosti cizinců, kteří se před odjezdem do České republiky 

v zemi původu velice zadlužili, odsud odcestovat.  
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Zcela inovativní byl projekt Dobrovolných návratů nelegálně pobývajících cizinců, jenž 

byl částečně inspirován návrhem návratového programu pro neregulerně pobývající,  který 

již v minulosti navrhovaly státu uskutečnit  některé NNO. Hlavní problém v realizaci 

projektu je spatřován v udělení správního vyhoštění před odjezdem z České republiky. 

Tento postih byl možnou příčinou relativně malého zájmu o zapojení do projektu 

(možnosti využilou pouze 169 osob). NNO ve svém návrhu počítaly s beztrestným 

výjezdem cizince. (Burdová Hradečná, 2009). 

 

 

10.6 Regulace v oblasti zaměstnávání 

 

Velkými změnami prošla legislativní úprava agenturního zaměstnávání. Důvodem byla 

snaha účinně regulovat činnost agentur práce, zasáhnout v případě nekvalitního 

poskytování služby zprostředkování zaměstnání agenturami práce a usměrňovat jejich 

živelný nárůst. (Bičáková, 2011) 

  

Novelizace zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti upravující zprostředkování zaměstnání 

agenturami práce a přinesla od roku 2011 mj. zpřísnění podmínek pro vydání povolení ke 

zprostředkování zaměstnání, podmínkou vydání povolení je nově souhlasné závazné 

stanovisko Ministerstva vnitra ČR a bylo zavedeno povinné pojištění agentur práce 

z důvodu zvýšení právní jistoty zaměstnanců agentur práce. 

Nařízením vlády č. 64/2009 z 5.března.2009 o stanovení druhu prací, které agentura práce 

nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat bylo 

omezeno dočasné přidělování cizinců agenturami práce, a to cizinců, kteří nemají dosažené 

středoškolské vzdělání, s výjimkou profesí, které jsou uvedeny v příloze daného nařízení 

vlády. 

Další novela zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, která je účinná od ledna 2012, mimo 

jiné zakazuje agenturám práce dočasně přidělovat takzvaným uživatelům osoby 

s povolením k zaměstnání. V praxi to v podstatě znamená nemožnost agentur 

zaměstnávat cizince, kteří potřebují k výkonu zaměstnání pracovní povolení. 

Agentury práce budou moci zprostředkovávat pouze přímo pracovněprávní vztah mezi 

cizincem a zaměstnavatelem. Zaměstnanci agentur práce dočasně přidělení k uživatelům 

tvořili na konci měsíce října 2011 zhruba 4 % z celkového počtu vydaných povolení 
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k zaměstnání (tento druh povolení mělo 1488 osob). Platnost dříve vydaných povolení 

zůstává zachována.  

 

Vlivem hospodářské krize a vysoké nezaměstnanosti začaly úřady práce při obsazování 

volných pracovních míst postupně priorizovat občany České republiky.  Prioritou 

MPSV bylo umožnit co nejvíce nezaměstnaným občanům České republiky zařadit se zpět 

do pracovního procesu a zlepšila se tak jejich životní situace.  

V roce 2009 a 2010 vydalo MPSV doporučení úřadům práce, na základě kterých by se 

vydávat povolení k zaměstnání nebo prodlužovat platnost stávajících povolení měla pouze 

těm cizincům, jejichž pracovní místa jsou jen těžko obsaditelná občany České republiky 

nebo EU/EHP a Švýcarska. Úřady práce by na základě doporučení měly upřednostňovat 

umisťování uvolněných cizinců k jiným zaměstnavatelům dle potřeb jednotlivých regionů 

před vydáváním nových povolení. V této době ještě MPSV deklarovalo, že každá žádost se 

bude posuzovat individuálně s ohledem na osobní situaci pracovního migranta a situaci na 

trhu práce v daném regionu. (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2010a). 

 

V rámci realizace politiky zaměstnanosti, regulace trhu práce ČR a v reakci na dlouhodobý 

vývoj nezaměstnanosti ovlivněný současnou ekonomickou situací vydalo MPSV dne 

25.1.2012 úřadům práce následující pokyny pro vydávání povolení k zaměstnání pro 

cizince. Pravidla měla podle pokynu platit od  1.7 2012: 

1.) Nevydávat nová povolení  k zaměstnání na volná pracovní místa u nichž 

zaměstnavatelé požadují nižší stupeň vzdělání než je středoškolské s maturitou. 

Výjimečně může být  v jednotlivých odůvodněných případech udělena 

Ministerstvem práce a sociálních věcí výjimka.  

2.) Povolení k zaměstnání, která již byla vydána, prodlužovat pouze tehdy, není-li 

možno obsadit pracovní pozici evidovaných uchazečem o zaměstnání, vždy však 

maximálně na dobu 6 měsíců. 

3.) Vyžadovat nostrifikaci u dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost pro výkon 

zaměstnání. 

4.) Neprodlužovat dobu platnosti povolení k zaměstnání cizinců, kteří jsou dočasně 

přiděleni k výkonu práce třetí osobě na základě dohod uzavřených s agenturami 

práce. (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2012c) 

Tento dokument byl následně pozměněn dalším metodickým pokynem, jak budou nová 

opatření v oblasti zahraniční zaměstnaností aplikována. Pokyn deklaruje, že při vydání 
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povolení k zaměstnání či prodloužení platnosti již vydaných povolení k zaměstnání budou 

vždy zohledněny aktuální, sezónní a dlouhodobé ekonomické potřeby jednotlivých 

zaměstnavatelů tak, aby nedošlo k vážnému ekonomickému poškození zaměstnavatele. 

Úřady práce budou aktivně spolupracovat se zaměstnavateli a budou důsledně zkoumat 

situaci na trhu práce. Doba prodloužení platnosti již vydaných povolení k zaměstnání se 

bude odvíjet podle stupně kvalifikace požadované pro výkon zaměstnání (nižší vzdělání 

než střední s maturitou bude možno prodloužit na dobu max. 6 měsíců, středoškolské 

vzdělání až na 12 měsíců, vysokoškolské nebo vyšší odborné až na 24 měsíců). 

(Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2012d) 

 

Došlo i ke zpřísnění podmínek pro zaměstnavatele v případě umožnění výkonu 

nelegální práce nebo v případě předčasného ukončení pracovněprávního vztahu. 

Novelou zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců, účinnou od 1.1.2011 byla stanovena 

povinnost zaměstnavateli, který propustí cizince před uplynutím doby, na kterou mu byla 

vydáno povolení k zaměstnání, zelená nebo modrá karta a na základě této skutečnosti má 

být cizinci zrušeno oprávnění k pobytu, uhradit náklady zdravotní péče před vycestováním 

cizince z území. Podobně je zaměstnavatel povinen uhradit náklady spojené se správním 

vyhoštěním cizince, zaměstnává-li ho bez platného povolení  k zaměstnání nebo bez 

platného povolení  k pobytu. 

 

Úpravy původně velmi striktního nařízení MPSV o nevydávání povolení k zaměstnání jsou 

vítány jak ze strany zaměstnavatelů, tak ze strany NNO. Konsorcium nevládních 

organizací pracujících s migranty v tiskovém prohlášení uvádí, že MPSV a úřady práce ani 

nemají jinou zákonnou možnost než posuzovat individuálně každou jednotlivou žádost o 

pracovní povolení. Původní rozhodnutí o plošném zastavení vydávání povolení 

k zaměstnání byl podle konsorcia nepromyšlený krok a byl v rozporu s platnou právní 

úpravou a judikaturou Nejvyššího správního soudu. “Pokyn nevychází z hlubší analýzy 

role migrantů na trhu práce v České republice, jakož i dopadu předchozích opatření od 

začátku ekonomické krize na podzim 2008. Je založen na rovnici: vyženeme migranty z 

trhu práce a na tato místa naženeme domácí nezaměstnané. Tak jednoduše ale 

globalizovaný trh práce v České republice a Evropské unii nefunguje,” podotýká Marek 

Čaněk, policy officer Konsorcia. Kromě zájmů české ekonomiky a zaměstnavatelů je ale 

také potřeba zohlednit i zájmy samotných migrantů, kteří zde často žijí několik let a mají 

zde rodiny. (Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty, 2012) 
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10.7 Posílení kontroly a restrikce 

 

Usnesení vlády České republiky ze dne 9. února 2009 č. 171 k zajištění bezpečnostní 

situace České republiky v souvislosti s propouštěním zahraničních pracovníků v důsledku 

hospodářské krize  a materiál Východiska z krize, politika vlády v krátkodobém a 

střednědobém horizontu v sektoru zaměstnanosti schválený usnesením vlády č. 119 z 8. 

února 2010 požaduje zvýšení kontrolní činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí 

(úřadů práce) s cílem snížit zejména rozsah nelegální práce, nařizuje zajištění důsledného 

ukládání sankcí zaměstnavatelům, kteří porušují ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti a dále ukládá zvýšit intenzitu kontrolní činnosti v oblasti nelegálního 

zaměstnávání cizinců, zejména u agentur práce, a prohloubit vzájemnou spolupráci 

kontrolních orgánů, hlavně mezi úřady práce, inspektoráty práce, službou cizinecké policie 

a okresní správou sociálního zabezpečení. Tyto změny souvisejí i s upřesněním definice 

nelegální práce a závislé práce, jak už jsem zmiňovala v kapitole 5.7. 

 

Jako nejčastější pochybení zaznamenaly úřady práce neohlášené zaměstnávání 

zahraničních pracovníků, které tvoří dlouhodobě okolo 60 % zjištěných pochybení a 

převažuje tak nad odhalením přímo neregulérního zaměstnávání. (Ministerstvo práce a 

sociálních věcí, 201b) 

Kontrolní kompetence v této oblasti nyní aktuálně od roku 2012 přecházejí z Úřadu práce 

ČR na Státní úřad inspekce práce resp. oblastní inspektoráty práce, které by měly 

personálně posílit, počet inspektorů by měl vzrůst. Zároveň se změnily možnosti v uložení 

pokuty za umožnění výkonu nelegální práce, jejíž výše je stanovena od 250 000 do 10 mil. 

