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Abstrakt 

 

 Úspěšnost každé z uplatňovaných politik a dosažení jí proklamovaných cílů je do 

značné míry ovlivněna institucionálním rámcem a to tím formálním, tj. kodifikovaným 

právním rámcem a neformálním, které tvoří zejména kultura a hodnoty společnosti. Česká 

republika po roce 1989 začala přejímat západoevropské právní normy, ačkoliv tomu postoje a 

morální hodnoty většinové společnosti neodpovídaly. Na aktuální podobu českých právních 

norem měl dopad nejen vstup této země do Evropské unie, ale i vývoj na místním trhu práce a 

postoje české veřejnosti, což se nejvíce odráží ve vládou schváleném materiálu Ministerstva 

vnitra ČR „Návrh opatření k řízení ekonomické migrace“, který právě prochází legislativním 

procesem. 

 

 Česká republika, stejně jako země Evropské Unie, splňuje paradox EU, jak jej 

definoval Genç. Na jedné straně české právo marginalizuje zaměstnance pocházející z třetích 

zemí a na straně druhé české hospodářství tyto pracovní síly potřebuje a proto vznikají 

programy, které mají nalákat „žádané“ pracovníky. 

 

 Česká republika je ekonomickými migranty z třetích zemí považována za 

„nárazníkovou“ zemi, která pro ně představuje bránu k vstupu do vyspělejších zemí Evropské 

unie. Tento trend potvrzuje i v roce 2009 studie Analytického centra pro ochranu státních 

hranic a lze předpokládat, že bude pokračovat. V květnu 2011 totiž skončila platnost výjimek 

pro Českou republiku, která omezovala volný pohyb českých pracovníků ve většině 

původních členských zemí Evropské unie.  

 

 Česká republika se potýká s nelegální migrací, což konstatují státní i nestátní orgány. 

Jedná se o jednání mimo instituce, normy nejsou v souladu s kulturou společnosti, finanční i 

společenské sankce nejsou účinné a dochází k rozvoji šedé ekonomiky. Lze předpokládat, že 

přijetí výše zmíněného materiálu tento problém prohloubí, jelikož nastavuje taková pravidla 

pro ekonomickou migraci z třetích zemí, která jsou pro cizince jen obtížně splnitelná. Dojde 

k zhoršení postavení těchto pracovníků a snáze se stanou obětí vykořisťování. Je otázkou, 

jakým směrem se bude „migrační legislativa“ dále ubírat. 

 

 



 

Abstract 

 

The success of each of the policies implemented and the achievement of their proclaimed 

goals is largely influenced by the institutional framework - formal, which is legal framework 

that is codified and informal, which consists mainly of culture and values of society. The 

Czech Republic after 1989 began to take over Western legal standards, although the attitudes 

and moral values of the majority of society did not comply. The actual form of the Czech 

legal norms was influenced by bringing this country into the European Union, but also by the 

development of the local labour market and the attitudes of the Czech public, which is 

reflected most in the government-approved material, the Interior Ministry "Draft Measures to 

managing economic migration" and that just through the legislative process. 

 

The Czech Republic, as well as countries of the European Union, meets the paradox of EU 

(defined by Genç). On one side Czech law marginalized employees from the third countries 

and on the other hand Czech Economy these workforces needs, and that is why are created 

programs to attract "Requested "workers. 

 

The Czech Republic is considered by economic migrants from third countries as "buffer" 

land, which is for them a gateway to enter into more advanced countries of the European 

Union. This trend is confirmed in a study of the Analytical Centre for the Protection of state 

borders from year 2009 and is likely to continue in the future as well. In May 2011 expired in 

the Czech Republic most of exemptions, which restrict the free movement of Czech workers 

in most of the original member countries of the European Union. 

 

The Czech Republic is faced with illegal migration, which state both state and private 

institutions. This is a hearing outside the institutions, standards are not in line with the 

corporate culture, financial and social sanctions are not effective and leads to development 

black economy. It can be assumed that the adoption of the above-mentioned material that will 

probably even deepen the problem, because it sets the rules for economic migration from third 

countries, which is difficult for them to meet those requirements. There will be a deterioration 

of status of these workers and they will become more easily victims of exploitation. The 

question is which direction the "migration legislation" take. 

 



 

Anotace  

Diplomová práce se zabývá formálními institucemi v oblasti ekonomické migrace a částečně 

zkoumá vliv těch neformálních. Definuje současnou platnou právní úpravu a vlivy, které se na 

ní podílely. 

K získání informací byla použita analýza dat a expertní šetření, názory veřejnosti  byly 

zjištěny dotazníkovým šetřením . 

 

Annotation  

This thesis deals with the formal institutions in the area of economic migration and partly 

examines the impact of the informal institutions. Defines the current applicable legislation and 

the influences that contributed to it. 

The information was used from obtained data analysis and expert surveys, I obtained public 

opinion rom the questionnaire. 
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      INSTITUCIONÁLNÍ SYSTÉM UPRAVUJÍCÍ PRACOVNÍ  MIGRACI  
    V ČESKÉ REPUBLICE 
 
  
 Migrace obyvatel a s tím spojené střety jsou staré jako lidstvo samo. 

 Migrace je totiž jedním ze způsobů, kterým se trh práce přibližuje ke svému 

rovnovážnému stavu. Pracovní síly jsou alokovány na tom místě, kde je po nich poptávka. 

V České republice jsou zahraniční pracovní síly zpravidla najímány na manuální práci, kterou 

občané této země nemají zájem vykonávat. Krom toho, že odměna za tuto práci se zpravidla 

blíží výši minimální mzdy, je provázená nízkým sociálním statusem pracujících. Pro některé 

sociálně slabší skupiny obyvatel je tak výhodnější zůstávat pod „sociálním deštníkem“ než 

pracovat za tuto mzdu. Jednou z možností, jak zachovat „česká pracovní místa pro Čechy“ je 

ochranářská politika na pracovním trhu. Nedostatečná nabídka pracovních sil ze zahraničí by 

tak měla donutit zaměstnavatele zvýšit mzdy a současně by se dosáhlo snížení nákladů na 

vyplacené sociální dávky. Bohužel, tato politika často vede k vzniku „šedé ekonomiky“. 

 Další nezanedbatelná skutečnost vychází z výše řečeného. Vzhledem k tomu, že 

většina cizinců v České republice vykonává manuální práci a za špatných platových 

podmínek, jsou to často lidé jen se základním vzděláním a pocházející ze zemí východní  

Evropy. Pro svoje okolí mohou po příjezdu znamenat zdravotní ohrožení, protože v jejich 

rodných zemích, jako je např. Ukrajina, je zdravotní péče na nízké úrovni. 

 Cizinci si sebou samozřejmě vozí i svojí kulturu. Toto může být hodnoceno kladně i 

záporně. Na jedné straně může být multikulturní prostředí inspirativním, na straně druhé, 

pokud je komunita příliš uzavřená a velká, může v majoritní společnosti vyvolávat obavy. 

 Institucionální rámec České republiky není stanoven pouze její legislativou. Vstupem 

do Evropské unie je Česká republika povinována dodržovat i její směrnice. Mezi jeden ze 

základních dokumentů patří Bílá kniha. Dalším krokem k otevření pracovních trhů bylo 

začlenění do České republiky do Schengenského prostoru a přistoupení ke společné imigrační 

politice v rámci tohoto prostoru. 

 

Metody : analýza dokumentů, sekundární analýza dat, srovnávací analýza 

 

Cíle : Popis současného stavu institucionálního systému týkající se migrace 

Srovnání českého institucionálního rámce s jinými evropskými zeměmi 

Formulování opatření, která povedou k zlepšení současného stavu  

 



 

Výzkumné otázky :  

 Jakým způsobem podporuje český institucionální systém migraci? 

 Které prvky jsou v českém prostředí použity, aby bylo zabráněno nežádoucí migraci? 

 Do jaké míry je institucionální systém v České republice účinný? 

 Jak funguje institucionální systém v jiných zemích Evropské Unie? 

Jaké jsou problémy spojené se vstupem cizinců na pracovní trh? 

Jaká byla schválena opatření pro odstranění největších problémů? 
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1. ÚVOD 

  

 Migrace, a to nejen ta na trhu práce, je obsáhlé téma, kterému bývá věnována značná 

pozornost a které dokáže vzbudit silné emoce. Nejedná se o záležitost novou, i když 

v současné době hospodářské recese může být vnímána jako palčivější problém. 

 

 V průběhu historie lidstva se národy neustále potýkaly s otázkou, jak vyřešit soužití 

s příslušníky jiných národů. Už starověké civilizace různou formou omezovaly pracovní 

možnosti cizinců a snažily se před cizím prvkem ochránit svojí kulturu s vlastním žebříčkem 

hodnot. Rozlišovaly mezi svými občany a ostatními, neznámými a potencionálně 

nebezpečnými. O tom, že už tyto kultury vnímaly migraci jako reálnou hrozbu, svědčí 

například stavba 275 km dlouhé zdi za vlády uruckého krále Šú-Sína (Leicková, 2005).  

 

 V současnosti se České republice nevyhýbají migrační toky, ačkoliv již nejsou tak 

silné, jak tomu bylo v nedávné minulosti. Jedna část veřejných politik se proto dotýká 

regulace přílivu imigrantů, druhá pak nastavení podmínek pro jejich zařazení se na trh práce i 

do společnosti. Země Evropské unie se od 50.let potýkaly s nedostatkem pracovních sil a i 

hospodářství členských zemí se bez migrantů neobejde (Polanská, Kadlecová, 2008) a to 

zejména těch vysoce kvalifikovaných, pro které jsou prosazována specifická pravidla. 

Například u vědeckých pracovníků neplatí „pravidlo přednosti“ pro občany EU/EHS. 

 

 Spouštějícím faktorem, který dá jedinci podnět k  rozhodnutí opustit rodnou půdu, je v 

dnešní celosvětové situaci bezpochyby situace na trhu práce a to v domácí nebo cílové zemi. 

Jak dokazuje například Buchtová, propuštění ze zaměstnání je jednou z nejzávažnějších 

událostí v životě jednotlivce a má vážné dopady na finanční a sociální jistoty, přičemž vysoký  

stres z této situace může vést i k zdravotním problémům (Buchtová, 2000).  

 

2. VÝZKUMNÝ RÁMEC 

 

 V prostředí České republiky, respektive bývalé Československé socialistické republiky 

byl život občanů po dobu několik desetiletí regulován a plánován prakticky po všech 

stránkách jejich života a oblast pracovní migrace, i té vnitřní, nebyla výjimkou (viz Večerník, 

1996).  



 Kromě pracovníků ze „spřátelených“ zemí, například dělníků z Vietnamu, patřila až 

do roku 1989 Česká republika mezi vystěhovalecké země a s přistěhovalci se prakticky 

nepotýkala (Barša, Baršová, 2005).  Teprve po pádu železné opony byla nucena se vyrovnávat 

s novými zkušenostmi.  

Právě kvůli své historické zkušenosti byla novodobá česká společnost značně homogenní a 

nepřipravená na důsledky přílivu migrantů. Ona sama se totiž vyznačovala velmi nízkou 

mobilitou, což souviselo i se skutečností, že za komunismu bylo trvalé bydliště navázáno na 

policejní registraci (Geddes, 2002). 

 V současné době je pod vlivem Evropské unie omezován vstup pracovních sil z post-

komunistických zemí, které leží východně od České republiky. Tato skutečnost se projevuje 

zejména formou udělování víz, tento postup je uplatňován např. vůči občanům Ukrajiny. Po 

roce 1989 a následné společensko-kulturní transformaci se pracovní trh otevřel vůči zemím na 

Západě a to v míře, která byla dříve nemyslitelná. Otevření se místního trhu práce členským 

zemím Evropské unie významně podpořil vstup České republiky do Evropské unie a posléze i 

do Schengenského prostoru. Zjednodušeně řečeno se trh práce nově orientoval na Západ 

místo dřívější otevřenosti vůči komunistickým zemím východního bloku. Vstup 

ekonomických migrantů na trh práce je determinován nastaveným českým právním 

systémem, ale vývoj pracovní migrace může mít na tento systém vliv. Jedná se tak o 

propojené jevy.  

 

 V České republice se míra nezaměstnanosti pohybovala za posledních deset let 

přibližně na hladině kolem sedmi až osmi procent. Nárůst nezaměstnanosti v období od roku 

2008, tedy v době, kdy se projevila celosvětová ekonomická recese, byl zaznamenám, ne však 

v takové míře, jak se očekávalo.1 Skutečnost, že se pokles na trzích v České republice 

v období hospodářské stagnace mnohem výrazněji neprojevil, může souviset s neoficiální 

formou zaměstnávání v dobách hospodářské konjunkce. Z fiktivně nezaměstnaných se 

následně stali reálně nezaměstnaní. 

 Na „českých“ pracovních místech se tak uplatňují zahraniční pracovníci. Tito 

zpravidla vykonávají špatně placenou a namáhavou manuální práci, která je navíc spjata 

                                                 
1 Viz Český statistický úřad, Časová řada základních ukazatelů VŠPS, 7.2.2011, dostupné zde 

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/i/tab_zam/$File/czam070211cr.xls, naposledy dne 5.4.2011 

 



s nízkým sociálním statusem.2 Většinová společnost cizince přesto  vnímá negativně jako 

„zloděje práce“3 a po propuknutí hospodářské recese se pod tlakem veřejného mínění 

rozhodla vláda realizovat program „Návrat domů“. Program, který měl uvolnit pracovní místa 

pro české obyvatele, jen vyvolal další vlnu nevole4. Podle údajů Ministerstva vnitra ČR byl 

program úspěšný a této nabídky využilo 1 819 cizinců. Přesto Český statistický úřad 

nezaznamenal výraznou změnu v nezaměstnanosti občanů v tomto období. 

 Důvodem, proč ani uvolněná pracovní místa nepřinesla očekávaný efekt zvýšení 

zaměstnanosti českých občanů, je souběžné působení několika určujících faktorů. Za 

nejdůležitější z nich považuji nízkou flexibilitu pracovníků a jejich ochotu k vnitrostátní 

migraci, dále nastavení systému sociálního zabezpečení nebo strukturální nezaměstnanost.  

 Tendence k strnulostem českých pracovních sil se začaly projevovat v 90. letech. Již v 

této době dochází Večerník k závěru, že podle výzkumů se neprojevila mezi českou 

společností spojitost mezi obavou z nezaměstnanosti a zájmem o zvyšování kvalifikace 

(Večerník, 1996). 

 Nešpor a Večerník uvádí, že podle mezinárodní studie má Česká republika v  

srovnávacím průzkumu jednu z nejnižších hodnot, co se týče tvrzení, že „práce je povinnost 

vůči společnosti“ a téměř 35% respondentů se kloní k názoru, že „by neměli pracovat, pokud 

nechtějí“. Tento postoj vysvětlují existencí dvoukolejního systému zabezpečení v České 

republice, který se skládá z podpory v nezaměstnanosti a rodinných dávek. Největším 

problém je postoj Čechů k nezaměstnanosti, nejsou totiž ochotni podniknout žádný nebo 

maximálně jeden krok, který by vedl k nalezení práce (Nešpor, Večerník, 2006). Porovnání 

ochoty pracovníků ze 6 zemí k změnám nutným pro nalezení práce zobrazuje tabulka 2.1. 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Viz  ŠAMÁNEK Jan, Lidé z továrny : integrace cizinců v Pardubicích, září 2008, dostupné zde 

http://aa.ecn.cz/img_upload/224c0704b7b7746e8a07df9a8b20c098/JSamanek_IntegracevPardubicich.pdf naposledy dne 

31.3.2011. 

 
3 Viz TABERY Paulina, Názory české veřejnosti na cizince v České republice, 18.5.2009, dostupné zde 

http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100913s_ov90518.pdf, naposledy dne 15.3.2011. 

 
4 Viz diskuse na idnes, k článku s tímto tématem. Dostupné zde 
http://ekonomika.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A090213_181439_ekonomika_fih naposledy dne 3.4.2011. 



Tabulka 2.1 Mezinárodní srovnání flexibility pracovníků  

 
Zdroj : Nešpor, Večerník, 2006 : 209. 

  

 Kvůli výše uvedeným charakteristikám českého trhu práce a domácích pracovních sil 

je v této práci pohlíženo na migraci jako na pozitivní jev.  

 Přijímající zemi se jedná především o pracovní sílu, která bude vykonávat činnost, o 

níž nikdo jiný nemá zájem. Migrující pracovník sleduje ekonomickou aktivitou na jiném, než 

domácím trhu práce zejména zlepšení své finanční situace, ale mohou rozhodovat i jiné 

faktory, jakými je například nedodržování lidských práv v rodné zemi. Z ekonomického 

hlediska je pracovní migrace jedním ze způsobů, kterým dochází k alokaci zdrojů a trh práce 

se přibližuje ke svému rovnovážnému stavu. 

 

 Aby nedocházelo k negativním následkům ekonomické migrace, potřebuje i tato 

oblast vytvoření institucionálního rámce. Proto se ve své práci budu zabývat analýzou forem a 

fungováním institucí, které se dotýkají místního trhu práce ve vztahu k migrantům. Jinak 

řečeno, budou studovány mechanismy formálních pravidel, tj. aktuálně platné legislativy, kam 

patří zákony, vyhlášky, opatření a usnesení vlády. Částečně se výzkum dotkne i pravidel 

neformálních, což jsou postoje veřejnosti a médií, které mohou zlepšit, ale i zhoršit postavení 

a využití lidského kapitálu zahraničních pracovníků. Nejsou-li podle teorie neformální 



instituce v souladu s formálními, dochází k obcházení zákonných platných norem, což se 

v této oblasti projevuje neregulérním zaměstnáváním ekonomických migrantů. 

Společné působení těchto pravidel tak ovlivňuje vstup zahraničních pracovníků na český 

pracovní trh, pocházejících jak ze zemí Evropské unie, tak z tzv. „třetích zemí“. 

 

3. CÍLE PRÁCE A VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

 

3.1 Hlavní a dílčí cíle 

 

 Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit, jaký je současný institucionální systém, 

který upravuje migraci zahraničních pracovních sil na území České republiky a identifikovat 

problémové oblasti.   

 

 Dílčí cíle jsou formulovány následovně.  

 Vstupem do Evropské unie se Česká republika zavázala přijmout její legislativu, 

přičemž část práva Evropské unie musí členské země přijmout povinně a část má formu 

doporučených opatření. Cílem tedy bude identifikace opatření politiky Evropské unie, vývoj 

přístupu a aktuální legislativy v kontextu pracovní migrace.  

 Způsoby obcházení zákonných norem a důvody zájmu zaměstnavatelů o ekonomické 

migranty  jsou dalšími z dílčích cílů. 

 Rovněž bude analyzován vývoj legislativy v oblasti pracovní migrace v ČR a postoj 

společnosti  i médií vůči cizincům. Tento postoj se pak odráží v možnostech využití lidského 

a vzdělanostního kapitálu zahraničních pracovníků i dodržování lidských práv, která jsou 

jedním z pilířů moderní civilizace.  

 V rozsahu této práce se budu zabývat nejen formálními institucemi, které jsou určující 

pro vstup a aktivitu ekonomických migrantů, ale i vybranými neformálními institucemi. Bude 

zjišťováno, zda a jaký vliv mají vybrané neformální instituce na kodifikované právní normy. 

  

Pro grafické znázornění vztahů mezi cíli slouží strom cílů.  

 

 

 

 

 

 



Graf 3.1.1 Strom cílů 

Zdroj : Autor 

 

 Problémy, s nimiž se potýkají ekonomičtí migranti a čeští občané a vztahy mezi těmito 

dvěmi skupinami zobrazuje strom problému. 
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Graf 3.1.2 Strom problémů 

 

Zdroj : Autor 

 

  

3.2 Formulace výzkumných otázek 

 

1) Jaké byly hlavní etapy vývoje legislativy v oblasti pracovní migrace?  

 

2) Jakým způsobem v současné době upravuje, respektive podporuje nebo brání, český 

institucionální systém migraci na trhu práce? Jaký je postoj vládních institucí k tomuto 

fenoménu a čím je tento postoj ovlivněn? 

 

3) Do jaké míry ovlivňuje tuzemský institucionální systém Evropská Unie?  
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Kriminalita cizinců 

Nutnost otevření trhu 
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na trhu práce  Rozkvět obchodu 

s lidmi 

Vykořisťování 
zahraničních 
pracovníků 

Zanesení nemocí Nízké uplatnění   
existujícího kapitálu 
cizinců v ČR 



4) Které další instituce mohou ovlivnit zákony a jaký je jejich postoj vůči ekonomickým 

migrantům? 

 

5) Je český právní systém účinný v obraně práv a zájmů ekonomických migrantů a 

dokáže využít potencionálu, který sebou přináší?  

 

6)   Jaké jsou největší problémy spojené se vstupem a postavením cizinců na pracovním 

trhu?  

 

7) Do jaké míry je institucionální systém v České republice účinný v naplňování svých 

cílů a to zejména zabránění ilegální pracovní migraci? 

 

4. METODY A METODOLOGIE 

 

4.1      Metody a sběr dat 

 

 K analyzování českého institucionálního systému a prvků, které jej ovlivňují, bude 

využito institucionální analýzy, expertního šetření, SWOT analýzy a sonda do názorů 

veřejnosti prostřednictvím dotazníkového šetření. 

 

4.1.1 Institucionální analýza 

 

Tato metoda se používá ke zkoumání vlivu institucí. Explicitněji vyjádřeno, jsou 

analyzovány struktury a mechanismy společenského řádu, na základě kterých se řídí chování 

osob. Institucemi, jak by se mohlo zdát, nejsou pouze legislativní a teoretické normy, ale i 

neformální pravidla nastavená společností. Disman uvádí příklad nově příchozího chlapce, 

který si nenajde mezi novými spolužáky kamaráda z neznalosti, že určitá barva spodního 

prádla je nepřípustná (Disman, 1993).  

 

 Pareto již na přelomu 19.století uvádí, že možnosti formálních institucí jsou omezené, 

co do materiálního i morálního zajištění celého národa. Na druhou stranu nejsou ani bezzubé, 

oba tyto extrémní pohledy na zákony se ve stejné míře mýlí (Pareto, 1971).   

 Voigt, současný následovník této školy, se zabývá i neformálními institucemi a 

konstatuje, že do stejné míry jako zákony mohou chování členů společnosti ovlivnit i 



společenské normy a zvyky, které jsou ovšem, na rozdíl od legislativy, mnohem méně 

flexibilní vůči plánovaným změnám. 

Vztah mezi externími, formálními institucemi a těmi interními, neformálními může 

nabývat čtyř různých forem; jako vztah neutrální, komplementární, substituční a konfliktní 

(Voigt, 2008). 

 

 Voigt uvádí, že instituci lze určit dvojím způsobem a to jako „výsledek“ i „pravidlo“ 

hry. Voigt se kloní k druhému pojetí a instituce je podle něj všeobecně známým pravidlem 

upravujícím opakující se aktivity. Instituce má vlastní donucovací mechanismy, které 

v případě porušení žádoucího chování jednotlivcem, povedou k možné sankci, či přímo  

k potrestání. Instituce se tedy skládá ze dvou složek, první je složka pravidlová a druhá 

prosazovací neboli sankční, přičemž toto pravidlo musím být předem obecně známé a je 

skutečným výsledkem lidské činnosti, nikoliv tím zamýšleným. Prosazování instituce jako 

„pravidla hry“ podléhá kontrole aktérů a to jak formální, tak neformální. Formální kontrola 

probíhá prostřednictvím státu nebo soukromého rozhodčího soudu, zatímco u té neformální se 

může jednat o automatické prosazování pravidla (jízda po pravé straně silnice) nebo o 

„imperativní sebekontrolu“ (otrocké podmínky zaměstnávání cizinců jsou v rozporu s etickým 

pravidlem) (Voigt, 2008).  

 

 Claus Offe rozlišuje dvě stránky institucí,  které se navzájem vyžadují a současně 

posilují. Jednak jsou ztělesněním normativního očekávání členů společnosti, které dále 

podporuje socializaci do těchto očekávání, což dále podporuje fungování těchto institucí.  

Druhou stránkou je, že funkční instituce odstraňují transakční náklady na strategické jednání, 

které by jinak jednotlivci museli vynakládat. Tedy jedná se všeobecně přijímány způsoby 

jednání i sociální uspořádání, která vznikají pro dosažení cíle (Nešpor, Večerník, 2006). 

 

 Co se týče stálosti institucí, mělo by být institucionální prostředí dlouhodobého a 

stálého rázu, nicméně může být za výjimečných okolností měněno. Večerník tvrdí, že 

instituce sice dodávají jednotlivým aktérům volnost, ale proto jsou nutně rigidní. Nastavená a 

všeobecná pravidla lze změnit jen s velkými společenskými náklady. Změna institucí by ale 

neměla probíhat příliš často, protože pak by mohla nastat situace, ve které stojí aktéři veřejné 

politiky mimo instituce, tj. že hledají jiné než oficiální cesty k uspokojení svých partikulárních 

zájmů, například již zmiňovanou korupci (Nešpor, Večerník, 2006). 



 Právě u této metody se nicméně ukazuje, nakolik složité a propojené jsou sociální 

jevy. Riziko zkreslení, vzniklé nutnou redukcí časového a prostorového kontinua a počtu 

analyzovaných vztahů, je značné (Disman, 1993). 

 

4.1.2 SWOT analýza  

 

 Jedná se o metodu manažerského rozhodování, která zpravidla nebývá uváděná jako 

metoda policy analysis. Ačkoliv byla objevena jako jedna manažerských metod firem, 

objevuje se od 80.let i v analýzách veřejného sektoru. Její použití je široké, slouží k definici 

problému a poznání zkoumaného prostoru, formulování strategie, plánování i hodnocení.  

Její podstatou je určení interních silných a slabých stránek a externích příležitostí a hrozeb. 

V souladu se zamýšleným cílem je možné zvolit mezi čtyřmi strategiemi, které jsou 

kombinací vždy dvou faktorů, přičemž se nejčastěji používá kombinace silných stránek a 

příležitostí nebo spojení slabých stránek a hrozeb. Výstupem ze SWOT analýzy pak může být 

pro větší přehlednost vytvoření matice, rozdělené na velmi silné a velmi slabé stránky, 

významné příležitosti a závažné hrozby (Veselý, Nekola, 2007). 

 

4.1.3 Expertní šetření 

 

 V souladu s teorií jsem při analýzách spojila vyhledávání sekundárních dat a „vlastní 

práci v terénu“ pro získání celistvého pohledu na zkoumanou oblast. Vyjma expertů na tuto 

oblast jsem podle doporučení Nekoly oslovila i člověka, který má s českou migrační 

legislativou vlastní zkušenost a to občanku ruské národnosti, která do České republiky  

přicestovala v roce 2007 (Veselý, Nekola, 2007).  

 

  

 Vybraným odborníkům v oblasti migrace byl předložen polostrukturovaný dotazník, 

sada otázek je přiložena v Příloze. Protože ne všichni se pohybují ve všech oblastech, na které 

jsem se dotazovala, byly v konkrétních rozhovorech některé otázky zjednodušeny nebo zcela 

vypuštěny.  

 

 

 

 



 Byly provedeny čtyři rozhovory v období od 2.prosince do 23.prosince 2011. 

 

Dotazovanými byli následující experti :  

 

1) Mgr. Pavel Čižinský - právník a politolog se specializací na migrační právo, člen 

Výboru pro práva cizinců při Radě vlády ČR pro lidská práva a spolupracovník 

nevládních organizací 

           Rozhovor se uskutečnil dne 2.12.2011. 

 

2) Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D. - vedoucí Katedry Studií o občanské společnosti 

FHS UK, badatelka a ředitelka Českého helsinského výboru se zaměřením na lidská 

práva a migraci, národnostní menšiny a žadatele o azyl 

   Rozhovor se uskutečnil dne 7.12.2011. 

 

3) Maria Repina - ruská občanka, absolventka právnické fakulty Volgogradské státní 

univerzity. Jak bude dále ukázáno mají Češi negativnější vztah k cizincům 

z východních třetích zemí, než k těm ze západního světa.  

 Rozhovor se uskutečnil dne 14.12.2011 

 

4) Mgr. Michaela Límová – sociální pracovnice Centra pro integraci cizinců, Praha. 

 Rozhovor se uskutečnil dne 23.12.2011. 

 

5) Mgr. František Bublan – ministr vnitra v letech 2004-2006, poslanec poslanecké 

sněmovny za Českou sociální demokracii, předseda Výboru pro obranu a bezpečnost 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

Otázky byly panu poslanci po domluvě zaslány mailovou korespondencí, odpovědi 

jsem obdržela 4.1.2012. 

 

6)     Mgr. et Mgr. Paulína Tabery – analytička Centra pro výzkum veřejného mínění se 

zaměřením na postoje veřejnosti a média. 

 Paní Tabery byla kontaktována mailem a poté i telefonicky. Pomohla mi s nalezením 

konkrétních analýz, ale k otázkám se nevyjádřila s tím, že se tématu cizinců ona sama 

přímo nevěnuje. 

 



4.1.4 Dotazníkové šetření 

 

 V období od 26. listopadu 2011 do 12. prosince 2011 byl na specializovaných 

stránkách vyplnto.cz vyvěšen dotazník, kterým jsem zjišťovala názory a postoje veřejnosti 

vůči cizincům i její znalosti o platných zákonech.  

 Dotazník obsahoval 37 otázek, z toho dvě byly nepovinné. Už u předvýzkumu mě 

shodně všech pět respondentů upozorňovalo, že někteří lidé nemusí být ochotni poskytnout 

požadované informace, zejména ty, které se týkají postojů vůči cizincům a proto jsem 

očekávala trochu sníženou návratnost (Disman, 1993). 

Celková návratnost dotazníku činila 56,3%, která byla vyhodnocena jako dobrá  a základní 

socio-demografické údaje respondentů vypadaly následovně. 

 

  Počet respondentů dosáhl čísla 156, z toho bylo 59 mužů (38%) a 97 žen (62%). 

 Poměr zastoupení u věkových kategorií zobrazuje pro lepší názornost graf. 

Respondenti byli v rozmezí věku mladších 20 let po starší 61 let, přičemž modus je kategorie 

21-30 let, která je zastoupena 44% všech respondentů. 

 

Graf 4.1.4.1 Věkové rozpětí respondentů 

 

Zdroj : Autor 

 

 Současně dosáhlo 59% respondentů na vysokoškolské vzdělání, ale zastoupeny byly 

opět všechny kategorie. Rozdělení populace podle vzdělání ukazuje graf 4.1.4.2. 

 

 

 



Graf 4.1.4.2 Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 

 
Zdroj : Autor 

 

 Obdobně vysoké procento, tj. 58%, respondentů je v zaměstnaneckém poměru, 

následované 18% studentů a 14% podnikatelů. 5% jiných odpovědí představují kombinace 

student a zaměstnanec, student a OSVČ5 a nezaměstnaní, údaje jsou zobrazeny v grafu. 

 

Graf 4.1.4.3 Současné uplatnění na trhu práce 

 
Zdroj : Autor 

 

 Posledním zkoumaným demografickým údajem bylo občanství respondenta. Odpovědi 

jsem rozdělila do tří kategorií, jednalo se o občana České republiky s nejlepším postavením na 

trhu práce; občana členské země Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, 

                                                 
5 OSVČ je zkratka pro osobu samostatně výdělečně činnou, která vykonává pracovní aktivitu na základě 
živnostenského oprávnění. 



který je podle zákona o zaměstnanosti staven na roveň občanovi ČR, ale dotýká se ho větší 

administrativní náročnost a třetí kategorií byli občané tzv. třetích zemí, jejichž pracovníci 

musí mít povolení k zaměstnání, nebo podnikání. Graf 4.1.4.4 zřetelně ukazuje názorovou 

převahu místních občanů. 

 

Graf 4.1.4.4 Občanství respondenta 

 

Zdroj : Autor 

 

 Bohužel mi nízký počet respondentů s jiným, než českým občanstvím, nedovolil 

porovnat názory skupin respondentů, které by byly rozlišeny podle tohoto kritéria a tím bych 

získala pohled i z jiného úhlu. 

 

 Vzorek respondentů nebyl určen kvótním výběrem a 156 respondentů není dostačující 

pro reprezentativnost výzkumu. Jedná se tak o jen kvalitativní sondu do názorů české 

veřejnosti. 

 

4.1.5   Sekundární analýza dat 

 

 Tato metoda je definována jakožto analýza dat, která byla sesbíraná v rámci jiného 

výzkumu. Mají-li vztah i k předmětu našemu výzkumu, lze je opětovně podrobit analýze.   

 

4.2 Data  

 

 Data, která budou analyzována v rámci této práce, lze rozdělit na několik skupin. 

První jsou veřejněpolitické dokumenty, kam patří data legislativní, které jsou závaznými 

právními normami a vymezují základní podmínky. Příkladem takového dokumentu je Zákon 



č.326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých dalších 

zákonů. 

 Dále strategické dokumenty, tj. koncepce a strategie, které nejsou právně závazné, ale 

pomáhají vládě se orientovat při tvorbě a implementaci legislativních dokumentů (do této 

kategorie spadají např. bílé a zelené knihy týkající se harmonizace evropského práva a 

unijních zemí). Typickým příkladem je Bílá kniha, Příprava přidružených zemí střední a 

východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu unie, která byla vydána v roce 1995.  

V roce 1996 podala Česká republika oficiální žádost vstupu do Evropské unie. 

 Třetí skupinou jsou výzkumná data, která ukazují na minulý nebo současný stav a 

která jsou zpravidla dílem expertních skupin. Patří sem studie OECD s názvem International 

Migration Outlook.  

 Poslední formou jsou deklarativní a programová prohlášení vlády, která ukazují směr, 

kterým by se vláda chtěla řídit. Nejsou ale právně závazná. Reprezentativním příkladem je 

Programové prohlášení vlády ze dne 4.8.2010. (Veselý, Nekola, 2007). 

 

Dalšími zdroji dat budou tvrdá (kvantitativní) data Českého statistického úřadu, která jsou 

podrobně sledována od roku 1993, přičemž některé základní údaje jsou známa i za období 

1989-1993. Na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí jsou přístupná data o cizincích 

až od prosince 2004.6 

 

 Od roku 2003 provádí každoroční šetření postojů české veřejnosti k cizincům i míry 

tolerance v společnosti Centrum pro výzkum veřejného mínění.  

 

Dalšími zdroji jsou data získaná neziskovými organizacemi a v neposlední řadě i data 

z internetových stránek, která vytvořila ministerstva v spolupráci s Evropskou unií pro lepší 

orientaci cizinců.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Dostupné zde http://portal.mpsv.cz/sz/stat, naposledy dne 4.1.2012. 



5. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

5.1    Ekonomické teorie 

 

 Jak už bylo výše zmíněno, rozhodnutí migrovat za prací nejčastěji vychází z 

ekonomického impulsu a tím je zejména nedostatek finančních prostředků pro zajištění 

kvalitní úrovně života migranta a jeho nejbližších.  

 Z ekonomického hlediska dokáže pouze trh koordinovat společnost směrem, který 

povede k racionální alokaci vzácných zdrojů (Šíma, 2000). V případě trhu práce jsou pracovní 

síly umístěny v místě, kde je po nich poptávka. Nositelem informace je cena, v případě 

pracovní migrace tedy mzda v cílové zemi. Zdroje jsou v klasickém pojetí vždy vzácné a 

jejich „správná“ alokace vede k zlatému pravidlu podnikání, k maximalizaci zisku (Holman, 

2002). Cizinec migrující za lepším pracovním uplatněním je z tohoto úhlu pohledu homo 

oeconomicus, který se chová zcela účelně a racionálně a který právě kvůli vzácnosti zdrojů si 

jejich nákupem a prodejem na různých trzích v čase i prostoru snaží zajistit co nejvyšší 

úroveň (Šíma, 2000). Jedná se tedy o ideální stav. 

 V této kapitole ale bude ukázáno, že ani v této základní premise nejsou ekonomické 

školy zajedno, jak by se na první pohled mohlo zdát. Na migrujícího cizince i legislativní 

omezování trhu práce mají různé náhledy. 

 

5.1.1 Teorie konkurenčního trhu 

 

 Jedním z ekonomických konsensů je vymezení tří základních výrobních faktorů a to je 

práce, půda a kapitál, v moderním pojetí lidský neboli sociální kapitál. 

 

 Podle obecně přijímané ekonomické teorie existuje na dokonale konkurenčním trhu 

dokonalá informovanost všech účastníků anebo nulové transakční náklady. Je tedy stanovena 

rovnovážná cena (za práci) a nedobrovolná nezaměstnanost nebo nutnost ilegální práce 

neexistuje. Za této situace lze na legislativní omezování pracovní migrace nahlížet jako na 

jednu z triangulačních intervencí, kterou Murray N. Rothbard definuje následně jako 

přinucení nebo zabránění ve vzájemné směně mezi dvěmi účastníky třetím agresorem 

(Rothbard, 2005).  

 



 Nicméně v reálných podmínkách nejsou tyto předpoklady naplněny. Zejména migranti 

za prací nemají dokonalé znalosti o trhu práce a legislativě cílové země. Navíc se často 

v podmínkách nedokonalé konkurence projevuje monopson, tedy monopol na straně poptávky 

práce. V této situaci pak zaměstnavatel, respektive pracovní agentura, stanovuje výši mezd. 

Vstup na pracovní trh pro cizince může být ztížen také odbory, které ochraňují současné 

zaměstnance a brání jejich vystavení pracovní konkurenci.  

