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Anotace 
 

Předkládaná diplomová práce „Nestátní neziskové organizace (NNO) jako aktéři 

integrační politiky ve vztahu k cizincům“  pojednává o české integrační politice a roli 

zmíněných organizací při jejím vytváření a realizaci. Přináší základní pohled na integrační 

politiku a její tvorbu, soustředí se na roli jednotlivých aktérů v tomto procesu, zkoumá 

vztahy mezi zainteresovanými hráči a zaměřuje se na problémové oblasti vyskytující se 

v souvislosti s probíraným tématem. Práce se opírá jak o informace získané z dostupných 

zdrojů (právní úpravy, strategie, výzkumné studie atd.), tak o pohledy samotných zástupců 

neziskového sektoru a zaměstnanců Ministerstva vnitra České republiky, jež byly 

formovány na základě jejich zkušeností. 

Proces integrace cizinců úzce souvisí s fenoménem migrace, jenž byl nedílnou 

součástí života všech společností v různých časových obdobích. Nejinak je tomu i dnes, 

kdy aktuálnost tohoto tématu potvrzují jak celkové statistiky o počtu obyvatel na 

zeměkouli1, tak i data o migrujících lidech2. Význam tohoto tématu podtrhuje také fakt, že 

v dnešním globalizovaném světě dosahuje míra provázanosti jednotlivých zemí historicky 

nejvyšší úrovně, což obzvláště vynikne, žijeme-li na evropském kontinentě a v zemi, jež je 

členem mnoha mezinárodních organizací.  

Hlavním cílem této práce je zjistit, jaká je role neziskových organizací při tvorbě a 

realizaci integrační politiky ve vztahu k migrantům, přičemž důraz byl kladen na 

reflektované zkušenosti expertů z třetího sektoru.  

Zjištění vyplývající z této práce mohou sloužit jako „most“ mezi představiteli 

neziskového a státního sektoru v oblasti zprostředkování zájmů, postojů a názorů a jako 

základ pro další výzkum v oblasti role neziskových organizací při tvorbě politiky 

integrace.  

 

                                                 
1 Podle Fondu OSN pro otázky populace dosáhl počet obyvatel na světě ke dni 31.10.2011 7 miliard (UNFA, 

2011). 
2 V roce 2010 dosáhl počet migrantů ve světě 214 miliónů (IOM, 2010). 
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Annotation 

This diploma thesis “Non-governmental Organizations (NGOs) as a Stakeholders 

of the Integration Policy in Relation to the Foreigners“ discsusses  the Czech integration 

policy and the role of these organizations in the process of formation and implementation 

of this policy. It provides basic insight into the integration policy and process of its 

making, focuses on the role of individual stakeholders in this process, examines the 

relationships between the concerned stakeholders and focuses on problem areas connected 

with the theme of this thesis. This thesis is based both on information obtained from 

available sources (legislation, strategies, researches, etc.) and the views and opinions of 

representatives of the nonprofit sector and employees of the Ministry of Interior of the 

Czech Republic, which were formed on the grounds of their experience. 

The process of integration of foreigners is closely related to the phenomenon of 

migration, which has been an integral part of the life of all societies in different periods of 

time. Now as in the past, when the topicality of this issue is confirmed by the overall 

statistics of the population in the world as well as by the number of migrants. The 

importance of this issue also underscores the fact that in today's globalized world, the rate 

of the consistency of individual countries reaches historically the highest level, which 

really stands out, if we live on the European continent and a in the country that is a 

member of many international organizations. 

The main goal of this diploma thesis is to ascertain what is the role of NGOs in the 

process of making and implementation of the integration policy in relation to migrants, 

with an emphasis on the reflected experience of the experts from the third sector. 

The findings of this work can serve as a "bridge" between representatives of 

nonprofit and public sector in the sense of mediation of interests, attitudes and opinions 

and as a basis for further research on the role of NGOs in the process of making integration 

policy.  
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Předpokládaný název práce: 

Role občanského sektoru při tvorb ě a realizaci integrační politiky ve 
vztahu k cizincům (imigrantům) 

            

1. Vymezení předmětu zkoumání a strukturace výzkumného tématu 
 

Migrace má mezinárodní význam, jenž má dopady na nejrůznější oblasti života 

země. Migrace má nejen pozitivní ale i negativní důsledky a to jak na zemi původu 

migranta, tak na imigrační zemi, i na imigranta samotného. Skutečnost, že je imigrant 

nucen opustit zemi původu, pro něj představuje stresovou zátěž. V zahraničí pak často žijí 

migranti pod obrovským tlakem způsobeným možnou izolací osobní i izolací komunity, 

extrémním pracovním nasazením, finančními problémy, nutností návyku na nový život, 

generačními problémy v rodinách a v některých případech diskriminací.  

Příliv imigrantů do Česka patří k nejrychlejším na světě i přesto, že v posledním 

roce zahraničních pracovníků mírně ubylo. Česká republika se přijetím dvou strategických 

dokumentů zpracovaných Ministerstvem vnitra (MV) - Zásady koncepce integrace cizinců 

na území ČR a Koncepce integrace cizinců na území ČR, přihlásila k aplikaci doporučení 

Rady Evropy, k sjednocujícímu postoji členských zemí Evropské unie v dané oblasti 

a k zajištění potřebné míry ochrany práv dlouhodobě a legálně usazených cizinců 

v souladu s jejich objektivními potřebami, mezinárodními požadavky a možnostmi ČR 

Nezastupitelnou úlohu v oblasti integrace cizinců, obhajování a prosazování jejich 

práv mají nestátní neziskové organizace. Pokud by neexistovaly NNO, rozsah mnoha 

nezbytných služeb by byl velmi omezen.  

Tato práce si klade za cíl zjistit, jaká je role nestátních neziskových organizací při 

tvorbě a realizaci integrační politiky ve vztahu k cizincům a jaký typ integrace projekty 

NNO podporují. 

 

 

 

 
 

INSTITUT SOCIOLOGICKÝCH STUDIÍ 

TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
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2. Předpokládaná teoretická východiska 
 
� Teorie sociálního státu:  

Podle této teorie jsou neziskové organizace brány jako předmoderní mechanismus 

řešení sociálních problémů využívaný hlavně v tradičních společnostech. OOS pak 

v současném moderním světě existují z důvodu nedostatečné rozvinutosti státu (Frič a 

Bútora, 2005). 

� Teorie vzájemné závislosti (selhání OOS) 

Stát a neziskové organizace si pomáhají kompenzovat své nedostatky, a proto jsou na 

sobě závislé. OOS se často angažují v určité oblasti ještě před tím, než se stát rozhodne 

situaci řešit. Podle této teorie nedochází jen k selhání trhu a státu, ale také k selhání 

OOS (Frič a Bútora, 2005). 

� Integrační politika státu 

Integrační politiky jednotlivých členských států EU se různí, což je dáno mimo jiné 

rozlišnou historickou zkušeností s migrací v dané zemi, rozdílným původem 

přistěhovalců, odlišnými potřebami a právním rámcem. Rozvoj a implementace 

politiky integrace je jedním z hlavních cílů všech členských států (např. Koncepce 

integrace cizinců v roce 2005 a její další rozvoj, MV). 

� Migrační teorie  

Existuje více migračních teorií. Ty byly vyvinuty nezávisle na sobě a v rámci různých 

oborů. Různí se především v tom, kterou příčinu považují za hlavní při vzniku 

mezinárodní migrace a na které otázky hledají odpovědi. Při zkoumání dnešní 

mezinárodní migrace je k jejímu celkovému porozumění třeba více hledisek a přístupů 

(Leontiyeva a Vojtoková, 2009). 

 

 
3. Cíle diplomové práce 

 
� Zjistit, jaká je role neziskových organizací při tvorbě a realizaci integrační politiky 

ve vztahu k cizincům 

 

Dílčí cíle: 

• Zjistit výskyt a historii organizací občanské společnosti (OOS) podílejících 

se na integrační politice imigrantů. 
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• Najít v rámci organizací občanské společnosti a jejich integračních činností 

směrem k imigrantům oblasti, které nejsou pokryty. 

 

4. Výzkumné otázky a hypotézy  
 
� Jaký je výskyt a historie neziskových organizací podílejících se na integrační 

politice imigrantů? 

� Jaká je jejich role při tvorbě a realizaci integrační politiky ve vztahu k cizincům? 

� Jaký typ integrace projekty organizací občanské společnosti podporují a jaké 

oblasti možné integrace nejsou pokryty? 

 

 
5. Předpokládané metody a prameny 
 
Metody 
� Analýza statistických dat 

� Sekundární analýza výzkumů 

� Rozhovory se zástupci neziskových organizací 

� Dotazníky pro zástupce neziskových organizací  

 

Prameny 
 
� Zásady koncepce integrace cizinců na území ČR 

� Koncepce integrace cizinců na území ČR 

� Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců 

 

Koncepce integrace cizinců, která vychází ze Zásad integrace cizinců na území ČR, 

z vnitrostátní právní úpravy postavení cizinců v jednotlivých oblastech integrace cizinců a 

z mezinárodních dokumentů v dané oblasti, byla přijata usnesením vlády ČR ze dne 11. 

prosince 2000 č. 1266. Tyto dva dokumenty specifikovaly východiska a cíle politiky 

integrace cizinců a rozvoje vztahů mezi komunitami, včetně opatření na podporu integrace 

cizinců v praxi. Koncepce integrace cizinců počítá od svého počátku se zapojením více 

resortů (MV, MPSV, MŠMT, MPO, MZD, MMR a MK) a dalších partnerů (kraje, NNO 

vč. organizací cizinců, sociální partneři atd.). Usnesením vlády byla koordinační role při 

realizaci Koncepce integrace cizinců na území ČR převedena z Ministerstva práce a 

sociálních věcí na Ministerstvo vnitra. Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců (2005) 



10 
 

byla takto uznána usnesením vlády České republiky ze dne osmého února 2006 č. 126 

(http://www.mvcr.cz/clanek/integrace.aspx;http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/azyl/integra

ce2.html).  

 

� Monitoring situace a postavení cizinců v okresech 

 

Do realizace Koncepce integrace cizinců na území ČR byly do konce roku zapojeny 

mimo jiné i okresní úřady a jejich poradní orgány pro integraci cizinců v okresech, které 

sdružovaly zástupce organizací, jejichž činnost nebo kompetence významnějším způsobem 

s integrací cizinců v okrese souvisela. Jejich výstupem byl monitoring cizinců 

(http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/azyl/integrace2/koncepce/zajisteni/monitoring.pdf). 

 
6. Předpokládaná struktura diplomové práce 
 
1) Úvod 

2) Teoretická východiska 

3) Metody 

4) Deskriptivní část 

5) Analytická část 

6) Závěry 
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1 ÚVOD  

Česká republika je stejně jako ostatní země postavena vlivem sociálního, 

ekonomického a politického vývoje před řadu problémů, jež musí být řešeny. Pro současný 

svět je charakteristické, že se lokální problémy velice snadno stávají problémy 

regionálními (či dokonce celosvětovými) a to v měřítku, jež nemá v historii obdoby. Žádné 

hranice, ať již byly vytvořeny lidmi nebo přírodou samotnou, nedokáží zabránit dopadu 

událostí z jedné části světa na druhou. Hlavní příčinu lze spatřovat v globalizaci, která šíří 

závratnou rychlostí nejen materiální produkty, ale také společenské hodnoty, nálady a 

emoce. To potvrzují i události z posledního roku na africkém kontinentě. Nejen 

dlouhodobé migrační trendy, ale i náhlé přistěhovalecké vlny, které následují po různých 

krizových událostech, jsou příkladem uvedených problematik, jež bude muset řešit nejedna 

(především evropská) země.  

V současném měnícím se světě existuje mnoho globálních trendů, jež mají vliv na 

migraci a její vývoj. Patří mezi ně demografické tendence, ekonomické rozdíly mezi 

rozvojovými a rozvinutými zeměmi, liberalizace trhu vyžadující mobilnější pracovní síly 

či transnacionální sítě spojující všechny části světa (IOM, 2005).  

Migrace a s ní související problematika integrace cizinců a integrační politika 

budou hlavními tématy této práce. Ačkoliv migrace patří k lidstvu odpradávna, podle výše 

uvedeného je zřejmé, že její význam roste. Jak uvedla Mezinárodní organizace pro migraci 

(IOM) ve své „Zprávě o světové migraci“ („World Migration Report“) za rok 2010, počet 

migrantů ve světě stoupl na 214 milionů (IOM, 2010) a dá se předpokládat, že tato čísla 

stále porostou.  

Naše země se řadí i přes ekonomickou krizi k imigrantským zemím (Huddleston et 

al., 2011), tedy k těm, jež jsou pro mezinárodní migranty cílovými. Česká republika (dále 

též ČR) se s výraznějším přílivem imigrantů setkala až v posledních desetiletích. Od 

revoluce v roce 1989 došlo na české migrační scéně k několika zásadním změnám: a) 

především se naše země přeměnila z emigračního státu na tranzitní a později cílový 

(Drbohlav a kol., 2010), b) příliv imigrantů3 se po roce 1990 stále zvyšoval4 (kromě roku 

2000 a 2001) (ČSÚ, 2011d), na což byl stát nucen reagovat přijetím mezinárodní úmluvy 

                                                 
3  V této studii pracuji s pojmy imigrant, migrant, cizinec a přistěhovalec jako synonymy a pod těmito pojmy 

jsou zahrnováni jak muži-cizinci, tak ženy-cizinky. 
4 Od roku 1990 do roku 2008 se počet cizinců zvýšil skoro třináctkrát (ČSÚ, 2011d). 
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týkající se statusu a ochrany uprchlíků, zavedením azylové procedury a přijetím takových 

opatření, která by měla vést k integraci uznaných azylantů a ostatních cizinců dlouhodobě 

pobývajících či usazených na území ČR (Stojarová, 2004).  

Také postoj české veřejnosti k tématu migrace se v průběhu let měnil. Zájem české 

společnosti a odborníků o problematiku migrace během let rostl (Horáková, 2010), avšak 

migrace jako taková nebyla po dlouhou dobu předmětem výraznějšího politického zájmu. 

To potvrzují také slova Yany Leontiyevy: „V českém kontextu migrace prozatím ještě není 

tématem politického diskurzu. Donedávna většina politických stran a subjektů nejevila 

velký zájem o zařazení této problematiky do svých politických programů“ (Leontyieva, 

2007). Zdá se však, že se v poslední době tento trend poněkud mění. Podle organizací 

Poradna pro integraci a Organizace pro pomoc uprchlíků, jež patří mezi první organizace u 

nás zaměřené na problematiku integrace cizinců, je téma migrace a integrace v posledních 

letech častým předmětem diskuzí na poli státních i nestátních organizací (PIP a OPU, 

2010).  

Otázkám migrace a integrace cizinců do společnosti je nutno se věnovat také proto, 

že tito lidé bývají často předmětem negativního vnímání ze strany veřejnosti jakožto 

konkurentů na pracovním trhu (tato představa je mylná vzhledem k tomu, že tito cizinci 

mohou získat povolení k zaměstnání pouze na takové pozice, které jsou volné a 

dlouhodobě neobsazené domácími pracovníky, občany dalšího státu EU/EHP, Švýcarska 

nebo jejich rodinnými příslušníky, případně cizinci s trvalým pobytem na území ČR5), 

viníků mnoha sociálních neduhů (tento názor společnosti je často podporovaný negativním 

mediálním obrazem cizinců v ČR, v němž jsou imigranti líčeni jako skupiny způsobující 

mnohé sociální problémy6) atd. To jsou jen některé z negativních faktorů, jež ovlivňují 

imigraci. Na druhou stranu se stále více hovoří i o pozitivním vlivu cizinců, především na 

demografickou strukturu, na hospodářský rozvoj země, na podporu flexibilnějšího trhu 

práce, na kulturní a společenské obohacení společnosti atd. 

                                                 
5 Dostupné z: http://docs.opu.cz/manual_zamestnavatel_CJ.pdf.  
6 Viz například zpráva: 

http://aa.ecn.cz/img_upload/224c0704b7b7746e8a07df9a8b20c098/LPavlickova_OtevreniPandorinyskrinky_

Medialniobrazcizincu_1.pdf. 
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To, jakým způsobem bude probíhat integrace cizinců do společnosti, ovlivňuje 

nejen imigrační7 země, ale i sami přistěhovalci. Hostitelské země svými institucemi na 

jedné straně určují legislativní rámec pobytu a soubor požadavků kladených na 

přistěhovalce, na druhé straně mají moc podporovat jejich úspěšnou participaci v nové 

společnosti.  Politická, sociální, ekonomická a kulturní dimenze totiž utváří proces 

integrace cizinců do života hostitelské společnosti (Trbola a Rákoczyová, 2010). 

Zvyšující se počet imigrantů má značný vliv na hostitelskou zemi8. Podle 

Ministerstva vnitra České republiky (dále též MV ČR či MV) je jak v zájmu přijímací 

země, tak i v zájmu cizinců, aby byly migrační procesy koordinovány (KIC, 2005). Naše 

země se přijetím dvou strategických dokumentů zpracovaných Ministerstvem vnitra, 

kterými jsou Zásady koncepce integrace cizinců na území ČR (1999) a Koncepce integrace 

cizinců na území ČR (2000), zařadila mezi státy podporující sjednocený postoj členských 

zemí EU v oblasti politiky integrace a přihlásila se k zaručení nezbytné míry ochrany práv 

dlouhodobě a legálně usazených imigrantů (MV ČR, 2008). 

Nezastupitelnou úlohu v oblasti integrace cizinců a prosazování jejich práv mají 

nestátní neziskové organizace (dále též NNO) (AKIC, 2011). Pokud by neexistovaly tyto 

organizace, rozsah mnoha nezbytných služeb by byl velmi omezen. Jak uvádí Streeten: 

„Síla občanské společnosti a zvláště neziskových organizací nespočívá v tom, že konkurují 

veřejnému sektoru, ale v kooperaci s ním, ať už ve financování, nebo v replikaci úspěšných 

projektů, nebo v opozici proti místní mocenské elitě mající sklon k vykořisťování“ 

(Streeten, cit. dle Potůček 2005: 104).  

Stále přetrvávající vlna migrace a nezanedbatelný počet cizinců pobývajících na 

našem území mě přiměl k tomu, abych se o toto téma zajímala. Jsem si vědoma toho, že 

nemohu v rámci této práce pojmout téma migrace v celé její šíři, a proto se zaměřím 

především na vztah mezi integrací cizinců a nestátními neziskovými organizacemi. 

Hlavním cílem této práce je zjistit, jaká je role nestátních neziskových organizací 

při tvorbě a realizaci integrační politiky ve vztahu k cizincům. Dále si kladu za úkol určit, 

jaký typ integrace projekty NNO podporují a také prozkoumat tvorbu integrační politiky a 

                                                 
7 Pojmy imigrační země, hostitelská země a přistěhovalecká země budou brány jako slova shodného 

významu. 
8 Cizinci s sebou přinášejí vlastní kulturu, zvyky a způsob života, včetně odlišného vzdělání a sociálních 

návyků, ovlivňují trh práce a podnikání a mnoho dalších oblastí. 
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s ní související oblasti. Tuto problematiku se pokusím objasnit nejen analýzou odborných 

prací, dokumentů a statistik publikovaných v dané oblasti, ale také optikou 

zainteresovaných představitelů neziskového sektoru. Zatímco v deskriptivní a analytické 

části práce se budu věnovat problematice migrace a integrace cizinců obecně, v empirické 

části se zaměřím „pouze“ na hlavní město Prahu. Toto rozhodnutí jsem učinila na základě 

skutečnosti, že počet cizinců v Praze představuje trojnásobek celorepublikového průměru 

počtu obyvatel (PPI a OPU, 2010) a že většina NNO věnující se problematice integrace 

cizinců sídlí právě v hlavním městě (AKIC, 2011). 

Cílovou skupinu pro moji diplomovou práci9 představují cizinci ze třetích zemí, 

kteří pobývají na našem území legálně. 

Nosným tématem mojí práce by pak měla být role NNO při tvorbě a realizaci 

integrační politiky ve vztahu k cizincům.  Proto se budu zabývat tím, jak silným aktérem 

jsou NNO vzhledem k ostatním subjektům ve sféře tvorby politiky integrace, jakými 

prostředky disponují při ovlivňování zkoumané politiky, identifikací oblastí, jimiž se NNO 

v problematice integrace cizinců zabývají a dalšími tématy, jež se studovaným 

tématem   souvisejí.  

Přínos této práce shledávám především v tom, že na rozdíl od většiny prací na 

podobné téma (integrace cizinců a role neziskových organizací) se tato práce zaměří 

zejména na samotné představitele neziskového sektoru. Zajímat se budu především o jejich 

pohled na tvorbu integrační politiky a o roli, kterou v tomto procesu zastávají. Obecně 

platí, že kooperace mezi představiteli veřejného a občanského sektoru bývá velmi žádoucí, 

avšak složitá, a proto doufám, že by výsledky mé práce mohly alespoň částečně přispět ke 

„zprostředkování“ názorů a zkušeností aktérů neziskového sektoru jejich partnerům 

z oblasti státní správy. 

Na závěr bych ráda zmínila také osobní zájem na zkoumané problematice. V rámci 

mého magisterského studia jsem vypracovala či se podílela na řadě semestrálních prací, jež 

se tématem migrace a integrace přistěhovalců zabývaly, a navštívila jsem několik 

                                                 
9 Nutno podotknout, že do mé cílové skupiny nepatří žadatelé o mezinárodní ochranu a osoby, kterým byla 

tato ochrana udělena, jelikož podle Aktualizované koncepce integrace z roku 2011 nejsou tyto osoby 

zahrnovány do cílové skupiny integrace (AKIC, 2011). 
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odborných konferencí (či diskusí) na toto téma10. Také jsem za účelem získání praktických 

zkušeností v této oblasti absolvovala praxi v Mezinárodní organizaci pro migraci (IOM 

Praha), jež se problematice migrace a integrace věnuje na národní i nadnárodní úrovni. 

  

                                                 
10 Např. účast na diskusním večeru „Mobilita a migrace - Evropa jako tavicí kotel?“ v rámci cyklu rozhovorů 

s názvem "V co věříš, Evropo?" (22.3.2011),  na bloku „Tolerance Dialogue 3 – Integration“ v rámci 

konference Young Leaders Dialogue Conference in Prague (8.11.2010)  či na konferenci Státní politika a 

integrace migrantů do společnosti (4.5.2011). 
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2 CÍLE 

Hlavním cílem této práce je zjistit roli NNO p ři tvorb ě a realizaci integrační 

politiky ve vztahu k cizincům a identifikovat související problémové oblasti. 

Pro realizaci výše zmíněného hlavního cíle práce byly definovány následující 

operativní cíle: 

Operativní cíle: 

1. Identifikovat cíle české integrační politiky a popsat její vývoj. 

2. Identifikovat tvorbu politiky integrace cizinců na úrovni ČR. 

3. Analyzovat historii vzniku NNO v ČR ve vztahu k integraci imigrantů.  

4. Analyzovat NNO zaměřené na integraci cizinců v ČR.  

5. Identifikovat roli NNO v tvorbě integrační politiky ČR ve vztahu k imigrantům.  

6. Identifikovat oblasti, jimiž se NNO zabývají ve vztahu k integraci cizinců. 

7. Identifikovat přístup cizinců ke službám NNO, jež podporují integraci cizinců.  

8. Identifikovat klíčové problémové oblasti týkající se aktivit NNO procesu integrace 

migrantů. 

9. Analyzovat způsob financování NNO, jež podporují integraci cizinců.  

10. Identifikovat hlavní aktéry na poli integrační politiky (na národní i nadnárodní 

úrovni) na základě analýzy dostupných dokumentů 

11. Identifikovat silné a slabé „hráče“ na poli integrační politiky (na národní i 

nadnárodní úrovni) z pohledu expertů z oblasti neziskového sektoru a státní správy. 

12. Charakterizovat vztahy NNO k ostatním aktérům v oblasti tvorby a realizace 

integrační politiky. 
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3 VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

V návaznosti na výše uvedené cíle bych ve své práci chtěla nalézt odpovědi na 

následující výzkumné otázky: 

1a. Jaké jsou hlavní cíle české integrační politiky?  

1b. Jak se vyvíjela česká integrační politika po roce 1989? 

2. Jak se tvoří česká integrační politika? 

3. Jak a kdy začaly působit NNO v oblasti integrace cizinců?  

4a. Jaký je počet NNO podporující integraci cizinců v Praze a v celé ČR?  

4b. Jaká je územní působnost těchto organizací v rámci ČR? 

5.  Zda a jak se účastní NNO tvorby integrační politiky? 

6.  Jaké typy služeb poskytují NNO v oblasti integrace?  

7.  Mají imigranti dostatečné povědomí o službách, které jim NNO zprostředkovávají? 

8.  Jaké problémové oblasti doprovázejí aktivity NNO v procesu integrace cizinců        

     v ČR? 

9.  Z jakých zdrojů a jakým způsobem jsou financovány NNO podporující integraci  

cizinců?  

     10. Jaké aktéry považuje odborná literatura za nejvýznamnější v oblasti tvorby  

 a realizace integrační politiky na národní i nadnárodní úrovni? 

11. Kdo jsou „slabí“ a „silní“ hráči na poli české integrační politiky z pohledu  

      dotazovaných expertů?  

12. Jaké vztahy zaujímají NNO vůči ostatním aktérům v oblasti tvorby a realizace 

integrační politiky? 

 

Odpovědi na tyto otázky se pokusím najít jak prostřednictvím dostupné literatury, 

tak z rozhovorů s experty z neziskového sektoru a státní správy. Jejich názory mi poslouží 

jako vodítko k odpovědím na jednotlivé otázky. Jsem si vědoma toho, že není v mých 

silách postihnout problematiku integrace v celé její šíři, ale částečně se o to pokusím skrze 

pohled konkrétních aktérů.  
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4 METODOLOGIE A ZDROJE DAT 

4.1 Celkový přístup 

Pro svoji diplomovou práci jsem zvolila multimetodologický přístup postavený 

zejména na kombinaci metod analýzy veřejné politiky (Veselý a Nekola, 2007) a 

kvalitativního sociologického šetření formou polostrukturovaných rozhovorů s experty 

z nevládního sektoru a představiteli odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra 

(dále též OAMP MV či OAMP). 

Metody analýzy veřejné politiky, tedy analýza aktérů a myšlenková mapa, mi 

pomohly identifikovat hlavní aktéry v oblasti integrační politiky ČR, vztahy mezi nimi a 

ukázaly mi širší kontext tématu. 

Co se týče kvalitativního výzkumu, jeho základní povahu vystihují především 

následující charakteristiky: a) výzkum je zaměřený na kontext; ve své podstatě se snaží 

zaměřit spíše na hloubku informací než na jejich šíři (kvalitativní výzkumníci se tedy 

soustředí na získání podrobných informací o menší skupině osob, nikoliv na prozkoumání 

velkého reprezentativního vzorku celé populace), b) záměrem kvalitativního výzkumu je 

pochopení toho, jak a proč se lidé chovají, myslí a vytvářejí významy, c) cíle kvalitativního 

výzkumu se mohou týkat různých úrovní (vyhýbá se mikro-makro dichotomii), d) 

zmiňovaný výzkum ve svém kontextu spíše objevuje, než verifikuje a e) kvalitativní 

výzkumníci vytvářejí koncepční představy, jež během svého výzkumu a pozorování 

přetvářejí a utvářejí, čímž zvyšují jejich platnost (Ambert a kol., 1995).  

Kvalitativní výzkum mi umožnil porozumět dané problematice a vytvořit si 

celistvější představu o české integrační politice. Základní matricí pro kvalitativní výzkum 

jsou informace zprostředkované znalostmi, zkušenostmi a postoji dotazovaných a jejich 

subjektivním pohledem na zkoumanou problematiku (Disman, 2002). Tento výzkumný 

přístup v sobě zahrnuje nejprve vytvoření základní výzkumné otázky, následný sběr 

významného počtu dat od nevelké skupiny dotazovaných, shrnutí těchto dat do jednoho 

celku, jejich analýzu, interpretaci a vyslovení předběžných závěrů či hypotéz (Nekola a 

kol., 2007).  

Ve svém výzkumu jsem dodržovala výše popsaný postup, neboť bývá v odborné 

literatuře často zmiňován jako modelový (např. Hendl, 2005). Nejprve jsem si tedy určila 

výzkumné téma a příslušné výzkumné otázky. Tyto otázky jsem dále upravovala a 

doplňovala a to dle potřeby v průběhu celého výzkumu. Sběr dat a jejich analýza probíhaly 
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v několika sériích a to v delším časovém období, jak bývá u kvalitativního výzkumu 

zvykem. 

Před zdůvodněním výběru zvoleného kvalitativního přístupu shledávám nezbytné 

uvést nejprve jeho kladné i stinné stránky. 

Mezi nedostatky výše zmíněného přístupu patří: nemožnost zobecnit výsledky pro 

celý základní soubor a jiné výzkumné prostředí, nereplikovatelnost, časová náročnost sběru 

dat a jejich analýzy, možné ovlivnění výsledků preferencemi výzkumníka atd. Naopak 

mezi jeho přednosti patří: dosažení podrobné znalosti jednotlivých případů, možnost jejich 

komparace a sledování jejich vývoje, zohlednění působení kontextu, zkoumání jevu 

v přirozeném prostředí, možnost reakce na místní podmínky a změnu situace atd. (Hendl, 

2005).  

Vzhledem k tomu, že hlavním cílem mojí práce je a) získat hlubší pohled do 

problematiky integrace cizinců a prostudovat roli NNO v tvorbě integrační politiky a b) 

zkoumat danou otázku v jejím přirozeném prostředí, se domnívám, že zvolení 

kvalitativního přístupu nejlépe vyhovuje požadavkům předkládané práce. Na druhou stranu 

jsem si dobře vědoma, že tento přístup má mnohá omezení, zejména pak nemožnost 

úplného zobecnění výsledků.   

 

4.2 Použité metody 

4.2.1 Polostrukturované rozhovory s experty 

V souladu s metodou polostrukturovaných rozhovorů jsem při sběru dat 

postupovala následujícím způsobem: dotazovaným osobám byly předkládány předem 

definované otázky, které však neobsahovaly vypracované formulace odpovědí či jejich 

kategorie (viz příloha č. 1, 2, 3) (Hendl, 2005). Tyto otázky jsou formulovány specifičtěji a 

pomáhají tak nalézt odpověď na hlavní výzkumnou otázku (Punch, 2008). Tento zvolený 

přístup, který je v odborné literatuře označován jako „návod“, mi poskytl jistotu, že se 

v rozhovorech dostane na všechna důležitá témata. Zároveň jsem měla jako tazatel volnost 

jak při určování pořadí jednotlivých otázek (a tím pádem i získávání odpovědí), tak v 

uzpůsobování formulace otázek konkrétní situaci. Zvolením tohoto typu rozhovoru jsem 

získala možnost jednak porovnat odpovědi jednotlivých respondentů, tak i  poskytnout 

těmto dotazovaným potřebnou volnost, jež jim umožnila vnést do tématu vlastní nápady, 

zkušenosti a vlastní úhel pohledu (Hendl, 2005). 
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V sociálních vědách se používá celá řada variant kvalitativních rozhovorů, mezi 

nimi i tzv. expertní šetření (Hopf, 2004). Ve své práci jsem pak použila právě tuto 

konkrétní metodu, jež probíhala formou polostrukturovaných rozhovorů.  

U metody expertního šetření se opíráme o informace získané od vybraných expertů.  

Předností této metody je získání komplexního pohledu dotazovaných osob na probírané 

téma, jenž vychází z jejich dlouhodobého zájmu o zkoumanou problematiku a z toho 

vyplývající odbornosti. Expertní šetření dále umožňuje srovnávat získané informace. 

Důležitý bod pak představuje výběr vhodné skupiny odborníků a formulování jasných a 

srozumitelných otázek, jež souvisí s oblastí jejich zájmu (Havlík, 2008). V této práci jsem 

se dotazovala devíti představitelů neziskového sektoru a dvou zástupců státní správy, tedy 

expertů z různých organizací působících v cizinecké sféře (viz tabulka č.1).  

Výpovědi z rozhovorů byly zpracovány metodou kvalitativní obsahové analýzy. 

Tato metoda představuje protiváhu analýzy kvantitativní. „Kvalitativní obsahová analýza 

byla definována jako výzkumná metoda subjektivní interpretace obsahu textu 

prostřednictvím systematického klasifikačního procesu kódování a identifikování témat a 

vzorů (Hsieh a Shannon, cit. dle Zhang a Wildemuth, 2011: 1).  Kvalitativní obsahová 

analýza dat nevyžaduje na rozdíl od té kvantitativní striktní definování kategorií před 

začátkem analýzy (Hendl, 2005). V rámci své práce jsem však k částečnému apriornímu 

stanovení kategorií přistoupila, neboť jsem měla již před zahájením rozhovorů poměrně 

jasnou představu o tom, které informace bych od svých respondentů ráda získala. Tato 

představa byla formována na základě mé dlouhodobé přípravy, která předcházela realizaci 

vlastních interview a která zahrnovala důkladné prostudování odborné literatury, účast na 

několika debatách a konferencích a absolvování praxe v neziskové organizaci. V průběhu 

analýzy jsem pak dodatečně vytvářela další kategorie na základě opakujících se nových 

sdělení. 