Kč. (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011) 

 

I když došlo ke změnám v oblasti legislativy (zejména co se týče fungování agentur práce) 

a existuje tendence posilovat kontrolní mechanismy státu, faktickou kontrolní činnost státu 

je stále některými analýzami hodnocena jako nedostatečná. V tomto ohledu je problém  

spatřován mj. v nízkém personálním zajištění kontrolních orgánů. (Burdová Hradečná, 

2009). Tento problém by mohla vyřešit aktuálně probíhající změna v rozdělení kompetencí 

a navýšení personálního obsazení kontrolní instituce. 

Kritizováno je také zaměření sílících kontrol. Stát celou situaci posuzuje zejména 

z bezpečnostního hlediska, upozorňuje na hrozbu nelegální migrace či možný nárůst 
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kriminality a dalších negativních jevů, případně sleduje možné daňové úniky nebo 

neplacení odvodů na sociální pojištění. Problém nedodržování pracovněprávních vztahů 

zaměstnavatelů vůči zaměstnancům však zůstává marginalizovaný, přestože lze 

předpokládat, že špatná situace na trhu práce může zesilovat tendence nerovného zacházení 

se zaměstnanými cizinci. Pracovní migranti mohou být velmi často kráceni na výdělku, 

mylně informováni o svých právech apod.. (Saková, Martínková, 2009). 

 

 

10.8 Nová koncepce ekonomické migrace do České republiky 

 

Usnesením vlády č. 49 z 19.ledna 2011 byl přijat materiál Návrh opatření k řízení 

ekonomické migrace, ochraně práv osob migrujících za prací a realizaci návratů, jednou ze 

tří částí tohoto materiálu je i Koncepce nového systému ekonomické migrace (další části 

jsou Vyhodnocení dosavadního uplatňování institutů správního a trestního práva 

souvisejících s pracovním vykořisťováním cizinců a Návrh systému návratu cizinců), který 

je využit i v při přípravě nového zákona upravujícího vstup a pobyt cizinců. 

Vypracování tohoto materiálu bylo provedeno na základě usnesení vlády č. 344 ze dne 10. 

května 2010 k Analýze aktuálního vývoje a problémů v oblasti migrace, kterým byly 

schváleny níže základní principy, z nichž návrh nového systému ekonomické migrace 

vychází. 

Nový systém ekonomické migrace se zaměřuje pouze na cizince z třetích zemí, kteří na 

území České republiky pobývají nebo budou přicházet z důvodu výkonu ekonomických 

aktivit (zaměstnání nebo podnikání).  

Nový systém výslovně předpokládá řízenou migraci, přičemž rozhodujícím ukazatelem 

pro stanovení podmínek vstupu a pobytu je přínos migrace pro společnost České republiky 

včetně omezení rizika dodatečných nákladů pro stát. 

V novém systému je podle materiálu usilováno o transparentnost, snazší administraci, na 

druhé straně ale posílení odpovědnosti cizinců i subjektů, které mají zájem na příjezdu 

cizince a jeho pobytu (zejm. zaměstnavatel nebo právnická osoba) a posílení ochrany 

cizince před možným zneužitím. Posíleny mají být i integrační prvky, počítá se např. 

s určitým předodjezovým informačním minimem v zemi původu cizince. S ohledem na 

rozsah práv v oblasti sociálního zabezpečení bude obvykle vycházeno z principu jejich 

progresivního nárůstu s délkou pobytu cizince. U většiny typů pobytu je nedílnou součástí 
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řízení  povinnost cizince dostavit se osobně k pohovoru/výslechu žadatele. Stejně tak je u 

většiny typů pobytu stanovena spoluzodpovědnost posledního zaměstnavatele nebo 

právnické osoby, v níž cizinec působil jako statutární orgán, za návrat cizince do země 

původu. Rozhodnutím vlády mohou být nastaveny pro některé kategorie kvóty a časové 

harmonogramy pro nabírání žádostí. 

 

Kategorizace pobytu za účelem zaměstnání rozlišuje níže uvedených 7 druhů pobytu, 

žádost bude možné podat pouze na pracovní pozici evidovanou v databázi volných 

pracovních míst vhodných pro cizince, případně volných pracovních míst obsaditelných 

držiteli modré karty (pokud  nepůjde o speciální kategorie Z6 a Z7): 

1.) Z1 – cirkulární pracovní migrace má být primárně určena pro cizince, kteří nechtějí 

v ČR trvale žít, ale chtějí zde dlouhodobě pracovat a po případném odjezdu zpět do 

země původu mít možnost zrychlené a zjednodušené procedury k dalšímu vstupu a 

pobytu. 

2.) Z2 – standardní pracovní migrace – tato kategorie je určena cizincům, kteří by měli 

zájem se v ČR trvale usídlit. Vyšší požadavky v tomto případě budou kladeny na 

příjem cizince a prokázání dosažené kvalifikace. 

3.) Z3 – vysoce kvalifikovaná pracovní migrace / modrá karta  - tato kategorie vychází 

z transpozice směrnice o modrých kartách 

4.) Z 4 – vysoce kvalifikovaná pracovní migrace – kategorie taktéž určená pro vysoce 

kvalifikované pracovníky, kteří však nesplní podmínky pro získání modré karty 

5.) Z5 – sezónní pracovní migrace – je určena pro pracovníky, kteří se chtějí uplatnit 

při sezónních pracích s možností budoucího návratu do ČR 

6.) Z6 – vnitropodnikově převádění pracovníci – určeno pro pracovníky, kteří jsou 

převedeni k výkonu práce v rámci společnosti mimo EU, vztahuje se pouze na 

definované pozice manažer, specialista, student – stážista. V této kategorii jsou 

cizinci vyjmuti ze systému sociálního zabezpečení. 

7.) Z 7 – zaměstnání dle mezinárodní dohody – speciální kategorie vycházející 

z mezinárodních smluv 

 

Kategorizace pobytu za účelem podnikání rozlišuje 3 druhy pobytu: 

1.) P1 – investování – tato kategorie je určena cizincům, kteří chtějí do ČR přijet 

podnikat. K zajištění přínosu podnikání pro ČR, bude ze strany cizince při prvním 
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pobytu vyžadována určitá výše investice (předpokládaná výše investice je min. 5 

mil. Kč). 

2.) P2 – podnikání – bude určena pro osoby samostatně výdělečné činné, žádost o tento 

druh pobytu bude možno podat až po dvou letech pobytu na území. Účelem je 

zajistit, aby tito lidé měli již určitou orientaci v místním prostředí. Nezbytnou 

náležitostí žádosti také bude složení zkoušky z ČJ min. na úrovni A1. 

3.) P3 – statutární orgán právnické osoby, který sám není účastníkem v dané osobě – 

jedná se o kategorii na pomezí zaměstnání a podnikání.  

 

Reakce ze strany NNO k novému˝systému ekonomické migrace se různí. Např. Organizace 

pro pomoc uprchlíkům vítá tento materiál coby pozitivní snahu o formulaci budoucí 

migrační politiky  a navrhované členění považuje za vhodně zvolené. Jako největší slabinu 

této koncepce vidí v tom, že je tvořena pouze pro „nové migranty“ a chybí zapracování 

nějaké formy regularizace postavení cizinců, kteří již v České republice dlouhodobě 

pobývají.  (Rozumek, Holá, Khollová, 2011). 

Multikulturní centrum Praha považuje mnoho bodů návrhu za velmi neurčité (např. jakým 

způsobem budou nastavovány kvóty pro příchod pracovníků aj.). a celkově uvažuje nad 

vhodností zásady „řízené migrace“, na níž návrh stojí. Podle veškerých dosavadních 

zkušeností by podle této organizace  bylo vhodnější uvažovat o regulaci, omezování nebo 

podněcování migrace. Nelze předpokládat, že migranti se bez záruk o budoucnosti budou 

beze zbytku flexibilně podřizovat měnícím se podmínkám trhu a proto pak takto navržený 

systém musí počítat s doprovodnými negativními jevy jako např. cizinci v neregulérním 

postavení. Předkládaný materiál taky podle MKC Praha nezohledňuje dlouhodobou 

časovou perspektivu, která je nutná pro zásadní přínosy pro společnost, kterých chce stát 

novou koncepcí řízení migrace dosáhnout.. Namísto toho chce stát krátkodobě reagovat na 

aktuální podmínky trhu, což se však již v minulosti neosvědčilo. (Jelínková, 2011). 

 

 

10.9 Hodnocení pracovníků NNO státem přijímaných opatření v oblasti pracovní  
migrace po vypuknutí ekonomické krize – výsledky vlastního výzkumu 

 

Pracovníkům NNO jsem během výzkumu položila otázku: „Jak hodnotíte změnu postoje 

státu k pracovní migraci po vypuknutí ekonomické krize?“ 
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Nejvíce pracovníci kritizují absenci dlouhodobější vize, jak stát hodlá přistupovat 

k pracovní migraci. Mnoho kroků je činěno jako bezprostřední reakce na momentální 

ekonomickou situaci, přičemž je přehlížena nutnost nějaké dlouhodobější koncepce a 

zohlednění integračního hlediska.  

Navíc podle pracovníků NNO dochází mj.  k tomu, že ačkoli v některých oblastech 

oficiálně k žádné výrazné legislativní nebo systémové změně nedošlo, praxe se hodně mění 

podle aktuálních podmínek. Pro cizince samotné a zaměstnavatele je pak takový systém 

značně nečitelný a nepředvídatelný.  

Na druhou stranu někteří pracovníci ocenili, že stát v tomto případě nezareagoval pouze 

zvýšením restrikcí. Polovina respondentů se vyjádřila kladně k projektu dobrovolných 

návratů, které pomohly těm, co mohli a chtěli odjet.  

Jedna pracovnice zmiňuje, že v opatřeních postrádá jakékoli zohlednění případných 

problémů pracovních migrantů z členských států EU, kteří v poslední době často obsazují 

místa po třetizemcích, co ukončili původní zaměstnání. 
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11 VLIV HOSPODÁŘSKÉ KRIZE NA ČINNOST NNO 
 

 

11.1  Postoje příslušných NNO k zahraniční pracovní migraci  

 

Postoj NNO k zahraniční pracovní migraci formuluji na základě odpovědí pracovníků 

NNO, s nimiž jsem prováděla pohovory. Kladla jsem otázku: „Jaký přístup zastáváte 

v oblasti pracovní migrace, preferujete volnější přístup cizinců na trh práce nebo jste 

zastáncem striktnější regulace zahraniční pracovní migrace do České republiky? 

