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Charakteristika imigrantů ve Francii na počátku 21. století 

Abstrakt 

Cílem této práce je podat co nejkomplexnější přehled o imigračních proudech do Francie 

a charakteristikách přistěhovalců, popsat geografický původ přistěhovalců a hlavní motivy jejich příchodu 

do země. V první části práce budou popsány nejdůležitější legislativní změny, integrační politika 

a negativní důsledky imigrace. Ve druhé části budou na základě dat definovány regiony s nejvyšší mírou 

koncentrace přistěhovalců a naznačeny hlavní preference přistěhovalců při výběru cílového regionu. 

V analýze bylo zjištěno, že geografický původ přistěhovalců se v minulosti měnil, nyní většina 

přistěhovalců pochází z afrických zemí a nejvíce dominují rodinné důvody. Integrace pro přistěhovalce 

z afrických zemí je velmi obtížná a důsledkem jejich nepřizpůsobivosti je velmi nízké vzdělání a vysoká 

míra nezaměstnanosti.  Nejvyšší koncentrace přistěhovalců se nachází v Ile-de-France, kde se v roce 2012 

nacházelo 12 % přistěhovalců. 

Klíčová slova: imigrace do Francie, charakteristiky imigrantů, motivy migrace, geografické 

rozmístění přistěhovalců ve Francii  



Characteristics of immigrants in France in the beginning of 21th century 

Abstract 

Aim of this thesis is to give as complex overview of immigration flows to France as possible and 

characterize immigrants, describe their geographical origin and main motives that resulted in their 

migration. In the first part of the thesis we will describe the most important legislative changes, 

immigration politics and negative results of immigration. In the second part we will define regions with 

higher concentration rate of immigration basing on analyzed data and indicate main preferences of 

immigrants concerning choice of final destination region. In analysis we found out that geographical 

origin of immigrants changed in the past, currently majority of immigrants comes from African countries 

and familial reasons dominate. Immigration process is very difficult for incomers from African countries 

and result of their unconformity is very low level of education and high rate of unemployment.  The 

highest concentration of immigrants is located in Ile-de-France, where 12 % of immigrants were in the 

year 2012. 

Key words: immigration to France, characteristics of immigrants, motives of immigration, 

geographical distribution of immigrant in France  
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Kapitola 1 

Úvod 

Migrace obyvatel je v poslední době velmi diskutované téma, kterým se zabývá mnoho vědních 

oborů. Studiem migrace se zabývá například geografie, demografie, ekonomie, politologie 

a některé další.  Migrace je nejčastěji individuálním rozhodnutím jedince s cílem získat lepší 

podmínky pro život. Díky globalizaci a snadnějšímu přístupu k informacím se počet migrujících 

osob neustále zvyšuje. Počet mezinárodních migrantů se podle odhadů zvýšil z 80 milionů 

v roce 1970 na 214 milionů v roce 2010. Cílem migrantů jsou především rozvinuté země světa 

(Gheasi, 2012). 

Na vysoký počet migrantů musí reagovat mnoho zemí imigrační politikou a následnou 

integrací přistěhovalců do společnosti. Integrace přistěhovalců do společnosti probíhá 

v jednotlivých zemích různě, a pokud se integrace přistěhovalců do společnosti nedaří, může 

tento problém zvyšovat napětí ve společnosti. 

Ve své práci se chci zabývat imigrací do Francie. Imigrace do Francie má již dlouholetou 

tradici a přistěhovalci jsou nedílnou součástí této země. Na vývoj imigrace do Francie měly 

v minulosti velký vliv historické události, např. obě světové války či krize v 70. letech 

20. století. V roce 2010 byl celkový počet imigrantů ve Francii 5,5 milionů, což činilo 8,5 % 

z celkového počtu obyvatel (INSEE, 2013). Francie je pro přistěhovalce velmi atraktivní zemí, 

protože patří mezi nejvyspělejší země světa, což potvrzuje i fakt, že patří do G8. Navíc pro 

přistěhovalce je také velmi přitažlivou zemí i z toho důvodu, že výše minimální mzdy patří 

k jedné z nejvyšších v Evropě (BusinessInfo.cz, 2013). Proto možnost získat občanství je pro 

přistěhovalce velmi důležitým rozhodovacím prvkem a poměrně snadná možnost získání 

občanství právě ve Francii jistě hraje při výběru cílové imigrační země významnou roli. I proto 

byla Francie v roce 2011 třetí zemí Evropské unie s nejvyšším počtem udělených občanství. 

Cílem této práce je popsat vývoj a základní charakteristiky imigrace do Francie včetně 

sledování rozmístění imigrantů v jednotlivých regionech. Jedním z cílů je i zjistit, jak se 

vyvíjela imigrační politika v průběhu let a jak probíhá integrace přistěhovalců v současnosti. 

Dále chci zkoumat integraci přistěhovalců v závislosti na jejich postavení ve společnosti a také 

jejich uplatnění na trhu práce.  

Jedna z hlavních výzkumných otázek je geografický původ přistěhovalců do Francie, a zda 

se během let původ přistěhovalců měnil. Další výzkumnou otázkou je, kde ve Francii dochází 

k nejvyšší koncentraci přistěhovalců a snaha zjistit jaké faktory mohou ovlivnit rozhodování, ve 
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kterém regionu budou trvale žít. Nakonec se chci zabývat tím, jak probíhá ve Francii proces 

integrace přistěhovalců do společnosti, zda je úspěšný a jaké jsou jeho důsledky.  