 

5.1.2 Teorie migrace 

 

 Existuje velké množství teorií, které se zabývají vysvětlením migrace a to i z pohledu 

různých společenských věd. Lze na ní pohlížet jako na politický, geografický, kulturní i 

sociální jev, lze zvolit odosobněný pohled makro teorie i pohled na konkrétní rozhodování 

jedince v mikro teorích. Přehled těchto teorií poskytuje následující tabulka. 

 

Tabulka 5.1.2.1 Časový přehled migračních teorií  

 
      Zdroj : Vojtková, 2005. 

 



 V souladu s vymezením této práce budou zmíněné jen některé teorií, uvedených 

v přehledu.  

 

 Neoklasická teorie vidí jako rozhodující prvek pracovní migrace push a pull faktory. Push 

faktory, tedy negativní jevy na domácím trhu práce, tj. nedostatek pracovních příležitostí, 

demografický vývoj nebo nízká životní úroveň, jsou v rámci rozhodování jedince srovnávány 

s pull faktory, tedy situací na poptávkové straně práce, ale například i politickou svobodou. 

Jedinec na základě získaných informací provádí cost benefit analýzu, kdy srovnává osobní 

přínosy s náklady, kterou mu migrace za prací přinese. 

 Rozšířená makro teorie zkoumá migraci z makroekonomického hlediska. V zemi, 

která má vysoký lidský kapitál, se pohybují mzdy na rovnovážné a proto nižší ceně než 

v zemi, kde je nedostatek pracovních sil (Massey, 1993). Pracující za nižší mzdu by se podle 

této teorie měli rozhodnout k migraci do bohatších oblastí, čímž dojde k nastolení 

rovnovážného stavu mezd v domácí i cílové zemi. Po dosažení této situace migrace ustane. 

 Podle nových ekonomických přístup není jediným důvodem k rozhodnutí migrovat 

pouze maximalizace příjmu, ale i minimalizace rizik. Jedním z rozhodujících faktorů může 

být například nestálost pracovního trhu v cílové zemi. Rozhodnutí migrovat není pouze 

záležitostí  jedince jako samostatné jednotky, ale je učiněno v rámci širších sociálních vazeb, 

tj. rodiny. Někteří jedinci mohou být posláni do jiné země za prací, zatímco ostatní členové 

rodiny zůstanou v domovské zemi. Rodina může záviset na finančních prostředcích 

posílaných migrantem, což vystihuje zejména situaci ukrajinských pracovníků (Vojtková, 

2005). Nutnost remitence pak může vést k situaci, v níž se cizinec nemůže příliš bránit 

vykořisťování podpořenému složitostí legislativního prostředí, nezájmem státních úřadů a 

cizincova okolí. 

 Teorie dvojího pracovního trhu na rozdíl od svých předchůdců rozlišuje trh práce na 

primární a sekundární sektor. Primární pracovní trh se dotýká pracovníků, kteří disponují 

vysokým sociálním kapitálem a vzděláním. Tento trh je relativně stabilní. Sekundární 

pracovní trh se pak týká málo prestižních míst nekvalifikovaných pracovníků. Piore tvrdí, že 

nejsou rozhodujícími push, nýbrž pull faktory v přijímací zemi, která potřebuje pracovní sílu. 

Skutečnost, že ji nenalezne v domácích pracovnících, vychází z představy lidí, že by mzda 

měla odpovídat sociálnímu statusu. Toto mínění je do značné míry rigidní a proto je 

nabídková strana trhu práce nepružná. Pro zaměstnavatele je posléze snazší zaměstnat cizince. 

(Massey, 1993).  



 Podle teorie sítí mají významný podíl na rozhodnutí migranta neformální instituce 

jako jsou osobní, mezilidské vztahy, respektive existence usídlené etnické komunity. Tyto 

vazby poskytují migrantovi sociální zázemí a jejich existence zvyšuje pravděpodobnost 

migrace do konkrétní cílové země, protože představují nižší ekonomické i společenské 

náklady pro nově příchozího. V prostředí České republiky se jedná zejména o vietnamskou 

komunitu. 

 

O institucionální, respektive neoinstitucionální teorii je pojednáno v samostatné kapitole. 

 

5.1.3 Neoinstitucionální ekonomie 

 

 Neoinstitucionální ekonomie se vymezuje proti klasickému a obecně akceptovanému 

pravidlu o nevynášení hodnotových soudů. Podle klasického pojetí nelze definovat, zda užitek 

společnosti z ochranářské politiky domácího trhu práce stojí nad dobrem ekonomického 

migranta. Užitek považují za ordinální, nikoliv kardinální proměnnou (Šíma, 2000). Nicméně 

už první představitelé liberální školy laissez-faire odkazovaly na Aristotela (viz Bastiat, 

1998), ze kterého vychází i neoinstitucionální ekonomové. Také Vilfredo Pareto, předchůdce 

neoinstitucionální ekonomie, uznává vliv formálních i neformálních institucí a varuje jak před 

nadhodnocováním, tak před podhodnocením jejich možností (Pareto, 1971). 

 

 Míra hodnotová orientace se liší i u neoinstitucionálních ekonomů. Podle Mlčocha je 

obecné dobro „správně“ nastavenou kombinací mezi dobrem jednotlivce a dobrem 

společnosti, ve které žije. Otázkou je šíře pojmu „obecného blaha“, může to být blaho pro 

národ, Evropskou unii i celé lidstvo (Mlčoch, 2006). Voigt se staví k institucím zcela účelově, 

když je vidí jako určující prvky pro hospodářský rozvoj a růst. Jejich omezení pak spočívá 

v nutné kompatibilitě mezi formálními a neformálními pravidly (Voigt, 2008). Epstein 

odkazuje na Lockeho teorii společenské smlouvy, tedy soubor formálních a neformálních 

pravidel, bez které by přežil jen ten nejsilnější a na trhu by chybělo velké množství statků 

(Epstein, 2010). Autoři se shodují v nutnosti „správně“ nastavených pravidel, které omezí 

nežádoucí chování a to za pomoci struktury trestů v případě porušování a odměn v případě 

dodržování nastavených pravidel (Mlčoch, 2006). Tímto způsobem se předejde transakčním 

nákladům, které by jinak vynaložili ostatní členové společnosti.  

 



 Transakční náklady snižuje tzv. reputační mechanismus, jinak řečeno dobrá pověst či 

doporučení třetí strany zaručuje obchodujícím (v tomto případě migrantovi), že stanovené 

bude dodrženo. Náklady na transakci se odvíjí od kvality formálních a neformálních institucí, 

ačkoliv státní zásah nebo regulace, je považován za negativní prvek, který náklady zvyšuje. 

Jediným důvodem pro jeho použití jsou případy nedokonalých informací.   

 Tato teorie vztažena k ekonomickým migrantům je dvojznačná. Na jedné straně, mají 

ekonomičtí migranti nedokonalé informace o situaci v cílové zemi a proto reputační 

mechanismus nemusí být zcela funkční a dle teorie je vhodný zásah státu. Na straně druhé, 

zhoršuje nutnost pracovního příslibu před příjezdem do země možnost nalezení 

zaměstnavatele pro cizince z některé z třetích zemí.  

 

 Tento stav řeší neoinstitucionální ekonomové lockeovskou koncepcí sebevlastnictví a 

spojují ji moderní definicí společenského blahobytu, které je ovlivněno tzv. paretovským 

zlepšením. Jako kritérium je stanoveno, že v nově nastalém stavu není postavení žádného 

člena společnosti zhoršeno, ale minimálně jeden její člen si polepšil (Epstein, 2010, Potůček, 

2005). 

 V praxi ale dosažení tohoto stavu není reálné.  Vždy na tom bude hůře buď domácí 

pracovník, který nemůže nalézt uplatnění na trhu práce, nebo cizinec, který při nedostatečné 

právní ochraně bude zaměstnán v cílové zemi, ale v šedé ekonomice a tedy vystaven velkému 

riziku zneužívání. 

 

 Neoinstitucionální ekonomie se prvně objevuje v sedmdesátých letech 20.století a už 

brzy se objevily první kritiky této teorie. Podle Granovettera se jedná o nadměrně 

socializovanou teorii, protože podle názorů těchto ekonomů jsou instituce řešením klasických 

ekonomických problémů. V jejím rámci se projevují racionální aktéři zcela podle právních a 

morálních zásad a to bez ohledu na vlastní sociální, právní nebo historické zkušenosti. 

Výjimkou z tohoto pravidla je pouze deviantní chování. Opakem těchto teorií pak jsou ty 

nedostatečně socializované, kam podle něj spadají klasické a neoklasické ekonomie, ale také 

přístupy institucionálně-ekonomické. (Večerník, Nešpor, 2006 : 33). 

 

 

 

 

 



5.2  Koncept lidských práv 

 

 Základní lidská práva jsou garantována všem jedincům a to bez rozdílu rasy, pohlaví, 

příslušenství k menšinám nebo bez ohledu na to, zda se jedná o domácího nebo  migrujícího 

pracovníka. Jedná se o práva nedělitelná, mající všeobecnou platnost.  

 Moderní pojetí lidských práv se rozvíjí teprve v 20.století. Podle Marshalla se v 18. 

století formulují občanská práva a individuální svoboda, v 19. století přichází svoboda 

politická a právo podílet se na veřejném životě a v 20. století jsou definována  sociální práva a 

právo na důstojný život (Potůček, 2005). 

 

 Existuje vícero legislativních dokumentů týkajících se lidských práv, přičemž některé 

mají souběžnou platnost. Tato práva definuje zejména Charta OSN, Všeobecná deklarace 

lidských práv, Listina základních práv v EU a jsou také obsaženy v Ústavách jednotlivých 

zemí.  

 Koncept lidských práv se prolíná do mnoha dalších teorií a konceptů a teoretici jej 

považují  za nezbytnou podmínku, která charakterizuje dobrou společnost (Etzioni, 1996). 

Lze jej proto oprávněně považovat za jeden z nejdůležitějších prvků moderní společnosti.  

  

 Lidská práva vymezuje i neoinstitucionální ekonomie a činí tak různými způsoby. 

Epstein definuje lidská práva z hlediska maximalizace individuální užitkové funkce 

jednotlivce, protože sebevlastnictví a nárok na rozhodování ohledně vlastní práce je 

základním a nezcizitelným právem a od tohoto práva se teprve odvíjí ta další (Epstein, 2010). 

Naopak, Mlčochova hodnotová orientace je mnohem výraznější a tvrdí, že svoboda lidského 

rozhodování je podřízená lásce, protože láska k bližním je etickou maximou ve svobodě. Jsou 

to mravní závazky vůči ostatním, která jsou určující pro definici lidských práv (Mlčoch, 

2006). 

 

5.3 Teorie sociálního kapitálu 

 

V současné době převládá ekonomické pojetí sociálního kapitálu, které v sobě spojuje 

mikroekonomický a makroekonomický pohled. Tyto teorie vidí jedince, který se rozhoduje, 

zda má nebo nemá investovat svůj čas, energii i prostředky do studia na základě budoucích 



výnosů. Jedná se v podstatě o cost benefit analýzu v oblasti vzdělávání7. I když, jak tvrdí 

Mlčoch sociální kapitál buduje nadání, pro než je sociální kapitál hlavním cílem (Mlčoch, 

2006). 

 Základní teze ekonomické teorie sociálního kapitálu tak zní : čím menší jsou investice 

do lidského kapitálu a to zejména do vzdělání, tím horší je uplatnění na pracovním trhu. 

Špatně ohodnocená, převážně manuální činnost, která je často spjata s nízkým sociálním 

statusem, se dotýká mezních pracujících na trhu práce. Tito mají zpravidla jen minimální 

kvalifikaci (Horáková, 2007) nebo se týká zahraničních pracovníků, pro něž je tato varianta 

lepší než druhá nejlepší volba. Tou je právě nemožnost získat pracovní uplatnění v rodné zemi 

nebo lepší zaměstnání v té cílové. 

 

 Rheineimer ve svém díle o chudých ve středověku definuje migraci jako reakci na 

hrozbu zchudnutí. Upozorňuje, že jednotlivec tímto krokem ztrácel svůj sociální kapitál a tedy 

i kontrolu okolí, což mohlo vést i k jeho propadu sociální sítí a kriminalitě (Rheineimer, 

2003). Takto vymezený sociální kapitál je velmi podobný definici tohoto pojmu, jak jej vidí 

představitelé sociologického pojetí.  

 

 Šubrt upozorňuje na skutečnost, že jeden ze zakladatelů této teorie, Bourdie vidí 

sociální kapitál jako způsob, pomocí kterého se elity uzavírají a předávají své postavení 

dalším generacím. Coleman blíže vymezuje sociální kapitál jako prvek sociální struktury i 

výbavu aktérů v sociální  struktuře (Šubrt, 2008). Putnam definuje sociální kapitál 

následovně. Jedná se o prvek sociální organizace, který usnadňuje koordinovanou aktivitu 

vedoucí k zvýšení efektivity společnosti a činí tak společně s důvěrou, normami a sítěmi 

(Putnam, Pharr, 2000). 

V tomto pojetí sociálního kapitálu ho tedy do značné míry ovlivňují normy společnosti.  

 

V současnosti představitelé diskutují o propojení konceptů sociální koheze, sociálního 

kapitálu a důvěry, nejsou už ale zajedno v určení vztahu mezi těmito proměnnými. Například 

Fukuyama tvrdí, že sociální kapitál vychází z rodiny. Podstatným prvkem je překročení 

primární rodiny a rozšíření důvěry na jiné oblasti. Tedy, sociální kapitál vychází z důvěry 

(Šubrt, 2008). Večerník pak sociální kapitál definuje jako dokonalou znalost a konexe v síti 

                                                 
7 Viz například nositel Nobelovy ceny za ekonomii  Gary S. Becker a jeho dílo Teorie preferencí. V České republice 

vyšlo v nakladatelství Grada Publishing, Praha 1997. 

 



neformálních vztahů a uvádí, že i v postkomunistickém období má tento kapitál velký význam  

(Večerník, 1998). 

Sociální kapitál proto lze vidět i jako znalost neformálních institucí, které pomáhají 

jedinci v lepší orientaci ve společnosti. A také jako důvěru mezi členy společnosti, která se 

ostře projeví právě příchodem někoho zvenčí.  

Cizinec, migrující za prací, tyto znalosti, vztahy i primární důvěru postrádá a i z tohoto 

důvodu je znevýhodněn – nejen – na trhu práce.  

 

Tato pojetí teorie sociálního kapitálu jsou podpořeny dávno získanými zkušenostmi.  

Znalost norem společnosti a nutná důvěra okolí při migraci, převážně za prací, byla 

považována za nezbytnou již v středověku. Z tohoto důvodu hrála ve společnosti velkou roli 

čest jakožto neformální instituce a chudí se často stěhovali do míst, kde se dříve usadili jejich 

známí8. Dalším bodem, kterým měl pomoct vandrujícím řemeslníkům byly „institucionální 

záchytné body“ jako obchodnické gildy nebo bratrská tovaryšstva.  Vstup do této sociální sítě 

a získání sociálního kapitálu byl od konce středověku omezen a přístup nemajetným do cechu 

zamezen vysokým vstupním poplatkem. Stejným způsobem se bránila vesnice i města s 

požadavkem zakoupení občanských práv (Rheineimer, 2003).  

Obdobným způsobem, jako kdysi zaštiťovaly putujícího řemeslníka gildy, fungují 

dnes pracovní agentury a klienti. Cizinec jim platí poplatky9 a jako protihodnotu získává 

pracovní vízum, zaměstnání a často i ubytování. Využití lidského kapitálu ekonomických 

migrantů se budu dále zabývat v empirické části této práce. 

 

6. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJM Ů 

 

 Na úvod považuji za nutné definovat několik základních pojmů, které se budu dále 

promítat v celé této práci. Jedná se o vymezení základních legislativních pojmů dotýkajících 

se ekonomických migrantů, definici institucí i společenských pojmů. 

 

 

 

 

                                                 
8 Rheineimer v podstatě popsal fungování ekonomické teorie sítí v středověké praxi. V současné době na stejném 
principu probíhala migrace značně uzavřené vietnamské komunity. 
9 Obvyklou praxí je, že si agentury strhávají procenta z platu zahraničního pracovníka. 



6.1 Cizinec, hranice, migrace, neregulérní zaměstnávání a další relevantní pojmy 

 

Hranice je symbolem národní suverenity, který i v současné sjednocené Evropě zůstává 

na základě minulých zkušeností nadále vnímán jako symbolické místo kontroly. Je to volba 

(my versus oni), ohraničuje území suverénního státu a vzdálenost mezi národy. Vzbuzuje 

v nás také tendence tuto mez překročit, což může mít za následek možné sankce. (Whitol de 

Wenden, 1999).  

 

Výraz cizinec v běžném pojetí souvisí s hranicí. Je to osoba, která nesdílí stejný prostor, 

řeč, soubor hodnot i kulturu s námi. Odlišně definuje cizince legislativa, respektive Zákon o 

zaměstnanosti 435/2004 Sb., který mezi cizince nezapočítává občana Evropské unie a jeho 

rodinného příslušníka, popřípadě rodinného příslušníka občana České republiky pocházejícího 

z třetí země (Zákon o zaměstnanosti, Hlava I, § 85). Pro účely této práce nicméně rozumím 

pod pojmem cizinec každého příslušníka jiné než české národnosti, v souladu s územ tohoto 

výrazu. 

 

 Klíčový pojem migrace definuje odbor migrační a azylové politiky Ministerstva vnitra 

jako krátkodobý až dlouhodobý přesun jednotlivců mezi jednotlivými státy. Tento jev je 

odjakživa neodmyslitelnou součástí historie lidstva. V dávných i moderních civilizacích je 

přístup k nově příchozím nebo těm, kteří se pokusili překonat hranice, obdobný. Vždy 

existovala snaha kontrolovat příliv nově příchozích.10 Velký sociologický slovník definuje 

migraci obdobně jako přesuny v prostoru, u nichž je nutné překonat zpravidla administrativní 

hranice, přičemž tento jev je doprovázen změnou bydliště. Dále uvádí, že sociologie klade 

důraz na motivy a dopady migrace na většinovou společnost(VSS I, 1996). Na rozdíl od 

definice Ministerstva vnitra ČR chybí důraz na její omezení.  

 

Mezinárodní pracovní migraci pak dále definuji jako rozhodnutí opustit rodnou zemi 

a v střednědobém nebo dlouhodobém časovém horizontu nalézt pracovní uplatnění v jiném 

národním státě. Dlouhodobý pobyt cizince v České republice vymezuji v souladu 

s legislativou České republiky jako pobyt na území daného státu, který trvá delší dobu než tři 

měsíce. Jinak se jedná o pobyt krátkodobý. 

                                                 
10 Dostupné zde http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/azyl/migrace.html, naposledy dne 10.11.2011. 



 S pracovní aktivitou na trhu práce v cílové zemi nemusí být nutně spjata integrace 

cizince do většinové společnosti. Tento pracující se může kvůli neznalosti místního jazyka i 

možností obrany proti vykořisťování ze strany zaměstnavatele snáze „propadnout“ sociální 

sítí a stát se obětí nastaveného právního systému, ve kterém jsou jeho práva chráněna nejméně 

ze všech. Externí instituce nastavují pouze pravidla legálního vstupu, ale o pracovní a životní 

podmínky ekonomického migranta se již dále příliš nezajímají. Interní, morální instituce si 

mohou být zneužívání cizinců vědomy, ale protože je na zahraniční pracovníky pohlíženo 

jako na „zloděje práce“, nejsou kontrolní mechanismy spuštěny. 

 Nelegální migraci definuje Drbohlav jako rozlehlé spektrum aktivit a procesů 

týkajících se migranta, který překročil hranice domovské země. Tyto aktivity se projevují 

v prostoru národních států. Jedná se zejména o způsob vstupu na území, porušení formy 

pobytového režimu a ekonomickou aktivitu, která není v souladu se zákonným vymezením 

tranzitní nebo cílové země (Drbohlav, 2008). Obdobně tento pojem definuje Muhič a to jako 

ilegální překročení státních hranic nebo překročení doby pobytu nebo aktivitami, které nejsou 

daným pobytovým režimem povoleny (Polanská, Kadlecová, 2008). V tomto pojetí souvisí 

nelegální migrace se vznikem národních států v 20.letech 20.století (Drbohlav, 2008). 

 O něco málo odlišněji definuje nelegální práci Rada Evropské unie, podle níž je 

nenahlášená práce veškerá aktivita, za níž náleží odměna, která je shodná s obsahem zákona, 

ale nebyla oznámená zastupitelům státní správy (2003/578/ES). Zde tedy chybí důraz na státní 

suverenitu.  

 Dále teoretici poukazují na skutečnost, že pojem nelegální migrace používá legislativa 

a veřejnost, zatímco odborníci volí název neregulérní migrace, protože slovo nelegální 

evokuje propojení s kriminálním prostředím. Na rozdíl od jiných jazyků nerozlišuje čeština 

mezi stupněm porušování legislativy migrantem. V praxi je přitom velký rozdíl mezi tím, zda 

migrant ilegálně přijel i zde pracuje, nebo například vstoupil v souladu s právními normami a 

jen porušuje pobytový režim, pro tento stav používá angličtina termín „semi-legal“ (Drbohlav, 

2008). 

 

6.2 Instituce, důvěra, kultura, hodnota 

   

Instituce definuje Velký sociologický slovník (VSS) široce jako způsob jednání, který je 

v dané kultuře přijímaný a předávaný mezi generacemi (VSS I, 1996). Z hlediska 

antropologie pak institucionalizované jednání snižuje náklady, neboť je orientací pro jedince a 

ten nemusí v každé standardní situaci promýšlet správný postup. Obdobnou definici lze nalézt 



i u neoinstitucionálních ekonomů. Ti definují instituce jako struktury a mechanismy 

společenského řádu, kterými se řídí chování osob. Rozchází se v názoru, zda se jedná jen o 

pravidla jednání osob, nebo i o jeho výsledek (Voigt, 2008). 

Podle Hobhouse tento pojem v sobě zahrnuje : a) uznané a zavedené zvyky, které  

usměrňují sociální vztahy, b) celkový komplex těchto zvyklostí a principy, které ho 

usměrňují, c) organizaci podporující tento komplex, ale tato nemusí nutně existovat (VSS I, 

1996). V této práci budu pojem instituce používat pouze ve smyslu formalizovaného postupu, 

ačkoliv jsem si vědoma, že se toto označení používá i pro organizaci. 

Instituce jsou i indikátory postojů společnosti. Ačkoliv jsou instituce samy o sobě 

neosobní, rozlehlé a široce zaměřené, jsou základními pilíři společnosti a nedůvěra vůči nim 

je ukazatelem nespokojenosti s moderním světem. Jejich rozpad přináší chaos. Podle mnoha 

autorů je v dnešním neosobním světě čím dál důležitější důvěra v instituce pro zajištění 

politické a sociální stability moderních demokracií, než duální důvěra mezi jednotlivci. Právě 

tato důvěra v instituce je podle některých studií již delší dobu narušena (Putnam, Pharr, 2000). 

Důvěra je definovaná jako mezilidský vztah, ale i postoj, který dává jedinci jistotu o dodržení 

očekávaného jednání ze strany partnera. V moderních komplexních společnostech už bez ní 

není možné sociální soužití, přičemž důvěra v instituce je nutnou podmínkou pro další 

expanzi sociálních systémů. Důvěra v instituce je rutinní, nicméně nemůže být předepsána a 

ani vynucována (VSL I, 1996).  

V zásadě existují dvě teoretická stanoviska vysvětlující vznik důvěry v instituce.  

Podle kulturalistické teorie se lidé naučí důvěře nejprve v interpersonálních vztazích 

v rodině a postupně svojí důvěru rozšiřují na své okolí. Takto postupně nabytá důvěra se 

posléze promítne do důvěry v instituce (Sedláčková, Šafr, Häuberer, 2009). Příkladem budiž 

zobecněný závěr Newtona a Norrisové, že více důvěřují institucím ti lidé, kteří se aktivně 

účastní života v občanském sektoru (Putnam, Pharr, 2000). Z druhého, institucionálního 

hlediska nedochází k postupnému rozšiřování důvěry. Skutečnost, zda lidí v instituci věří 

nebo ne, se odvíjí od její kvality (Sedláčková, Šafr, Häuberer, 2009).11  

 

Je taktéž nutné rozlišit mezi institucemi formálními a neformálními, jinak nazvanými 

externími a interními. Jejich rozlišení je definováno v další podkapitole, zde chci v souvislosti 

s důvěrou v instituce poukázat na to, že od osmdesátých do devadesátých let minulého století 

                                                 
11 Více o důvěře v ČR http://sdilenihodnot.soc.cas.cz/getfile.php?file=77375676&filename=WP16-
SedlackovaSafrHauberer.pdf 



došlo k značnému poklesu důvěry vůči formálním institucím, zatímco u těch neformálních byl 

pokles nižší a v polovině případů dokonce došlo k nárůstu (viz tabulka č. 6.2.1.). 

 

 

Tab. 6.2.1. Vývoj důvěry ve veřejné a neformální instituce v 17 zemích. 

 
Zdroj : Putnam, Pharr, 2000 : 57. 

 

S institucemi je spjatý pojem kultury , který vychází z latinského colo - obdělávat,  

pěstovat. Podle Kantova kategorického imperativu je cílem kulturního vývoje vytvoření 

mravně dokonalé bytosti. Člověk jako člen společnosti by si měl v kultuře osvojit nejen 

zvyky, obyčeje, vědění, právo, ale i morálku, víru nebo umění (VSS I, 1996). Podle Williamse 

je kultura prostředím, díky němuž jedinec ví, jaký význam má přisoudit vlastní zkušenosti. 

Jedná se o svět sdílených významů (Jirák, Köpplová, 2003). Kultura se projevuje nejen ve 

formě lidských výtvorů, ale i socio-kulturních regulátorů (normy, hodnoty, kulturní vzorce), 



idejí a institucí (VSS I,1996). Kultura tedy přesahuje instituce, ty jsou pouze jednou z jejích 

částí.  

 

Instituce vychází z kulturních hodnot dané společnosti. Hodnota je údaj, jehož empirický 

obsah je znám členům společnosti a jehož význam se může odrazit v možném jednání těchto 

členů (VSS I, 1996). Zobecněná a formulovaná hodnota se stává kritériem, přičemž toto 

kritérium si jedinec internalizuje a nepovažuje ho za nátlak. Hodnota je svázaná 

s neformálními institucemi, na rozdíl od norem, formálních institucí, které je nutno následovat 

bez ohledu na vlastní názor.  

 

6.3 Formální instituce a neformální instituce 

 

 Formální instituce jsou ty, které definuje stát, zatímco obsah neformálních určuje 

společnost. Jedná se o zákonné normy společnosti, jejichž dodržování je předpokládáno a 

jejichž porušení bude sankciováno represivními složkami státu. Není bezpodmínečně nutné, 

aby se s nimi jedinec vnitřně ztotožňoval. Jsou základní osnovou, která vymezuje nežádoucí 

chování, ale nenabízí žádnou odměnu, bude-li se jimi člen společnosti řídit. 

Ve formálních institucích má pak zvláštní vymezení instituce politická, kam patří i 

„formalizované postupy tvorby politické vůle“ (Potůček, 2005 : 121).  

Zákony, formální instituce interagují s neformálními institucemi a podle Voigta nabývá 

jejich vztah čtyř různých forem. Můžou být na sobě neutrální, navzájem se doplňovat, 

neformální instituce mohou v případě disfunkčnosti právního systému nahradit ty formální, 

popřípadě  si tyto dvě formy institucí mohou odporovat (Voigt, 2008). Pareto, představitel 

ekonomické sociologie dále varuje před nadhodnocováním i podhodnocováním zákonných 

norem (Pareto, 1977). 

 Jak ale vyplývá z grafu 6.2.2.1 jsou pro důvěru v politické instituce nezbytnou 

podmínkou neformální instituce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Graf. 6.2. 2.1. Vlivy politické důvěry 

 

 
Zdroj : Putnam, Pharr, 2000 : 23. 

 

 Neformální instituce lze velmi zjednodušeně definovat jako ty normy, které nejsou 

formálními pravidly. Takovéto vymezení je ale velice vágní.  

 Podle Voigta se jedná o „normy, zvyky, tradice a obyčeje“ (Voigt, 2008 : 12), přičemž 

odděluje neformální instituce od individuálních postojů. S neformálními i formálními 

institucemi se tedy jedinec nemusí plně ztotožňovat, ale problémovější je nesouhlasný vztah 

mezi  postojem jedince a neformální institucí. Neformální instituce méně podléhají změnám, 

jsou stálejší, což souvisí s jejich sepětím s kulturou. Claus Offe ale důrazně rozlišuje mezi 

institucemi a kulturním prostředím, ve kterém instituce působí (Nešpor, Večerník, 2006).  

 Bastiat, představitel školy laissez-faire, ve svých statích odmítal formální instituce a 

státní zásahy. Přišel však s myšlenkou „zákona solidarity“, založenou na tehdejších 

svépomocných spolcích. Tyto neformální instituce by podléhaly „imperativní sebekontrole“, 

respektive kontrole okolí. Už jeho kritici ale namítali, že v případě platnosti „zákona 

solidarity“ by v jeho širším pojetí jedinec odpovídal za obrovské množství činů svých 

bližních, což není v reálném životě proveditelné (Bastiat, 1998). Neformální instituce 

nemohou plně zastat roli těch formálních. 

 

 V českém prostředí se touto problematikou zabývá Pavol Frič. Místo neformálních 

institucí hovoří o neformálních sítích, o jejichž existenci se sice obecně ví, ale vymykají se 



kontrole těch formálních, které současně ovlivňují. V západních společnostech jsou 

považovány za podporu formálních institucí, jelikož jsou s nimi v souladu. 

V postkomunistických zemích jsou neformální sítě zatížené svým dědictvím, protože v 

minulosti nahrazovaly nedostatky formálního systému a doposud státu konkurují. 

 Granovetter vymezuje neformální sítě jako „institucionální prostředí svého druhu“, 

které je v kontrapozici s trhem a státem, v němž platí neformální normy a důvěra. V těchto 

sítích pak panuje vzájemná sociální kontrola jejich členů a jiné, než žádoucí chování, je 

sankciováno. Dochází tím k snižování transakčních nákladů. Sítě mají zpravidla svojí 

kolektivní identitu a jejich vliv na společnost může být pozitivní i negativní, nejčastěji však 

smíšený. Negativní vliv sítí vzniká jejich přílišným uzavíráním se do sebe a v zemích, které 

prošly procesem transformace zdůrazňují teoretici korupci a tendenci „kolonizovat“ státní 

aparát. Na druhou stranu hodnotí institucionální ekonomové vliv neformálních sítí na 

transformační proces jako převážně pozitivní. 

 V sítích působí situační faktor, tedy zda země má komunistickou minulost a faktor 

kvality vztahů, tj. míry uzavřenosti sítí. Frič uvádí, že pozitivní vliv sítí na dnešní společnost 

je přímo úměrný s efektivitou formálních institucí a kvalitou vztahů odpovídajících ideálu 

moderní společnosti (Frič, 2008 : 310). 

 

 Způsobem rozhodování v moderní společnosti a vlivy formálních a neformálních 

institucí působících na toto rozhodování popsal i Etzioni.  

Podle tohoto autora potřebují všechny společnosti rozsáhlý sociální řád, který bude odrážet a 

podporovat vybrané hodnoty. V dobré společnosti jím je pak morální řád (Etzioni, 1996:13). 

Podle nového paradigmatu lidská rozhodnutí neprobíhají jen na bázi L/E (logicko-

empirických) faktorů, ale značný vliv mají N/A (normativně-afektivní) faktory (Etzioni, 

1995). Pokud by se jedinec rozhodoval jen na základě L/E faktorů, potom by jeho jednání a 

dodržování formálních pravidel záviselo jen na míře rizika dopadení a výše sankce.  

 Jedinci jsou schopni jednat racionálně, ale tato rozhodnutí sebou nesou vysoké 

transakční náklady. Rozvoj a cíle jedince jsou spjaty s jejich zakotvením ve společnosti, kdy v 

průběhu socializace dochází k internalizaci hodnot společnosti a vzniku N/A faktorů. Nejnižší 

transakční náklady proto sebou nesou závazky s morálním podtextem, zatímco nejvyšší jsou u 

omezené kontroly nebo u přenechání důvěry většímu počtu lidí (Etzioni, 1995). 

 

 Neopomenutelnou společenskou institucí, která ovlivňuje její normy, jsou média. Tyto 

vytváří nové sociální vazby ve společnosti, upevňují skupinovou identitu a pomáhají jedinci 



nalézt jeho místo ve společnosti. Média tedy iniciují a formují sociální vztahy a spoluvytváří 

kulturní prostředí tím, že se podílí na produkování významů (Jirák, Köpplová, 2003).  

 Média jsou současně sedmou arénou, prostorem, ve kterém dle různých faktorů 

podobní si jednotliví aktéři vytváří vzájemné vztahy, od kooperačních po konfliktní (Potůček, 

2005). 

 

 Pod pojmem neformální instituce rozumím ve své práci zejména postoje české 

veřejnosti a vliv médií. Neformální instituce se promítají skrze zákonodárnou moc do 

legislativy a není-li tomu tak, dochází k obcházení zákonných norem. V rámci rozsahu této 

práce se tedy budu zabývat především formálními pravidly, o těch neformálních bude 

pojednáno jen okrajově, přičemž budu sledovat způsob, jakým ovlivňují vstup a aktivitu 

migrantů na českém pracovním trhu. 

 

7. VLIVY PODÍLEJÍCÍ SE NA UTVÁ ŘENÍ POLITIK 

  

 Určující podmínky v oblasti ekonomické migrace nejsou neměnné a do značné míry je 

ovlivňuje vývoj situace na trhu práce, který ovlivňuje názor veřejnosti i zákonodárné moci a 

také nežádoucí prvky, jakým je bezesporu korupce. Nelze opomenout ani faktory, které 

ovlivňují rozhodování se zaměstnavatelů při přijímání nového pracovníka. Legislativa týkající 

se migrace není jedinou právní normou, která ovlivňuje volbu zaměstnavatele při najímání 

zahraničního pracovníka legální nebo nelegální formou.  

 

7.1 Korupce a lobbing 

 

Na rozdíl od korupce, je lobbing legální formou prosazování zájmu dané skupiny 

v procesu tvorby politiky. Hovoří se o tzv. euro-lobbingu, přičemž lobbyisti jsou uznávanou 

skupinou ovlivňující rozhodovací proces (Potůček, 2005:54) 

 

 Korupce i lobbing, respektive jejich aktéři potřebují stát. Využívají totiž státní 

struktury a vnitřních mechanismů způsobem, který vede k jejich osobnímu obohacení a který 

je v rozporu s veřejným zájmem. Na tento problém v ČR pravidelně upozorňovala nejen 

Evropská komise (Zeman, 2009), negativní výsledky hodnocení veřejné správy se projevuje i 

v mezinárodních srovnáních (Nešpor, Večerník, 2006:179).   



 Česká společnost si je dlouhodobě vědoma tohoto problematického fenoménu. Jak 

upozorňuje Benešová, média nejvíce spojují v transformační dekádě korupci s politickými 

stranami a ozbrojenými složkami státu (Benešová, 2006).12  

V roce 1997 se prvně v historii země měří index CPI, index vnímání korupce. Na 

stupnici v rozmezí nula až deset. Tato nejvyšší hodnota značí,  že v zemi s tímto indexem není 

korupce občany vnímána. Česká republika dosáhla nejvyšší hodnoty 5,2 v roce 1997 a poté až 

o deset let později v letech 2007-2008. Korupce byla vnímána nejvíce v roce 2002, index CPI 

dosáhl hodnoty 3,713 (viz graf 7.1.1) 

 

Graf 7.1.1. Vývoj indexu CPI  České republiky 

 
Zdroj : Transparency International, 2011. 

 

V návaznosti na měření tohoto indexu se jako první se zavázala bojovat proti korupci 

teprve vláda Miloše Zemana v programovém prohlášení z roku 199814. Od té doby se tato 

problematika stává opakujícím se bodem programových prohlášení. 

 

 Nepříliš lichotivé hodnocení značného vlivu těchto faktorů vychází už z prvotního 

způsobu přejímání institucí v ČR. Je-li totiž nová legislativní norma přijata nebo změněna 

v rychlém a nepříliš domyšleném procesu, vynucuje si vzápětí další novelizaci a dochází k 

„souběhu mezi právem a morálkou“. Zákonodárci se při tvorbě nových zákonů často nechaly 

                                                 
12 Dostupné zde http://is.muni.cz/th/75973/esf_m/Diplomova_prace_se_zadanim_.doc 
13 Dostupné zde 
http://www.transparency.cz/doc/publikace/indexy/cpi_2010/CPI2010_Vyvoj_indexu_CPI_1997_2010.pdf 
naposledy dne 15.11.2011. 
14 Dostupné zde http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-
cr/milos-zeman/Programove-prohlaseni-vlady_1.pdf, naposledy dne 15.4.2011. 



vést nikoliv společným dobrem, ale „oportunismem kompaktních zájmových skupin“  

(Mlčoch, 2006:23). 

 Tento stav vychází podle hodnocení tohoto autora ze vzorů reálného socialismu a 

místo důvěry nyní panují v české společnosti tyto její „náhražky“ :  

 

1)       Sevřená klientelistická uskupení, které se objevují v ekonomice, v politických stranách,    

v mocenském státním aparátu a ve veřejné správě. 