 

V podstatě všichni pracovníci se vyjádřili ve prospěch regulované migrace. 

Nejvýstižnější odpověď je zřejmě u respondenta č. 1: „Existují dva přístupy. 

Univerzalistický přístup říká, že cizinci by měli mít stejná práva jako čeští občané. 

Partikularisté upřednostňují zájmy státu před cizinci. Já vidím cestu kompromisu. Je dobré  

kontrolovat mechanismy, jak se sem cizinci dostávají, zejména nelegální  migraci – to je 

velký byznys pro zprostředkovatelské agentury. Na druhé straně si myslím, že pokud jsou 

tady cizinci, kteří splní veškeré zákonné podmínky, ať mají přístup na trh práce.“  

Čtyři ze šesti účastníků se vyjádřili, že by preferovali volnější přístup než je v současnosti 

nastaven ze strany státu. Příliš striktní omezení ze strany státu obvykle nic neřeší, pouze 

zahání část cizinců do ilegality. Dvě respondentky se shodly v tom, že současná pravidla 

nejsou sama o sobě špatná. Problém je, jak funguje nebo nefunguje praxe podle těchto 

pravidel.  

 

 

11.2 Dopady hospodářské krize na činnost NNO působících v oblasti pracovní 
migrace  

 

V této kapitole vycházím z odpovědí respondentů na otázky: 

„Změnila se nějakým způsobem vaše nynější činnost ve srovnání s obdobím před 

vypuknutím ekonomické krize, tj. zhruba od konce roku 2008?“ 

„ Změnily se nějak problémy při výkonu vaší činnosti ve srovnání s obdobím před koncem 

roku 2008?“ 
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Všichni zúčastnění shodně odpověděli, že se hodně změnila struktura problém ů, s nimiž 

se na ně cizinci obracejí.  

Cizinci po omezení vydávání povolení k zaměstnání začali masově měnit účel pobytu na 

podnikání, takže se zvýšil počet dotazů souvisejících s podnikáním.  

Mnoho cizinců upadá do pololegálních struktur, stávají se součástí různých 

zprostředkovatelských systémů, kde se podmínky podle vyjádření tří respondentů 

v poslední době hodně přiostřily. Situace na trhu práce vede k tomu, že lidé berou práci za 

podmínek, které by dříve neakceptovali. O to více cizinců se pak chodí radit s problémy 

pracovního vykořisťování, nezaplacených mezd atd.  

Také ve velké míře narůstá počet zájemců o podání žádosti o trvalý pobyt, s čímž souvisí 

zvýšený zájem o kurzy českého jazyka, protože nezbytnou součástí žádosti o trvalý pobyt 

je složení zkoušky z češtiny. Jeden respondent také poukázal na narůstající finanční 

problémy cizinců, stále častěji se na ně v rámci poradenství cizinci obracejí s problémy 

souvisejícími s exekucemi, zadlužením apod.  

 

Dva respondenti také zmínili, že jim narostl počet klientů, což má příčinu kromě výše 

uvedeného také ve větší administrativní zátěži, která je nyní na cizince kladena  

v souvislosti s častějším obnovováním povolení. 

 

Jedna respondentka hovořila o změně ve struktuře klientů. Zmiňuje, že se sice počet 

cizinců v jejich regionu snížil, mj. při dobrovolných návratech odcestovalo hodně 

pracovních migrantů z Mongolska, v poslední době ale poměrně prudce narostl počet 

zaměstnaných Bulharů a Rumunů, kteří chodí k nim do poradny. Problém je v tom, že 

většina dotací plyne na cílovou skupinu občanů třetích zemí, tudíž jejich NNO má 

omezené možnosti s těmito lidmi cíleně pracovat. 

 

Další změna, o které se zmínili 3 pracovníci, souvisí s nižší poptávkou po pracovní síle 

na českém pracovním trhu. NNO, které pomáhají cizincům najít pracovní uplatnění,  si 

všimly mnohem obtížnější spolupráce se zaměstnavateli a možnosti nalézt pracovní místo 

pro cizince. Jedna NNO dokonce mj. z těchto důvodů musela ukončit svůj velký projekt 

specializovaného poradenství, který probíhal od roku 2007 současně v ČR a na Ukrajině. 

Součástí projektu byla i asistence s vyřízením pracovního uplatnění v České republice. 

Projekt musel být ukončen, protože o pracovníky přestal být zájem.  
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11.3 Příklady speciálních projektů NNO jako reakce na dopady ekonomické krize 

 

Hospodářská krize a její dopady zásadním způsobem ovlivnily postavení pracovních 

migrantů v České republice. Tato situace se promítla i do činnosti NNO ať už 

v rozběhnutých projektech nebo v aktivitách, s nimiž v této době NNO začaly nebo 

začínají.  

 

Některé NNO realizují nebo již zrealizovaly projekty, které přímo reagují na důsledky 

ekonomické krize. Jako příklad zde uvádím Sdružení pro integraci a migraci, které 

zrealizovalo  v období od 1.7.2010 do 30.6.2011 projekt nazvaný Pomozme jim z krize 

ven, jehož cílem bylo poskytnutí právního a sociálního poradenství se zaměřením na 

pracovní právo a pobytovou problematiku. Pozornost byla věnována hlavně možnostem 

začlenění migrantů na trh práce.  

Typově jiný projekt byl touto organizací ve spolupráci s Poradnou pro občanství, občanská 

a lidská práva realizován v době od 15.9.2009 do 15.3.2011, a sice Migra ční management 

a/nebo práva migrantů? Ohrožené postavení pracovních migrantů v důsledku 

hospodářské krize.  Projekt měl za cíl ovlivnit veřejnou debatu o dopadech ekonomické 

krize na pracovní migranty a posílit odbornou opoziční platformu k stále restriktivnější 

politice státu namířené na migranty z tzv. třetích zemí. V rámci projektu byl prováděn 

monitoring legislativních i nelegislativních událostí spojených s migrací a bylo 

poskytováno pracovněprávní poradenství. (<http://www.migrace.com/cs/delame/projekty>, 

Sdružení pro integraci a migraci, [cit. 13.4.2012]) 

 
 

11.4 Změny ve spolupráci státu a NNO v důsledku ekonomické krize  

 

V této kapitole vycházím z vlastního výzkumu, kdy jsem pracovníkům NNO kladla otázku: 

„ Jak se změnil vztah vaší organizace a státních institucí po vypuknutí ekonomické krize?“ 

 

Z odpovědí zúčastněných vyplývá, že žádná z organizací nezaznamenala, že by se 

důsledky ekonomické krize promítly do přímého vztahu se státními institucemi.  
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Tři organizace zmínily prohloubení problémů ve financování, protože všude je obecně 

méně peněz a státní rozpočet vydává mnohem méně peněz na sociální služby. Navíc těsně 

po vypuknutí ekonomické krize začaly vznikat již zmiňovaná centra na podporu integrace 

cizinců, které některé NNO vnímají jako svoji konkurenci, ovšem s tou výhodou, že centra 

mají z MV zajištěné finance na svůj provoz. 
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ZÁVĚR 
 

Česká republika se začala po pádu komunismu stávat tranzitní a cílovou zemí  mnoha 

cizinců. Hlavní motivací  pro příchod cizinců do České republiky byla poptávka po levné 

pracovní síle potřebné pro rozvoj konkurenceschopné ekonomiky. Počet cizinců 

pobývajících v České republice téměř bez přestání strmě rostl až do roku 2008, kdy dosáhl 

svého maxima. Poté se začaly projevovat důsledky hospodářské krize a striktnějších 

regulací ze strany státu a počet cizinců výrazně poklesl. 

Důsledky ekonomické krize se začaly v českém prostředí projevovat zhruba od září roku 

2008. Proexportně orientované české hospodářství začalo čelit klesající zahraniční 

poptávce, což mělo za následek velký nárůst nezaměstnanosti. Kromě samotného poklesu 

počtu cizinců pobývajících v České republice to mělo za následek i další strukturální 

změny. Markantně se snížil počet zaměstnaných cizinců resp. počet vydaných povolení 

k zaměstnání pro občany třetích států, zaměstnanost občanů EU se snížila podstatně méně. 

Nejvíce se pokles zaměstnanosti dotkl pracovních míst vyžadujících nízkou kvalifikaci, 

což byla místa dlouhodobě obsazovaná zejména občany třetích států. Cizinci s vyšší 

kvalifikaci a s větší složitostí vykonávané práce si pracovní místa udrželi častěji – tato 

tendence je pak ještě výraznější u občanů EU. Výrazná část původně zaměstnaných cizinců 

hlavně ze třetích zemí přešla na živnostenské podnikání, které není státem nijak 

regulováno. 

Problematicky je dlouhodobě v oblasti pracovní migrace vnímána existence různých často 

pololegálních struktur zprostředkovatelů nebo regulérních pracovních agentur, které 

zneužívají nízké informovanosti cizince, jeho neznalosti cizího prostředí, a dochází 

v podstatě k pracovnímu vykořisťování. Tento jev je obzvlášť rozšířený mezi migranty 

z postsovětských zemí, zejména Ukrajinci, a je označován jako „klientský systém“. 

Závislost na zprostředkovatelích může často vyústit v neregulérní postavení cizince.  

Jako neregulérní migraci lze označit osoby, jejichž pobytové oprávnění nebo výkon 

ekonomické činnost není v souladu s platnými právními předpisy. Už z této poměrně 

široké definice vyplývá, že se může jednat o velmi pestrou škálu jednání různé intenzity. 

Z výzkumů vyplývá, že tento jev je velmi rozšířený a může se týkat od 15 000 až po více 

než 300 000 osob. 
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Z výzkumu provedeného mezi pracovníky NNO vyplývá, že nejpalčivěji je v oblasti 

pracovní migrace vnímáno  pracovní vykořisťování cizinců a porušování pracovního práva, 

nízká informovanost cizinců o jejich právech a povinnostech a celková neprůhlednost a 

byrokratičnost systému vyřizování povolení k práci a pobytu. Ke zlepšení postavení 

pracovních migrantů v České republice navrhli respondenti jednak zprůhlednění a 

zjednodušení celého administrativního procesu vyřízení povolení k pobytu a k práci nebo 

podnikání, lepší zajištění informovanosti cizinců, zvýšení flexibility pracovních migrantů a 

vytvoření „záchranné sítě“ v případě nečekané životní události.  