Celá práce je rozdělena do sedmi kapitol. První kapitola uvádí čtenáře do zkoumané 

problematiky, stanovuje cíle práce a výzkumné hypotézy. Kapitola druhá, se zabývá 

teoretickými aspekty ke studiu migrace, konkrétně problematikou dat a definicí. Tato kapitola 

také obsahuje typologii migrace. Následná kapitola uvádí migraci v Evropě a dává Francii do 

kontextu s ostatními zeměmi. Čtvrtá kapitola pojednává o zahraniční migraci ve Francii. 

Detailně se zabývá imigrační politikou a integračním modelem ve Francii a přibližuje negativní 

důsledky imigrace. Pátá kapitola se zabývá metodikou a zdroji dat. Šestou kapitolu tvoří analýza 

základních charakteristik imigrantů ve Francii. Poslední kapitolou v této práci je závěr. 
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Kapitola 2 

Teoretické aspekty ke studiu migrace 

2.1 Problematika dat, definice migranta a cizince 

Data o mezinárodní migraci jsou velmi často nepřesná, zpožděná, málo podrobná a je velmi 

obtížná jejich srovnatelnost. Přestože se statistické údaje během posledních let výrazně zlepšily, 

tak ještě nejsou zcela ideální. Velký rozdíl ve kvalitě dat je i v rámci Evropy, data v západní 

a východní Evropě jsou velmi odlišná. V západní Evropě je největším problém neslučitelnost 

zdrojů a definiční problémy. Ve střední Evropě, východní Evropě a ve Společenství nezávislých 

států je dostupnost dat lepší než v minulosti, ale je třeba na ní stále pracovat a metody sběru dat 

jsou nedostatečné (Salt, 2006).  

Shromažďování údajů o migraci je velmi složité a náročné. Nejméně přesná jsou především 

data o nelegální migraci, kterou je velmi obtížné zachytit. Dva základní typy zaznamenávaných 

dat jsou počty cizinců a migrační pohyby do a ze země. Cizinci jsou definováni státní 

příslušností nebo zemí narození a zaznamenávají se pomocí systému povolení k pobytu, 

populačním registrem, sčítáním nebo výběrovým šetřením. Data o migračních tocích vycházejí 

z měření pohybu přes hranice během sledovaného roku, ale tyto data jsou nepřesná. Data 

o emigraci jsou velmi problematická, protože spoléhají na migranty, že se odhlásí z evidence 

obyvatel, než opustí zemi. Velmi často ovšem chybí právní mechanismus, který by nařizoval 

povinné odhlášení (Salt, 2006).  

Velmi důležitou roli v rámci Evropské unie má pracovní migrace a je nezbytné znát proces 

získávání dat a jejich srovnatelnost. Harmonizované statistické údaje jsou velmi důležité pro 

měnovou unii, kde pracovní migrace bude hrát velmi důležitou roli (Martí, 2007).  

Velkým problémem je i definice mezinárodního migranta. Definice mezinárodního migranta 

není jednotná a v jednotlivých zemích se může lišit.  Až do nedávné doby definice 

mezinárodního migranta neexistovala a Eurostat předpovídá, že vyřešení tohoto problému bude 

trvat několik let. Nejdůležitějším faktorem v určení migranta je čas. Podle definice OSN je 

migrant každý člověk, který překročí mezinárodně uznávané hranice a pobývá v zemi déle než 

jeden rok. Toto doporučení dodržuje například Spojené království, v Norsku je ovšem hranicí 

šest měsíců a v Dánsku pouze tři měsíce (Eurostat, 2000).  
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V této práci budu pracovat s pojmy cizinec a imigrant. Z důvodu snadné záměny bych zde 

ráda uvedla definice používané ve Francii podle INSEE
1
: 

Imigrantem je člověk, který se narodil v zahraničí s jinou státní příslušností než 

francouzskou a nyní žije ve Francii.  Status imigranta je trvalý, i když získá francouzské 

občanství, tak stále zůstává imigrantem. 

Cizinec je osoba s trvalým bydlištěm ve Francii, která nemá francouzskou státní příslušnost, 

protože má buď jinou státní příslušnost, nebo nemá žádnou státní příslušnosti. Osoby, které mají 

francouzskou a jinou státní příslušnost, jsou ve Francii považovány za Francouze. Cizinec 

nemusí být přistěhovalec a může se narodit ve Francii, což především platí pro děti a mladistvé. 

Status cizinec není trvalý, na rozdíl od imigranta. 

2.2 Typologie migrace 

Migraci lze dělit dle rozdílných charakteristik na odlišné typy. Migraci můžeme dělit dle 

procesu rozhodování na dobrovolnou a nucenou migraci, uprchlictví. Migraci lze také rozdělit 

podle legálnosti na legální a nelegální a z časového hlediska na krátkodobou a dlouhodobou či 

trvalou. Poslední dělení, které v této podkapitole uvedu je dle motivace. 

Dle procesu rozhodování 

Dobrovolná migrace 

Dobrovolnou migrací se nazývá stěhování, které je uskutečněno na základě svobodné vůle 

a iniciativě migranta. Nejčastějším typem je individuální migrace, ale dobrovolná migrace může 

být organizována i skupinou. U individuální migrace převládají ekonomické motivy a sloučení 

rodiny. Skupinová migrace vyplývá z kolektivního rozhodnutí a je prospěšná skupině jako 

celku. Příkladem skupinové migrace bylo stěhování mormonů na západ USA. Skupinovou 

migrací je i návrat uprchlíků do země svého původu, který pomáhají uskutečnit nadnárodní 

organizace (Gerber, 2012). 

Nucená migrace 

Jak již název napovídá, jedná o migraci, která není dobrovolná, a lidé jsou z určitých příčin 

nuceni opustit své domovy. Jedním z těchto důvodů jsou environmentální katastrofy, jako je 

například sucho, záplavy, sopečná činnost a zemětřesení. Nucenou migraci mohou také vyvolat 

příčiny způsobené člověkem, jako je například chudoba (Janů, 2006). Nejvýznamnější kategorií 

nedobrovolné migrace jsou uprchlíci, kteří byli donuceni opustit svou vlast kvůli občanské válce 

či porušování lidských práv.   