Získané informace od dotazovaných expertů jsem se v následujících stránkách 

rozhodla prezentovat citacemi i parafrázemi a to za účelem jejich přiblížení čtenářské 

veřejnosti. V rámci analýzy jsem pak získané odpovědi vzájemně konfrontovala a případně 

doplnila o další poznatky ze zkoumané oblasti.  
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Výběr respondentů a průběh rozhovorů 

Vzhledem k územní distribuci NNO, jež poskytují pomoc cizincům, a také 

vzhledem k počtu cizinců v jednotlivých krajích jsem se rozhodla zaměřit svůj výzkum 

pouze na NNO sídlící v hlavním městě. V Praze žije nejvíce cizinců v rámci České 

republiky, tj. 148 123 osob11 (ČSÚ, 2010), a zároveň tu nacházíme nejvíce míst, kam se 

může cizinec v případě potřeby obrátit. Podle posledních údajů Centra pro výzkum 

neziskového sektoru (dále též CVNS) sídlilo v Praze 27 organizací (57 %) zabývajících se 

cizinci a to z celkového počtu 47 (CVNS, 2008). 

Soubor oslovených organizací byl vytvořen na základě podkladů získaných a) ze 

seznamu nestátních neziskových organizací působících v oblasti integrace cizinců, jenž je 

dostupný online na portálu MPSV12, b) podle databáze NNO z výzkumné zprávy CVNS s 

názvem „Efektivita služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi v oblasti 

integrace cizinců z roku 2008“13 (více o seznamu NNO zaměřených na integraci cizinců 

viz kapitola 8.3). 

V první fázi jsem na základě výše uvedeného seznamu písemně oslovila 16 

pražských NNO působících v oblasti integrace cizinců. Vzhledem k nízkému počtu NNO, 

jež reagovaly na první žádost o poskytnutí rozhovoru, jsem oslovila vybrané organizace i 

podruhé. Tento postup sice vedl k získání většího počtu respondentů, přesto se však 

nepodařilo navázat spolupráci se všemi oslovenými subjekty a to z následujících důvodů: 

a) zástupci příslušné instituce opakovaně nereagovali na žádost o poskytnutí rozhovoru, b) 

oslovení se cítili příliš zaneprázdněni a c) respondenti se nepovažovali za kompetentní 

k poskytnutí rozhovorů na téma integrační politika a její tvorba. Celkem jsem získala 

příslib osmi rozhovorů, z nichž sedm se později uskutečnilo.  

V další fázi oslovování jsem postupovala technikou sněhové koule (snow ball)14, 

kdy mi dotazovaní představitelé NNO doporučovali jiné organizace, jež bych měla podle 
                                                 
11 Data ke 31. 12. 2009. 
12  http://www.cizinci.cz/clanek.php?lg=1&id=31 (MPSV, 2011a). 
13 Tento seznam obsahuje výčet NNO aktivních v oblasti integrace cizinců a organizace, jež v letech 2005, 

2006 a 2007 získaly dotace ze státního a krajských rozpočtů na integraci cizinců a tudíž byly do výzkumu 

CVNS taktéž zahrnuty.  
14 Technika sněhové koule je založena na tom, že se výzkumník obrací na členy cílové skupiny, ke kterým je 

schopný se dostat a tito respondenti mu dále poskytují informace a kontakty na další jedince ze zkoumané 

populace.  Název „sněhová koule“ se vztahuje k procesu nabalování dalších potřebných respondentů – každý 

dotazovaný člen cílové skupiny odkazuje na jiného potencionálního respondenta (Babbie, 2010). 
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jejich názoru kontaktovat. Výsledkem těchto doporučení bylo navázání kontaktu se dvěma 

dalšími organizacemi z neziskového sektoru, které jsem do této doby nekontaktovala 

(jednalo se o jednu migrantskou organizaci15 a jednu organizaci věnující se zejména 

uprchlíkům). Celkem jsem tedy provedla rozhovory s devíti experty z neziskového sektoru 

(externími i interními zaměstnanci NNO; viz tabulka č.1a), kteří byli zároveň zástupci těch 

organizací, jež byly ochotny se mnou navázat spolupráci. 

V poslední etapě výběru respondentů jsem na doporučení zástupců NNO 

kontaktovala i dva představitele státního orgánu odboru azylové a migrační politiky 

(spadajícího pod Ministerstvo vnitra; viz tabulka č.1b), jenž nese v rámci ČR odpovědnost 

za tvorbu migrační a integrační politiky. Zde je nutné podotknout, že ačkoliv v rámci této 

práce přistupuji k problematice role NNO při tvorbě integrační politiky především 

z pohledu expertů z nevládního sektoru, ze strany mnoha z nich mi bylo doporučeno, 

abych se s příslušnými dotazy obrátila právě na MV ČR.  

Respondenti byli kontaktování během měsíce března a dubna 2011, přičemž osm 

rozhovorů se uskutečnilo v dubnu a zbylé tři v květnu.  Každé interview probíhalo podle 

předem vypracovaného návodu formou volného rozhovoru. Volba místa a času setkání 

byla na respondentech, a proto se rozhovory uskutečnily převážně v kancelářích 

neziskových organizací. Jeden rozhovor pak proběhl ve venkovním prostředí a jeden u 

respondentky doma. Rozhovory se zástupci OAMP byly uskutečněny v budově 

Ministerstva vnitra.  

Doba jejich trvání byla od 18 minut do 2 hodin a 13 minut a to v závislosti na 

časových možnostech respondentů a průběhu samotného sezení. Se souhlasem respondentů 

jsem pořizovala audio záznamy všech našich rozhovorů. Pouze v jednom případě 

(interview se zaměstnancem MV) mi nebylo povoleno rozhovor nahrávat. Při všech 

rozhovorech jsem si navíc dělala doplňující terénní poznámky. Na závěr jsem pro účely 

analýzy všechny rozhovory doslovně přepsala, tyto přepisy však nejsou z důvodu 

poskytnutí důvěrných informací ze strany respondentů součástí příloh. Všechny rozhovory 

byly osloveným expertům zaslány k autorizaci.  

 

                                                 
15 Neboli komunitní organizace či sdružení cizinců a národnostních menšin. Jedná se o takové organizace, jež 

jsou založené a vedené zejména samotnými imigranty a členy národnostních menšin pro uspokojování 

vlastních potřeb.  
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Tabulka 1a:  Rozhovory s oslovenými respondenty (neziskový sektor) 

JMÉNO 

RESPONDENTA 

NÁZEV  

ORGANIZACE 

POZICE 

RESPONDENTA 

DATUM 

ROZHOVORU 

DOBA 

TRVÁNÍ 

ROZHOVORU 

PhDr. Věra 

Doušová 

 

Sedm paprsků, o.s. 

(Seven rays) 

Předsedkyně 

sdružení 

12.4.2011 36 minut 

Pavla Redlová Člověk v tísni, 

o.p.s. 

 

Koordinátorka 

Programu Migrace 

14.4.2011 68 minut 

Mgr. Pavel Čižinský Poradna pro 

občanství, 

občanská a lidská 

práva 

 

Externí 

spolupracovník -   

advokát 

15.4 2011 40 minut 

JUDr. Martin 

Rozumek 

Organizace pro 

pomoc 

uprchlíkům, o.s. 

(OPU) 

 

Ředitel organizace 18.4.2011 18 minut 

Mgr. Světlana 

Porche 

Arcidiecézní 

charita Praha 

 

Vedoucí Střediska 

Migrace 

20.4.2011 38 minut 

Hana Demeterová Pomoz jednomu 

člověku, o.s. 

 

Předsedkyně 

sdružení 

20.4.2011 133 minut 

Mgr. Lucie 

Ditrychová 

Centrum pro 

integraci cizinců, 

o.s. (CIC) 

 

Ředitelka 

organizace 

 

29.4.2011 20 minut 

Mgr. Marie 

Jelínková 

Multikulturní 

centrum Praha, o.s. 

(MKC) 

Redaktorka 

migraceonline.cz 

 

29.4.2011 43 minut 

Mgr. Elena 

Tulupova 

Agency for 

Migration and 

Adaptation 

AMIGA, o.s.  

Ředitelka 

organizace 

3.5. 2011 36 minut 

Zdroj:  Autorka, 2011 
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Tabulka 1b:  Rozhovory s oslovenými respondenty (veřejný sektor) 

JMÉNO 

RESPONDENTA 

NÁZEV  

ORGANIZACE 

POZICE 

RESPONDENTA 

DATUM 

ROZHOVORU 

DOBA 

TRVÁNÍ 

ROZHOVORU 

Mgr. Jana Šafrová Ministerstvo 

vnitra, odbor 

azylové a migrační 

politiky, oddělení 

koncepcí a analýz, 

Evropská migrační 

síť 

 

Pracovnice oddělení 

koncepcí a analýz 

9.5.2011 19 minut 

Mgr. Jan Kepka Ministerstvo 

vnitra, odbor 

azylové a migrační 

politiky, oddělení 

koncepcí a analýz, 

integrace cizinců 

Pracovník oddělní 

koncepcí a analýz 

9.5.2011 45 minut (cca) 

Zdroj:  Autorka, 2011 

 

4.2.2 Analýza aktérů 

V rámci této práce byla dále využita metoda analýzy aktérů16 (stakeholder 

analysis), která byla použita na analýzu sekundárních dat získaných studiem odborných 

dokumentů a publikovaných statistik. O této metodě se píše, že „je přístupem, nástrojem či 

souborem nástrojů sloužících k identifikování aktérů – jednotlivců i skupin - s cílem poznat 

jejich jednání, záměry, vztahy a zájmy, a ke zhodnocení jejich vlivu, zdrojů a zájmu na 

tvorbě či realizaci určité politiky“ (Varvasovszky a Brugha 2000: 338), přičemž jako 

aktéry definují výše zmínění autoři ty, „kteří mají určitý zájem na problému, kteří jsou 

ovlivněny daným problémem či ty, kteří mají nebo mohou mít vzhledem ke své pozici 

aktivní či pasivní vliv na tvorbě a implementaci určité politiky“ (Varvasovszky a Brugha 

2000: 341).  

Metoda analýzy aktérů má dvě základní formy: a) „výzkumnou“ analýzou aktérů, 

jež probíhá několik měsíců a b) „rychlou“ analýzu aktérů, jejíž průběh je mnohem kratší 

(Veselý, 2007). Nutno podotknout, že „rychlá“ analýza aktérů si na rozdíl od metody 

                                                 
16 Aktér neboli stakeholder. 
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„výzkumné“17 neklade za cíl využití výsledků v reálné politice a to s ohledem na rychlý 

časový průběh analýzy a často omezený počet členů výzkumného týmu (Varvasovszky a  

Brugha, 2000: 338).  

Vzhledem k časovým možnostem, rozsahu mé práce a velikosti výzkumného týmu 

jsem se rozhodla upřednostnit druhou zmiňovanou variantu. V kontextu integrační politiky 

pak metoda „rychlé“ analýzy pomáhá identifikovat hlavní aktéry, posoudit jejich postoje a 

vliv na tvorbu této politiky (Varvasovszky a Brugha, 2000: 338). 

 

4.3 Práce s daty 

V této práci byla použita jak primární, tak i sekundární data.  

4.3.1 Primární data  

Primární data byla ta, jež byla získána vlastním výzkumem prostřednictvím 

rozhovorů (viz. kapitola Polostrukturované rozhovory s experty). 

4.3.2 Sekundární data  

Sekundární data představují data, jež byla už někým sebrána a dána k dispozici. 

V této skupině dat se objevily odborné články a dokumenty, úřední dokumenty, zákony, 

sekundární výzkumná data a statistická data (převzata např. z Českého statistického úřadu, 

Eurostatu, z webových stránek Ministerstva vnitra, týkající se pobytu cizinců na území ČR 

atd.) (Nekola aVeselý, 2007). 

  

                                                 
17 O výzkumné analýze aktérů např. Schmeer, 1999. 
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5 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJM Ů 

V této kapitole bych ráda uvedla základní terminologii k problematice integrace 

cizinců (tzv. glosář), neboť porozumění relevantním pojmům považuji pro pochopení 

celkového kontextu práce za stěžejní. Tyto klíčové pojmy pak představují: cizinec, 

imigrant, migrace, integrace, migrační politika, imigrační politika a integrační politika.  

Za cizince se v České republice považuje podle zákona „osoba, která není státním 

občanem České republiky, včetně občana Evropské unie“(dle ustanovení § 1 odst. (2) 

zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky). Podle Koncepce 

integrace cizinců z roku 2000, jednoho ze základních dokumentů české integrační politiky, 

jsou za cílovou skupinu bráni „dlouhodobě legálně usazení cizinci, kteří žijí na území 

České republiky legálně nejméně po dobu jednoho roku“ (KIC, 2005: 16). Zatímco v rámci 

této koncepce spadají do cílové skupiny osoby, kterým byl udělen buď trvalý či přechodný 

pobyt (tj. na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu) nebo azyl, v 

Aktualizované Koncepci integrace cizinců z roku 2005 už nebyli do cílové skupiny 

zahrnuti státní občané členských států Evropské unie (dále též EU) a žadatelé o azyl (KIC, 

2005). Podle poslední Aktualizované Koncepce integrace cizinců z roku 2011 s názvem 

Společné soužití zůstávají cílovou skupinou i nadále cizinci ze třetích zemí18, kteří 

dlouhodobě legálně pobývají na našem území, avšak s výjimkou žadatelů o mezinárodní 

ochranu a osob, kterým byla tato ochrana udělena. Některá integrační opatření budou moci 

ve výjimečných případech využít také občané jiných členských zemí EU a to v případě 

nutné potřeby (AKIC, 2011).  

Další pojem, imigrant,  je podle Slovníku antropologie občanské společnosti 

vymezen jako „osoba, přicházející do země za účelem pobytu dlouhodobějšího 

charakteru“ (Dohnalová, Malina, 2006: 276). Téměř se stejnou definicí pracuje 

Ministerstvo vnitra České republiky, jelikož podle terminologického slovníku tohoto 

orgánu je imigrant „cizinec, přicházející do země za účelem pobytu dlouhodobějšího 

charakteru“ (MV ČR, 2010b). V této práci bude dále pojem imigrant považován za 

synonymum k pojmům migrant, cizinec nebo přistěhovalec. 

O pojmu migrace se ve Slovníku antropologie občanské společnosti dočteme: „(z 

latiny: migratio, „stěhování“), přesun jednotlivců i skupin v prostoru, který je spolu 

s porodností a úmrtností klíčovým prvkem v procesu populačního vývoje a výrazně 
                                                 
18 Tedy občané pocházející ze zemí mimo EU, Evropský hospodářský prostor a Švýcarska. 
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ovlivňuje společenské a kulturní změny obyvatel na všech úrovních“ (Dohnalová a Malina, 

2006: 424). 

Pojem integrace imigrantů definovala Vláda ČR poprvé v dokumentu Zásady 

koncepce integrace cizinců na území České republiky v roce 1999 a to následujícím 

způsobem: „Integrace imigrantů je přirozeným důsledkem migrace. Je chápána jako 

proces prostupného začleňování imigrantů do struktur a vazeb společnosti domácího 

obyvatelstva. Integrace imigrantů je komplexním jevem, který má své podmínky a politické, 

právní, ekonomické, sociální, kulturní, psychologické a náboženské aspekty“ (Zásady 

koncepce integrace cizinců na území CR, 1999: 2). Podle aktualizované Koncepce 

integrace cizinců z roku 2005 lze integraci cizinců vymezit v obecné rovině „ jako proces, v 

jehož průběhu dochází ke sjednocování domácího obyvatelstva a přistěhovalců v jednu 

společnost. Jedná se o proces dvoustranný, který vyžaduje přizpůsobování ze strany 

cizinců na straně jedné a vytvoření podmínek pro integraci cizinců v přijímající společnosti 

na straně druhé“ (KIC, 2005: 16). Stejně tak nejnovější aktualizovaná Koncepce integrace 

cizinců (2011) vymezuje pojem integrace ve stejném duchu a to „jako proces začleňování 

cizinců do společnosti, do kterého nezbytně vstupují jak cizinci, tak majoritní společnost“ 

(AKIC, 2011: 17). V této práci budu s pojmem integrace cizinců pracovat ve smyslu 

integrace imigrantů ze třetích zemí, jež se legálně a dlouhodobě vyskytují na území ČR. 

Abychom ale mohli v této práci operovat s pojmem integrace, je nutné podívat se na 

jednotlivé dimenze tohoto konceptu. O tom však více viz následující kapitola. 

Pojmy migrace a integrace jsou na sebe velmi těsně napojeny. Je tedy důležité 

upřesnit to, co je migrační, imigrační a integrační politika a jaký je vztah mezi nimi. Tím 

se zabývá mnoho autorů, já však pro potřeby této práce budu vycházet z terminologie 

Pavla Barši a Andrey Baršové (2005): 

Pod pojmem migrační politiky  rozumíme politiky, jež se zaměřují na přímou či 

nepřímou regulaci a řízení pohybu lidí přes mezinárodní (v případě Evropské unie přes 

vnější) hranici a k určování délky jejich pobytu na území hostitelské země. Tyto politiky se 

zabývají jak regulací a usměrňováním legální migrace, tak předcházením, potíráním a 

trestáním migrace nelegální. Do této oblasti tak spadá například vydávání víz, kontrola 

hranic, podmínky udělování azylu cizincům atd. Do migračních politik patří také politiky 

imigrační a integrační. Především druhé zmiňované oblasti bude věnována značná část této 

diplomové práce. 
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Cílem imigračních politik  je určit, kteří cizinci a za jakých podmínek se mohou 

v imigrační zemi usadit. Do těchto politik spadají i přístupy k tzv. „pracovní migraci“, což 

ale neznamená, že do této oblasti spadají také sezónní práce, stáže či jiné krátkodobé 

pobyty. Předmětem imigračních politik je omezení vstupu cizinců do imigračních zemí. 

Oblast uprchlictví a azylu jsou podle uváděné terminologie samostatným celkem 

migračních politik, jelikož stát má v této oblasti omezené možnosti  rozhodování vzhledem 

k mezinárodnímu právu19 a to i přesto, že nucený pobyt mnohdy končí trvalým usídlením. 

V této práci se tak na otázky uprchlictví a azylu nebudu primárně zaměřovat. 

Další termín, integrační politiky,  zahrnuje ty politiky, jejichž cílem je podporovat 

proces začleňování cizinců do hostitelských společností. Zajištění sociální a politické 

soudržnosti je jedním z hlavních cílů těchto politik. Integrační politiky se zaměřují na 

specifické potřeby cizinců v nové společnosti a na jejich adaptaci, jejich předmětem je tedy 

adaptace imigrantů do nové společnosti takovým způsobem, aby se stali její součástí.  Tyto 

politiky jednak navazují na imigrační politiky, jednak jsou v určitém smyslu jejich 

součástí, jelikož už při nastavování imigračních politik stát postupuje takovým způsobem, 

že při výběru cizinců preferuje jedince s „dobrým integračním potenciálem“ (mladé lidi, 

vzdělané atd.). 

Posledním pojmem z dané kategorie, přistěhovaleckými politikami , se rozumí jak 

opatření omezující vstup cizinců do země, tak i ustanovení zaměřená na integraci cizinců 

do nových společností (Barša a Baršová, 2005). Pro jasnější porozumění výše zmiňované 

terminologii podle Barši a Baršové uvádím následující schéma (schéma č.1). 

Schéma 1: Terminologická mapa 

MIGRA ČNÍ POLITIKY 

PŘISTĚHOVALECKÉ POLITIKY   

  

  AZYL 

↔ 

 

kontrola hranic, potírání 

nelegální migrace, víza, 

turismus, sezónní práce, 

studium, stáže apod. 

IMIGRAČNÍ  

POLITIKY 

INTEGRAČNÍ  

POLITIKY 

regulace vstupu 

přistěhovalců na 

území 

regulace začleňování 

přistěhovalců do 

společnosti 

Zdroj : Barša a Baršová, 2005: 11 

                                                 
19 Cizinci jsou chráněni především Úmluvou o právním postavení uprchlíků Organizace spojených národů 

(1951) a Newyorským protokolem (1967) (Uherek, 2005). 
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6 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Tato kapitola pojednává o těch teoretických východiscích, jež se podle mého 

názoru vztahují k problematice předkládané práce a jsou pro pochopení širšího kontextu 

důležitá.  

Kapitola je rozdělena do několika podkapitol, z nichž první se zaměřuje na proces 

integrace jako takový, zejména pak na jeho dimenze. S tímto tématem souvisí i druhá část, 

jež se věnuje modelům evropské integrace, tedy tomu, jak se různé státy vypořádávají 

s migrací a jaký integrační model volí. Ve třetí podkapitole je představen výklad 

samotného procesu utváření a realizace veřejné politiky (dále též VP), jež je vzhledem 

k zaměření této práce (tvorba integrační politiky) jistě podstatným tématem. Poslední část 

pak pojednává o jednom ze tří regulátorů společnosti z pohledu veřejné politiky, kterým je 

tzv. občanský sektor (vedle sektoru veřejného a soukromého), a následně se zabývá 

organizacemi občanské společnosti (tedy nestátními neziskovými organizacemi), jež jsou 

pro tuto práci klíčovými aktéry.  

 

6.1 Proces integrace  

To, jakým způsobem je pojem integrace vymezen základními dokumenty české 

integrační politiky, bylo již popsáno v předešlé kapitole. Definování integrace ze strany 

jiných subjektů je velmi podobné s těmi předchozími. „Pojem integrace je možné chápat 

jako proces zapojení jednotlivce (či skupin) do celku. Pod celkem se většinou rozumí 

společnost, stát nebo konkrétní obec “ (Člověk v tísni, 2007: 9). „Integrace zahrnuje nejen 

přizpůsobení imigrantů a menšin, ale také reakce a přizpůsobení celé společnosti“ 

(Niessen, 2000: 29). „Integrace cizinců je klíčovou podmínkou pro zachování stability a 

sociální soudržnosti hostitelské společnosti a pro ekonomický rozvoj. Nedostatečná 

integrace může vést k některým závažným problémům, a to nejen pro majoritu, ale i pro 

společnost jako celek, včetně imigrantů“  (Dluhošová, 2008: 77). Ze všech uvedených 

definic vyplývá, že nejen cizinci, ale i hostitelská společnost hrají v tomto procesu 

klíčovou roli. Na základě různých interakcí mezi těmito dvěma společnostmi, minoritní a 

majoritní, lze definovat několik jejich vzájemných uspořádání a to ve třech rovinách 

(dimenzích) integrace - kulturní, sociálně-ekonomické a občansko-politické. Těmto 

uvedeným dimenzím budou věnovány následující odstavce. V popisu této tříúrovňové 

typologie budu vycházet zejména z Barši (1999).   
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První rovina, kulturní, je zahrnuje uspořádání v podobě asimilace, tavícího tyglíku a 

kulturního pluralismu, popř. ještě multikulturalismu jakožto silnější formy pluralismu 

(Barša, 1999). Asimilace je popisována jako „proces postupného splývání kulturních, 

sociálních, etnických skupin, v němž jedna ze skupin (zpravidla menšinová) ztrácí 

specifické rysy a přejímá hodnoty a normy skupiny druhé (zpravidla většinové, 

dominantní)“ (Dohnalová a Malina, 2006: 71). V případě, že menšina při svém splynutí 

s majoritní společností tento celek obohatí o své charakteristiky, dochází k formě kulturní 

integrace označované jako tavící tyglík. Zachová-li si menšina své hodnoty a kulturní 

specifikum a zároveň je ekonomicky a politicky spjata s majoritní společností, jedná se o 

kulturně-pluralistickou integraci. Poslední uvedená kulturní forma integrace, 

multikulturalismus, se objevuje v těch zemích, jež podporují kulturní rozmanitost a 

považují ji za žádoucí (Barša, 1999). Jak uvádí Dohnalová a Malina, multikulturalismus se 

v tomto smyslu uplatňuje zejména v zemích jako Německo či Nizozemí, situaci v USA 

lépe popisuje výše zmíněný tavící kotel či tyglík („melting plot“), který vyjadřuje 

vzájemné přizpůsobení se jednotlivých kultur a vytvoření nové entity (Dohnalová a 

Malina, 2006). Zápornou formou u této dimenze je kulturní segregace, k níž může 

docházet buď oddělením menšiny většinou z vnějšku, nebo naopak uzavřením menšiny jí 

samotnou z důvodů tlaku ze strany většiny (Barša, 1999). 

Sociálně-ekonomická rovina integrace, jež vyjadřuje rozmístění etnicko-kulturních 

skupin v sociální struktuře majoritní společnosti, nabývá formy částečné či úplné. Částečná 

integrace nastává tehdy, když mají členové minoritní společnosti výrazně horší možnosti 

hospodářského uplatnění než členové majoritní skupiny. Naopak v případě, že nelze určit 

závislost mezi původem a sociálně ekonomickým postavením, jedná se o integraci úplnou 

(neboli ekonomickou asimilaci). V této rovině integrace může dojít ještě ke třetí formě a to 

k ekonomické segregaci, kdy jsou znevýhodněné skupiny téměř nezastoupeny ve vyšších 

sociálních kategoriích (Barša, 1999). 

U roviny občansko-politické se rozlišuje uspořádání v podobě asimilace a 

akomodace. Politická asimilace představuje stav, kdy možnost pracovat ve státní správě či 

být součástí demokratické reprezentace není určováno etnickou příslušností. Druhá forma, 

akomodace, představuje záměrné vycházení vstříc menšině v oblasti zastoupení ve veřejné 

správě či v politické reprezentaci, s cílem předejít občansko-politické segregaci. Také u 

této roviny existují záporné alternativy a to politická kontrola menšiny většinou neboli 
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politická segregace menšiny a etnický konflikt. Ten může být následkem právě politické 

segregace, jež je často spjata se segregací i v jiných oblastech (Barša, 1999). 

 Pro přehlednost uvádím následující tabulku (viz tabulka č.2), která jednotlivým 

rovinám integrace připisuje různá uspořádání (formy) mezi minoritní a majoritní skupinou 

společnosti.  

 

Tabulka 2: Tříúrovňová typologie integrace 
ROVINA INTEGRACE FORMA 

Integrace kulturní Asimilace 

 tavící tyglík 

 kulturní pluralismus 

 multikulturalismus 

záporná alternativa kulturní segregace 

 

Integrace sociálně-ekonomická úplná (asimilace) 

částečná 

  

záporná alternativa ekonomická segregace 

 

Integrace občansko-politická Asimilace 

 akomodace (neformální/formalizovaná) 

záporná alternativa kontrola většinou (politická segregace) 

 etnicko-kulturní konflikt 

Zdroj:  Barša, 1999: 240 

 

Výše zmíněné řádky poskytly základní exkurz do roviny konceptu integrace. Výše 

popsané formy uspořádání mezi minoritní a majoritní společností souvisejí také s postojem 

státu vůči imigrantům. O tom, jaký přístup k cizincům volí jednotlivé země a jaký model 

integrace preferují, pojednává následující podkapitola. 

 

6.2 Evropské modely integrace  

Při popisu modelů integračních politik je nutné nahlédnout do období 60. - 80. let 

20. století. V této době bylo možné rozlišit v západní Evropě tři odlišné modely integrace: 
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a) etnicko-exklusivistický, b) asimilační, c) pluralistický (či multikulturní) (Barša a 

Baršová, 2005). S touto tříúrovňovou typologií modelu integrace pracují i jiní autoři, byť s 

určitými názvoslovnými variacemi (např. Uherek, 2005; Castles a Miller, 1993). Ve své 

práci se pak budu řídit klasifikací prvních autorů (tedy Barši a Baršové, 2005). 

V prvním zmiňovaném modelu, jehož prototypem bylo až do konce 90. let západní 

Německo, je příchod imigrantů podmíněn potřebami trhu, a proto je jejich pobyt 

v hostující zemi možný jen po určitou dobu. Pro domácí společnost to znamená, že nemusí 

požadovat zlepšení právního postavení cizinců či se zabývat důsledky, jež sebou přináší 

jejich kulturní odlišnosti. Naopak výše uvedená skutečnost je pro hostitelskou společnost 

zárukou, že cizincům nezbude po čase nic jiného, než se vrátit do své domovské země 

(Barša a Baršová, 2005). 

V druhém integračním modelu, tedy asimilačním, je s cizinci zacházeno jako se 

stálými a rovnoprávnými občany za předpokladu, že se asimilují do hostitelské společnosti 

a přijmou její kulturní vzorce. Příkladem země preferující tento model byla Francie (Barša 

a Baršová, 2005). 

I v posledním modelu, pluralistickém, jsou cizinci považováni za stálé a 

rovnoprávné občany, avšak společnost na ně nahlíží jako na kulturně odlišnou komunitu, 

jež se nemá asimilovat, avšak harmonicky žít v rámci většího různorodého celku. Tento 

model zastávala např. Velká Británie (Barša a Baršová, 2005). V uváděné typologii je 

pluralistický model nazýván též jako multikulturní, avšak někteří autoři, jako např. Sartori, 

zastávají názor, že mezi pluralismem a multikulturalismem existují rozdíly. Zmiňované 

dva pojmy nejsou podle Sartoriho vzájemně zástupné, přičemž rozdílnost mezi nimi by se 

podle jeho názoru dala vysvětlit tak, že pluralismus vede „od mnohosti k jednotě“, zatímco 

multikulturalismus „od mnohosti k rozdrobenosti“ (Sartori, 2011: 43).  

Hranice mezi touto trojdimenzionální typologií se začaly rozmazávat koncem 90. 

let 20. století. Zmiňované tři státy si v současnosti začínají uvědomovat svoji roli 

přistěhovaleckých zemí a mění svůj pohled na imigraci a integraci. Západní země se snaží 

vystihnout rovnováhu mezi prvkem potřeby asimilace cizinců do hostitelské společnosti a 

akceptováním jejich svobody a tradic, jež si nesou z domovské země. Tyto země hledají 

jakýsi kompromis mezi výše zmiňovanými idealizovanými evropskými modely. Mluvíme 

tak o čtvrtém typu modelu a to o modelu integrační smlouvy20 (Barša a Baršová, 2005).  

                                                 
20 Model integrační smlouvy se pak shoduje s výše uvedených Sartoriho (2011) pojetím pluralismu. 
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V poslední době můžeme u západních zemí zaregistrovat tendence ke sbližování svých 

integračních politik (Uherek, 2005). 

Drbohlav a kol. (2000) se domnívají, že preference české společnosti v oblasti 

integračního modelu lze nepřímo odvodit z toho, jak vysokou míru přizpůsobení očekávají 

její členové od cizinců. Vzhledem k tomu, že z výzkumů prováděných mezi lety 2003 - 

2008 Centrem pro výzkum veřejného mínění (CVVM) na téma „Postoje české společnosti 

k cizincům“ pravidelně vycházelo, že čeští občané jsou pro vysoký stupeň přizpůsobení se 

cizinců hostitelské společnosti a že pouze malé procento dotazovaných by umožnilo 

cizincům zcela žít podle svých kulturních zvyklostí, jeví se asimilační přístup pro českou 

společnost jako žádoucí21. Naopak pluralistický model nemá u občanů naší země velké 

zastání (Drbohlav a kol., 2010). 

 

6.3 Veřejná politika jako proces  

Pro komplexnější pochopení problematiky integrace jsem se rozhodla zahrnout do 

teoretické části také teoretický výklad samotného procesu utváření a realizace veřejné 

politiky.  

Do tvorby a realizace určité veřejné politiky vstupuje mnoho různých aktérů, kteří 

interagují jednak mezi sebou navzájem a jednak s vnitřním a vnějším prostředím: Jde tedy 

o proces dynamický. Tři poměrně nezávislé, avšak navzájem koexistující, doplňující se a 

obohacující se přístupy poskytují teoretické výklady samotného procesu utváření a 

realizace veřejné politiky. Těmito přístupy jsou: a) veřejná politika jako politický-cyklus, 

b) veřejná politika jako interakce aktérů utvářejících agendy uvnitř i vně politických arén, 

c) veřejná politika, jež je vytvářena polem institucionalizovaných sítí (Potůček a kol., 

2005). Ve své práci pak budu vycházet především z druhé koncepce, neboť nejlépe 

odpovídá zaměření mojí diplomové práce.  

Jak už bylo zmíněno, veřejnou politiku lze chápat mimo jiné také „jako interaktivní 

proces střetávání různorodých aktérů při prosazování dílčích „vkladů“ a ovlivňování 

veřejné politiky“ (Potůček a kol., 2005: 47). V rámci této koncepce se důraz klade 

                                                 
21 I ve výzkumech z let 2009, 2010, 2011 se hostitelská společnost přikláněla k požadavku úplného 

přizpůsobení cizinců zvykům majoritní společnosti, i když počet respondentů zastávající tento názor se oproti 

roku 2008 mírně snížil (z 68 % v roce 2008 na 61 % v roce 2011) (CVVM, 2011a). 
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především na vzájemné vztahy aktérů, arén a politických agend a koncepce samotná pak 

bývá označována jako model A-A-A (Potůček a kol., 2005). 

Potůček a kol. (2005) uvádějí obecnou definici politické arény v modelu A-A-A 

„jako prostor, v němž jednotliví (druhově, strukturálně, funkčně či formálně podobní) 

aktéři tvorby politiky vstupují mezi sebou do kooperačních/konsenzuálních nebo 

konkurenčních/konfliktních vztahů“ (Potůček a kol., 2005: 49). V probíraném modelu A-

A-A se pracuje celkem se šesti typy arén, přičemž ke třem základním (politické strany, 

legislativa a exekutiva) přiřazuje model ještě arénu veřejnosti, arénu byrokratickou a arénu 

zájmových/nátlakových skupin. První tři arény jsou pak chápány jako primárně 

institucionalizované (platí v nich ustálená pravidla jednání). Jak uvádí dále tito autoři, 

v současnosti by se do této klasifikace dala přidat ještě aréna sedmá a to aréna médií.  