Nejvýznamnější institucí, která se angažuje na poli pracovní migrace jsou Ministerstvo 

vnitra a jeho dvě složky – Odbor azylové a migrační politiky a Správa uprchlických 

zařízení. Ministerstvo vnitra je gestorem migrační politiky a podílí se i na výkonu státní 

správy v oblasti povolování pobytu. Správa uprchlických zařízení během roku 2009 a 2010 

otevřela ve většině krajů v republice tzv. Centra na podporu integrace cizinců, tato centra 

by měla v jednotlivých regionech různými aktivitami podporovat sociální, právní a 

jazykovou emancipaci a integraci cizinců. Represivní a ochranou složkou v oblasti migrace 

je policie České republiky, zejména služba cizinecké  policie. Další dílčí úkoly jsou plněny 

v rámci kompetencí ostatních ministerstev, v rámci různých meziresortních orgánů. 

Důležitá je taktéž činnost mezivládních organizací. 

Na poli pracovní migrace se angažuje 43 NNO, nejčastější právní formou jsou občanská 

sdružení (27), 5 organizací jsou obecně prospěšné společnosti, 8 evidovaných církevních 

právnických osob, 1 nadace, 1 odborná zájmová organizace a 1 mezinárodní organizace a 

sdružení. Regionální členění NNO vykazuje značnou disproporci s počty usídlených 

cizinců v daném regionu. 

Analýzou činnosti NNO jsem zjistila, že nejvýznamnější společenské role těchto NNO lze 

charakterizovat jako servisní a ochranu práv a sociální změny. Nejčastějším druhem 

nabízených služeb je sociální, právní nebo specializované pracovní poradenství případně 

doplněné o asistenční služby, které je poskytováno jako sociální služba v souladu se 

zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Některé NNO nabízí také tlumočnické a 

překladatelské služby či přímo možnost právního zastoupení ve správních a soudních 

řízeních. Mnoho organizací se věnuje vzdělávání, nabízí zejména kurzy ČJ. Významnou 

roli hrají NNO díky informační a osvětové činnosti. NNO také často provádí monitoring 

veškerých aspektů ovlivňujících pracovní migranty, s čímž souvisí výzkumná a publikační 



 

 89 

činnost. Cizincům, kteří se ocitli v akutní nouzi nabízejí některé NNO přímou hmotnou 

pomoc, azylové bydlení, zprostředkování cesty do země původu apod. Činnost NNO 

přesahuje hranice ČR zejména v  projektech rozvojové zahraniční spolupráce, které jsou 

prevencí neregulérní pracovní migrace a s tím spojených problémů. Finanční podporu 

ostatním NNO poskytuje ze své podstaty nadace.  

Financování NNO je nejvíce závislé na veřejných rozpočtech. Nezastupitelnou roli hrají 

prostředky plynoucí z evropských fondů, nejdůležitějšími nástroji jsou Evropský sociální 

fond, Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí, Evropský uprchlický 

fond a  Evropský návratový fond. Výzkum mezi pracovníky NNO ukazuje na to, že 

financování NNO je vnímáno jako velmi ožehavý problém. Respondenti poukazovali na 

velkou finanční nejistotu, která brání v budování dlouhodobějších strategií.  Kritizováno 

také bylo, že přerozdělování financí z evropských fondů je v rukou OAMP MV ČR, což 

některé NNO vnímají ze dvou důvodů jako pokřivení tohoto prostoru. Finanční moc 

OAMP MVČR nad NNO může vést k tomu, že NNO nebudou svobodně vyjadřovat svůj 

kritický názor na činnost Ministerstva vnitra, což může znamenat oslabení společenské role 

NNO. Dále je kritizováno, že ministerstvo tyto peníze přerozděluje samo sobě do center na 

podporu integrace cizinců. 

Vztah státu a zmiňovaných NNO lze obecně v českém prostředí popsat pomocí teorie 

poptávky a nabídky, konkrétně transakčním modelem. (Muhič Dizdarevič, 2010:103-105) 

Jedná se o vztah kooperativní, přičemž stát má dominantní postavení z hlediska 

financování služeb poskytovaných NNO. Z hlediska poskytování služeb jsou NNO 

poměrně hodně svázány pravidly určenými státem, který poskytuje peníze, a v tomto 

ohledu nedisponují velkou mírou samostatnosti, což lze vnímat jako problém. Výzkum 

Alice Szczepanikové poukazuje na to, že vztah státu a NNO je vzájemně provázaný, i když 

převažuje vnímání tohoto vztahu jako dvou opozičních sil, což je velmi neproduktivní a 

tento do jisté míry stereotyp je potřeba opustit. (Szczepaniková, 2011)  

Z mého výzkumu vyplývá, že na centrální úrovni pracovníci NNO vnímají vztah NNO a 

státu jako nevyvážený. Souvisí to především se zmiňovaným financováním, které staví 

NNO do závislého postavení prostého subdodavatele služeb bez dostatečného 

společenského ocenění přínosu jejich práce. Až na výjimky je kladně vnímán vztah se 

státními institucemi na lokální úrovni, kde je však spolupráce v největší míře ovlivněna 

spíš než systémovým nastavením pouhou ochotou úředníků komunikovat a spolupracovat.  
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Česká migrační politika je ve velké míře propojena s politikou unijní, ovšem stále je jí 

ponechán velký prostor pro vlastní vnitrostátní nasměrování. Českou migrační politiku 

zejména od roku 2005 do roku 2007/2008 ovlivnil ekonomický růst, nízká nezaměstnanost 

a nenaplněná poptávka po pracovní síle, takže byl umožněn velký příliv nekvalifikovaných 

pracovních migrantů. Hospodářská recese a narůstající nezaměstnanost, kterým česká 

ekonomika čelila od konce roku 2008, byly hlavní přičinou změny kurzu migrační politiky 

směrem k restriktivnějším opatřením a větší regulaci. Hlavní opatření, které stát od tohoto 

období přijal, byly v podstatě trojího druhu – jednak stát začal usilovat o striktnější 

regulaci pracovní migrace, což vyústilo v návrh zcela nového konceptu regulativ 

ekonomické migrace do ČR; dále stát zvýšil restriktivní opatření proti neregulerní migraci 

a zcela ojedinělým počinem v českém prostředí byly časově omezené návratové programy, 

které měly motivovat cizince k odchodu z České republiky.  

Z výsledků výzkumu mezi pracovníky NNO vyplývá, že NNO na české migrační politice 

posledních let kritizují absenci dlouhodobější koncepce, která by neměla vycházet pouze 

z aktuálních potřeb české ekonomiky, ale měla by zohledňovat i reálné sociální potřeby 

příchozích cizinců a  možnosti jejich integrace. Možné změny by mohla přinést začínající 

rekodifikace cizineckého práva, i když i návrh, z nějž nový věcný záměr zákona vychází, 

je taktéž předmětem kritiky  - zejména je kritizována snaha státu o „řízenou migraci“.  

 

Pracovníci NNO se během výzkumu vyjádřili ve prospěch regulované migrace. Názory se 

lišily na míru regulace – někteří dotazovaní pracovníci NNO by uvítali volnější přístup na 

trh práce nebo alespoň zajištění větší flexibility pracovním migrantům, než nabízí současná 

pravidla, někteří považují současnou úpravu za vyhovující, ovšem problém je jak 

nastavená pravidla fungují v praxi. Všichni zúčastnění pak shodně uvedli, že by kvitovali 

zvýšení transparentnosti a zjednodušení celého administrativního procesu vyřízení 

povolení k pobytu a k práci nebo podnikání, což by znamenalo i omezení prostoru pro 

různé zprostředkovatele. Dále by bylo potřeba zajistit větší informovanost cizinců a to 

nejen zde, ale i v zemích původu před případným příjezdem do České republiky. 

 

Výzkum dále potvrdil předpoklad, že ekonomická krize se projevila i v činnosti NNO -  

změnila se struktura problémů, s nimiž se cizinci na NNO obrací, některé organizace 

pozorují nárůst počtu klientů a změny v jejich struktuře (nárůst počtu občanů EU); dále je 

pro NNO nyní obtížnější realizovat některé projekty pracovního poradenství, protože je 
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obecně nižší poptávka na pracovním trhu. O tom, že se ekonomická krize promítla do 

činnosti NNO, kterou v oblasti pracovní migrace vyvíjejí, svědčí i existence speciálních 

projektů, kterými NNO na tuto skutečnost reagují.  

 

Žádná ze zkoumaných organizací nezaznamenala, že by se důsledky ekonomické krize 

promítly do přímého vztahu se státními institucemi. NNO zmiňují v tomto ohledu pouze 

prohloubení problémů ve financování své činnosti, což souvisí s celkově zeštíhleným 

státním rozpočtem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 92 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJ Ů 
 
Literatura: 

Babická, Karolína. 2009. Co chystá Švédsko v oblasti migrace a azylu na své předsednictví? [online]. 
Migraceonline.cz, 4.9.2009 [cit. 10.1.2012].  Dostupné z: <http://www.migraceonline.cz/e-
knihovna/?x=2196361>  

Bičáková, Olga. 2011. Změny v agenturním zaměstnávání od 1.ledna.2011 [online]. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí. [cit. 4.4.2012] Dostupné z: <http://www.mpsv.cz/cs/10041> 

Boušková, Petra. 1998. „Pracovní migrace v České republice v 70. až 90. letech.“  Jednání Národního 
kulatého  stolu na téma vztahy mezi komunitami a integrace cizinců. [online] 1998. Praha: Ministerstvo 
vnitra [cit. 12.12.2011]. Dostupné z:  
<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/azyl/integrace2/nks01/prispevek4.pdf>   

 
Burdová Hradečná, Pavla. 2009. Postavení cizinců  [online]  Český helsinský výbor. [cit. 4.4.2012] Dostupné 
z: <http://helcom.cz/view.php?cisloclanku=2010051709> 
 
Člověk v tísni. 2004. Za prací do Česka. Praha: Člověk v Tísni 
 
Člověk v tísni. 2010 „Fiasko zvané zelené karty“. [online] Praha: Člověk v tísni [cit. 14.3.2012]. Dostupné z: 
<http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=321&idArt=1183> 
 
Člověk v tísni. 2012. „Novinky v oblasti migrační, azylové a integrační politiky EU “, [online] V obraze – 
Bulltein pro státní správu, 31.1.2012. [cit. 18.3.2012] <http://migration4media.net/2012/01/31/program-
migrace-vydal-informacni-bulletin-o-migraci/> 
 