2) Vzhledem k malé vynutitelnosti smluvních závazků dochází ke korupci a tento stav je 

ospravedlněním značného „bujení litery zákona enormního právního „pozitivismu“ a 

manýrismu“ 

3) Široká veřejnost pochybuje o legitimním získání majetku v novodobé historii 

4) Podle Giddense je důvěra integrujícím mechanismem, nezbytným pro fungování 

expertních systémů a to zejména v postkomunistických zemích  

 (Mlčoch, 2006 : 95 - 96). 

 

 Stát podniká legislativní kroky i v této oblasti a Novela trestního řádu č.265/2001 Sb., 

která začala platit  od 1.ledna 2002, dala vzniknout Úřadu finanční kriminality a ochrany státu 

a speciálnímu oddělení pro korupci. Dalším významným opatřením byla  ratifikace Úmluvy 

OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v podnikatelských transakcích 

(Zeman, 2009). Ministerstvo vnitra ČR dále zavedlo protikorupční linku 199 a dalo vzniknout 

protikorupční kampani, jejíž součástí je i manuál z letošního roku. 

 V současné době je téma korupce živě médii probíráno v kauze policistky, které bylo 

prokázáno braní úplatky na cizineckém oddělení, za což byla pravomocně odsouzena. Podle 

některých vyjádření si „zakoupila“ milost prezidenta republiky a nyní se případem zaobírá 

Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality.15 

 

 V rámci expertních rozhovorů se Michaela Límová při popisu komplikací, které 

přináší propojení povolení k pobytu a pracovního povolení zmínila o propojení mezi 

zprostředkovateli nebo firmami a jednotlivými úřady práce při získávání pracovního povolení 

pro jimi potřebné pracovníky. „Není to snad vždy ani korupce, i když to jistě může být, ale je 

to určitá spolupráce.“ (Límová, rozhovor). Složitá administrativa u pracovní migrace přispívá 

k rozvoji neformálního sektoru a zprostředkovatelé práce pro cizince z třetích zemí často 

                                                 
15 Dostupné zde http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-53242670-policie-resi-moznou-korupci-pri-prezidentskych-
milostech-kvuli-udajnemu-uplaceni 



korupcí ovlivňují úředníky, popřípadě používají podvody. V rámci výzkumu odpovědělo 56 

respondentů z třetích zemí, že státní složky jsou si tohoto obcházeni vědomy (Grygar, Čaněk, 

Černík, 2006). 

 

7.2 Faktory určující politiku zaměstnavatelů 

 

 Rozhodování obchodních společností, tedy firem se odvíjí od finančního trhu a daňového 

systému konkrétní země. Jejich úvahy se dotýkají správného nastavení jejich ekonomické činnosti 

tak, aby došlo k dosažení zlatého pravidla podnikání, tj. maximalizaci zisku. Tyto úvahy se 

samozřejmě týkají i nákladů na legální zaměstnance a porovnání s rizikem odhalení nelegálního 

zaměstnávání. 

 

Daňová zátěž je v České republice jako komplex pod průměrnou hodnotou všech 

členských zemí Evropské unie, je však podstatně vyšší ve srovnání s daňovou zátěží jiných 

zemí na stejném stupni ekonomického vývoje (Nešpor, Večerník, 2006). Přesto, firmy tuto 

zátěž obcházejí a z dlouhodobého hlediska se situace příliš nezměnila. Podle údajů Vintrové 

tvořila v době transformace šedá ekonomika 10-20% HDP (Večerník, 1998) a podle studií 

OECD jsou odhady mezi 10-24% (Macháček, 2002).  

Citlivost investorů na právní normy a daňové sazby se projevuje v celosvětovém 

měřítku. Nicméně, podle mnoha teoretiků kladou investoři větší důraz na jiné faktory než na 

daňové zatížení konkrétní země (Vítek, 2008). Do těchto nedaňových faktorů patří mimo jiné 

i etické normy, což je v souladu s teorií Etzioniho i neoinstitucionální ekonomie týkající se 

reputačního mechanismu. Metoda, která vyhodnocuje vliv daňových sazeb na tok investic, se 

nazývá metodou daňových klínů. Vychází z  metody kalkulace Kinga a Fullertona, nyní se ale 

používá rozpracovanější verze OECD a Sorensena.16 Daňové klíny jsou metodou, s jejíž 

pomocí lze srovnávat distorznost důchodového zdanění společností jednotlivých států (Vítek, 

2008). Josef Valach přímo uvádí, že platby povinného pojištění zaměstnance zdražují cenu 

pracovníka, ovlivňují úvahy o počtu zaměstnanců, o stupni mechanizace nebo o dodávání 

některých služeb externími dodavateli (outsourcing) (Valach, 1999).  

 

 Výše odvodů na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení je určena procentuálně a 

od 1.1.2009, tj. za pravicové vlády Miroslava Topolánka došlo k jejich snížení. Zdravotní 

pojištění se odvádí do fondu zdravotního pojištění, kam právnická osoba odvede 9% a 

                                                 
16 Detailnější postup metodiky výpočtu daňových klínů lze nalézt viz Vítek, 2008 : 238-247. 



zaměstnanec 4,5% z celkové mzdy. Do sociálního zabezpečení je započítáno důchodové a 

nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku nezaměstnanosti. Celkově odvede firma 

na těchto odvodech 31,5% ze mzdy zaměstnance a srážka ze mzdy zaměstnance pak na tyto 

odvody činí 6,5%.  

Podle vládou schváleného „Návrhu opatření k řízení ekonomické migrace, ochraně 

práv osob migrujících za prací a realizaci návratů“ by se cizincům odjíždějícím ze země mělo 

vrátit zaplacené pojistné na sociální zabezpečení. To by v praxi znamenalo, že roky, které 

v této zemi cizinec odpracoval, by se mu nezapočítávaly do důchodového pojištění. Pokud by 

zaměstnavatel za ekonomického migranta pojistné neodváděl, mohli by se cizinci jakožto 

„méně nákladní zaměstnanci“ stát formou nečisté konkurence mezi firmami (Čižinský, 2011). 

 

8. EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ INSTITUCE 

 

8.1 Institucionální vymezení Evropské unie 

 

Hayek ve svém proslaveném díle Cesta do otroctví tvrdí, že nebudou-li národní subjekty a 

jejich představitelé podléhat žádnému jinému vyššímu zákonu, povede úzké sledování 

národních zájmů až k střetnutí sil (Hayek, 1990). Z tohoto důvodu by měla být vytvořena 

mezinárodní organizace, která bude dbát o dodržování řádu a tvořit podmínky pro svobodné 

plánování.  

 

Prvním případem evropské institucionální spolupráce panovníků je návrh francouzského 

diplomata Pierra Dubiose z roku 1306 na stálé shromáždění šlechticů, kteří měli zabránit 

možným konfliktům na základě vzájemných konzultací (Pitrová, 2002). Současná podoba 

Evropské unie a její pravidla je formou institucionálního nadnárodního upořádání, která se 

dosud nikdy neobjevila  (Voigt, 2008).  

 Prvkem, který způsobuje nezařaditelnost EU, je její institucionální nastavení (Wihtol 

de Wenden, 1999). Důvodem k vstupu a setrvání v Evropské unii je podle realistické školy 

mezinárodních vztahů očekávaný zisk. Jelikož členské země musí do jisté míry snášet 

omezení své suverenity, účast v tomto společenství jim na oplátku přináší společné řešení 

vnější, respektive vnitřní hrozby. Naproti tomu idealistický model tvrdí, že účast členských 

států na nadnárodní úrovni spolupráce  vychází z ideje o budoucích pozitivních přínosech 

společné aktivity. Důraz je kladen nikoliv na zisk, ale na sdílení společných hodnot (Pitrová, 

2002), tedy na soulad a podporu evropské kultury a sdílených neformálních institucích. 



 

 Skutečnost, že se členské státy doposud nesjednotily ohledně některých cílů, je podle 

Pitrové důsledkem prolínání supranacionálního a a intergovernmentálního přístupu.  

 

 Supranacionální paradigma, které se projevuje v nařízeních Evropské unie, posiluje 

pozici nadnárodních evropských orgánů a to v neprospěch jednotlivých národních zemí 

(Pitrová, 2002). Supranacionální paradigma se projevuje v komunitárním právu, které se dále 

dělí na právo primární, tj. na zakládací smlouvy Evropského společenství a právo sekundární, 

tzn. na právní  a smluvní akty podniknuté orgány zakotvenými v zakládajících smlouvách. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že sekundární právo ustanovuje normy (směrnice, nařízení, 

opatření, stanoviska), která nejvíce ovlivňují legislativní řády členských zemí a která dříve 

spadaly do kompetence národního státu. Komunitární právo představuje první pilíř 

evropského práva a zahrnuje nejdůležitější oblasti jako je soudní spolupráce, zemědělskou a 

průmyslovou politiky, evropské občanství a od konání summitu v Maastrichu definuje i 

pohyb osob v unijním prostoru (Zeman, 2009). 

 

 Podle teorie intergovernalismu nadále zůstává jednou z nejdůležitějších evropských 

hodnot suverenita států a vlády členských zemí jsou aktéry, kteří spolu vstupují do interakcí. 

Klíčovým pojmem je kooperace (Baršová, 2007). Vyjádřením intergovernmentalismu je 

právo unijní, které vychází z předpokladu nadnárodní spolupráce. Právo Evropské unie proto 

není z principu nadřízeno národním legislativám a je vyjádřeno druhým a třetím pilířem. 

Z optiky migrace se druhý pilíř týká zejména lidských práv, ochrany demokracie a zahraniční 

politiky; zatímco třetí pilíř řeší eliminování projevů rasismu a xenofobie. Komunitární a unijní 

právo tvoří společně evropské právo (Zeman, 2009).  

Evropská unie umožňuje i tzv. opt out, tedy výjimky pro jednotlivé země co do plnění 

některých společných ustanovení smluv (Plechanovová, 2004). 

 

8.2 Přehled nejdůležitějších milníků definujících ekonomickou migraci v EU 

  

 Geddes rozlišil tři významné milníky a období, které charakterizují celkový vývoj 

migrační politiky na úrovni Evropské Unie (Kovalcik, 2009). 

 Prvním jsou 50.léta 20.století, kdy zdevastované ekonomiky po druhé světové válce  

pohlíželi na migranty jako na cenné pracovníky, kteří se podílí na obnově zničené Evropy. 



Z tohoto důvodu uzavíraly evropské země bilaterální smlouvy s vybranými státy a snažili se 

rekrutovat co nejvíce pracovní síly. 

 Druhé období začalo v roce 1973 s ropnou krizí a trvalo až do pozdních 80.let. 

Migranti, kteří přijeli na základě dočasných bilaterálních dohod se začali v cílových zemích 

dlouhodobě usazovat. Začala převažovat rodinná migrace a objevuje se fenomén migrantů 

druhé generace. V důsledku krize začali být migranti považováni ve veřejných diskusích za 

destabilizující prvek a příčinu hospodářských a společenských problémů Nastává období 

sekuritizace migrační politiky. I přes snahu vlád zastavit migrační toky, tlak ze strany 

migrantů přetrvával a vytvořil nové kanály vedoucí do Evropy (Kovalcik, 2009, Polanská, 

Kadlecová, 2008). Nejvýznamnější milníky prvních dvou etap zaznamenává tabulka 8.2.1.

  
Tabulka 8.2.1 Vývoj migrační politiky do Maastrichtské smlouvy 

platnost událost Popis 

1957 Římská smlouva  
Hlava III, článek 48 definuje volný pohyb pracovníků členských zemí 
Společenství  

1968 Nařízení Rady (EHS) č.1612/68 zpřesňuje podmínky volného pohybu zaměstnanců 

1985 Schengenské dohody Prvně podepsané, potvrzené v dalších dokumentech, podle Barošové byla  

    společná migrační a azylová politika neplánovaným doplňkem vnitřního trhu 

1986 Trevi group vznik skupiny Trevi Group pro Imigraci 

1987 Jednotný Evropský akt větší otevřenost trhů, odstranění kontrol osob a zboží na vnitřních hranicích  
 

Zdroje dat : EUR Lex; Kovalcik, 2009; Barošová, 2007. 

 

 

 Po pádu železné opony a skončení studené války nastává třetí období charakterizované 

strmým vzestupem azylantů. Došlo k prolínání mezi ekonomickou a azylovou migrací a 

reakcí členských států je zavedení „extrémně“ restriktivní azylové politiky, která na všechny 

žadatele o azyl automaticky pohlížela jako na podvodníky zneužívajících odkazu lidských 

práv a Ženevské konvence. Vydávat se za uprchlíka bylo často jedinou možností legálního 

vstupu do cílové země pro ekonomické migranty. 

Takto vysoce restriktivně nastavená legislativa vedla k trvalému nárůstu neregulérní migrace 

a diversifikaci zemí původu migrantů (Polanská, Kadlecová, 2008, Drbohlav, 2008).  V roce 

1985 a posléze v roce 1989 se taktéž prvně objevuje nelegální migrace jako téma jednání a 

nejvyšší evropské úrovni (Drbohlav, 2008). 
 

  Toto nové postbipolární rozložení sil a s ním spjatá politická a ekonomická 

situace současně nutila Společenství k řešení nedostatků institucionálního rámce. Výsledkem 

byla Maastrichtská smlouva, podepsaná 9. - 10. prosince 1991 v Maastrichtu, která je 

zakládací listinou Evropské unie. Do agendy společného trhu nově spadala zahraniční a 



bezpečností politika a sféra justice a vnitra. Nicméně tato smlouva obsahovala větší množství 

změn v agendě Společenství, ale ne už změn institucionálních. Jedním z nich  byla 

supranacionalizace agendy v 1. pilíři, ale pouhý návrh mezivládní spolupráce v 2. a 3. pilíři 

(Pitrová, 2002). Azylová a migrační politika spadala do třetího pilíře, přičemž byly stanoveny 

podmínky pro pobyt občanů třetích zemí, které obsahovaly podmínky slučování rodiny a 

přístup k zaměstnání. Přesto, teprve s přijetím Maastrichtské smlouvy se dostala ekonomická 

migrace do legislativního rámce ES/EU. Nadále ovšem zůstávala aktivita v této oblasti 

zejména na jednotlivých členských státech (Baršová, 2007). Vývoj společných politik 

v období v letech 1987-1994 zachycuje tabulka 8.2.2. 
 

Tabulka 8.2.2 Vývoj migrační politiky do Amsterdamské smlouvy 

platnost událost Popis 

1993 Maastrichtská smlouva změny spolupráce v pilířích, stanovení podmínek pro občany z třetích zemí 

1993 summit v Kodani  nová, měkčí kritéria pro vstup nových členských zemí a tím i zvětšení  
    vnitřního trhu Unie 

1993 Bílá kniha - zaměstnanost strategie pro zvýšení zaměstnanosti a hospodářského růstu 

1994 Rezoluce Rady o omezení   převažovalo mínění, že kvůli vysoké nezaměstnanosti je nutné migraci  

  přijímání občanů třetích zemí omezovat a proto byl zaveden princip "přednosti Společenství", tj. lze  

  na území členských států  zaměstnat občana třetí země jen pokud, není možné toto místo obsadit  

  za účelem zaměstnání domácím pracovníkem, občanem EU, popřípadě občanem  

  a za účelem samostatné  třetí země trvale usazeném v členském státě EU 

  výdělečné činnosti   
 

Zdroje dat : Euroskop; Zeman, 2009; Baršová, 2007. 

 

 

 V roce 1995 vypracovala Rada „Doporučení o harmonizaci prostředků boje proti 

nelegálnímu přistěhovalectví a nelegálního zaměstnávání“, na který v roce 1996 navazuje na 

dokument „Doporučení o boji proti nelegálnímu zaměstnávání  státních příslušníků třetích 

zemí“.  I přesto, že tyto dokumenty mají pouze doporučující charakter, jsou podle Baršové 

politicky významné. A to z toho důvodu, že Rada v něm navrhuje zavedení účinných sankcí 

proti zaměstnavatelům nelegálních migrantů, ověřování dokladů zahraničních pracovníků 

zaměstnavateli a trestní postihy zaměstnavatelům i zprostředkovatelům za obchodování 

s pracovní sílou, jelikož v některých členských státech, hrozí zaměstnavatelům a 

zprostředkovatelům finanční sankce (Drbohlav, 2008). 

 

 V Amsterdamské smlouvě byl stanoven jako jeden z cílů zachování a rozvíjení 

prostoru Unie jakožto prostoru svobody, bezpečnosti a práva, v němž je zaručen volný pohyb 

osob. Tento pohyb ale musí být doprovázen kontrolou vnějších hranic, přistěhovalectví, azylu 

i potíráním kriminality. Amsterdamská smlouva taktéž včlenila schengenskou spolupráci do 



institucionálního rámce EU (Baršová, 2007:33). "Schengen znamená více svobody uvnitř, ale 

méně svobody navenek“ (Čižinský, rozhovor) . 

 Podle Pitrové chyběla Společenství jednotná představa o směru jeho vývoje a z tohoto 

důvodu byla zachována struktura tří pilířů (Pitrová, 2002:67).  Otázky dotýkající se vízové, 

azylové a přistěhovalecké politiky byly vyčleněny z třetího pilíře a nově se staly součástí 

acquis communautaire, tj. prvního pilíře. Stalo se tak začleněním nové Hlavy IV.SES do 

Smlouvy o EU (Plechanovová, 2004), přičemž článek 63 upravuje legální přistěhovalectví.  

Společnou přistěhovaleckou politiku v sobě zahrnovala již Smlouva o EU, nicméně postupná 

komunitarizace tohoto tématu je započata teprve s přijetím Amsterdamské smlouvy  

(Dávid, Sehnálek, Valdhans, 2010). Rada upravuje pohyb občanů třetích zemí v rámci EU, 

v případě že jsou rezidenty členského státu. Nicméně, v těchto nových primárních smlouvách 

není na rozdíl od Maastrichtu explicitní ustanovení o působnosti EU/ES, které se dotýká 

regulace ekonomických migrantů. Článek 63 u ekonomické migrace totiž nemusí členská 

země nutně dodržovat (Baršová, 2007). Dalším zdrojem problémů se následně ukázalo 

ponechání přijímání rozhodnutí v oblasti migrace podle pravidel unijního práva, ačkoliv se 

tato oblast přesunula do práva komunitárního. K přijetí rozhodnutí tak je nutné získat souhlas 

všech členských států, z nichž každý má právo veta, což se v následujících letech ukázalo jako 

značná překážka při harmonizaci legislativy této politiky. 

 Silně restriktivní postoj k ekonomickým migrantům se zmírnil koncem 90.let, jelikož 

se v tomto období potýkal celý prostor Evropské unie zejména  s nedostatkem IT odborníků. 

Tento přístup se projevil v roce 1999 na zasedání Evropské rady v Tampere a následně na 

dalším zasedání v roce 2003 v Soluni. 

 V rétorice typické pro celé třetí období, což je sekuritizace a omezování migrace, 

pokračují dokumenty zaměřené na potírání neregulérní migrace. V roce 2001 vypracovala 

Evropská komise „Sdělení o společné politice týkající se nelegální migrace“, v němž je 

kladen důraz na společný postup všech členských zemí a řešení této situace postihem 

zaměstnavatelů, kteří tuto situaci způsobili. O rok později byl přijat „balíček proti 

převaděčství“, který určoval postihy za napomáhání k nelegálnímu vstupu a pobytu. Byl 

odmítnut, jelikož na jeho základě by bylo možné sankciovat i ty, kteří migrantům pomáhají, 

tj. charity a neziskové organizace. V roce 2006 pokračuje Komise v této aktivitě a předkládá 

„Sdělení o prioritách boje proti nelegálnímu přistěhovalectví“, kde je opětovně konstatováno, 

že za současný neutěšený stav mohou zaměstnavatelé. Kde není poptávka, není ani nabídka. 

Komise taktéž konstatuje, že z 27 členských států jich má 26 zavedené peněžité sankce pro 

zaměstnavatele a 19 členských zemí i sankce trestní. Tyto pokuty ale nejsou v praxi často 



vymáhány. Následující rok vypracovala Komise návrh, aby zaměstnavatelé nelegálních 

migrantů byli vyloučeni z veřejných zakázek, dále jim byly uzavřeny provozovny, byli 

povinni hradit náklady na deportaci neregulérního migranta a také, aby zaměstnavatel 

kontroloval pobytový režim cizince, přičemž by stát každoročně přezkoumal 10% 

zaměstnanců. Proti návrhu se okamžitě postavila organizace chránící zájmy podnikatelů 

Business Europe. Tabulka 8.2.3 podává přehled postupné sekuritizace migrace a snahy Rady 

poupravit právní normy. 
 

Tabulka 8.2.3 Vývoj migrační politiky od Amsterdamské smlouvy do současnosti 

platnost událost Popis 

1997 Amsterdamská smlouva přesun migrační politiky do 1.pilíře jako acquis communitaire 

1999 Evropská rada v Tampere Rada vyzvala k harmonizaci legislativy pro přijetí a pobyt občanů třetích zemí 

    první signál změny negativního pohledu na migraci 

2001 
Směr. Rady o podmínkách vstupu 
a   zachování "přednosti Společenství", práva migranta by se zvětšovala 

  pobytu občanů třetích zemí  s délkou pobytu - návrh odmítnut již v prvním čtení, na Směrnici navazuje 

  za účelem placeného zaměstnání Zelená kniha (2005) 

  nebo samostatně výdělečných    

  činností   

2003 Smlouva z Nice úprava Maastrichtské smlouvy, završeny institucionální změny pro otevření   

    Unie novým členským státům  

2003 Evropská rada v Soluni důraz na potřebu zkoumání zákonných cest přistěhovalectví, na úrovni  

    jednomyslného přijetí členských států neprosazeno 

2005 Haagský program navazuje na Tampere, výzva k společné migrační politice, dodržování 

    základních lidských práv a integraci migrantů 

2005 Zelená kniha o přístupu EU  návrh sjednocení pravidel podle horizontální (pro všechny cizince) nebo  

  k řízení ekonomické migrace vertikální (odvětvové) ekonomické migrace  

    nepřijato cca polovinou členských států, zaměstnavateli i odbory 

2005 
Plán politiky v oblasti legální 
migrace  snaha Komise přijmout minimální pravidla - obecná směrnice by sjednotila 

    žádost o pobyt a pracovní povolení občanů z třetích zemí a upravuje 

    legislativu pohybu těchto osob, kteří již jsou usídlení v některém členském 

    státě 

    4 další směrnice - zaměřené pouze na zaměstnance, nikoliv OSVČ 

2009 Směrnice 2009/50/ES, známá jako  občan třetí země, který vykonává zaměstnání, pro která je nutná vysoká   

  Směrnice o modrých kartách kvalifikace, je chráněn jako domácí zaměstnanec bez ohledu na druh 

    pracovního vztahu 

2010 Lisabonská smlouva  mění institucionální nastavení a dovoluje hlasování kvalifikovanou většinou,  

    čímž se ruší právo veta členských států, které doposud u ekonomické migrace 

    platilo 
Zdroj dat : EUR Lex, Baršová 2007, Euroskop 

 

 V roce 2010 nastává velký přelom v oblasti přijímání legislativy dotýkající se 

ekonomických migrantů a to přijetí Lisabonské smlouvy. V ní se ruší právo veta členských zemí 

v této oblasti a Hlava IV. „Vízová, azylová a přistěhovalecká politika a jiné politiky týkající 

se volného pohybu osob“ se mění na Hlavu V „Prostor svobody, bezpečnosti a práva“. Je 

implementován i nový článek 63a SES, který přesně definuje pravomoci Evropské unii 

v oblasti imigrace, které byly převedeny do její kompetence. Jedná se konkrétně o :  



1) podmínky vstupu a pravidla vydávání víz, včetně těch, které se týkají  sloučení rodiny  

(Dávid, Sehnálek, Valdhans, 2010). Tento krok Evropské unie je logickým vyústěním 

skutečnosti, že právě odkaz na lidská práva a sjednocení rodiny bývá často zástěrkou pro 

příliv dalších migrantů. 

2) Určení rozsahu práv legálně pobývajících občanů třetích zemí, včetně nastavení podmínek, 

za jakých mohou tito migranti využívat volného pohybu osob v celé Evropské unii. 

3) Evropská unie nově definuje i oblast nedovoleného přistěhovalectví a pobytu, zahrnující i 

vyhoštění a 4) stanovuje podmínky boje proti organizovanému obchodu s lidmi.  

 

Podle článku 63a SES provádí Evropská unie společnou přistěhovaleckou politiku, přičemž 

jednotlivá opatření v konkrétních oblastech přijímá Evropská rada společně s Evropským 

parlamentem. Zjednodušeně lze říct, že Evropská unie nově řídí oblast imigrace, zatímco 

národní státy nadále samostatně upravují integrační politiky a mohou si stanovit objem 

legálních vstupů občanů třetích zemí, což je důležitý mechanismus pro kontrolu a ochranu 

vnitřních pracovních trhů.  

 Současně byla s Lisabonskou smlouvou závazně přijatá i Listina základních práv a 

svobod Evropské unie. Její působnost je ohraničena smlouvami Evropské unie a podle 

Šiškové určuje základní lidská práva jen velmi vágně. Zpřesnění obsahu této Listiny tak závisí 

na sekundárních právních normách. I v předchozím období se na tuto listinu unijní instituce 

často odvolávali, ačkoliv nebyla právně závazná, výjimkou z tohoto pravidla byl například 

Soudní dvůr (Dávid, Sehnálek, Valdhans, 2010). 

 

 Mimo velkých systémových změn institucionálního nastavení jsou přijímány i dílčí 

úpravy, které Baršová rozděluje na dva druhy. Prvním jsou normy prvotní regulace, které 

cíleně upravují ekonomickou migraci,  např. „Směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 

2005 o zvláštním postavení pro přijímání příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého 

výzkumu“. Normy druhotné regulace pak upravují jen dílčí aspekt, ale v důsledku má dopad 

na pohyb zahraničních pracovních sil, např. „Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22.září 2003 

o právu na sloučení rodiny“ a „Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25.listopadu 2003 o 

právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími 

residenty“. Tyto normy řídící se etickými imperativy do velké míry znesnadňují regulaci 

ekonomické migrace shora (Baršová, 2007).  

 

 



8.3  Důvody pomalého postupu europeizace v oblasti pracovní migrace 

 

 Členské země se podle Baršové neshodly na společném postupu v případě ekonomické 

migrace hned z šesti důvodů. Prvním je samotný princip intergovernalismu, kdy spolupráce 

při řízení legálních pracovníků nenabízí zemím jasnou kompenzaci za omezení jejich 

suverenity. Neexistuje příliš hustá síť mezinárodních norem a institucí, které by napomohly 

usnadnit proces přijetí společné politiky a členské země nemají shodné potřeby a zájmy. 

Směrnice umožňují řadu výjimek a derogací a objevují se obavy z nárůstu byrokracie. 

V případě hlasování kvalifikovanou většinou se země obávají, že u předmětu jejich zájmu 

budou přehlasovány. Krom toho, úředníci, kteří se v národních státech zabývají touto 

politikou, nejsou příliš zapojeni do mezivládní spolupráce a nesdílí tak stejné hodnoty. Opět 

zde působí vliv neformálních institucí. Částečně působí i fakt, že Komise jako aktér politiky 

zatím dostatečně nevysvětlila důvod harmonizovaného postupu v této oblasti  (Baršová, 

2007).  

 

 V opozici k názoru Baršové vidí Scharpf Evropskou unii jako institucionalizovanou 

formu mezinárodní ekonomické nezávislosti, která právě svým vymezením může přispívat 

k dorovnání demokratického deficitu v Evropě. Ačkoliv se jedná o proces řízený elitami, 

který oslabuje národní státní instituce, není podle tohoto autora Evropská unie příčinou mírně 

klesající důvěry v evropské politické instituce. Naopak, Evropská unie se potýkala s mnohem 

více problémy, které řešila razantněji, než jiné globální a regionální instituce veřejné správy 

(Putnam, Pharr, 2000). 

  

 Genç upozorňuje, že v oblasti migrace se Evropská unie nachází v jisté schizofrenii. 

Na jedné straně se migraci brání a vnímá ji jako ohrožení své bezpečnosti a identity a na 

straně druhé migranty pro fungování svého hospodářství potřebuje (Kovalčik, 2009). Z tohoto 

důvodu byla značná část ekonomické migrace po dlouhou dobu definována mimo základní 

legislativní nastavení EU. Migranti vstupují na pracovní trhy členských zemí na základě 

bilaterálních dohod, ale mnohem častěji se tak děje s odvoláním na listiny zaručující základní 

lidská práva jako je právo na sloučení rodiny a právo na azyl (Wihtol de Wenden, 1999).  

  

 V současné době je Evropa jako celek vystavena několika rizikům, nově se potýká 

s ekonomickou recesí, konkurencí asijských trhů a v době ekonomické recese i zvyšující se 

mírou nezaměstnanosti v členských zemích. Poslední jmenovaný problém a jeho šíři ukazuje 



tabulka 8.3.1, která zobrazuje propad zaměstnanosti v době propuknutí krize ve všech zemí 

OECD. 
 

Tabulka 8.3.1 Rozdíl v nezaměstnanosti evropských zemí v letech 2008 a 2009. 

  
2008 2009 

nárůst v 

% 

Rakousko 3,8   4,8   1,0 

Belgie 7,0   7,9   0,8 

Česká republika 4,4   6,7   2,3 

Dánsko 3,3   6,0   2,7 

Finsko 6,4   8,2   1,8 

Francie 7,8   9,5   1,6 

Německo 7,3   7,5   0,2 

Řecko 7,7   9,5   1,8 

Maďarsko 7,8   10,0   2,2 

Island 3,0   7,2   4,3 

Irsko 6,4   11,9   5,5 

Itálie 6,8   7,8   1,1 

Lucembursko 4,9   5,2   0,3 

Nizozemí 3,1   3,7   0,7 

Norsko 2,5   3,2   0,6 

Polsko 7,2   8,2   1,0 

Portugalsko 7,7   9,6   1,9 

Slovensko 9,5   12,0   2,5 

Slovinsko 4,4   5,9   1,5 

Španělsko 11,4   18,0   6,6 

Švédsko 6,2   8,3   2,1 

Švýcarsko 3,5   4,4   0,8 

Velká Británie 5,6   7,6   1,9 

Euro zóna 7,6   9,4   1,9 

OECD Celkem 6,1   8,3   2,2 

 

Zdroj dat : OECD, Migration Outlook 2010. 

 

 

 Aktuální míry nezaměstnanosti členských zemí Evropské unie ukazuje graf 8.3.1. Je 

z něho patrné, že míra nezaměstnanosti ČR se nachází pod průměrem celého prostoru Unie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Graf 8.3.1 Srovnání míry nezaměstnanosti jednotlivých členských zemí v roce 2011 

 

Zdroj : Svaz  průmyslu a dopravy ČR, 2011. 

 

 Právě ohrožení trhů práce může být jedním z důvodů, proč se po několika dekádách 

podařilo na supersystémové platformě nalézt konsenzus a omezit právo veta členských států 

v případě harmonizace politik. Na druhou stranu se v současné době velkých hospodářských 

potíží zejména Řecka a Itálie a zdlouhavým jednáním o finanční pomoci, stále častěji hovoří o 

rozpadu eurozóny. S tímto krokem by nejspíš souvisela i stagnace, ne-li přímo odmítání 

uskutečňování společných politik členských států.  

 

8.4      Neregulérní pracovní migrace v evropském kontextu 

 

 Ve většině členských zemí tvoří přistěhovalci méně než 10% celkové populace, 

nicméně podle odhadů neregulérní migrace bude toto číslo mnohem vyšší. Neregulérní 

migranti se v mnoha případech ocitli v této situaci právě kvůli chybějící flexibilit ě legálního 

prostředí, jelikož se politika Evropské unie i členských zemí zaměřuje mnohem více na 

restrikce, uzavření hranic a deportace, než na integraci cizinců do společnosti. Tento jev je 

zrcadlením politik členských států, které se k tomuto pojetí přiklonily kvůli saturaci trhů 

práce. V celé Evropě se mění charakter práce, jelikož průmysl již dále neroste a právě v tomto 

sektoru se nejvíce uplatnili manuálně pracující cizinci. Současně se státy potýkají s rostoucí 

nezaměstnaností některých etnických menšin. 

 



 Přičemž podle Muhič platí jednoduchá přímá úměra : čím restriktivnější je legislativa o 

pracovní migraci, tím se zvětšuje prostor pro neregulérní migraci, která se zpravidla děje 

nepovoleným překročením státních hranic, překročením povolené doby pobytu nebo 

vykonáváním aktivity, která není v souladu s vydaným povolením. První způsob neregularity 

je úzce propojen s obchodováním s lidmi a dalším závažným porušováním zákonů (Polanská, 

Kadlecová, 2008). 

 Podle odhadů se v unijním prostoru pohybuje 4,5 až 8 milionů neregulérních migrantů 

bez jakéhokoliv pobytového režimu (Drbohlav, 2008) a toto číslo se každoročně zvyšuje 

přibližně o dalších 400 tisíc migrantů.  

 

 Opatření Evropské unie, která mají zabránit neregulérní migraci shrnula Muhič 

následovně :   

1) Spolupráce s třetími zeměmi, přičemž dochází k boji proti „push“ faktorům (chudoba, 

etc) již v zemích původu 

2) Zabezpečení hranic a společná databáze osobních údajů 

3) Boj proti obchodování s lidmi 

4) Boj proti nelegálnímu zaměstnávání, který se dotýká i zprostředkování takovýchto 

pracovních míst. Nicméně nadále není úspěšný boj proti přísnému sankciování 

zaměstnavatelů  

5) Rozvoj politiky návratu do zemí původu a uzavírání readmisních smlouv. Jak autorka 

podotýká, rodné země ekonomických migrantů často nemají prostředky pro umístnění 

navrátivších se neregulérních migrantů. 

6) Spolupráce mezi „styčnými imigračními důstojníky“, jejichž cílem je koordinace 

návratů neregulérních pracovníků. Tito by také měli včas varovat před možnou 

hrozbou  nelegální migrace z dané země 

7) Zhodnocení opatření, která souvisí s přepravními společnostmi 
 

 Tento přístup není úspěšný, protože hranice vně Schengenského prostoru nejsou 

neprodyšně uzavřené, deportace nejsou dostatečně citlivé vůči již integrovaným nelegálně 

pobývajícím cizincům a zejména se nedaří dostatečně postihovat zaměstnavatele, takže za 

neregulární pracovní aktivitu je tvrdě potrestán cizinec (Polanská, Kadlecová, 2008) . Což je 

přístup, který podporuje moderní otroctví.  

 V době hospodářské konjunktury si většina vlád uvědomovala přínos legální migrace 

pro hospodářský růst i pro demografické účely. Více se taktéž zaměřovali na dříve opomíjené 



integrační politiky a Evropská komise viděla v otevření legálních migračních kanálů způsob 

potírání neregulérní migrace (Polanská, Kadlecová, 2008). 

 

 Evropské unii totiž chybí odborníci a jako celku se jí je nedaří přilákat na rozdíl 

například od jiných uskupení. V Evropské unii tvoří cizinci 1,72% všech vysoce 

kvalifikovaných zaměstnanců, v Austrálie tvoří 9,9%. Podle Muhič „j e známo, že i u vysoce 

kvalifikovaných pracovníků se nedaří vytvořit nějaké specifické  podmínky, např. karta pro 

vysoce kvalifikované pracovníky platná ve všech členských státech“ (Muhič, rozhovor) 

Členské země proto uplatňují dvojí trh práce EU, na primárním se snaží ekonomické migranty 

nalákat a na sekundární jejich příliv omezit. I z tohoto důvodu se ve skutečnosti jen málo 

bojovalo s neregulérní migrací a bývala obecně tolerovaným jevem, příkladem jsou 

registrovaní neregulérní migranti ve Španělsku, jejichž status je na lokální úrovni legální 

(Drbohlav, 2008). 

 

 Globální finanční krize, jejíž začátkem byl pád společnosti Lehman Brothers, ovlivnila 

celosvětovou migraci do dříve nezaznamenané míry. Jejím následkem se sice pracovní 

migrace zpomalila kvůli zvýšení nezaměstnanosti ve vyspělých ekonomikách, přesto do 

budoucna tyto ekonomiky zahraniční pracovníky nadále potřebují. Velká část cizinců 

prozatím zůstala v cílových státech kvůli vysoké míře nezaměstnanosti v zemi původu 

(Horáková, 2010).  

 Opět došlo k razantnímu zpřísnění podmínek pro legální vstup a příklon 

k cirkulárnímu pojetí pracovní migrace. Ačkoliv podle Čižinského „EU do určité míry 

integračnost podporuje“ (Čižinský, rozhovor) a v některých oblastech je evropská legislativa 

mírnější než původní národní zákony, je cirkulární migrace způsobem, jak dále omezit práva 

migrantů a zabránit jim k usazení se v cílové zemi. Jak „se ukazuje, tak žádné restriktivní 

opatření nikdy nezastavilo migraci, pokud důvody k migraci trvaly“ (Muhič, rozhovor). 