Uvedené pojetí pojmu politická aréna vychází z tzv. „mikro“ pohledu. Na vzniku 

pojmu „aréna tvorby politiky“ může být nahlíženo také z „makro“ pohledu, o čemž 

pojednávají např. Fiala a Schubert, přičemž vycházejí z klasifikace politických arén podle 

T. Lowiho (Fiala a Schubert, 2000, 67-75).  

Aktéři, kteří představují druhý segment popisovaného modelu, navazují vztahy a 

udržují kontakty jak s aktéry v rámci své arény, tak i s hráči z arén jiných. Komunikační 

vazba může představovat jak formu spolupráce, tak formu konfliktu v rámci určité 

politické agendy.  

Tato agenda je v modelu popisována jako soubor problémů, jimiž se zabývají 

političtí aktéři v rámci jedné nebo několika arén. Agenda funguje jako dynamický proces, 

který se vyvíjí a přehodnocuje a to v závislosti na měnících se potřebách a zájmech 

jednotlivých aktérů. Proto platí, že lze jen stěží dopředu určit obsah dané politické agendy. 

Ten totiž vzniká až jako produkt komunikace mezi aktéry (Potůček a kol., 2005). 

Výše popisovaný model dobře ilustruje těkavost procesu tvorby politické agendy 

(Potůček a kol., 2005) a nese v sobě značný potenciál pro vysvětlení způsobu utváření 

české integrační politiky, jež je hlavním tématem mojí práce. 

 

6.4 Občanský sektor a jeho organizace 

V oblasti VP se pracuje s třemi hlavními politicko-ekonomickými regulátory, jež 

v demokratických společnostech s tržní ekonomikou ovlivňují činnost jednotlivců i 

organizací. Těmito regulátory jsou trh, správa a občanský sektor. S ohledem na zaměření 
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této diplomové práce se budu v následujících odstavcích věnovat pouze občanskému 

sektoru, jeho přednostem a nedostatkům. Tím však zároveň nezpochybňuji význam 

zbývajících dvou regulátorů života společnosti. 

Jak uvádí Potůček: „občanský sektor vyrůstá z podhoubí občanské společnosti“ 

(Potůček, 2005: 102). Svými charakteristikami zaujímá zvláštní postavení mezi sektorem 

veřejným a soukromým. Nepodléhá státní moci (z tohoto hlediska spadá spíše do sektoru 

soukromého), na druhou stranu však není hnán ziskovým motivem a jeho činnost je 

zaměřena na uspokojování potřeb určité komunity (v tomto smyslu je řazen do sektoru 

veřejného). Občanský sektor tak může svým charakterem využívat jak předností správy, 

tak trhu. Na druhou stranu je třeba podotknout, že obdobným způsobem může kombinovat 

i stinné stránky obou sfér a nevyhnout se tak selhání, jež doprovází činnost státních 

institucí i trhu (Potůček, 2005). 

Rozmanitost občanského sektoru se odráží mimo jiné i v terminologii, která se 

k němu váže a která není v této oblasti fixně dána. Setkáváme se s pojmy jako: a) „t řetí 

sektor“  - sektor působící mezi státem a trhem, b) „neziskový sektor“ - jeho cílem a 

smyslem není na rozdíl od komerčních a ziskových organizací vytvářet zisk a rozdělovat 

jej mezi vlastníky, c) „dobrovolnický sektor“  - vystihuje dobrovolnou práci jako 

specifickou součást tohoto sektoru, d) „nezávislý sektor“ = „nevládní sektor“ = 

„nestátní sektor“  - termíny, jež chtějí zdůraznit, že se jedná o organizace nezávislé na 

vládě, e) „občanský sektor“ - stále častěji se vyskytující označení, které naznačuje 

propojenost neziskových organizací s občanskou společností22 (Frič a Šilhánová, 2001). 

V české terminologii se však těchto pojmů užívá téměř bez výjimky synonymicky. Také 

v rámci mojí diplomové práce se s těmito pojmy pracuje jako se shodnými označeními. 

Instituce tohoto sektoru pak bývají označovány jako organizace občanského sektoru (OOS) 

či nestátní neziskové organizace (NNO).  

V běžné praxi se však organizace, jež jsou zahrnovány do neziskového sektoru, 

vyznačují všemi výše uvedenými znaky současně, a proto je nelze definovat pouze na 

základě jednoho uvedeného rysu. Na následujících řádcích však uvedu „strukturálně-

operacionální definici“ neziskového sektoru amerického sociologa Lestera M. Salamona, 

který se jejím prostřednictvím pokusil o vyřešení tohoto terminologického „oříšku“ (Frič a 

                                                 
22 Jak poslední uvedený termín, tak pojem „organizace občanské společnosti“ jsou institucionálním aspektem 

širšího pojmu „občanská společnost“ (Frič a Bútora, 2005). 
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Šilhánová, 2001). Neziskový sektor pak tvoří podle této definice ty organizace, jež splňují 

následujících pět atributů.  Jsou to tedy:  

1) Organizace, jež jsou do určité míry institucionalizovány. Jejich 

institucionalizovaná podoba je vyjádřena budˇ formálním statutem nebo jiným 

způsobem - například v podobě pravidelných schůzí, jednacích pravidel atd. 

2) Mají soukromý charakter, což znamená, že jsou institucionálně oddělené od 

státní správy. To ovšem nevylučuje fakt, že mohou být podporovány státem nebo 

že jejich vedení mohou obsazovat také státní úředníci. Důležitá je skutečnost, že 

základní struktura těchto organizací je ve své podstatě soukromá.  

3) Tyto organizace nerozdělují zisk  mezi vlastníky nebo vedení. V případech, kdy 

dosáhnou zisku v průběhu  určitého období, musí být tento výdělek opětovně 

použit na cíle dané posláním organizace. Jde tedy o soukromé organizace, jež na 

rozdíl od komerčních a ziskových organizací neslouží primárně k dosahování 

zisků. 

4) Jedná se o samosprávné, autonomní organizace, které řídí svou vlastní činnost, 

mají svá vnitřní pravidla vedení a nejsou ovládány někým zvenčí.  

5) Jedná se o organizace, jež v sobě zahrnují určitý významný prvek dobrovolnosti, 

a to buď formou dobrovolné účasti na konkrétních aktivitách či na vedení 

organizace (Salamon a Anheiher, cit. dle Frič a Šilhánová, 2001). Jsou tedy 

tvořeny na základně dobrovolného sdružování občanů, kteří sdílejí stejné hodnoty 

a kteří jsou ochotni podílet se na dosažení společného cíle. Jsou spravovány 

pravidly, jež se odlišují jednak od zákonů trhu a jednak od fungování státu a jeho 

institucí (Potůček a kol., 2005). 

Tato klasifikace, jež vznikla v USA v rámci projektu „John Hopkins Comaprative 

Nonprofit Sektor Project“, našla uplatnění v mnoha zemích lišících se jak politickým, 

kulturním a legislativním systémem, tak i úrovní a rolí neziskového sektoru v příslušné 

společnosti (Salamon a Anheier, 1996). Také naše země se používáním této klasifikace 

připojila ke snaze sjednotit přístup k neziskovému sektoru (Frič a kol., 1998), avšak při 

ekonomické analýze třetího sektoru v ČR se ukázalo, že ani tato definice není dostačující, a 

tak byla Salamonova definice upravena (došlo k širšímu ohraničení tohoto sektoru) (Goulli 

a kol., 2001). 
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Organizace občanské společnosti je možné rozdělit dle několika odlišných kritérií: 

a) na základě typu činnosti (servisní, zájmové či advokační), b) z hlediska členství (členské 

a nečlenské), c) podle prospěšnosti (vzájemně prospěšné či veřejně prospěšné).  Více o 

tomto tématu v literatuře zaměřené na NNO (např. Frič a Bútora, 2005; Skovajsa, 2010 

atd.).  

Role neziskových organizací spočívá v naplňování potřeb (materiálních, sociálních, 

psychologických, duševních a jiných) jednotlivců i skupin, neboť tyto potřeby nejsou 

v dostatečné míře uspokojovány státem či trhem (Frič a Bútora, 2005). Neziskové 

organizace tak mají ve společnosti celou řadu úloh: jsou dodavatelem mnoha různých 

služeb pro společnost (plní servisní funkci), posilují mezi lidmi pocity solidarity a 

komunity, vyplňují prostor mezi občanem a státem a umožňují mu podílet se na veřejné 

politice i jiným způsobem než jen skrze volby (plní komunitní a demokratizační funkci). 

Také mají funkci inovační, což znamená, že nastolují nové společenské otázky a nové 

postupy jejich řešení. Často tedy experimentují a nesou na svých bedrech rizika spojená se 

zaváděním těchto nových postupů (Frič, 1998). Dále mají funkci expresivní a vzdělávací, 

neboť umožňují svým členům a příznivcům jednak vyjádřit své zájmy a jednak tyto zájmy 

vůbec poznávat a reprezentovat. Poslední funkcí je funkce ochrany práv a sociálních změn 

(Frič a Bútora, 2005). S tématem funkcí NNO souvisí také velmi úzce proces jejich vzniku 

a přežívání (Skovajsa, 2010). A tak pro důkladnější pochopení fenoménu neziskových 

organizací uvedu na závěr této kapitoly právě teorie jejich vzniku.  

6.4.1 Teorie vzniku neziskových organizací  

Ačkoliv existuje několik teorií vzniku a vývoje OOS, pro účely této práce budu při 

vysvětlování vztahu státu a neziskových organizací vycházet ze dvou teorií, jež nahlížejí 

věc z ekonomického pohledu a pracují se selháním státu, trhu i občanského sektoru. Tyto 

teorie se nazývají teorie vzájemné závislosti (selhání OOS) a teorie heterogenity (selhání 

trhu a státu). 

Teorie heterogenity (selhání trhu/selhání státu) 

Jelikož je zásadním pojmem této koncepce „veřejný statek23“, bývá tato teorie 

někdy nazývána teorií veřejných statků (Rektořík a kol., 2001).  Přístup staví na 

předpokladu, že svobodný trh není schopen pro občany v žádoucí míře zabezpečit veřejné 

                                                 
23 Pro veřejné statky na rozdíl od těch soukromých platí, že je nelze optimálně rozdělit na základě tržních 

vztahů (Potůček, 2005). 
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statky (tedy zboží a služby, jež jsou obecně dostupné všem občanům daného státu 

nezávisle na tom, zda za ně zaplatili či nikoliv). Klasická ekonomie vidí právě v tomto 

selhání trhu argument pro existenci státu. Avšak jak Frič a Goulli (2001) upozorňují na 

poznatek ekonoma Burtona Weisborda24, že v demokracii může stát uspokojivě dodávat 

veřejné statky jen v takovém případě, že většina občanů bude požadovat produkci 

jednotlivého veřejného statku. V těch společnostech, ve kterých neexistuje shodný názor 

na to, které statky mají být zabezpečovány státem a které nikoliv, se vláda potýká 

s velkými problémy získat většinovou podporu pro svoji veřejnou politiku, a proto bude i 

nadále převládat mnoho nesaturovaných potřeb a žádostí o zmiňované veřejné statky. 

Z výše uvedeného vyplývá, že v heterogenních společnostech bude na rozdíl od těch 

homogenních častěji docházet k „selhání státu“. Vznik OOS je proto reakcí lidí na 

neschopnost státu a trhu zabezpečit jim tyto služby a zboží. Jinými slovy, příčinou vzniku 

neziskových organizací je tedy heterogenita ve společnosti (Salamon a Anheheier, cit. dle 

Frič a Goulli, 2001). 

Pomocí této teorie můžeme vysvětlit rychlý nárůst počtu NNO po roce 1989 

v České republice. V moderní, heterogenní společnosti nejsou schopni stát ani trh zajistit 

svými silami značně odlišné potřeby občanů, a proto musí na jejich místo nastoupit NNO, 

aby tuto servisní mezeru zaplnily. Z pohledu České republiky, jež je příkladem 

postkomunistického státu, se zdá toto vysvětlení dynamického vývoje neziskového sektoru 

spolehlivé, neboť liberalizace politických a ekonomických oblastí šla ruku v ruce se silným 

oslabením role státu (jež se vzdal některých svých funkcí) a se zaostalostí tržního prostředí 

(Salamon a Anheheier, dle Frič a Goulli, 2001). 

Teorie vzájemné závislosti (selhání OOS) 

Podle této teorie existují dobré důvody pro vzájemnou spolupráci mezi státem a 

neziskovými organizacemi, neboť tato kooperace pomáhá kompenzovat funkční 

nedostatky obou výše zmíněných subjektů. Stát a neziskový sektor jsou tedy na sobě 

závislými. Důvodem, který nutí neziskové organizace obracet se na stát, je zejména 

nedostatek finančních zdrojů nutných pro řešení rozsáhlejších sociálních problémů. Proto 

lze říci, že na rozdíl od předchozí teorie zde nedochází pouze k selhání trhu a státu, ale také 

OOS (Salamon a Anheheier, dle Frič a Goulli, 2001).  

  

                                                 
24 S ním především je tato teorie spojována (Rektořík a kol., 2001).   



42 
 

7 STATISTIKY V OBLASTI ČESKÉ CIZINECKÉ 

PROBLEMATIKY  

Nejpočetnější skupinu migrantů představují v rámci ČR ekonomičtí přistěhovalci 

(Šišková, 2008). Vzhledem k pracovnímu charakteru imigrace převažují mezi cizinci muži 

(necelých 60 %) a lidé mladšího produktivního věku (20-39 let; do této skupiny spadá 52 

% všech legálně pobývajících cizinců v ČR)25 (ČŠU, 2010). 

Cizinci, kteří přicházeli do naší země z ekonomických důvodů, byli především pro 

zaměstnavatele vítaným zdrojem levné pracovní síly a to zejména v letech 2003-2008 (tedy 

před ekonomickou krizí). Čeští zaměstnavatelé oceňovali především ochotu cizinců 

pracovat za nižší mzdy a po nestandardní pracovní dobu. Příchozí cizinci se museli 

zároveň vypořádat s ne vždy přívětivým postojem české společnosti, která byla náhle 

konfrontována s rychlým nárůstem etnické, národnostní a kulturní heterogenity (Trbola a 

Rákoczyová, 2010). 

V letech 2000-2008 se počet cizinců s povoleným pobytem na našem území 

každoročně zvyšoval, avšak v roce 2009 nastala náhlá změna situace (MV CR, 2010d). 

Vlivem hospodářské krize, která propukla koncem roku 2008, se začaly počty nově 

příchozích zahraničních pracovníků snižovat. Podle úřadů práce klesl počet registrovaných 

zaměstnanců z řad cizinců od konce roku 2008 do konce roku 2009 o několik tisíc (cca 

4996; tj. -1,1 %), přičemž se neví, zda se stali tito cizinci nezaměstnanými, odešli z ČR, 

změnili si pobytový status či zůstali v naší zemi nelegálně (Saková, 2009; MV CR, 2010d). 

Zároveň je nutné mít na paměti, že se tyto počty týkají pouze cizinců pobývajících na 

našem území legálně. Počty migrantů v neoprávněném postavení, tedy těch, kteří porušují 

v nějakém ohledu platnou legislativu v oblasti pobytu či zaměstnávání, nelze přesně určit. 

Drbohlav (2010) uvádí, že statistiky nelegálních26 cizinců se pohybují od 17 tisíc až do 300 

tisíc osob.  

V České republice bylo k datu 31.8.2011 evidováno 412 612 cizinců, z toho se 

jednalo o 195 139 cizinců s trvalým pobytem a 217 473 cizinců s některým typem 

dlouhodobého pobytu nad 90 dnů, tj. přechodným pobytem občanů EU a jejich 

rodinných příslušníků a vízem nad 90 dnů a povolením k dlouhodobému pobytu 

občanů zemí mimo EU (ČSÚ, 2011b). 
                                                 
25 Data jsou uvedena k 31.12.2009.  Do těchto údajů se nezapočítávají cizinci, kteří obdrželi azyl v ČR. 
26 Některými odborníky preferován pojem neregulérní migranti či migranti v neoprávněném postavení. 
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Ke stejnému datu byli v ČR nejvíce zastoupeni občané Ukrajiny (110 733 osob) a 

Slovenska (79 924 osob). Mezi pět nejpočetnějších imigrantských skupin dále patřili státní 

občané Vietnamu (56 716 osob), Ruska (29 337 osob) a Polska (18 942 osob) (viz graf č.1) 

(ČSÚ, 2011c). 

 

    Graf 1:  Hlavní imigrantské skupiny v ČR dle národnosti  

 
Zdroj:  Autorka, 2011 dle dat z ČSÚ, 2011c 

 

Cizinci s trvalým pobytem se nejčastěji koncentrují27 v Praze (59 196) a ve 

Středočeském kraji (25 475). Další významné regiony s vysokým zastoupením cizinců pak 

představují Jihomoravský kraj (16 809), Ústecký kraj (15 893) a Moravskoslezský kraj (12 

624) (viz graf č. 2) (ČSÚ, 2011a).  
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27 Data ke 31.8.2011. 
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Graf 2: Kraje s největším počtem cizinců 

 
Zdroj:  Autorka, 2011 dle dat z ČSÚ, 2011a 

 

Shrneme-li výše publikovaná data, zjistíme, že se migrace na území ČR vyznačuje 

několika charakteristikami: mezi migranty převažují muži a lidé mladšího produktivního 

věku. Tito lidé přicházejí do naší země především z ekonomických důvodů, nejčastěji 

pobývají na území Hlavního města Prahy a převládají mezi nimi občané Ukrajiny a 
Slovenska.  
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8 MIGRACE A MIGRA ČNÍ POLITIKY  

Rozhodnutí k migraci i následné migrační chování lidí bývají podmíněny 

množstvím různorodých, nezávislých a často i vzájemně podmíněných faktorů. Tyto 

faktory mimo jiné souvisí se třemi typy prostředí, s nimiž přichází migrant do styku: a) 

místem emigrace (domovská země), b) cílovým místem imigrace (hostitelská země) a c) 

tranzitními zeměmi (státy, kterými migrant pouze prochází). Podobu migrace ovlivňují 

nejen strukturálními parametry, jež se přímo vážou na migranty (např. pohlaví, věk, 

vzdělání atd.), ale také parametry jako jsou geografická poloha hostitelských zemí, 

migrační politiky, migrační historie přijímajících zemí, míra tolerance a xenofobie vůči 

cizincům ze strany majoritní populace a jako u všech jiných událostí, také náhoda a souběh 

událostí (Drbohlav, 2001). 

V této kapitole se zaměřím na migrační politiky cílových zemí v rámci EU a ČR. 

Zatímco u evropské migrační politiky se pokusím pojednat o všech aspektech migrační 

politiky (tedy imigrační/emigrační politice, integrační politice, vízové politice a politice 

ochrany státních hranic; viz. Barša a Baršová, 2005), na národní úrovni se budu věnovat 

především přistěhovaleckým politikám, tedy imigrační a integrační politice, jež spolu 

značně souvisí a jsou pro moji práci stěžejní. V poslední podkapitole bych ráda 

prodiskutovala rozdíly mezi evropskou a českou integrační politikou a zamyslím se nad 

možností vytvoření společné evropské integrační politiky. 

 

8.1 Migra ční politika EU 

Vzhledem k tomu, že 214 miliónů lidí na světě představují migranti (IOM, 2010) a 

že jen v EU dosáhl počet cizinců 32,5 miliónů (což činí 6,5 % z její celkové populace) 

(Vasileva 2011), je zřejmé, že vzrůstající význam migrace s sebou přináší i silnější potřebu 

rozvinuté migrační politiky. Další argument, jenž dokazuje nutnost zabývat se 

problematikou migrace a integrace cizinců je ten, že neexistuje jediná evropská země, které 

by se migrační pohyby netýkaly (mimo jiné Niessen, 2000). Mluvíme-li o české integrační 

politice, nelze opomenout tu evropskou, neboť jsme po vstupu do EU její nedílnou 

součástí. 

 Nyní se zaměříme na stručný exkurz do historie evropské migrační a integrační 

politiky. Od 90. let minulého století začala být migraci v rámci EU věnována větší 

pozornost. Rok 1999, kdy vstoupila v platnost „Amsterdamská smlouva“, je považován za 
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klíčový krok k europeizaci migrační politiky. Ratifikací této smlouvy došlo k tomu, že 

byly záležitosti vízové, azylové a přistěhovalecké politiky přesunuty ze třetího do prvního 

pilíře, čímž získala EU v určitých oblastech pravomoc přijímat unijní právní předpisy. 

Slovy Haralda Scheua: „Oblast původně upravena v rámci klasické mezivládní spolupráce 

se stala skutečnou evropskou agendou podřízenou nadnárodním mechanismům a právním 

nástrojům“  (Scheu, 2008: 101). Od počátku byla společná migrační politika zaměřena 

především na boj s ilegální migrací (Scheu, 2008). 

Nejen otázky migrace a přistěhovalectví, ale také otázky integrace cizinců nabyly 

v poslední době na evropské scéně na významu. Skutečnost, že povaha pracovní migrace 

se u členských států změnila z dočasné na trvalou, vedla k tomu, že záležitostí týkající se 

integrace cizinců byly zahrnuty do migračních politik. Také obava, že nebudou-li cizinci 

dostatečně integrováni do hostitelské společnosti, v důsledku čehož by se mohli stát jejím 

závažným problémem, sehrála svou roli (KIC, 2005). 

Mezi důležité milníky integrační politiky lze řadit zasedání Evropské rady v roce 

1999 v Tampere, na kterém byla potvrzena nutnost zajistit čestné a spravedlivé zacházení 

se státními občany třetích zemí, kteří legálně pobývají na území členských států (KIC, 

2005). Tehdy přijaté zásady naznačují, že výchozí pozice pro společnou migrační politiku 

členských států EU je značně složitá. Princip humánního přístupu k uprchlíkům a 

přistěhovalcům, kteří pocházejí ze třetích zemí, stojí proti poptávce po restriktivní úpravě 

migrace jako takové a důrazné represi proti cizincům nelegálně pobývajícím a žijícím na 

území států EU (Scheu, 2008). 

 Dalším klíčovým bodem bylo zasedání Evropské rady z 19. a 20. června 2003, jež 

se konalo v řecké Soluni. Na tomto zasedání Evropská rada prohlásila, že považuje za 

nutné vypracování komplexní politiky týkající se integrace legálně pobývajících státních 

občanů třetích zemí. Závěry z druhého zmiňovaného zasedání Evropské rady lze považovat 

za první strategii integrace cizinců v EU (KIC, 2005). V roce 2004 byl za nizozemského 

předsednictví vytvořen dokument „Společné základní principy integrace přistěhovalců 

v Evropské unii“. Ten má členským státům sloužit jako návod při formulaci státní 

integrační politiky (KIC, 2005). Dále byla Evropskou komisí vypracována „Příručka pro 

integraci“, jejíž přínos spočívá především ve sdílení zkušeností a osvědčených postupů 

v oblasti integrace imigrantů (Dluhošová, 2008). Společná evropská integrační politika 

však nebyla až doposud členskými státy EU zavedena (více o tomto tématu v části 8.3) 

(KIC, 2005). 
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Historii evropské integrační politiky by bylo dozajista přínosné věnovat více 

pozornosti, avšak vzhledem k rozsahu této práce přesahuje podrobná analýza všech 

podstatných právních aktů její rámec. Následující podkapitola se bude věnovat české 

migrační politice, konkrétně té přistěhovalecké. 

 

8.2 Přistěhovalecká politika ČR  

8.2.1 Historie přistěhovalecké politiky 

Na úvod této kapitoly uvádím základní historický přehled české přistěhovalecké 

politiky. Můj přístup k analýze českých migračních politik bude postaven na 

retrospektivním pohledu na přijatá legislativní opatření vztahující se k této problematice a 

to od roku 1990 až po současnost. Inspirována Drbohlavem a kol. (2010) jsem rozdělila 

toto období na 4 etapy a sama přidala pátou: 1990-1992, 1993-1998, 1999-2002, 2003-

2008, 2009 - současnost). 

• V literatuře věnované migraci se hostitelské země většinou dělí na dvě skupiny 

podle toho, zda mají s imigrací dlouholetou zkušenost (tzv. „starší imigrační 

země“) či nikoliv (tzv. „novější imigrační země“). Česká republika se pak řadí do 

druhé zmiňované kategorie (Niessen, 2000). Je všeobecně známo, že se naše země 

po pádu komunistického režimu velmi rychle proměnila z emigračního státu na 

imigrační (a tranzitní), v důsledku čehož se také Praha stala důležitým tranzitním a 

imigračním městem (Drbohlav, 2003). Byla tak prolomena migrační izolace státu a 

začaly vznikat instituce, které měly za úkol řešit problematiku mezinárodní 

migrace. Na počátku devadesátých let byla poměrně rychle přijata imigrační 

legislativa, jež však postrádala systematičnost a koncepčnost. Nový zákon o pobytu 

cizinců, jenž byl přijat v roce 1992 (Zákon č.123/1992 Sb., o pobytu cizinců na 

území České a Slovenské Federativní Republiky), zavedl strukturu pobytových 

statusů a nahradil předchozí pobytový zákon z roku 1965 (Zákon č.68/1965 Sb., o 

pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky) (Drbohlav a kol., 

2010). Imigrační politika této doby byla mírná, téměř liberální (IOM, 2006). 

Počátky české integrační politiky souvisí především s problematikou uprchlictví. 

Už počátkem nového desetiletí, tj. v roce 1991, byly vládou přijaty základní 

principy zaměřené na integraci těchto osob (Usnesení 1991) (Drbohlav a kol., 

2010). 
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• Další etapa vývoje české přistěhovalecké politiky souvisela s rozdělením 

Československa v roce 1993 na dva samostatné státy - Českou a Slovenskou 

republiku. Téměř 400 000 Slováků zažádalo po rozpadu Československa o české 

státní občanství, navíc díky smlouvě o volném pohybu osob mezi oběma zeměmi 

došlo k nové vlně imigrace ze strany slovenských občanů (IOM, 2004). 

V porovnání s ostatními cizinci měli Slováci liberálnější podmínky přijetí: nemuseli 

žádat o udělení víza pro dlouhodobý pobyt ani o pracovní povolení28 (MV ČR, 

2004). Paralelně s touto slovenskou imigrační vlnou přicházeli do České republiky i 

migranti z jiných zemí a také vůči těmto osobám zůstávala imigrační legislativa 

dosti liberální, přestože se již objevila některá restriktivní opatření. Ke konci 

devadesátých let se pak instituce ČR začaly připravovat na vstup do EU, s čímž 

souviselo povinné přizpůsobování se její migrační legislativě (Drbohlav a kol., 

2010). V této etapě, stejně jako v té předchozí, zůstávala integrační opatření 

zaměřena pouze na specifickou skupinu migrantů, kterými byli uprchlíci (Barša a 

Baršová, 2005). 

• Ke konci 90. let byla zpřísněna zejména pravidla pro pracující cizince. V roce 2000 

se v oblasti imigrační politiky objevila opatření regulující a kontrolující migrační 

toky. Tato opatření byla zanesena do „Zákona o azylu“ (Zákon č. 325/1999 Sb.) a 

do „Zákona o pobytu cizinců na území ČR“ (Zákon č. 326/1999 Sb.). První 

uvedený zákon přinesl rozšíření práv žadatelů o azyl, zatímco druhý zákon změnil 

předchozí liberální stav úpravou pobytových a vízových pravidel. Výše uvedené 

předpisy se v průběhu let dále upravovaly29 a tyto změny posléze ovlivnily i další 

zákony, jež bezprostředně souvisely s problematikou cizinců (např. „Zákon o 

zaměstnanosti“ atd.). V tomto období byl schválen pilotní vládní projekt zaměřený 

na nábor kvalifikovaných cizinců (IOM, 2006; Drbohlav a kol., 2010). S blížícím 

se vstupem do EU, jejímž členem je Česká republika od roku 2004, bylo nutné 

pojmout politiku migrace celistvěji než doposud. Nejdůležitější dokumenty týkající 

se integrace cizinců vznikaly v  reakci na zvýšený počet těchto osob na našem 

území. Jednalo se o vytvoření „Zásad koncepce integrace cizinců na území ČR“ 

                                                 
28 S příchodem do mezinárodní organizace (EU) se však postavení slovenských občanů vyrovnalo občanům 

ostatních členských států EU (Drbohlav a kol., 2011). 
29 Liberálnější novela Zákona o pobytu cizinců z roku 2001- Zákon č.140/2001 Sb., restriktivní novela 

azylového zákona platná od roku 2002 - Zákon č. 2/2002 Sb., další novela azylového zákona, tentokrát dílčí 

novela taktéž z roku 2002 - Zákon č.217/2002 Sb. (Drbohlav a kol. 2011). 
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(1999) a schválení „Koncepce integrace cizinců na území České republiky“ (2000). 

Přijetím těchto dvou dokumentů byl vytvořen prostor pro vývoj celistvé a 

systematické české integrační politiky (KIC, 2005). 

• Ve čtvrtém období, tj. od roku 2003-2008, se odehrály na poli přistěhovalecké 

politiky následující události. V roce 2003 byly formulovány „Zásady politiky vlády 

v oblasti integrace cizinců“ vymezující dlouhodobý rámec integrační politiky 

(Dluhošová, 2008), avšak kvůli své vágnosti a obecnosti byly podrobeny kritice 

mnoha odborníků.  V roce 2003 byl spuštěn program „Výběr kvalifikovaných 

zahraničních pracovníků“ (Drbohlav a kol., 2010) a v roce 2005 pak byla 

aktualizována již zmiňovaná „Koncepce integrace cizinců na území ČR“. Jak tento 

primární dokument, tak jeho aktualizované verze pracují s integrací cizinců jako 

s komplexní problematikou. Nestátní neziskové organizace jsou považovány za 

důležitého aktéra v oblasti realizace integrační politiky a integračních opatření 

(KIC, 2005; AKIC 2011). V této etapě došlo také k novelizacím „Zákona o pobytu 

cizinců“30 a „Azylového zákona“31 a schválení „Zákona o zaměstnanosti“ (Zákon č. 

435/2004 Sb.), v němž byly specifikovány podmínky zaměstnávání cizinců. Od 

roku 2008 se v české migrační politice začínají objevovat významnější restriktivní 

opatření, jež představují reakci na ekonomickou krizi (Drbohlav a kol. 2010). 

Změny cizinecké legislativy souvisely v tomto období se vstupem České republiky 

do EU. 

• V poslední etapě vývoje české přistěhovalecké politiky (2009 - současnost) došlo 

ke spuštění projektu „Zelených karet“, jenž si kladl za cíl usnadnit nábor 

zahraničních pracovníků a omezit s ním související administrativní zátěž. Dále 

byl v roce 2009 přijat tzv. „Antidiskriminační zákon“ (Zákon č.198/2009 Sb.) 

(Drbohlav a kol., 2010) a byly novelizovány některé již výše zmíněné zákony 

(Zákon o pobytu cizinců32, Zákon o zaměstnanosti33 a Zákon o azylu34). Novinky 

                                                 
30 Zákon č. 217/2002 Sb. a 222/2003 Sb., Zákon č. 428/2005 Sb., Zákon č. 161/2006 Sb., Zákon č. 379/2007 

Sb. (Drbohlav a kol., 2010). 
31 Zákon č. 57/2005 Sb. (Drbohlav a kol., 2010). 
32 Novela byla publikována pod číslem 278/2009, jež vstoupila v platnost 1.1.2010 a pod číslem 427/2010, 

která účinnosti nabyla 1. ledna 2011 (Trbola a Rákoczyová, 2011 I). 
33 „Ke změnám zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, došlo v posledních 

letech v rámci výše uvedeného zákona č. 427/2010 Sb., a dále pak v rámci zákona č.73/2011 o Úřadu práce 



50 
 

v oblasti vstupu a pobytu cizinců na našem území platné od 1.1.2011 (novela 

Zákona o pobytu cizinců) se týkají převodu agendy dlouhodobých víz a pobytů z 

cizinecké policie na MV ČR, přeměny cizinecké policie, změn pracovišť, která 

vyřizují záležitosti spojené s pobytem imigrantů, a dalších oblastí (Policie ČR, 

2010). Další relevantní informace k tématu legislativních opatření v oblasti 

imigrace a integrace cizinců viz dále např. Čižinský (2011). 

 

8.2.2 Česká integrační politika ve vztahu k cizincům 

Jaké jsou cíle a směřování české integrační politiky?  Podporuje stát integraci 

cizinců do společnosti, a pokud ano, tak jakým způsobem? Jak se tvoří česká integrační 

politika? Hledáním odpovědí na tyto otázky se budu zabývat na několika následujících 

stránkách, v čemž by mi měly pomoci poznatky získané z oficiálních dokumentů, 

výzkumných zpráv, odborných článků a statistik zaměřených na integrační tématiku a 

rozhovorů s experty z neziskového i státního sektoru. 

Kontext  

Podpora integrace dlouhodobě legálně usazených přistěhovalců na našem území je 

od roku 1999 složkou aktivní politiky vlády. V prvních letech, tedy mezi rokem 2000-

2003, byla agenda spojená s realizací Koncepce integrace cizinců v rukou Ministerstva 

vnitra. Od roku 2004 byla přesunuta do kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí 

(dále též MPSV), avšak před třemi lety (srpen 2008) byla na základě usnesení vlády opět 

převedena zpět na MV. Tyto změny představují reakci na opětovné propojení imigrační a 

integrační politiky, jemuž je připisována vyšší flexibilita při zavádění potřebných opatření 

(MV CR, 2010d). Podle Ministerstva vnitra je politika integrace cizinců považována za 

integrální součást české migrační politiky (MV, 2010b). MV vychází z toho, že imigrace 

musí být bezprostředně následována integračními opatřeními, která imigrantům 

napomohou začlenit se do nové společnosti. Cílem je pak úspěšně řízená legální migrace 

do naší země, kterou doprovází efektivní aplikace integračních opatření (MV CR, 2010d).  