Disman, Miroslav. 2008. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum 
 
Drbohlav, Dušan. 2008. Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu). Praha: 
Karolinum 
 
Fetter, Richard W. 2009. „Závislá práce vs. „švarcsystém“ “, [online] Finanční noviny, 16.11.2009. [cit. 
12.12.2011] Dostupné z: <http://www.financninoviny.cz/kariera/pravo/zpravy/zavisla-prace-vs-svarc-
system/400207>   
 
Frič, Pavol, Martin Bútora. 2005. Role občanského sektoru ve veřejné politice. In: Potůček, Martin a kol.. 
2005. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství 
 
Gabal, Ivan. 2004. Analýza postavení cizinců dlouhodobě žijících v ČR a návrh optimalizačních kroků. 
Pracovní studie [online]. Říjen 2004. Praha: Ivan Gabal Analysis and Consulting. [cit. 16.3.2012] Dostupné z: 
<http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_1349_600424750.pdf >   
 
Geist, Bohumil. 1992. Sociologický slovník. Praha: Victoria Publishing 
 
Hendl, Jan. 2005. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál 
 
Henig, David. 2007. „Migrace“. AntropoWEBZIN [online] 2-3/2007 [cit. 12.12.2011]. Dostupné z: 
<http://antropologie.zcu.cz/webzin/migrace> 
 
Jelínková, Marie. 2011. Připomínky Multikulturního centra Praha k materiálu nazvanému „Návrh opatření k 
řízení ekonomické migrace, ochraně práv osob migrujících za prací a realizaci návratů ( čj. MV-107107-
3/OAM-2010) [online].  Migraceonline.cz, 12.4.2011 [cit. 9.4.2012] Dostupné z: 
<http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2283642> 
 
Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. 2012. Konsorcium nevládních organizací 
pracujících s migranty vítá, že úřady práce nebudou paušálně zamítat vydávání nových pracovních povolení 



 

 93 

pro cizince. Tisková zpráva. 16.3.2012. [online]. [cit. 6.4.2012] Dostupné z:  
<http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2329419>  
 
Klub mladých Evropanů. 2008. Konkurenceschopnost a volný pohyb pracovních sil v rámci Evropské  unie  
[online]. Respekt institut, o.p.s. [cit. 18.3.2012]. Dostupné z: <http://www.euroskop.cz/gallery/35/10567-
konkurenceschopnost_a_volny_pohyb_ps.pdf> 
 
Kušniraková, Tereza, Pavel Čižinský. 2011. Dvacet let české migrační politiky: liberální, restriktivní, anebo 
ještě jiná? [online]. Geografie 116 (2011/ 4), str. 497 – 513 [cit. 10.4.2012]. Dostupné z: 
<http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/2012/01/g11-4-7kusnirakova_cizinsky.pdf> 
 
Levrincová, Pavla. 2011. „Legislativní a institucionální rámec“. In: Kol. autorů. 2011. Migrace a rozvoj, 
Rozvojový potenciál mezinárodní migrace.  Praha:  Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí. 2010a. „Vydávání povolení k zaměstnání pro cizince se 
zpřísní.“ Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. [cit. 5.4.2012]  Dostupné z: 
<http://www.mpsv.cz/cs/8662> 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí. 2010b. „Úřady práce zefektivňují kontroly zahraniční 
zaměstnanosti.“ Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. [cit. 5.4.2012]  Dostupné z: 
<http://www.mpsv.cz/cs/8048> 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí. 2011. „Změny v zaměstnávání cizinců v rámci novely zákona o 
zaměstnanosti.“ Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. [cit. 5.4.2012]  Dostupné z: 
<http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/58> 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí. 2012a. „Vymezení základních pojmů.“ Integrovaný portál MPSV 
[online]. [cit. 6.4.2012]. Dostupné z: 
<http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_cizincu/zz_vymezeni_pojmu> 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí. 2012b. „Vývoj nezaměstnanosti od července 2004.“  Integrovaný portál 
MPSV [online]. [cit. 8.4.2012]. Dostupné z: 
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/vyvoj_od_072004/?_piref37_240420_37_240419_240419.statse=200000000
0011&_piref37_240420_37_240419_240419.statsk=2000000000017&_piref37_240420_37_240419_240419
.send=send&_piref37_240420_37_240419_240419.stat=2000000000018&_piref37_240420_37_240419_24
0419.obdobi=D&_piref37_240420_37_240419_240419.uzemi=1000&ok=Vybrat> 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí. 2012c. Informace o pokynech pro úřady práce v oblasti vydávání 
povolení k zaměstnání cizincům mimo EU. Tisková zpráva. 9.2.201[online]. [cit. 6.4.2012] Dostupné z: 
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/12141/tz_090212.pdf> 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí. 2012d. MPSV k vydávání pracovních povolení pro cizince. Tisková 
zpráva. 15.3.2012 [online]. [cit. 6.4.2012] Dostupné z: 
<http://aa.ecn.cz/img_upload/224c0704b7b7746e8a07df9a8b20c098/tz_mpsv_160312a.pdf> 
 
Ministerstvo vnitra. 2008. „Azyl a migrace“. Rubrika o migraci, hledání útočiště a začleňování cizinců v naší 
zemi [online]. [cit. 6.4.2012]. Dostupné z: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/azyl/migrace.html> 
 
Ministerstvo vnitra. 2009. „Hospodářská krize a propouštění zahraničních pracovníků“. Ministerstvo vnitra 
[online]. [cit. 4.4.2012]. Dostupné z: <http://www.mvcr.cz/clanek/zpravodajstvi-hospodarska-krize-a-
propousteni-zahranicnich-pracovniku.aspx> 
 
Ministerstvo vnitra. 2010. Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v 
roce 2009, Praha: Ministerstvo vnitra  
 
Ministerstvo vnitra. 2011. Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v 
roce 2010, Praha: Ministerstvo vnitra  
 
Muhič Dizdarevič, Selma. 2010. Občanský sektor, trh a stát z pohledu vybraných teorií. In: Skovajsa a kol. 
2010. Občanský sektor. Organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: Portál 



 

 94 

 
Národní ekonomická rada vlády. 2009. Závěrečná zpráva [online]. Národní ekonomická rada vlády [cit. 
12.12.2011]. Dostupné z: <http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/zaverecna-zprava-
NERV.pdf> 
 
Novotný, Jiří. 2008. Nevládní neziskové organizace na začátku 21. století [online]. Vysoká škola ekonomická 
v Praze [cit. 1.4.2012]. Dostupné z: <http://www.vse.cz/aop/cislo.php?cislo=5&rocnik=2008> 
 
Odbor EU a mezinárodního práva Ministerstva vnitra. 2011. „Informace o Lisabonské smlouvě a změny, 
které přináší pro oblast vnitřních věcí“. Ministerstvo vnitra České republiky, 16.3.2011 [online].  [cit. 
16.12.2011] Dostupné z:  
<http://www.mvcr.cz/clanek/agenda-eu-na-mv-lisabonska-smlouva.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d> 
 
Ondrušek a kol. 2000. Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie. Bratislava: Centrum prevencie a riešenia 
konfliktov, Parners for Democratic Change – Slovakia 
 
Pořízek, Pavel. 2010. Přístup k podání žádosti o vízum a regulace počtu podaných žádostí [online]. 
Migraceonline.cz, 5.8.2010 [cit. 1.4.2012]. Dostupné z: <http://www.migraceonline.cz/e-
knihovna/?x=2240480> 
 
Potůček, Martin. 2005. Trh, stát a občanský sektor jako regulátory života společnosti. In: Potůček, Martin a 
kol.. 2005. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství 
 
Rozumek, Martin, Eva Holá, Petra Khollová. 2011. Připomínky OPU k materiálu nazvanému „Návrh 
opatření k řízení ekonomické migrace, ochraně práv osob migrujících za prací a realizaci návratů“,( čj. MV-
107107-3/OAM-2010) [online].  Organizace pro pomoc uprchlíkům, 3.1.2011. [cit. 9.4.2012]  Dostupné z:  
<http://www.opu.cz/cz/article/16> 
 
Saková, Tereza, Šárka Martínková. 2009. Role inspektorátů práce při kontrole pracovních agentur v České 
republice[online]. Migraceonline.cz, 5.8.2010 [cit. 9.4.2012]. Dostupné z: [online]. Migraceonline.cz, 
5.8.2010 [cit. 1.4.2012]. Dostupné z: <http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2210863> 
 
Slaný, Antonín a kol. 2006.  Konkurenceschopnost české ekonomiky (vývojové trendy). Brno: Masarykova 
univerzita  
 
Szczepaniková, Alice. 2009. Mezi státem a klienty - Nevládní neziskové organizace pracující s uprchlíky a 
migranty v ČR [online]. Migraceonline.cz, 16.1.2010 [cit. 27.3.2012].  Dostupné z: 
<http://migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2212820>   
 
 
Webové stránky: 
 
<http://cestina-pro-cizince.cz/index.php?hl=cs_CZ>, Čeština pro cizince [cit. 22.3.2012] 
 
<http://www.domavcr.cz>, Doma v České republice  [cit. 28.3.2012] 
 
<http://www.epim.info/who-we-are/about-us/>, European Programme for Integration and Migration [cit. 
1.4.2012] 
 
<http://www.esfcr.cz/evropsky-socialni-fond-v-cr>, Evropský sociální fond v ČR [cit. 17.3.2012] 
 
<http://www.charita.cz/o-charite/organizacni-struktura-charity-cr/>, Charita ČR, [cit. 5.4.2012] 

 
<http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm>, International Labour Organization [cit. 
24.3.2012] 
 
<http://www.iom.cz/o-nas>, Mezinárodní organizace pro migraci, [cit. 23.3.2012] 
 



 

 95 

<http//integracnicentra.cz/Onas/InformaceOProjektech.aspx>, Centra na podporu integrace cizinců [cit. 
22.3.2012] 
 
<http://www.isnno.cz/evidencennov10001/DesignPages/SeznamNNO.aspx>, Ministerstvo vnitra [cit. 
27.3.2012] 
 
<http://www.konsorcium-nno.cz/>, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR [cit. 
28.3.2012] 
 
<http://www.migrace.com/cs/delame/projekty>, Sdružení pro integraci a migraci, [cit. 13.4.2012] 
  
<http://www.migraceonline.cz> Migraceonline.cz [cit. 28.3.2012] 
 
<http://www.mpsv.cz/cs/1006>, Ministerstvo práce a sociálních věcí [cit. 24.3.2012]  
 
<www.nros.cz>, Nadace rozvoje občanské společnosti, [cit. 1.4.2012] 
 
<http://www.osf.cz/lidska-prava-a-diskriminace/postaveni-migrantu-v-cr>, Open Society Fund, [cit. 