  

9. PŘEHLED VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO TRHU A PRACOVNÍ MIGRACE 

 

 Podíl zahraničních pracovníků na celkové populaci v roce 1993 činil 0,75%, v prvním 

pololetí roku 2009 to byla již 4,22%. Došlo tedy k téměř šestinásobnému zvýšení počtu 

cizinců v České republice a tato kapitola si klade za cíl popsat vývoj migrace a dále 

prozkoumat, zda se  historické zkušenosti na trhu práce mohly odrazit v postojích společnosti 

a posléze promítnout i do podoby legislativních, formálních pravidel ovlivňujících pracovní 



migraci. Souvislost mezi těmito dvěmi proměnnými nemusí být vždy přímá a zřetelná. Podle 

ruské občanky „stav na trhu práce se odráží v postojích Čechů vůči cizincům. Možná, že to 

ovlivnilo vývoj zákonů, ale je tam komplex různých okolností, jako je například postoj různých 

politiků. Politika je hodně subjektivní“ (Repina, rozhovor). Obdobně upozorňuje Muhič, že 

některé zákony jdou proti všeobecným postojům české společnosti, ale existuje propojení 

mezi očekáváním voličů a konáním politiků. Navíc jsou volení zástupci členy společnosti a 

nejsou imunní vůči předsudkům(Muhič, rozhovor). Čižinský pak nevidí zcela paralelu mezi  

postojem veřejnosti k cizincům a vývojem na trhu práce. Je však zde jistá možnost, že cizinci 

budou terčem hněvu (Čižinský, rozhovor). 

 

 Z tohoto důvodu bude možná více určujícím faktorem postoj společnosti k cizincům, 

ale podle odhadu  Čižinského „veřejnost asi obecně je spíš k cizincům rezervovaná“ a i když 

dokáží neformální instituce ovlivnit tvorbu legislativy, je otázkou, nakolik se tak děje přímo. 

Specifikem cizineckého práva je totiž podle něj vysoká míra expertnosti.  „Například diskurs, 

který často probíhá (migrace ano-migrace ne), je jeho součástí i diskuse o islámu, což je u 

nás naprosto marginální. Část toho diskursu je v úplném rozporu s realitou, i díky tomu se 

pak těžko může přímo prosadit. Např. odboráři, kteří přijeli s návrhy k zákonu, se nemohli 

právě kvůli své neodbornosti vůbec prosadit“  (Čižinský, rozhovor). 

 

 Okrajovým a přesto v jednom období důležitým prvkem, který ovlivňoval tendence ve 

společnosti je i výše sociálních dávek, které mohou utlumit dopad na nepříznivou životní 

událost, jakou ztráta zaměstnání bezesporu je. Další velkou oblastí, která může a usměrňuje 

mínění veřejnosti jsou média, kterým bude věnována samostatná kapitola. 

 

 Postoje společnosti se nejspíše promítají do deklarativních programových prohlášení 

vlády, jelikož volení státní zástupci sledují na počátku volebního období zájem svých voličů, 

pod jejichž drobnohledem jsou. Lze si proto všimnout určitého vývoje mezi programovými 

prohlášeními, kdy například v podrobném výčtu ohrožených skupin, kterým vláda garantuje 

ochranu lidských práv, chybí cizinci. Postoje společnosti dále zaznamenávají dotazníková 

šetření prováděná zpravidla neziskovými organizacemi, podrobné sledování tendencí ve 

společnosti zaznamenává Centrum pro výzkum veřejného mínění, jehož analýzy jsou 

prováděny od roku 2003. Určitý vliv na postoj jednotlivců vůči ekonomickým migrantům má 

i krajina jeho původu a „pověst“, která provází zde usídlenou národnostní komunitu. Tomuto 

tématu se budu věnovat v kapitole o sociálním kapitálů migrantů.  



 V období přelomu tisíciletí vstoupila do tvorby české legislativy pravidla Evropské 

Unie, přičemž Česká republika začala již před svým oficiálním vstupem přijímat unijní 

pravidla a zákony. Ačkoliv má Česká republika prostor k prosazování svých zájmů na 

evropské půdě (Bublan rozhovor), před vstupem do Evropské unie přejala legislativu zcela dle 

požadavků Unie (Dávid, Sehnálek, Valdhans, 2010). Hodnoty a postoje české společnosti 

z tohoto důvodu nemusí být nutně reflektovány ve formálních pravidlech. V souladu 

s teoriemi dochází v případě rozporu mezi formálními a neformálními institucemi k obcházení 

právních norem. V tomto případě se bude jednat o zaměstnávání cizinců „v šedé ekonomice“ 

a zneužívání jejich práce. Rozsah takovéto činnosti nelze přesně určit, ale podle odhadů tvoří 

„šedá ekonomika“ 15% až 20 % hrubého domácího produktu, tento rozptyl stanovuji 

v populaci pracovních migrantů za minimální. V roce 2008 připustilo Ministerstvo vnitra, že 

v šedé ekonomice pracuje až 37 % všech cizinců.17 

 

 Omezení této kapitoly spatřuji v částečné nedostupnosti dat i názorových výzkumů 

veřejnosti, a to zejména v prvních letech transformačního procesu. Rozdělení období vychází 

z těchto přelomových roků. V roce 1989 dochází k pádu železné opony a veřejnost plně 

podporuje volný trh a principy laissez-faire. Od roku 1992 klesá veřejná podpora volného trhu 

a v názorech veřejnosti se začíná objevovat názor, že by je stát měl začít chránit a zajišťovat 

jim základní potřeby, jako je práce nebo bydlení (Večerník, 1996). V roce 1996 je oficiálně 

podána žádost o vstup České republiky do Evropské unie a začíná nové období legislativního 

sbližování norem EU a českého práva. V roce 2004 vstupuje Česká republika do Evropské 

unie a současně začíná období hospodářské konjunkce. Koncem roku 2008 dochází 

k celosvětovému zpomalení ekonomik a i v současné době se hovoří o ekonomické krizi.  

Tento vývoj se zaměřením na ekonomickou migraci zobrazuje graf 9.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Dostupné zde http://www.mesec.cz/clanky/nelegalni-zamestnavani-ma-stale-zelenou/, naposledy dne 
10.11.2011. 



Graf  9.1 Přehled milníků na poli ekonomické migrace 

 
Zdroj : Autor 

 

 Tato kapitola se tedy bude částečně zabývat vlivem neformálních institucí na ty 

formální. Je proto nutné ještě blížeji specifikovat jejich vzájemné působení v střední Evropě.  

 

 V postkomunistických společnostech, obdobně jako je tomu v západním světě působí 

mimo formálních institucí i ty neformální. V západních zemích bývá vliv neformálních 

institucí hodnocen s pozitivním znaménkem jako podpora těch formálních, 

v postkomunistických zemích je tomu obráceně. Tato situace vychází z přeživších 

klientelistických uskupení, jelikož za minulého režimu nahrazovaly známosti nedostatky 

formálního systému. Frič definuje pět typů neformálních sítí od těch ohrožujících po pozitivní 

pro společnost, konkrétně se jedná o sítě predátorské, redistribuční, pomáhající, operační a 

participační (Frič, 2008). 

 Nikde se ale neprojevuje čistě negativní nebo pozitivní vliv neformálních sítí, jejich 

vliv je vždy smíšený. To, který z těchto vlivů převáží, závisí na situačním faktoru a faktoru 

kvality vztahů. Podle situačního faktoru vychází pozitivní či negativní vliv neformálních sítí 

na formální instituce z historické zkušenosti s komunistickým totalitním systémem. 

Neformální sítě si nesou své komunistické dědictví, přičemž v období transformace došlo 

k odstranění komunistického monopolu na formální instituce a nové ještě nebyly vytvořeny. 



Tuto dezorganizaci využily neformální sítě a nahradily ty formální, hovoří se tedy o 

transformační anomii. 

 Podle faktoru kvality vztahů je nutné rozlišovat mezi silnými vazbami (například 

v rodině), které přináší prospěch několika lidem a slabými vazbami (pracovní vztahy), které 

jsou důležitější pro rozvoj společnosti. Tento faktor se prolíná se situačním faktorem, 

neformální postkomunistické sítě mají ze své podstaty silné vazby. Navíc, jsou neformální 

sítě v České republice spojovány teoretiky především s již zmiňovanou korupcí a současně 

jsou formální instituce relativně málo efektivní. 

 Frič ovšem upozorňuje na přeceňování obou faktorů. Síla  toho situačního není podle 

něj tak velká a neformální sítě mohou mít silné a současně i slabé vazby s ohledem na 

působící oblast (Frič, 2008). Je zde proto možnost, že oblast šedé zóny a korupce není 

v České republice tak vysoká, jak se předpokládá. 

 

9.1 Období 1989 – 1991 

 

 Před rokem 1989 vynikala Československá republika mezi ostatními socialistickými 

zeměmi naplňováním hospodářských plánů. Ve srovnání s ostatními vykazovala vysokou 

zaměstnanost a neoficiální „podnikatelská“ zóna téměř neexistovala. Důvodem byla vysoká 

nabídka levné pracovní síly, která se projevila technologickým zaostáváním a  mrháním 

sociálním kapitálem s nízkou vzdělanostní úrovní (Večerník, 1996). Toto nastavení 

hospodářství se promítá i do současnosti, přičemž domácí levnou pracovní sílu nahradili 

zahraniční pracovníci a v době ekonomické krize jsou tato místa více ochotni přijímat i čeští 

občané. 

 Altmann ovšem upozorňuje, že ekonomický růst začal stagnovat již v roce 1989, 

jelikož se nominální hrubý domácí produkt zvýšil o pouhých 1,7%. 

 

V listopadu 1989 došlo k přelomové politické, sociální a kulturní transformaci. 

Reformní předseda vlády, Marián Čalfa kladl ve svém programovém prohlášení na mnoha 

místech důraz na chod ekonomiky a její rozvoj. Zejména v souvislosti s otevíráním se 

Československa světu a zájmem o jednotný trh EU18. K zahájení bilaterálních vztahů ČSFR 

a Evropské unie pak došlo 16.prosince 1991, kdy byla podepsána asociační dohoda  

(Dávid, Sehnálek, Valdhans, 2010). 

                                                 
18 Dostupné zde http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1990-1992-
csfr/marian-calfa-1/ppv-1989-1990-calfa1.pdf, naposledy dne 20.4.2011. 



 

 V roce 1990 proběhla konference NATO v Bruselu, kde se probíraly vize 

ekonomického vývoje střední Evropy po pádu železné opony. Zde bylo konstatováno, že je 

nezbytná motivace pro zvýšení kvality práce, což dokáže zajistit pouze vytvoření 

demokratického tržního systému a  ochrana soukromých práv. Návrat k tržní ekonomice ale 

bude podle této konference těžký a vleklý proces, což se následně potvrdilo. 

  

 Česká republika měla v tomto období velice otevřenou ekonomiku a přes 35 % 

národního důchodu souviselo se zahraničním obchodem.  

Vláda ale neplánovala ihned zastavit veškeré subvence a ani s okamžitou platností uvolnit 

veškeré ceny, protože se snažila zamezit negativním dopadům volného trhu na zaměstnanost a 

životní standard. Podle Altmanna dosahoval reálný ekonomický růst záporných hodnot a 

došlo k stagnaci, nebo dokonce k poklesu příjmů a lidé se octli na hranici sociální bídy 

(Weichhardt, 1990). 

 

 Václav Klaus zastával v té době „léčbu šokem“, Komárek prosazoval ochranné 

sociální reformy. Mezitím byla skupina radikálních reforem ve vládě prosazena po třech 

prvních hlasováních. Komárek opustil vládu a Klaus a Dlouhý se pokusily zrychlit reformní 

procesy (Weichhardt, 1990). 

 Se změnou společenských postojů, rozpadem půdních institucí a v zrychleném procesu 

zákonodárné aktivity neodpovídají zákony hodnotám nové, změněné společnosti. Tato situace 

přispívá k zvýšení korupčního prostředí, což se může dotýkat zejména soudnictví (Benešová, 

2006)19. Důsledkem překotného přijímání západních, tržních institucí bez jejich zasazení do 

kvalitního společenského rámce bude první „pokuta za rychlost“, kterou bude muset česká 

společnost zaplatit, přičemž se tehdejší média na této transformaci aktivně podílela a nabízela 

hodnotové orientace laissez-faire (Nešpor, Večerník, 2006). V souladu s teorií neoinstituciální 

ekonomie byl trh pojímán jako instituce, která nastaví určité vazby a přinese společenský růst 

a blahobyt. 

 

 V tomto období se tvořila nabídková i poptávková strana práce, lidé se přizpůsobovali 

tržnímu prostředí a nezaměstnanost měla zejména dobrovolný charakter. 

                                                 
19 Dostupné zde http://is.muni.cz/th/75973/esf_m/Diplomova_prace_se_zadanim_.doc - do literatury, ne jako 
odkaz 



 Ačkoliv se počet nezaměstnaných zvedl z 39 tisíc koncem roku 1990 na 227 tisíc 

v roce 1991,20 neměla podle pozorovatelů tato skutečnost výrazný dopad na trh práce a 

nastavený sociální systém, protože mnoho jedinců přešlo ze zaměstnaneckého poměru do 

samostatně výdělečné činnosti (Večerník, 1998).  

 

 Po roce 1989 se Česká republika stala cílovou, respektive tranzitní zemí. Baršová toto 

období definuje jako první ze tří etap, etapu návratové migrace a zejména Praha se pak stala 

cílem i pro trvalé usídlení cizinců (Barša, Baršová, 2005).  

 

V oblasti legislativního nastavení pracovní migrace se situace vyvíjela následovně.  

 Víza a pobyt cizinců nadále upravoval zákon z roku 1965 a k němu příslušející 

vyhláška21.   

 Praktickým důsledkem tohoto zákona byl neomezený vstup na území republiky 

základě turistického víza a cizinec žádal o pracovní povolení teprve po nalezení zaměstnání. 

Takto značně liberálně nastavená politika měla za následek, že vstup ani aktivita cizinců 

nebyla žádným způsobem omezována (Drbohlav, 2008). Na druhé straně nebylo prakticky 

možné se v zemi usadit, povolení bylo platné pouze jeden rok a trvalý pobyt nemohl cizinec 

získat (Čižinský, rozhovor). Jedinou výjimku tvořili navrátivší se emigranti nebo ti, kteří 

uzavřeli sňatek s československým občanem.  

 Zákon 490/1990 Sb. Úmluvy o politice zaměstnanosti aktualizoval verzi tohoto 

zákona z roku 197522, který nadále zůstával v platnosti. V listopadu 1990 byl přijat 498/1990 

Sb. Zákon o uprchlících, který zůstal platnou zákonnou normou až do roku 2000.23  

 

 Počet cizinců se v tomto období výrazně nezvýšil, v roce 1989 bylo držitelem 

dlouhodobého nebo trvalého pobytu 35 tisíc osob, o dva roky později to bylo jen o tři tisíce 

více. Zastoupení cizích státních příslušníku na českém obyvatelstvu bylo zanedbatelné, 

pouhých 0,3% téměř po celé období. Dědictví komunismu, stoprocentní zaměstnanost se 

v roce 1990 změnila na nezaměstnanost v zanedbatelné výši 0,7% a pohyby na trhu práce se 

projevily o rok později, to míra nezaměstnanosti činila již 4,1%, jak ukazuje tabulka 9.1.1. 

 

                                                 
20 Dostupné zde http://portal.mpsv.cz/sz/stat, naposledy dne 16.5.2011. 
21 Dostupné zde 
http://lexdata.abcsys.cz/lexdata/sb_free.nsf/c12571cc00341df10000000000000000/c12571cc00341df1c12566d4
00720e55?OpenDocument, naposledy dne 15.5.2011 
22 Dostupné zde http://www.esipa.cz/sbirka/SBSRV.DLL/search?cislo=&rok=1990, naposledy dne 15.5.2011- 
23 Dostupné zde http://nno.ecn.cz/doc/NNO/Azyl/498-1990.txt, naposledy dne 15.5.2011.  



Tabulka 9.1.1 Přehled základních ukazatelů pro období 1989-1991 

Míra registrované Po čet obyvatel  Přírůstek Podíl Cizinci trvale a dlouhodob ě žijící v ČR 

nezaměstnanosti  ČR stěhováním cizinc ů  v tom podle typu pobytu 

Rok 

stav k 31.12.    na obyv. 
Celkem trvalý 

pobyt 

ostatní 
druhy 
pobytů 

bez státního 
občanství 

1989 0,0 10 362 257 1 459 0,34% 35 561 27 325 7 899 337 

1990 0,7 10 362 740 624 0,34% 35 198 27 204 7 695 299 

1991 4,1 10 308 682 2 876 0,37% 38 002 28 457 9 204 341 
Zdroj dat : Český statistický úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

 

9.2 Období 1992 – 1996 

 

 V následujícím období zpočátku přetrvává prosazování principů laissez-faire 

v politickém dění, současně se však začínají objevovat první náznaky vyznávání i netržních 

hodnot. 

 Václav Klaus v Programovém prohlášení vlády z roku 199224 opět zdůraznil podporu 

a rozvoj tržního prostředí, snahu České republiky stát se součástí nadnárodních organizací a 

zmínil i dodržování lidských práv. 

 

 Od září 1992 nabývá účinnosti nově přijatý zákon č.123/1992 Sb. o pobytu cizinců na 

území ČSFR, který ještě nevykazuje restriktivní přístup k ekonomické migraci. Tento zákon 

umožňoval evidenci cizinců a tedy sledování trendů migrace a možnost zasáhnout proti 

neregulérní migraci za použití represivních složek státu. Příliv cizinců nebyl nikterak výrazně 

usměrňován.  

 Nově byl taktéž zřízen institut trvalého pobytu a o povolení k pobytu bylo možné 

zažádat na území ČR, nikoliv na zastupitelském místě v zahraničí, jako je tomu v současné 

době. Jedinou cestu k získání trvalého pobytu byl sňatek s československým občanem, 

prováděná politika byla tolerantní vůči existenci cizinců na území, ale ne k jejich usídlení a 

integraci. Taktéž došlo k uvolnění vízové politiky (Barša, Baršová, 2005). 

 

 Podle teoretiků byl rozpad ČSFR na dva samostatné státy důsledkem radikální 

společenské a politické transformace, protože v každé z těchto zemí měla jiný průběh. Jelikož 

tento rozpad neměl podporu obyvatelstva, setkávají se migrující Slováci s mnohem  

otevřenějším a pozitivnějším přístupem, než je tomu u jiných národností. Z vnitrostátní 

                                                 
24 Dostupné zde http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-
cr/vaclav-klaus-1/Programove-prohlaseni-vlady.pdf, naposledy dne 20.4.2011 



migrace se stala mezinárodní, přičemž od počátku existuje asymetrie ve větší migraci směrem 

do České republiky.  

Novodobá česká identita se tak začala téměř od počátku vytvářet v homogenní společnosti a 

teprve na základě tlaku Evropské Unie se začala od roku 1996 neochotně otevírat jiným 

kulturám (Geddes, 2002).  

 

 S rozpadem ČSFR byla spjata i nutnost nového podpisu asociační dohody 

s Evropským společenstvím, což se událo již v roce 1993.  Podmínkou této dohody byla 

harmonizace právního řádu České republiky s právem Evropské unie, převedení jednotlivých  

acquis communitaire do právního systému a implementace komunitárních norem. Celkem 

bylo stanoveno 31 agend, u nichž bylo možné dojednat tzv. přechodná období (Dávid, 

Sehnálek, Valdhans, 2010). 

 

 V Programovém prohlášení z roku 1993, po rozdělení federace na dva samostatné 

státy, Českou republiku a Slovenskou republiku, se také prvně objevuje zmínka, že „vláda 

bude ve své politice hájit,…,rovná práva a povinnosti pro všechny bez rozdílu pohlaví, 

národnosti, rasy…“ (Programové prohlášení vlády, 1993:2). 

 

 V těchto letech dochází na trhu k velkému rozvoji třetího sektoru, přičemž se současně 

snižuje počet pracovních míst v důsledku restrukturalizace privatizovaných průmyslových 

podniků25. Už v roce 1990 se objevuje konstatování, že technické vybavení průmyslu je 

zastaralé a bude do nich nutné značně investovat (Weichhardt, 1990), což se prvně začalo 

projevovat v tomto období. Současně se od poloviny 90.let objevují návratové vlny 

politických emigrantů a roste počet zahraničních pracovníků (Geddes, 2002).  

 Důvod neúspěchu tržních institucí implementovaných po roce 1989 se projevil 

propadem hospodářství, růstem nezaměstnanosti i nezájmem obyvatelstva v produktivním 

věku o práci. Tento stav vychází podle Skovajsy z jejich nekompability s existující 

společenskou a podnikatelskou kulturu. Pouhé přijetí tržních mechanismů není dostačující 

(Nešpor, Večerník, 2006), nemají-li oporu v předem vytvořených neformálních institucích a 

kultuře. Pošramocený společenský kapitál je tímto automatickým převzetím ještě více 

poškozen (Mlčoch, 2006). 

 

                                                 
25 Dostupné zde http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/0501.xls naposledy dne 15.5.2011. 



 Ve veřejném mínění se začíná projevovat nespokojenost a lidé přestávají bezvýhradně 

podporovat volný trh (Večerník, 1998) a nezaměstnanost se zvyšuje z 2,6% na 3,5%, viz 

tabulka 9.2.2. 

 Dochází navíc k efektu vytěsňování legálního zaměstnávání šedou ekonomikou na 

nejnižších patrech trhu práce. Nastavená výše sociálních dávek v komparaci s nově 

definovanou minimální mzdou podporovala útěk mezních pracujících pod sociální deštník. 

Časový přehled podílu minimální mzdy po všech odvodech a životního minima zobrazuje 

tabulka 9.2.1. V lednu 1992 byla minimální mzda o něco málo vyšší než dávky vyplácené 

formou životního minima. Koncem roku 1996 se situace obrátila a minimální příjem 

z legálního zaměstnání byl o čtvrtinu nižší než podpora nezaměstnaných, kteří navíc měli 

k dispozici veškerý svůj volný čas. Podle Benáčka 15% až 30% pracovních sil mohlo v tomto 

období působit v stínové ekonomice (Večerník, 1998). 

 
Tabulka 9.2.1 Srovnání výše minimální mzdy a životního minima 

Období  Čistá MM ČR Životní minimum ČMM/ŽM (v %) 

leden 1992 1802 1700 106 

březen 1993 1903 1960 97,1 

únor 1994 1892 2100 87,6 

leden 1995 1908 2440 78,2 

leden 1996 2188 2660 82,3 

říjen 1996 2188 2890 75,7 

Zdroj dat : Český statistický úřad 

 

 Ekonomická migrace zahraničních pracovníků se za této situace stává důležitým 

prvkem místního trhu práce a od roku 1995 se každoročně do ČR přistěhuje více než 5 tisíc 

imigrantů.26 Jak potvrzují sami ekonomičtí migranti, jejich přínos vidí od počátku 90.let 

mnoho Čechů právě v nízkých mzdách (Grygar, Čaněk, Černík, 2006), což je na druhou 

stranu hodnoceno vládními představiteli jako negativní a do budoucna i nebezpečný jev 

(Bublan, rozhovor). 

 

 Poměr cizinců se na základě takto nastavené politiky čtyřikrát znásobil za pět let 

z necelého půl procenta na téměř 2% celkové populace. Výrazně se přitom zvýšili právě jiné 

druhy pobytu, než je ten trvalý, počet jeho držitelů narostl o 132 tisíc. V tomto období se 

výrazně navýšil počet občanů Slovenska, jejichž počet se více než zdvojnásobil a 

k 31.12.1996 bylo na území České republiky zaměstnáno 78 123 pracovníků z této země. 

                                                 
26 Dostupné zde http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/t/420043F278/$File/c02r01.xls naposledy dne 13.5.2011. 



Druhou nejpočetnější skupinu tvořili občané Ukrajiny, u nichž byl vývoj obdobný jako u 

Slováků, počet zaměstnanců k tomuto datu činil 44 726 osob. Vývoj příchozích Poláků, třetí 

nejpočetnější skupiny, byl téměř konstantní a jen mírně došlo k jeho zvýšení. 

V zaměstnaneckém poměru bylo 13 522 osob. Mírně rostl i počet obyvatelů Vietnamu 

s 18 367 zaměstnanci na konci sledovaného období (Horáková, 2010). 

Podle přehledu vybraných ukazatelů v tabulce 9.2.2 počet cizinců se v této etapě navýšil 

čtyřnásobně. Ještě výrazněji rostl počet cizinců s jiným než trvalým druhem pobytu, rozdíl je 

sedminásobný.  

 

Tab. 9.2.2 Přehled základních ukazatelů v období 1992-1996. 

Míra registrované Po čet obyvatel  Přírůstek Podíl Cizinci trvale a dlouhodob ě žijící v ČR 

nezaměstnanosti  ČR stěhováním cizinc ů  v tom podle typu pobytu 

Rok 

stav k 31.12.    na obyv. 
Celkem trvalý 

pobyt 

ostatní 
druhy 
pobytů 

bez státního 
občanství 

1992 2,6 10 317 807 11 781 0,48% 49 957 29 145 20 428 384 

1993 3,5 10 330 607 5 476 0,75% 77 668 31 072 46 070 526 

1994 3,2 10 336 162 9 942 1,01% 104 343 33 164 71 179 - 

1995 2,9 10 330 759 9 999 1,54% 159 207 39 242 119 965 - 

1996 3,5 10 315 353 10 129 1,93% 199 152 46 388 152 764 - 
Zdroj dat : Český statistický úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

 

 Od druhé poloviny 90.let se začínají projevovat negativní jevy, které umožňovala 

velmi volně nastavená legislativa (Dávid, Sehnálek, Valdhans, 2010), což se v tomto období 

prozatím neprojevuje v názorech veřejnosti vůči cizincům. 

 

 Byly zjišťované postoje českých obyvatel k cizincům v období v období 1989-1995.  

Česká veřejnost si v tomto období nepovšimla změny zákonů o pracovní migraci, kladně na 

tuto otázku odpovědělo pouze 23%, viz graf 9.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Graf 9.2.1 Změna zákonů o pracovní migraci 1989-1995. 

 
Zdroj : Autor 

 

 Taktéž názor na cizince se u většiny, 83% dotazovaných nezměnil, přičemž byl z 61% 

kladným. Negativní postoj k cizincům v této době mělo přibližně 10% respondentů a zcela 

negativní jen necelá 2 %. Tyto údaje zobrazují grafy 9.2.2 a 9.2.3. 

 

Graf 9.2.2 Změna názoru na cizince v letech 1989-1995.             Graf 9.2.3 Postoj veřejnosti k cizincům v letech 1989-1995. 

       
Zdroj : Autor                   Zdroj : Autor 

 

Konec této etapy vymezuji podáním žádosti České republiky o vstup do Evropské 

unie, kterou Václav Klaus podal na summitu v Římě, dne 23.ledna 199627
. Tímto krokem 

bude napříště výrazně ovlivněno české národní právo, jeho  legislativní možnosti a formy 

pracovní migrace pro různé skupiny pracujících. 

 

                                                 
27 Dostupné zde http://ec.europa.eu/ceskarepublika/cr_eu/index_cs.htm, naposledy dne 4.5.2011. 



9.3 Období 1997 – 2004 

 

 Evropská Unie, respektive Komise představila v červenci 1997 program Agenda 2000 

s posudky kandidátských zemí a s požadavkem, aby nové země přijaly veškeré přijaté acquis, 

což se týkalo i oblasti přistěhovalecké politiky. Kandidátské země neměly možnost jejich 

podobu nijak ovlivnit (Dávid, Sehnálek, Valdhans, 2010). 

 Posudek České republiky měl vesměs příznivé vyznění a bylo v něm uvedeno, že ČR 

dodržuje lidská práva, má funkční tržní hospodářství a je ve střednědobém horizontu schopná 

přijmout acquis communitaire. 28 Podle Zemana vychází toto pozitivní vyznění z historie ČR, 

neboť principy EU jsou hodnotově a ideologicky velmi blízké principům první republiky 

(Zeman, 2009). Nešpor ale upozorňuje, že se jedná o všeobecně rozšířenou iluzi. Občané ČR 

se v té době domnívali, že mohou navázat na principy první republiky, tato představa ovšem 

nebyla reálná. Morálka a hodnotové postoje se za více jak čtyřicet let komunistické nadvlády 

do značné míry proměnily (Nešpor, Večerník, 2006). Obdobný názor vyjadřuje i Večerník 

konstatováním, že se občané v komunistickém období odcizili státu a pokud je to možné, 

zneužívají jeho struktury (Večerník, 1998 : 180). 

 Na Lucemburském summitu, konaném dne 13.prosince 1997 rozhodla Evropská rada 

o pozvání jedenácti kandidátských zemí do EU29, přičemž došlo k „změkčení“ pravidel pro 

přistoupení východních zemí. Na rozdíl od klasické metody tyto kandidátské země nemusely 

bez výjimek a v plném rozsahu přijmout acquis communitaire (Zeman, 2009). 

 

 Ve společnosti panovaly kladné postoje vůči vstupu České republiky do Evropské 

unie. Česká vláda byla nucena na základě tlaku Evropské unie vypracovat „Národní program 

přípravy České republiky na členství a přípravy“, přičemž byl na Českou republiku  

každoročně vystaven posudek. Jelikož Evropská unie hierarchicky určovala, které konkrétní 

reformy musí země tzv. „východního stylu rozšíření“ přijmout, podporovala země 

v uskutečňování legislativních změn pomocí finančních pobídek. Velký tlak Evropské unie 

v kombinaci se slabostí nedávno formovaných národních institucí a přístupem českých 

vládních představitelů, kteří nevyjednávali, měly za následek úspěšné převzetí legislativy 

Evropské unie dle jejích požadavků. Po přijetí zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců a 

novelizaci cizineckého zákona vyšla v roce 2003 „Souhrnná monitorovací zprávy o 

                                                 
28 Dostupné zde http://ec.europa.eu/ceskarepublika/cr_eu/index_cs.htm, naposledy dne 4.5.2011. 
29 Dostupné zde http://ec.europa.eu/ceskarepublika/cr_eu/index_cs.htm, naposledy dne 4.5.2011. 



přípravách České republiky na členství“, která konstatovala úspěšné završení procesu 

harmonizace legislativy (Dávid, Sehnálek, Valdhans, 2010).. 

 

 Mezitím se v srpnu 1998 dostává k moci levicová vláda, která si klade za cíl zrychlení 

harmonizace české legislativy s evropským právem. A také otevírání se ČR multikulturní 

společnosti, kdy „cílem je dosažení stavu, který bude vyvažovat respekt k humanitárním 

přístupům s požadavky na omezení negativních migračních toků“ (Programové prohlášení 

vlády, 1998 : 7)30. V tomto prohlášení se objevují první náznaky omezování pracovní migrace 

a budoucí snaha chránit domácí pracovní místa pro občany. 

 

 V tomto období došlo k přijetí zásadních a nadále platných legislativních norem 

upravujících migraci. V roce 1999 byly v souladu se Smlouvou o ES, Smlouvou o EU 

a schengenskými acquis přijaty Zákon č.325/1999 Sb., zákon o azylu a Zákon č.326/1999 o 

pobytu cizinců na území České republiky a oba měly značně restriktivní vyznění. Nový zákon 

o pobytu cizinců byl do velké míry kvalitativně odlišný od toho původního a byl provázen 

řadou novelizací. Nově byly zavedeny různé typy pobytových režimů, došlo k rozlišení na 

cizinci z třetích zemí a občany EU/EHS a jejich rodinné příslušníky, byla zavedena vízová 

povinnost se třetími zeměmi dle seznamu EU. Zavedení víz vedlo k narušení některých 

přirozených vazeb s jinými zeměmi, jako jsou státy bývalé SSSR nebo balkánské státy. 

Taktéž byly provedeny rozsáhlé přípravy pro vstup do Schengenského prostoru. Rozsah 

těchto změn přirovnává Dvořáková k transformaci (Dávid, Sehnálek, Valdhans, 2010). Podle 

Baršové na podobu tohoto zákona neměla vliv pouze Evropská unie, ale i uvědomění si 

negativních dopadů neregulérní migrace nebo růst nezaměstnanosti. Nový zákon o pobytu 

cizinců vedl k problémům některých cizinců a dočasně zmrazil pracovní migraci. Zákon o 

pobytu cizinců sebou nesl i pozitiva pro cizince, zatímco dříve nemohlo získání dlouhodobého 

pobytu vést k získání trvalého pobytu a posléze občanství, nový zákon toto umožňoval (Barša, 

Baršová, 2005). Také bylo nově možné podat souběžně žádost o vízum nad 90 dní a žádosti 

k povolení cizinců, čímž došlo ke zkrácení čekací lhůty (Polanská, Kadlecová, 2008).  

 

 V této souvislosti je zajímavé, že jen 45% respondentů si myslí, že Evropská unie dala 

vzniknout dnešní podobě zákonů o pracovní migraci, přičemž s jejím vlivem na českou 

                                                 
30 Dostupné zde zde http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-
2007-cr/milos-zeman/Programove-prohlaseni-vlady_1.pdf, naposledy dne 15.4.2011. 



legislativu jich souhlasí téměř celá polovina. Podrobnější rozdělení názorů lze nalézt 

v grafech 9.3.1 a 9.3.2. 

 
Graf 9.3.1 Vliv EU na zákony o migraci.                                          Graf 9.3.2 Názor, na kolik by měla EU ovlivňovat zákony ČR. 

  
Zdroj : Autor                   Zdroj : Autor 

 

 V roce 1999 byl v souladu s cíli Hospodářské strategie ČR pro vstup do Evropské unie 

prvně přijat „Národní plán zaměstnanosti“31. V letech 1999-2000 přijala ČR dokumenty 

„Zásady koncepce integrace cizinců na území ČR“ a „Koncepci integrace cizinců na území 

ČR“, které aplikovaly doporučení Rady Evropy. V doporučení k této Koncepci z července 

2003 je uvedena jako jeden z cílů podpora kvalifikovaného a adaptabilního lidského kapitálu 

a pružných pracovních trhů. Nelegální práce činí podle odhadu Rady 7-16% hrubého 

domácího produktu celé Evropské unie a i z tohoto důvodu byly státy vyzvány k přezkoumání 

některých příliš restriktivních prvků národních migračních politik. V hodnocení této koncepce 

z 12.července 2005 (2005/600/ES) byla konstatována nutnost zvýšení investic do lidského 

kapitálu a jeho udržení. 

 Výše uvedenými kroky byl sjednocen postoj ČR s členskými zeměmi EU v oblasti 

migrace. Usnesením vlády ČR dne 23. října 2000 pak byla přijata „Aktualizovaná koncepce 

boji proti organizovanému zločinu“ a na jejím základě následně vybudován Meziresortní 

orgán pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců, který vláda přijala Usnesením č.1483 z 

16. listopadu 2005. Gestorem tohoto orgánu je Ministerstvo práce a sociálních věcí32. V roce 

2001 byly vládou přijaty „Zásady migrační politiky“, v nichž byl boj s nelegální migrací 

označen za jednu z priorit (Polanská, Kadlecová, 2008). Usnesením vlády č.55 byly v roce 

2003 přijaty „Zásady politik v oblasti migrace“, v nichž se vláda snaží nad rámec sladěných 

                                                 
31 Dostupné zde http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/narodni_akcni_plan/narodniplan1999/narodniplanzamest ze 
dne 7.5.2011. 
32 Dostupné zde zde http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/azyl/migrace.html naposledy dne 5.5.2011. 



zákonů s Evropskou unií nalézt řešení problémů. Je v nich zdůrazněná role státu, přičemž 

považuje za nutnou spolupráci mezi orgány státní správy, neziskovými organizacemi a 

regiony a taktéž poukazují na odklon od politiky laissez-faire. Jejich cílem je boj s neregulérní 

migrací, podpora žádoucí migrace a řešení následků humanitárních krizí. Protože však jsou 

tyto zásady příliš obecné, byly přijaty další strategické dokumenty jako je „Akční plán boje 

s nelegální migrací“.  

 V roce 2001 byl také vládou schválen projekt „Aktivního výběru kvalifikovaných 

zahraničních pracovníků“. V rámci tohoto projektu mohli cizinci a jejich rodinní příslušníci 

vybraní Komisí získat trvalý pobytu v zrychleném režimu a to po 2,5 letech. Pro první rok 

byla stanovena maximální kvóta 600 osob a ačkoliv se každoročně zvyšovala, zájem cizinců 

byl velice malý. Bylo tomu tak proto, že projekt nenabízel žádnou pomoc pro vyřízení 

zaměstnání a pracovního víza (Barša, Baršová, 2005).  

 

 Z výše uvedeného výčtu legislativních změn vyplývá, že došlo k „xeroxu institucí“. 

Nadále byly přejímány instituce, aniž by bylo zkoumáno, zda skutečně korespondují 

s hodnotovým a kulturním rámcem české společnosti. Podle Skovajsy za tuto chybu, tedy 

rozpor mezi formálními a neformálními institucemi, zaplatila česká postkomunistická 

společnost dvě pokuty za rychlost. První byla zaplacena, jelikož v období transformace chyběl 

kvalitní institucionální rámec. Druhá pak proto, že byly převzaty evropské instituce bez 

ohledu na jejich soulad s kulturou české společnosti (Nešpor, Večerník, 2006). V obou 

případech tak došlo k rozporu mezi formálními a neformálními institucemi.  

 

 Podle grafu 9.3.1 zaznamenalo změny legislativy v souvislosti se vstupem do 

Evropské unie 46% respondentů. 

 

 

 

 

 

 



Graf 7.2.3 Změna zákonů o pracovní migraci 1996-2007. 

 

Zdroj : Autor 

 

 Klesl počet respondentů, u nichž se názor na cizince nezměnil. Podle dat z grafu 9.3.2 

se snížil proti minulému období o 10% na celkových 73%. Současně došlo k mírnějšímu 

příklonu směrem k pozitivnímu pohledu na cizince, ten mělo celkem 68% dotazovaných, viz 

graf 9.3.4. 

Graf 9.3.2 Změna názoru na cizince v letech 1989-1995.                            Graf 9.3.4 Postoj veřejnosti k cizincům v letech 1989-1995. 