                                                                                                                                                    
České republiky a zákona č 347/2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v 

působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí“ (zdroj: písemná odpověď z MPSV ze dne 12.10.2011). 
34 Ke změnám v tomto zákonu, ve znění pozdějších předpisů, došlo pouze v rámci výše uvedeného zákona č. 

427/2010 (viz výše) (zdroj: písemná odpověď z MPSV ze dne 12.10.2011). 
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V nejaktuálnější verzi Koncepce integrace se uvádí, že „úkolem integrační politiky 

je vytvářet cizincům podmínky pro jejich začlenění do společnosti a napomáhat jim, 

vyvolávat a podporovat jejich aktivní participaci, garantovat dodržování jejich práv, 

ochranu před diskriminací a dalšími negativními jevy, vytvářet podmínky pro nekonfliktní 

soužití ve společnosti v kontextu širšího boje proti xenofobii, rasismu a diskriminaci“ 

(AKIC, 2011: 17). Také na cizince jsou v oblasti integrace kladeny určité nároky a to 

především individuální odpovědnost, vlastní iniciativa, ochota zapojit se do hostitelské 

společnosti, znalost právních předpisů, dodržování povinností a také úcta k hodnotám 

hostitelské země jako suverénního státu i členského státu EU (AKIC, 2011). Základní 

postoj státu vůči migrantům zprostředkovávají následující slova jednoho z dotazovaných 

expertů - představitele MV: „Je kladen obrovský důraz na legální migraci a není 

podporována neregulérní migrace.“ (rozhovor Kepka)  

 

Směřování české integrační politiky 

Podle Aktuální koncepce integrace cizinců je integrační politika nastavena tak, aby 

byla podporována pozice cizince jako samostatného a soběstačného člověka, a proto si 

klade následující cíle:  

a) zajistit cizincům znalost potřebných právních předpisů, jež jim umožní lépe se 

    orientovat ve svých právech a povinnostech,   

b) usnadnit cizincům orientaci v novém prostředí, způsobu života a zvyklostech 

    v imigrantské zemi, 

c) zajistit imigrantům prostředky pro studium českého jazyka,  

d) pomoci cizincům stát se samostatnými a soběstačnými z hlediska sociálního i  

    ekonomického, 

e) zprostředkovat přistěhovalcům dostatek informací o nabízené pomoci a to jak ze  

    strany státních, tak i neziskových organizací 

 

Zároveň platí, že se integrační politika týká také hostitelské společnosti, neboť na ní 

klade požadavky podporující její tolerantní a vstřícné chování k minoritám (AKIC, 2011). 

Tyto oficiálně deklarované cíle však mohou být v určitém rozporu se skutečným stavem 

věcí a činí tak směřování této politiky poněkud nejasným (Leontiyeva, 2011).  Proto jsem 

se rozhodla dotázat expertů z neziskového sektoru na postoj, jež k této problematice 

zaujímají. 
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V odpovědích dotazovaných odborníků z NNO se často opakovala kritika státu za 

to, že jeho cílem je zcela řídit proces migrace a využívat cizince podle aktuální 

ekonomické a společenské situace. Tento přístup je možné jinými slovy charakterizovat 

tak, že v případě, že imigranti nebudou nadále potřební, je žádoucí, aby se vrátili do 

domovské země. Dotazovaní jsou také přesvědčeni, že stát by měl ve svém přístupu vůči 

migrantům projevovat větší vstřícnost. 

„Podle mě je hlavním cílem státu řídit migraci tak, aby byla pouze legální, a pouze v těch 

chvílích, kdy to potřebuje, řekněme společnost a ekonomika. A pokud možno, aby cizinci 

odjeli, když se to společnosti a ekonomice nehodí. Myslím si, že takhle to úplně nejde. Že ti 

cizinci sem budou jezdit, ať chceme nebo nechceme, a že takhle by to úplně fungovat 

nemělo. Nějaká větší humanita a otevřenost a hlavně bych řekl transparentnost a flexibilita 

toho přijímání by tu měla být (…). Myslím si, že taková ta ambice beze zbytku to řídit a 

pokud možno jich pouštět na území málo, není správná ani reálná.“ (rozhovor Rozumek)  

 „Cílem ČR není migranty bez trvalého pobytu integrovat, ale spíše donutit, aby se vrátili 

do mateřské země. Já to zkouším nazývat „cirkulárností“, jakože tady budou pobývat, 

dokud tady budou pracovat a pak zase odjedou, což je opak integrace. Takže já to spíš 

vidím tak, že cizinci by se rádi integrovali, ale stát nechce (…).(…) Ta integrační politika 

je trochu taková, že když už se jich nemůžeme zbavit jinak, tak řekneme, že nejsou 

integrovaní, a dál už je to otázka policie, která dohlíží na to, aby odešli. Takže já to tady 

trošku zpochybňuji.“ (rozhovor Čižinský) 

Tento uváděný rozpor mezi strategií cirkulární migrace a zároveň strategií podpory 

konceptu integrace naznačovali také další oslovení respondenti.  

 „(…) dostupné výsledky zatím naznačují, že integraci moc nechceme. Protože jestli tady 

propagujeme cirkulární35 migraci, která vždycky předpokládá, že můžeme ty lidi poslat 

kdykoliv zpátky, pak nemůžeme zároveň říkat, že budeme dělat integraci.“ (rozhovor 

Ditrychová) 

Další respondentka, Marie Jelínková, v této souvislosti zmiňuje dokument „Návrh 

opatření k řízení ekonomické migrace, ochraně práv osob migrujících za prací a realizaci 

návratů“ z roku 2010. První část dokumentu nazvaná „Nový systém ekonomické migrace“ 

stanovuje podmínky ekonomické migrace do naší země a je zaměřený pouze na cizince ze 

                                                 
35 Cirkulární migrace znamená, že cizinci se po krátkodobé, většinou pracovní aktivitě v zahraničí navrací do 

své domovské země (Rozvojovka, 2011). 
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třetích zemí, kteří přijeli do České republiky za pracovním účelem (NSEM, 2010). Tato 

odbornice na cizineckou problematiku upozorňuje, že z uvedeného návrhu, který obsahuje 

12 pravidel ekonomické migrace, vyplývá, že naše země bude preferovat cirkulární 

migraci. Podle Marie Jelínkové však není blíže specifikováno, jak toho chce Česká 

republika docílit. Navíc předkládaný záměr státu se podle této expertky vylučuje s 

možností podpory integrace cizinců. 

„Není úplně jasné, co chce stát preferovat. Ale buď chceme jedno, nebo druhé.“ (rozhovor 

Jelínková) 

Poté, co jsem získala vyjádření výše zmiňovaných odborníků, rozhodla jsem se 

dotázat na vize české migrační politiky i experta z oblasti státní správy - zaměstnance 

Ministerstva vnitra. Ten se nechtěl k této oblasti vyjádřit s odůvodněním, že se necítí 

dostatečně kompetentní k poskytování takovýchto vyjádření. Nicméně je toho názoru, že 

migrační politika nebyla dobře nastavena a že očekává její zlepšení v rámci nově 

připravované strategie (rozhovor Kepka).  

Podíváme-li se na to, jaké podmínky jsou pro integraci cizinců v naší zemi 

vytvořeny, zjišťujeme z výsledků mezinárodní srovnávací studie MIPEX III, jež porovnává 

integrační politiky v 31 zemích Evropy a Severní Ameriky, že v této oblasti nedošlo 

v posledních letech k velkým změnám (závěry tak potvrzují tvrzení expertů z NNO). 

Výsledky této studie poukazují na to, že cizinci mají v ČR stále stejné možnosti integrace 

jako v roce 2007, tedy v době, kdy byla vypracována její předchozí verze (MIPAX II) 

(Huddleston a kol., 2011).  

Tvorba české integrační politiky 

Důležitou oblastí v rámci analýzy integrační politiky je její tvorba. Podle Yany 

Leontiyevy (2011) se mnoho expertů na cizineckou problematiku domnívá, že tvorba 

migrační politiky leží v rukou úředníků a že v tomto procesu není dán prostor veřejnému 

dialogu. Na to, zda stejným způsobem vnímají proces tvorby politiky integrace i dotázaní 

experti, jsem se snažila najít odpověď prostřednictvím analýzy jejich výpovědí 

Respondenti se shodli na silné pozici Ministerstva vnitra a jeho orgánu odboru 

azylové a migrační politiky (OAMP) a naopak na malém zapojení ostatních subjektů do 

zmiňovaného procesu. Dále u nich převládal názor, že tato politika primárně vzniká 

v rukou OAMP, přičemž nad touto skutečností vyjadřovali nesouhlasný postoj. Jako 
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žádoucí pak chápou takové uspořádání, kde by do tvorby politiky vstupovalo více 

zainteresovaných stran a to včetně těch, jež se dnes tohoto procesu neúčastní (např. cizinců 

samotných). 

 

„Ministerstvo vnitra (respektive OAMP) v podstatě navrhuje integrační politiku a realizuje 

ji a řekněme si, že ji navrhují tak, že nikdo na úrovni vlády tomu moc nerozumí, takže 

pokud oni nejsou nějakým způsobem moc viditelní nebo se o to nesnaží, tak se de facto děje 

to, co chtějí oni. Poslanci a senátoři o tom popravdě moc nevědí a pořád není migrace 

v Čechách nějaké zvlášť zajímavé téma. Takže oni navrhují, oni z velké části realizují, mají 

na starosti azyl, migraci i integraci a ještě navíc rozdělují evropské peníze (…).“ (rozhovor 

Jelínková) 

 

 „Vytváří to MV, v podstatě všechno je v jeho rukou, což si myslím, že není úplně šťastné, 

protože podle mého názoru je integrace hlavně o práci, takže já bych čekal mnohem větší 

zapojení MPSV a byl bych radši, kdyby zrovna v integraci cizinců bylo rozhodujícím 

ministerstvem právě MPSV, protože ať chceme nebo ne, ty migrační vlny reagují do značné 

míry na aktuální nabídku práce v té které zemi. MV tedy vše řídí. Vytváří cca každých 4-5 

let Koncepci integraci cizinců (to je vždycky formou vládního usnesení) (…), ve které 

rozdává úkoly jednotlivým ministerstvům. Ale tam je těch peněz tak málo, že zájem 

angažovat se není u těch ostatních ministerstev příliš velký. Takže podle mě to není 

nastavené dobře.“ (rozhovor Rozumek) 

 

Někteří experti upozorňovali také na skutečnost, že ačkoliv má neziskový sektor 

možnost připomínkovat zákony i koncepce, není mu na tuto činnost poskytnuta dostatečně 

dlouhá doba.  

 

„Vždy, když vzniká nová koncepce, tak ji má neziskový sektor právo připomínkovat. Navíc 

je posuzována také dalšími orgány jako například Výborem pro práva cizinců, ve kterém 

jsou představitelé NNO opět zastoupeni. Osobně se však domnívám, že NNO bývají 

k připomínkování přizvány až tehdy, když už je to stejně většinou v nějaké podobě 

schválené.“ (rozhovor Redlová) 
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Naopak podle zaměstnance Ministerstva vnitra mají NNO dostatečný prostor pro 

vyjádření svých komentářů a domnívá se, že rozhodně nejsou brány na lehkou váhu.  

 

„Koncepce prošla také rukama NNO, bereme je vážně a s jejich připomínkami aktivně 

pracujeme. Šlo to přes Úřad vlády, který jim to předložil k připomínkování. Mají na to asi 

týden.“ (rozhovor Kepka)  

  

 Z výše uvedeného je zřejmé, že v této oblasti mají zástupci NNO a státní úředník 

vcelku odlišný názor.  

 

Tvorba integrační politiky úzce souvisí také s rolí „silných“ a „slabých“ hráčů, 

avšak tomuto tématu bude věnována širší pozornost v rámci samostatné kapitoly (kapitola 

č. 11).  

Česká integrační politika a její kritika ze strany zástupců NNO 

Nejen s tvorbou, ale také s celkovým pojetím integrační politiky souvisela kritika  

ze strany zástupců NNO, kteří se v  různé míře nebáli vyslovit své pochyby. Časté výhrady 

respondentů se týkaly některých aspektů fungování OAMP, zejména pak neměnného 

obsazení postu ředitele, kterým je i v současné době PhDr. Tomáš Haišman.  

 

 „Je to až neuvěřitelné, ta koncentrace pravomocí.“ (rozhovor Jelínková) 

 

„To vám řekne asi víc lidí, protože to je věc, na které se shodne většina neziskového 

sektoru. To není nic proti…to je prostě fakt.“ (rozhovor Ditrychová) 

 

Samotná spolupráce s OAMP byla hodnocena jak pozitivně, tak negativně a to 

v závislosti na konkrétní osobě hodnotícího. 

 

 „Sice je ta komunikace s OAMP a jinými aktéry špatná (a spolupráce minimální), ale 

aspoň existuje. Například na Západě nebývá zvykem, aby měly působící organizace 

možnost cokoliv konzultovat s tvůrci politik.“ (rozhovor Redlová) 
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„Myslím si, že on (pozn. autora: rozuměj PhDr. Haišman) dlouhodobě spolupracuje 

s nevládními organizacemi a my dlouhodobě spolupracujeme s nimi.“(rozhovor Rozumek) 

 

„ (...) pokud bychom měli špatné vztahy, tak to neprospěje zejména klientům.“  (rozhovor 

Porche) 

 

Také základní dokument integrační politiky a jeho aktualizované verze nezůstaly 

ušetřeny jisté míry negativního hodnocení. Nejčastěji byla kritizována jeho obecnost a 

nejasnosti týkající se realizace integračního procesu. 

 

 „M ělo by být jasně vymezeno, co chce stát v oblasti integrace dělat, od kdy to bude dělat, 

jak to bude dělat a k čemu to bude směřovat.“ (rozhovor Ditrychová) 

  

Z výše prezentovaných odpovědí můžeme odvodit, že se dotazovaní experti z NNO 

vyslovují pro vstřícnější jednání státu vůči migrantům. Domnívají se, že cílem státu je 

monopolizace řízení procesu migrace a kritizují přístup, který mění své postoje vůči těmto 

osobám podle aktuální ekonomické a společenské situace. Za hlavního tvůrce politiky 

integrace pak považují odbor azylové a migrační politiky, jenž spadá pod Ministerstvo 

vnitra ČR. Respondenti z NNO  by také uvítali větší možnost podílet se na procesu tvorby 

integrační politiky. Hlavní námitky expertů se týkaly především silné pozice OAMP a 

dlouholeté setrvávání jedné osoby ve funkci ředitele tohoto odboru, dále nejasného 

vymezení pojetí politiky integrace v českém kontextu, omezené role ostatních aktérů 

(kromě MV a OAMP) v tvorbě integrační politiky a problematiky financování neziskových 

organizací. Naopak poměrně nejednoznačně hodnotili dotazovaní experti kvalitu 

spolupráce s výše zmiňovaným OAMP, kdy zaznívaly pozitivní i negativní ohlasy. 

8.2.3 Postavení NNO v dokumentech české integrační politiky a jeho vývoj  

Jak uvádí Robert Trbola (2011) ve svém příspěvku „Funkce a postavení 

neziskového sektoru v procesu sociální integrace přistěhovalců“, tvůrci politik vyjadřují 

své pojetí procesu integrace skrze podobu českých integračních dokumentů. Vytvoření 

podmínek pro integraci migrantů tak leží podle těchto materiálů zejména v rukou orgánů 

státní správy. Jak zmiňovaný autor dále poukazuje, dochází postupně k přesunu určitých 

kompetencí na nižší orgány veřejné správy, tedy na lokální úroveň. Důvodem těchto změn 

jsou tlaky ze strany Evropské komise, jež vyzdvihuje úlohu regionálních zástupců státní 
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správy a samospráv. Svoji pozici v procesu integrace cizinců však také upevňují 

organizace občanské společnosti, např. sdružení krajanů či nestátní neziskové organizace 

(Trbola, 2011).  

K uznání pozice a úlohy NNO v procesu integrace cizinců docházelo u nás v 

období, kdy se utvářela politika integrace na několika rovinách, tedy mezi lety 1999-2003 

(Trbola, 2011). V této době se formují integrační přístupy a směřování české politiky 

integrace, vymezují se kompetence a opatření jednotlivých resortů v dané oblasti, jedná se 

o zřízení dotačních programů na podporu vztahů mezi veřejným a občanským sektorem a 

projevují se tendence přesunout odpovědnost za realizaci politiky integrace na lokální 

úroveň (Barša a Baršová, 2005). V průběhu 90. let a zejména na počátku  nového tisíciletí 

dochází k aplikaci „procesního“ pohledu na vládnutí, kdy dochází k omezování 

centralizované moci a přesunu části pravomocí na instance nižší úrovně (státní správy, 

samosprávy a instituce soukromého i občanského sektoru) (Trbola, 2011). Základní 

dokument integrační politiky a jeho pozdější aktualizované verze tak počítají i s účastí 

dalších aktérů v oblasti politiky integrace, což se projevuje mimo jiné i zapojením 

nestátních neziskových organizací (KIC, 2005). Je však nutné mít na paměti, že zmiňovaná 

koncepce byla vždy založena na nelegislativním základu (Drbohlav a kol., 2010). V roce 

2000 byla nově zřízena „Komise ministra vnitra pro realizaci politiky vlády ČR v oblasti 

integrace cizinců a rozvoje vztahů mezi komunitami“ (Uherek a Černík, 2004). Vzhledem 

k tomu, že v rámci tohoto subjektu získávají prostor i představitelé NNO, dostává nevládní 

sektor impulz pro zahájení kooperace s dalšími hráči ve sféře tvorby politiky integrace 

(Trbola, 2011).  

Působení neziskových organizací je z velké části ovlivněno normativními 

úpravami, jež souvisí s činností těchto organizací, a zároveň platnou legislativou v oblasti 

politiky integrace (Trbola, 2011). Ačkoliv existují právní předpisy vztahující se 

k fungování probíraných organizací (více viz Anotovaný seznam právních norem týkající 

se  fungování neziskových organizací vypracovaný CVNS)36, žádná legislativa neukládá 

státní správě závaznou povinnost zahrnout do procesu tvorby integrační politiky také 

NNO. Tuto skutečnost potvrdili také dotazovaní respondenti v rámci poskytnutých 

rozhovorů. 

 

                                                 
36 Dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/publikace/prehled_legislativy_2009.pdf. 
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„(…) stát nemá žádnou povinnost brát nás do hry při přípravě těchto politik.“ (rozhovor 

Rozumek) 

 

Věnujeme-li pozornost samotnému procesu začleňování přistěhovalců do 

společnosti, zjišťujeme, že pro zdařilý průběh této integrace by měly být splněny 

následující předpoklady: znalost českého jazyka, ekonomická soběstačnost, orientace 

v nové společnosti a vzájemné dobré vztahy mezi cizinci a hostitelskou společnosti (KIC, 

2005). Služby, které podporují tento proces, jsou z velké části poskytovány a realizovány 

právě ze strany NNO. Přestože je role NNO v oblasti realizace integračních opatření 

významná a dobře patrná, v oblasti tvorby politiky tomu tak není. 

 Jak uvádí Trbola (2011), podle dosavadních výzkumů je pozice aktérů veřejného a 

třetího sektoru v procesu tvorby integrační politiky nevyvážená. Navíc dochází k jistému 

paradoxu, kdy společnost na jedné straně vnímá roli neziskových organizací v utváření 

integrační politiky a považuje ji za žádoucí, na druhé straně ji však formálně nedefinuje, 

čímž vnáší do celé problematiky značnou nepřehlednost. Domnívám se, že výstupy této 

práce by mohly alespoň částečně napomoci se specifikací role neziskových organizací ve 

zkoumané oblasti. 

V rámci této podkapitoly jsme tedy stručně nahlédli do průniku neziskových 

organizací do oblasti integrace migrantů, na postavení NNO v dokumentech integrační 

politiky ČR a v české legislativě. 

 

8.3 Evropská versus česká integrační politika 

Problematika přistěhovalectví se týká v různé míře všech členských států EU. 

Ačkoliv je rozvoj a implementace politiky integrace cizinců jednou z hlavních úloh všech 

těchto zemí, jejich integrační politiky se vzájemně různí. Vytyčené cíle, zvolené cílové 

skupiny i způsob realizace politiky integrace jsou odlišnými prvky jednotlivých 

integračních politik těchto států. Vliv na zmíněnou odlišnost má nestejná zkušenost 

s migrací v dané zemi, rozdílný původ migrantů, odlišné potřeby a právní rámec. Přesto 

mají tyto politiky určité prvky společné. V minulosti bylo na evropské úrovni učiněno 

několik kroků, jež mají sloužit jako vodítko při tvorbě integrační politiky členských států 

(KIC, 2005). 
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Ačkoliv dosud nedošlo k vytvoření společné integrační politiky všech členských 

států EU, neznamená to, že samotná EU nemá moc ovlivňovat podobu české migrační 

politiky. Naopak, jak zdůrazňuje odborník na cizineckou problematiku Dušan Drbohlav 

(2010), je žádoucí reflektovat silný vliv EU na naši politiku migrace. Tuto skutečnost pak 

dokládá statistikou MV ČR37, která říká, že až 60 % obsahu české migrační politiky souvisí 

s nařízeními a směrnicemi EU (Drbohlav a kol., 2010). 

Pravomoci členských států v oblasti tvorby integrační politiky 

Česká integrační politika se od té evropské v mnoha ohledech liší, ale také se jí 

podobá. Abych tomuto zdánlivému rozporu lépe porozuměla, rozhodla jsem se položit 

svým respondentům následující dotazy: „Jaké rozdíly mezi těmito dvěma úrovněmi 

integrační politiky oni sami vnímají?“ a „Jak jsou nastaveny mantinely, v rámci kterých si 

může každá země nezávisle na ostatních utvářet svou vlastní integrační politiku?“.  

Respondenti se shodovali v tom, že členské státy mají poměrně velkou volnost 

v určování podoby své vlastní politiky, avšak zároveň někteří z nich upozorňovali na 

značný vliv EU na její výsledný charakter. 

 

 „Integrace cizinců je zatím předmětem společných politik jen okrajově, takže de facto je 

plně na národních státech, jakou integrační politiku a strategii zvolí. Tady žádné pevné 

mantinely z Bruselu nejsou, snad s výjimkou slučování rodin, kde jsou ty předpisy trochu, 

řekněme, rozsáhlejší. Jinak jsou ty integrační politiky plně na členských státech.“ 

(rozhovor Rozumek) 

 

„V řadě ohledů se evropské a české integrační dokumenty shodují ve svých cílech a 

prioritách, prolínají se (…). Ale jednotlivé státy mají možnost reflektovat to, co se děje. 

V praxi bych řekla, že hodně toho přebírají z EU a zároveň mnoho věcí ovlivňují podle 

sebe.“ (rozhovor Redlová) 

 

V souvislosti s pravomocemi národních států určovat podobu své integrační 

politiky narážíme podle advokáta Čižinského na nutnost přesněji vymezit obsah pojmu 

integrační politika. 

 

                                                 
37 Data získaná z rozhovorů se zástupci MV ze dne 10.12.2008.  
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„Pokud chápeme integraci včetně pobytových práv (což by se mi líbilo více, protože 

základem té integrace by mělo být spíše umožnění pobytu než naučení se česky), pak 

Evropa do značné míry omezuje daný stát, protože ten musí některé cizince respektovat 

(pozn. autora: myšleno cizince z důvodů azylových či z důvodů rodinných práv, zejména 

tzv. sloučení rodiny).  Ale pokud bychom integraci chápali v tom jazykovém či kulturním 

smyslu, tak přemýšlím, jestli EU někde někomu něco nařizuje…dovoluje ano, v těch a těch 

bodech, ale že by někomu něco přikazovala? Takže si myslím, že ty státy mají v zásadě, 

řekl bych, absolutní moc.“ (rozhovor Čižinský) 

 

V souvislosti s diskuzí nad rozdíly mezi integrační politikou ČR a EU zazněly z úst 

některých respondentů i takové názory, jež vyjadřovaly pochyby nad tím, zda vůbec něco 

jako česká integrační politika existuje. 

 

 „Ta česká, to není politika. Podle mě neexistuje žádná integrační politika (pozn. autora: 

myšleno česká integrační politika). U té evropské politiky je větší sounáležitost s cizincem, 

ve smyslu neškodit mu a nechat ho žít (…).“ (rozhovor Čižinský) 

 

„Já si myslím, že žádná neexistuje. Existuje jenom protiintegrační politika.“ (rozhovor 

Demeterová) 

 

Rozdíly mezi českou a evropskou integrační politikou pojala jiná respondentka 

spíše pragmaticky než teoreticky. Její komentář však vychází z každodenních zkušeností a 

já se domnívám, že může být pro doplnění diskutovaného tématu přínosným. 

 

 „Evropské země dávají více peněz na integraci cizinců a smysluplněji. (…) V zahraničí 

mají přímo programy, které vedou k integraci cizinců, a tak integrace probíhá cíleně a 

programově.“  (rozhovor Doušová) 

 

Společná evropská integrační politika 

Vytvoření společné evropské integrační politiky považují někteří dotazovaní, mezi 

nimi i státní úředník, za záměr jen těžko realizovatelný. Příčinou této skepse jsou velmi 

odlišné migrační situace v jednotlivých členských zemích EU (různá migrační historie, 

odlišný počet cizinců, nestejný příliv imigrantů atd.).  
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„Každý stát má jiná pravidla pro integraci. Integrační politiky jednotlivých států nemohly 

být stejné už z důvodu rozdílného počtu cizinců v hostitelských zemích a tudíž odlišných 

výzev. Tam, kde to podle mě může fungovat, je ta obecná úroveň, tedy konkrétně výměna 

informací a praktických zkušeností.“ (rozhovor Kepka) 

 

„(…) ta integrační či cizinecká situace je v těch jednotlivých zemích tak odlišná, že si ani 

neumím představit, že by se nějaká společná evropská integrační politika vůbec mohla 

prosadit nebo vymyslet. (…) nevěřím tomu, že by se to mohlo sjednotit.“ (rozhovor 

Rozumek) 

 

Z výpovědí respondentů vyplývá, že z důvodu velmi specifických migračních 

situací v členských zemích EU se vytvoření společné politiky integrace jeví jako 

nepravděpodobné. Je patrné, že absence společné integrační politiky úzce souvisí s jejím 

národnostním charakterem a s vysokou mírou nezávislých pravomocí, jež přísluší 

jednotlivým státům při jejím vytváření. Přesto jsou tyto státy vázány povinností dodržovat 

určitá pravidla, jež vyplývají z jejich členství v Evropské unii, a tak je zřejmé, že EU 

oplývá jistým nezanedbatelným vlivem na tvorbu integrační politiky spolkových zemí. 
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9 NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ČR 

Ve společnosti převládá všeobecný názor, že neziskový sektor zaujímá v procesu 

fungování moderní společnosti velmi významnou roli. Na tuto oblast je stále častěji 

nahlíženo jako na doplněk nebo alternativu vůči státu při zajišťování služeb a veřejných 

statků (Frič a Goulli, 2001). V procesu integrace migrantů hrají neziskové organice vedle 

dalších aktérů (orgánů státní správy, samosprávy, veřejnosti atd.) důležitou roli, což 

potvrzují i zkušenosti ze zahraničí (viz např. zpráva „Integration of Migrants: Contribution 

of Local and Regional Authorities“, 2006). Na typologii organizací věnujících se integraci 

cizinců v ČR, jejich historii vzniku, početnímu zastoupení, územní distribuci a roli při 

tvorbě a realizaci politiky integrace se zaměříme v rámci této kapitoly a to především 

z pohledu expertů z nestátního sektoru.  

 

9.1 Typologie a počty NNO se vztahem k integraci cizinců 

Pojem „neziskové organizace“ se často používá, žádný právní předpis ho však 

nedefinuje. Tyto organizace jsou vymezeny na základě různých právních předpisů38, které 

rozlišují čtyři typy NNO: a) občanská sdružení, b) obecně prospěšné společnosti, c) nadace 

a nadační fondy a d) účelová zařízení církví. Toto uvedené vymezení je tzv. „užším 

vymezením“, jež používá Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO)39 

(Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru, 2009) a se kterým jsem při 

výběru NNO pracovala.  Následující tabulka (tabulka č.3) uvádí statistiku počtu typů NNO 

v roce 2010.  

Tabulka 3: Statistika počtu NNO (říjen 2010) 

Typy 

NNO  

Občanská 

sdružení   

Nadace a 

nadační 

fondy 

Obecně prospěšné 

společnosti 

Evidované právnické osoby 

(církevní právnické osoby) 

Počet 

 

71 164  449 + 1199 1 916 4 335 

Zdroj:  Autorka, 2011 dle ČSÚ, Albertina – firemní monitor40 

                                                 
38 Zejména Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů. 
39Dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/vyrocni_zprava_2010.pdf. 
40Dostupné z: 

http://neziskovky.cz/_dataPublic/attachments/48ef03863112b56e999d2434fe2991f4/stat_NNO_tabulka_199

0_2010.pdf. 
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Vzhledem k tomu, že podle našich platných právních norem nemohou nadace a 

nadační fondy poskytovat služby jiného charakteru než peněžního (Zákon č. 227/1997 Sb., 

o nadacích a nadačních fondech41), nebyly nadační subjekty věnující se integraci cizinců 

do mé práce zahrnuty (CVNS, 2008).  

Nestátní neziskové organizace, které se aktivně zabývají integrací cizinců, lze podle 

Ministerstva práce a sociálních věcí kategorizovat do tří skupin: a) NNO, které jsou 

výhradně zaměřeny na služby pro cizince, b) NNO, které poskytují služby jak cizincům, 

tak i jiným vybraným skupinám, c) sdružení cizinců a národnostních menšin42 (tedy 

organizace zřizované zejména samotnými imigranty a příslušníky národnostních menšin 

pro naplňování vlastních potřeb) (CVNS, 2008).  

Původně byly do mého výzkumu zařazeny pouze organizace prvního a druhého 

typu. V průběhu výzkumu se však ukázalo přínosné začlenit a oslovit i třetí uvedenou 

skupinu reprezentovanou organizací „Agency for Migration and Adaptation AMIGA“. 

 

9.2 Vznik NNO ve vztahu k cizincům 

Klíčovým tématem následující podkapitoly je vznik a vývoj NNO, které se podílejí 

na české integrační politice ve vztahu k cizincům. 

Z výpovědí dotazovaných představitelů třetího sektoru vyplynulo, že milníkem 

v oblasti vzniku NNO byl rok 1989 a následné porevoluční období. 

 

„Po roce 1989, ale záleží na tom, jak kdo. Třeba Organizace pro pomoc uprchlíkům 

(OPU), která teď slaví 20 let, je jednou z nejstarších. (…) Neziskové organizace zaměřené 

na integraci začaly vznikat už před 20 lety a dnes jich je hodně.“ (rozhovor Redlová) 

 

Toto prvenství Organizace pro pomoc uprchlíkům na poli vzniku neziskových 

organizací potvrzuje i její ředitel, Martin Rozumek. 

 

                                                 
41 Viz např. http://zakony-online.cz/?q143=&s143=Hledat+%C2%A7+%281-37%29. 
42 Neboli komunitní organizace či migrantské organizace. 
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 „Byla to jedna z těch úplně prvních. Zhruba ve stejnou dobu ještě vzniklo Sdružení občanů 

zabývajících se emigranty v Brně. Nevím, jestli ještě Poradna pro integraci, ale ta vznikla, 

myslím, asi později.“ (rozhovor Rozumek) 

 

V prvních letech se z pochopitelných důvodů (rozpad SSSR) jednalo především o 

integraci cizinců z bývalého východního bloku. Za hlavní důvody toho, proč neziskové 

organizace vůbec „přišly na svět“, byly nejčastěji zmiňovány nově nastolené finanční 

podmínky a vznik institutu azylu po roce 1989.  

 

 „Neziskové organizace začaly vznikat proto, že se tady na to objevily peníze. Kdyby nebyly 

peníze, tak by ty neziskové organizace nevznikly, možná by vznikly, ale nebyly by tak 

úspěšné. Po revoluci, respektive v době, kdy ČR začala přijímat první uprchlíky, tady začal 

samozřejmě působit Vysoký komisariát pro uprchlíky. Ten začal neziskové organizace 

instruovat, aby dělaly nějakou práci pro ty uprchlíky, a na základě toho vznikla jakoby 

první skupina neziskových organizací, které se věnovaly zejména uprchlíkům, žadatelům o 

azyl a azylantům. To byly vlastně první organizace, které tady začaly v tomto směru 

působit a vlastně doteď ty organizace nějakým způsobem fungují, jen rozšířily svoje pole 

působnosti na další migranty.“ (rozhovor Ditrychová)  

 

„Hned, jakmile vznikl azyl jako nový institut, tak se začaly objevovat nové nevládní 

organizace. (…) čím později, tím jich bylo více, a jejich počet stoupal také s tím, jak se do 

této oblasti dostávaly větší peníze (…) Když existují nějaké finanční prostředky, které může 

někdo poskytnout, tak logicky vzniknou i ty organizace, které je budou využívat.“ (rozhovor 

Čižinský) 

 

Pavel Čižinský dále uvádí i některé doposud nezmiňované faktory ovlivňující vznik 

NNO: a) zájem státu na pokrytí problémových oblastí prostřednictvím jiných subjektů, b) 

škodlivou politiku státu, jež tyto problémové oblasti vytváří a která v důsledku vede k 

zapojení občanské společnosti, c) zájem některých lidí o migrační tématiku a absenci 

lhostejnosti k problematice integrace cizinců, d) zkušenost samotných migrantů, kteří 

procesem integrace prošli a nyní by rádi podali pomocnou ruku ostatním cizincům. 