Úmluva o právním postavení uprchlíků, kterou přijalo OSN v roce 1951, je velmi důležitý 

dokument v oblasti mezinárodní ochrany uprchlíků
2
. Tato úmluva definuje uprchlíka, jako 

osobu, která se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy z pronásledování 

                                                      
1 Definice dostupné na: http://www.insee.fr/en/methodes/default.asp?page=definitions/immigre.htm 

  http://www.insee.fr/en/methodes/default.asp?page=definitions/etranger.htm 
2 Úmluva o právním postavení uprchlíků dostupná na:  

      http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/uprchlici.pdf 

http://www.insee.fr/en/methodes/default.asp?page=definitions/immigre.htm
http://www.insee.fr/en/methodes/default.asp?page=definitions/etranger.htm
http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/uprchlici.pdf
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z náboženských, politických, národnostních a rasových důvodů nebo z důvodu příslušnosti 

k určité společenské vrstvě a je neschopen přijmout nebo odmítá vzhledem k uvedeným obavám 

ochranu své vlasti. Úmluva definuje druh právní ochrany pro uprchlíky, uprchlíci nesmějí být 

vyhoštěni či posláni zpět do země svého původu, pokud zde stále hrozí pronásledování. Úmluva 

z roku 1951 byla doplněna protokolem z roku 1967, který odstranil geografické a časové 

omezení, čímž působení smlouvy rozšířil. 

Dle legality 

Legální migrace 

Legálním migrantem je osoba, která legálně vstoupí do země, má platné imigrační vízum a 

všechny potřebné dokumenty (Wanner, 2002).  

Nelegální migrace 

Nelegální migrace se velmi obtížně zaznamenává a je největším zdrojem nepřesností ve 

statistikách. V některých zemích jsou nelegální migranti zahrnuti do oficiálních statistik, data se 

zakládají na policejních odhadech, počtu deportací nebo legalizaci (Wanner, 2002).  

Nelegálním migrantem se stává člověk, který se záměrně vyhýbá hraniční kontrole 

a přichází tedy do země tajně. Nelegální migrant je i člověk, který zfalšoval cestovní dokumenty 

a díky nim se dostal do cizí země. Další kategorií jsou lidé, kterým vízum vypršelo, ale i přesto 

setrvávají v této zemi. Jako nelegální migranti jsou označováni i lidé, kteří porušují vízové 

podmínky (Papademetriou, 2005).  

Důsledkem hospodářské krize a omezení vstupů legálním migrantům dochází 

k narůstajícímu počtu nelegálních migrací. Státy se snaží nelegální migraci zabránit a zavádějí 

nová opatření. Některé země se snaží zabránit nelegální migraci posílením kontrol hranic 

a snaží se zcela zabránit pašování lidí do země. Například fingovaná manželství se snaží odhalit 

Kanada a zavedla přísnější kontroly podezřelých manželství. Nizozemsko v roce 2011 

oznámilo, že kdo bude zaměstnávat nelegální přistěhovalce, tak bude stíhán pro trestný čin 

(OECD, 2013). 

Dle času 

Krátkodobá migrace 

Definice krátkodobé migrace může být problematická, protože například Office for National 

Statistics používá tři různé definice. Definice se liší jak specifikovanou délkou pobytu, tak 

i účelem migrace. První definice určuje krátkodobého migranta jako osobu, která pobývá v cizí 

zemi po dobu tří až dvanácti měsíců s výjimkou, kdy je účelem cesty rekreace, návštěva 

příbuzných či služební cesta. Tuto definici používá i OECD. Druhá definice užívá stejné časové 

rozpětí, ale jsou zde zahrnuty všechny důvody migrace. Třetí definice stanovuje jako nejkratší 

dobu pobytu pouze jeden měsíc a opět zahrnuje všechny důvody migrace (ONS, 2013). 

Tento druh migrace tedy není trvalý, většinu lidí obohatí a vracejí se zpět do země původu 

s novými zkušenostmi. 



Andrea Dvořáková: Charakteristika imigrantů ve Francii na počátku 21. století 13 

Dlouhodobá migrace 

Dlouhodobým migrantem je osoba, která se přestěhuje do země mimo své obvyklé bydliště na 

dobu nejméně jednoho roku. Z hlediska země, ze které osoba odešla, bude dlouhodobým 

emigrantem a z hlediska příchozí země se stane dlouhodobým imigrantem (OECD, 2004).  

Dle motivace 

Veškerá mobilita obyvatelstva je podmíněna složitostí uspořádání ekonomických, sociálních 

a kulturních, resp. komplexních společenských struktur. Migrační motivy i preference 

obyvatelstva se v čase rychle mění, tak jako se mění i vlastnosti lidí. Každé rozhodnutí je třeba 

považovat za odpovídající určitému času, v němž bylo učiněno. Motivy i preference jsou také 

prostorově podmíněny (Drbohlav, 1990). K analyzování motivů jsou používána měkká data, 

která ovšem mohou způsobit zkreslení. Lidé nemusejí chtít své důvody sdělovat, nedokážou 

přesně své motivy interpretovat nebo je upravují, aby důvody byly v souladu s obecnými trendy. 

Mnoho migrací vzniká na základě ne jednoho, ale více důvodů najednou. Brown 1983 uvádí, že 

lidé uvádějí nejméně tři rozdílné důvody migrace, někteří lidé jich však uvádějí až osm. 

Migrace má tedy multifaktorovou podmíněnost (Drbohlav, 1990).  