5.4.2012]) 

 
<http://www.policie.cz/clanek/sluzba-cizinecke-policie-reditelstvi-sluzby-cizinecke-policie.aspx>, 
Ředitelství služby cizinecké policie [cit. 22.3.2012] 
 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/vybory/pro-prava-cizincu/uvod-55935/>, Rada vlády ČR [cit. 23.3.2012] 
 
 
Použité výzkumy: 
 
European Commission. 2009. „Undocumented migration, Counting the Uncountable. Data and Trend sacross 
Europe. Final Report.“ Clandestino Project [online]. 23.11.2009. European Commision. [cit. 14.3.2012] 
Dostupné z: <http://clandestino.eliamep.gr/wp-content/uploads/2010/03/clandestino-final-report_-november-
20091.pdf> 
 
Český statistický úřad. 2009. Cizinci v České republice 2009. Praha: Český statistický úřad  
 
Český statistický úřad. 2010. Cizinci v České republice 2010. Praha: Český statistický úřad  
 
Český statistický úřad. 2011. Cizinci v České republice 2011. Praha: Český statistický úřad  
 
Český statistický úřad. 2012. Počet cizinců. [online] Český statistický úřad. [cit. 18.3.2012]  Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/tabulky/ciz_pocet_cizincu-001 
 
Centrum pro výzkum neziskového sektoru. 2008. Efektivnost poskytování služeb nestátními neziskovými 
organizacemi v oblasti integrace cizinců. Výzkumná zpráva pro Ministerstvo práce a sociálních věcí. [online]  
Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru [cit. 25.3.2012].  Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/8461/Efektivnost_sluzeb_NNO_integrace_cizincu.pdf 
 
Fix, Michale, Papademitriou Demetrios G., Batalova Jeane, Terrazas Aaron, Lin Serena Yi-Ying, 
Miggelstadt Michelle. 2009. „Migration and the Gloobal Recession.“ A Report Commissioned by the BBC 
World Service. [online] Washington DC: Migration Policy Institute [cit. 12.12.2012]. Dostupné z: 
http://www.migrationpolicy.org/pubs/MPI-BBCreport-Sept09.pdf 
 
GAC, spol. s.r.o. 2007. Analýza přístupu žen imigrantek a mužů imigrantů ke vzdělávání a na trh práce v ČR 
[online] Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí [cit. 25.3.2012]. Dostupné z: 
http://www.cizinci.cz/files/clanky/484/Analyza_imigranti.pdf 
 
Horáková, Milada. 2010. Vývoj pracovních migrací v České republice v období hospodářské recese. Praha: 
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 
 



 

 96 

Horáková,  Milada. 2010. Život cizinců v České republice. Praha: Český statistický úřad 
 
Horáková, Milada. 2011. Mezinárodní pracovní migrace v České republice v období pokračující hospodářské 
recese. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí. 2012. Vývoj nezaměstnanosti od roku 2004. [online] Ministerstvo práce 
a sociálních věcí [cit. 10.2.2012]. Dostupné z: 
<http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/vyvoj_od_072004/?_piref37_240420_37_240419_240419.statse=20000000
00011&_piref37_240420_37_240419_240419.statsk=2000000000017&_piref37_240420_37_240419_24041
9.send=send&_piref37_240420_37_240419_240419.stat=2000000000018&_piref37_240420_37_240419_2
40419.obdobi=C&_piref37_240420_37_240419_240419.uzemi=1000&ok=Vybrat> 
 
Szczepaniková, Alice. 2008. Constructing a Refugee: The State, NGOs and Gender Experiences of Asylum 
in The Czech Republic [online]. Wawerick: University of Wawerick, Department of Sociology. [cit. 
25.3.2012]. Dostupné z: http://wrap.warwick.ac.uk/2044/1/WRAP_THESIS_Szczepanikova_2009.pdf 
 
 
Zákony a jiné legislativní texty: 
 
Listina základních práv a svobod 
 
Nařízení vlády č. 64/2009 z 5.března.2009 o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou 
dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat 
 
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES  z  23. května 2007 o zřízení Evropského 
uprchlického fondu jako součásti obecného programu „Solidarita a  řízení migračních toků“ 
 
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 575/2007/ES ze dne 23. května 2007 o zřízení Evropského 
návratového fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních 
toků“ 
 
Rozhodnutí Rady ze dne 15. července 2008 č. 2008/618/ES o hlavních směrech politik zaměstnanosti 
členských států 
 
Rozhodnutí Rady 2007/435/ES ze dne 25. června 2007 o zřízení Evropského fondu pro integraci státních 
příslušníků třetích zemí na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a  řízení 
migračních toků“ 
 
Směrnice rady 2009/50/ES ze dne 25.5.2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků ze třetích 
zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (tzv. „směrnice o modrých kartách“) 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu 
vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky 
třetích zemí a společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém 
členském státě 
 
Smlouva o založení Evropského společenství 
 
Úmluva o právním postavení uprchlíků 
 
Usnesení vlády č. 49 z 19.ledna 2011 o opatřeních k řízení ekonomické migrace, ochraně práv osob 
migrujících za prací a realizaci návratů  
 
Usnesení vlády České republiky č. 55 ze dne 13. ledna 2003, o zásadách politiky vlády v oblasti migrace 
cizinců 
 
Usnesení vlády č. 92 ze dne 1. února 2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy 
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Usnesení vlády č. 119 z 8. února 2010 o východiscích z krize, politice vlády v krátkodobém a střednědobém 
horizontu 
 
Usnesení vlády České republiky č. 171 ze dne 9. února 2009 k zajištění bezpečnostní situace České republiky 
v souvislosti s propouštěním zahraničních pracovníků v důsledku hospodářské krize 
 
Usnesení vlády č. 344 ze dne 10. května 2010 k Analýze aktuálního vývoje a problémů v oblasti migrace 
 
Usnesení vlády č. 450 ze dne 15. června 2011 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním 
neziskovým organizacím pro rok 2012  
 
Usnesení vlády České republiky č. 587 ze dne 4. května 2009 o projektu Dobrovolné návraty nelegálně 
pobývajících cizinců 
 
Usnesení vlády České republiky č. 588 ze dne 4. května 2009 o projektu Dobrovolné návraty - II. fáze 
 
Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností 
 
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
 
Zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů 
 
Zákon č. 221/2003 Sb. o dočasné ochraně cizinců 
 
Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech 
 
Zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech 
 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
 
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu  
 
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky  
 
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
 
Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání 
 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád  

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

Zákon  č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

 

Rozhovory: 

6 anonymizovaných rozhovorů s pracovníky NNO zabývajících se pracovní migrací 

 

 

 

 

 

 



 

 98 

PŘÍLOHY 
 
 

Příloha č. 1: Výčet ostatních právních předpisů regulujících pobyt a ekonomickou 
činnost cizinců na území České republiky 

 
Zákon 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších 
předpisů; 
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů;  
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů; 
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů; 
Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů; 
Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a 
některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů; 
Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;' 
Nařízení Rady (EEC) č.2434/92 z 27. července 1992 pozměňující Část II Nařízení (EEC) č. 
1612/68, o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství; 
Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů 
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních 
příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů; 
Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů; 
Zákon č. 111/1998Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů;  
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů  
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních 
příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání 
odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů  
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně 
některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších 
předpisů 
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů  
Zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních 
občanů, ve znění pozdějších předpisů  
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Příloha č. 2: Výčet NNO působících v oblasti pracovní migrace v České republice 

 
 
Název organizace 
Arcidiecézní charita Praha 
 
Kontakt 
Londýnská 44 
120 00 Praha 2 
www.charita-adopce.cz 
projekty@charita-adopce.cz 
 
Právní forma 
církevní právnická osoba 
 
Místo působení 
Praha 

Druh činnosti 
sociální poradenství 
právní poradenství 
krizová pomoc 
asistenční služby 
hmotná pomoc 
azylové bydlení 
terénní práce 
informační služby 
osvětová a vzdělávací činnost 
tlumočnické a překladatelské služby 
osvětová a vzdělávací činnost 
monitoring 
výzkumná a publikační činnost 

 
Název organizace 
Asociace pro právní otázky imigrace 
 
Kontakt 
Moravská 9 
120 00 Praha 2 
www.asimos.cz 
info@asimos.cz 
 
Právní forma 
občanské sdružení 
 
Místo působení 
Praha, Středočeský kraj 

 
Druh činnosti 
právní poradenství 
informační služby 
osvětová a vzdělávací činnost 
monitoring 
výzkumná a publikační činnost 
 

Název organizace 
Asociace učitelů češtiny jako cizího 
jazyka 
 
Kontakt 
Hloubětínská 26 
198 00  Praha 9 
www.auccj.cz 
info@auccj.cz 
 
Právní forma 
odborná zájmová organizace 
 
Místo působení 
Praha 

 
Druh činnosti 
kurzy ČJ 
 

Název organizace 

Brnopolis, o.s. 
 
Kontakt 
Veveří 9 
602 00 Brno 
www.brnopolis.eu 
info@brnopolis.eu 
 
Právní forma 
občanské sdružení 
 
Místo působení: 

 
Druh činnosti 
sociální poradenství 
pracovní poradenství 
kulturní a společenské akce 
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Jihomoravský kraj 
 
Název organizace 

Centrum multikulturního vzd ělávání, o.s. 
 
Kontakt 
Masarykovo nám. 34 
586 01 Jihlava 
www.centrumjihlava.cz 
ivp.ji@seznam.cz 
 
Právní forma 
občanské sdružení 
 
Místo působení 
Kraj Vysočina 

 
Druh činnosti 
sociální poradenství 
terénní práce 
osvětová a vzdělávací činnost 
asistenční služby 
kurzy ČJ 
kurzy PC gramotnosti 
 

 
Název organizace 
Centrum pro integraci cizinců, o.s. 
 