     

Zdroj : Autor                                  Zdroj : Autor 

 

 Následně se po dokončení procesu harmonizace české a evropské legislativy projevily 

velké migrační pohyby. Počet příchozích cizinců na území České republiky činil na počátku 

tohoto období necelých deset tisíc, v roce 2000 toto číslo pokleslo na polovinu, aby zde ke 

konci roku 2004 žilo necelých 51 tisíc cizinců. Migrační pohyb ale nesměroval pouze směrem 

do České republiky, ale i opačným směrem, jak ukazuje tabulka 9.3.1. V letech 1997-2000 se 

každoročně vystěhovalo 100 až 200 osob, tedy necelé jedno až dvě procenta přistěhovalých 



osob. Zlom nastal v roce 2001, kdy je počet vystěhovalých téměř dvojnásobný než příchozích. 

V následujících letech tvoří počet vystěhovalých cizinců přibližně šedesát procent těch 

přistěhovalých.  

 

Tabulka 9.3.1 Migrační pohyby v ČR v období 1997-2004 

Cizinci     Foreigners 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

přistěhovalí 9 949  7 943  6 810  4 227  11 323  43 648  57 438  50 804  

vystěhovalí 119  167  123  161  20 566  31 091  33 203  33 784  

Zdroj : Český statistický úřad, 2009. 

 

 Tento nárůst počtu vystěhovalých osob, který se odrazil i v záporném přírůstku 

obyvatelstva ČR stěhováním lze dát do souvislosti s novým zákonem o pobytu cizinců. Může 

ale stejně tak souviset s přesunem do nelegální zóny, jelikož k 31.prosinci 2000 neregulérně 

pobývalo v České republice 295 – 335 tisíc osob, přičemž se jednalo o 165 tisíc neregulérních 

migrantů, 30 tisíc rodinných příslušníků těchto migrantů a 100 – 140 tisíc  tranzitních 

migrantů (Barša, Baršová, 2005).  

 

 Hlavní ukazatelé v tabulce 9.3.2 zobrazují skutečnost, že i přes tento výkyv mírně 

roste procentuální podíl cizinců v českém obyvatelstvu z 2% v roce 1997 na téměř 2,5% 

v roce 2004. V tomto období se již nejčastější národností stávají obyvatelé Ukrajiny, i když 

jejich počet coby zaměstnanců mírně na konci roku 2004 klesl a činil 41 885 osob. Druhou 

nejpočetnější skupinou jsou Slováci, jichž je v České republice zaměstnáno 68 575 osob. 

Třetím nejčastěji zastoupeným etnikem jsou obyvatelé Vietnamu s počtem 22 229 

zaměstnanců na konci tohoto období. Čtvrtou velkou minoritou jsou Poláci, jejichž počet 

trvale klesá a dostává se na úroveň ruských státních příslušníků. Poláků bylo zaměstnáno 

10 133 (Horáková, 2010). Tyto údaje ukazují na nízký počet cizinců v České republice, ale 

tato má podle zprávy OECD z roku 2004 vysokou imigrační dynamiku. Podle této zprávy 

došlo právě v České republice v období 1990-2002 k nejvyššímu průměrnému meziročnímu 

nárůstu zahraniční populace a to ve výši 18%. Tento jev nesouvisel pouze s návratovou vlnou, 

ale vznikl stabilní migrační příliv a Česká republika se tak dostala na úroveň ostatních 

západoevropských zemí.  (Barša, Baršová, 2005). 

 

 

 



Tabulka 9.3.2 Přehled základních ukazatelů v období 1997-2004. 

Míra registrované Po čet obyvatel  Přírůstek Podíl Cizinci trvale a dlouhodob ě žijící v ČR 

nezaměstnanosti  ČR stěhováním cizinc ů  v tom podle typu pobytu 

Rok 

stav k 31.12.    na obyv. 
Celkem trvalý 

pobyt 

ostatní 
druhy 
pobytů 

bez státního 
občanství 

1997 5,2 10 303 642 12 075 2,04% 210 311 56 797 153 514 - 

1998 7,5 10 294 943 9 488 2,14% 220 187 64 352 155 835 - 

1999 9,4 10 282 784 8 774 2,23% 228 862 66 754 162 108 - 

2000 8,8 10 272 503 6 539 1,96% 200 951 66 855 134 096 - 

2001 8,9 10 224 192 -8 551 2,06% 210 794 69 816 140 978 - 

2002 9,8 10 200 774 12 290 2,27% 231 608 75 249 156 359 - 

2003 10,3 10 201 651 25 789 2,36% 240 421 80 844 159 577 - 

2004  10,33, resp. 9,47 10 206 923 18 635 2,49% 254 294 99 467 154 827 - 
Zdroj dat : Český statistický úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

 

 

 Na českém trhu práce současně došlo k značnému pádu v primárním sektoru, což 

ovlivnilo regionální nezaměstnanost. Postupně se začíná zvyšovat procento nezaměstnanosti 

od 5% v roce 1997 po 10,33% podle staré, respektive 9,47% podle nové metodiky v roce 

2004.  

Podle údajů o přistěhovalých a vystěhovalých nenarazili do roku 2000 příchozí cizinci 

na žádné velké překážky a uplatnili se na trhu práce, což se projevilo v celkovém růstu 

nezaměstnanosti. 

 Podle výsledků získaných v projektu Tolerance, což byla vládní zakázka z roku 2000, 

došla agentura Opinion Windows k následujícím výsledkům. I někteří vysokoškolsky 

vzdělaní respondenti zastávají názor, že imigrace nepředstavuje žádný přínos a jsou zastánci 

sekuritizace migrace. S tímto názorem ovšem nejvíce souhlasili lidé bez maturity. Přibližně 

polovina respondentů si spojuje cizince s obecnými problémy, ačkoliv tento postoj nevychází 

vždy ze skutečných problémů, ale z ovlivnění respondentů médií. Nejsympatičtější připadají 

české veřejnosti cizinci ze západoevropských zemí a nejnesympatičtější jsou pro ně občané 

států bývalé SSSR (Leontiyeva, 2003).  

 



 Tento názor potvrzuje i výzkum Centra pro veřejné mínění, podle něj jsou pro Čechy 

nejdůvěryhodnější kromě vlastní národnosti občané Slovenska s důvěrou 82% dotázaných a 

Poláci, další nejčastěji zastoupené etnikum jsou na čtvrtém místě se 71% (CVVM, 2004)33 

 

 Protože centrem imigrace je Praha, kam se soustředí i nejvíce kvalifikovaní cizinci, 

jsou v tomto regionu občané vůči cizincům mnohem otevřenější, než je tomu v jiných krajích 

České republiky. Opět se potvrzuje rozlišování Čechů v názorech na cizince podle země 

původu. Nejvíce vítanými jsou cizinci z euroatlantického prostoru, který přináší lidský i 

ekonomický kapitál a podle Čechů s nimi nevznikají žádné problémy. Druhou ještě 

přijatelnou skupinou jsou Slováci, Poláci a čeští emigranti kvůli kulturní, sociální a historické 

blízkosti. Ačkoliv sebou nepřináší ekonomický kapitál, je u nich předpoklad převzetí české 

kultury. Poslední skupinu tvoří nežádoucí etnika, od kterých si Češi udržují odstup a kam 

patří mimo jiné i Romové (Geddes, 2002). 

 

Česká společnost vyjadřuje svůj negativní postoj k ekonomickým migrantům i 

v srovnávacích mezievropských výzkumech. Obdobné záporné hodnoty vykazuje i vnímání 

imigrace na domácí ekonomiku a kulturu. V oblasti kultury dokonce vykázala 

v mezinárodním srovnání ČR jako jediná negativní hodnotu, tedy tvrzení, že cizinci českou 

kulturu nikterak neobohacují (Leontiyeva, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Dostupné zde http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100382s_ov40812.pdf, naposledy dne 30.12.2011 



Tabulka 9.3.3 Podle českých respondentů „berou“ cizinci místním práci. 

 
Zdroj : Leontiyeva, 2009. 

 

 Česká společnost si tak zachovává svojí homogenitu, která v kombinaci s nízkou znalostí 

jazyků tvoří přirozenou bariéru proti migraci ze zemí Evropské unie (Geddes, 2002).  

 

 Programové prohlášení vlády Vladimíra Špidly z roku 2002 reflektuje vývoj těchto 

událostí. Objevuje se v něm prohlášení o závazku dodržovat lidská práva, ale ve výčtu chybí  

zmínka o ekonomických migrantech34. Následující programové prohlášení vlády Stanislava 

Grosse z dubna 2004 potvrzuje sekuritizaci migrace tvrzením, že se vláda bude podílet na 

posílení  bezpečnosti hranic Evropy35. Současně byl 4.února 2004 usnesením vlády ČR přijat 

„Ak ční plán boje proti nelegální migraci“, který obsahoval ucelený soubor opatření. Cílem 

totohoto plánu bylo snížení počtu neregulérních migrací na minimum a provádění prevence, 

kontrol a meziresortní spolupráce, které by k tomu cíli měly vést (Polanská, Kadlecová, 

2008).  

 

Koncem tohoto období začíná postupně docházet k rozvoji české ekonomiky, což ale 

nemusí být nutně způsobeno nástupem levicově orientované vlády Stanislava Grosse. 

Ekonomický rozvoj ČR mohl být důsledkem tržně orientovaných veřejných politik dřívějších 

                                                 
34 Dostupné zde http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-
cr/vladimir-spidla/Programove-prohlaseni-vlady_1.pdf naposledy dne 15.4.2011. 
35 Dostupní zde http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-
cr/stanislav-gross/Programove-prohlaseni-vlady-Ceske-republiky_1.pdf naposledy dne 15.4.2011. 



období. V roce 1999 se ČR umístila na šedesátém místě z 123 zemí v indexu ekonomické 

svobody, kteří měří mimo jiné i propustnost hranic. Autoři zprávy již tehdy upozorňovali na 

několikaletou prodlevu mezi rozšířením ekonomické svobody a následným hospodářským 

růstem (Voigt, 2008). 

 

9.4 Období 2005 – 2008 

 

 Počínaje 1. květnem 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie, ne však zcela 

do prostoru jednotného evropského trhu. Ačkoliv podle Wrighta bylo zpočátku ochotno 

otevřít své hranice vícero členských zemí než jen konečné tři, nestalo se tak na základě 

působení neformálních institucí, jakými jsou převládající názor veřejnosti nebo konzultace 

mezi staršími, členskými zeměmi (Kovalčik, 2009). Členské země měly možnost revidovat 

svůj postoj po pěti, respektive sedmi letech a proto teprve v květnu 2011 došlo k otevření 

pracovních trhů v rámci A25 . K dalšímu rozšíření volného pracovního trhu dojde nejpozději 

v roce 2014, kdy uplynou lhůty pro Rumunsko a Bulharsko.  

 Mnohem méně často zmiňovanou skutečností je, že členstvím v Evropské unii se 

zvyšuje zájem migrantů o Českou republiku jakožto o cílovou zemi  (Barša, Baršová, 2005).  

 

 V tomto období dochází na území ČR k hospodářskému růstu, který je zmiňován i 

v programovém prohlášení Jiřího Paroubka z roku 200536. Podle tohoto prohlášení si vláda 

přeje využívat výhod jednotného evropského trhu a podporovat evropský integrační proces. 

  

V Programovém prohlášení vlády z roku 2006 Miroslav Topolánek se z úhlu pohledu 

této práce pouze zmínil hájení lidských práv účast ČR na diskusi o institucionálním modelu 

EU37. V roce 2007 se vládá opět hlásí k lidským právům, ale klade důraz na vstup ČR do 

Schengenského prostoru a upozorňuje na revidovaný plán Komise vnitřního trhu 2007-2013. 

Tento plán v konečném důsledku ale znamenal pouze společný postup EU v oblasti 

spotřebitelské politiky.38  

                                                 
36 Dostupné zde http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-
cr/jiri-paroubek/Programove-prohlaseni-vlady-Jiriho-Paroubka_1.pdf, naposledy dne 15.4.2011. 
37 Dostupné zde http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-
cr/mirek-topolanek-1/Programove-prohlaseni-vlady_1.pdf naposledy dne 15.4.2011. 
38 Dostupné zde http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/doc/CS_99.pdf , naposledy dne 9.5.2011. 



 

Pozitivní vývoj národního hospodářství se odráží i na trhu práce. Nezaměstnanost v 

prvním čtvrtletí roku 2005 dosahovala 8,4%, nejnižší hodnota byla v tomto období dosažena  

v druhém čtvrtletí roku 2008 a to 4,2%. Nezaměstnanost tedy klesla přesně na svojí poloviční 

hodnotu.39 Průměrná roční nezaměstnanost klesá z 9%, až na 5,4%. Základní data v tabulce 

9.4.1 dále ukazují na neustále rostoucí podíl cizinců na celkové populaci. 

Tabulka 9.4. 1 Přehled základních ukazatelů v období 1997-2004. 

Míra registrované Po čet obyvatel  Přírůstek Podíl Cizinci trvale a dlouhodob ě žijící v ČR 

nezaměstnanosti  ČR stěhováním cizinc ů  v tom podle typu pobytu 

Rok 

stav k 31.12.    na obyv. 
Celkem trvalý 

pobyt 

ostatní 
druhy 
pobytů 

bez státního 
občanství 

2005 8,9 10 234 092 36 229 2,72% 278 312 110 598 167 714 - 

2006 7,7 10 266 646 34 720 3,13% 321 456 139 185 182 271 - 

2007 6,0 10 322 689 83 945 3,80% 392 315 157 512 234 803 - 

2008 6,0 10 429 692 71 790 4,20% 437 565 172 191 265 374 - 
Zdroj dat : Český statistický úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí.. 

 

Současně dochází v roce 2007 k vrcholu migračních pohybů. V září 2008, těsně před 

propuknutím hospodářské recese, činil počet cizích státních příslušníků v pozici zaměstnance 

290 tisíc a z toho 148 tisíc byli občané EU, EHP a Švýcarska, kteří mají právní postavení na 

úrovni občanů ČR.  

Graf 9.4.1 Přehled migrace cizinců 

Zahrani ční st ěhování cizinc ů v letech 1995-2008
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Zdroj : Český statistický úřad, 2009. 

  

 Studie „Postoje české veřejnosti k cizincům“ Centra pro výzkum veřejného mínění 

ukazuje na rozdíl v toleranci české veřejnosti k zaměstnávání cizinců v letech 2003 – 2008. 
                                                 
39 Dostupné zde http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/i/tab_zam/$File/czam050611cr.xls naposledy dne 15.5.2011. 



S jejich zaměstnáváním souhlasilo v roce 2003 45%, o 5 let později to bylo již 68%. Postoje 

veřejnosti k zaměstnávání cizinců odráží tabulka 9.4.240 

Tabulka 9.4.2 Souhlas veřejnosti s výroky týkajících se zaměstnávání cizinců 

 

Zdroj : CVVM, 2008. 

 V souvislosti s výrazným nárůstem cizích státních příslušníků dochází k obsáhlým 

změnám Zákona č.325/1999 o azylu, kdy jsou postupně do české legislativy implementovány 

Směrnice EU.  

 V roce 2006 byl schválen další významný dokument a to „Plán politiky boje s 

nelegální migrací“,  který je výchozím materiálem pro přijímané právní normy v oblasti 

legální a ilegální migrace (Ministerstvo vnitra, 2010). V materiálu „Migrace cizinců“ pak 

vymezuje jako důležitou zásadu, že stát neklade migrační politice překážky (Ministerstvo 

vnitra, 2008)41. 

 Na půdě Ministerstva vnitra vznikají projekty, které se zabývají integrací cizinců. 

Koncepce integrace cizinců z roku 2006 obsahuje důležitou, a mnohokrát zopakovanou, 

formulaci, podle které bude ČR dbát o dodržování lidských práv u legálních a dlouhodobě 

pobývajících zahraničních pracovníků. Materiál si taktéž klade za cíl podpořit boj proti 

nelegální migraci a snižovat bezpečnostní rizika spjatá s migrací. Na druhé straně zde chybí 

jakýkoliv náznak snahy řešit situaci migrantů v šedé ekonomice. Ministerstvo vnitra v 

materiálu „Integrace cizinců“ z roku 2008 uvádí, že : „se prozatím nenavrhuje zpracování 

koncepce v dané oblasti a doporučuje se vyčkat na výsledky jednání k tvorbě ucelené strategie 

zemí Evropské unie“ (Ministerstvo vnitra, 2008)42.  

                                                 
40 Dostupné zde http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100779s_ov80429.pdf, naposledy dne 30.12.2011. 
41 Dostupné zde http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/azyl/migrace.html naposledy dne 5.5.2011. 
42 Dostupné zde http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/azyl/integrace2.html, naposledy dne 5.5.2011. 



 V rozhodnutí Rady 2008/618/ES je opětovně zdůrazněno, že členské země v období 

2005-2008 při provádění Koncepce integrace cizinců by měly sledovat zejména zvýšení 

investic do lidského kapitálu a v plném rozsahu sledovat v národních legislativách hlavní 

směry hospodářských politik. V těchto je mimo jiné uvedeno, že by státy měly potírat 

diskriminaci, včetně té mezi státními příslušníky třetích zemí a občany EU. Tato politika 

přispěje k pozitivnějšímu demografickému vývoji. Taktéž je nutná větší mobilita celého 

evropského trhu a měl by být vytvořen systém evropský rámec kvalifikací, který bude platný 

ve všech státech. Jak je tento krok důležitý, se ukáže v kapitole o využívání lidského kapitálu 

cizinců. 

 Z dat provedeného kvalitativního výzkumu vyplývá, že cizinci z třetích zemí v tomto 

období hovoří o zlepšení přístupu úřadů i veřejnosti k nim. Přesto si často stěžují na 

diskriminaci při hledání práce, ignoraci nebo zlomyslnost úředníků, složitost české legislativy 

a byrokracie. Šikana a izolace v zaměstnání bývá častá, stejně tak bývají nižší jejich mzdy než 

domácích pracovníků. Také ale zdůrazňují velký význam českého občana při počátečním 

kontaktu s úřady, který jim do budoucna vyjedná mnohem lepší podmínky, než jaké by byli 

schopni si vyjednat sami (Grygar, Čaněk, Černík, 2006). 

 Češi nadále činí rozdíly mezi jednotlivými národnostmi, přičemž z důvodu 

geografické, kulturní a historické blízkosti mají nejlepší vztah krom vlastní národnosti 

k Slovákům, podrobný přehled podává tabulka 9.4.3 (CVVM, 2008).43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Dostupné zde http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100776s_ov80421.pdf, naposledy dne 30.12.2011. 



Tabulka 9.4.3 Vztah české společnosti k cizincům dle země původu 

 

Zdroj : CVVM, 2008. 

  

 Nejpočetnější národností zůstávají v době vrcholu ekonomické konjunkce občané 

Ukrajiny, kterých je přibližně dvojnásobně víc než občanů Slovenka. Situace v oblasti 

zaměstnávání tomu neodpovídá, na konci tohoto období bylo v zaměstnaneckém poměru 102 

tisíc Ukrajinců a 109 tisíc Slováků. Třetí nejpočetnější skupinou jsou obyvatelé Vietnamu, 

jejichž počet také stoupl a v ČR je evidováno o 150% víc vietnamských zaměstnanců než 

v roce 2004. Čtvrtou národností jsou Rusové s počtem 4,5 tisíce zaměstnanců. 

 

Podle výzkumu CVVM se v rozmezí let 2003 – 2008 začala česká společnost více 

otevírat cizincům a byla otevřenější k jejich usídlení. Frekvence odmítavé odpovědi na 

možnost, že by zde cizinci získali dlouhodobý pobyt, se postupně snižovala. V roce 2003 ji 

zcela 17% respondentů, v roce 2007 10% a o rok později už jen 8% dotázaných. S trvalým 

usazením cizinců souhlasilo v roce 2005 28% dotázaných, v roce 2008 to bylo již 42%. 

Obdobně se snižují hodnoty na otázky, zda cizinci představují problém, ale respondenti ve 

větší míře vyžadují jejich přizpůsobení se domácí kultuře (CVVM, 2008).44 

 
 

                                                 
44 Dostupné zde http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100779s_ov80429.pdf, naposledy dne 30.12.2011. 



Tabulka 9.4.4 Postoje veřejnosti k zaměstnanosti cizinců, vyjádřeno v % 

 

Zdroj : CVVM, 2008. 

 

9.5    Období 2009 - současnost 

 

Počínaje 1.lednem 2009 vstupuje v platnost vyhláška č. 461/2008 Sb., která je 

důsledkem legislativního procesu v období ekonomické konjunktury. Tato vyhláška obsahuje 

výčet zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty. Tato 

právní norma je kvůli celosvětovému ekonomickému vývoji následovaná dokumenty, které 

mají za cíl omezení migrace.  

 

V roce 2009 se i na území České republiky naplno projevuje globální ekonomická 

krize. Od tohoto roku dochází k výraznému poklesu hrubého domácího produktu a následně i 

k růstu míry nezaměstnanosti. Tuto situaci reflektovalo i Programové prohlášení vlády Jan 

Fischera  z roku 2009.45  

 

V roce 2009 dosahuje nezaměstnanost v ČR 8%, v roce 2010 už o procento více. 

Domácí pracovníci jsou více ochotni obsadit i nekvalifikovanou a špatně placenou pozici, 

tedy pracovní místa, kde se dříve prosazovali ekonomičtí migranti. Jednalo se zejména o 

vytlačení těch nově příchozích v roce 2008 (Horáková, 2010). Ze studie CVVM provedené 

v roce 2011 je patrné, že česká veřejnost má i v tomto období relativně kladný vztah k již 

integrovaným cizincům, viz tabulka 9.5.1 (CVVM, 2011)46. 

 

                                                 
45 Dostupné zde http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-
cr/jan-fischer/ppv-2009.pdf, naposledy dne 15.4.2011. 
46 Dostupné zde http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101147s_ov110513b.pdf naposledy dne 31.12.2011. 



Tabulka 9.5.1 Představují občané jiných národností, kteří přišli na území ČR v minulých letech, problém? 

 

Zdroj : CVVM, 2011. 

 

V roce 2009, kdy se i v ČR projevila celosvětová ekonomická recese, bylo paradoxně 

dosaženo nejvyšší hodnoty u počtu povolení k pobytu pro cizince v české novodobé historii. 

Tím, že se výrazně snižuje počet nově vydávaných povolení dle novel zákona o 

zaměstnanosti, která korigovala vydávání pracovních povolení Úřady práce (Límová, 

rozhovor), dochází po zbytek tohoto období k poklesu cizinců a jejich podílu na české 

populaci, viz tabulka 9.5.2. 

 

Tabulka 9.5.2 Přehled vývoje základních ukazatelů od roku 2008 

Míra registrované Po čet obyvatel  Přírůstek Podíl Cizinci trvale a dlouhodob ě žijící v ČR 

nezaměstnanosti  ČR stěhováním cizinc ů  v tom podle typu pobytu 

Rok 

stav k 31.12.    na obyv. 
Celkem trvalý 

pobyt 

ostatní 
druhy 
pobytů 

bez státního 
občanství 

2009 9,2 10 491 492 10 927 4,12% 432 503 180 359 252 144 - 

2010 9,6 10 517 247 10 309 4,04% 425 301 189 962 235 339 - 

9/2011 8,2 10 562 214      3,86% 408 036 195 865 212 171 - 
Zdroj dat : Český statistický úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí.. 

 

Souběžně se ve výzkumech veřejného mínění začínají objevovat odmítavé reakce vůči 

cizincům. Cizinci jsou podle těchto názorů „zloději práce“47, kteří by měli bez problémů 

ovládat češtinu a téměř zcela se přizpůsobit místním zvykům a kultuře (Veselský, 2009). Také 

mají výrazný podíl podle 70% respondentů vliv na nárůst kriminality, podle 64% se podílí na 

                                                 
47 Například zde http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=670&idArt=521 naposledy dne 5.5.2011. 



zvyšování celkové nezaměstnanosti 58% dotazovaných považuje cizince za zdravotní hrozbu 

(CVVM, 2011).48 

 V tomto období se tak potvrzuje Hayekův názor, že v dnešní rozvité, a tedy složité, 

společnosti není v lidských silách pochopit všechny souvislosti, přičemž naše společnost je 

založena na nutnosti přizpůsobení se. Ti, co nechápou, proč se musí podřídit i ve svůj 

neprospěch, pak často svádí vinu za tento stav na něco viditelného (Hayek, 1990). V současné 

době jsou „viníky“ zhoršení situace místních domácností cizinci. Zvýšený výskyt těchto 

projevů v roce 2009 potvrdilo i Analytické centrum zabývající se migrací (Ministerstvo 

vnitra, 2010). 

 

Následující kroky vlády odráží ve své podstatě xenofobní názory většinové 

společnosti. 

Vláda, vycházejíc z tohoto všeobecného ovzduší, přijala dne 9. února 2009 Usnesení 

č.171 k zajištění bezpečnostní situace České republiky v souvislosti s propouštěním 

zahraničních pracovníků v důsledku hospodářské krize. V tomto Usnesení byly ministerstva 

pověřena vypracováním koncepcí k řešení následujících problémů : kontroly, pomoc 

propuštěným cizinců, projekt návratů. 

Následně bylo přijato Nařízení vlády č. 64/2009 Sb., ze dne 5. března 2009 o 

stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu 

práce u uživatele zprostředkovávat. Na základě těchto opatření byl v novelizovaném Zákoně 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti změněn paragraf 64. 

V obdobném duchu se nese i programové prohlášení Petra Nečase, které bylo vládou 

schváleno dne 4.8.2010. Je v něm uvedeno : „globální krize ukázala zranitelnost každé 

ekonomiky, odhalila chyby, které političtí vůdci udělali v dobách zdánlivě udržitelného růstu“ 

(Programové prohlášení vlády, 2010:2).49 Toto prohlášení je důležité v kontextu obsahu 

materiálu Ministerstva vnitra s názvem Opatření k řízení ekonomické migrace, ochraně práv 

osob migrujících za prací a realizaci návratů. Jeho přijetím vládou dne 19.ledna 2011, 

usnesením č.48, došlo k schválení nového zásadního pojetí ekonomické migrace. Jaké reálné 

dopady by promítnutí tohoto dokumentu do právní kodifikace mělo, bude uvedeno v další 

kapitole.  
                                                 
48 Dostupné zde http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101147s_ov110513b.pdf naposledy dne 31.12.2011. 
49 Dostupné zde http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-
dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf naposledy dne 15.4.2011. 



V programovém prohlášení se vláda zavázala zasadit se o co nejrychlejší naplnění 

Lisabonské smlouvy a k podporování rozšiřování EU za stávajících podmínek. Přičemž bude 

v rámci EU „zvýšený důraz,…,kladen na zdůvodnění nezbytnosti přijetí každého legislativního 

návrhu z hlediska principu subsidiarity“ (Programové prohlášení vlády, 2010 : 14)50. Tato 

věta je ve svých důsledcích v přímém rozporu s dalším bodem prohlášením, ve kterém se 

vláda zavazuje podpořit další liberalizaci trhu zboží a služeb, pracovních trhů a zvyšování 

flexibility práce.  

 

České hospodářství nicméně nadále zahraniční zaměstnance potřebuje, jak dokazují 

údaje Úřadu práce. Struktura neobsazených pracovních míst v porovnání prvního čtvrtletí 

roku 2008, tedy v období hospodářské konjunktury, a prvního čtvrtletí 2011, v období vleklé 

recese, neukázala podstatné výkyvy. V roce 2008 bylo nabízeno Úřadem práce 150 775 

pracovních míst, o tři roky později už jen 33 931. Pokles tvořil 120 000 pracovních pozic, 

průměrně jich bylo nabízeno o 80% méně. 

 Cizinci byli a jsou nejčastěji zaměstnávání v profesích, kde je potřebná nízká 

kvalifikace. V roce 2011 bylo nabízeno více než 17 000 takovýchto pracovních míst 

(řemeslníci, obsluha strojů, nekvalifikovaní pracovníci), zatímco v dřívějších dobách to bylo 

cca 109 000. V těchto oborech poklesla nabídka pracovních míst, které se nedaří obsadit o 

85%51 

Další oblastí, kde ČR chybí zaměstnanci je odborný personál, a to zejména 

v technických oborech. V sledovaném období klesl počet nabízených pozic v této oblasti ze 

14 055 na 6 176, rozdíl činil pouze 65%. Obdobná situace je v případě zaměstnávání 

specialistů, kde došlo k nejméně výraznému snížení z 7 129 míst na 4 062, o pouhých 43%. 52 

Následkem hospodářské recese jsou domácí pracovníci schopni zastoupit málo 

kvalifikované zahraniční síly a proto se u těchto pozic více projevil procentuální pokles, než 

byl celkový průměr. Naopak, vysoce odborné pozice nedokáží čeští občané v produktivním 

věku obsadit a zaměstnávání zahraničních pracovníků je nenahraditelné. 

 

Z tohoto úhlu pohledu jsou logické následující kroky vlády. 

Od 1.ledna 2011 vstoupila na základě Směrnice Rady 2009/50/ES v platnost novela 

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

                                                 
50 Dostupné zde http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-
dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf naposledy dne 15.4.2011. 
51 Dostupné zde http://portal.mpsv.cz/sz/stat, naposledy dne 4.1.2012. 
52 Zdroj dat dostupný zde http://portal.mpsv.cz/sz/stat, naposledy dne 4.1.2012. 



zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která nově zavádí institut „Modré karty“ pro vysoce 

kvalifikovaný personál.  

Se stejným datem platnosti začala být aplikována Vyhláška č.429/2010 Sb., která 

obsahuje výčet zemí, jejichž občané mohou požádat o udělení víza nebo o vydání 

k dlouhodobému či trvalému pobytu i na jiném zastupitelském úřadě, než je úřad ve státě, 

jehož je cizinec občanem. Popřípadě ve státě, který vydal cizinci cestovní doklad nebo ve 

kterém má cizinec dlouhodobý pobyt. Tato přihláška uvedená do praxe značí, že občané 

vyjmenovaných zemí nemusí žádat o udělení víza nebo o pobytový režim na místně 

zastupitelském úřadě, ale žádost mohou podat i v cílové zemi, tj. v ČR. Jak vyplývá 

z následující tabulky ukazující strukturu národnostního složení migrantů, jedná se zejména o 

občany Ukrajiny a Ruska. Slovenská republika je členem EU a její občané mají proto 

nastavené stejné podmínky, jako ti domácí. 

Od 1.ledna 2012 nabývá platnost novela zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

která nově neumožňuje pracovním agenturám dočasně přidělit pracovníka, který má 

povinnost mít pracovní povolení, k výkonu práce u jiného „uživatele“. Blíže o ní bude 

pojednáno v kapitole o plánovaných legislativních změnách, neboť vstoupí-li v platnost 

„Návrh na opatření k řízení ekonomické migrace“ dojde na základě souběžné platnosti obou 

norem k dosud nepoznanému omezení vstupu ekonomických migrantů.  

Tato novela tak má zabránit přílivu manuálních pracovníků z třetích zemí, neboť na 

sekundárním trhu práce došlo ke konkurenci zahraničních a domácích pracovníků. Žádoucí 

migraci na primárním trhu práce se nedaří podporovat, jak ukazují již zmíněné údaje MPSV. 

 

 Během krize se změnila i struktura ve složení cizinců. Roste počet cizinců, kteří získali 

trvalý pobyt, viz tabulka 9.5.2, zatímco počet cizinců v jiných režimech významně klesal. 

Touto formou se stabilizovala situace migrantů z třetích zemí, občané zemí EU/EHS a 

Švýcarska měly o trvalý pobyt  podstatně nižší zájem (Horáková, 2010) a jejich odliv z ČR 

byl mnohem výraznější. Taktéž se snižuje počet cizinců, kteří jsou zaměstnaní, v prospěch 

OSVČ. Obdobnou strategii uplatnili cizinci již v roce 1997, kdy taktéž došlo k omezení 

vydávání pracovních povolení. Tato fakta se projevila i v počtu zaměstnanců u 

nejpočetnějších etnických skupin. V roce 2009 bylo zaměstnáno necelých 84 tisíc Ukrajinců, 

což je o téměř 19 tisíc méně než v předchozím roce. U Slováků se změna skoro neprojevila, 

jejich počet klesl jen o 1.421 osob. Výrazněji byla zasažena také třetí nejpočetnější etnická 

skupina, zaměstnanců z Vietnamu ubylo o 9 tisíc osob. Mírně se zvýšil jen počet ruských 



zaměstnanců a to o necelých 400 osob (Horáková, 2010). Jedná se o jeden ze způsobu, jak 

obejít zamýšlené důsledky prováděné migrační politiky. 

 Respondenti mnou provedeného dotazníkové šetření si z více než ¾ byli vědomi 

změny v legislativy, viz graf 9.5.1  

 

Graf 9.5.1 Změna v oblasti legislativy od roku  

 

Zdroj : Autor     

 

 Jejich názor byl v tomto období konstantnější a podle grafu 9.5.2 81% dotazovaných 

své mínění nezměnilo. Překvapivě se jen minimálně změnil kladný postoj 67% respondentů 

k cizincům proti předchozímu období. 

Graf 9.3.2 Změna názoru na cizince od roku 2008.                                 Graf 9.3.3 Postoj veřejnosti k cizincům od roku 2008 

        

 Zdroj : Autor                                  Zdroj : Autor 

 



10. VLIVY NA VZTAH VE ŘEJNOSTI S CIZINCI A JEJICH UPLATN ĚNÍ NA 

MÍSTNÍM TRHU PRÁCE 

 

 V předchozí kapitole jsem se okrajově dotkla tématu vlivu médií, neformální instituce 

i zdroje informací, na mínění veřejnosti. Není to ale jediná proměnná, která tyto postoje 

ovlivňuje. Jak už bylo zmíněno, existuje dvojí trh práce. Ten primární s vysokou mírou 

odbornosti a vzdělanostním kapitálem je i v době hospodářské recese vítán, sekundární 

s manuální prací a nízkou kvalifikací nikoliv. Zahraniční pracovníci jsou v současné době 

vyhledáváni a žádoucí jen na tom prvním. Právě tady hraje vliv míra, do jaké jsou vůbec 

ekonomičtí migranti schopni uplatnit v České republice kapitál, který si sebou nesou ze země 

původu. Další velkou proměnnou je dodržování lidských práv migrantů, jsou-li Češi „zvyklí“ 

na pošlapávání práv cizinců, nebude jejich mínění o těchto „obětech“ vysoké. 

 

10.1 Média a jejich postoje vůči cizincům 

 

 Podle Jiráka jsou média jednou z významných společenskou institucí a to právě proto, 

že mnoho občanů nemá v jistých oblastech žádnou jinou než tuto zprostředkovanou 

zkušenost. Média zpravidla zcela neodráží realitu, mají její vlastní interpretaci a ta by měla 

odpovídat představám čtenářům. Tento jev se nazývá „mediální logikou“. Tyto automaticky 

přijímané, značně zjednodušené a odsuzující stereotypy, které v sobě nesou soudy, se týkají 

zejména skupin, s nimiž má většinová společnost nějaký problém.  

 

 Podle rozložení názorů v mnou provedené pilotáži názoru veřejnosti se ukázalo, že si 

lidé nejspíš jsou vědomi upravováním reality médií v oblasti pracovní migrace, kterou 

zobrazuje graf 10.1.1. Jen něco málo přes čtvrtinu všech, 27%, si myslí, že média zrcadlí 

skutečný stav. Zcela je o tomto přesvědčeno jen 5%. Přitom 22% nedokáže posoudit tento jev 

a více jak polovina tvrdí, že obraz v médiích není reálný. 

 

 

 

 

 

 

 



Graf  10.1.1  Nakolik odráží média realitu o pracovních migrantech 

 
Zdroj : Autor 

 

 
 Už při analýzách postoje české veřejnosti v letech 2000 a 2002 konstatuje autorka, že 

negativní názor na cizince není dán reálnými zkušenostmi respondentů, ale zaujatým tónem 

autorů článků (Leontiyeva, 2003) 

 

 Přímo mediálními analýzami se zabývalo Multikulturní centrum, Praha, které vydalo 

dva sborníky. První sborník vyšel v roce 2003, analýzy proběhly v letech 2001 a 2002, druhý 

byl vydán sborník v roce 2006, tudíž je možné vypozorovat  změnu. Na současný stav jsem se 

pak zeptala expertů a doplnila údaje získané z dotazníku.    

 

 Postoj k těmto menšinám se v českých médiích projevuje ignorací, píše se o nich jen 

v případě odlišnosti od norem majority a podílem na stereotypech (Hořavová, 2003:10). 

Neformální instituce tak nejsou prostředkem ke komunikaci a hledání řešení, ale překážkou. 

 

 V letech 2001-2001 jednoznačně ve zkoumaném vzorku článků převládaly kriminální 

příběhy, které tvořily 75% celého vzorku. Dále se jednalo o psalo v souvislosti s cizinci o 

zdravotním riziku pro veřejnost nebo o „kradení“ práce občanům. 

Jako největší problémy identifikovali autoři tyto jevy. 

Informace o etnickém původu se nejčastěji objevovaly v titulcích a navíc poměrně často byly 

zavádějící. Například titulek informoval o několika vraždách a  národnosti, ale v textu se 



ukázalo, že se jednalo o dva různé případy a obětí byl cizinec. Určení etnika pachatele přitom 

třeba nebylo vůbec zmíněno. Češi přitom za etnikum v žádném článku považováni nebyli. 