Migranti se rozhodují na základě push a pull faktorů. Push faktory nutí migranta opustit 

zemi původu a pull faktory je naopak přitahují do nové země.  Push faktory jako je chudoba, 

nedostatek pracovních příležitostí, konflikty a přírodní katastrofy a pull faktory, což je vyšší 

zaměstnanost, větší bohatství, sociální soudržnost, dobré klima, politická stabilita či nízké riziko 

přírodních katastrof přiměly již miliony migrantů ke stěhování do jiné země, či dokonce na jiný 

kontinent (Gheasi, 2012). 

Známý český odborník na migraci D. Drbohlav třídí motivační faktory do čtyř kategorií 

(Drbohlav, 1990, s. 365–366): 

1) Socioekonomické a politickosprávní faktory 

Mezi hlavní socioekonomické faktory patří pracovní příležitosti ve výrobních i nevýrobních 

sférách, státní investice, infrastruktura, státní a jiné subvence nebo preference. Struktura 

osídlení, jako například velikost, typ a poloha sídla. Bytová výstavba, především rozsah, forma 

a kvalita bytů, velikost, vybavenost a výše nájemného.  

Ekonomické faktory jsou pro migranty velmi podstatné, studie  Migration to European 

countries analyzovala, které konkrétní faktory hrají nejdůležitější roli. Výsledky ukazují, že není 

rozhodující nejvyšší HDP země, ani systém sociálního zabezpečení, ale že zásadním faktorem je 

možnost uplatnit se na trhu práce (Hooghe, 2004). 

Do této kategorie patří i sociokulturní faktory, tedy národnostní a jazyková příslušnost. 

Koloniální minulost může hrát také velkou roli při rozhodování migranta. Země jako je 

Španělsko, Portugalsko, Itálie a Francie stále přitahují přistěhovalce z jejich bývalých kolonií. 

Velkou výhodou je totožný jazyk a přistěhovalci z bývalých kolonií mohou mít zjednodušený 

postup pro přijetí do země (Hooghe, 2004).   
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2) Sociodemografické faktory 

Nejdůležitějšími demografickými faktory jsou uzavření manželství, rozpad rodiny nebo 

zdravotní faktory. Sloučení rodiny patří v dnešní době mezi hlavní motivy migrace. 

3) Přírodní faktory 

Mezi tyto faktory patří charakter reliéfu, klimatické a vodní poměry, vegetace a krajino-

ekologická poloha. 

4) Ostatní faktory 

K migraci mohou vést i psychologické důvody, protože člověk má touhu po poznání nového 

a velmi často vyhledává dobrodružství. Migrace může být také ovlivněna migrací blízké osoby, 

kdy ji migrant následuje do jiné země.  

Sociální nespravedlnost a migrace jsou velmi úzce propojeny a často může vést k migraci. 

Migrace je často vyvolána nedostatkem příležitostí, nejistotou či diskriminací na základě rasy, 

náboženství nebo pohlaví. Migranti mají příležitost poznat jiný způsob života a přijmout ho, 

pokud se jim líbí (Bastia, 2011).  

Osobní charakteristiky jedince 

Jednotlivé motivační faktory jsou velmi ovlivněny osobními charakteristikami jedince. 

Nejdůležitější charakteristiky, které ovlivňují migraci, jsou pohlaví, věk, fáze životního cyklu, 

zdravotní stav, vzdělání, inteligence, systém hodnot, zaměstnání, výše příjmu, způsob a styl 

života, úroveň sociální integrace, délka pobytu v místě bydliště a v neposlední řadě úroveň 

informovanosti o možných cílech imigrace (Drbohlav, 1990). 
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Kapitola 3 

Migrace v Evropě 

Evropa byla až do druhé světové války především emigračním kontinentem. Změna nastala až 

po druhé světové válce, kdy došlo k nedostatku pracovních sil v Evropě a cizinci zde byli 

potřební. Velkým zdrojem imigrantů byly bývalé kolonie evropských zemí (Bade, 2004). 

Lákání imigrantů do západoevropských zemí skončilo s ropnou krizí v roce 1973. Důsledky 

ropné krize přiměly mnoho zemí, aby přijaly přísnější imigrační politiku a omezily migraci do 

svých zemí. Hlavní důsledkem byl pokles migrace pracovních sil a nahrazení migrací založenou 

na sloučení rodin. Migrační toky v 60. a 70. letech zahrnovaly především pracovníky z jižní 

Evropy (Itálie, Španělska, Portugalska a dalších), kteří se stěhovali na sever. Tato migrace 

v rámci Evropy byla charakteristická častými návraty migrantů do jejich země původu. Země 

jižní Evropy se od konce 90. let postupně staly imigračními zeměmi a přitahovaly přistěhovalce 

z rozvojových zemí.  Mezinárodní mobilita je nyní na velmi vysoké úrovni a podíl přistěhovalců 

v evropských zemích je vysoký (Wanner, 2002). 

Imigrace 

Vývoj imigrace do Evropské unie měl od roku 2000 do roku 2006 stoupající tendenci a v roce 

2007 dosáhla imigrace vrcholu, v tomto roce se do EU přistěhovaly 4,1 miliony osob (obr. 1). 

V roce 2008 došlo k mírnému poklesu a mezi roky 2008 a 2009 došlo dokonce k poklesu 

imigrace o 1,3 milionů osob. Je ovšem velmi těžké odhadnout, k jak velkému poklesu ve 

skutečnosti došlo, protože v roce 2009 některé země Evropy, jako například Německo 

a Rakousko, změnily definici migrace
3
, což velmi ovlivnilo celkovou migraci (Eurostat, 2013). 

V letech 2010 a 2011 imigrace lehce stoupla a v roce 2011 činila 3,1 milionů přistěhovalců. 