Poslední zmiňovaný důvod vzniku NNO uvedla i jedna ze zakladatelek migrantské 

organizace Agency for Migration and Adaptation AMIGA o.s. Elena Tulupova. Ta 
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označila za nejpodstatnější příčinu vzniku jejich komunitní organizace všeobecně malé 

povědomí cizinců pobývajících v ČR o nabízených službách NNO. To na základě svých 

osobních zkušeností potvrzuje také těmito slovy: 

 

 „(…) vůbec jsme neměli představu, že by nám někdo mohl pomoci v otázkách spojených 

s migrací. (…) Rozhodli jsme se, že bychom chtěli nějakým způsobem zvýšit povědomí 

cizinců o tom, co se pro ně dělá v neziskovém i státním sektoru. A to byl jeden z hlavních 

důvodů, proč jsme založili naši neziskovou organizaci.“ (rozhovor Tulupova) 

 

Již zmíněný názor Pavla Čižinského, jenž souvisí se zájmem státu na pokrytí 

problémových oblastí v otázce integrace, zastávají i další experti. 

 

 „Já si myslím, že do značné míry spolupracují, že stát celkem chápe (a když říkám stát, tak 

tím myslím hlavně MV a OAMP - pana Haišmana, který dlouhodobě spolupracuje 

s nevládními organizacemi), že řadu věcí mohou neziskové organizace udělat rychleji, 

levněji a možná i kvalitněji než státní správa.“ (rozhovor Rozumek)  

 

V rozhovorech sice nebylo problémům spojeným se vznikem NNO věnováno příliš 

pozornosti, přesto se zde objevily zajímavé postřehy. 

 

„Problémy tam vždycky byly, ale bylo hrozně fajn, že právě nastartování bylo podpořeno 

fondem Open Society Found (OSF). Nebýt toho, tak bychom nemohli vůbec vzniknout. A 

ten portál migraceonline má podporu OSF dodneška.“ (rozhovor Jelínková)  

 

 „Já jsem se obrátila jen k pár lidem. Tehdy jsem vůbec nechápala ten systém. Myslela 

jsem si, že se to musí nějak lidsky vysvětlit. Ale ty podlosti a intriky, co to všechno 

provázely…“ (rozhovor Demeterová)  

 

Nutno podotknout, že Hana Demeterová zastává v mnoha otázkách velmi osobitý 

postoj, jenž se s názory ostatních představitelů neziskových organizací neshoduje příliš 

často, a představuje tak zajímavou alternativu k převládajícímu názorovému proudu.  

Z výše uvedených řádků jsme se o zrodu NNO věnujících se podpoře cizinců 

dozvěděli především následující. Organizace zaměřené na cizince začaly vznikat po roce 
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1989, což souviselo s možnostmi, jež nabízela porevoluční doba. Mezi prvními vzniklými 

organizacemi byla Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), Sdružení občanů 

zabývajících se emigranty (SOZE) a Poradna pro integraci (PPI). Zpočátku byly služby 

těchto organizací zaměřeny pouze na uprchlíky, žadatelé o azyl a azylanty. Dnes rozšířily 

tyto i nově vzniklé organizace své služby na rozmanitější cílovou skupinu cizinců. Jako 

hlavní důvody vzniku NNO byly nejčastěji uváděny nové možnosti financování těchto 

organizací po roce 1989 a vznik institutu azylu. Rozvoj těchto NNO pak souvisí dle názoru 

odborníků se zájmem státu uskutečňovat některé aktivity, které však přenáší na neziskový 

sektor, nebo naopak se škodlivou politikou státu, jejíž následky musí řešit občanská 

společnost. Značný vliv mohl mít také zvýšený zájem lidí o problematiku migrace a 

integrace a angažovanost těch cizinců, kteří sami prošli procesem integrace a rozhodli se 

zprostředkovat své zkušenosti ostatním imigrantům. 

 

9.3 Počet  NNO a jejich územní působnost 

Počet NNO 

Počet neziskových organizací po revoluci významně vzrostl, neboť se mezi lety 

1990 - 2010  zvýšil jejich počet o 75 184 (Neziskovky, 2011).   

Podle CVNS působilo na území celé republiky v roce 2008 64 neziskových 

organizací věnujících se problematice integrace cizinců a to včetně poboček. V Praze jich 

pak působilo 27, přičemž početní zastoupení NNO v ostatních krajích potvrzovalo jejich 

nedostatečnou územní vyváženost (CVNS, 2008). Stanovit přesný počet NNO zaměřených 

na integraci cizinců v roce 2011 se jeví poněkud problematické. Tento fakt lze vysvětlit 

širokým rozsahem pojmu integrace cizinců bez jeho jasného vymezení (např. Yana 

Leontiyeva uvádí, že neexistuje vyčerpávající definice termínu integrace nejen na úrovni 

naší země, ale ani na úrovni celoevropské) (Leontiyeva, 2011) a různorodým obsahem 

aktivit NNO v této oblasti. 

Jak již bylo řečeno, v současné době působí na území ČR několik desítek NNO, jež 

se věnují problematice integrace cizinců, přičemž nejpodrobnější soupis je možné najít na 

stránkách MPSV43. Na základě mého osobního dotazování44 jsem byla zaměstnankyní 

MPSV ujištěna, že zveřejněný seznam zahrnuje většinu organizací působících v mé 

                                                 
43 Dostupné z: http://www.cizinci.cz/clanek.php?lg=1&id=31. 
44 Z dubna 2011. 
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zájmové sféře. Zároveň jsem však byla upozorněna na jeho možnou neúplnost, která 

vyplývá z měnící se situace na poli integrace cizinců. Proto jsem přistoupila k vytvoření 

vlastního seznamu, který vycházel z několika dostupných zdrojů (viz. kapitola 4), a k 

ověření informace o absenci kompletního seznamu NNO prostřednictvím rozhovorů 

s experty. 

Všichni dotazovaní se shodli na tom, že zcela vyčerpávající seznam není možné 

dohledat, jelikož pravděpodobně neexistuje. Podle respondentů se ale nabízejí jiné 

možnosti, jak si takový obraz o počtu NNO vytvořit, např. prostřednictvím seznamů či 

projektů dostupných na stránkách ministerstev, informačních portálů pro cizince a 

webových stránek neziskových organizací. 

 

 „Že by někde na stánkách visel komplexní seznam, to asi ne. Ale ten nejpodrobnější 

nejspíš najdete na stránkách MV, když se podíváte na projekty, které vyšly, tak si to podle 

názvu otipujete.“ (rozhovor Porche)  

 

„Možná ty webové stránky domavcr.cz. Myslím si, že cizinci.cz je druhá taková stránka. A 

potom v té celoroční zprávě o migraci, kterou vydává ministerstvo vnitra, tam je nějaký 

přehled projektů. Ale jakýsi seznam NNO, které se zabývají pouze integrací … oni tady 

takové ani nejsou, nebo jich je málo. My třeba taky děláme i přijímání a návraty. Takže si 

myslím, že nějaký přesný list asi ani nebude.“ (rozhovor Rozumek) 

 

V rámci interview jsem se také dotazovala respondentů na konkrétní počet 

nestátních neziskových organizací, jež se alespoň částečně věnují problematice integrace. 

Přesný počet se mi nepodařilo zjistit, avšak z dostupných seznamů NNO a získaných 

odpovědí vyplývá, že v naší zemi působí desítky těchto organizací. 

 

 „Já bych řekla, že to budou desítky, odhadem třeba kolem 30, ale záleží na tom, jak se 

definuje integrace (…).“ (Pavla Redlová) 

 

Advokát Pavel Čižinský upozorňuje na fakt, že není až tak důležité vědět, kolik je 

registrovaných organizací, ale spíše kolik z nich je činných ve zkoumané oblasti. 
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„(…) to vám tolik neřekne, kolik jich je zaregistrovaných, Vás zajímají hlavně ty aktivní. 

Ta migrační veřejnost, ty lidi, co se o migraci nějak zajímají, to jsou desítky, maximálně 

stovky, maximálně.“ (rozhovor Čižinský)   

 

Ve spojitosti s otázkou počtu NNO a jimi poskytovaných služeb jsme s oslovenými 

experty narazili na téma duplicity služeb ze strany neziskového sektoru. Proto jsem 

zaměřila svou pozornost také na to, zda by bylo přínosné doplnit seznam NNO o rozsah 

poskytovaných služeb. Respondenti, jimž byla tato otázka položena, neshledávali 

v paralelním poskytování stejných služeb závažnější problém, zejména pak v rámci 

velkých měst. 

 

 „Jde o to, abychom se netříštili. Rozdělovat si pole působnosti má smysl na malých 

městech, ale v Praze je takové množství cizinců, že pokud bychom se dohodli, že my děláme 

tohle a vy zas tamto, tak v určitém okamžiku bychom nestíhali.“ (rozhovor Porche)  

 

„(...) k duplicitě určitě dochází, ale já si nemyslím, že to moc vadí. (…) třeba o Praze se na 

jednu stranu říká, že je tu služeb dostatek, ale s tím já nesouhlasím, možná, že je toho 

hodně v porovnání s ostatními kraji, ale zase tady žije většina cizinců (oficiálně třetina) a 

já si myslím, že většina ilegálních cizinců je také z Prahy nebo jejího okolí, a proto ta 

nabídka zdaleka neodpovídá poptávce. A když se podíváme, jak je to rozdělené po 

republice …. (…) tak je to v podstatě naprosto zoufalé. (rozhovor Jelínková) 

 

Územní působnost 

V této práci se stručně budeme zabývat i územní distribucí NNO. Jejich rozmístění 

je podle oficiálních dokumentů nerovnoměrné (především se vyskytují na území větších 

měst, zvláště pak Prahy, ale existují také regiony, kde doposud nefunguje ani jedna 

organizace tohoto typu) (AKIC, 2011), ale vzhledem k tomu, že se počty cizinců 

v jednotlivých krajích značně liší, nelze to považovat za příliš překvapující.  

Na problematiku spojenou s absencí NNO v některých krajích či na nedostatečné 

zastoupení těchto organizací v určitých lokalitách odpovědělo MV ČR v roce 2009 

zřízením regionálních Center na podporu integrace cizinců (dále též centra), jež mají za 

úkol zajišťovat integrační služby pro celý region a to ve spolupráci s dalšími aktéry (AKIC, 
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2011). V roce 2011 se už centra vyskytovala na území 10 krajů
45 (MPSV, 2010). Zřízení 

těchto center a jejich správa (v působnosti MV), nevyvolávají u dotazovaných odborníků 

příliš velké nadšení.  

 

 „Klade se tu důraz na ta integrační centra, která jsou de facto také v rukou státu. 

To podle mě není úplně šťastné řešení.“ (rozhovor Rozumek) 

 

 „Integrační centra, která dělá Státní správa uprchlických zařízení (SUZ), jsou 

podle mě dost špatně pojatá, ale sama o sobě představují dobrou myšlenku.“ (rozhovor 

Jelínková) 

 

Tato kritika pak souvisí především s financováním dotyčných center, neboť se 

jedná o dceřiné orgány Ministerstva vnitra, jež má zároveň hlavní pravomoc přerozdělovat 

finanční prostředky mezi tato centra a nestátní neziskové organizace. 

K tématu početního zastoupení NNO působících v oblasti integrace cizinců a jejich 

distribuce na území ČR jsem zjistila následující informace: přesný počet NNO nelze 

vzhledem k proměnlivé situaci na poli integrační politiky určit, ale střízlivé odborné 

odhady mluví o několika desítkách; dobrý výchozí materiál pro sestavení aktuálního 

přehledu zainteresovaných NNO představují údaje o zaregistrovaných organizacích, 

dostupné na stránkách MPSV; počet zaregistrovaných organizací nemusí přesně 

korespondovat s počtem aktivních institucí; s absencí kompletní databáze NNO se váže 

existence duplicity služeb, jež tyto organizace poskytují (dotazovaní odborníci však 

neshledali v duplicitě služeb ve větších městech závažnější problém, z určité perspektivy 

se jeví dokonce jako žádoucí); územní distribuce NNO plně nekoresponduje s početním 

zastoupením cizinců v různých regionech ČR s výjimkou Prahy (AKIC, 2011; ČSÚ, 

2011a), kde je situace považována za uspokojivou. 

 

9.4 Role NNO při tvorbě a realizaci integrační politiky  

V této části jsem věnovala hlavní pozornost roli nestátních neziskových organizací 

v procesu tvorby a realizace integrační politiky a pravomocem, jimiž tyto instituce 

                                                 
45 Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, 

Ústecký a Zlínský (MPSV, 2011b). 
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disponují. Předmětem mého zájmu pak byl především pohled samotných expertů z 

neziskového sektoru.  

Na mou otázku, jakým způsobem se NNO podílejí na tvorbě integrační politiky, 

jsem od pobavených respondentů dostala nejčastěji odpověď ve smyslu, že téměř žádným. 

 

„To je docela vtipná otázka, protože ta možnost ovlivňovat integrační politiku je podle mě 

u nás i u těch organizací, které se tomu speciálně věnují a mají na to zvláštní granty, 

poměrně mizivá. (rozhovor Ditrychová) 

 

„Role NNO je z části implementační a co se týče té tvorby, tak řekněme poradní. Nějakou 

silnou roli určitě nemají.“ (rozhovor Rozumek) 

 

Zároveň však měli tito experti poměrně jasnou představu o tom, jak mohou pomoci 

přenést své názory a zkušenosti do tvorby politiky. Zmiňovali především možnosti jako: 

připomínkovat Koncepci integrace cizinců a související zákony; navrhovat podněty 

ministerstvům; obracet se na vládní zmocněnkyni pro lidská práva; účastnit se schvalování 

právních předpisu (ať už přímo nebo prostřednictvím Rady vlády pro lidská práva); 

připravovat zprávy a analýzy pro zástupce veřejné správy nebo představitele, kteří jsou 

odpovědní za tvorbu koncepce; účastnit se Konsorcia nevládních organizací pracujících 

s migranty v ČR; aktivně působit v Iniciativě za práva pracovních migrantů a migrantek; 

obracet se na média, ombudsmana, senátory či poslance; realizovat diskuze a v neposlední 

řadě též tlačit na volené zástupce prostřednictvím migrační veřejnosti, která je zastoupena 

v komisích na krajské i lokální úrovni, případně v grantových komisích. 

 

(…) Takže NNO se mohou pokoušet lobbovat, psát nějaké zprávy a dělat analýzy. Ty pak 

mohou někde propagovat a informovat o nich veřejnou správu nebo ty představitele, kteří 

jsou odpovědní za tvorbu koncepce. Ale fakticky jsem v posledních letech neviděla žádný 

významnější počin v tom smyslu, že by NNO s něčím přišly a oni to od nich převzali.“ 

(rozhovor Ditrychová) 

 

„ Řada neziskových organizací se shoduje na tom, že je to alespoň nějaký nástroj, který 

máme k dispozici a který můžeme využívat (pozn. autora: rozuměj Výbor pro práva 

cizinců).“ (rozhovor Redlová) 
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„My se snažíme ty návrhy připomínkovat, přičemž novinkou je, že se Výbor pro práva 

cizinců stal oficiálním připomínkovacím místem zákonů, které se týkají migrace a 

integrace. A to je docela zásadní věc. Dále se to můžeme snažit ovlivnit také diskuzí, 

komunikací s médii (…), takže tímto způsobem.“ (rozhovor Jelínková) 

 

Zatímco výše dotazovaní experti vidí alespoň nějaké možnosti angažovat se, Hana 

Demeterová (z organizace Pomoz jednomu člověku) zaujímá ještě skeptičtější stanovisko, 

když říká, že do formování podoby integrační politiky nemohou NNO zasáhnout žádným 

způsobem. Domnívá se, že její tvorba je plně v rukou OAMP, a proto neuvádí žádné 

konkrétní způsoby, prostřednictvím kterých by se mohla její organizace do tohoto procesu 

zapojit.  Podle zkušenosti této respondentky může pak její organizace pouze pomáhat při 

nápravě individuálních pochybení.  

 

 „Ale je to tak, jen dokud řveme, dokud děláme skandály“. Na nějaké připomínkování 

zákona nemáme čas a ani nejsme právníci (…) My se snažíme pomáhat alespoň těm lidem, 

kteří by mohli přijít o život.“ (rozhovor Demeterová) 

 

Poté, co byla role NNO posouzena ze strany jejich vlastních zástupců, považuji za 

nezbytné připojit také názor představitele státního sektoru. Dotazovaný zaměstnanec MV 

Jan Kepka považuje roli NNO v procesu tvorby integrační politiky za významnou. Uvádí, 

že NNO mají tzv. soft-skills46, což považuje za jejich významnou přednost. Dále zastává 

názor, že používaný systém není úplně dokonalý a tím vlastně vytváří prostor pro realizaci 

NNO. Na druhou stranu si však na základě svých profesních zkušeností nedovede 

představit, že by tvorbu integrační politiky vedly jen samotné neziskové organizace.  

 

Otázka na zapojení migrantských organizací do tvorby integrační politiky byla ze 

strany většiny dotazovaných expertů komentována ve smyslu, že impakt těchto 

komunitních organizací na danou problematiku je minimální, přestože jejich význam je 

nezpochybnitelný. Nejvíce byla oceňována jejich nezastupitelná role mediátora mezi 

menšinou a hostitelskou společností. Dotazovaní respondenti tak potvrdili zjištění zprávy 

                                                 
46 Pod tento pojem spadají dovednosti jako např. komunikace, spolupráce, schopnost zvládat konflikty atd.  



72 
 

s názvem „Vyhodnocení potřeb cizinců v ČR“, která říká, že potenciál těchto organizací je 

značně nevyužit (IOM, 2006), a vyjadřují nad touto skutečností politování. 

 

 „Je určitě znát, že to nedělají. Kéž by ano. Naopak si myslím, že je tady obrovský prostor 

pro realizaci. Ale ono je to všechno se vším, tady zase chybí nějaká strukturální podpora 

těchto organizací.“ (rozhovor Jelínková) 

 

„Já si myslím, že ta činnost je minimální. Pokud nějaká. Je možné, že někteří migranti jsou 

nebo byli zapojeni do nějaké NNO, ale že by nějak efektivně fungovala nějaká samostatná 

migrantská organizace, tak to nevím. Co jsem mohla doteď zaznamenat, tak docela dobře 

funguje Ukrajinská iniciativa, ale to je v podstatě všechno. Možná Svaz Vietnamců v ČR, 

ale to je spíš o lobbingu a politických kontaktech než nějaké jejich snaze pomoci 

migrantům.“  (rozhovor Ditrychová) 

 

Pro doplnění předchozích výpovědí a zprostředkování pohledu nejvíce 

zainteresované strany považuji za žádoucí uvést komentář Eleny Tulupove, představitelky 

jedné z mála komunitních organizací působících v ČR (Agency for Migration and 

Adaptation AMIGA o.s.). Respondentka říká, že do oblasti jejich aktivit nespadá ani 

připomínkování právních předpisů, ani přímé oslovování vysokých státních zástupců. 

Hlavní náplň činnosti spatřuje spíše v participaci na aktivitách Iniciativy za práva 

pracovních migrantů a migrantek, účasti na setkáních a konferencích, kde se snaží 

zprostředkovat své postřehy reprezentantům vlády nebo ministerstev a také ve spolupráci 

s jinými institucemi v rámci projektu Evropské migrační sítě (rozhovor Tulupova).  

V této podkapitole jsme se zaměřili na roli NNO při tvorbě integrační politiky. Na 

procesní oblast jsme nahlédli jak očima expertů z neziskového sektoru, tak z pohledu 

představitele státního sektoru. Dotazovaní odborníci z NNO vyjádřili názor, že role NNO 

v procesu tvorby politiky není příliš markantní, zatímco zaměstnanec Ministerstva vnitra 

považuje jejich vliv za významný. I přes značnou skepsi k současnému stavu byli 

dotazovaní respondenti ochotni zamyslet se nad tím, jakým způsobem by mohli NNO 

přispět při tvorbě integrační politiky. Pouze jedna respondentka uvedla, že takovou 

možnost nevidí. Mezi dotazovanými také převládá názor, že cizinecké organizace se do 

procesu utváření politiky nikterak nezapojují, přestože mají na poli integrace významnou 

úlohu. 
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9.5 Projekty integrace cizinců, jež podporují a realizují NNO  

V rámci této podkapitoly se budeme věnovat třem oblastem souvisejícím 

s poskytováním služeb ze strany NNO. Nejdříve se zaměříme na cílovou skupinu 

integračních aktivit (tedy na typ projektů, jež oslovené organizace podporují), dále na 

přístup imigrantů k těmto organizacím a nakonec na problémové oblasti v integraci cizinců 

z pohledu NNO.  

Projekty a služby oslovených NNO 

Zpočátku byly služby organizací zaměřeny výhradně na uprchlíky, žadatelé o azyl a 

azylanty, kterých bylo po pádu komunismu mnoho. Později rozšířily NNO své služby na 

rozmanitější cílovou skupinu cizinců a v současnosti se zaměřují především na migranty ze 

třetích zemí. V některých případech pak mohou služeb NNO využít také migranti z EU. 

 

„Cílovou skupinou jsou migranti, kteří mají zájem se integrovat do české společnosti. 

V praxi je to spíše zaměřené na migranty ze třetích zemí, nicméně v rámci širokých aktivit 

se věnujeme také migrantům z EU.“ (rozhovor Ditrychová) 

 

Mezi činnosti vybraných NNO, jež se vztahují k tématu migrace a integrace 

cizinců, patří podle jejich zástupců především následující aktivity: sociální, právnické, 

pracovní a psychologické poradenství;  vzdělávací projekty (nízkoprahové kurzy češtiny47, 

vzdělávání lektorů, pracovní kurzy zaměřené na zlepšení pozice cizinců na pracovním 

trhu); dobrovolnické programy jak pro hostitelskou společnost (výuka cizích jazyků, 

vytvoření příležitosti účastnit se společensko-kulturního života cizinců), tak i pro samotné 

cizince (za účelem integrovat se do majoritní společnosti); medializace a veřejná 

propagace migrace a integrace; vytváření a realizace projektů zaměřených na zapojení 

veřejnosti do cizinecké problematiky; zřizování informačních linek, webových portálů a 

diskuzních fór pro cizince za účelem zvýšení jejich informovanosti; vedení a správa 

knihoven s migrační tématikou; ochrana práv a zájmů cizinců atd. (rozhovory 

s představiteli NNO). 

                                                 
47 Nízkoprahový kurz je definován podle organizace Centrum pro integraci cizinců, jež je jejím 

organizátorem, jako kurz, na který může přijít každý - nehledě na věku, znalosti češtiny, typu a délce pobytu 

v naší zemi. Cizinci se nemusí předem registrovat. Více o těchto kurzech na: 

http://www.cicpraha.org/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=314&lang=cs. 
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Přístup migrantů k nabízeným službám 

S poskytováním služeb a realizováním projektů ze strany nestátních neziskových 

organizací souvisí také přístup samotných cizinců k těmto institucím a míra jejich 

informovanosti o nabízené pomoci. V rozhovorech jsem se proto odborníků dotazovala, 

jakým způsobem se cizinci o službách těchto organizací dozvídají. 

Obecně se zdá, že povědomí cizinců o svých právech není velké. Z hloubkových 

rozhovorů a dotazníkových šetření vedených organizacemi Poradna pro integraci (PPI) a 

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) vyplývá, že 45 % dotazovaných cizinců má 

pocit, že je informováno jen částečně a 12 % z nich si dokonce myslí, že je informována 

nedostatečně (PPI a OPU, 2010).  

Také orientace cizinců v poskytovaných službách ze strany NNO se zdá být 

neuspokojivá. Jan Kepka z OAMP zmiňuje případ, kdy se státní orgány snažily ověřit 

informovanost cizinců v dané problematice skrze „nastrčenou“ osobu v nejmenovaném 

ubytovacím zařízení. Respondent uvádí, že výsledky této akce (z roku 2009) byly značně 

neuspokojivé. Cizinci se totiž vyjadřovali v tom smyslu, že o službách poskytovaných 

NNO nic nevědí, a byli prý absolutně závislí na personálních agenturách (rozhovor 

Kepka). Toto zjištění potvrzují i zkušenosti některých expertů z třetího sektoru. Ti se 

shodují na tom, že migranti nemají dostatečné povědomí o možných formách pomoci, 

obzvláště o existenci a službách komunitních organizací. Za nejčastěji používané zdroje 

informací, z nichž cizinci čerpají, považují dotazovaní zástupci nevládního sektoru 1) 

známé a přátelé cizinců, 2) internet (případně další elektronické či tištěné materiály), 3) 

neziskové organizace. V souladu s těmito závěry jsou výsledky průzkumu z roku 2010, 

který se zabýval sociální situací cizinců na území Hlavního města Prahy, v němž cizinci 

uvedli jako nejlepší zdroj informací: své známé, přátelé a krajany (celkem 49 % 

respondentů);  internet a tisk (47 % respondentů) a v neposlední řadě též úřady a neziskové 

organizace (31 %) (PPI a OPU, 2010). 

Zajímavý pohled na toto téma přinesla také již zmiňovaná Elena Tulupova, která na 

základě své vlastní zkušenosti uvedla, že jako cizinka měla jen velmi malou představu o 

počtu působících organizací a širokém spektru jejich služeb. Domnívá se, že dnes jsou sice 

cizinci v určitém smyslu více informováni než dříve, přesto však apeluje na zvýšení 

efektivnosti v  poskytování potřebných informací. 
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 „Ne, že by se o tom nemluvilo, ale lidé na to nejsou zvyklí. Moc nepředpokládají, že by 

něco takového existovalo. Nejefektivnější informační kampaň, kterou jsem viděla, byl 

projekt Iniciativy za práva cizinců realizovaný na podzim minulého roku, kdy se ráno na 

cizinecké policii rozdávalo občerstvení. Lidé z Iniciativy chodili na cizineckou policii na 

Koněvovu ulici a na Chodov s termoskou a rozdávali tam zdarma čaj, kávu a informace o 

neziskových organizacích. (…) Viděla jsem, že to na cizince velmi zapůsobilo. (…) myslím 

si, že informace předávané lidem přímo do rukou jsou ty vůbec nejúčinnější.“  (rozhovor 

Tulupova) 

 

Klí čové problémové oblasti na poli integrace cizinců 

 V rámci svého fungování čelí NNO celé řadě problémů, jež takovouto činnost 

nutně doprovázejí. Jelikož se organizace, jež dotazovaní odborníci zastupují, liší dobou 

svého vzniku, způsobem financování, vztahem k ostatním aktérům v oblasti integrační 

politiky, poskytovanými službami a dalšími charakteristikami, není překvapením, že se 

oslovení respondenti v identifikaci některých problematik shodují a v jiných nikoliv. 

Financování NNO a závislost těchto organizací na státu, nevhodně definovaná 

cílová skupina integrace, pojetí migrace jako cirkulárního procesu, nejasné vymezení 

pojmu integrace v českém prostředí (obtížně uchopitelné i pro experty) a neurčitá koncepce 

státu o vizi české integrační a migrační politiky, to byly problémové oblasti, na kterých se 

shodla většina respondentů. Další zmiňované problematiky se již týkaly menšího počtu 

subjektů, což bylo dáno jejich rozdílným charakterem.  

Jedna dotazovaná respondentka například poznamenala, že obtíže týkající se její 

organizace nemusí nutně souviset pouze s vnějšími faktory, ale také třeba s vlastní 

nezkušeností v oboru. 

 

„Je třeba pracovat na sobě.“ (rozhovor Tulupova)  

 

S nezvykle zaměřenou kritikou směřující jak do vlastních řad (pozn. autora: 

rozuměj zástupců NNO), tak do řad státních překladatelů, přichází Hana Demeterová. 

Domnívá se, že někteří zástupci výše popsaných skupin podléhají tlaku státních institucí a 

záměrně jednají v neprospěch cizinců. Říká také, že žadatelé o azyl nemají téměř žádnou 

šanci tento vytoužený status získat.  
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Ostatní dotazovaní připouští v některých případech možnost selhání lidského 

faktoru, avšak nesouhlasí s tím, že zájmem představitelů NNO je poškozovat migranty a 

využívat jejich znevýhodněného postavení. Fungování neziskového sektoru si neidealizují 

a jsou ochotni vnímat i určité nedostatky v této oblasti. 

 

„ ČR vlastně dlouhodobě udělovala jen málo azylů, to se táhne už od roku 1990, kdy tady 

institut azylu vnikl. Reálně ho dostalo strašně málo lidí z celkového počtu žadatelů.  

Samozřejmě je vidět, že je to do jisté míry ovlivňované nějakými zahraničně-politickými 

zájmy naší země a není to jenom o tom, že se posoudí konkrétní situace daného člověka. To 

rozhodování bylo mnohdy sporné, na druhou stranu je pravda, že se tu žadatelé i tak často 

udrželi a dostali se k nějakému druhu pobytu. Co se týče tlumočníků, ano, setkali jsme se 

s tím, že některá tlumočení či překlady byly ze strany žadatelů jakoby zpochybňovány, že 

nebyly přesné. Je to možné, nemůžu říct, že by se to nestalo. Na druhou stranu bych však 

netvrdila, že je to až tak extrémní, jak to prezentuje paní Demeterová.“ (rozhovor 

Ditrychová) 

 

 „Ty neziskové organizace samozřejmě dělají nějaké chyby, ale tohle bych určitě neřekla. 

Já jsem spoustu názorů paní Demeterové četla, ono je ale hrozně snadné být vůči 

neziskovým organizacím kritický. Když se ale podíváte na to, jakou práci dělají a za jakých 

podmínek, tak si myslím, že to dělají skvěle. Kde jinde vám v případě, že nedojdou granty a 

několik měsíců jste bez peněz, pracují lidi de facto zadarmo. Vždyť to je přece zcela 

nadstandartní a odpovídá to tomu, že to dělají lidé, kteří tu činnost považují za dobrou a 

smysluplnou. O tom, že se dělají i chyby, není žádných pochyb. Ale v globálním měřítku to 

vnímám velmi pozitivně. (…) Postavit se však do role, že všichni ostatní jsou špatní a my 

jediní jsme dobří, je velice snadné.“ (rozhovor Jelínková)  

 

Dalším zmiňovaným problémem na poli integrace cizinců byla skutečnost, že se 

někteří cizinci nedokáží domluvit česky, přestože mají v naší zemi trvalý pobyt či 

občanství ČR. 

 

„(…)  Proto shledávám velmi přínosnou změnu, jež přinesla povinnost absolvovat zkoušku 

z českého jazyka jako podmínku pro získání občanství naší země.“  (rozhovor Porche). 
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Mnozí experti se také shodli na problému nedostatečné medializace problematiky 

migrace a absence veřejné diskuse na téma, jak by měla vypadat migrační a integrační 

politika.  

 

„Na veřejnosti není žádná diskuse na téma, jaká by migrace být měla nebo neměla, či jak 

postupovat v integraci. Myslím si, že kdyby tu byla nějaká širší debata a zapojovalo by se 

do ní více lidí, tak by to možná vypadalo jinak.“ (rozhovor Redlová) 

 

Shrneme-li zjištění z této podkapitoly, dozvídáme se následující: a) cílovou 

skupinou integračních projektů představují především cizinci ze třetích zemí (avšak i 

migrantům z EU je nabízená pomoc ze strany neziskových organizací), b) NNO zajišťují 

v oblasti integrace migrantů různé typy služeb (výčet těchto činností viz část projekty a 

služby oslovených NNO), c) cizinci nemají dostatečné povědomí o možných formách 

pomoci ze strany nestátních neziskových organizací, obzvláště o existenci a nabídkách 

migrantských organizací, d) cizinci jsou nejčastěji informováni prostřednictvím svých 

známých a přátel, internetu, informačních materiálů a také neziskových organizací.  

Za hlavní problémy v oblasti integraci cizinců uváděli dotazovaní respondenti 

především: a) financování NNO a závislost těchto organizací na státu, b) nevhodně 

definovanou cílovou skupinu integrace, c) pojetí migrace jako cirkulárního procesu, d) 

nejasné vymezení pojmu integrace v českém prostředí a e) neurčitost koncepce státu o vizi 

české integrační a migrační politiky.  



78 
 

10 VZTAH STÁTU A NNO (FINANCOVÁNÍ NNO) 

Vztah státního a veřejného sektoru je do značné míry definován způsobem 

financování NNO a jeho rozsahem. Alice Szczepaniková (2009) ve své disertační práci 

uvádí, že státní představitelé (především odbor azylové a migrační politiky, Ministerstvo 

vnitra a jiné státní subjekty) zastávají názor, že NNO by se měly soustředit především na 

plnění těch úkolů, jež jsou jim přiděleny státem. To znamená, že by bylo od těchto 

subjektů žádoucí, aby zaměřily svoji činnost na státem schválené aktivity, které jeho 

instituce plnit nemohou či nechtějí. NNO by se tedy měly věnovat grantovým výzvám, jež 

jsou vypisovány ministerstvy a financovány ze státního rozpočtu (či z rozpočtu EU), a do 

ostatních oblastí příliš nezasahovat (Szczepaniková, 2009). 