Média používala stereotypy o „ukrajinských dělnících“ nebo „vietnamských tržnicích“. Tímto 

několikrát opakovaným krokem tak vzniká u čtenářů nová kategorie, například „všichni 

Rumuni kradou“ a už jen pouhým uvedením této národnosti v titulku si čtenář dovodí 

vysvětlení. Dále bývají charakteristiky jednotlivých etnik uměle vykonstruovány pro větší 

zájem čtenářů. Tyto irelevantní informace o etniku v titulcích a v pejorativním smyslu vytváří 

podle autorů nebezpečné společenské klima.  

 

  Média sama neměla zájem o úspěšné a legálně pobývající i podnikající cizince, což se 

mírně změnilo od poloviny 90.let a začínají se objevovat i tzv. lidské příběhy. Teprve 

počátkem milénia se objevuje snaha o vytvoření pozitivních stereotypů, tyto články jsou ale 

ve výrazné menšině. 

 

 Závěrem pak autoři konstatují, že se píše zejména o problémech s cizinci, ale chybí 

informace druhým směrem. V rámci analýzy článků vyšlo najevo, že cizinci nebo neziskové 

organizace bránící jejich zájmy nemají v článcích vůbec žádný prostor. Novináři se bránili 

argumentem, že kvůli nedostatku času, omezením rozsahu článku a nepřístupnosti cizinců to 

ani není možné. Informátory pak jsou představitelé státní správy, v případě, že je osloven 

cizinec, má podstatně mnohem méně prostoru k vyjádření. Dalším důvodem, proč nastal tento 

stav, je prodejnost článku, příklady pozitivní praxe nejsou tak poutavé jako černá kronika 

nebo hluboké lidské příběhy. V analýze dostali prostor k vyjádření i cizinci a ti, hovoří o 

veřejné pomluvě cizinců ze strany médií (Hořavová, 2003).  

 

 Další analýza byla provedena v období jednoho roku od srpna 2005 do srpna 2006 a 

autoři se zaměřili jen na články o migrantech ze zemí s horší pověstí (země SSSR a Vietnam).  

Toto rozdělení potvrzuje i mnou provedené šetření, kdy se jeden respondent slovně vyjádřil, 

že manuální a nelegální cizinci pochází z třetích zemí, vysoce kvalifikovaní pracovníci ze 

zemí EU/EHS nemají něco takového zapotřebí. 

 

V tomto období se už projevila změna v postoji médií k cizincům. Na jedné straně jsou 

představováni jako ohrožení českých zaměstnanců, i když takto se o cizincích vyjadřovali 

zaměstnanecké odbory nebo nezaměstnaní. Zaměstnanci Úřadu práce mínili, že cizinci 

nekonkurují místním pracovníkům, ale přímo nevysloví myšlenku, že jsou pro ekonomičtí 



migranti pro českou ekonomiku prospěšní. Tento pohled se objevuje jen zřídka, ale přesto se 

objevuje. Média taktéž nově představují cizince jako oběti, i ty, kteří získávají prací v České 

republice. Objevuje se sice různorodost pohledu, ale chybí vyrovnanost v zastoupení těchto 

názorů.  

 Čeští občané jsou tolerantní vůči horším pracovním podmínkám ekonomických 

migrantů a tato skutečnost se projevuje i v médiích. V článcích bývá prohlášení velkých 

firem, že zrovna oni cizince nediskriminují, čímž potvrzují obecný názor, že tomuto tak 

skutečně je. Také je o cizincích psáno jako o pracovnících, kteří mají horší podmínky a nově 

se píše i o sankcích pro zaměstnavatele neregulérních pracovníků. Objevují se taktéž články o 

velké byrokratické zátěži cizinců, ale rozhořčený tón se objevuje jen u vysoce 

kvalifikovaných pracovníků, kterým v této situaci pomáhá zaměstnavatel. U těch nízce 

kvalifikovaných je tato situace přijatelná. Nadále ovšem trvá, že s negativním titulkem je 

spjata národnost cizince, i když ten je obětí. Mediální diskriminace cizinců tak přetrvává 

(Křížková, 2007). 

 

 V souvislosti se zaměstnáváním cizinců je zajímavá i mediální analýza 

antidiskriminačního zákona, který měla Česká republika přijmout v rámci harmonizace 

s evropským právem a který měl pomoct obětem diskriminace k dosažení jejich práv, tedy i 

ekonomickým migrantům. Podle této analýzy bylo 40% článku laděno pozitivně, 28% 

negativně a 32% neutrálně. Celá třetina negativních článků se objevila v periodikách, která 

byla propojena na podnikatele. V negativně pojatých článcích se často jako jediný důvod pro 

přijetí zákona uváděl požadavek Evropské unie. Kozák konstatuje, že nepřijetí tohoto zákona 

mělo více důvodů, ale pokřivený mediální obraz mohl být jedním z nich (Křížková, 2007). 

 

 Všichni experti se shodli na vlivu médií, jejich vyznění hodnotí různě. Podle ruské 

občanky převažuje negativní a povýšenecký pohled na cizince, který ale je zčásti oprávněný, 

protože část cizinců může představovat hrozbu nebo konkurenci pro české občany (Repina, 

rozhovor). Postoj médií se liší. „Jsou i média, která nepodporují regulérní zaměstnávání 

cizinců a nahrávají postoji, že cizinci jsou důvodem nezaměstnanosti občanů. Jednoznačně to 

vůbec nelze určit.“ (Muhič, rozhovor). Na rétoriku druhé strany poukazuje Čižinský, „n ěkteré 

skupiny nebo média mají následující rétoriku, protože je tady silný pravicově-

zaměstnavatelský diskurs, kteří cizince vykreslují jako ty správné lidi, kteří nejsou 

nezaměstnaní, nemarodí, dělají. Na rozdíl od Čechů pobírajících dávky.“ (Čižinský, 

rozhovor). Límová pak vidí obrat v tisku a rozhlase, které nově ukazují i pozitivní zkušenosti 



s cizinci. Přesto nadále převažuje záporný pohled na cizince, což posiluje negativní postoje 

veřejnosti. Protože, „všichni si myslí, že, když to říkali v televizi, tak je v pořádku, že si to oni 

myslí taky.“ U novin ale došlo k velkému posunu, jelikož se sami začaly o cizineckou 

problematiku zajímat a toto je tématem, o kterém nově ony samy chtějí psát (Límová, 

rozhovor). 

 

 Grafické zobrazení ukazuje, že tři čtvrtiny respondentů jsou přesvědčeni, že články o 

zahraničních pracovnících mají negativní ladění. O jejich pozitivním vyznění je přesvědčeno 

jen necelých 8%, přičemž jen 0,5% lidí souhlasilo s jednoznačně kladným obrazem migrantů 

v médiích. Vyvážený obraz pak média podávají podle 17% všech dotazovaných. 

 

Graf  10.1.2  Obraz ekonomických migrantů v médiích 

 
Zdroj : Autor 

 

 Pouze třetina respondentů přiznává vliv médií na jejich vlastní názor, zatímco 56% 

s tímto výrokem nesouhlasí. 12% nedokáže odpovědět, viz graf 10.1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Graf  10.1.3  Vliv médií na názory občanů  

 
Zdroj : Autor 

 

10.2 Sociální kapitál migrantů 

 

 Evropská unie již několik let vidí potenciál celého evropského prostoru ve vysoce 

kvalifikovaných pracovnících a tímto směrem je orientovaná i její politika. Za tímto účelem 

vznikají specializované projekty jako je tzv. zelená nebo modrá karta a vědečtí pracovníci 

z třetích zemí jsou ještě v lepší pozici. Přesto je v celém tomto prostoru nedostatek 

kvalifikovaných pracovníků. 

  

 U cizinců, kteří získávají pracovní povolení a povolení k pobytu prostřednictvím 

agentury, je jejich kvalifikace již předem odzkoušena v zemi původu. Tím ale současně dojde 

k omezení možností vykonávat více kvalifikovanou práci a také sociálního kapitálu, protože 

migrant je ve vztahu závislosti na agentuře (Grygar, Čaněk, Černík, 2006). 

 Vliv na využívání vzdělanostního kapitálu má i skutečnost, že pro jeho uplatnění musí 

mít ekonomický migrant zpravidla již vybudovaný sociální kapitál. U osob, které považovaly 

Českou republiku za tranzitní zemi nebo dočasné řešení, vedla remitence k nedostatku 

finančních prostředků pro investici do rekvalifikací nebo nostrifikací (Grygar, Čaněk, Černík, 

2006). Někdy je nutné pro uznání původní kvalifikace si doplnit další vzdělání, což sebou 

nese další nároky na peníze i čas (Repina, rozhovor). Dále není systém nostrifikací sjednocen, 

některé vydává škola, jiné magistrát (Límová, rozhovor).  

 Z těchto důvodů cizinci často rezignují na dosažený vzdělanostní kapitál, zejména po 

zjištění, že mnohem vyšší váhu mají známosti nebo občanství, než vzdělání. „Navíc na 

pohovoru si mezi cizincem a českým občanem zaměstnavatel vždy vybere toho Čecha, pokud 



budou mít oba průměrné výsledky. Toto se děje, i když s tím zaměstnavatel nemá žádné 

papírování navíc“ (Repina, rozhovor). Požadavek na nostrifikované formální vzdělání se 

objevuje nejčastěji tehdy, je-li předem pracovní místo určeno pro konkrétního pracovníka. 

Uznané vzdělání je tak pro ekonomické migranty určitou formou diskriminace, protože jinak 

má spíše symbolický význam. Má-li cizinec dostatečný sociální kapitál, nepotřebuje 

nostrifikaci. Důležitá je taktéž jeho schopnost používat češtinu, etnikum, věk, třída, gender 

nebo prestiž vykonávaného zaměstnání (Grygar, Čaněk, Černík, 2006). Odvrácenou stránkou 

vzniku stabilních sítí mezi cizinci pak může být vznik paralelních společností (Muhič, 

rozhovor). 

 

 Cizinci tedy nejraději migrují tam, kde již jsou usídlení jejich příbuzní a budou mít 

vybudované sociální kontakty. V etnických sítích odpadá jazyková bariéra, na druhou stranu 

dochází k ještě větší izolaci od majoritní společnosti. Výjimkou jsou neregulérní migranti, 

kteří se distancují i od vlastní komunity kvůli strachu z prozrazení (Polanská, Kadlecová, 

2008). 

 

 Vybudování si kvalitního sociálního kapitálu závisí na těchto proměnných : 

dlouhodobá a opakovaná zkušenost s dřívějším pobytem v cílové zemi, existence 

příbuzenských sítí, znalost místní kultury nebo místní původ. Překážkou je dřívější nebo 

současné neregulérní zaměstnání (Grygar, Čaněk, Černík, 2006). 

 

 Záleží také na postoji veřejnosti k dané komunitě, protože bylo výzkumem prokázána 

souvislost mezi určitými pracovními pozicemi a označením cizince z Východu, například 

ukrajinská uklízečka. Právě pracovníci z Východu nejčastěji popisují pocity osamění a 

úspěšně adaptovaní migranti se od tohoto „špatného sociálního kapitálu“ distancují (Grygar, 

Čaněk, Černík, 2006). Tato strategie migrantů je pochopitelná, rozdíly mezi postoji veřejnosti 

potvrdilo i dotazníkové šetření. 65% respondentů podporují pozitivní diskriminaci vůči 

„cizincům ze Západu“, 7% neví a 27% tvrdí, že se na tyto cizince nedívají lépe, než na cizince 

z Východu. Tuto situaci zobrazuje graf 10.2.1. 

 

 

 

 

 



Graf 10.2.1 Názor na pracovníky dle oblasti původu 

 
Zdroj : Autor 

 

 Všichni experti se shodli na plýtvání potenciálu ekonomických migrantů. Vykonávají 

horší práci nebo zcela jiného zaměření než v domovské zemi (Repina, rozhovor) a jejich 

lidský kapitál není absolutně využíván (Límová, rozhovor). „V porovnání s Čechy jsou na 

tom cizinci hůř, protože tato situace je u cizinců nejpravděpodobnější“  (Muhič, rozhovor). 

V dlouhodobějším měřítku už nedochází v tak velkém rozměru „k plýtvání vzdělanostním 

kapitálem cizinců, …, jako v 90.letech“ (Čižinský, rozhovor) a zlepšení konstatuje i Límová, 

přičemž se Integrační centrum přímo zabývá uplatněním kvalifikace migrantů. Naproti tomu 

ukazují data MPSV, že „dochází k poklesu mezi vykonávanou prací a vzděláním cizince“ 

(Muhič, rozhovor). Česká republika není ovšem výjimkou, „dekvalifikace je všude a vždy 

byla“  (Čižinský, rozhovor), ačkoliv tento jev je rozhodně negativním (Bublan, rozhovor). 

 

 V názorech respondentů převažuje tvrzení, že příchozí migranti disponují především 

nízkým sociálním kapitálem. Graf 10.2.2 ukazuje, že tato odpověď byla zastoupena 59%. 

Neví 16% respondentů a 25% s tímto tvrzením nesouhlasí. 

 

 

 

 

 

 



 

Graf 10.2.2 Názor na kvalifikaci cizinců 

 
Zdroj : Autor 
 

10.3 Lidská práva 

 

 Lidská práva jsou od 20.století nedílnou součástí téměř každého diskursu a 

ekonomická migrace není výjimkou. Ačkoliv dochází k jejich neustálému rozvoji a jedinec 

má stále více práv, závisí jejich vymožení i na postoji okolí, zda mu je bude ochotno přiznat. 

Necelých 45% respondentů z grafu 10.3.1 si myslí, že lidská práva zahraničních pracovníků 

jsou tady dodržována, zcela je o tom přesvědčeno jen 8%. Téměř 21% nedokáže situaci 

posoudit a 35% tvrdí, že jejich práva dodržována nejsou. 

Graf 10.3.1 Dodržování lidských práv ekonomických migrantů v ČR 

 
Zdroj : Autor 

 



 Dodržování lidských práv je i podle expertů složitou otázkou. Podle Muhič Češi 

nejspíš nebudou reagovat na porušování lidských práv migranta, jedině snad na základě 

osobních sympatií (Muhič, rozhovor). Obdobně se vyjadřuje i Ruska s tvrzením, že „ Češi 

nezasáhnou proti bezpráví, ani když je to Čech….jsou tolerantní k obcházení zákonů“ 

(Repina, rozhovor). Určujícím faktorem může být i to, že ekonomičtí migranti často pracují 

jen mezi cizinci a proto Češi o porušování jejich práv ani nemusí vědět (Límová, rozhovor) a 

tuto skutečnost potvrzuje i Čižinský (Čižinský, rozhovor). 

 

 

 Veřejnost také rozlišuje při přiznávání lidských práv migranta a to podle země jeho 

původu a formy pobytu. Kvalitativní průzkum mezi názory 56 cizinců ukazuje na reálnou 

existenci stereotypu „cizinec z Východu“, na něhož veřejnost i úřady státní správy reagují 

podezřívavě až negativně jako na podvratný živel. Naopak, cizinci ze západních zemí se 

setkávají s pozitivním přístupem a tak je jazyk prostředkem porušování lidských práv. Stejně 

tak existuje rozdíl v jejich porušování mezi cizinci na primárním trhu práce a pracovníky na 

tom sekundárním, kde hrají velkou roli zprostředkovatelé a pracovní agentury. Toto téma 

bude rozvito společně s kapitolou o obcházení českých právních norem a neregulérním 

zaměstnávání cizinců. 

 Cizinci se často v rámci celé Evropy při migraci odvolávají na lidská práva, zvláště na 

právo na sloučení rodiny. V praxi českého práva to není tak samozřejmé, protože dítě nemusí 

nutně obdržet dlouhodobý pobyt, získal-li ho rodič (Grygar, Čaněk, Černík, 2006). Nejméně 

práv si samozřejmě vydobude neregulérní pracovník. Podle zákona o pobytu cizinců 

například nelze vydat správní vyhoštění cizinci, pokud by se tímto krokem nepřiměřeně 

zasáhlo do jeho rodinného života. Tento bod vychází z Úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod z roku 1950 a měl by se aplikovat podle míry závažnosti přestupku 

migranta a míry jeho začlenění do společnosti (Polanská, Kadlecová, 2008).  

 

 Autoři proto konstatují, že míra vyjednaných a uznávaných práv cizince závisí  

na druhu získaného pobytového režimu, formě vstupu, etablování a vyjednávání na trhu práce 

(Grygar, Čaněk, Černík, 2006). Čižinský je ze svého pohledu lidsko-právního aktivisty 

jednoznačně pro maximum uznaných práv ekonomických migrantů, neboť to je podle něj 

jedna z nejlepších cest k řešení negativních jevů souvisejících s migrací (Čižinský, rozhovor). 

 



 Dále pak Muhič tvrdí, že otázka na dodržování lidských práv těchto pracovníků záleží 

na  jejich definici. „Lidská práva těchto pracovníků nejsou dodržována, pokud vezmeme 

v úvahu, že se jejich pozice bezdůvodně zhoršuje, že politika je neustále restriktivní a 

neoceňuje jejich přínos. Nejsou ale ohrožena lidská práva ve smyslu, že je mimo zákon stát 

nebo společnost trestá, což by byla horší situace. Spíš se dá říct, že lidská práva nejsou 

naplněna, než že jsou porušena“ (Muhič, rozhovor). 

 
 Baršová ve svém článku upozorňuje, že usedlí cizinci jsou proti občanům, včetně těch, 

kteří spáchali nějakou trestní činnost, jen velmi málo chráněni proti vyhoštění. Jedná se o 

jedno z mála práv, které jsou nadále spjaty s institucí občanství. 

 Evropská úmluva o ochraně lidských práv chrání cizince pouze před kolektivním 

vyhoštěním, v případě, že by mu hrozilo „nelidské zacházení“, nebo pokud by to bylo 

v rozporu s právem na rodinný život. Jak už bylo ukázáno, často v případě ekonomických 

migrantů není poslední bod využíván podle zřetelných pravidel.   

 V Evropské úmluvě o občanství se projevuje posun ve prospěch dvojitého občanství a 

podle autorky se tento koncept bude nadále rozvíjet, protože zajišťuje plná tradiční lidská 

práva migrantům (Baršová, 2003). 

 Většina expertů by s tímto návrhem souhlasila. Ruská občanka souhlasí a vysvětluje, 

že mnoho západních zemí dovoluje dvojité občanství (Repina, rozhovor), obdobně by 

souhlasil Čižinský. Naopak Límová souhlasí se současnou právní úpravou, která je velice 

přísná, protože si je cizinec vědomý velkého závazku, který s občanstvím přebírá. Například 

cizinec nesmí mít ani takový prohřešek, jako je dluh na sociálním zabezpečení, což není 

výjimečný stav ani u českých občanů. Neumí si představit, jaké dalekosáhlé důsledky by 

takové opatření mohlo mít. Podle Bublana není možné automaticky sloučit povolení k pobytu 

s občanstvím, toto povolení má zejména u cizinců z třetích zemí své opodstatnění (Bublan, 

rozhovor). Muhič pak upozorňuje, že právo nebýt vyhoštěn v souvislosti se získáním 

občanství je závislé na zákonné úpravě. „V současné situaci se (cizinec) musí vyvázat 

z občanství, ale to nové pak nikdo nemůže odebrat. V některých západních zemích, kde se 

umožňovalo občanství, existuje mlhavý pojem loajality, která může být porušena a tím pádem 

může stát toho občana takovým způsobem delegitimizovat a očekávat, že bude patřit k jinému 

státu. Pokud by získání českého občanství a to bez ohledu na existenci jiného znamenalo, že 

už tady cizinec zůstane, souhlasila bych. Pokud by se změnila Ústava takovým způsobem, že 

mohou cizinci odebrat občanství, tak bych váhala, zda jde o přínos“ Také je velkým 



problémem arbitrárnost procesu udělení občanství, které podporuje korupční prostředí 

(Muhič, rozhovor). 

 

 V rámci dotazníku respondenti odpovídali i na otázku, zda by v případě, že cizinec 

v horizontu jednoho roku neporuší žádný zákon, mohl získat dvojité občanství. S tímto 

návrhem souhlasilo pouze necelých 8%, se současnou právní úpravou jich souhlasí téměř 

77%, viz graf 10.3.2. 

 

Graf 10.3.2 Názor na práva ekonomických migrantů 

 
Zdroj : Autor 

 

 

 

11. PRÁVNÍ RÁMEC LEGÁLNÍ MIGRACE V ČR 

 

 Tato kapitola se nejprve zabývá základním přehledem státních orgánů, zákonů a 

směrnic, na základě kterých se v současné době řídí legální ekonomická migrace. Následuje 

analýza legislativního rámce pro vstup a pobyt ekonomického migranta. Dále bude 

zkoumáno, nakolik jsou tyto formální instituce účinné, což je předpokladem pro naplňování 

cílů vládních politik. 

 

 

 

 



11.1 Orgány státní správy  

 

 Orgány státní správy působí v oblasti ekonomické migrace na dvou úrovních řízení. 

První je úroveň ústředních orgánů státní správy, které mají výkonnou moc a podílí se na 

úpravách legislativního rámce. Druhá je pak úroveň meziresortních orgánů, které mají poradní 

hlas. 

 

ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY 

 

 Hlavním orgánem, který je odpovědný za oblast migrace a azylu, je Ministerstvo 

vnitra. Pod něj spadá koncepční, legislativní i realizační úroveň této problematiky, jako jsou  

podmínky a formy režimu pro víza, pobyt zahraničního pracovníka a azylová problematika. 

Ministerstvo vnitra je nadřízeným orgánem cizinecké policie a od 1.1.2009 plně rozhoduje o 

trvalých pobytech cizinců a o vydáváních zelených, respektive modrých karet. Také má za 

úkol implementaci schnegenských pravidel do národní legislativy. 

 Pod Policii ČR spadají tři orgány řešící migraci a to skupina VISION, která se zabývá 

schengenskými vízy; jednotka analýzy rizik v oblasti legální a nelegální migrace a Útvar pro 

odhalování organizovaného zločinu, který řeší mimo jiné i obchod s bílým masem a nucenou 

práci. 

 

 Z aktivit, které Ministerstvo vnitra vykonává, bych zmínila například vznik 

specializovaných webových stránek, které je možné zobrazit v několika jazykových verzích a 

v roce 2007 byl zaveden asistenční systém, jehož centra lze nalézt na Ukrajině a na území 

České republiky, v Praze a v Brně. Více kvalifikovaní zaměstnanci, držitelé zelených a 

modrých karet, mají možnost využít ochrannou lhůtu v případě ztráty zaměstnání. Po tuto 

dobu mají příležitost nalézt si nové pracovní uplatnění, aniž by zanikla platnost tohoto 

duálního dokumentu. Toto je příklad přívětivé politiky v době hospodářské konjunktury. 

 Od roku 2009 se postoj Ministerstva vnitra společně s hospodářskou krizí změnil a 

Ministerstvo vnitra dalo vzniknout programu „Návrat domů“, v rámci kterého byla při 

dobrovolném odjezdu do domácí země zaplacena zahraničnímu pracovníkovi letenka a 

finanční kompenzace. V roce 2011 pak Ministerstvo vnitra předložilo vládě materiál „Nový 

systém ekonomické migrace do České republiky“, který nově zavádí pojem cirkulární 

pracovní migrace a dle vyjádření neziskového sektoru povede k značnému zhoršení právního 



postavení pracovních migrantů a k obcházení základních lidských práv a evropských směrnic, 

zejména toho o slučování rodiny a o dlouhodobě pobývajících rezidentech (Čižinský, 2011).  

 

 

 Druhým nejvýznamnějším aktérem v oblasti pracovní migrace je Ministerstvo práce a 

sociálních věcí. Toto ministerstvo určuje na základě Zákona č.435/2004 o zaměstnanosti, 

které subjekty mohou působit v roli zaměstnavatele cizince a za jakých podmínek. Současně 

odpovídá za to, že právní normy upravující zaměstnávání cizinců budou v souladu s právem 

Evropské unie a s mezivládními dohodami (Ministerstvo vnitra, 2010), přičemž se jedná 

zejména o smlouvy o mezinárodním sociálním zabezpečení a o lidských právech. 

 Podřízený orgán MPSV, Úřad práce, vydává pracovní povolení pro cizince ze zemí 

mimo EU/EHP, o které migrant žádá ve správním řízení. Úřad práce vede přezkumné řízení, 

zda není možné toto volné místo obsadit domácím pracovníkem nebo občanem dle „principu 

přednosti“ a po uplynutí stanovené lhůty vydá pracovní povolení cizinci. Takto zní teorie, 

v praxi mají často jednotlivé Úřady práce svoje direktivy (například, že se nesmí vydávat 

pracovní povolení na pomocné práce), jejichž objem a změny ani není možné postihnout. 

Pracovních povolení se od roku 2008 vydává méně a méně (Límová, rozhovor). 

 

Úřad práce také dává podněty ke kontrole cizinců pracujících na území České republiky a 

spolupracuje s cizineckou policií. Jako příklad lze uvést opakující se akci „Cizinec“. Kontroly 

legálního zaměstnávání cizinců neprovádí jen tato instituce, ale i Ministerstvo vnitra a 

Ministerstvo práce a obchodu a to podle kontrolního plánu, namátkově nebo na základě 

podnětu. Počet kontrol si stanovují orgány veřejné správy samy (Drbohlav, 2008). 

 MPSV tedy definuje základní materiály týkající se legální a nelegální migrace, 

zaměstnanosti, spolupráce v této oblasti v rámci EU a pod jeho pravomoc spadá Meziresortní 

orgán pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců. 

 

 Ministerstvo zahraničních věcí řídí oblast vízové politiky a dalo vzniknout novému 

projektu VISAPOINT53, který umožňuje podání žádosti o vízum elektronickou cestou. 

 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu stanovuje podmínky pro živnostenské podnikání a 

nepřímo tím určuje podíl ekonomických migrantů na domácím trhu práce. Zejména 

                                                 
53 Dostupné zde http://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/visapoint/index.html, naposledy dne 
15.5.2011. 



vietnamská komunita využívá mírných podmínek pro získání povolení k pobytu u samostatně 

výdělečně činných osob oproti cizincům v zaměstnaneckém poměru. Tito jedinci se posléze 

často stávají zaměstnanci (Nešpor, Večerník, 2006). 

Toto ministerstvo také posuzuje žádosti, které mají za cíl označit volné pracovní místo jako 

vhodné pro držitele Zelené karty typu „A“, tj. pro klíčový personál (Ministerstvo vnitra, 

2010). 

 

 Ministerstvo financí, respektive Celní správa, provádí kontroly, zda jsou cizinci 

zaměstnávání v souladu s podmínkami, které nastavuje Zákon č.435/2004 o zaměstnanosti.  

 

MEZIRESORTNÍ ORGÁNY 

  

 Na úrovni meziresortních orgánů má Analytické centrum pro ochranu státních hranic a 

migraci po vstupu ČR do schengenského prostoru v roce 2007 jeden z největších vlivů. 

Tomuto centru dalo vzniknout Usnesení vlády č.933/2007 a působí od 1.září téhož roku. Jeho 

činnost je rozdělena do čtyř fór, kterými jsou fórum Migrace, fórum Víza, fórum Operativa a 

bezpečnost, fórum Strategie. Dohled nad aktivitou Analytického centra spadá do působnosti 

Koordinačního orgánu pro řízení ochrany státních hranic (Ministerstvo vnitra, 2010).

 Dalšími významným aktérem je Meziresortní orgán pro potírání nelegálního 

zaměstnávání cizinců, které spadá pod Ministerstvo práce 

 

11.2 Přehled aktuálně platných právních norem  

 

 Vstup a pobyt zahraničního pracovníka na území ČR je definován několikero českými 

zákony a evropskými směrnicemi. Na tomto místě uvádím přehled těch nejpodstatnějších, 

záměrně jsem vynechala například zákon upravující poplatky. 

 

ČESKÉ NORMY UPRAVUJÍCÍ MIGRACI 

 

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

některých zákonů, který nastavuje druhy pobytových režimů a podmínky získání povolení 

k pobytu.  

 



 Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České 

republiky. Tento zákon odráží obsah listin týkajících se základních lidských práv a část  

ekonomických migrantů jej zneužívá jako prostředek k obcházení jiných, přísnějších 

ustanovení a k získání specifického povolení k pobytu na území ČR. 

 

 Zákon č. 197/2009 Sb., o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o 

změně některých zákonů. Tato norma je v souladu s Nařízením Rady a stanovuje povinnost 

do 20. května 2011 opatřit průkazy pro cizince fotografií a do 20. května 2012 i otisky prstů. 

Ministerstvo vnitra stanovilo termín naplnění této povinnosti od 1.května 2011, ale kvůli 

technickým problémům toto opatření odložilo o půl roku54. 

 

 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, stanovuje podmínky zaměstnávání cizinců. 

Zpřísnění podmínek činnosti pracovních agentur definuje Zákon č. 382/2008 Sb. změna 

zákona o zaměstnanosti a posléze níže uvedený Zákon č.427/2010 Sb. Tento zákon byl 

k 1.lednu 2012 novelizován. 

 

 Výše uvedené zákony prošly změnami, které ustanovil Zákon č. 427/2010 Sb. který 

zejména mění zákon o pobytu cizinců na území ČR. Cílem přijetí tohoto zákona byla 

implementace práva Evropského společenství a Evropské unie do českého právního řádu 

(Ministerstvo vnitra, 2010)55. 

 

 V rámci evropského projektu Modré a zelené karty existují vyhlášky, které upravují 

podmínky pro získání těchto listin. Příkladem takového opatření je Vyhláška č.461/2008, 

kterou se stanoví seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání 

zelené karty. 

 

ČESKÉ NORMY UPRAVUJÍCÍ TRH PRÁCE 

 

 Cizinců v zaměstnaneckém poměru se samozřejmě týkají právní normy, které jsou 

platné i pro občany ČR, respektive občany EU/EHS a Švýcarska, jako je například Zákon 

č.262/2006 Sb., zákoník práce nebo Zákon č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. 

                                                 
54 Dostupné zde http://www.mvcr.cz/clanek/zmeny-od-kvetna-2011-biometricke-udaje-v-prukazech-o-povoleni-
k-pobytu-pro-cizince-z-tretich-zemi.aspx, naposledy dne 14.5.2011. 
55 Dostupné zde http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/_s.155/701?l=427/2010 ze dne 14.5.2010. 



 

EVROPSKÉ NORMY UPRAVUJÍCÍ MIGRACI 

 

 Do české legislativy se samozřejmě promítají Směrnice EU, které mohou být přijaté 

novelizací jednotlivých zákonů nebo vyhláškami. Ačkoliv je jejich přijetí pro členskou zemi 

závazné, existuje „ prostor pro národní modifikaci a doplnění“ (Bublan, rozhovor). 

 

Z těch nejdůležitějších je to :  

 

 Nařízení Rady č.2434/92, kterým se mění druhá část nařízení (EHS) č.1612/68 o 

volném pohybu pracovníku uvnitř Společenství. 

 

 Nařízení Rady č.539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž příslušníci 

musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní 

příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni. 

 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.562/2006, kterým se stanoví kodex 

Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční 

kodex). 

 

 Směrnice Rady 2009/50/ES o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků 

třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. Tedy podmínky 

vstupu a pobytu pro zaměstnance v rámci projektu Modrá karta a podmínky pro sloučení 

rodiny s těmito pracovníky. 

 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES o minimálních normách pro 

sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích 

zemí. 

 

 Nařízení Rady č.574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 1408/71 o 

uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující 

se v rámci Společenství. Na základě tohoto ustanovení se všichni zahraniční zaměstnanci 

povinně musí účastnit na domácím nemocenském pojištění. Sociální pojištění se podle tohoto 

předpisu týká občanů EU/EHS a zemí, s nimiž má ČR bilaterální dohody (Joklová, 2009). 



Ostatní cizinci jsou z tohoto systému vyloučeni, což by podle Svobody mohlo být v rozporu s 

Evropskou sociální chartou (článek 13 a 14) a Listinou základních práv a svobod (článek 30, 

odstavec 2) (Svoboda, 2008).  Tento odstavec definuje : „Každý, kdo je v hmotné nouzi, má 

právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek“.56 

 

 

 V blízké době budou přijata unijní pravidla, která budou dále upravovat pohyby na 

pracovních trzích, zejména sezónní migraci (Čižinský, 2011). V souvislosti s přijetím 

Lisabonské smlouvy a změnou hlasovacích pravidel  z absolutního souhlasu všech zemí na 

souhlas většiny, přičemž váha hlasu je stanovena počtem obyvatel konkrétní členské země, 

lze předpokládat, že dojde k závazným rozhodnutím pro členské země i v oblasti ekonomické 

migrace. 

 

 S přijetím Lisabonské smlouvy také souvisí důležité změny týkající se Listiny 

základních práv Evropské Unie. V souladu s aktualizovaným zněním čl. 6 Smlouvy o 

Evropské unii má tato listina stejnou právní závaznost jako zakládající smlouvy.57 Výjimku 

z tohoto pravidla získala mimo jiné i Česká republika, což je podle Zemana podstatné. 

Upozorňuje totiž, že Listina základních práv a svobod není přímo obsažena v Ústavě ČR, 

nýbrž v ústavním pořádku a z tohoto titulu by měla Listina základních práv Evropské unie 

přednost před tímto dokumentem.  Listina základních práv EU totiž povoluje na rozdíl od 

Listiny základních práv a svobod omezení těchto práv, jestliže tento krok odpovídá zájmům 

EU nebo jestliže je nutný k ochraně práv a svobod jiných osob. Tato klauzule není platná, 

pokud odporuje ustanovení obsaženému v Ústavě státu, čemuž ale v tomto případě tak není 

(Zeman, 2009: 75). 

 

11.3 Popis a analýza současného legislativního nastavení ekonomické migrace  

 

 Jak již bylo uvedeno, v rámci uplatňování Směrnic EU, byly implementovány změny 

do Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a za cizince jsou považováni pouze občané 

z třetích zemí. Občané zemí EU/EHS a Švýcarska mají stejné právní postavení jako domácí 

občané. Jejich příbuzní z třetích zemí pak pouze musí doložit příbuzenský vztah k těmto 

                                                 
56 Dostupné zde http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html ze dne 14.5.2011. 
57 Dostupné zde http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:CS:PDF 
naposledy dne 13.5.2011. 



občanům a tyto podmínky se vztahují i na ně. Česká republika nepřijala na rozdíl od jiných 

členských zemí přechodná opatření omezující pracovní migraci, ačkoliv si vyhrazuje právo je 

v případě ohrožení domácího trhu práce přijmout58. 

 

 V některých případech se ale jedná pouze o teorii, v praxi může být postavení 

pracovníků ze zemí EU/EHS horší než těch z třetích zemí. Je to dáno tím, že přehled 

v poměrně složité administrativě nemají zaměstnavatelé a často ani úřady práce a úřady státní 

sociální podpory. Na rozdíl od cizince z třetí země, který po získání povolení k pobytu a 

příjezdu do země už takto náročnou administrativu podstupovat nemusí. Tyto doklady navíc 

pro občana EU/EHS „jsou sice jednotné evropské, ale nejsou jednotné u systémů sociálního 

zabezpečení nebo pracovního práva nebo zaměstnanosti“. Pokud se nejedná o vysoce 

kvalifikovaného nebo lukrativního zaměstnance, je často tento pracovník ve stejné pozici jako 

ti z třetích zemí kvůli neznalosti právních předpisů a češtiny. Zejména u osob z Bulharska 

nebo Rumunska bývají jejich práva elementárně poškozena (Límová, rozhovor).  

 Možná i z tohoto důvodu odpovědělo 6% respondentů z anketního šetření, že podle 

jejich názoru jsou nejvíce nelegálně zaměstnávání občané EU/EHS. 

 

 Evropská unie podporuje ekonomickou migraci, i když v poslední době došlo v celé 

Evropě k příklonu k cirkulárnímu pojetí migrace (Čižinský, rozhovor). Formu této 

institucionální podpory představuje EURES, tedy Evropské služby zaměstnanosti. Jedná se o 

informační a poradenský portál, který poskytuje služby potencionálním zaměstnancům i 

zaměstnavatelům v rámci prostoru EU, respektive EHS. EURES ČR je součástí Sekce 

politiky zaměstnanosti a trhu práce Ministerstva práce a sociálních věcí. Jeho plány, 

v horizontu jednoho roku až tří let vychází ze strategického plánování cílů politiky 

zaměstnanosti České republiky (Ministerstvo vnitra, 2010). Jedná se o významný nástroj, 

který značně podporuje a usnadňuje mobilitu pracovních sil. Vyjma legislativy, kterou lze 

nalézt na oficiálních stránkách MV ČR, poskytují stránky informace o sociálních dávkách, 

možnostech a podmínkách práce, tedy o oblastech, které spadají do kompetence MPSV a 

obsahují také mnoho jiných užitečných informací. EURES neslouží jen jako internetový 

rozcestník, ale nabízí i možnost konzultace s poradcem. Zejména v dnešní době celosvětové 

finanční a hospodářské krize se jedná o důležitý zdroj informací, který funguje v jednotlivých 

evropských státech. 

                                                 
58 Dostupné zde http://www.mpsv.cz/cs/1282 ze dne 9.3.2010, naposledy dne 13.5.2011. 



 

 Současná legislativa se tedy dotýká zejména občanů ze zemí mimo EU/EHS.  Jejich 

právní postavení upravuje zákon o pobytu cizinců, který je z velké části v souladu s imigrační 

politikou EU (Nešpor, Veselý, 2006:190). Pro výkon ekonomické aktivity musí cizinci 

obdržet vízum s platností delší než 90 dnů a již k této žádosti přidávají povolení k zaměstnání 

vydané úřadem práce ČR. Je-li cizinec držitelem platného víza a má-li v plánu pobývat na 

území ČR po dobu delší než jeden rok, může požádat o povolení k dlouhodobému pobytu. 