Imigraci do Evropské unie netvoří pouze přistěhovalci z jiných kontinentů, ale i lidé, kteří se 

stěhují mezi zeměmi Evropy. V roce 2011 se podle odhadů přistěhovalo do Evropské unie 

1,7 milionů přistěhovalců ze zemí mimo EU, oproti předešlému roku to bylo ale o 76 tisíc méně. 

Největší počet imigrantů v roce 2011 vykazovalo Spojené království s 566 tisíci přistěhovalci. 

Druhou nejatraktivnější zemí pro imigranty je Německo s 489 tisíci imigranty a třetí zemí je 

Španělsko, které přijalo 458 tisíc imigrantů (obr. 2). Nejvíce přistěhovalců, kteří pocházejí ze 

zemí třetího světa, imigrovalo do Spojeného království (313 tisíc), Španělska (273 tisíc) a Itálie 

(241 tisíc). Z jiných zemí Evropské unie se nejvíce imigrantů stěhuje do Německa (226 tisíc), 

                                                      
3 Definice byly upraveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 862/2007 ze dne 11. července 2007 
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Spojeného království (174 tisíc) a Španělska (142 tisíc). Velikost imigrace v závislosti na 

velikosti státu, tedy imigrace na 1000 obyvatel, byla nejvyšší především ve státech s malou 

rozlohou, jako je Irsko, Litva, Lucembursko, Kypr, Švýcarsko a Lichtenštejnsko.  

Obr. 1 – Migrace v Evropské unii, 2000–2011 

 
Zdroj: Eurostat, vlastní výpočty 

Obr. 2 – Státy s největší imigrací a emigrací v Evropské unii, 2011 

 
Zdroj: Eurostat 
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Emigrace 

Emigrace ze států Evropské unie až do roku 2008 narůstala, mezi roky 2008 a 2009 došlo 

k obrovskému poklesu emigrace o 782 tisíc osob (obr. 1). Od následujícího roku emigrace opět 

stoupala, ale vrcholu v roce 2008 již nedosáhla. V roce 2011 emigrovalo nejvíce lidí ze 

Španělska (508 tisíc), Spojeného království (351 tisíc) a Německa (249 tisíc). Pouze Španělsko 

zaznamenalo migrační úbytek, emigrace ze Spojeného království a Německa byla 

vykompenzována imigrací a země dosáhly migračního růstu. Nejvyšší míra vystěhování na 

1000 osob byla zaznamenána v Irsku (19 emigrantů na 1000 osob) a Litvě (18 emigrantů na 

1000 osob). 

Cizí státní příslušníci 

V roce 2012 byl celkový počet cizinců v Evropské unii 32,9 milionů, což představuje asi 6,5 % 

celkové populace v Evropské unii. Přistěhovalci ze zemí mimo Evropskou unii tvoří 

20,7 milionů osob, tedy 62,9 %. Osob narozených v jiném členském státu EU, bylo 

13,6 milionů osob.   

Pro cizince jsou atraktivní především země západní Evropy, kam se také nejčastěji stěhují. 

Při rozhodování, do které země migrovat, můžou mít velký vliv historické vazby, koloniální 

minulost či snadný geografický přístup (Salt, 2006). Cizinci bydlí především v Německu, 

Španělsku, Itálii a Spojeném království, tyto čtyři nejvýznamnější země hostí téměř 70 % všech 

cizinců. 

Geografický původ cizinců je velmi rozmanitý a cizinci pocházejí z různých kontinentů. 

Cizinci, kteří v roce 2012 pobývali v Evropské unii, tvoří téměř ze 40 % obyvatelé z evropských 

států mimo Evropskou unii (obr. 3). Další dominantní skupinou jsou cizinci původem 

z afrického kontinentu (24 %), převážně ze severní Afriky. Přistěhovalci z Afriky se stěhují 

především do Francie, Portugalska a Itálie, v těchto zemích hraje velkou roli právě koloniální 

minulost. Migranti pocházející z Ameriky tvoří 14 % a jako svou cílovou zemi si často vybírají 

Portugalsko, Španělsko, Řecko či Itálii. Asie je hlavním zdrojem přistěhovalců pro Spojené 

království, Řecko a Itálii (Salt, 2006). 

Cizinci, kteří jsou občané jednoho z členských států Evropské unie, pocházejí nejčastěji 

z Rumunska, Polska a Itálie (obr. 4). Nejvíce cizinců, kteří se do Evropské unie přestěhovali ze 

zemí třetího světa, jsou z Turecka, Maroka a Albánie (obr. 5).  
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Obr. 3 – Cizinci podle původu v Evropské unii, 2012 

 Zdroj:Eurostat 

Obr. 4 – Země původu cizinců z EU, 2012      Obr. 5 – Země původu cizinců mimo EU, 2012 

 
Zdroj:Eurostat                          Zdroj:Eurostat 
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Obr. 6 – Podíl cizinců v populaci vybraných států, 2012 

 
Zdroj:Eurostat 
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Obr. 7 – Počet získaných státních občanství v Evropské unii, 2001–2011 

 
Zdroj:Eurostat 
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Kapitola 4 

Zahraniční migrace ve Francii 

4.1 Imigrační politika 

Cílem imigrační politiky je lepší zvládání příchodu velkého počtu imigrantů. Imigrační politika 

také určuje kritéria pro přijímání přistěhovalců, která co nejlépe odpovídají potřebám na svém 

trhu práce. Trh práce a potřebné kvality imigrantů se mění, a proto i imigrační politika se během 

let musela upravovat a reagovat na aktuální situaci ve své zemi. Přistěhovalci mohou také velmi 

ovlivnit a zmírnit stárnutí populace, což je problém, se kterým se potýká mnoho evropských 

států.   