Vztah mezi státem a představiteli NNO lze charakterizovat jako značně složitý a 

plný emočního zabarvení. Zatímco představitelé státní správy mívají obvykle pocit, že jsou 

ze strany NNO „věčně kritizováni“, což vnímají dosti negativně, zástupci NNO si naopak 

myslí, že státní orgány nepracují dostatečně profesionálně. Stát navíc svým rozdílným 

přístupem k financování jednotlivých NNO rozdmýchává napětí i mezi samotnými 

organizacemi, jež jsou nuceny soupeřit o nedostatečné zdroje s cílem poskytovat často 

obdobné služby. Toto výše zmiňované napětí pak znemožňuje jednotnější kolektivní akce 

NNO a snižuje jejich roli jako aktéra bránícího zájmy uprchlíků a migrantů na poli 

migrační politiky (Szczepaniková, 2009). 

Novinkou v oblasti vztahu NNO a státu je stoupající závislost organizací na 

financování ze strany státu, což do značné míry ovlivňuje jejich pole působnosti a také 

jejich vztah ke klientům – cizincům. S finanční závislostí NNO na státu se zvýšila za 

poslední léta i administrativní náročnost poskytování služeb ze strany těchto organizací. 

Úspěšnost NNO začala být hodnocena podle kvantitativních měřítek a ne kvalitativních, 

což má za následek byrokratizaci služeb NNO. Jak uvádí Alice Szczepaniková: „Díky ní 

mohou ztratit jednu z hlavních předností, které jejich služby mají před službami 

poskytovanými velkými organizacemi: individuální, flexibilní a osobní přistup ke klientům“ 

(Szczepaniková, 2009). 

Z výzkumu zaměřeného na široké spektrum organizací neziskového sektoru 

vyplynulo, že největším problémem neziskových organizací je nedostatek finančních 

zdrojů (Frič, 1998). Také závěry z výzkumné zprávy „Efektivita služeb poskytovaných 

nestátními neziskovými organizacemi v oblasti integrace cizinců“ potvrzují, že i 
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v současnosti představuje nejčastější bariéru pro poskytování nových služeb ze strany 

NNO nedostatek financí (CVNS, 2008). Navíc došlo v posledních letech ke krácení 

finančních příspěvků ze strany státu na integraci cizinců a to v důsledku ekonomické krize 

(Redlová, 2009).  

Podíváme-li se na to, jakým způsobem přispíval stát na integraci cizinců 

v posledních letech, objevují se těžko uvěřitelná čísla a vyvstávají pochyby o tom, zda 

deklarovaná podpora cizinců ze strany vládních subjektů (viz Koncepce integrace z roku 

2011) byla míněna vážně. V roce 2008 dosahoval průměrný příspěvek na integraci 

každého cizince 52 Kč (Redlová, 2009), což bylo o 12 Kč méně než předcházející rok 

(Kočárková, 2009).  

Jak uvádí Pavla Redlová (2009), politika státu je taková, že preferuje spíše zásahy 

v dobách krize než investice do prevence, snižuje finanční podporu na začleňování cizinců 

do společnosti a stále více spoléhá na podporu z unijních fondů (Redlová, 2009). 

Vzhledem k tomu, že pro rok 2011 nebylo ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí 

vyhlášeno dotační výběrové řízení na podporu integrace cizinců, jenž bylo v minulosti 

široce využíváno ze strany NNO (MPSV, 2011c), jeví se krácení finanční podpory na 

integraci cizinců takřka trendem.  

Významnou naději pro financování NNO představují v současnosti evropské fondy. 

V roce 2009 došlo ke změně v oblasti financování integrace cizinců a to v souvislosti 

s čerpáním finančních prostředků z Evropského fondu pro integraci občanů třetích zemí 

(období 2007-2013)48. Do zmiňovaného roku byla integrace financována z více zdrojů 

(zejména ze státních prostředků a z příspěvků z EU), to však podle aktualizované 

Koncepce integrace cizinců (2011) zajišťovalo pouze realizaci menších projektů, zatímco 

větší projekty se začalo dařit realizovat až po zahájení čerpání prostředků z výše 

zmiňovaného evropského fondu. Navíc organizace mají i nadále možnost využívat jak 

podpory dalších institucí EU (např. Evropského sociálního fondu49), tak podpory státu 

(AKIC, 2011).  

                                                 
48 Tento fond vznikl Rozhodnutím Rady č. 2007/435/ES  z  25. července 2007 jako součást programu 

Solidarita a řízení migračních toků (MV ČR, 2010c).  
49 Je nejstarší ze strukturálních fondů EU. Vznikl před více než 50 lety, přičemž naše země využívá finance 

z tohoto fondu od nástupu do EU, tedy od roku 2004 (nejdříve v období 2004 –2006 a nyní 2007-2013) 

(MPSV, 2010).  
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Přesto se NNO potýkají s řadou problémů finančního rázu, např. s opožděným 

vyplácením státních dotací. To výrazně ztěžuje organizacím jejich práci a snižuje účinnost 

integračních opatření i efektivitu vynaložených prostředků (AKIC, 2011). Konkrétním 

problémům souvisejícím s financováním NNO pak bude věnována pozornost v následující 

podkapitole. 

 

10.1 Financování NNO podporující integraci cizinců  

Na úvod této části zaměříme svou pozornost na způsob financování neziskových 

organizací, dále na cílovou skupinu integračních grantů a nakonec na kritiku stávajícího 

systému financování - to vše z pohledu expertů z NNO. 

Způsob financování NNO  

V souvislosti se změnou financování NNO v posledním roce uvedli někteří 

respondenti, že se situace na poli financování NNO zhoršila a to zejména v důsledku 

zrušení podpory integračních projektů ze strany MPSV (rozhovor Porche, Doušová, 

Redlová).  

Abych ověřila dopad těchto opatření na financování NNO, položila jsem jejím 

zástupcům následující otázky: „Jak probíhá v současné době financování konkrétních 

organizací?“ a „Z jakých zdrojů získávají prostředky na realizaci svých projektů?“  

Z odpovědí respondentů vyplynulo, že způsob financování se u dotazovaných NNO 

různí. Většina odborníků uvedla, že v posledních letech panovalo z hlediska příjmů horší 

období, neboť došlo ke snížení státních dotací. Za hlavní finanční zdroje byly respondenty 

označeny peníze z veřejných prostředků, dotací EU, evropských nadací či neevropských 

institucí (např. z fondu Open society; OSF). Soukromé prostředky byly hlavním zdrojem 

financí pouze u jedné oslovené organizace. Osm expertů z devíti uvedlo, že v soukromém 

financování mají jejich vlastní organizace velké mezery. 

 

„To je prakticky zanedbatelná částka, to jsou takové drobné (pozn. autora: myšleny 

soukromé prostředky).“ (rozhovor Ditrychová) 

 

„Moc se nám v tom nedaří (pozn. autora: získávat soukromé prostředky) a je to pro nás 

velká výzva do budoucna.“ (rozhovor Rozumek) 
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„My jsme nikdy nedostali žádný grant od nikoho. Nás živí rodiny, příbuzní a známí. Nula, 

prostě nula (pozn. autora: myšleny státní prostředky). Jen soukromé…“ (rozhovor 

Demeterová) 

 

Se získáváním finančních prostředků souvisí také spolupráce mezi neziskovými 

organizacemi. Dobré vztahy mezi těmito aktéry mohou být všestranně výhodné a to i 

z ekonomického hlediska. Proto jsem se v některých rozhovorech dotazovala, zda 

spolupráce oslovených organizací přesahuje či nepřesahuje regionální rámec například 

právě v oblasti podávání grantových žádostí. Z odpovědí dotazovaných vyplynulo, že ke 

spolupráci sice dochází, nikoliv však za účelem společného postupu při získávání grantů. 

 
„Je to spíše ojedinělá záležitost, když máme nějaký partnerský projekt s jinou organizací, 

například v rámci dalšího kraje. Spolupracujeme, ale není to hlavní náplň naší činnosti. Je 

to vždy v souvislosti s nějakým projektem, kde to má smysl.“(rozhovor Ditrychová) 

 

Možná že i vzhledem k nízkému počtu osob, kterým jsem položila výše 

zmiňovanou otázku, se nepotvrdil můj předpoklad, že neziskové organizace upřednostňují 

kooperativní vztahy také z finančních důvodů. 

V této souvislosti je také nutné zmínit skutečnost, že organizace Pomoz jednomu 

člověku působí nezávisle na ostatních a jako jediná s nimi blíže nespolupracuje (rozhovory 

s oslovenými experty). 

 
Cílové skupiny poskytovaných grantů na integraci cizinců 

Moje pozornost se v rozhovorech soustředila také na identifikaci cílových skupin, 

kterým jsou určeny integrační granty. Z rozhovorů vyplynulo, že některé granty jsou 

poskytovány pouze na integraci legálních cizinců, kteří zde pobývají déle než rok, avšak 

jiné, např. prostředky z Evropského integračního fondu (EIF), jsou zacíleny i na cizince, 

kteří zde pobývají kratší dobu. Většinou jsou granty využívány na integraci příslušníků 

z bývalého východního bloku a ze třetích zemí. Zatímco státní dotace jdou zpravidla na 

integraci legálních cizinců, soukromé zdroje a prostředky EU jsou často vynakládány na 

integraci neregulérních osob. 
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„T řeba teď mělo vnitro vyloženě prostředky pro legální migranty, naopak právě soukromé 

nadace a občas i EU mají jako jednu z priorit podporu neregulérních migrantů a to 

zejména proto, že národní státy tyto osoby příliš nepodporují.“ (rozhovor Redlová)  

 

Kritika financování NNO 

První oblastí sporu je rozdělování peněz z Evropského integračního fondu, což má 

na starosti MV. Někteří dotazovaní projevovali značný nesouhlas nad stávajícím způsobem 

přerozdělování evropských prostředků. 

 

 „(…) většina peněz z Evropského integračního fondu jde do Správy uprchlických zařízení 

(pozn. autora: v oboru známá jako SUZKA), která zřizuje regionální centra, což je podle 

mě naprostý střet zájmů, neboť MV rozhoduje o grantech a většinu z nich dá samo sobě, 

tedy  SUZCE. SUZKA není nestátní subjekt, je nerozvinutá, nemá tu distanci od státu, která 

dělá nevládní organizaci nevládní. (…) Spíš to vnímám tak, že se ministerstvo snaží 

nahradit nevládní organizace, které jsou neposlušné a dělají problémy, nějakou sítí center, 

které by je nahradily a to pod patronátem SUZKY.“ (rozhovor Čižinský) 

 

„(…) už jste asi slyšela od ostatních, že ten zásadní problém v otázce financování 

integračních opatření v ČR je ten, že by měla být hrazena z prostředků Evropského 

integračního fondu. Ty ale spravuje MV, přičemž naprostou většinu těchto peněz dává 

SUZCE a nikoliv neziskovým organizacím. SUZKA spravuje integrační centra, která jsou 

podle mě dost špatně pojata, ale myšlenku mají poměrně dobrou. Je zcela absurdní, že ty 

peníze nejdou neziskovým organizacím, jedinou výjimku představuje snad Poradna pro 

integraci, která spravuje integrační centrum v Ústí nad Labem. Celkem je k dispozici 

zhruba 45 milionů, avšak z toho jde 39 milionů právě na výše zmíněná integrační centra, 

která si ale paradoxně zase berou spoustu služeb od neziskových organizací. (…) SUZKA 

se tváří jako nezávislý subjekt, ale de facto je prodlouženou rukou MV.“ (rozhovor 

Jelínková) 

 

K této kritice se vyjádřil i zaměstnanec státního sektoru, který uvedl, že konkrétně 

integrační centra má pod svou správou jeden kraj, jedna nezisková organizace (Poradna 

pro integraci) a osm jich je pod Správou uprchlických zařízení, jež mají svého vlastního 
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ředitele. Podle tohoto úředníka se lidé domnívají, že jsou tato centra pod řízením OAMP, 

ale s tím on nesouhlasí. 

 

„Postavení ředitele OAMP je stejné jako postavení ředitele SUZ.“ (rozhovor Kepka) 

 

Dále uvádí, že centra vznikala především v těch místech, kde nepůsobily žádné 

neziskové organizace. Alternativní řešení v podobě vysílání zástupců pražských NNO do 

jiných regionů bylo považováno za neefektivní, a proto se od něj ustoupilo. Zároveň 

připomíná, že původním záměrem bylo, aby integrační centra vedly samotné kraje, ty však 

podle jeho slov neprojevily o tuto činnost zájem (rozhovor Kepka). 

Další námitky se týkaly systému přidělování státních dotací, které jsou významným 

zdrojem příjmů pro celou řadu NNO. 

 

 „(…) ten dotační systém je zoufale špatný (pozn. autora: vyjma evropských peněz, jež jsou 

podle respondentky jasně vymezeny, byť časově limitovány), protože jak systém na 

sociální služby, tak další dotační peníze jsou vypláceny sice na celý kalendářní rok, ale 

často jednorázově někdy na podzim. Máte-li realizovat nějakou kontinuální činnost, hodně 

vám to práci znesnadňuje.“ (rozhovor Ditrychová) 

 

 „(…) věc je složitá v tom, že projekty jsou obvykle koncipovány na rok nebo na rok a půl, 

což přináší organizacím značné potíže, neboť víte, že máte peníze jen na rok a nemůžete 

buď zajistit pokračování toho projektu, nebo žijete v nejistotě, jestli to půjde. Protože za 

rok toho člověk obvykle moc neudělá a má-li to být soustavnější práce s lidmi, tak je rok 

hrozně málo. EU má tříleté programy a myslím, že každé tři roky se přehodnocuje, co se 

bude prioritně podporovat.“ (rozhovor Redlová) 

 

V oblasti kritiky financování došlo i na výhrady vůči nevhodně definované cílové 

skupině integrační politiky ČR. 

 

„(…) v ČR není úplně vyřešené to, koho chceme integrovat. V Koncepcích integrace 

cizinců bylo dříve možné se dočíst, že podporujeme legální migranty, kteří jsou tu déle než 

rok. Když se ale podíváte na ostatní země, tak zjistíte, že se věnují především migrantům, 

kteří přicházejí, neboť ti potřebují pomoc logicky nejvíce.“ (rozhovor Jelínková) 
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V neposlední řadě stojí za zmínku také problém související s nedostatečnou 

evaluací integračních projektů, kdy je ze strany NNO státním institucím vytýkáno, že se 

příliš málo zajímají o relevantní zhodnocení dosažených úspěchů čí neúspěchů v oblasti 

dotovaných aktivit.  

Na otázku, zda může MV zasahovat do činnosti NNO skrze skutečnost, že tyto 

organizace vykazují mnohdy finanční závislost na státních prostředcích, dostáváme 

nejednoznačnou odpověď. 

 

„Je to na samotných NNO, za jakou hranici už nejsou ochotny zajít a na co přistoupit.“ 

(rozhovor Jelínková) 

 

„M ůže to do jisté míry ovlivňovat skutečnost, že MV má dost peněz na financování 

integrace a migrace, na druhou stranu přeci platí, že se neziskové organizace nemusí 

účastnit toho, čeho nechtějí nebo že nemusí psát takové projekty, které budou nějakým 

způsobem šity na míru státnímu zájmu. My v letošním roce spolupracujeme s MV pouze na 

jednom projektu, předtím jsme měli také jeden, a nestalo se, že by nám MV zasahovalo do 

naší práce nežádoucím způsobem.“ (rozhovor Ditrychová) 

 

 „Jediný systém, který podle mě funguje, je ten, že existuje několik neziskových organizaci 

financovaných MV a MPSV a jinými státními institucemi, které dostávají peníze za to, že 

efektivně nepomáhají.“ (rozhovor Demeterová)  

 

Proti poslední uvedené výpovědi se však výrazně staví Marie Jelínková, která říká:  

 

 „S tím já bych zásadně nesouhlasila. Já si myslím, že postavení těch NNO je strašně těžké 

a je velice jednoduché být kritický.“ (rozhovor Jelínková) 

 

Naopak s Hanou Demeterovou souhlasí v tom, že být kritický vůči donorovi je velmi 

těžké.  

 

„Jak můžete chtít, aby tady byla nějaká kritika integrační politiky, když jsou NNO placené 

tím subjektem, který tu politiku realizuje?“ (rozhovor Jelínková) 
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Stejného názoru jsou i ostatní dotazovaní experti z neziskového sektoru. 

 

V této podkapitole jsme získali několik zajímavých poznatků z oblasti financování 

NNO: dotazované organizace jsou financovány rozmanitým způsobem, přičemž hlavní 

zdroje jejich příjmů představují veřejné prostředky, dotace EU, evropské nadace nebo 

neevropské fondy. Soukromé prostředky jsou doposud využívány velmi zřídka a 

představují nevyužitý zdroj financování jejich činnosti. Za nejčastěji kritizované oblasti ve 

sféře financování NNO lze považovat: rozdělování peněz z Evropského integračního 

fondu, které má na starosti MV; fungování dotačního systému, který narušuje kontinuální 

činnost NNO; nedostatečný zájem státních orgánů relevantně zhodnotit úspěchy či 

neúspěchy dotovaných projektů a závislost NNO na veřejných prostředcích, která do určité 

míry omezuje jejich nezávislé působení na poli integrační politiky. 
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11 KLÍ ČOVÍ AKTÉ ŘI V OBLASTI INTEGRA ČNÍ POLITIKY A 

JEJICH ROLE 

V této stěžejní kapitole se budu nejprve věnovat stručnému popisu 

nejvýznamnějších aktérů v oblasti tvorby integrační politiky, následně provedu jejich 

rychlou analýzu, při které se budu snažit vystihnout způsob jejich zapojení do procesu 

tvorby této politiky a na závěr zmíním roli těchto subjektů ve výše zmiňovaném procesu 

z pohledu expertů z neziskového sektoru. 

K dosažení těchto cílů se pokusím využít jak informací z elektronických a tištěných 

materiálů (veřejných dokumentů, odborných článků, publikací, analýz a výzkumů), tak i 

vlastních zkušeností získaných v rámci praxe v neziskové organizaci IOM Praha.  

Ústředním pojmem této kapitoly je slovo aktér, a proto považuji za přínosné tento 

pojem blíže specifikovat. Podle Starta a Hovlanda  je aktér „osoba, která má co získat 

nebo ztratit skrze výsledky plánovaného procesu nebo projektu“ (Start a Hovland, 2004: 

26). Aktéři mohou být definováni také jako ti, „kteří mají určitý zájem na problému, kteří 

jsou ovlivněni daným problémem či ti, kteří mají nebo mohou mít vzhledem ke své pozici 

aktivní či pasivní vliv na tvorbě a implementaci určité politiky“(Varvasovszky a Brugha, 

2000: 341). 

 

11.1 Popis hlavních aktérů ve zkoumané problematice  

11.1.1 Cizinci 

Podle zákona je za cizince považována „osoba, která není státním občanem České 

republiky, včetně občana Evropské unie“ (dle ustanovení § 1 odst. (2) zákona č. 326/1999 

Sb., o pobytu cizinců na území České republiky). 

Za cílovou skupinu české integrační politiky jsou nadále bráni cizinci ze třetích 

zemí50 (kteří jsou zároveň cílovou skupinou i pro moji diplomovou práci), avšak podle 

aktualizované Koncepce integrace cizinců bude v nezbytných případech umožněno také 

cizincům z ostatních členských států EU, na rozdíl od předcházejících let, využít některá 

opatření integrační politiky (AKIC, 2011).  

                                                 
50 Po připomenutí, tedy cizinci pocházející ze zemí mimo EU, kteří pobývají na našem území dlouhodobě a 

legálně (vyjma žadatelů o mezinárodní ochranu a těch, jimž byla tato ochrana udělena) (AKIC, 2011). 
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Jak uvádí Mezinárodní organizace pro migraci (IOM Praha) ve své zprávě 

„Vyhodnocení potřeb cizinců v ČR“ (v orginále „The Assesment of  Needs of Foreigners 

in the Czech Republic“), navzdory snahám státu podporovat integraci cizinců do 

společnosti jsme svědky nízké účasti těchto osob na integrační politice. Přímá účast cizinců 

je nepatrná, většinu činností zajišťují NNO či lokální organizace, a proto by podle IOM 

Praha byla žádoucí větší podpora účasti samotných imigrantů na realizaci integračních 

aktivit. Situaci dále dokresluje fakt, že cizinci mají jen velmi špatné povědomí o 

komunitních organizacích, což lze chápat jako nežádoucí paradox, neboť právě na ně se 

činnost těchto sdružení zaměřuje (IOM, 2006). Z výše uvedeného se dá odvodit, že cizinci 

vystupují v probírané oblasti spíše jako objekt integrační politiky, než jako aktivní hráč na 

poli její tvorby a realizace. Přesto jsem se rozhodla je do této podkapitoly zařadit, neboť 

jsou to právě oni, kdo jsou cílovou skupinou celé integrační politiky. 

11.1.2 Subjekty uskutečňující integrační politiku  

11.1.2.1 Orgány státní správy 

Mezi hlavní aktéry podílející se na tvorbě integrační politiky patří vláda a pod ní 

spadající ministerstva (především Ministerstvo vnitra a Ministerstvo práce a sociálních 

věcí) se svými poradními a meziresortními orgány (IOM, 2006).  

Vláda 

Vláda má podle aktualizované verze základního dokumentu Koncepce integrace 

cizinců z roku 2005 v probírané oblasti tyto hlavní zájmy: přiblížit postavení legálně a 

dlouhodobě pobývajících imigrantů právnímu postavení občanů ČR a zajišťovat cizincům 

jejich politická, hospodářská, sociální a kulturní práva (KIC, 2005). Vláda vydává usnesení 

k aktualizované Koncepci integrace cizinců na území ČR a k návrhu dalšího postupu 

v oblasti migrační politiky, jež pro následující rok vypracovává vždy Ministerstvo vnitra 

(AKIC, 2011). Orgány Úřadu vlády ČR, jež se zabývají ochranou lidských práv, jmenovitě 

vládní zmocněnec pro lidská práva, Rada vlády pro lidská práva, Rada vlády pro nestátní 

neziskové organizace a odbor Úřadu vlády pro lidská práva a rovné příležitosti, hrají 

v tvorbě integrační politiky také významnou roli a to iniciační, poradní a koordinační 

(Čižinský, 2009).   

Ministerstva a poradní orgány 

Významnou roli v tvorbě politiky migrace hraje tradičně Ministerstvo vnitra, 

zejména jeho odbor azylové a migrační politiky. Pod MV spadá mnoho oblastí v cizinecké 
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problematice a zdá se, že se pozice tohoto subjektu ještě upevňuje (Čižinský, 2009). Do 

oblasti tvorby a realizace migrační politiky dále spadají i ostatní ministerstva. Základní 

dokument integrace cizinců i jeho aktualizované verze počítají se zapojením různých 

resortů (Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zdravotnictví, 

Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva kultury) do realizace 

politiky integrace. Každé z ministerstev by se mělo věnovat problematice integrace 

imigrantů v rámci svého resortu a nespoléhat se jen na MV, jež má za úkol především 

koordinaci (AKIC, 2011). Zde považuji za vhodné připomenout, že funkci koordinátora 

zastávalo v posledních letech střídavě MPSV a MV (2000-2003 MV, 2004-2007 MPSV, 

od roku 2008 opět MV) (KIC, 2005), což dlouhodobě potvrzuje hlavní roli těchto dvou 

ministerstev v oblasti cizinecké problematiky. Důležitou povinností MV je také pořádání 

poradních setkání v rámci tzv. Grémia, jichž se účastní všechna výše uvedená ministerstva.  

Hlavním probíraným tématem na těchto setkáních, která se konají několikrát do roka, je 

klíčový dokument české integrační politiky, tedy Koncepce integrace cizinců51.  

11.1.2.2 Regionální a lokální úroveň 

Navrhovaná opatření Evropské komise v oblasti integrace cizinců z roku 2011 se 

týkají mimo jiné i nutnosti zapojení místních orgánů do tvorby a realizace politiky 

integrace. Hlavním důvodem má být jejich významná role při vytváření vztahů mezi 

cizinci a hostiteskou společností prostřednictvím zajišťovaných služeb (Evropská komise, 

2011). Zástupci státní správy na regionální úrovni a představitelé samospráv mají větší 

potenciál pro pozorování a zachycování změn v hositelských společnostech, jež sovusejí 

s migračními vlnami (Trbola, 2011). Ačkoliv konečnou podobu získává určitá politika na 

poli vlády, samotný proces integrace probíhá na místní úrovni (především v místech 

pobytu a pracovních aktivit cizince). Samosprávy tedy přispívají svými zkušenostmi jak 

do tvorby integrační politiky, tak i k její realizaci.  

Na krajské úrovni se do integrace cizinců zapojují tzv. krajští koordinátoři, avšak 

jejich agenda zahrnuje více oblastí, a proto se nemohou věnovat integraci imigrantů 

naplno. Ve většině krajů a v některých obcích byly dále zřízeny tzv. platformy - poradní 

skupiny, jež se v rámci své činnosti věnují mimo jiné též problematice cizinců. V rámci 

                                                 
51Zdrojem těchto informací je písemná odpověď zaměstnance MPSV na mé dotazy ze dne 12.10.2011. 
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těchto platforem dochází k setkávání mezi představiteli různých organizací a institucí, čímž 

vzniká prostor pro zapojení těchto subjektů do integrace cizinců (AKIC, 2011). 

Na regionální úrovni vznikla nově také již dříve zmíněná Centra na podporu 

integrace cizinců. Jejich vznik podpořilo Ministerstvo vnitra, jsou financována 

z Evropského fondu pro podporu integrace příslušníků třetích zemí a jsou spravována 

různými subjekty. V budoucnu by mělo dojít k založení těchto center ve všech krajích a 

podle MV ČR by měla společně s dalšími aktéry zajišťovat integrační služby cizincům 

(MV ČR, 2010a). 

Co se týče lokální úrovně, většina obcí se přítomností cizinců a jejich integrací 

nezabývá. V některých městech s vysokým počtem cizinců byly realizovány MV tzv. 

„emergentní projekty“, jež měly řešit vzniklé problémy spojené s ekonomickou krizí v roce 

2008. Cílem těchto projektů byla podpora vztahů a předcházení neshod mezi cizinci a 

hostitelskou komunitou. Jejich realizátory byly magistráty měst či obecní úřady městských 

částí. I přes úspěšnost těchto projektů je nutno podotknout, že představovaly až reakci ad 

hoc na vzniklou krizi (AKIC, 2011). 

Zákon krajům ani obcím nenařizuje zabývat se problematikou integrace imigrantů. 

Pokud se samospráva účastní tvorby integrační politiky, činí tak především proto, aby 

přizpůsobila výslednou podobu politiky svým místním podmínkám. Jak uvádí Pavla 

Redlová (2009), přestože vláda vybízí kraje k participování na projektech integrace cizinců 

a převzetí aktivní role v této oblasti, v realitě k tomu příliš nedochází. Vzhledem k tomu, 

že obce a kraje se nemohou spolehnout na dotace jednotlivých resortů, není překvapením, 

že stav v cizinecké problematice je na těchto úrovních závislý na vlastní iniciativě 

krajských úředníků, na činnosti neziskových organizací a angažovanosti statutárních měst 

(Redlová, 2009). 

11.1.2.3 Organizace občanského sektoru 

Nestátní neziskové organizace (NNO) 

Stát potvrzuje nezastupitelnou roli NNO v problematice integrace cizinců jednak 

tím, že v Koncepci integrace cizinců zařazuje tyto organizace mezi klíčové aktéry (KIC, 

2005) a zároveň také tím, že umožňuje představitelům neziskového sektoru zasedat 

v poradních orgánech vlády (např. v Radě vlády ČR pro lidská práva a jejím poradním 

orgánu Výboru pro práva cizinců, Radě vlády pro nestátní neziskové organizace atd.). 
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Zaměříme-li se na samotnou tvorbu integrační politiky, NNO ji ovlivňují několika 

způsoby: zaujímají stanoviska vůči návrhům zákonů, předkládají připomínky, doporučují 

určité koncepční změny či upozorňují na možné důsledky navrhovaných politik. Dále jsou 

někteří představitelé těchto organizací členy poradních orgánů ministerstev a vlády (jak už 

bylo zmíněno výše). Svým postavením mezi soukromým a veřejným sektorem vystupují 

v roli prostředníka mezi těmito dvěma sférami společnosti. Neméně důležitá role souvisí 

také s obhajobou práv a zájmů cizinců či podporou jejich integrace. Svoji nezastupitelnou 

roli hrají i v realizaci samotné integrační politiky (IOM, 2006). Funkci NNO v této oblasti 

potvrzují následně i samotní cizinci, kteří v průzkumu sociální situace cizinců na území 

Hlavního města Prahy uváděli neziskové organizace jako třetí nejdůležitější zdroj 

informací (viz graf č.3) (PPI a OPU, 2010). 

Graf 3:  Nejčastější zdroje informací pro cizince 

  

Zdroj:  OPU a PPI, 2010: 23 

 

Většina organizací neposkytuje své služby v závislosti na typu pobytu cizince, tedy 

při poskytování pomoci nerozlišují mezi cizinci s trvalým pobytem, žadateli o azyl, 

ilegálními migranty atd. (IOM, 2006). To však neznamená, že by podle zákona byli všichni 

cizinci oprávněnými příjemci sociálních služeb (Zákon o sociálních službách č. 108/2006 

Sb.).  

Neziskové organizace mají přímý kontakt s imigranty a nejlépe se orientují v jejich 

potřebách a zájmech, přesto však jejich pozice v procesu tvorby integrační politiky není 

nikterak silná (viz podkapitola 10.3). 

Komunitní organizace  

Komunitní organizace cizinců jsou instituce, ve kterých si cizinci pomáhají 

navzájem.  
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Ačkoliv je role těchto organizací nepochybná (především pozice mediátora mezi 

cizinci a hostitelskou společností), jejich potenciál je v současnosti značně nevyužit. Mezi 

nejznámější organizace působící v ČR patří: Ukrajinská iniciativa, Svaz Vietnamců v ČR, 

Klub Hanoi atd.   

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR (dále také 

konsorcium) 

Konsorcium je sdružení několika neziskových organizací působící v problematice 

migrace, jež se snaží společnými silami prosazovat určité změny, aktivně se podílet na 

tvorbě politiky migrace a seznamovat veřejnost se situací cizinců v českém i evropském 

kontextu. Toto konsorcium začalo působit v roce 2000 a po období relativní nečinnosti 

obnovilo v roce 2009 svoje působení. Tvoří ho osm neziskových organizací (z nichž sedm 

má sídlo v Praze, jedna organizace pak působí v Brně), mezi které patří: Sdružení pro 

integraci a migraci (dříve Poradna pro uprchlíky), Organizace pro pomoc uprchlíkům, 

Poradna pro integraci, Sdružení občanů zabývající se emigranty, Multikulturní centrum 

Praha, InBáze Berkat,  Člověk v tísni a META - Sdružení pro příležitosti mladých 

migrantů (Konsorcium, 2011). V rámci této diplomové práce jsem oslovila všech sedm 

organizací působících v hlavním městě, přičemž s představiteli třech organizací se mi 

podařilo rozhovor uskutečnit. 

11.1.3 Evropská unie (EU) 

Politika členského státu EU (tedy i České republiky) musí být v souladu s politikou 

této nadnárodní organizace, přesto si však jednotlivé země uchovávají značnou míru 

nezávislosti v oblasti tvorby své integrační politiky. EU se v jednotlivých zemích 

spolupodílí na realizaci mnoha integračních programů skrze jejich financování, mediální 

propagaci a politickou podporu. Z toho jednoznačně plyne, že vliv této mezinárodní 

instituce je na tvorbu české migrační politiky značný a v mnoha ohledech nezastupitelný. 

11.1.4 Média 

Média se v oblasti integrace angažují především v šíření informací o integrační 

politice a problematice integrace cizinců vůbec. Míra jejich zapojení do dané problematiky 

závisí pouze na jejich možnostech a zájmu. Předmětem jejich práce je mimo jiné 

zveřejňování výzkumů, informování o vývoji legislativy a činnosti vládních i nevládních 

organizací, mediální podpora různých projektů zaměřených na integraci. Zároveň mají 

silný vliv na utváření „pravého“ obrazu cizinců v očích většinové společnosti. Kvalita a 

objektivnost poskytovaných informací závisí především na míře profesionality samotných 
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žurnalistů, přičemž její absence (reprezentovaná například tendenční či senzacechtivou 

žurnalistikou) může mít značný vliv na průběh procesu integrace cizinců. Podle studie 

Centra pro výzkum veřejného mínění, jež byla uskutečněna v březnu loňského roku, vyšlo 

najevo, že více než polovina občanů ČR (53 %) zastává názor, že cizinci, kteří se do ČR 

přistěhovali v posledních letech, znamenají pro naši zemi (v celorepublikovém hodnocení) 

problém. Naopak v případě, že byli respondenti dotazováni na cizince ve  smyslu, zda 

představují pro ně samotné zdroj nepříjemností v místě bydliště, byla odpověď u 56 % 

z nich záporná (tedy že imigranti nepředstavují pro naši společnost problém). Ze stejného 

výzkumu dále vyplynulo, že občané ČR souhlasí se argumenty, jež vnímají imigraci jako 

něco negativního a které pravidelně zaznívají ve veřejných diskusích. Více než 2/3 

respondentů (70 %) se domnívají, že imigraci doprovází nárůst kriminality, zvýšení 

celkové nezaměstnanosti (64 %) a vzrůstající zdravotní riziko (58 %) (CVVM, 2011b). 