K žádosti o dlouhodobý pobyt musí opětovně doložit pracovní povolení. 

 

 Způsobem, jakým se ČR brání pracovní migraci, je právě omezení vydávaných 

pracovních víz, které je navázáno na pracovní povolení. V době ekonomické recese došlo 

k jejich významnému poklesu.59  

 To, že se pracovní povolení prakticky nevydávají potvrdily statistiky (Horáková, 

2010) i experti. Tuto situaci zapříčinila „novela zákona o zaměstnanosti, která usměrňovala 

úřady práce v udělování povolení k zaměstnávání“. Odliv cizinců nezpůsobily ekonomické 

změny, ale následné právní předpisy. Stejně tak se v současné době řídí vydávání pracovních 

povolení  interními nařízeními pro místní Úřady práce, kdy každý úřad má jinak nastaveny 

podmínky (Límová, rozhovor). Velká část respondentů mnou provedeného průzkumu, kteří 

zvolili možnost největší pravděpodobnosti neregulérního zaměstnávání u cizinců z třetích 

zemí, odůvodňují svojí volbu obtížností získání pracovního povolení pro tyto pracovníky. 

Pracovní povolení je ovšem mnohem menší problém, než získání povolení k pobytu 

(Čižinský, rozhovor). 

 

 Zaměstnavatel, který nabízí místo cizinci, musí nejdříve prokázat, že toto místo 

pracovníkem nelze obsadit občanem ČR nebo v souladu s „principem přednosti“ občanem 

EU/EHS nebo Švýcarska a jedinou výjimkou z tohoto pravidla jsou vědečtí pracovníci. 

Splnění této podmínky v prostředí ČR znamená vyvěšení inzerátu na Úřadu práce a teprve 

v případě, že se nenalezne vhodný kandidát, může být místo obsazeno pracovníkem z třetí 

země60. Na základě pracovního příslibu je vydáno cizinci povolení k pobytu a pracovní 

povolení, které se vydává na dobu dvou let, je nepřenosné a týká  se pouze konkrétního 

                                                 
59 Dostupné zde http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2240480, , naposledy dne 13.5.2011. 
60 Baršová upozorňuje, že v rámci EU si každá členská země vysvětluje „princip přednosti“ jinak. V tomto bodě 
tedy EU závazně tento princip stanovuje, ale už ne kritéria, za jakých dojde k jeho splnění (Baršová, 2007). 



zaměstnavatele. Není ale nikde přesně stanoveno, že i při vyřízení veškeré agendy (nejčastěji 

za pomoci zaměstnavatele) obdrží cizinec tato povolení (Límová, rozhovor). 

V případě změny zaměstnání je pak vyžadováno nové pracovní povolení. Obecně platí, že 

společně se skončením pracovního poměru zanikne téhož dne pracovní příslib a tím i povolení 

k pobytu. Cizinec si proto ještě téhož dne musí nalézt nové zaměstnání, což není v praxi příliš 

reálné. Právě obtížnost získání povolení k pobytu je podle Čižinského základem české 

restriktivní legislativy dotýkající se cizinců (Čižinský, rozhovor), podle Bublana se jedná o 

opodstatněný krok a měla by ČR využívat možnosti cirkulární migrace i integrace cizinců 

(Bublan, rozhovor). 

 V případě vypršení platnosti pracovního povolení smí cizinec požádat o jeho 

prodloužení nejdříve 3 měsíce a nejpozději 30 dnů před zánikem platnosti povolení, přičemž 

náležitosti jsou stejné jako u první žádosti.   

 

 Možností, jak toto velmi přísné nastavení obejít je získání povolení k pobytu za 

účelem podnikání (Grygar, Čaněk, Černík, 2006; Polanská, Kadlecová, 2008), dříve rozdělené 

na pobyt za účelem podnikání a pobyt za účelem účasti v právnické osobě, které se od 1.ledna 

2010 sjednotily. V budoucnu má být pobyt povolen i za účelem investování, ale toto 

ustanovení ještě nevstoupilo v platnost (Límová, rozhovor). Tato od 90.let velmi často 

využívaná strategie cizinců vychází právě ze snazšího získání živnostenského oprávnění než 

pracovního povolení. Jedná se i o jednu z metod legalizace aktivity v šedé zóně. Nižší počet 

odhalených případů vedoucí k pozastavení živnostenského oprávnění přičítá Drbohlav 

menšímu počtu provedených kontrol (Drbohlav, 2008). Tuto formu obcházení zákonů 

potvrzuje i další expert, přičemž sám uvádí, že čísla tuto skutečnost bezvýhradně nepodporují. 

Poměr OSVČ a zaměstnanců mezi cizinci není vyšší, než je tomu u Čechů (Čižinský, 

rozhovor).  

Názory veřejnosti potvrzují takovéto jednání migrantů, jak ukazuje graf 11.3.1. Možnost, že 

cizinec fingovaně pracuje na základě živnostenského oprávnění, aby obešel zákony týkající se 

pracovní migrace, zvolilo v mém dotazníkovém šetření jako druhou nejčastější odpověď 48 

respondentů, tedy 31%. Více než polovina dotázaných si myslí, že této možnosti nejvíce využívají 

občané Vietnamu, což koresponduje s odbornou literaturou (Nešpor, Večerník, 2006). 

 

 

 

 

 

 



Graf 11.3.1 Nejčastější národnost zahraničních OSVČ 

 
Zdroj : Autor 

 

 Neregulérní migranti se v případě odhalení taktéž odvolávají na Zákon č.325/1999 Sb., 

zákon o azylu a žadatel získá vízum za účelem řízení o udělení mezinárodní ochrany.  

Ačkoliv je velice malá naděje azyl skutečně získat, počet udělených azylů se pohybuje kolem 

sta kladně vyřízených žádostí ročně a toto číslo rok dále klesá, cizinci této možnosti využívají. 

„Teoreticky může cizinec získat azyl, i kdyby tady překračoval nějaké zákony, nesmí jít o 

vážný zločin a nesmí on sám být strůjcem pronásledování dalších skupin. Ale pakliže tady jen 

porušuje zákon o pobytu cizinců nebo zákon o zaměstnanosti, tohle samo o sobě nemá vliv na 

toto řízení.“ (Límová, rozhovor).  

 Většinou se jedná jen o prostředek k získání času, protože existuje lhůta, po kterou 

žadatel o azyl  nesmí být ekonomicky aktivní. Neregulérní migrant ale zpravidla nadále 

pracuje v šedé zóně (Polanská, Kadlecová, 2008). Navíc, trvá-li řízení i několik let, může 

cizinec požádat o trvalý pobyt a existují případy, kdy ho obdržel (Límová, rozhovor). 

 Nejčastějšími žadateli o dlouhodobý pobyt a politický azyl jsou občané zemí bývalého 

Sovětského svazu. Nejčastějším důvodem pro tuto žádost je u Rusů a Ukrajinců ekonomická 

situace, u kavkazských a balkánských republik je to politická situace (Geddes, 2002). 

  

 V souladu se směrnicemi Rady ES může cizinec žádat o povolení k dlouhodobému 

pobytu, aniž by nejdříve získal vízum k pobytu nad 90 dnů. Tyto případy jsou striktně 

vymezeny a jedná se o situace, v nichž dochází k sloučení rodiny, k studiu na území ČR a 

pokud cizinec získal povolení za účelem ochrany na území.  



  Podle odborníků využívali příslušníci Slovenské republiky zejména studia na českých 

školách, z nichž se 70% nemínilo po ukončení studií ihned vrátit do své země (Geddes, 2002). 

Tento názor sdílí podle grafu č. 11.3.2 i veřejnost a to přesně 52% respondentů. Další 

národností jsou Rusové s 25% a Vietnamci s 13%.  

 Možnost využití práv na sjednocení rodiny u pracovní migrace využívají podle 

průzkumu nejvíce obyvatelé Vietnamu (40%), následovaní Ukrajinci (26%) a ruskými občany 

(13%), viz graf 11.3.3. 

 

Graf  11.3.2 Četnost národností u studia        Graf 11.3.3 Četnost národností u odkazu na lidská práva 
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 Zvlášť uvádím možnost získat dlouhodobý pobyt na základě povolení pro rezidenta 

jiného členského státu EU, tedy pokud cizinec z třetí země již získal trvalý pobyt v jiném 

členském státě. Toto opatření do značné míry usnadňuje volný pohyb na trzích členských 

zemí EU. Bude-li Česká republika nadále považována ekonomickými migranty za místo 

vstupu do dalších zemí Unie s přísněji nastaveným systémem, nedokáže tato republika pokrýt 

potřeby hospodářství z vlastních zdrojů a ani ekonomickou migrací.  

 Zákon o pobytu cizinců taktéž zavádí zvláštní pobytový status pro cizince, kteří budou 

pobývat na území ČR za účelem vědeckého výzkumu.  

 

 Stát kontroluje podmínky zaměstnávání cizinců v souladu se Směrnicí Rady, která 

stanovuje, že nelegální zaměstnávání těchto osob je zakázáno a jeho porušení má za následek 

sankce z hlediska správního i trestního práva. Zaměstnavatel, respektive agentura je povinna 

uhradit náklady na vyhoštění těchto pracovníků, přičemž toto pravidlo není v praxi příliš 

uplatňováno (Čižinský, 2011). Dále je v souladu s právem Evropské Unie upřednostňován 



princip dobrovolného navrácení a teprve v případě vyčerpání mírnějších prostředků bude 

přistoupeno k vyhoštění zahraničního pracovníka (Ministerstvo vnitra, 2010). Stát řeší situaci 

zaměstnávání pracovníků z třetích zemí represivně, jelikož se kontroly týkají udělených víz, 

pobytových režimů a mají za následek správní pokuty pro zaměstnavatele a deportování 

nelegálních pracovníků. Kalinová z MPSV potvrzuje rozdíly v sankcích. Zaměstnavatel, který 

neplní oznamovací povinnost hrozí pokuta ve výši do půl milionu, zprostředkovatel může být 

sankciován do maximální výše dvou milionu korun. Neregulérnímu pracovníkovi může být 

uložena pokuta do výše 10 tisíc korun a jako jediný může být trestně stíhán. Po zaměstnanci 

mohou být vymáhány nedoplatky na pojištění, které měl odvádět zaměstnavatel. 

Zaměstnavatel se vystavuje riziku, že po něm bude stát vyžadovat náklady na vyhoštění 

neregulérního migranta a že nebude moct po tomto zaměstnanci vyžadovat případnou náhradu 

škody (Polanská, Kadlecová, 2008). Tresty jsou tedy nesrovnatelné. 

 Taktéž experti se jednoznačně shodli, že trest za neregulérní pracovní aktivitu dopadá 

mnohem výrazněji na ekonomického migranta, který je přinucen opustit zemi, než pro 

zaměstnavatele, kterému hrozí sankce formou pokuty. Přičemž právě trestání zaměstnavatele 

je cestou k snížení nelegálně pracujících cizinců (Muhič, rozhovor). Naproti tomu je Čižinský 

i proti postihům zaměstnavatelů, které se stejně nedaří vymoct a tuto situaci by řešil většími 

právy pro cizince, kteří by tak měli nástroj, jak se domoci svých práv (Čižinský, rozhovor). 

 

 V souladu s teorií dvojího pracovního trhu působí neregulérní migranti nejčastěji na 

sekundárním trhu práce, kde je nabídková strana práce domácích pracovníků nepružná a které 

se nachází na spodních příčkách příjmové distribuce.  

 

 Na primárním pracovním trhu se pohybují jedinci s vysokým sociálním kapitálem a 

vzděláním. I v rámci cizinců z třetích zemí lze toto rozlišení uplatnit, protože těch více 

kvalifikovaných se týká tzv. Zelená karta nebo Modrá karta.  

 

 Projekt Zelené karty vznikl v době hospodářské konjunktury a v legislativě byl 

zohledněn v roce 2008. Má zajistit flexibilnější vstup pro kvalifikované cizince, přičemž 

Ministerstvo průmyslu a obchodu musí Úřadu práce předem označit, že nabízené místo je 

určeno pro držitele zelené karty. Takovýto cizinec nemůže být agenturou přidělen k výkonu 

práce u „uživatele“. Karta má duální charakter, nahrazuje pracovní povolení i povolení 

k pobytu a pokud cizinec bez svého zavinění přijde o zaměstnání, vztahuje se na něj ochranná 



lhůta po dobu 60 dní. Po tuto dobu má možnost najít si nové zaměstnání, jinak platnost 

povolení zanikne a cizinec musí opustit území ČR. 

Existují tři typy zelených karet. Typ „A“ pro vysokoškolsky vzdělané cizince a klíčový 

personál je vydáván na dobu maximálně tří let s možností prodloužení o tři roky. 

Typ „B“ mohou získat pracovníci, kteří získali minimálně výuční list, na dobu dvou let 

s možností prodloužení maximálně o tři roky. 

Typ „C“ pak slouží pro ostatní pracovníky a platnost této karty trvá dva roky. Nelze jí dále 

prodloužit. (Joklová, 2009). 

 

 Ačkoliv se ze strany neziskového sektoru ozvala kritika těchto karet kvůli přílišnému 

byrokratickému zatížení (Hruška, 2009), podle posledních dostupných údajů z listopadu 2011 

pobývalo na území České republiky 91 držitelů karty typu „A“ (z toho se v 54 případech 

jednalo o klíčový personál), 31 obdrželo kartu typu „B“ a 22 cizinců mělo kartu typu „C“61 

 

Tabulka 7.1.1 Přehled získaných zelených karet do roku 2009 v porovnání s počtem „klasických“ povolení k pobytu a zaměstnanci ze zemí 

EU/EHS. 

 
Zdroj : Ministerstvo vnitra, 2010. 

 

 Projekt Modré karty zavedl zákon č.427/2010 Sb., o změně zákona o pobytu cizinců 

na území ČR a změna souvisejících zákonů a to s platností od 1.ledna 2011. Funguje na 

stejném principu jako zelená karta, přičemž je určena pro vysoce kvalifikované cizince, kteří 

mají vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání. Jejich pracovní smlouva musí trvat po dobu 

delší než jeden rok a plat dosahovat alespoň 1,5 násobek průměrné hrubé roční mzdy v České 

republice. Její platnost je určena na dobu stanovenou v pracovní smlouvě, která je navýšena o 

                                                 
61 Dostupné zde http://portal.mpsv.cz/sz/stat, naposledy dne 4.1.2012. 
 



tři měsíce, tato doba celkem nemůže překročit dva roky62. Ochranná lhůta, po kterou si 

cizinec může najít nové zaměstnání, činí tři měsíce a zákon stanovuje podmínky, za kterých 

můžou s cizincem pobývat i jeho rodinní příslušníci. Modrá karta také umožňuje jejímu 

držiteli přestěhovat se do jiného členského státu po uplynutí 18 měsíců pobytu v prvním 

členském státě a eliminuje omezující podmínky pro pohyb pracovních sil ve všech členských 

státech.  

 Na základě posledních aktuálních údajů Úřadu práce z listopadu 2011 byli v České 

republice tři držitelé Modré karty.63 

 

 Modré kartě předcházel projekt „Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků“, 

který probíhal od 28.července 2003 a byl ukončen k 31.prosinci 2010. Tento projekt 

zaručoval povolení k pobytu nejen cizinci, ale i jeho rodinným příslušníkům. Taktéž  

poskytoval možnost podat cizinci žádost k trvalému pobytu již po 1,5 roku (pro vysoce 

kvalifikované odborníky) a po 2,5 letech (v případě standardně kvalifikovaných zaměstnanců) 

místo obvyklých pěti let. Projektu se za dobu jeho realizace zúčastnilo 1 806 cizinců a 

společně s nimi na území ČR přišlo cca 1 700 rodinných příslušníků64. 

 

11.4 Účinnost institucionálního systému a situace v oblasti pracovní migrace  

  

 Neregulérní migrace v České republice je obsáhlé téma, které bude v této kapitole 

nutně do velké míry zredukováno.65 Výchozím bodem pro migraci jsou pull faktory, zejména 

deficit na trhu práce v cílové zemi (Polanská, Kadlecová, 2008).  

 Nelegální i legální migrace spolu úzce souvisí, neregulérní migranti často využívají 

cest, které už před nimi zvolili ti legální. Také oba typy migrace sebou nesou obdobné plusy i 

zápory pro cílovou zemi.  

 Mezi pozitiva patří vyrovnání deficitu na trhu práce. Dále se prací migranta zvětší trh, 

zvýší se hrubý domácí produkt a může dojít k vzniku nových služeb, například k prodeji 

potravin ze země migranta. Tím, že budou migranti vykonávat podřadnější práci, se uvolní 

domácí pracovní síla pro kvalifikovanější profese, čímž se následně zvýší dynamika trhu. 

Nižší platy migrantů vedou i k větší konkurenceschopnosti domácích firem na globálním trhu. 

                                                 
62 Dostupné zde http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/modka/ciz#coje naposledy dne 10.5.2011. 
63 Dostupné zde http://portal.mpsv.cz/sz/stat, naposledy dne 4.1.2012. 
64 Dostupné zde http://www.imigracecz.org/?lang=cz&article=media&mm=4413&full=true ze dne 9.12.2010, 
naposledy dne 10.5.2011. 
65 Tímto tématem se v českém prostředí zabývá zejména Dušan Drbohlav. 



Migranti také platí některé daně, například daň z přidané hodnoty, ale ze systému sociálního 

zabezpečení nepobírají žádné nebo jen velice malé transfery.  

 Negativem pak je zhoršení pracovních podmínek pro všechny pracovníky a cenové 

podbízení neregulérních zaměstnanců může ohrozit pravidla zaměstnávání. Stát tratí na 

daních z příjmu a odvodech na sociálním a zdravotním zabezpečení. Neregulérní migrant 

může znamenat pro své okolí zdravotní riziko, protože se ve strachu z odhalení obává 

vyhledat potřebnou lékařskou péči. Dalším záporem je nízký sociální a vzdělanostní kapitál 

takových migrantů a velké státní výdaje na vzdělávání jejich dětí (Drbohlav, 2008). Nelze 

opomenout ani negativní vliv na morálku a hodnoty celé společnosti.  

 Podle odhadů OECD činí v České republice šedá ekonomika až čtvrtinu hrubého 

domácího produktu (Macháček, 2002) a součástí neformálního sektoru je nelegální 

zaměstnávání. Ministerstvo vnitra uvádí, že přibližně 37% migrantů se nachází 

v neregulérním postavení a nejvíce expertů oslovených Drbohlavem se vyslovilo pro rozpětí 

od 40 do 99 tisíc neregulérních migrantů, přičemž vysoké hodnoty měly i všechny vyšší 

odhady (Drbohlav, 2008).  V roce 2008 bylo v ČR registrováno necelých 438 tisíc cizinců, 

v šedé zóně jich tak působí minimálně 10%. 

 

Tabulka 11.4.1 Odhad počtu neregulérních migrantů v roce 2008. 

 
Zdroj : Drbohlav, 2008 : 111. 

 

 V mnou provedeném výzkumu si 59% respondentů myslí, že česká legislativa 

nedokáže účinně zabránit nelegální migraci, viz graf 11.4.1. Tento názor sdílí i experti 

(Muhič, rozhovor, Čižinský rozhovor, Repina, rozhovor), kteří odhadují, že podíl nelegální 

zóny bude značný. 

 

 

 



Graf 11.4.1 Názor veřejnosti na účinnost legislativy v oblasti zabránění neregulérní migrace. 

 

Zdroj : Autor. 

 

 V souladu s neoinstitucionální ekonomií je právě velikost tohoto sektoru ukazatelem 

relativní kvality externích institucí. Nejedná se o kvalitu soustavy externích, respektive 

interních institucí per se, ale o kvalitu vztahu mezi těmito dvěmi soustavami (Voigt, 2008). 

 

 V souvislosti s hospodářskou krizí došlo od konce roku 2008, období za které jsou 

dostupné poslední aktuální údaje, do listopadu 2011 ke snížení počtu pracovníků s platným 

pracovním povolením o 92 022 osob66, což představuje odchod téměř dvou třetin zahraničních 

pracovníků z třetích zemí. U části z nich se ale jednalo o přechod do šedé zóny.  

 Podle údajů Ministerstva vnitra bylo v roce 2009 zjištěno, že se na území České 

republiky nelegálně nachází 4 627 cizinců, přičemž se ve více než 90% jednalo o občany 

třetích zemí (Ministerstvo vnitra, 2010). Tuto možnost u nelegálního zaměstnávání zvolilo 

76% respondentů mého výzkumu, jak ukazuje graf 11.4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Dostupné zde http://portal.mpsv.cz/sz/stat, naposledy dne 4.1.2012. 
 



Graf 11.4.2 U koho nejčastěji dochází k nelegálnímu zaměstnávání? 

 

Zdroj : Autor. 

 

 Z počtu 4 627 nelegálně pobývajících cizinců více než 3 500 osob porušilo pobytový 

režim, přičemž byly odhaleny především v rámci pravidelných kontrol. Část z nich se 

přihlásila úřadům sama. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu nelegální migrace 

cca o 17%. 

 U 10% zjištěných případů se přitom jednalo o opakované porušení pobytového režimu 

(Ministerstvo vnitra, 2010), což prokazuje i graf 11.4.3. 

 

Graf 11.4.3 Přehled nelegální migrace cizinců v letech 2000 – 2009 

 

Zdroj : Český statistický úřad, 2011. 

 

 Čižinský uvádí, že dle § 123 zákona o pobytu cizinců může stát už přes 11 let vymáhat 

náklady na vyhoštění nelegálního migranta po zaměstnavateli a přesto je v praxi tato možnost 

opomíjená. S „Návrhem opatření k řízení ekonomické migrace“ předložilo Ministerstvo vnitra 



ČR další text a to „Vyhodnocení dosavadního uplatňování institutů správního a trestního 

práva souvisejících s nelegální migrací a pracovním vykořisťováním cizinců“, kde je uvedeno 

: „efektivnost tohoto nástroje je v praxi značně omezena faktem, že … subjekt, který je 

nelegálně zaměstnal (zprostředkoval zaměstnání) se podaří ustanovit jen zcela výjimečně.“ 

(Čižinský, 2011).  

 

 Podle Lockeovy teorie vlastnictví je každý jedinec výlučným vlastníkem své práce a 

nikdo nemá právo vynutit si na druhém, aby pro něj vykonal nějakou práci či službu. Toto 

právo je základem všech ostatních lidských práv (Epstein, 2010). 

 Podle Drbohlava jsou podmínky, za kterých je využívaná práce migrantů, velmi 

podobné podmínkám otrokářských systémů. Neregulérní zaměstnávání cizinců proto považuje 

za přirozenou součást moderního kapitalismu (Drbohlav, 2008). Burčíková a Kutálková 

z organizace La Strada definují obchodování s lidmi dle palermského protokolu jako 

donucené přemísťování osob s cílem je zneužívat. Donucení znamená mimo jiné i zneužití 

moci a uvedení v omyl, přičemž je častá praxe, kdy zprostředkovatel nesplní sliby a po 

příjezdu do cílové země omezí svobodu migrantů, což mu dovolují málo flexibilní cizinecké 

předpisy (Polanská, Kadlecová, 2008). Tuto praxi popisuje i Límová (Límová, rozhovor) a  

s negativním vlivem agentur souhlasí i Muhič a ruská občanka (Muhič, rozhovor, Repina, 

rozhovor). Jejich vliv je považován za jeden z nejdůležitějších faktorů pro nelegální 

zaměstnávání i podle expertů, jak ukazuje tabulka 11.4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.4.2 Důvody nelegální migrace v ČR podle expertů 

 
Zdroj : Drbohlav, 2008 : 107. 

 

 Česká veřejnost si je vědoma problematického působení agentur, respondenti mého 

výzkumu měli oznámkovat agentury v rozsahu 1-5, kdy 1 je nejlepší hodnocení a 5 to 

nejhorší. Jako průměr vyšla hodnota 3,4. 

 

 Podle Zprávy o obchodování s lidmi v České republice za rok 2010 byl potvrzen trend 

zneužívání za účelem pracovního vykořisťování, přičemž jednou z nejvíce ohrožených skupin 

jsou občané třetích zemí, kteří přišli o zaměstnání a hrozí jim vyhoštění. Místo fyzického 

násilí používají pachatelé subtilnější formy násilí, jakými jsou vyhrožování, psychologický 

nátlak, zpožděné vyplácení mzdy, neproplacené přesčasy, vymáhání fiktivních dluhů nebo 

špatné hygienické podmínky. Často bývá zneužívána i neznalost jazyka a právních norem. 

(Ministerstvo vnitra, 2010).67 

 

 

                                                 
67 Dostupné zde : http://www.mvcr.cz/clanek/zprava....    z května 2011, naposledy dne 10.5.2011. 



Tabulka 11.4.3 Zneužívání cizinců  

Rok  Počet zjištěných případů Objasněno Počet odsouzených osob 
2008 29 13 3 
2009 10 11 1 
2010 24 17 10 

Zdroj dat : Ministerstvo vnitra ČR, 2011. 

 

 Dle údajů Policejního prezidia Policie ČR a Ministerstva vnitra došlo v roce 2010 

k opětovnému nárůstu prošetřovaných případů, přičemž v tomto roce bylo za poslední tři roky 

nejvíce případů objasněno a nejvíce osob i odsouzeno. Tato čísla jsou ale velice nízká, viz 

tabulka 11.4.3. 

 

 Úřady práce kontrolují podmínky zaměstnávání cizinců v rámci akcí „Cizinec“. Podle 

údajů plzeňského Úřadu práce bylo zjištěno, že více než polovina zaměstnavatelů obchází 

zákonné předpisy a z toho v 85% případů se jednalo o nelegální práci ekonomických 

migrantů. Ve 22 případů z 30 porušily agentury práce Zákon č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

a ve dvou případech neměly platné povolení k zprostředkovatelské činnosti (MVSP, 2010). 

Výše zmíněné jednání „mimo instituce“ je těmito případy v této oblasti potvrzeno.  

 

Tab. 11.4.3 Výsledky kontrol zaměstnávání cizinců v letech 2001-2006. 

 
Autor : Drbohlav, 2008 : 95. 

 

 V souladu s Haagským programem měly být počátkem května, respektive počátkem 

listopadu 2011 zavedeny nové průkazy pro cizince, které budou obsahovat biometrické údaje, 

fotografii a otisky prstů. Toto opatření má značně zkomplikovat jednu z forem, která je často 



používána k obcházení zákona, což je používání pozměněných nebo zcela padělaných 

osobních dokumentů. Neustále rostoucí kvalita těchto padělků je důvodem jejich náročnějšího 

odhalování a posléze i odhalení nelegální migrace.  

 V roce 2009 se trestní činnost cizinců zvýšila o čtvrtinu, přičemž počet trestných činů 

spáchaných cizinci přesáhl hranici dvou tisíc. Nejčastějším prohřeškem bylo maření výkonu 

úředního rozhodnutí a vykázání a padělání a pozměňování listiny, tedy činy, které mají za cíl 

obcházení nastaveného právního rámce (Ministerstvo vnitra, 2010). 

 

 V případě nelegální ekonomické migrace selhávají mimo legislativy i reputační 

mechanismy, jelikož úspěšnost systému závisí na právních nebo společenských sankcích při 

porušení pravidel (Epstein, 2010). Ačkoliv mnoho lidí ví o neregulérní práci migranta, 

neoznámí ji ani pod hrozbou vysokých sankcí. Do rozporu s legislativou se dostává „princip 

morality/humanity“ (Drbohlav, 2008). Na druhou stranu není výrazně poškozena pověst 

agentur a zaměstnavatelů v očích veřejnosti, protože při negativních postojích k cizinců se o 

toto zneužívání většinová společnost nezajímá.  

 

 Nicméně tento postoj přináší společnosti transakční náklady, jiné preference, v tomto 

případě potlačení lidských práv u ekonomických migrantů, sebou nesou další náklady. Je 

tomu tak proto, že diskriminující zaplatí vyšší cenu, protože „kupuje“ něco, co on sám 

považuje za „produkt“ (Friedman, 1993). Právní diskriminace cizinců a podmínek jejich 

zaměstnávání v agenturách (viz Člověk v tísni) má za následek vysoké pekuniární sankce, 

kterými jsou vynaložené prostředky na boj s organizovaným zločinem. Morální sankcí je 

snížená hladina důvěry ve společnosti68 a jsou pokřiveny tak základní hodnoty společnosti, 

jakými bezesporu je dodržování lidských práv. 

 

11.5 Plánovaná legislativní opatření  

 
 V předchozích kapitolách byla ukázaná problémová místa právního nastavení vstupu 

zahraničních pracovníků na domácí trh. V roce 2006 konstatoval Zdeněk Nešpor, že pro 

migranty ze zemí EU je pracovní trh zcela otevřen a legislativa jim vycházejí vstříc, ačkoliv 

po dlouhou dobu nenastala reciprocita. V souladu s prováděnou politikou EU je sice 

omezována pracovní migrace občanů třetích zemí, nicméně je podle Nešpora v porovnání 

                                                 
68 Důležitosti vysoké míry důvěry ve společnosti a jejím vlivem na „blaho společnosti“ se zabývá Lubomír  Mlčoch 
v díle Ekonomie důvěry a společného dobra. Česká republika v Evropské unii : Pokusy o nástin perspektivy.  



s jinými evropskými zeměmi nastavena liberálně a migranti na tomto nastavení získávají, 

zatímco česká společnost tratí (Nešpor, Večerník, 2006). K obdobným závěrům dochází 

analýza Ministerstva vnitra, když identifikuje jako hlavní nedostatky českých právních norem 

příliš volné nastavení u podnikání cizinců a minimální povinnosti zaměstnavatelů, respektive 

pracovních agentur, vůči cizincům, kteří se ocitli bez vlastního přičinění bez práce a následně 

se propadli do nelegálního postavení (Ministerstvo vnitra, 2010).  

 

 V roce 2006 konstatuje Nešpor kroky k větší pružnosti na trhu práce (Nešpor, 

Večerník, 2006), zatímco Svoboda chápe „Koncepci integrace cizinců“ jako přípravu pro 

potřebnou legislativní úpravu, protože je tato oblast nadále nedostatečně řešena.69 

 

 Dne 19. ledna 2011 přijala Usnesením č. 48 Vláda přijala „Návrh opatření k řízení 

ekonomické migrace, ochraně práv osob migrujících za prací a realizaci návratů“, (čj. MV-

107107-3/OAM-2010), který naopak vede k uzavření domácího trhu práce. Tento materiál 

není veřejně přístupný a proto zde uvedené informace vychází z analýzy Čižinského a 

Jelínkové, kteří je vypracovali v rámci své činnosti pro Multikulturní centrum, Praha. 

 

 Tento návrh nově rozlišuje sedm druhů pobytu za účelem zaměstnání, z nichž nově 

definován je režim Z4 pro vysoce kvalifikované pracovní síly, které nesplňují podmínky pro 

získání Modré karty; Z2 jako nastavení standardní pracovní migrace a zejména preferovaná je 

tzv. cirkulární migrace Z1.  

 U standardní pracovní migrace Z2 je nově požadováno absolvování integračních kurzů 

do tří měsíců od příjezdu, přičemž už nyní je kapacita takovýchto kurzů nedostatečná a 

poptávka migrantů výrazně převyšuje jejich nabídku. U migranta v tomto režimu se 

předpokládá projevení zájmu o získání trvalého pobytu v budoucnu. Z tohoto důvodu musí 

složit zkoušky z češtiny na úrovni A1, jejíž úspěšné složení, jak upozorňují zástupci 

neziskového sektoru, je obtížnější, než zkouška nutná pro získání občanství. Možnost sloučení 

rodiny bude nabídnuta teprve po uplynutí 15 měsíců pobytu ekonomického migranta. 

 

 Již v současné době má migrace v ČR cirkulární charakter, protože institucionální 

nastavení a praxe v této oblasti sice povolí cizinci pobyt, současně se ale snaží, aby cizinec 

ČR opustil. Nástrojem této politiky jsou příliš přísné tresty v případě „neplnění účelu pobytu“ 

a administrativní nepřehlednost (Čižinský, 2011). Cirkulární pracovní migrace Z1 je určena 
                                                 
69 Dostupné zde http://www.cizinci.cz/clanek.php?id=35&lg=1 naposledy dne 8.4.2011. 



pro pracovníky, kteří uvažují o návratu do své domovské země a povolení je vydáváno 

maximálně na dobu dvou let. Návrat do ČR je povolen nejdříve za tři měsíce od opuštění 

území republiky. Není zde zmínka o možnosti získání trvalého pobytu a sloučení rodiny, 

přičemž cizinec je povinen absolvovat integrační kurz. Na jedné straně tedy cizinec a posléze 

jeho blízcí nemají možnost se plně integrovat do většinové společnosti, ale zákon toto bude od 

nich vyžadovat. Podle některých autorů jsou právě cirkulační ekonomičtí migranti ti, kteří 

jsou na trhu práce nejčastěji zneužívání (Jelínková, 2011) a takovéto nastavení legislativy by 

vedlo k vzniku „podřadných zaměstnanců“, u nichž by neplatily evropské směrnice zajišťující 

jedny ze základních lidských práv. Cirkulární migrace se často mimo původní záměr mění 

v migraci trvalou (Polanská, Kadlecová, 2008). 

 Materiál Ministerstva vnitra vůbec nezohledňuje důvody, které by cizinci měli mít za 

těchto podmínek zájem migrovat právě do ČR a pomáhat jejímu hospodářskému rozvoji 

(Čižinský, 2011). Vavrečková uvádí důvod, který povede cizince k rozhodnutí o dočasné 

pobytové migraci a následném návratu do mateřské země. Tato situace může nastat, pokud 

cizinec  srovnává kupní sílu čisté mzdy v cílové zemi s cenovou hladinou v mateřském státě a 

na jiné faktory nebere zřetel (Vavrečková, 2009). Zaměstnavatelé jakožto poptávková strana 

práce v ČR by tedy museli nabízet výrazně vyšší mzdy pro ekonomické migranty, než ostatní 

potencionální cílové země. Jediným důvodem, proč by migrant přistoupil na to, že v podstatě 

pozbude domova, je slušný výdělek (Repina, rozhovor). O již probíhající změně migračních 

proudů se zmiňuje Bublan. „Už nyní jsou zaznamenány poznatky o tom, že např. pro 

Ukrajince je výhodnější hledat práci v Rusku, než u nás“ (Bublan, rozhovor). 

 

 Cizinci, kteří získají povolení k pobytu na základě podnikání, by měli nově prokázat 

„přínos“ pro společnost. Materiál opět rozlišuje cizince na vícero kategorií. Podmínkou pro 

P1 bude uskutečnění investic v ČR a to v stanovené výši. Povolení k pobytu bude vydáváno 

na dva roky a v případě uskutečnění investice by existovala možnost jeho prodloužení. 

 O P2 bude možno žádat teprve po dvou letech dlouhodobého pobytu a složení zkoušek 

z češtiny. 

  O P3 pak smí požádat právnická osoba pro svůj statutární orgán, jehož příjem 

z výkonu této funkce musí dosahovat alespoň výše minimální mzdy. Funkci statutárního 

orgánu nesmí vykonávat cizinec, který je současně onou právnickou osobou a podniká na 

základě živnostenského oprávnění. Pokud tomu tak je, nezíská povolení k pobytu na základě 

P3 (Čižinský, 2011). Toto omezení u P3 vidí Límová jako konec legální pracovní migrace. Je 

tomu tak proto, že nemohou přijet všichni ekonomičtí migranti jako zaměstnanci (Límová, 



rozhovor). V praxi se nemusí zamezit této často využívané možnosti, protože není zabráněno 

tomu, aby se cizinci navzájem zaměstnali a navzájem si legalizovali pobyty.  

 

 Kromě trestní bezúhonnosti a plnění účelu pobytu ale neexistují žádná další kritéria 

pro povolování pobytu cizinců (Čižinský, 2011). 

 

 V oblasti vízové politiky pak bude možné zamítnout žádost jen kvůli pouhému 

podezření ze zneužití, čímž je porušen základní princip presumpce neviny (Jelínková, 2011). 

Cizinci budou nově podávat žádosti o víza přes internetový portál www.visapoint.eu, ale 

počet takto podaných žádostí bude omezen a na základě chybějících kritérií pro výběr 

žadatelů o vízum bude nejspíš platit princip časové posloupnosti (Čižinský, 2011). 

 

 Další kritika se týká sociálního a zdravotního pojištění. Tento návrh obsahuje 

myšlenku přímé úměry mezi nárůstem práv v oblasti sociálního zabezpečení, nikoliv však 

všech práv, a délkou pobytu (Jelínková, 2011), přičemž se objevuje návrh vrátit zaplacené 

odvody na pojistném cizinci při odjezdu ze země. Větu o předložení dokladu o zaplaceném 

zdravotním pojištění při žádosti o pobyt pak Čižinský vykládá jako možnost, že se na cizince 

nebude v budoucnu vztahovat povinné zdravotní  pojištění (Čižinský, 2011). 

 

 Další výtky neziskového sektoru vůči těmto připravovaným opatřením se týkají 

nesrozumitelnosti materiálu a opomíjení dlouhodobých cílů migrační politiky, jelikož materiál 

je podřízen pobytovému režimu cizinců, který se nejčastěji týká výdělečné činnosti. Shodně 

odmítají tuto verzi a žádají jeho přepracování.  