Francie již od 1. poloviny 19. století patří mezi nejdůležitější imigrační země Evropy. 

Podstatou Francouzské republiky je již od jejího vzniku uskutečnění morálních principů, tedy 

svobody, rovnosti a bratrství (Barša, 2005). Tyto hodnoty jsou určující a vymezování etnicko-

kulturních skupin není stěžejní jako například u Spojeného království. Morální principy jsou 

platné pro všechny lidi, a tak se Francie stala imigrační zemí pro velké množství přistěhovalců. 

Dalším důležitým faktorem pro přijímání Francie přistěhovalců byl nedostatek pracovních sil 

a demografický deficit. 

Přistěhovalectví do Francie si můžeme rozdělit na tři hlavní vlny. Napoleonskými válkami 

začala první vlna imigrace do Francie. Vrcholu imigrace dosahovala od roku 1850, kdy se kvůli 

rozvoji měst a industrializaci stěhovalo velké množství nekvalifikovaných pracovních sil 

z venkova i ze zahraničí do francouzských měst. Francie také měla problémy s demografickým 

vývojem a přistěhovalectví pro ni bylo velmi důležité. Mezi roky 1886 a 1891 tvořili 

přistěhovalci 80 % růstu obyvatelstva.  Přistěhovalce tvořili především lidé z okolních států 

Francie, jako například ze Španělska, Itálie a Německa (Barša, 2005). 

Druhá vlna imigrace se odehrávala po 1. světové válce, byla organizována státem a od roku 

1924 lákala nové pracovníky do své země. Přistěhovalectví do Francie bylo ve 20. letech 

dokonce intenzivnější než do USA (Barša, 2005). V této přistěhovalecké vlně převládali 

především Portugalci, Poláci a další obyvatelé východní Evropy. 

Třetí velká vlna imigrace nastala po 2. světové válce, kdy došlo k velkému ekonomickému 

vzrůstu a poptávka po pracovní síle se ještě zvýšila (Migraceonline.cz, 2004). Velkou změnou 

oproti prvním dvěma vlnám je původ přistěhovalců, v tomto období převažují přistěhovalci ze 

severní Afriky. Velkou část tvořili obyvatelé z bývalých francouzských kolonií a od 90. let roste 

počet přistěhovalců i ze subsaharské Afriky (Barša, 2005). 
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K prvnímu omezení imigrace došlo po ekonomické krizi v roce 1973, kdy se Francie snažila 

omezit legální imigraci a naprosto znemožnit imigraci nelegální. Prezident Valéry Giscard 

d'Estaing se pokusil odvrátit tok přistěhovalcům tím, že jim odmítne obnovit povolení k pobytu, 

tento projekt se ovšem nakonec nezdařil (Guiraudon, 2002). Od 70. let v důsledku 

hospodářského poklesu již zaměstnavatelé nepotřebovali pracovní sílu ze zahraničí, čímž 

vznikla vysoká nezaměstnanost. Proti ilegální migraci byl od roku 1980 uplatňován 

tzv. Bonnetův zákon, který umožňoval nelegální imigranty zadržet a následně vyhostit ze země. 

V roce 1993 byla imigrační politika upravena Pasquovy zákony, které kladly přísnější 

podmínky pro přistěhovalce a následně v roce 1997 byly zákony zpřísněny Debréovým 

zákonem (Migraceonline.cz, 2004).  V roce 1998 byl přijat zákon, který vytvořil nový druh 

povolení k pobytu – povolení z důvodu soukromého a rodinného života. Tento zákon umožňuje 

jednodušší vstup do země pro přistěhovalce, jejichž člen ve Francii již pobývá (Baršová, 2006).  

V roce 2003 byl přijat nový zákon, který navrhl ministr vnitra Nicolas Sarkozy. Tento zákon 

zahrnuje tyto tři prvky imigrační politiky: přísnější podmínky integrace, aktivní kampaň proti 

diskriminaci a otevření k imigraci kvalifikovaných pracovních sil (Barša, 2005). Současně 

zákon zavádí do legislativy některá nařízení EU a mezinárodní dohody o imigrantech. Zákon se 

věnuje například podmínkám cizinců pro vstup do Francie, vyhoštění nežádoucích cizinců 

a upravuje pobyt cizinců na území Francie (Migraceonline.cz, 2004). Pro občany EU, studenty, 

vědecké a vysoce kvalifikované pracovníky se pobyt ve Francii zjednodušil. Pro další kategorie 

imigrantů byly ovšem podmínky pro pobyt ve Francii zpřísněny. 

V polovině roku 2007 byl schválen návrh zákona o imigraci, integraci a azylu. Zákon 

upravuje podmínky pro získání dlouhodobého pobytu pro rodinné příslušníky legálních 

přistěhovalců, zpřísňuje pravidla pro získání občanství sňatkem a podporuje ekonomickou 

migraci. Podmínkou pro přijetí rodinného příslušníka je znalost francouzštiny a „hodnot 

Francouzské republiky“, dostatečné finanční prostředky pro zaopatření rodiny, zajištění dobré 

integrace dětí do společnosti a další.  Jedním ze stanovených cílů je 50% podíl ekonomických 

imigrantů na celkovém počtu udělených dlouhodobých pobytů, kteří v roce 2006 tvořili pouze 

7 % (MZV,2013). Podpora ekonomicky motivované migrace je z části založena na prognózách 

Eurostatu, podle kterých Francii nehrozí vymírání, na rozdíl od jiných evropských států. Podle 

Eurostatu má Francie dosáhnout maximálního počtu obyvatel (65 milionů) v roce 2050 

(Baršová 2006). 