 

11.2 Rychlá analýza aktérů 

Cílem zde použité „rychlé“ analýzy aktérů je identifikovat všechny zainteresované 

subjekty na poli integrační politiky a posoudit jejich postavení. Lze se právem domnívat, 

že v této části budou odhaleni i další více či méně významní aktéři, neboť právě k tomu je 

použití této metody určeno. Slovy Starta a Hovlanda (2004): „Aktéři mohou být 

organizace, skupiny, oddělení, sítě nebo jednotlivci, avšak výčet musí být vyčerpávající, 

aby bylo zajištěno, že nikdo nebude vynechán“ (Strart a Hovland, 2004: 26).  

První krok představuje určení klíčového problému v rámci analýzy či určení cílů, 

k nimž se směřuje (v případě této práce je zkoumanou oblastí tvorba české integrační 

politiky). V dalším kroku je možné zvolit několik odlišných přístupů, jež se navzájem liší 

a) počtem a formou použitých dimenzí zahrnutých do analýzy a b) způsobem jejich 

vyhodnocení. Obecný model pracuje s následující posloupností kroků (Veselý, 2007): 

 

1. Identifikace a klasifikace aktérů (vytvoření seznamu)  

Cílem tohoto kroku je zahrnout do analýzy všechny aktéry a kategorizovat je.  

Klasifikaci lze provést různými způsoby. Já jsem v této části postupovala podle Starta a 

Hovlanda (2004), kteří rozdělují hráče na aktéry veřejného, občanského a soukromého 

sektoru (viz tabulka č.4a-4b). 
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Tabulka 4a: Klasifikace aktérů  

AKTÉ ŘI VEŘEJNÉHO 

SEKTORU 

AKTÉ ŘI OBČANSKÉHO 

SEKTORU 

AKTÉ ŘI SOUKROMÉHO 

SEKTORU 

Vláda Národní neziskové organizace Cizinci 

 

Ministerstvo vnitra (MV) a odbor 

azylové a migrační politiky 

(OAMP) 

Konsorcium nevládních organizací 

pracujících s migranty v ČR 

Média soukromoprávní 

 

 

 

Ministerstvo práce a sociálních 

věcí (MPSV) a ostatní ministerstva 

 

Mezinárodní neziskové organizace 

(např. IOM) 

Firmy a podniky zaměstnávající 

cizince 

Evropská migrační síť (pod 

OAMP MV) 

 

Školy a univerzity - 

Správa uprchlických zařízení 

Ministerstva vnitra České 

republiky (SUZ) 

 

Veřejnost - 

Integrační centra pro cizince (pod 

SUZ, regionální úroveň) 

Odborové svazy 

 

 

- 

Rada vlády pro lidská práva Média veřejnoprávní 

 

- 

Výbor pro práva cizinců 

 

- - 

Vědecká pracoviště (AV ČR, 

CVVM, VUPSV, Etnologický 

ústav 

 

- - 

Kraje 

 

- - 

Obecní zastupitelstva a rady 

 

- - 

Zákonodárci - -  

Zdroj:  Autorka, 2011 dle Start a Hovland, 2004: 26 
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Tabulka 4b: Klasifikace aktérů  

AKTÉ ŘI VEŘEJNÉHO 

SEKTORU 

AKTÉ ŘI OBČANSKÉHO 

SEKTORU 

AKTÉ ŘI SOUKROMÉHO 

SEKTORU 

Politické strany 

 

- - 

Soudy 

 

- - 

Mezinárodní instituce (EU) - - 

Zdroj:  Autorka, 2011 dle Start a Hovland, 2004: 26 

 

 

2. Zhodnocení účasti aktérů z několika hledisek (obvykle se hodnotí zájem 

aktérů na dané politice, postoj aktérů k této politice a moc aktérů podílet se na 

realizaci této politiky) a vytvoření matice na jeho základě  

 
Rozměr uvedených dimenzí je následující (např. Veselý, 2007): 

• Dimenze „moc“ popisuje vliv, kterým disponují aktéři při tvorbě určité politiky. 

Vystihuje, do jaké míry mají aktéři možnost prosadit určitou změnu. 

• Dimenze „postoj“ vystihuje, do jaké míry aktér s navrhovanou politikou 

souhlasí či nesouhlasí.  

• Dimenze „zájem“ vystihuje, do jaké míry se politika či program daného hráče 

dotkne. Ti aktéři, kterých se daný projekt či změna dotkne nejvíce, budou mít 

pravděpodobně nejvyšší zájem o danou problematiku. 

 

Při vytváření matice (viz tabulka č. 7a-e) jsem se inspirovala Veselým (2007) a 

Dickem (1997), přičemž zhodnocení aktérů je její součástí. Vzhled této matice jsem 

pojala jako syntézu vzorů obou odborníků, zatímco dimenze52 a s nimi související 

škálování (viz tabulka č. 5) a posouzení spolehlivosti (viz tabulka č. 6) jsem 

převzala pouze od druhého autora. Parametr posouzení spolehlivosti se pak do 

matice zavádí proto, že zhodnocení aktérů je postaveno na subjektivním úsudku a je 

tedy žádoucí spolehlivost tohoto úsudku nějak odhadnout (Veselý, 2007). 

 

 

                                                 
52 V této práci jsem pracovala pouze se dvěma dimenzemi (postojem a mocí).   
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Tabulka 5: Škálování vybraných dimenzí 

SYMBOL DOMÉNA POSTOJ SYMBOL DOMÉNA MOC 

+ + silně souhlasí H velká moc (možnost 

formálního či 

neformálního veta) 

+ mírně souhlasí M střední moc (prosazení 

cílů přes tuto skupinu 

pravděpodobné, ale 

obtížné) 

0 nerozhodnutý L malá moc (minimální 

možnost ovlivnit 

politiku) 

- mírně proti  

 

 

 

- - silně proti   

Zdroj:  Autorka 2011 dle Dick, 1997 

  

  

Tabulka 6: Odhad spolehlivosti 

SYMBOL ODHAD SPOLEHLIVOSTI 

/ zcela spolehlivý odhad 

? celkem spolehlivý odhad (některé chybějící informace či nejasnosti v jejich interpretaci) 

?? informovaný dohad 

??? pouhé dohady nebo fantazie 

Zdroj:  Autorka, 2011 dle Dick, 1997  
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Tabulka 7a: Matice analýzy aktérů 

TVORBA ČESKÉ INTEGRAČNÍ POLITIKY 
 

 
AKTÉ ŘI 53 

DIMENZE  
POZNÁMKY K Ú ČASTI, POZICI 

ČI ČINNOSTI AKTÉRA 54 
 

MOC POSTOJ 
Odhad55 Spolehl.     

odhadu 
Odhad Spolehl. 

odhadu 

Vláda H / ++ / Výkonná moc. Vláda vydává usnesení 

k aktualizované Koncepci integrace 

cizinců na území naší země a k návrhu 

dalšího postupu v následujícím roce, 

jež vypracovává MV. 

Ministerstvo vnitra 

(MV) a jeho odbor 

azylové a migrační 

politiky (OAMP) 

H / ++ / Tvůrce, koordinátor a hlavní realizátor 

integrační politiky ČR, OAMP má pod 

sebou dvacet oddělení spravujících a 

řídících oblast migrace, integrace, 

azylu atd. Rozděluje dále evropské 

peníze.  

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

(MPSV) a ostatní 

ministerstva 

M / + ? MPSV - dříve koordinátor integrační 

politiky, spravuje pomocí svých 

orgánů (Státní úřad inspekce práce, 

Úřady práce) oblast zaměstnávání 

cizinců, podílí se na integraci těchto 

cizinců na trhu práce,  

s MV a dalšími ministerstvy rozděluje 

prostředky ze státního rozpočtu na 

integraci cizinců, účastní se tzv. 

Grémia – poradních setkání atd.  

Zdroj:  Autorka dle prostudované literatury na téma migrace a integrace cizinců, 2011 

  

                                                 
53 Aktéři veřejného sektoru označeni fialově, aktéři občanského sektoru zeleně a představitelé soukromého 

sektoru šedě (viz tabulka 7a-7e). 
54 Zdrojem pro níže uvedené poznámky mi byla prostudovaná literatura s migrační a integrační tématikou, 

seminární práce zpracovávané na toto téma během studia a také semestrální práce s názvem „Zneužívání 

legálních zahraničních pracovníků ze zemí mimo EU v procesu zprostředkování zaměstnání“, jež jsme 

vypracovali s mými kolegy Petrou Pařízkovou a Jiřím Zilvarem na předmět Metody tvorby politik v rámci 

magisterského programu. 
55 Ačkoliv škály pro dimenzi moc jsou H (velká moc), M (střední moc), L (malá moc) (viz tabulka 5) a 

vzhledem k tomu, že jsem zhodnocení vypracovávala sama, nedokázala jsem někdy striktně stanovit moc 

aktérů, a proto jsem v některých případech rozšířila škálu  o L/M či M/H. 
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Tabulka 7b: Matice analýzy aktérů  

TVORBA ČESKÉ INTEGRAČNÍ POLITIKY 
 

 
AKTÉ ŘI 

DIMENZE  
POZNÁMKY K Ú ČASTI, POZICI 

ČI ČINNOSTI AKTÉRA  
 

MOC POSTOJ 
Odhad Spolehl.   

odhadu 
Odhad Spolehl. 

odhadu 

Evropská  

migrační síť  

L ? ++ ? Patří pod  OAMP MV, její hlavní 

náplní je shromažďování, výměna a 

analýza údajů a informací z cizinecké 

oblasti mezi 26 členskými státy EU a 

Norskem,  

Správa uprchlických 

zařízení MV ČR 

(SUZ) 

L ?? ++ ? Spadá pod MV ČR - je řízena OAMP. 

Je provozovatelem přijímacích, 

pobytových a integračních azylových 

středisek a od roku 2009 poskytuje 

služby v Centrech na podporu integrace 

cizinců.  

Centra na podporu 

integrace cizinců 

L ?? + ?? Spadají pod SUZ MV ČR, působí na 

regionální úrovni.  

Rada vlády pro 

lidská práva 

M ?? + ?? Poradní a pracovní orgán, jehož činnost 

zajišťuje Úřad vlády ČR, složen z 

členů vlády a dalších odborníků. 

Problematikou migraci či integrace se 

zabývá na doporučení Výboru při práva 

cizinců.  

 
Výbor pro práva 

cizinců 

L ? 0 ? Je to poradní orgán poradního orgánu, 

jeho členové jsou zástupci a 

zástupkyně státních orgánů, občanské a 

odborné veřejnosti a akademické obce 

(nemusí mít jednotný postoj) 

Vědecká pracoviště 

(AV ČR, CVVM, 

VUPSV, 

Etnologický ústav 

atd.) 

L ? 0 ? Vědecká a vzdělávací centra zejména 

upozorňují na téma migrace a 

integrace, přispívají k informovanosti o 

této problematice 

 

Zdroj:  Autorka dle prostudované literatury na téma migrace a integrace cizinců, 2011 
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Tabulka 7c: Matice analýzy aktérů  

TVORBA ČESKÉ INTEGRAČNÍ POLITIKY 
 

 
AKTÉ ŘI 

DIMENZE  
POZNÁMKY K Ú ČASTI, POZICI 

ČI ČINNOSTI AKTÉRA  
 

MOC POSTOJ 
Odhad Spolehl.   

odhadu 
Odhad Spolehl. 

odhadu 

Kraje L/M ? + ?? Spadají pod výkonnou moc, orgány 

místní samosprávy - vyšší územní 

samosprávné celky. Zasahují svými 

zkušenostmi do tvorby integrační 

politiky i do  její realizace. 

Působení krajských koordinátorů.  

Ve většině krajů a v některých obcích 

zřízeny tzv. platformy- poradní 

skupiny, jež se věnují mimo jiné 

cizinecké problematice.  

Zákon krajům a obcím nenařizuje 

zabývat se problematikou integrace 

imigrantů. 

Obecní 

zastupitelstva 

L/M ? + ?? Orgány místní samosprávy - jako 

základní územní samosprávné celky.  

Zákonodárci H / + ? Mají prostředky i moc k prosazení 

změny; moc zákonodárná - přímo 

odpovědni za tvorbu legislativy. 

Politické strany M / + ? Představitelé některých politických 

stran v parlamentu; pravomoci viz 

aktér zákonodárci. 

Soudy L ?? 0 ? Moc soudní. Nevytvářejí legislativu, 

ale posuzují její dodržování. 

Mezinárodní 

instituce (především 

EU) 

M/H ? + ? EU vydává doporučení v oblasti 

integračních politik .Integrační politiky 

členských států vycházejí ze směrnic a 

nařízení EU, avšak národní státy mají 

v tvorbě této politiky i přesto celkem 

volné pole působnosti. 

Český statistický 

úřad (ČSÚ) 

L ?? 0 ?? Poskytuje informace o počtu cizinců na 

území ČR,  zajímá se o cizineckou 

problematiku, přispívá 

k informovanosti veřejnosti. 

Zdroj:  Autorka dle prostudované literatury na téma migrace a integrace cizinců, 2011 
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Tabulka 7d: Matice analýzy aktérů  

TVORBA ČESKÉ INTEGRAČNÍ POLITIKY 
 

 
AKTÉ ŘI 

DIMENZE  
POZNÁMKY K Ú ČASTI, POZICI 

ČI ČINNOSTI AKTÉRA  
 

MOC POSTOJ 
Odhad Spolehl.   

odhadu 
Odhad Spolehl. 

odhadu 

Národní neziskové 

organizace 

L/M ? - / Členové NNO v poradních orgánech 

vlády, upozorňují veřejnost a stát na 

problémy v cizinecké oblasti, poskytují 

nejrůznější služby za účelem podpory 

integrace cizinců. Představitelé NNO 

mají dále možnost lobbovat, 

připomínkovat zákony, atd. 

Konsorcium 

nevládních 

organizací 

pracujících 

s migranty v ČR 

L/M ? - / Za účelem získání silnějšího „hlasu“ se 

některé NNO spojili do Konsorcia, 

bojují za práva cizinců a určité změny,  

snaží se aktivně  podílet na tvorbě 

politiky migrace, seznamují veřejnost 

se situací cizinců v českém 

i evropském kontextu atd.  

Mezinárodní 

neziskové 

organizace  

(např. IOM) 

L/M ? 0 ?? Realizace projektů integrace cizinců, 

služby imigrantům, mediátor mezi 

neziskovým a veřejným sektorem atd. 

Školy a univerzity L ? 0 ? Mohou se zabývat problematikou 

migrace a integrace 

Odborové svazy L/M ? + ? Odbory mohou v rámci tripartitních 

jednání s vládou a zaměstnavateli 

zasahovat do tvorby politiky (v oblasti 

postavení zahraničních pracovníků na 

českém pracovním trhu). Avšak je 

nutné mít na zřeteli, že odbory 

zastupují pouze zaměstnance (avšak 

většina cizinců pracuje na živnostenský 

list), dále že odbory v naší zemi nemají 

takovou sílu jako v jiných zemí (např. 

Francii) a také to, že téma 

zaměstnávání cizinců není v centru 

zájmu jejich práce). 

Zdroj:  Autorka dle prostudované literatury na téma migrace a integrace cizinců, 2011 
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Tabulka 7e: Matice analýzy aktérů  

TVORBA ČESKÉ INTEGRAČNÍ POLITIKY 
 

 
AKTÉ ŘI 

DIMENZE  
POZNÁMKY K Ú ČASTI, POZICI 

ČI ČINNOSTI AKTÉRA  
 

MOC POSTOJ 
Odhad Spolehl.   

odhadu 
Odhad Spolehl. 

odhadu 

Veřejnost M ? 0 ?? Veřejnost volí své zástupce, kteří 

následně vytvářejí politiku státu.  

Podle výzkumu CVVM znamenají 

cizinci pro více než polovinu občanů 

ČR (53 %) v celorepublikovém měřítku 

problém (CVVM, 2011b). 

Média - 

veřejnoprávní 

M / 0 ? Funkce médií má být informativní, 

artikulační a kontrolní (Hagen, 2005). 

Média mají moc ovlivňovat veřejné 

mínění a tím také politiku státu. 

Mohou se do cizinecké problematiky 

zapojit i nemusí. 

Cizinci L / 0 ?? Imigranti jsou aktéři, jež jsou politikou 

integrace nejvíce postiženi  .Jejich vliv 

a moc změnit politiku jsou ale 

nepatrné.  

Firmy a podniky 

zaměstnávající 

cizince 

L/M ?? + ?? Vstupují do vztahů s cizinci jako 

zaměstnavatelé nebo jako uživatelé, 

vytvářejí tlaky na zákonodárce, 

ministerstva atd. 

Média -soukromá M / 0 ? Média mají moc ovlivňovat veřejné 

mínění a tím také politiku státu. 

Mohou se do cizinecké problematiky 

zapojit i nemusí. 

Zdroj:  Autorka dle prostudované literatury na téma migrace a integrace cizinců, 2011 

 

Na závěr této analýzy je nutné poznamenat, že se jedná o metodu značně 

subjektivní (Schmeer, 1999) a její výstupy je nutné jako takové brát. Vzhledem 

k  omezenému počtu členů výzkumného týmu (pouze autorka) nelze tvrdit, že se mi 

podařilo vypracovat zcela vyčerpávající seznam zainteresovaných aktérů. Přesto jsem se o 

to pokusila a do výše zmíněné analýzy zařadila všechny významné i méně významné hráče 

působící na poli integrační politiky, kterých jsem si byla vědoma.  
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11.3 Identifikace aktérů podílejících se na integrační politice z pohledu 

expertů z neziskového sektoru 

 
„Silní“ a „slabí“ hrá či  

V této poslední podkapitole se zaměříme na hráče, kteří nejvíce či nejméně 

ovlivňující integrační politiku na národní i nadnárodní úrovni (tzv. „silní“ a „slabí“ hráči), 

a to především z pohledu dotazovaných expertů z nevládního sektoru. Lze předpokládat, že 

jejich zkušenosti a praktické znalosti pomohou odhalit i ty aktéry, kteří byli do této chvíle 

opomenuti. 

Všichni zástupci NNO označily za nejsilnějšího hráče na poli domácí politiky MV 

ČR (konkrétně OAMP). Dotazovaní se shodují na tom, že tento aktér má příliš velkou 

moc, a proto by uvítali zapojení širšího spektra zainteresovaných subjektů. 

 

„Podle mě je MV až příliš silným hráčem, zatímco všichni ostatní jsou slabí a to včetně 

nevládních organizací a dalších ministerstev. Ta dominance Ministerstva vnitra je tak 

velká, že ho nelze nepovažovat za jediného silného hráče.“  (rozhovor Rozumek) 

 

„Silný hráč je tady jen jeden a to je MV, konkrétně dr. Haišman.“ (rozhovor 

Ditrychová) 

 

Mezi další pravomoci tohoto orgánu můžeme zařadit také vedení Evropské 

migrační sítě56, která je iniciativou Evropské komise. Jak potvrdila Jana Šafrová, výstupy 

z tohoto Českého národního kontaktního místa mohou být ovlivněny právě jeho zařazením 

pod OAMP, což má podle oslovené expertky jak negativní, tak i pozitivní stránku věci 

(rozhovor Šafrová). 

 Názory na ostatní aktéry se u dotazovaných z neziskového sektoru různí. Někteří 

označují za důležité hráče jen MV s OAMP, jiní přiznávají významnou roli také médiím, 

neziskovým organizacím, jednotlivcům (senátorům, poslancům, ombudsmanovi, vládnímu 

zmocněnci pro lidská práva) nebo Výboru pro práva cizinců. Mezi dotazovanými se 

objevil i názor, že všichni aktéři jsou velice významní. Málokdo se však domnívá, že by 
                                                 
56 Tato instituce se jednak věnuje shromažďování, výměně a analýze údajů a informací z oblasti cizinecké 

problematiky mezi 26 členskými státy EU a Norskem, a zároveň podporuje vztahy mezi státními orgány, 

akademickou obcí a nevládními organizacemi (EMS, 2011). 
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velkou roli hrály neziskové organizace a pokud ano, tak spíše na poli realizace integrační 

politiky.  Mnoho odborníků zdůrazňovalo významnou roli médií a zejména pak obrat 

k lepšímu v oblasti spolupráce s tímto subjektem. Vzhledem k tomu, že odborníci 

v kontextu tvorby veřejné politiky téměř nezmiňovali cizince, lze se právem domnívat, že 

jejich role není v této oblasti příliš velká.  

 

„Za nejvlivnější považuji MV a MPSV, pak ta integrační centra a určitě i neziskové 

organizace. Také média mají velký význam, ale myslím si, že jsou zároveň snadno 

ovlivnitelná. Ze své pozice vnímám obrovské úsilí nevládních neziskových organizací 

spolupracovat s médii, především pak v posledních letech.” (rozhovor Tulupova) 

 

 „Zásadní je, jakým způsobem je nastavena legislativa a jaké podmínky stanovuje pro 

cizince zákon. Neziskové organizace mohou pouze vyplňovat prázdná místa v existující 

sociální síti (což je mimochodem jejich hlavním úkolem), kterých je samozřejmě docela 

hodně.“  (rozhovor Doušová) 

 

„Docela užitečným aktérem je úřad ombudsmana, v rámci kterého působí i Pavel Pořízek. 

Tato instituce se zabývá spíše konkrétními problémy (…). Myslím, že MPSV bylo vždycky 

poměrně slabé. MZ, to si hraje na svůj píseček, respektive na píseček komerčních 

zdravotních pojišťoven. Média, ta mají zásadní vliv na vnímání cizinců a řekla bych, že se 

to za poslední roky hodně zlepšilo.“ (rozhovor Jelínková) 

 

„Každý má trochu jinou roli. Na to se špatně odpovídá. Tak nejsilnější jsou ti, co proces 

tvorby integrační politiky ovlivňují, zatímco cizinci se účastní tohoto procesu nejméně ze 

všech. Myslím, že příliš nefunguje jejich zapojování do jakýchkoliv výborů. Neziskové 

organizace jsou zapojeny spíš formálně a akademici, myslím, také vyloženě formálně (…). 

Řekla bych, že neziskové organizace se samozřejmě snaží, protože do toho chtějí mluvit a 

chtějí něco změnit. Místem, kde se dá něco ovlivnit, je třeba Výbor pro práva cizinců, ale 

v poslední době nemohl dělat žádná usnesení (…). Média v této oblasti zatím moc 

nefungují, neboť je to velmi komplikovaně nastavené. V souvislosti s krizí se to ale aspoň 

trošku zlepšilo a média začala reflektovat situaci.“ (rozhovor Redlová) 

 



103 
 

Zajímavé je konfrontovat výše prezentované názory představitelů NNO s pohledem 

zaměstnance Ministerstva vnitra Ten se domnívá, že všichni aktéři jsou důležití, přičemž 

zejména NNO a integrační centra zastávají podle něj nejvýznamnější roli. 

 

„Koncepce prošla rukama všech aktérů a také NNO měly možnost ji připomínkovat (…). 

Na závěr byla samozřejmě schválena vládou. (…) Mezi nejdůležitější aktéry patří spolu 

s resorty i neziskové organizace. Jsou inspiračním zdrojem společně s integračními centry. 

Ta dělají monitoring situace a jsou schopna vznášet konkrétní připomínky. NNO i centra 

vnímáme jako rovnocenné partnery. MV tu integraci neřídí, ale je v pozici koordinátora. 

Dále jsou do toho zapojeny také kraje a významné jsou i vlivy získané v rámci spolupráce 

v EU.“  (rozhovor Kepka) 

 

Zde se tedy objevuje názorový antagonismus typický pro střet veřejného a 

občanského sektoru. Zatímco představitelé NNO vnímají svou pozici v procesu tvorby 

integrační politiky jako neadekvátní, dotazovaný zástupce MV je naopak označuje za 

jednoho z nejdůležitějších aktérů. Nechceme-li se opírat „pouze“ o vyjádření jednoho 

zaměstnance MV, můžeme si připomenout, co se píše o roli NNO v oficiálních zdrojích. V 

Koncepci integrace cizinců, základním dokumentu české integrační politiky, se s účastí 

NNO (stejně jako s ostatními aktéry) počítá již od jejího prvního vypracování (MV ČR, 

2010a). „Významné místo při formulaci a realizaci Koncepce integrace cizinců zaujímají 

nestátní neziskové organizace a sociální partneři“ (KIC, 2005: 46).  Představitelé NNO 

jsou také zastoupeni v poradních orgánech ministerstev či vlády. Ačkoliv tedy mají 

možnost vyskytovat se blízko procesu tvorby české integrační politiky, svoji roli v tomto 

procesu nehodnotí jako adekvátní.  

Zaměříme-li se na porovnání toho, který aktér je v odborné literatuře nejčastěji 

označován za silného hráče a který v rozhovorech s představiteli neziskového sektoru, pak 

zjistíme, že je za něj považováno v obou případech MV a jeho orgán OAMP. Vzhledem 

k tomu, že tento orgán a) řídí, koordinuje a z velké části také realizuje politiku integrace, b) 

zahrnuje 20 oddělení, jež se věnují migraci, integraci, azylu a uprchlictví a c) přerozděluje 

peníze z Evropského integračního fondu, nejeví se toto označení za překvapivé. Za 

důležitého hráče byla označována jak v rozhovorech, tak v literatuře zaměřené na integraci 

cizinců také média, naopak za nejslabšího aktéra jsou obecně považováni samotní cizinci. 

Zajímavým zjištěním se jeví také skutečnost, že v rámci rozhovorů nebyla zdůrazňována 
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silná pozice EU, přičemž o tomto hráči se mluvilo spíše v kontextu financování 

integračních projektů. Ani samosprávy se podle výpovědí představitelů neziskového 

sektoru nejeví jako příliš zainteresování hráči, naopak instituce veřejného ochránce práv 

(neboli ombudsmana) byla vnímána pozitivně a rozšířila spektrum doposud zmiňovaných 

aktérů. 

Vztahy NNO k ostatním aktérům 

Nyní se pokusím charakterizovat vztahy NNO k ostatním aktérům v oblasti 

integrační politiky, především z hlediska jejich vzájemných vztahů a vztahů s ostatními 

institucemi.  

I přes kritický postoj vůči určitým oblastem státní integrační politiky se většina 

dotazovaných respondentů domnívá, že spolupráce NNO s institucemi státní správy je na 

dobré úrovni. 

 

„Co se týče ministerstev obecně, tak s nimi určitě spolupracujeme a to především v rámci  

konferencí a veřejných debat, které pořádáme. Zároveň musím říci, že vnímáme velmi 

pozitivně jejich ochotu se setkávat (…).“ (rozhovor Jelínková) 

 

Naopak některé organizace s MV moc nespolupracují. 

 

 „My jsme se letos dvou schůzek, které ministerstvo svolalo, nezúčastnili a to z důvodu 

nespokojenosti s jejich předchozím jednáním. Oni kdysi udělali grantové kolo, do kterého 

jsme se přihlásili, ale následně jsme zjistili, že naše organizace byla ze soutěže vyřazena. 

Někdo to prostě vytáhl na stranu, a tak jsme si řekli, že v takovém případě s nimi nebudeme 

spolupracovat přinejmenším do doby, než se tato výběrová řízení nezprůhlední.“ (rozhovor 

Doušová) 

 

Všichni dotazovaní uvedli, že skrze vztahy s představiteli státního sektoru je možné 

určitým způsobem ovlivnit podobu či tvorbu politiky integrace.  

 

 „N ějaké vztahy tam samozřejmě jsou, jedná se především o osobní vazby nebo sympatie, 

které mohou mít na spolupráci určitý vliv.“ (rozhovor Čižinský) 
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 V této souvislosti vyzdvihla Hana Demeterová zásluhy některých státních 

zastupitelů, jmenovitě senátora Jermáře či bývalého vládního zmocněnce pro lidská práva 

Michaela Kocába, kteří dle jejího soudu výrazně přispěli k ochraně konkrétních migrantů a 

dodržování jejich práv (rozhovor Demeterová).  

V rámci své práce jsem vedla také rozhovor s Mgr. Janou Šafrovou z Evropské 

migrační sítě57, jež spadá pod OAMP. Tato představitelka státní sektoru uvedla, že některé 

organizace s nimi spolupracují a to například v rámci každoročních setkání pořádaných 

jejich institucí. Není nezajímavé, že na zmíněnou spolupráci si výslovně vzpomněla ze 

všech dotazovaných odborníků pouze Elena Tulupova. 

Nyní se podíváme na to, jakým způsobem se vyjadřují zástupci NNO ke spolupráci 

či případným konfliktům mezi organizacemi samotnými. 

Respondenti převážně zastávají názor, že ačkoliv existuje mezi neziskovými 

organizacemi jistá konkurence, převládá spíše kolegialita nad rivalitou. Zároveň pak 

vnímají určitou konkurenci za přínosnou.  

 

 „Záleží na tom, jak se na tuto konkurenci díváte. Konkurence je zdravá, tak je to 

v pořádku a tak to má být. Pomáhá jak cizincům, tak změně legislativy. Pokud jde ale jen o 

dohadování, tak to k ničemu není. Zároveň si však nemyslím, že bychom měli nějaké špatné 

vztahy, spíše naopak.  Při společných setkáních se téměř vždy něco vytváří a vymýšlí.“ 

(rozhovor Porche) 

 

Shrneme-li si, jak vidí oslovení zástupci neziskového sektoru pozici jednotlivých 

aktérů v tvorbě integrační politiky, dozvídáme se, že za nejsilnějšího hráče považují MV a 

jeho orgán OAMP. Tento mocenský monopol je výše zmíněnými odborníky vnímán jako 

poněkud nešťastný, a požadují proto vyváženější přerozdělení jeho kompetencí mezi více 

subjektů. V názorech na význam ostatních hráčů se respondenti liší, přičemž někteří 

považují za důležité pouze MV s OAMP, zatímco jiní přisuzují důležitou úlohu také dalším 

aktérům, zejména médiím a Výboru pro práva cizinců. Roli neziskových organizací 

v procesu tvorby integrační politiky chápou oslovení odborníci jako nedostatečnou, 

                                                 
57 Podle Jany Šafrové z Evropské migrační sítě je hlavní náplní tohoto národního kontaktního místa výměna 

informací a poskytnutí informačního servisu v oblasti vědeckých prací na téma migrace a azylu (rozhovor 

Šafrová). 
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přičemž hlavní uplatnění vidí spíše v oblasti realizace této politiky. S tím do jisté míry 

nesouhlasí oslovený představitel státního sektoru, který vnímá všechny zúčastněné aktéry 

jako více či méně nepostradatelné a pozici NNO a integračních center vnímá jako velmi 

silnou.  Z výpovědí oslovených expertů také vyplývá, že cizinci mohou ovlivnit podobu 

integrační politiky jen velmi málo.  

Spolupráci s ostatními neziskovými organizacemi potvrzovali téměř všichni 

dotazovaní respondenti. Některé organizace dávají přednost nezávislé spolupráci v rámci 

vybraných projektů, jiné volí spíše cestu kooperace v rámci konsorcia.  
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12 ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

Už na počátku devadesátých let predikovali Stephen Castles a Mark Miller (1993), 

že období na přelomu 20. a 21. století bude moci být označováno za věk migrace, a zdá se, 

že se nemýlili. Celosvětový počet migrantů dosáhl v roce 2010 neuvěřitelných 214 milionů 

(IOM, 2010) a lze očekávat, že v důsledku výrazných politických, ekonomických a 

společenských změn bude i nadále naléhavost této problematiky přetrvávat. S obrovským 

pohybem přistěhovalců úzce souvisí vzrůstající potřeba úspěšně integrovat tyto cizince do 

hostitelských společností. 

Tato diplomová práce se věnovala zmiňovanému procesu integrace na úrovni České 

republiky. Významnou roli v něm hrají nejen samotní cizinci, kterých se toto téma přímo 

dotýká, ale také státní instituce, které politiku integrace utvářejí, a nestátní neziskové 

organizace, jež se věnující cizinecké sféře a bez kterých by byla pozice a situace 

přistěhovalců po jejich příjezdu do hostitelské země ještě složitější.  

Předkládaná práce si pak kladla za svůj hlavní cíl zjistit, jaká je role nestátních 

neziskových organizací při tvorbě a realizaci integrační politiky. Proto jsem se zaměřila na 

zhodnocení postavení NNO vzhledem k ostatním subjektům v diskutované sféře a to 

především z pohledu expertů z neziskového sektoru. Pozornost jsem věnovala také 

identifikaci oblastí, kterými se NNO v rámci své integrační činnosti zabývají, a dalším 

otázkám, jež s tvorbou a realizací integrační politiky přímo či nepřímo souvisí.  

Předmětem mého výzkumu byly pouze nestátní neziskové organizace sídlící 

v hlavním městě, neboť Praha zaujímá mezi ostatními městy v této oblasti výhradní 

postavení, jež je dáno územní distribucí NNO (AKIC, 2011) a počtem cizinců 

v jednotlivých krajích (ČSÚ, 2011a). 

Jako hlavní techniky sběru dat byly použity polostrukturované rozhovory 

s představiteli NNO a zaměstnanci MV ČR a analýza dokumentů. Informace získané 

z výše zmíněných rozhovorů jsem se snažila konfrontovat s poznatky publikovanými 

v odborné literatuře, výzkumech, analýzách a článcích s migrační a integrační tématikou. 