 

 Tento návrh by tak ještě více rozevřel nůžky mezi pracovníky ze zemí EU/EHS a 

pracovníky z třetích zemí, respektive mezi kvalifikovanými a nekvalifikovanými pracovními 

silami. Obsahuje několikeré sporné body a v případě jejich naplnění by došlo k porušení již 

přijatých evropských směrnic a základních lidských práv, jako je právo na sloučení s rodinou.  

 

 Jedním z expertů je i autor analýzy k tomuto návrhu, který už v rámci analýzy žádal 

jeho přepracování. V uskutečněném rozhovoru potvrdil své stanovisko, zdůraznil integraci 

cizinců jakožto pozitivní hodnotu a opětovně zdůraznil právní problematičnost představy, že 

tady budou fungovat dočasní garbaisteři, polootroci. Pro docílení účinků, které jsou nejspíš 

sledovány tímto Návrhem, prosazuje spíše obecné omezení migrace, ale již přítomní 



ekonomičtí  migranti by měli získat maximum práv (Čižinský, rozhovor). Také se ukázalo, že 

s takovýmto pojetím migrace má již Evropa zkušenosti, ale trvaly-li důvody pro migraci, 

nedokázalo ji žádné legislativní opatření zastavit. Pouze změnila svůj charakter a konečným 

důsledkem byla nelegální migrace, což byla horší a rizikovější cesta pro migranty i občany 

cílové země. Samozřejmě tento Návrh může část cizinců odradit (Muhič, rozhovor). 

Cirkulární charakter migrace je aktuální koncepce Ministerstva vnitra. Pro integraci, na rozdíl 

od cirkulárnosti, hovoří i kruciální téma Evropské unie, slučování rodiny. Nelze odhlédnout 

od lidského života, navíc vše bude mít jen krátkodobý charakter a nikdo nebude za nic 

odpovídat (Límová, rozhovor).  

  

 S tímto Návrhem, který vypracovalo Ministerstvo vnitra a který právě prochází 

procesem schválení, souvisí i novela zákona č. 435/2004 Sb, o zaměstnanosti, platná od 

1.ledna 2012. Tuto novelu vypracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí a zcela zásadním 

způsobem upravuje agenturní zaměstnávání. Nově zcela ruší možnost agenturního 

zaměstnávání cizinců z třetích států, kteří potřebují pracovní povolení, toto omezení vstoupilo 

v platnost taktéž 1.ledna 2012. Neziskové organizaci získaly tuto informaci jen těsně před 

začátkem jeho platnosti a už nyní upozorňují, že nejspíš dojde k přechodu těchto zaměstnanců 

do šedé zóny. Pokud by je totiž zaměstnavatelé chtěli přímo zaměstnat, udělali by to už dávno 

(Límová, rozhovor). Deník iDnes získal vyjádření i MPSV, které se přechodu do 

neregulérního zaměstnávání u těchto pracovníků neobává. Naopak očekává, že se všichni tito 

migranti stanou kmenovými zaměstnanci. Jedná se podle nich o marginální problém.70 

 Z expertů tento krok alespoň částečně vítá Límová, která o něm nejspíš jako jediná 

věděla. Na základě svých zkušeností z Centra pro integraci cizinců považuje agentury za 

největší problém zaměstnávání cizinců a to ve všech fázích tohoto procesu. Majitelé agentur 

často sami nemají ponětí o české legislativě a mají specifické domluvy se svými pracovníky, 

kdy veškeré transakce probíhají hotovostně a nedodržení jejich interních pravidel je peněžně 

sankciováno. Eliminace vlivu agentur je jednoznačně žádoucí (Límová, rozhovor). Podobný 

názor na agentury má i Muhič, kdy konstatuje, že „u této třetí strany se opakovaně prokázalo, 

že této situace zneužívají a vyrábí problém ilegálních migrantů a celou řadu dalších 

kriminálních aktivit, včetně okrádání. Agentury mají silný negativní vliv na pracovní migraci, 

právě proto, že individuální migrace takhle pokulhává“ (Muhič, rozhovor).  Významný vliv 

na migraci mají agentury tím, že za finanční úplatu zařídí nutnou administrativu, jejíž vyřízení 

                                                 
70 Dostupné zde http://ekonomika.idnes.cz/stat-priskrti-priliv-cizincu-dotkne-se-to-hlavne-ukrajincu-p45-
/ekonomika.aspx?c=A111227_1706269_ekonomika_spi naposledy dne 4.1.2012. 



trvá mnohem kratší dobu. To je pozitivní vliv, negativní vliv, který souvisí s vykořisťováním 

pracovníků, se projevuje též  (Repina, rozhovor).  Jedině Čižinský si myslí, že se vliv agentur 

démonizuje a přeceňuje a děje se tak ze strany Ministerstva vnitra, které se na ně snaží svést 

problémy. Míní tím agentury de iure, které nemají vliv na obecně vysokou míru neformality u 

zaměstnávání cizinců (Čižinský, rozhovor). 

 
11.6 Proces tvorby politik pracovní migrace a vývoj do budoucna podle odhadu expertů 

 

 Podle názorů expertů není politika dotýkající se pracovní migrace přijímaná dle zásad 

policy analysis, ale tomu tak není v žádné oblasti (Muhič, rozhovor). Politika je nepromyšlená 

a změny vedou k horšímu (Repina, rozhovor). Také se objevuje názor, že tvorba variantních 

politik nebo RIA71 je pouze formální a má vést jen k znejasnění záměrů jednotlivých aktérů. 

Jedná se spíše o konflikty mezi zájmovými skupinami. Žádná z nich ale dosud přesně 

neformulovala, jaký je cíl této politiky a to ani střednědobý. Z dokumentů ho taktéž nelze 

určit. „Oficiální stanovisko Ministerstva vnitra je, že cílem je, aby to bylo v souladu se 

zákonem, což je tautologie.“ Systém je proto nastaven tak, aby přes něj bylo možné 

prosazovat konkrétní zájmy (Čižinský, rozhovor). Celkově je nastavení politiky neprůhledné a 

zbytečně restriktivní (Muhič, rozhovor), kde podmínka získání pracovního povolení je velkou 

a zbytečnou překážkou z pohledu neziskových organizací (Límová, rozhovor).  

 

 Platné vyhlášky nebo novelizace jsou přijímány na základě evaluace politiky, ale 

jedná se i o řešení problémů ad-hoc. (Muhič, rozhovor, Čižinský, rozhovor), ale také dochází 

k prosazení zájmu ve vhodnou chvíli. Zajímavé je konstatování bývalého ministra vnitra, že 

podle jeho názoru dochází „spíše k ad-hoc řešením podle situace na trhu práce, ale také 

podle politického zadání, resp. podle toho kdo je ministrem vnitra“ (Bublan, rozhovor).  

V přijímání platných právních norem nevidí jiný expert situačnost, protože existuje 

konzistentní postoj, „aby to cizinci neměli moc lehké“, což se týká především povolení 

k pobytu. Tím dochází k přesunu do nelegální zóny, i když by ten konkrétní cizinec znamenal 

obohacení (Čižinský, rozhovor).  

 

 Ačkoliv nejsou uvedeny cíle politiky, odhadované cíle jako je potlačení neregulérní 

migrace a podpora té žádoucí se současným právním normám nedaří (Repina, rozhovor, 

Muhič, rozhovor, Čižinský rozhovor). V jiných aspektech ale došlo k uvolnění, například bylo 

                                                 
71 Jedná se o metodu vyhodnocení dopadů politik, jejíž uplatňování je vyžadováno Evropskou unií. 



upuštěno od dodání některých dokladů zaměstnavatelem. Přesto není situace vyvážená, dokud 

se nedaří ochránit migranti před zneužíváním, přičemž se atmosféra vůči migrantům zhoršuje 

v celé Evropě. Nově zavedený pojem cirkulární migrace je formou dalšího omezování 

lidských práv migrantů a jejich integrace (Muhič, rozhovor). Přes tento obecný trend je česká 

legislativa pozadu ve srovnání se západními zeměmi, kde mají migranti lepší podmínky. Už 

nyní považuje většina cizinců Českou republiku za tranzitní zemi (Repina, rozhovor). 

Současně byly do místních právních norem přijaté postoje západních zemí Evropské unie, 

které se snaží zabránit politice integrace a sloučení rodiny. Česká republika je přijala bez 

prozkoumání, zda zde skutečně existuje nutnost takovéto politiky (Muhič, rozhovor). 

 

 V současné době ekonomické krize a zvýšení nezaměstnanosti jsou cizinci jako obětní 

beránci na druhém místě, hned po Romech (Muhič, rozhovor). Ačkoliv u této politiky není 

zcela zřejmá příčina takové míry restriktivity. „Stát to zpřísnění dělá do určité míry tak, aby 

eventuálně předešel nějakým celkovým náladám“. V současné situaci by bylo prospěšné, 

kdyby došlo k potlačení stereotypního pohledu na cizince . „Ono s kriminalizací a viktimizací, 

nebo sekuritizací a humanitarizací, to, zda mám obraz, že to jsou grázlové, nebo obraz, že to 

jsou chudáci, mi splyne do toho, že mají méně práv a jsou jiní. Myslím, že by se měla víc 

zdůrazňovat jejich normalita“  (Čižinský rozhovor). 

 

 „Pracovní migrace má tu výhodu-nevýhodu, že má konkrétní výsledky a že všichni 

budou tratit na chybějící pracovní síle. Proto je zde šance, aby byla pracovní migrace lépe 

řízená, ale nejspíš bude současně přerušeno právo na pobyt“ (Muhič, rozhovor). Ačkoliv 

není v současnosti prostor pro tlak na zmírnění legislativních opatření, budoucí vývoj na trhu 

práce (Límová, rozhovor) a demografické stárnutí obyvatel může za několik let vést k obratu 

ve směru migrační politiky (Repina, rozhovor). Zřetelné argumenty pro větší restrikce chybí, 

na rozdíl od argumentů o větší ekonomické výhodnosti, větší sociální soudržnosti, humanity a 

lidských práv, rodiny nebo tolerance ve společnosti (Čižinský rozhovor). 

 

12. SWOT analýza 

 

 Pro identifikování hlavních pozitivních i negativních faktorů, vnitřních i vnějších, 

které ovlivňují institucionální prostředí zahraniční pracovní migrace v České republice, jsem 

použila metodu SWOT analýzy. Vymezuji vnitřní silné (Strenghts) a slabé (Weakness) 

stránky, vnější příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) (Veselý, Nekola, 2007).  



 Na základě získaných analýz bývá doporučeno zvolit WO strategii, spojení pozitivních 

možností externího prostředí k překonání interních slabých stránek (Ochrana,2007). V této 

práci ale použiji pro odhad budoucího vývoje spojení interních slabostí s vnějšími hrozbami, 

tedy černý scénář. Činím tak proto, že podle dat získaných expertním šetření se v současném a 

plánovaném nastavení právních norem mohou naplno projevit negativní jevy spjaté s migrací. 

 

12.1 Silné stránky 

  

Vnitřní silné stránky současné situace, která ovlivňuje pracovní migraci, určuji 

následovně. 

 Současná míra nezaměstnanosti je pod úrovní zemí prostoru OECD i Evropské unie, 

takže na rozdíl od jiných vyspělých zemí zde neexistuje tak silný tlak na vytlačování 

ekonomických migrantů domácími pracovníky. Ačkoliv cizinci mohou být a jsou terčem 

hněvu v případě potíží českých obyvatel, neděje se to v tak vysoké míře, protože například 

zde ještě neprobíhají proticizinecké demonstrace (Čižinský, rozhovor).  

 Se vstupem České republiky do Evropské unie se zásadním způsobem proměnila i 

legislativa upravující pracovní migraci. Nově došlo k časovému i účelovému rozlišení pobytů 

pro různé skupiny cizinců, což umožňuje větší diferenciaci těchto osob podle jejich osobních 

cílů a potřeb. Trh je otevřen pracovníkům ze zemí EU/EHS a Švýcarska a pro kvalifikovanější 

pracovníky z třetích zemí existuje celoevropský program Modré karty.  

 V rámci harmonizace českého práva s tím evropským přejala ČR i základní princip 

práva na sloučení rodiny, což bývá jeden z nejčastějších důvodů pro udělení dlouhodobého 

nebo trvalého pobytu. Tímto krokem je nepochybně zvyšována kvalita života migrantů a 

podporováno jejich usídlení, což je žádoucí stav podle všech expertů.  

 Současně se český trh práce stal součástí toho evropského a země se taktéž zapojila do 

systému EURES, který usnadňuje pracovním migrantům získávání informací. Podle 

Ministerstva vnitra i Ministerstva práce a sociálních věcí se jedná o jeden z hlavních bodů 

prevence neregulérní migrace. Současně probíhají preventivní programy, z nichž jeden je 

Ministerstvem vnitra realizován na Ukrajině.  

 Výhodou českého legislativního rámce je i povinné zdravotní pojištění pro 

zaměstnaného cizince, protože tím mu je zajištěna alespoň základní zdravotní péče. Tento 

krok vede k prevenci před zanesením a rozšíření nemocí včetně těch nejzávažnějších, jako je 

tuberkulóza. Tento bod považuji za velkou výhodu, protože v souvislosti s pracovními 



migranty  z východních zemí nebo Asie bývá často zmiňován problém zanesení infekčních 

nemocí. 

 

12.2 Slabé stránky 

 

Cizinci z třetích zemí se současně se získáním zaměstnání povinně stávají součástí 

systému zdravotního pojištění, zatímco účast na sociálním zabezpečení je dobrovolná. Tím, že 

stojí mimo systém sociálních dávek, ocitají se v případě negativních životních událostí mimo 

českou záchrannou síť a dopady mohou být pro jejich život zásadní. Také je v této situaci 

pravděpodobnější jejich přechod do nelegální zóny. Absence účasti na důchodovém pojištění 

sebou nese další rizika do budoucna v případě, že se cizinec rozhodne v zemi natrvalo usadit. 

Ačkoliv každoročně dochází k novelizaci zákonů o pracovní migraci, není u nich 

zřejmá koncepčnost a cíle, které jsou touto politikou sledovány. Česká legislativa je 

neprůhledná a komplikovaná, nevyznají se v ní nejen cizinci, ale i zaměstnavatelé nebo 

dokonce úřady státní správy. 

V oblasti pracovní migrace se i z tohoto důvodu nejspíš projevuje velmi vysoký podíl 

neformální zóny, v rozhovorech s 56 pracovníky z třetích zemí se ukázalo, že téměř každý 

z nich se někdy ocitl v šedé zóně a že se z jejich strany jednalo o nutnost (Grygar, Čaněk, 

Černík, 2006). 

Koncepty a materiály vypracované veřejnými orgány zdůrazňují důležitost dodržování 

lidských práv jen u regulérních zahraničních pracovníků. Orgány státní správy nereagují 

represivně vůči zaměstnavatelům a pracovním agenturám, přísný trest vyhoštění stihne 

migranta. Těm, kteří tuto situaci umožňovali, hrozí pouze peněžní sankce, které se zpravidla 

nedaří vymoct. 

V ČR existuje obecně nízká míra práv zaměstnanců a situace je u zahraničních 

pracovníků z třetích zemí ještě horší. Napomáhá tomu i místní legislativa, která marginalizuje 

tyto pracovníky. Této situaci napomáhají žádné nebo velice krátké lhůty pro zahraniční 

pracovníky, například zánik pracovního povolení a povolení k pobytu v den rozvázaní 

pracovního poměru. Vzniká tak vztah závislosti migranta na poskytovateli práce a s ním i 

prostor pro zneužívání z pozice síly.  

Český trh práce trpí obdobně jako ten celoevropský nedostatkem vysoce 

kvalifikovaných pracovních sil. ČR je přitom kvůli homogennosti zdejší společnosti, 

vyžadováním plného se přizpůsobení cizinců a současně malou nabídkou integračních 

programů považována cizinci za tranzitní zemi a místo vstupu na celoevropský trh práce.  



Vládní politika se tak zaměřuje na přilákání zahraničního kapitálu formou investic, ale 

zanedbává možné zisky z lidského a vzdělanostního kapitálu pracovních migrantů. Právě na 

lidský kapitál je přitom v současné ekonomii pohlíženo jako na nejdůležitější výrobní faktor.  

 

Příležitosti 

 

 Cizinci nejsou jen konkurenční, civilizační nebo zdravotní hrozbou, jak je na ně často 

nahlíženo médií i společností. Pomáhají růstu hospodářství cílové země, mohou rozšiřovat 

nabízený sortiment služeb a zboží a také tím, že zastávají některé podřadnější práce, mohou 

domácí pracovníci vykonávat ty více kvalifikované. Také mohou obohatit místní kulturu a 

pomoct zvýšit jazykovou vybavenost místních obyvatel, která je hodnocena jako velmi nízká. 

 Nízké jazykové schopnosti českých úředníků by se měly zvýšit i v souvislosti 

s členstvím v Evropské unii. Od 1.5.2011 je celoevropský trh práce zcela přístupný i pro 

české pracovníky, do tohoto data využívala většina členských zemí vůči ČR dočasná omezení.  

Evropská unie se jako celek snaží přilákat kvalifikovaný lidský kapitál, přímo Rada se 

zaměřuje na postihování zaměstnavatelů, podporuje lidská práva a integraci cizinců do 

většinové společnosti. EU také poskytuje institucionální podporu svým členským zemím při 

uskutečňování společných cílů. 

 Čeká republika potřebuje zahraniční pracovníky pro chod své ekonomiky. Na 

sekundárním trhu práce jsou v době ekonomické recese migranti částečně vytlačováni 

místními pracovníky, na tom primárním pracovníci nadále chybí. ČR tak má možnost se 

s institucionální pomocí EU stát cílovou zemí kvalifikovaných zahraničních pracovních sil. 

K tomuto kroku přispívá i postupná změna pohledu médií na cizince, která jsou společenskou 

institucí a mají vliv na postoje společnosti. Od zcela negativního a zkreslujícího pohledu na 

cizince jako na kriminální živly se postupně situace otáčí a média ukazují i příklady kladné 

praxe nebo píší o problémech cizinců. Ačkoliv ani dnes není jejich pohled vyvážený, jedná se 

o velkou příležitost pro zlepšení postojů společnosti a skrze její tlak i na místní legislativu. 

Neformální instituce by tak mohly mít pozitivní vliv na ty formální, důležité je, aby jejich 

vzájemný vztah byl souhlasný. 

 

 Hrozby 

 

 Jak již bylo zmíněno v jiných odstavcích, je ČR považována za „nárazníkovou“ zemi, 

která slouží jako místo vstupu do jiných členských států s kvalitněji nastaveným 



institucionálním rámcem. Teoretici se shodují, že se situace proti 90.letům zlepšila, ale 

provedený rozhovor s cizinkou ukázal, že tento postoj migrantů nadále přetrvává (Repina, 

rozhovor).  

 Vysoká míra korupce v České republice může způsobit v souladu s teorií „reputačního 

mechanismu“ nezájem kvalifikovanějších pracovníků. Na příliv manuálně pracujících  nemusí 

mít tato okolnost vliv.  

 Se zvýšenou migrací jedinců s nízkým kapitálem souvisí i možné zvýšení zdravotních 

a bezpečnostních rizik pro Českou republiku. 

 Evropská unie prosazuje v poslední době přesun od přístupu s aplikovanými lidskými 

právy, jakým je právo žít s rodinou, k cirkulárnímu pojetí migrace. Toto pojetí v praxi 

znamená jen dočasné pracovní uplatnění migranta v cílové zemi a poté jeho návrat do 

domovské země. Takto pojatou politiku, která bude platná pro všechny členské státy, můžou 

některé země prosadit na základě Lisabonské smlouvy. Tato nově umožňuje přijetí opatření 

na základě většinového hlasování, zájmy ČR tak mohou být přehlasovány. 

 Postoje české společnosti, jako je nedůvěra nebo přímo odsuzování, společně s 

negativním vyznění článků v médiích mohou rovněž přispět k marginalizaci  těchto 

pracovníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka 11.1 SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 
Menší byrokratická zátěž než v EU Chybějící sociální pojištění u občanů mimo EU 
Akceptace principů sloučení s rodinou Dodržování práv hlídáno jen u legálních zaměstnanců  
Míra nezaměstnanosti pod úrovní OECD Vlády řeší zejména přilákání zahraničního investičního 
  kapitálu, ale téměř ne toho sociálního (mimo nařízení EU) 
ČR jako součást evropského trhu práce Vyžadování plné integrace a přizpůsobení se cizinců 
Povinné zdravotní pojištění u 
zaměstnance Složitá legislativa a vysoký podíl neformální zóny 
Rozlišování druhu pobytu časově i 
účelově Nedostatečné integrační programy a jazykové kurzy 
Zahrnutí legislativy EU do té domácí Legislativa marginalizuje migranty v pozici zaměstnanců, 
dřív, než to bylo nutné ale je příliš liberální u podnikání cizinců (zástěrka) 

Vznik stránek poskytujících informace 
Nízké a nevymáhané sankce zaměstnavatelům a 
agenturám 

Zprostředkování práce ÚP, agentury Žádné nebo příliš krátké ochranné lhůty 
Zapojení do systému EURES Legislativa často reaguje jen na aktuální stav trhu práce 

Příležitosti Hrozby 
Cizinci mohou obohatit přijímací kulturu Vysoká míra korupce kazí "reputační mechanismus" ČR 
V souladu s členstvím EU by mělo dojít ČR jako "nárazníková" země, přičemž kvalitní pracovníci  
k zvýšení jazykové vybavenosti úředníků odejdou do zemí s kvalitnějším institucionálním rámcem 
Od 1.5.2011 bezbariérová ekonomická Další snižování příchodů kvalifikovaných osob ve prospěch 
migrace pro občany ČR v EU manuálně pracujících 
Institucionální podpora ze strany EU S tím jsou spjaté zdravotní a bezpečnostní rizika pro ČR 
EU prosazuje přijetí legislativy, která bude Zpřísnění podmínek dle nově přijímaného opatření povede 
v souladu s lidskými právy k rozvoji nelegálních forem zaměstnání 
ČR potřebuje cizince pro chod 
hospodářství i i pro odborné profese 

EU může na základě Lisabonské smlouvy prosadit 
opatření, která ve svém důsledku poškodí ČR 

 
Negativní postoje společnosti vedou k větší marginalizaci 
cizinců a porušování lidských práv  

Zdroj : Autor 

 

12.5 Scénář – slabé stránky a hrozby 

 

 Tento scénář se snaží ukázat na jednu z možných situací, ke které by mohlo dojít, 

spojí-li se slabé stránky s hrozbami. Tento scénář jsem zvolila právě proto, že nově 

směřovaná legislativa, ať již plánovaná („Návrh na opatření k řízení ekonomické migrace“) 

nebo nově přijatá (novela zákona o zaměstnanosti) by mohla vést právě k obdobné situaci. 

 

 V současné době je pro cizince z třetích zemí do značné míry obtížné získat pracovní 

povolení a s ním i povolení k pobytu. Vše zhoršuje arbitrárnost procesu rozhodování státních 

orgánů. Ekonomičtí migranti proto využívají k vstupu na území ČR pracovní agentury a 

někteří z nich se časem stanou kmenovými zaměstnanci nebo začnou pracovat na základě 

živnostenského oprávnění. Tento postup už není od 1.ledna 2012 možný.  



Druhou variantou je přímo získání povolení k pobytu za účelem podnikání, což je mnohem 

snazší postup a kontroly jedinců pracujících na základě živnostenského listu nejsou tak časté a 

přísné, jako je tomu u zaměstnanců. Tato možnost zanikne s přijetím „Návrhu na opatření 

k řízení ekonomické migrace“. 

Třetí a nyní velmi málo sankciovanou možností, kterou využívají zejména cizinci s vyšším 

kapitálem, je sňatek s českým občanem a obdržení trvalého pobytu za účelem sloučení rodiny, 

který je staví téměř na roveň s občany.  

 Dojde-li k legislativním opatřením, které budou výrazným způsobem bránit vstupu 

ekonomických migrantů nebo jejich usazování, omezí se první dva způsoby vstupu. Ten třetí 

nelze zrušit, neboť by se jednalo o rozpor s listinami zaručujícími lidská práva a svobody. 

 Ve výsledku může dojít k částečnému snížení zájmu migrantů, tento bod se bude týkat 

zejména těch vysoce kvalifikovaných, kteří mají možnost vícero voleb. Deficity na 

primárních trzích práce se vyskytují v celosvětovém měřítku. Tyto zákony ale neodradí ty 

nejméně vzdělané, kteří nemají mnoho možností a pro které je migrace do ČR pořád tou 

nejlepší variantou. Změní se charakter migrace na neregulérní provázenou nízkým kapitálem 

migrantů, přičemž se tito pracovníci mohou stát mnohem snazší obětí trestních činů a zhorší 

se situace v oblasti lidských práv. Může dál bujet korupční prostředí, bude-li potřebné 

zabránit vyhoštění těchto pracovníků. Škody pro společnost i stát budou značné, jak už bylo 

ukázáno v kapitole o neregulérní migraci. 

 Kvůli obavám z prozrazení nebudou tito cizinci navazovat žádné kontakty s většinou 

společností a i v případě onemocnění nevyhledají zdravotní péči. Může dojít k rozšíření 

některých závažných nemocí.  

 Následně se zhorší postoje společnosti i médií vůči cizincům, kteří na ně budou 

nahlížet jako na zdroj problémů a začnou se výrazně projevovat xenofobní tendence. 

Současně dojde u příchozích cizincům, od kterých bude požadovaná jen práce „na dobu 

určitou“,  k narušení jejich osobního života. Může dojít k paradoxní situaci, za níž společnost 

nepřizná migrantům možnost realizace jejich soukromého života v ČR a současně po nich 

bude vyžadovat plné přizpůsobení se zdejší kultuře a převzetí jejích hodnot. 

 Kvůli těmto postojům české společnosti nebudou mít zájem o migraci do ČR ani 

občané EU/EHS nebo držitelé modrých karet. Vzhledem k současnému demografickému 

vývoji, tj. stárnutí populace a útěku některých domácích pracovníků pod sociální deštník se 

může projevit stagnace českého hospodářství a zhorší se konkurenceschopnost domácích 

firem. Také může kvůli nedostatku zaměstnanců dojít k odlivu zahraničních společností, které 

zde mají své továrny.  



 V případě této varianty, v níž se spojí vnější hrozby se slabými vnitřními stránkami se 

situace na poli pracovní migrace, využívání lidského kapitálu a dodržování lidských práv 

výrazně zhorší. Budou-li postoje společnosti ještě negativnější, bude do budoucna velice 

obtížné prosadit vstřícnější přístup k migrantům a k jejich integraci, která je kvůli zmíněným 

problémům české společnosti potřebná. 

  

13. Závěr 

  

 Tématem předkládané diplomové práce je velmi diskutovaná oblast pracovní migrace  

se zaměřením na právní normy. Právní nastavení tranzitní nebo cílové země a zamýšlené i 

nezamýšlené důsledky sledované politiky mají neoddiskutovatelný vliv na velikosti 

migračních proudů a jejich formu. Druhou velkou oblastí, která výrazně ovlivňuje 

ekonomickou migraci jsou neformální instituce a v rozsahu této práce jsem se zaměřila jen na 

dvě navzájem propojené oblasti, na postoje společnosti a médií. 

 

 Z hlediska časového vývoje jsem sledovala pět období v rozmezí let 1989-2011, 

ačkoliv nejvýraznější milníky v oblasti zásadních legislativních změn se projevily v třech 

etapách. 

 S politicko-kulturní změnou nastavila nově transformovaná společnost velice liberální 

migrační politiku s důrazem na volný trh. Média i společnost zpočátku tento vývoj zcela 

podporovala. V roce 1992 je nově přijat zákon č.123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území 

ČSFR, v případě ostatních zákonů se jedná jen o novelizace těch komunistických. Nově se 

objevují v programových prohlášeních vlád zmínky o dodržování lidských práv. K 1.lednu 

1993 se rozpadá ČSFR a česká společnost se stává ještě více homogenní. 

Veřejnost si nepovšimla změny zákonů a její postoj k cizincům je podle mnou provedené 

sondy z 61% kladný. Ekonomická migrace nebyla prakticky omezována, vízová povinnost 

byla jen velmi malá a například s Ukrajinou nebyla zavedena vůbec. Na druhou stranu zde pro 

migranty neexistovala možnost usadit se, obdržet trvalý pobyt a posléze občanství mohli 

pouze navrátivší se emigranti nebo cizinci, kteří uzavřeli sňatek s česko-slovenským, 

respektive českým občanem. V tomto období dochází k velkému rozvoji třetího sektoru, ale 

současně i propadu průmyslu, což se odráží v rostoucí nezaměstnanosti. V letech, kdy bylo 

životní minimum téměř na úrovni čisté minimální mzdy, která se často týká manuálně 

pracujících migrantů, neodrážel se růst negativních jevů souvisejících s migrací na názorech 



českých občanů. V tomto období se zvýšil podíl cizinců na obyvatelstvu z 0,48% na necelá 

2%. Druhý přelom přišel v roce 1996. 

 

 V roce 1996 podala ČR oficiálně žádost o vstup do Evropské unie. Tento krok měl 

velkou podporu obyvatel a harmonizace českého a evropského práva proběhla bez větších 

problémů. Představitelé české politické scény nevyjednávali s Evropskou unií, navíc EU 

podporovala převzetí acquis pomocí finančních pobídek. Podruhé v novodobé historii došlo 

k převzetí formálních institucí, aniž by tomu odpovídal kulturní rámec, morálka a důvěra ve 

společnosti. Principy první republiky, tolik podobné principům EU byly v povědomí českých 

občanů potlačeny, lidé se naučili zneužívat státní struktury. Byly přijaty značně restriktivní 

nové právní normy, Zákon č.325/1999 Sb., zákon o azylu a Zákon č.326/1999 o pobytu 

cizinců na území České republiky. Nově byly zavedeny vízové povinnosti se zeměmi na 

východ od ČR. Na druhé straně bylo nově umožněno cizincům získání dlouhodobého pobytu 

a po uplynutí stanovené doby mohl jeho držitel požádat o trvalý pobyt a následně o občanství. 

Rada podporuje integraci cizinců a na základě jejího doporučení byla přijaty „Koncepce 

integrace cizinců na území ČR“. Podle provedené pilotáže si není česká veřejnost vědoma, do 

jak velké míry ovlivnila EU platnou domácí legislativu. V předchozím období změnu zákonů 

nezaznamenalo 77% respondentů, v tomto období 73%, což ukazuje na nezájem nebo 

neinformovanost české veřejnosti.  

Takto nastavené zákony vedly k dočasnému zmražení migračních proudů v roce 2001, ale 

současně přijetím těchto „evropských“ zákonů a otevření se domácího trhu občanům EU/EHS 

a Švýcarska došlo postupně k výraznému ročnímu navýšení přírůstku obyvatelstva 

stěhováním. V tomto období se také téměř zdvojnásobila míra nezaměstnanosti a 

v průzkumech se objevuje souhlas s názorem, že imigranti nepředstavují pro českou 

společnost žádný přínos a mělo by dojít k sekuritizaci migrace. Tyto postoje zcela určitě 

ovlivnily i média, která v článcích hovoří o migrantech jako o kriminálních živlech, 

zdravotním nebezpečí nebo ohrožení domácích pracovníků. Vzniká tím stereotyp 

„ukrajinského dělníka“, „vietnamského tržiště“ a „rumunského žebráka“. Rozdělení cizinců 

v postojích společnosti i médií na „hrozbu z Východu“ a „bezproblémové ze Západu“ se 

projevuje i v oblasti dodržování lidských práv a uplatnění jejich lidského a vzdělanostního 

kapitálu. V období ekonomické konjunkce se negativní postoj Čechů společnosti i médií vůči 

cizincům zmírňuje, aby se opětovně projevil s příchodem hospodářské krize v roce 2009. 

 



V roce 2008 s pádem banky Lehman Brothers začíná celosvětová ekonomická krize, 

dochází k propadu českého HDP a roste nezaměstnanost. Kvůli časové prodlevě je právě 

v tomto období přijat projekt tzv. zelené karty, která se v budoucnu změní na modrou kartu. 

Jedná se o celoevropský projekt, který má usnadnit  migraci pro kvalifikovanější pracovní síly 

z třetích zemí a který pouze těmto pracovníkům poskytuje alespoň nějaké ochranné lhůty. Pro 

ostatní pracovníky je totiž pracovní povolení úzce provázáno s povolením k pobytu, přičemž 

obě povolení zanikají v den rozvázání pracovního poměru s konkrétním zaměstnavatelem. 

Tím je zaměstnavatelům, respektive pracovním agenturám dána obrovská možnost k zneužití 

jejich pozice, kterou také hojně využívají. Podle odhadů pracuje až 40% migrantů v šedé 

zóně, míra neformality je i u regulérních pracovníků vysoká. Dochází k porušování 

základních práv pracovníků z třetích zemí a situace je o to horší, že postih pro neregulérního 

pracovníka je vyhoštění a doplacení povinných odvodů, které za něj zaměstnavatel neodváděl. 

Zaměstnavateli nebo agentuře hrozí jen pokuty, které se často státu nedaří vymáhat. V době 

krize obdržely jednotlivé Úřady práce interní nařízení pro vydávání pracovních povolení, 

nová pracovní povolení se téměř nevydávají a pokud ano, jedná se o arbitrární záležitost. 

Přesto vidí jeden z expertů problém v oblasti vydávání povolení k pobytu a ne ve vydávání 

pracovního povolení. Hlavním problémem je ovšem absence jakýchkoliv cílů v oblasti 

legislativního upravení migrace, převaha ad-hoc řešení a orientace politiky závislá na 

konkrétní osobě ministra vnitra. Jedná se spíše o boj mezi zájmovými skupinami, v nichž 

neziskový sektor nemá příliš silný hlas než o koncepčnost. Po celou dobu ale převládá 

restriktivní přístup a Čižinský postoj vlád k ekonomickým migrantům přirovnává k úvaze 

Piláta : „Nechám Ježíše zbičovat, zželí se jim ho a nebudu ho muset nechat ukřižovat.“ Stejně 

tak je nastavená politika vůči migrantům zbytečně tvrdá a společnost v nich nadále vidí 

ohrožení nebo někoho, kdo má méně práv. Tento postoj nově podporuje i Evropská unie, 

v jejímž celém prostoru dochází k příklonu k cirkulárnímu pojetí pracovní migrace. České 

právo přebírá toto pojetí, aniž by bylo zkoumáno, zda tady skutečně existuje taková nutnost. 

V ČR nedochází až k tak velkému zneužívání principu sloučení s rodinou a nenese to takové 

problémy jako je tomu ve Francii nebo Německu. Opatření obsažené v „Návrhu k opatření 

řízené migrace“ jdou dokonce nad rámec požadavků EU a bude-li tento koncept prosazen, 

dojde k výraznému zhoršení postavení těchto pracovníků. Jednoznačně je preferována 

cirkulárnost, která povede k velmi nízké kvalitě života ekonomického migranta. Od 1.ledna 

2012 došlo k novelizaci zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která nově neumožňuje 

agenturní zaměstnávání cizinců z třetích zemí. Tímto krokem se uzavře relativně snadná cesta 

vstupu na český pracovní trh. 



Budou-li však nadále trvat důvody pro migraci, žádné legislativní opatření ji nedokáže 

zabránit. Dojde ale k zhoršení práv a podmínek pro migranty, kteří zvolí cestu neregulérní 

migrace a poškozena bude i společnost cílové, respektive tranzitní země, jak je ČR migranty 

vnímaná. Proto vidím jako prospěšné nadále sledovat vývoj legislativy v této oblasti a její 

skutečné dopady.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



SUMMARY 

 

 Main focus of this thesis are legislative standards regarding economical migration and 

influence of the selected institutions, media and the attitude of Czech public. 

There can be defined three periods of great legislative changes in area of migration. The 

first is period of establishing dated to nineties. The legislative has been set very liberaly in this 

phase. Second wave of changes took place in 1996 as a part of beginning harmonisation of 

Czech and European law. These adjustments were one of the conditions for becoming a 

member of European Union. Entering into EU while the laws being more restrictive, they 

grants more options to integration. The last period is economical crisis, taking efect up to 

nowadays. During this peroid securitization took place and general conception of migration 

shifted towards the circulation concept.  According to specialists setting tighter migration 

rules will not stop it however changes it’s nature. Instead of legal migration, illegal will 

appear, which causes harm to both migrants and society. 

Main leading factor restricting access to Czech labour market for migrants is difficult 

obtaining resident and work permit, especially for people from third world’s countries. 

Today‘s Czech legal system cannot prevent irregular migration and approximately 40% 

of immigrants work in illegality. According to gathered data Czech citizens and media are 

aware of the situation. Furthermore they are affecting immigrant’s distibution of human 

capital and the legislative indirectly. However their influence over valid laws, had not been 

prooved.  

Medial attitude towards foreigners gradually changes and is no longer purely negative. 

Migrants were being displayed in media as criminals, but newly, we can observe articles 

about their stories or problems. Czech society, originally homogenous, was becoming more 

open to immigrants until the economical crisis. During the crisis the negative attitude re-

appears, especially regarding to manualy working immigrants. 

Restricting migrant’s human rights is not exactly the best way to deal with the problem, 

according to experts. In spite of that, restricting is happening in whole EU, while Czech 

Republic does not suffer as many problems with foreigners as western countries. Also 

unemployment rate in CR is below EU’s average. I find it better to facilitate integration of 

present foreigners. Czech economy needs immigrants to satisfy labour market and even 

because of senescence of home population. It would be useful to study forming of czech 

legislative in future after adopting restrictive actions and their unintentional consequences. 
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