Zákon z roku 2011se věnuje především boji s nelegálními přistěhovalci a díky zákonu bylo 

možné vytvoření dočasných zón pro imigranty, kteří překročí hranice mimo hraniční přechody. 

Cílem ministra vnitra Claude Guéanta je snížit počet přistěhovalců, kteří přicházejí z důvodu 

rodinné soudržnosti a kvůli pracovním příležitostem o 20 tisíc za rok, ze současných 200 tisíc za 

rok (MZV, 2013). 

4.2 Získání francouzské občanství 

Získání francouzského občanství je pro imigranty velmi důležité, protože se tak stává 

francouzským občanem a získává tak i svá práva občana. Podmínky pro získání občanství se 

během let měnily a kritéria byla zpřísněna. Francie umožňuje svým občanům mít dvojí 

občanství, takže při získání francouzského občanství se nemusejí automaticky vzdát 
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dosavadního občanství. Získat občanství může přistěhovalec hned několika odlišnými způsoby. 

Dva základní principy nabytí občanství jsou ius soli  dle místa narození a ius sanguinis dle 

původu rodičů, nejčastěji dle občanství otce v době narození dítěte. Přistěhovalci mohou 

francouzské občanství získat i naturalizací či manželstvím. Odlišné způsoby získání občanství 

jsou zpracovány podle oficiálních internetových stránek francouzské správy: 

Ius soli 

Získat občanství podle místa narození mohou děti, které se narodí ve Francii, a zároveň jeden 

z rodičů je také narozen ve Francii. 

Aby se zabránilo tomu, že budou někteří lidé ve Francii bez státní příslušnosti, tak se dětem, 

které se narodí rodičům bez občanství, uděluje francouzské občanství. Mohou ho získat i děti, 

jejichž rodiče jsou neznámé a děti narozené ve Francii rodičům, jejichž státní občanství nelze 

přenášet.     

Ius sanguinis 

Získání občanství dle původu je uděleno dětem, které mají při narození alespoň jednoho 

z rodičů s francouzským občanstvím. Francouzské občanství mohou získat i adoptované děti, 

ovšem kontakt mezi biologickou rodinou a dítětem musí být zcela přerušen.  

Děti narozené ve Francii rodičům s jiným státním občanstvím 

Děti přistěhovalců narozené ve Francii mohou získat francouzské občanství, ale musí splňovat 

podmínky, které se týkají jejich věku a délky pobytu ve Francii.  Podmínky jsou specifikovány 

pro děti ve věku 13 až 16 let, 16 až 18 let a 18 let. V 18 letech dochází k automatickému získání 

občanství, pokud žadatel žije ve Francii a měl své bydliště ve Francii nejméně 5 let od věku 

11 let. 

Získání občanství manželstvím 

Manželstvím s francouzským občanem se nezíská státní občanství automaticky, ale musí se 

splnit určité podmínky. První podmínkou je délka manželství, která je minimálně stanovena na 

4 roky. Žadatel musí legálně pobývat ve Francii a musí vést společný život s partnerem a to, jak 

emocionální, tak materiální, a musí prokázat dostatečné znalosti francouzské jazyka. Existují ale 

také okolnosti, za kterých i přes dodržení stanovených podmínek nebude žádosti o získání 

státního občanství vyhověno. Jednou z těchto překážek je situace, kdy byl žadatel odsouzen na 

nejméně 6 měsíců do vězení bez možnosti podmínečného propuštění (bez ohledu na závažnost 

trestného činu) a pokud byl odsouzen za činy proti základním zájmům země nebo teroristický 

čin.  

Získání občanství naturalizací 

Naturalizace je jednou z možností získání francouzského státního občanství. Žadatel musí splnit 

stanovené podmínky, ale není jisté, že bude žádost kladně vyřízena. Jednou ze zásadních 

podmínek je, aby byl žadatel dospělý a měl legální pobyt ve Francii. Podstatné je také bydliště 

žadatele, žadatel musí pobývat ve Francii a musí zde mít i rodinné příslušníky. Pokud by 
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například manželka bydlela v zahraničí, tak by tyto podmínky nebyly splněny. Musí být také 

doloženo, že žadatel bydlel ve Francii nejméně 5 let před podáním žádosti o naturalizaci. Jsou 

ovšem okolnosti, které požadovanou dobu pobytu ve Francii sníží, jako například úspěšné 

absolvování francouzské vysoké školy, talent či určité nadání přistěhovalce učinilo důležité 

služby pro Francii nebo statut uprchlíka a další. Žadatel také musí pracovat ve Francii. Velký 

důraz je kladen také na celkovou asimilaci s francouzskou společností. Nutností je tedy znalost 

jazyka a konverzace na obecná témata. Žadatel také musí znát základní hodnoty země a mít 

dostatečné povědomí o její historii a kultuře. V neposlední řadě žadatel také musí platit daně 

a poplatky. Žádost vyřizuje Policejní komisařství v Paříži a může ji zamítnout, odložit anebo 

doporučit návrh k naturalizaci, který je dále předán ministrovi, který o ní dále rozhodne.  

Navrácení občanství 

Další možností získání občanství je navrácení francouzského občanství osobám, které ho 

v minulosti ztratili. Navrácení občanství je možné po splnění určitých podmínek, jako jsou 

například kulturní, profesní či rodinné vazby s Francií.  

4.3 Francouzský integrační model 

Integrace přistěhovalců v nové zemi je velmi důležitá. Cílem imigrační politiky je začlenit nově 

příchozí imigranty do společnosti a eliminovat jejich diskriminace. Děti imigrantů by měly 

navštěvovat školy v nové zemi a poté se úspěšně zařadit do pracovního procesu. Selekce těchto 

obyvatel je velmi nežádoucí a mohla by vytvářet velké problémy v celé společnosti. 