Jsem si vědoma toho, že v silách jedné osoby a rozsahu jedné diplomové práce 

nelze postihnout problematiku integrace a role NNO v daném procesu v celé jejich šíři, 

přesto jsem se snažila o co nejkomplexnější zpracování této tématiky.  
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V návaznosti na cíle této práce byly vytvořeny výzkumné otázky (viz strana 20), jež 

budou nyní zodpovězeny. Tyto odpovědi zároveň představují hlavní výstupy této 

diplomové práce. 

• Jaké jsou hlavní cíle české integrační politiky a jak se vyvíjela česká integrační 

politika po roce 1989? 

Podle oficiálních zdrojů je politika integrace cizinců považována za nedílnou 

součást české migrační politiky (MV ČR, 2010a) a její cíle jsou definovány 

v aktualizované verzi základního dokumentu české integrační politiky z roku 2011 (tzv. 

aktualizované Koncepci integrace cizinců na území ČR). Tyto priority však většina 

odborníků považuje za nejasně formulované a domnívá se, že skutečným cílem státu je 

především monopolizace řízení procesu migrace a využívání přistěhovalců dle aktuální 

společenské a ekonomické potřeby.  Pro cizince to pak znamená, že ve chvíli, kdy 

přestanou být pro stát potřební, jsou nuceni naši zemi opustit. Dotazování se proto 

v souvislosti s výše uvedenými cíli domnívají, že takovýto přístup je nutně v rozporu 

s oficiálně deklarovanou podporou konceptu integrace. Stanovisko MV se mi však v této 

věci bohužel nepodařilo získat, neboť se dotazovaný zástupce této instituce necítil 

dostatečně kompetentní k  vyjádření v této záležitosti. 

Naše země patří mezi tzv. „novější imigrační země“, jež se setkaly s výraznou 

migrační vlnou až v posledních desítkách let. Po pádu komunistického režimu byla 

prolomena migrační izolace státu a začaly vznikat instituce, které měly za úkol řešit 

problematiku mezinárodní migrace. Vývoj české integrační politiky může být rozdělen od 

roku 1990 až po současnost do pěti etap (historický přehled obsahující základní legislativní 

opatření vztahující se k problematice migrace byl podán v kapitole 8.2.1). Trendem vývoje 

české integrační politiky se jeví snaha aktuálně reagovat na změny v ekonomické, sociální 

a politické sféře a dostát závazkům vyplývajícím z členství v mezinárodních organizacích 

(např. EU, OSN). 

• Jak se tvoří česká integrační politika? 

Zaměříme-li se na podobu české integrační politiky, nemůžeme si nevšimnout, že 

má překvapivě výrazný národní charakter, přestože je naše země nedílnou součástí 

Evropské unie. Tato skutečnost je dána především tím, že doposud nebyla přijata společná 
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evropská politika integrace, a proto mají obě roviny (národní i evropská) společné spíše 

priority a cíle než samotný obsah. Členské státy tak mají značnou pravomoc vytvářet si 

integrační politiku podle svého uvážení, na druhou stranu jsou vázány některými pravidly a 

závazky, jež vyplývají z jejich členství v mezinárodních organizacích (např. EU, OSN). 

Dotazovaní odborníci jak z veřejného, tak i občanského sektoru se shodně domnívají, že 

vytvoření společné evropské integrační politiky je značně nepravděpodobné vzhledem 

k velmi odlišným migračním poměrům v jednotlivých členských zemích. 

Za klíčového aktéra v oblasti tvorby české integrační politiky je respondenty 

z neziskového sektoru shodně označováno Ministerstvo vnitra a jeho orgán odbor azylové 

a migrační politiky. Pozice ostatních zainteresovaných subjektů je pak vnímána jako 

neúměrná jejich významu a míře angažovanosti. Nad tímto stavem vyjadřují oslovení 

odborníci značnou míru nespokojenosti a dožadují se takového uspořádání, v rámci kterého 

by do procesu tvorby integrační politiky vstupovalo více zainteresovaných subjektů a to 

včetně těch, kteří se doposud této záležitosti neúčastnili (např. samotní cizinci). 

• Jak a kdy začaly působit NNO v oblasti integrace cizinců?  

Z rozhovorů vyplynulo, že organizace zaměřené na cizineckou problematiku se 

v České republice objevily až po roce 1989 a to v souvislosti s celkovou transformací 

společenských poměrů. Za nejdéle působící instituce v této oblasti byly odborníky shodně 

označeny Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), Sdružení občanů zabývajících se 

emigranty (SOZE) a Poradna pro integraci (PPI), které poskytovaly své první služby 

především uprchlíkům, žadatelům o azyl a azylantům. V průběhu následujících let došlo u 

mnoha organizací k rozšíření pole působnosti a to především o rozmanité skupiny 

přistěhovalců, kterým začaly tyto organizace nabízet širší paletu služeb. Příčiny vzniku 

NNO si oslovení respondenti spojují zejména se změnou financování této oblasti po 

listopadu 1989 a vznikem institutu azylu ve stejném období (rozhovor Čižinský, 

Ditrychová). Mezi další doposud nezmiňované příčiny lze zařadit také zájem státu o 

realizaci některých integračních aktivit, jejichž provedení chce z různých důvodů převést 

na neziskový sektor (rozhovor Redlová, Rozumek, Čižinský), nebo naopak škodlivou 

politiku státu, která svými pochybeními vytváří prostor pro jejich nápravu, nejčastěji 

prostřednictvím neziskového sektoru (rozhovor Čižinský). Také zvýšený zájem lidí o 

problematiku cizinců (rozhovor Čižinský, Jelínková) a vůle pomáhat ostatním ze strany již 
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etablovaných přistěhovalců (rozhovor Tulupova, Čizinský) mohou být někdy základním 

impulsem pro vznik nových NNO. 

• Jaký je počet NNO podporující integraci cizinců v Praze a v celé ČR a jaká je 

jejich územní působnost? 

Podle oslovených expertů je určení přesného počtu NNO působících v oblasti 

integrace značně obtížné, neboť není snadné rozhodnout, které instituce do této kategorie 

zařadit a které nikoliv. Hlavní příčinu této nejasnosti pak vidí dotazovaní především 

v neurčitém vymezení pojmu integrace v kontextu české integrační politiky. 

Podle CVNS působilo v roce 2008 na území České republiky 64 neziskových 

organizací (a to včetně poboček) zaměřených na sféru integrace přistěhovalců (CVNS, 

2008).  

O současném stavu věcí je možné si udělat poměrně dobrou představu na webovém 

portálu MPSV, kde je uveřejněn jeden z nejucelenějších seznamů NNO věnujících se 

integraci. Je však nutné podotknout, že ani tento výčet není zcela vyčerpávající, neboť 

uvádí jen zaregistrované instituce a není schopen dostatečně rychle reflektovat změny 

v oblasti vzniku a zániku zainteresovaných organizací. Za zmínku stojí i další zdroje 

informací, které celkový obraz o počtu NNO dokreslují: webový portál MV, webové 

stránky některých NNO a informační portály pro cizince. Na základě syntézy poznatků, 

která zahrnuje informace získané jak v rámci rozhovorů, tak z výše uvedených zdrojů, lze 

vyvodit závěr, že v ČR působí několik desítek NNO zaměřených na integraci cizinců.  

V hlavním městě, kde je jejich koncentrace nejvyšší, pak sídlí přibližně 30 těchto institucí. 

Při úvahách o počtu NNO je nutné mít na paměti, že počet zaregistrovaných organizací 

nemusí přesně korespondovat s počtem aktivních institucí (rozhovor Čižinský).  

Územní distribuce NNO je do značné míry nerovnoměrná a plně nekoresponduje 

s početním zastoupením cizinců v různých regionech ČR s výjimkou Prahy (AKIC, 2011; 

ČSÚ, 2011a), kde je situace považována za uspokojivou. Také výpovědi dotazovaných 

expertů potvrzovaly výše zmíněnou skutečnost. 

• Zda a jak se  NNO účastní tvorby integrační politiky? 

Dotazovaní experti z neziskového sektoru zastávají názor, že existuje řada způsobů, 

jak mohou jejich organizace pomáhat při utváření integrační politiky a účastnit se její 
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tvorby. Zároveň však zdůrazňují, že dopad těchto možností na reálnou politiku je velmi 

malý. Tuto nežádoucí skutečnost pak vysvětlují tím, že míra jejich pravomocí neodpovídá 

míře jejich zainteresovanosti a chápou svoji roli v tomto procesu spíše jako poradní než 

jako formující. 

Pouze jedna respondentka se domnívá, že do formování podoby české integrační 

politiky nemohou NNO zasáhnout žádným způsobem. Tato skepse pak pramení 

z předpokladu, že její utváření spadá plně do rukou OAMP (rozhovor Demeterová). S tím 

však nesouhlasí oslovený zástupce státní správy (rozhovor Kepka), který přisuzuje NNO 

významnou roli v diskutované oblasti a chápe tyto organizace jako nezastupitelné politické 

partnery státních institucí.  

Jak už bylo zmíněno výše, NNO disponují řadou nástrojů, prostřednictvím kterých 

mohou uplatnit své názory a zkušenosti na poli tvorby integrační politiky. Za 

nejvýznamnější z nich můžeme považovat: připomínkování Koncepce integrace cizinců a 

příslušné legislativy, předkládání podnětů různým ministerstvům, participaci na 

schvalování právních předpisů (ať už přímo nebo prostřednictvím Rady vlády pro lidská 

práva), přípravu analýz a zpráv pro zástupce veřejné správy, aktivní působení v Konsorciu 

neziskových organizací nebo Iniciativě za práva pracovních migrantů a migrantek, 

obracení se na média a státní představitele (tj. vládní zmocněnkyni pro lidská práva, 

ombudsmana, senátory, poslance, atd.), pořádání konferencí, zapojení migrační veřejnosti 

do diskuze se státními orgány a v neposlední řadě též využívání možností lobbingu. 

V otázce zapojení migrantských organizací do procesu utváření české integrační 

politiky se respondenti shodli na tom, že míra jejich participace je zanedbatelně malá, což 

vnímají jako nešťastné. Potvrzují tak závěry zprávy „The Assesment of needs of foreigners 

in the Czech Republic“, které říkají, že potenciál komunitních organizací je v oblasti 

integrace cizinců značně nevyužit (IOM, 2006).  

• Jaké typy služeb poskytují NNO v oblasti integrace?  

Oslovené organizace zajišťují v souvislosti s integrací cizinců celou řadu služeb, 

mezi které patří především: různé typy poradenství (tj. sociální, právnické, pracovní či 

psychologické), vzdělávací projekty (např. kurzy češtiny pro cizince nebo pracovní kurzy 

zaměřené na zlepšení pozice přistěhovalců na pracovním trhu), dobrovolnické programy, 

které mají napomoci sbližování obou společností (společensko-kulturní akce, vzdělávací 
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kurzy, podpora sociální angažovanosti), projekty usilující o zapojení veřejnosti do 

cizinecké problematiky, její medializace a veřejná propagace, zřizování informačních linek 

a webových portálů a různé aktivity z oblasti ochrany práv a zájmů těchto přistěhovalců. 

• Mají imigranti dostatečné povědomí o službách, které jim NNO 

zprostředkovávají? 

Experti se shodují v názoru, že cizinci mají až překvapivě nízké povědomí o 

možných formách pomoci ze strany NNO a upozorňují především na jejich neznalost 

komunitních organizací. To pak vnímají jako politováníhodný paradox, neboť jsou to 

právě migrantské organizace, jež mají potenciál být cizincům nejblíže.  

Zkušenosti těchto lidí z dlouholeté praxe ukazují, že nejvíce relevantních informací 

získávají cizinci přes své známé a přátele. Také internet, různé informační materiály a 

právě NNO bývají často uváděným zdrojem informací.  

Na základě výše uvedených skutečností se domnívám, že je potřeba zefektivnit 

systém poskytování informací přicházejícím cizincům a to především ze strany 

komunitních organizací. Velkým přínosem by také byla aplikace těchto postupů ještě 

v době, kdy se přistěhovalci připravují na svůj odchod z domovské země. 

• Jaké problémové oblasti doprovázejí aktivity NNO v procesu integrace cizinců 

v ČR?  

V souvislosti s odlišnou historií jednotlivých NNO, způsobem jejich financování, 

vztahem k ostatním aktérům či paletou poskytovaných služeb se lze domnívat, že 

problémové oblasti, které tyto instituce na poli integrace zmiňují, jsou úzce determinovány 

právě jejich odlišným charakterem.  

Mezi nejčastěji zmiňované problémové okruhy patří podle dotazovaných expertů: 

financování NNO a závislost těchto organizací na státu (namísto spoluúčasti soukromého 

financování, které do jisté míry zajišťuje institucionální nezávislost), nevhodně vymezená 

cílová skupina integrace (tj. osoby pobývající na našem území legálně po dobu delší než je 

jeden rok), pojetí migrace jako cirkulárního procesu (což je v rozporu s konceptem 

integrace), nejasné vymezení samotného termínu integrace (složitá orientace 

v problematice jak pro veřejnost, tak i odborníky) a neurčitá koncepce státu v oblasti 

dlouhodobého směřování české migrační politiky. 
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• Z jakých zdrojů a jakým způsobem jsou financovány NNO podporující integraci  

cizinců?  

Pozice nestátních neziskových organizací je ve sféře integrační politiky do značné 

míry ovlivněna tím, jakým způsobem jsou tyto instituce financovány. Z výpovědí 

dotazovaných expertů vyplývá, že finanční prostředky získávají NNO rozmanitým 

způsobem, přičemž hlavní zdroje jejich příjmů představují veřejné finance a dotace 

z evropských i neevropských fondů a nadací. Na těchto prostředcích je navíc většina 

organizací existenčně závislá a podíl soukromého financování označují sami respondenti 

za zanedbatelný. Zároveň se domnívají, že v této oblasti by bylo velmi žádoucí rozšířit 

pole působnosti a vyplnit stávající mezery. Existují však také výjimky jako například 

organizace Pomoz jednomu člověku, která je plně financována z privátních zdrojů, čímž de 

facto představuje určitou raritu na české integrační scéně (rozhovor Demeterová). 

V posledních letech navíc došlo také k poklesu příjmů NNO v důsledku nástupu 

ekonomické krize, což staví tyto instituce do ještě obtížnějšího postavení. Není asi nutné 

příliš zdůrazňovat, že takové okolnosti mají samozřejmě nevyhnutelný dopad i na cizince 

samotné. 

Výše nastíněný způsob financování NNO nepovažovala většina oslovených expertů 

za příliš šťastný a opakovaně kritizovala některé jeho aspekty. Hlavní výtky se týkaly 

rozdělování peněz z Evropského integračního fondu, které má na starosti Ministerstvo 

vnitra, fungování dotačního systému (zejména pak jeho nevhodného nastavení), absence 

efektivního hodnocení dosažených úspěchů a neúspěchů v dotovaných projektech a 

konečně závislosti NNO na veřejných prostředcích, která do značné míry omezuje jejich 

nezávislé působení. 

• Jaké aktéry považuje odborná literatura za nejvýznamnější v oblasti tvorby a 

realizace integrační politiky na národní i nadnárodní úrovni? 

Na utváření a realizaci české integrační politiky se podílí celá řada aktérů 

veřejného, občanského i soukromého sektoru. V souvislosti s tím je poněkud překvapivé, 

že v dané oblasti vystupují cizinci pouze v roli objektu integrační politiky a nikoliv jejího 

aktivního spolutvůrce.  

Velmi významnou pozici zastává v rámci výše nastíněného procesu Vláda ČR a 

pod ní spadající ministerstva, především Ministerstvo vnitra (odbor azylové a migrační 
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politiky) a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vláda vydává usnesení k aktualizované 

Koncepci integrace cizinců na území ČR a také k návrhu dalšího postupu v oblasti 

migrační politiky z dílny MV. Také orgány Úřadu vlády ČR, jež se zabývají ochranou 

lidských práv (např. institut vládního zmocněnce pro lidská práva) přispívají svou poradní 

a koordinační činností k tvorbě integrační politiky (Čižinský, 2009). Nejvýznamnější roli 

však zastává v tomto procesu MV a jemu podřízené orgány, jejichž úkolem je celou 

integraci koordinovat, financovat a realizovat.  

Na krajské a lokální úrovni se do integrace cizinců zapojují také krajští 

koordinátoři, poradní platformy (skupiny sdružující odborníky a instituce z veřejného i 

občanského sektoru) a Centra na podporu integrace cizinců. Je však nutno říci, že míra této 

participace není u obcí a krajů příliš velká, neboť je k tomu žádný zákon přímo nezavazuje. 

Velkou měrou působí v dané oblasti také nestátní neziskové organizace a jejich role 

je v mnohém nezastupitelná. Na tvorbě integrační politiky se podílejí zejména 

prostřednictvím svých zástupců v poradních orgánech vlády či ministerstev (např. Výboru 

pro práva cizinců) nebo skrze různá doporučení (např. návrhem určitých koncepčních 

změn), jež adresují zainteresovaným orgánům státní správy. Často vystupují v roli 

zprostředkovatele mezi minoritní a hostitelskou společností a angažují se v oblasti ochrany 

práv a zájmů cizinců. Největší pozornost pak věnují především oblasti realizace 

integračních opatření. Řada nestátních neziskových organizací se také sdružuje do 

Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR za účelem posílení své 

pozice na české integrační scéně. 

Velice vlivným aktérem jsou také média, která pomáhají spoluvytvářet obraz 

cizinců v očích většinové společnosti, informují o podobě migrační a integrační politiky, 

prezentují výzkumy a statistiky a mediálně podporují integrační projekty. 

Vzhledem ke globalizovanému charakteru současného světa je nutné zmínit také 

vliv mezinárodních institucí na podobu integračních politik jednotlivých států. V  kontextu 

ČR se pak jeví jako nejvýznamnější naše členství v EU a OSN, jež nás zavazuje k plnění 

některých mezinárodních závazků. Přesto však platí, že míra suverenity je v této oblasti 

pro členské státy značně vysoká. 
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• Kdo jsou „slabí“ a „silní“ hrá či na poli české integrační politiky z pohledu 

dotazovaných expertů? 

Všichni oslovení experti přisuzují nejsilnější roli v oblasti tvorby integrační politiky 

Ministerstvu vnitra a jeho orgánu OAMP a vyjadřují s tímto stavem nesouhlas. Možnou 

nápravu následně spatřují v přerozdělení kompetencí mezi více zainteresovaných subjektů 

a dosažení širšího názorového konsenzu v rámci tvorby české integrační politiky. Vlastní 

pozici vnímají zástupci NNO jako nepříliš silnou, s čímž ale nesouhlasí dotazovaný 

představitel MV, který právě tyto organizace spolu s resorty a Centry na podporu integrace 

cizinců označuje za silné hráče. Názory na významnost ostatních aktérů nebyly ze strany 

dotazovaných odborníků jednotné, přičemž někteří vnímali jako silné hráče pouze výše 

uvedené instituce, zatímco jiní se domnívali, že mezi ně patří také média, Výbor pro práva 

cizinců a některé další. 

Za „nejslabšího“ hráče byli v rozhovorech nepřímo označováni samotní cizinci, což 

lze chápat buď jako důsledek jejich občanské neangažovanosti, nebo jako konsekvenci 

státní politiky, která cizincům (s výjimkou osob s trvalým pobytem pocházejících z některé 

ze zemí EU či se státním občanstvím ČR) upírá některá politická práva (např. právo „volit 

a být zvolen“). Je-li příčinou skutečného stavu věcí především druhá zmiňovaná možnost, 

pak se domnívám, že stávající situace představuje pro stát velkou výzvu a zároveň 

jedinečnou příležitost dostát své opakovaně deklarované podpoře konceptu integrace.  

• Jaké vztahy zaujímají NNO vůči ostatním aktérům v oblasti tvorby a realizace 

integrační politiky? 

V otázce spolupráce mezi neziskovými organizacemi a státními subjekty 

opakovaně zaznělo, že jejich vzájemná spolupráce je na dobré úrovni a to i přes mnohdy 

protichůdné názory a postoje.  

V obdobném duchu se oslovení respondenti vyjadřovali také o vztazích mezi 

samotnými neziskovými organizacemi a vyzdvihovali jak nezávislou spolupráci v rámci 

vybraných projektů, tak širší kooperaci uskutečňovanou skrze Konsorcium nevládních 

organizací. 

Analýzou rozhovorů jsem dospěla také k závěru, že vztahy zainteresovaných aktérů 

představují souvislé kontinuum od vysloveně dobrých až po ty velmi špatné a že povaha 

těchto vztahů bývá do značné míry ovlivněna řadou faktorů, např. mírou vzájemných 
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sympatií či antipatií, podobností či rozdílností krátkodobých i dlouhodobých cílů, 

variabilitou hodnotových systémů či blízkostí a vzdáleností vzájemných úhlů pohledu.  

Na závěr bych ráda uvedla, že záměrem předkládané diplomové práce bylo podat 

ucelený obraz o podobě české integrační politiky a to především z perspektivy oslovených 

expertů NNO působících na poli integrace cizinců. Věřím, že výše uvedené poznatky 

poskytly dostatečné odpovědi na otázky, jež si tato práce kladla, a umožnily tak splnit její 

vytyčené cíle. Hlavní ambicí této práce pak nebylo zobecnění získaných poznatků na celý 

základní soubor (což nebylo ani vzhledem ke zvolenému výzkumnému přístupu možné), 

ale spíše zprostředkování komplexního pohledu na problematiku integrace cizinců očima 

zástupců NNO. Tuto nevyváženost v přístupu (která však byla do určité míry artefaktem 

tématu předkládané práce) jsem se snažila vykompenzovat tím, že jsem poskytla prostor 

k vyjádření také zástupcům státní správy a že jsem konfrontovala získaná vyjádření 

představitelů NNO s informacemi dostupnými v literatuře.  

Domnívám se také, že by bylo velmi přínosné rozšířit získané poznatky o názory 

dalších aktérů, kteří nebyli z různých důvodů osloveni a kteří by případně reprezentovali 

postoje, jež v této práci nezazněly (např. cizinců, zástupců integračních center). 

Na úplný závěr bych pak ráda vyjádřila přání, aby alespoň některé výstupy mojí 

práce stály u změn, jež budou mít pozitivní dopad na samotné cizince. 
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13 SUMMARY 

Already in the early nineties Stephen Castles and Mark Miller (1993) predicted that 

the period of the turn of the 20th and 21st century can be called the age of migration, and it 

seems that they were right. Number of migrants worldwide reached in 2010 an astounding 

number of 214 million (IOM, 2010) and it can be expected that the urgency of this issue 

will continue to persist as a result of significant political, economic and social changes. 

The huge motion of immigrants is closely related to the increasing need of the successfull 

integration of foreigners into the host societies. 

This thesis dealt with mentioned process of integration in terms of Czech Republic. 

An important role in this process play not only the foreigners themselves, who are directly 

affected by this issue, but also state institutions that shape the policy of integration, and 

nongovernmental organizations which are dedicated to immigration issue and without them 

the position and situation of migrants after their arrival in the host country would be more 

difficult. 

The main objective of this work was to find out what is the role of NGOs in the 

process of formulation and implementation of this policy. The attention in this work was 

focused on the following specific areas: the identification of the Czech integration policy, 

the analysis of NGOs focused on the integration of foreigners, the analysis of actors in the 

field of integration policy, the analysis of the position of NGOs among the other actors in 

the field of policy integration, the exploration of financing system of these organizations, 

the identification of areas in which are these NGOs engaged and the identification of 

access of foreigners to the services of NGOs and finally the investigation of the problem 

areas in this field. All these areas were explored on the basis of information obtained from 

available sources and also from the perspective of experts from the nonprofit sector. 

According to the answers of most surveyed experts have NGOs in this process an 

advisory function rather than forming and their powers do not match with level of their 

involvement. However they hold the view that there are many ways how  their 

organizations can assist in shaping of policy integration and participate in its formation (eg. 

by commenting on laws, participation in the process of approving legislation, preparation 

of analysis and reports for the public administration representatives, etc.). At the same 

time, however, emphasize that an impact of these options on the real policy is very small. 

On the other hand in the area of policy, implementation sees its position as irreplaceable. 
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Adressed representative of public sector assigns to NGOs an important role in the 

discussed area (it is considered as one of the most significant actors), and sees these 

organizations as an indispensable political partners of state institutions. This confirms the 

opinion of government representatives, which is is reflected in the basic documents of 

Czech integration policy („Koncepce integrace cizinců” and its updated versions). This 

discrepancy in perception of the position of NGOs seems to be a topic meriting a space in 

future discussions. 
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15 SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Návod 1 – seznam otázek a témat do rozhovoru s odborníky z  neziskového 

sektoru (text) 

Příloha č. 2: Návod 2 - seznam otázek a témat do rozhovoru se zaměstnancem MV (text) 

Příloha č. 3: Návod 3 – seznam otázek a témat do rozhovoru se zaměstnankyní Evropské 

migrační sítě (text) 
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Příloha č. 1: Návod 1 – seznam otázek a témat do rozhovoru 

s odborníky neziskového sektoru (text) 

 

ÚVODNÍ OTÁZKY  

1. Mohu si tento rozhovor nahrávat? 

2. Mohu uvést Vaše jméno a citovat? 

 

EVROPSKÁ A ČESKÁ INTEGRA ČNÍ POLITIKA 

3. Jaký je rozdíl mezi evropskou (EU) a českou integrační politikou?  

 Jaké jsou ty mantinely, kde si země může volit svou integrační politiku a kde už nikoliv? 

4. Jaké změny se objevily v souvislosti se vstupem ČR do EU vzhledem k cizincům a 

NNO? 

5. Jaké jsou podle Vás hlavní zájmy MV v oblasti integrace cizinců?  

6.  Co je cílem české integrační politiky z Vašeho pohledu? 

7. Jak se podle Vás tvoří česká integrační politika? Kdo vytváří agendu, kdo evaluuje,      

 implementuje? 

8. Používají se nějaké indikátory té integrace? 

 

FINANCE 

9. Z jakých zdrojů získává Vaše organizace převážně na peníze na realizaci projektů? 

10. Dokážete procentuálně vyjádřit, nakolik jste závislí na veřejných zdrojích? 

11. Obracíte se v případě financování i na soukromé subjekty? Jaká je s nimi spolupráce? 

12. Změnil se v posledních letech přístup vaší organizace k financování? Jak moc vás 

ovlivnila např. změna vlády?  

13. Umíte si představit, že by vaše organizace existovala i bez grantů/dotací od státu? 

(např. jen napojená na soukromý sektor?) 

14. Využíváte tyto prostředky pouze na integraci legálních cizinců? Je to podmínka 

obdržení grantu? 

15. Musíte v žádosti o grant prokazovat zkušenosti? Jsou tyto zkušenosti konkrétně 

bodované? 

16. Jak si myslíte, že by Vám nejvíce vyhovovalo to financování? 

17. Spolupracovali jste na nějakých projektech s mimopražskými organizacemi, pokud 

ano, proč? 
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NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE 

18. Kolik NNO zabývající se podporou integrace cizinců podle vás zhruba působí v ČR a 

kolik v Praze? 

Existuje kompletní přehled této statistiky vzhledem k tomu, že ani na stránkách MPSV 

není tento seznam kompletní? 

19. Myslíte si, že by takový seznam s úplným popisem náplně konkrétních NNO byl 

přínosný a zamezil by duplicitní mu poskytování služeb? 

20. Odkdy působí Vaše NNO v oblasti integrace cizinců 

21. Co bylo impulzem vzniku Vaší NNO?  

22. Jak vznikla Vaše NNO? 

23. Vyskytly se nějaké problémy u jejího založení? 

24. Kdo stál u vzniku Vaší organizace? 

25. Narazili jste na počátku na nějaké administrativní překážky? 

 

AKTÉ ŘI V TVORB Ě POLITIKY INTEGRACE + ROLE NNO 

26. Kdo je podle Vás na poli tvorby a realizace integrační politiky (na národní i nadnárodní 

úrovni) silným a slabým hráčem? 

27. A jak se angažují neziskové organizace v  procesu tvorby politiky? Jestli se účastní a 

jakým způsobem? 

28. Jak může konkrétně Vaše NNO ovlivňovat tvorbu té politiky? 

29. Jaké je postavení Vaší NNO ve vztahu k ostatním aktérům integrační politiky?  

S kým se dobře spolupracuje s kým nikoliv? 

30. V čem konkrétně spatřuje Vaše organizace ten úkol v oblasti integrace? 

31. Jaká je cílová skupina Vašich projektů a nabízených služeb v oblasti integrace? 

32. Jak se o Vás dozvídají klienti? 

33. Jaké bariéry a problémové oblasti se objevují na poli té integrace z Vašeho pohledu? 

 

DOPLŇUJÍCÍ OTÁZKY 

34. Četl/a jste zprávu Efektivita služeb poskytovaných NNO v oblasti  

integrace cizinců (2008)?  

35. A myslíte si, že vzhledem k situaci v afrických zemí je možné, že se ta evropská 

integrační politika bude měnit? 

36. Které další NNO věnující se integraci cizinců bych měla podle Vás pro potřeby mé 

práce zkontaktovat? 
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Příloha č. 2: Návod 2 - seznam otázek a témat do rozhovoru se 

zaměstnancem MV (text) 

 

ÚVODNÍ OTÁZKY  

1. Mohu si tento rozhovor nahrávat? 

2. Mohu uvést Vaše jméno a citovat? 

 

MIGRA ČNÍ A INTEGRA ČNÍ POLITIKA ČR 

3. Jaké jsou vize české migrační politiky?  

4. Jak funguje tento stát vůči migrantům?  

 Jaké jsou zájmy MV? 

 Jak se v českém kontextu tvoří integrační a imigrační politika státu? 

 Kdo má vliv na tvorbu české integrační politiky? 

Jaký je rozdíl mezi evropskou (EU) a českou integrační politikou?  

Jaké jsou ty mantinely, kde si země může volit svou integrační politiku a kde už nikoliv? 

9. Nezdá se Vám, že je Koncepce integrace cizinců příliš obecná? 

 

FINANCE  

10. Poskytuje MV prostředky také na integraci ilegálních cizinců? 

11. Na jak dlouho jsou vypsané granty? 

12. Z jakých prostředků jsou financovány NNO? 

12. Kolik procent dostávají z fondu EIF  ta Centra na podporu integrace cizinců a kolik 

NNO? Je to vyrovnané? 

13. Je podle Vás možná kritika ze strany NNO, když jsou mnohdy tyto organizace závislé 

na státní podpoře? 

Určitě je mezi NNO rivalita kvůli tomu, že zdroje peněz jsou omezené. Nevyužívá se 

tohoto závislého postavení? 

 

NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE 

14. Jak byste vysvětlil/a příčinu vzniku NNO zabývající se integrací cizinců? 

15. Žádáte od neziskových organizací evaluaci projektů? Diskutujete nad závěry - k jakým 

výsledkům došly, co vidí za podstatné, co nefunguje, jaký to mělo úspěch atd.? 
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16. Uskutečnili jste nějaký výzkum na efektivitu poskytovaných peněz NNO? Pokud ano, 

poslali jste tento výzkum NNO a podnikli jste nějakou diskusi nad výsledky? 

 

AKTÉ ŘI V TVORB Ě POLITIKY INTEGRACE + ROLE NNO 

17. Kdo je na poli integrační politiky národní i nadnárodní silným a slabým hráčem 

z Vašeho pohledu? 

18. Jakou roli podle Vás mají NNO při tvorbě koncepcí a vládních nařízení? 

Jak mohou konkrétně zasahovat do tvorby integrační politiky? 

19. Nejsou NNO do procesu tvorby politiky zapojen, až když je to v nějaké podobě 

schválené? 

20. Měli by mít podle Vás NNO větší pravomoci zasahovat do procesu tvorby politiky 

integrace? 

21. Jaké je postavení Vaší instituce ve vztahu k ostatním aktérům integrační politiky? 

S kým se dobře spolupracuje s kým nikoliv? 

 

DOPLŇUJÍCÍ OTÁZKY 

22. Odpovídá rozmístění Integračních center zastoupení cizinců v krajích? 

23. Vzhledem k situaci v afrických zemích, domníváte se, že se změní česká a evropská 

integrační politika? 
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Příloha č. 3: Návod 3 – seznam otázek a témat do rozhovoru se 

zástupkyní Evropské migrační sítě (text) 

  
ÚVODNÍ OTÁZKY  

1. Mohu si tento rozhovor nahrávat? 

2. Mohu uvést Vaše jméno a citovat? 

 

OTÁZKY VZTAHUJÍCÍ SE K EKS 

3. Co je cílem EKS – výměna informací? 

4. Je v rámci EKS prostor pro diskuzi, debatu s neziskovým sektorem? 

5. Jakou formu probíhá setkání členů sítě, jež se koná jednou za rok? 

6. Jak probíhá spolupráce s vědeckými institucemi a neziskovými organizacemi?  

7. Jak vnímáte roli EKS v rámci té tvorby integrační politiky? 

8. Kdo rozhodl o tom, že ta EKS bude patřit pod OAMP? 

9. Vzhledem k tomu, že patříte pod MV, není obsah zpráv a studií, jež prezentujete, určený 

už tím, pod koho spadáte? 

10. Schvaluje ředitel OAMP tyto zprávy či studie? 

11. Jsou některé ze zpráv či studií, které prezentujete, z Vaší „dílny“? 

12. Kdo určuje téma těch studií a zpráv? EU nebo národní stát? 

13. Jak se liší EKS v naší zemi od jiných EKS v ostatních zemí, které nespadají pod státní 

orgán? 

14. Představitelé NNO vnímají migrační politiku ČR jako cirkulární, jaký pohled máte na 

tuto problematiku vy? 

 
 

 
 
 
 
 
 