Kontakt 
Kubelíkova 55 
130 00 Praha 3 
info@cicpraha.org 
www.cicpraha.org 
 
Právní forma 
občanské sdružení 
 
Místo působení 
Praha, Středočeský kraj 

 
Druh činnosti 
sociální poradenství 
pracovní poradenství 
kurzy ČJ 
asistenční služby 
monitoring 
výzkumná a publikační činnost 
 

 
Název organizace 
Český helsinský výbor 
 
Kontakt 
Štefánikova 21 
150 00 Praha 5 
telefon: 220 515 188 
www.helcom.cz 
marketa.kovarikova@helcom.cz 
 
Právní forma 
mezinárodní organizace a sdružení 
 
Místo působení 
Praha 

 
Druh činnosti 
osvětová  a vzdělávací činnost 
sociální poradenství 
právní poradenství 
monitoring, výzkumná a publikační činnost 

 
Název organizace 

Člověk v tísni, o. p. s. 
 
Kontakt 
Šafaříkova 635 
120 00 Praha 2 
www.clovekvtisni.cz 
mail@clovekvtisni.cz 
 
Právní forma 
obecně prospěšná společnost 
 
Místo působení 
Česká republika, zahraničí 

 
Druh činnosti 
osvětová a vzdělávací činnost 
kulturní akce 
informační služby 
monitoring, výzkumná a publikační činnost 
zahraniční rozvojová spolupráce 

Název organizace 
Diakonie Českobratrské církve 
evangelické 

Druh činnosti 
sociální poradenství 
právní poradenství 



 

 101 

 
Kontakt 
Belgická 22 
120 00 Praha 2  
telefon: 242 487 812     
www.diakonie.cz 
info@diakonie.cz 
 
Právní forma 
církevní právnická osoba    
 
Místo působení  
Praha 

asistenční služby 
hmotná pomoc 
krizová pomoc 
azylové bydlení 
terénní práce 
informační služby 
osvětová a vzdělávací činnost 
veřejná sbírka 

Název organizace 
Diecézní charita Brno 
 
Kontakt 
Kpt. Jaroše 9 
P.O.BOX 635 
661 35 Brno 
www.dchb.caritas.cz 
lucie.hornakova@charita.cz 
 
Právní forma 
církevní právnická osoba 
 
Místo působení 
Jihomoravský kraj 

Druh činnosti 
sociální poradenství 
právní poradenství 
asistenční služby 
terénní práce 
informační služby 
osvětová a vzdělávací činnost 
monitoring 
 

Název organizace 
Diecézní charita České Budějovice 
 
Kontakt 
Kanovnická 16 
370 01 České Budějovice  
www. dchcb.cz 
sekretariat@charitacb.cz 
 
Právní forma 
církevní právnická osoba 
 
Místo působení 
Jihočeský kraj 

Druh činnosti 
sociální poradenství 
právní poradenství 
výuka ČJ 
výuka PC gramotnosti 
 

 
Název organizace 

Diecézní charita Hradec Králové 
 
Kontakt 
Velké náměstí 37 
500 01 Hradec Králové 
www.hk.caritas.cz 
dchhk@hk.caritas.cz 
 
Právní forma 
církevní právnická osoba 

 
Místo působení 
Královéhradecký kraj 

 
Druh činnosti 
sociální poradenství 
právní poradenství 
asistenční služby 
terénní práce 
kurzy ČJ 
informační služby 
osvětová a vzdělávací činnost 
monitoring 

 
Název organizace 
Diecézní charita Litoměřice 
 
Kontakt  
Dómské náměstí 10 
412 01 Litoměřice   
http://dchltm.cz/ 

 
Druh činnosti 
sociální poradenství 
právní poradenství 
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dchltm@dchltm.cz 
 
Právní forma 
církevní právnická osoba 
 
Místo působení 
Ústecký kraj 
 
 
Název organizace 
Diecézní charita Plzeň 
 
Kontakt 
Cukrovarská 16 
301 00 Plzeň 
http://www.dchp.cz 
poradna@dchp.cz 
 
Právní forma 
církevní právnická osoba 
 
Místo působení 
Plzeňský kraj 

 
Druh činnosti 
sociální poradenství 
právní poradenství 
asistenční služby 
 

 
Název organizace 
Euviet 
 
Kontakt 
Libušská 319/126,  
14200 Praha 
www.euviet.eu 
info@euviet.eu 
 
Právní forma 
občanské sdružení 
 
Místo působení 
Praha 

 
Druh činnosti 
sociální poradenství 
informační služby  
osvětová a vzdělávací činnost 
kulturní akce 

 
Název organizace 

Evropská kontaktní skupina 
 
Kontakt 
Dejvická 28 
160 00 Praha 6 
www.ekscr.cz 
info@ekscr.cz 
 
Právní forma 
občanské sdružení 
 
Místo působení 
 Praha, Plzeňský kraj  

 
Druh činnosti 
sociální poradenství 
právní poradenství 
kurzy ČJ 
informační služby 
osvětová a vzdělávací činnost 
monitoring 

 
Název organizace 
Farní charita Kyje – Černý Most 
 
Kontakt 
Prelátská 12 
Praha 9 – Kyje 
tel.: 739 203 254 
www.charitakyje.cz 
charita-kyje-cm@centrum.cz 
 
Právní forma 
církevní právnická osoba 

 
Druh činnosti 
kurzy ČJ 
kurzy PC gramotnosti 
sociální poradenství 
pracovní poradenství 
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Místo působení 
Praha 
 
Název organizace 
GLE, o.p.s. 
 
Kontakt 
Tyršova 1832/7  
120 00 Praha 2 
www.gle.cz 
prague@gle.co.uk 
 
Právní forma 
obecně prospěšná společnost 
 
Místo působení 
Praha, Středočeský kraj 

 
Druh činnosti 
pracovní a podnikatelské poradenství 

 
Název organizace 
Charita Česká republika 
 
Kontakt 
Vladislavova 1460/12 
110 00  Praha 1 
www.charita.cz 
sekretariat@charita.cz 
 
Právní forma 
církevní právnická osoba 
Místo působení 
Česká republika 

 
Druh činnosti 
Projekty uskutečňovány přes charity v regionech. 

 
Název organizace 
InBáze Berkat, o.s. 
 
Kontakt 
Legerova 50 
120 00 Praha 2 
www.inbaze.cz 
info@inbaze.cz 
 
Právní forma 
občanské sdružení 
 
Místo působení 
Praha, Jihočeský kraj 

 
Druh činnosti 
pracovní poradenství 
sociální poradenství 
asistenční služby 
osvětová a vzdělávací činnost 
informační služby 

 
Název organizace 

INFO-DRÁČEK, o.s. 
 
Kontakt 
Libušská 319, budova XB3 
142 00 Praha 4 
www.info-dracek.cz 
info@info-dracek.cz 
 
Právní forma 
Občanské sdružení 
 
Místo působení 
Praha 

 
Druh činnosti 
pracovní poradenství 
sociální poradenství 
asistenční služby 
terénní práce 
kurzy ČJ 

Název organizace                                                     
Druh činnosti 
právní poradenství 
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Iuriducum Remedium, o. s. 

 
Kontakt 
U Průhonu 23/1201 
17000 Praha 7 
www.iure.org 
iure@iure.org 
 
Právní forma 
občanské sdružení 
 
Místo působení 
Česká republika 
Název organizace 

Klub Hanoi 
 
Kontakt 
Libušská 319/126 
142 00 Praha  
www.klubhanoi.cz 
klubhanoi@klubhanoi.cz 
 
Právní forma 
občanské sdružení 
 
Místo působení 
Praha, Ústecký kraj, zahraničí 

 
Druh činnosti 
právní poradenství 
tlumočnické a překladatelské služby 
osvětová a vzdělávací činnost 
informační služby 
terénní práce  
monitoring 
zahraniční rozvojová spolupráce 
 

Název organizace 

Konsorcium nevládních organizací 
pracujících s migranty, o.s. 
  
Kontakt 
Vladislavova 44/10 
110 00 Praha 1 
office@konsorcium-nno.cz 
www.konsorcium-nno.cz 
 
Právní forma 
občanské sdružení 
 
Místo působení 
Česká republika 

 
Druh činnosti 
osvětová a vzdělávací činnost 
informační služby  
monitoring, výzkumná a publikační činnost 
 

Název organizace 

La Strada, o.p.s. 
 
Kontakt 
Bořivojova 1007/105 
P.O.Box 305  
130 00  Praha-Žižkov  
www.strada.cz 
la-strada@strada.cz 
 
Právní forma 
obecně prospěšná společnost 
 
Místo působení 
Česká republika, zahraničí 

 
Druh činnosti 
finanční a materiální pomoc 
sociální poradenství 
pracovní poradenství 
právní poradenství 
zprostředkování zdravotní a psychologické nebo 
psychiatrické péče 
azylové bydlení 
zprostředkování cesty do domovské země  
zprostředkování následné péče v zemi původu 
 

Název organizace  
Druh činnosti 
poradenství ve vzdělávání 
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META o.s. - Sdružení pro příležitosti 
mladých migrantů 
 
Kontakt 
Ječná 17 (3.patro) 
120 00 Praha 2 
www.meta-os.cz 
info@meta-oc.cz 

 
Právní forma 
občanské sdružení 
 
Místo působení 
Praha, Středočeský kraj 

pracovní poradenství 
osvětová a vzdělávací činnost 
informační služby  
monitoring, výzkumná a publikační činnost 
 

Název organizace 

Most pro lidská práva, o. s. 
 
Kontakt 
Třída 17. listopadu 216 
530 02 Pardubice 
www.mostlp.eu 
info@mostlp.eu 
 
Právní forma 
občanské sdružení 
 
Místo působení 
Pardubický kraj 

 
Druh činnosti 
sociální poradenství 
právní poradenství 
kurzy ČJ 
osvětová a vzdělávací činnost 

Název organizace 

Multikulturní centrum – České 
Budějovice, o.s. 
 
Kontakt 
Žižkova tř. 309/12 
370 01 České Budějovice 
www.multik.cz 
multikulturni@centrum.cz 
 
Právní forma 
občanské sdružení 
 
Místo působení 
Jihočeský kraj 

 
Druh činnosti 
sociální poradenství 
kurzy ČJ 
kurzy PC gramotnosti 
 

 
Název organizace 
Multikulturní centrum Praha 
 
Kontakt 
Vodičkova 36 (Palác Lucerna),  
116 02 Praha 1 
www.mkc.cz,  
infocentrum@mkc.cz 
 
Právní forma 
občanské sdružení  
 
Místo působení  
Česká republika 

 
Druh činnosti 
monitoring, výzkumná a publikační činnost 
informační služby 
kulturní akce 
osvětová a vzdělávací činnost 
koordinace činnosti ostatních NNO 
terénní práce 
sociální poradenství 
 

 
Název organizace 

Nadace Open Society Fund Praha 

 
Druh činnosti 
finanční podpora NNO 
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Kontakt 
Jeseniova 47 
130 00 Praha 3 
www.osf.cz 
osf@osf.cz 
 
Právní forma 
nadace 
 
Místo působení 
Česká republika 
 
Název organizace 
Nová škola, o.p.s. 
 
Kontakt 
Pod výtopnou 367/2  
186 00  Praha-Karlín 
telefon: 721 538 687 
www.novaskola.org 
novaskola@novaskola.org 
 
Právní forma 
obecně prospěšná společnost 
 
Místo působení 
Praha 

 
Druh činnosti 
osvětová  a vzdělávací činnost 
informační služby 

 
Název organizace 
Občanské sdružení Oberig 
 
Kontakt 
Horova 8 
Ústí nad Labem 
www.oberig.cz 
oberig@email.cz 
 
Právní forma 
občanské sdružení  
 
Místo působení 
Ústecký kraj 

 
Druh činnosti 
sociální poradenství 
kurzy ČJ 
tlumočnické a překladatelské služby 
 

 
Název organizace 
Občanské sdružení Studnice 
 
Kontakt 
Krátká 2 
301 17 Plzeň 
www.studnice-os.cz 
pavel.skarban@studnice-os.cz 
 
Právní forma 
občanské sdružení 
 
Místo působení 
Plzeňský kraj 

 
Druh činnosti 
pracovní poradenství 
kurzy ČJ 
kurzy PC gramotnosti 
osvětová a vzdělávací činnost 
 

 
Název organizace 
OPU, o.s. – Organizace pro pomoc 
uprchlíkům 
 
Kontakt 
Kovářská 4 

 
Druh činnosti 
právní poradenství 
sociální poradenství 
pracovní poradenství 
asistenční služby 
sociálně terapeutická činnost 
vzdělávací činnost 
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190 00 Praha 9 
www.opu.cz 
opu@opu.cz 
 
Právní forma 
občanské sdružení 
 
 
Místo působení 
Praha, Jihomoravský kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj 

zahraniční rozvojová spolupráce 
 

 
Název organizace 
Poradna pro integraci, o.s.  
 
Kontakt 
Senovážná 2 
110 00 Praha 1 
www.p-p-i.cz  
www.icizinci.cz 
praha@p-p-i.cz 
 
Právní forma 
občanské sdružení 
 
Místo působení 
Praha, Ústecký kraj 

 
Druh činnosti 
právní poradenství 
sociální poradenství 
kurzy ČJ 
informační služby  
monitoring, výzkumná a publikační činnost 
vzdělávací činnost 
 

 
Název organizace 

Poradna pro občanství, občanská a lidská 
práva 
 
Kontakt 
Ječná 7 548 
12000 Praha 2 
www.poradna-prava.cz 
poradna@poradna-prava.cz 
 
Právní forma 
občanské sdružení 
 
Místo působení 
Praha 

 
Druh činnosti 
sociální poradenství 
právní poradenství 
monitoring, výzkumná a publikační činnost 

 
Název organizace 
Rozkoš bez rizika, o.s. 
 
Kontakt 
Bolšánova 1615/1 
110 00 Praha – Nové město 
www.rozkosbezrizika.cz 
malinova@rozkosbezrizika 
 
Právní forma 
občanské sdružení 
 
Místo působení 
Celá Česká republika mimo Karlovarského a Plzeňského 
kraje, zahraničí 

 
Druh činnosti 
finanční a materiální pomoc 
sociální poradenství 
pracovní poradenství 
právní poradenství 
zprostředkování zdravotní a psychologické nebo 
psychiatrické péče 
azylové bydlení 
informační a osvětová činnost 

 
Název organizace 
Sdružení občanů zabývajících se 
emigranty 
 
Kontakt 
Mostecká 5 

 
Druh činnosti 
právní poradenství 
sociální poradenství 
kurzy ČJ 
informační služby  
osvětová a vzdělávací činnost 
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614 00 Brno 
www.soze.cz 
soze@soze.cz 
 
Právní forma 
občanské sdružení 
 
Místo působení 
Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj 
Název organizace                                                      
Sdružení pro integraci a migraci 

 
Kontakt 
Senovážná 2 
11000 Praha 1 
http://www.uprchlici.cz/ 
poradna@refug.cz 
 
Právní forma 
občanské sdružení 
 
Místo působení 
Praha 

 
Druh činnosti 
právní poradenství 
sociální poradenství 
informační služby  
osvětová a vzdělávací činnost 
monitoring, výzkumná a publikační činnost 

Název organizace 

SLOVO 21, o.s. 
 
Kontakt 
U Starého hřbitova 6 
110 00 Praha 1 
www.opim.cz 
info@opim.cz 
 
Právní forma 
občanské sdružení 
 
Místo působení 
Česká republika 

 
Druh činnosti 
osvětová a vzdělávací činnost 
informační služby  
monitoring, výzkumná a publikační činnost 
 

Název organizace 

Ukrajinská iniciativa v České republice 
 
Kontakt 
Vocelova 3 
120 00 Praha 
www.ukrajinci.cz 
info@ukrajinci.cz 
 
Právní forma 
občanské sdružení 
 
Místo působení 
Česká republika 

 
Druh činnosti 
informační služby 

Název organizace 
Vaizard, o.p.s. 
 
Kontakt 
Kainarova 26 
616 00 Brno  
www.vaizard.org 
vaizard@vaizard.org 
 
Právní forma 

Druh činnosti 
osvětová a vzdělávací činnost 
kulturní akce 
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obecně prospěšná společnost 
 
Místo působení 
Jihomoravský kraj 
 
Název organizace 
Žebřík, o.s. 
 
Kontakt 
Vrahovická 83 
796 01 Prostějov 
www.zebrik-os.cz 
zebrik@zebrik-os.cz 
 
Právní forma 
občanské sdružení 
 
Místo působení 
Olomoucký kraj 

 
Druh činnosti 
kurzy ČJ 
sociální poradenství 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 110 

O AUTORCE 
 
 
 
Marcela Fialová, roz. Radová se narodila v roce 1985 ve Znojmě. Vystudovala 

Gymnázium Dr. Karla Polesného ve Znojmě. Od roku 2004 do roku 2008 studovala 
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SLOVNÍK D ŮLEŽITÝCH POJM Ů 
 
 
cizinec – fyzická osoba, která nemá státní příslušnost České republiky (§ 1 odst. 2 zákona 

č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky)  

 

migrace – mobilita lidí v geografickém prostoru. Podle OSN se pro statistické účely za 

migranty nepovažují „cestující“ jako jsou turisti, obchodníci, usedlíci blízko hranic, kteří 

používají často pohraniční styk atd. (Geist, 1992:224) 

 

neregulérní migrace – široké spektrum cizinců nebo ekonomické činností cizinců, jejichž 

pobyt na území České republiky nebo jejichž ekonomická aktivita na území ČR není 

v souladu s platnou legislativou 

 

nestátní neziskové organizace –  organizace občanského sektoru, které splňují následující 

kritéria: jsou institucionalizované, mají soukromou povahu (jsou zcela institucionálně 

oddělené od státu), jsou neziskové (resp. pokud dosahují zisku, musí ho vkládat zpět do 

činnosti organizace), mají vlastní samosprávu a obsahují v sobě prvek dobrovolnosti. 

V českém prostředí se nejčastěji jedná o občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, 

nadace a nadační fondy a evidované církevní právnické osoby. 

 

občanský sektor – výraz institucionalizace občanské společnosti. Tvoří jej organizace, 

které jsou formou dobrovolného sdružování občanů sdílejících společné hodnoty a 

ochotných spolupracovat na společném díle. (Potůček, 2005:103)  

 

třetí země - všechny nečlenské státy Evropské unie, resp. Evropského hospodářského 

prostoru a  s výjimkou Švýcarska 

   

 
 
 

 
 
 



 

 112 

REJSTŘÍK 
 
Centra na podporu integrace cizinců .......................................................................51, 90, 97 
církevní právnické osoby.............................................................................................58, 115 
ekonomická aktivita cizinců ............................................................................................1, 31 
ekonomická krize.................................................................................................4, 10, 27, 93 
EURES.................................................................................................................................47 
Evropský sociální fond ..................................................................................................47, 91 
financování NNO.......................................................................................................2, 65, 91 
klientský systém...................................................................................................................44 
Mezinárodní organizace pro migraci .................................................................55, 63, 76, 97 
migrace...................................................................................................................................4 
migrační politika ..............................................................................................4, 9, 71, 72, 92 
Ministerstvo vnitra....1, 14, 19, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 66, 71, 74, 75, 76, 90, 94, 96, 

97 
nadace ....................................................................................58, 59, 63, 66, 90, 91, 108, 115 
nadační fondy...............................................................................................................58, 115 
návratové programy .........................................................................................................2, 74 
nelegální podnikání........................................................................................................39, 41 
nelegální zaměstnávání ........................................................................................................39 
neoprávněné ekonomické aktivity cizinců.......................................................................1, 39 
neregulérní migrace ...................................................................................................1, 39, 40 
nestátní neziskové organizace............................................................................3, 4, 5, 6, 115 
Nová koncepce ekonomické migrace ..............................................................................2, 81 
občanské sdružení ....................................................................................57, 60, 62, 106, 109 
občanský sektor........................................................................................................5, 96, 115 
obecně prospěšná společnost ...............................................................................................58 
pracovní agentury ..........................................................................................................24, 42 
pracovní migrace...1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 26, 43, 45, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 

59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 82, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 101 
služba cizinecké policie .......................................................................................................51 
Solidarita a řízení migračních toků ..........................................................................47, 66, 99 
teorie migrace ..................................................................................................................1, 16 
třetí sektor ..............................................................................................................................5 
vztah státu a nestátních neziskových organizací................................................................4, 5 
zdrojové země migrantů...................................................................................................1, 30 
 