Francie je zemí přistěhovalců a podle statistik v ní žije asi tři čtvrtiny obyvatel, kteří jsou 

z první až třetí generace přistěhovalců. Složení obyvatel je výsledek mnohaletého etnického 

mísení. Francie má mnoho institucí na jejich přijetí, ale již málo na jejich integraci. Většina 

z přistěhovalců plánuje ve Francii zůstat nastálo i se svými rodinami a bylo mnoho období, kdy 

získat občanství nebylo tak obtížné (Janyška, 2006). Důkazem, že ve Francii žije mnoho 

různých etnik, můžeme pozorovat například na mnoha kostelech, synagogách a mešitách, 

kterých je ve Francii mnoho.  

Francie je ukázková země asimilačního modelu přijímání imigrantů. Přistěhovalci jsou bráni 

jako stálí občané, kteří mají stejná práva jako ostatní obyvatelé. Občané jsou stmeleni do 

jednotného národa a kulturní specifičnost by měla být soukromou věcí imigrantů. Společnost 

nevytváří etnické menšiny a integrace imigrantů by měla být rychlá a jednoduchá. Za získání 

občanských práv a povinností se ale imigranti musí vzdát svého jazyka a kultury (Barša, 2005). 

Přistěhovalci podle původu mají rozdílnou schopnost se v zemi integrovat. Asiaté francouzský 

model integrace přijali a nemají problémy se zapojením se do společnosti. K největším 

problémům dochází u integrace Afričanů a to především u jejich třetí generace (Janyška, 2005). 

Tito přistěhovalci odmítají francouzské prostředí a snaží se poukázat na svou odlišnost, k čemuž 

často slouží islám. Islám je především identifikačním rysem, s vírou samotnou částečně 

nesouvisí. Mladí lidé se většinou nemodlí a nechodí do mešit, ale identifikují se takto se svou 

zemí původu. Tuto domněnku potvrzují i studie, které odhadují, že z pěti milionů muslimů 

žijících ve Francii jsou pouze čtyři procenta praktikující náboženství (Janyška, 2005).  
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Přistěhovalci se nejvíce koncentrují na předměstských sídlištích, kde je poskytováno 

sociální bydlení. Od 90. let je nezaměstnanost přistěhovalců dvakrát vyšší než u ostatních 

obyvatel Francie (Janyška, 2005). Integrace přistěhovalců, která měla být původně krátká 

a rychlá, očividně nefunguje tak, jak by měla. V reakci na pomoc integrace přistěhovalců byl 

v roce 1989 ustanoven Meziresortní výbor pro integraci. V roce 2007 schválila vláda zákon 

o imigraci, integraci a azylu, který upravuje podmínky pro získání dlouhodobého pobytu pro 

rodinné příslušníky legálních přistěhovalců. Aby získal rodinný příslušník dlouhodobý pobyt ve 

Francii, tak musí v zájmu lepší integrity do společnosti umět francouzský jazyk a znát hodnoty 

republiky. Přistěhovalec, který žádá o víza pro své rodinné příslušníky, kteří jsou v jejich 

původní zemi, musí doložit, že je schopný finančně rodinu zajistit. Rodiče dětí, kteří se 

přistěhují do Francie, musí zaručit, že jejich děti budou mít dobrou integraci do společnosti, 

čímž se myslí školní docházka dětí. 

Nedostatečná integrace přistěhovalců vyústila v prohlášení francouzský prezidenta Nicolase 

Sarkozyho, který se připojil k britskému premiérovi Davidu Cameronovi a německé kancléřce 

Angele Merkelové, když prohlásil, že idea multikulturalismu selhala. Nicolas Sarkozy řekl: 

"Tolik jsme se zajímali o identitu příchozího, že jsme nevěnovali pozornost identitě země, která 

ho přijímá" (Idnes.cz, 2011). 

4.4 Negativní důsledky imigrace 

Pokud není integrace obyvatel úspěšná a přistěhovalci se v nové zemi necítí vítaní, nemohou 

nebo si nechtějí najít práci a izolují se od zbytku společnosti, tak může dojít k nepokojům 

a celkově špatné atmosféry ve společnosti. K největším nepokojům došlo ve Francii v roce 2005 

a ukázalo se, že model integrace nebyl tak úspěšný, jako se mnozí domnívali. Dále je zmíněn 

„Šátkový zákon“, který dal jasně najevo, že kulturní znaky přistěhovalců mají být pouze jejich 

soukromá záležitost a na veřejnosti nebudou tolerovány. 

Nepokoje ve Francii 

Na podzim roku 2005 vypukly ve Francii pouliční nepokoje, které byly doprovázeny 

vandalismem, násilnými střety a žhářstvím. Vše začalo ve čtvrtek 27. října na předměstí Paříže 

v chudinské čtvrti Clichy-sous-Bois, kde především žijí přistěhovalci z Afriky.  Dva mladíci se 

při útěku před policií schovali do transformátoru, kde oba zemřeli. Po této události následovaly 

menší nepokoje, které byly ale od Paříže stále daleko a mnoho lidí se o ně nezajímalo. Nepokoje 

se ale šířily i do dalších francouzských měst a budily čím dál tím větší obavy. Obnoven byl 

dokonce i zákon z roku 1955, který umožňoval nařídit zákaz vycházení v noci (Canet, 2008). 

Nepokoje oficiálně skončily 17. listopadu a vyžádaly si jednu lidskou oběť, zničeno bylo devět 

tisíc automobilů a zraněny byly desítky lidí (Landler, 2005).  

 Podstatné je, že nepokoje nebyly organizovány z žádného centra a  nehrály v nich žádnou 

roli náboženské otázky (Janyška, 2006). Výtržníci v podstatě neměli žádné konkrétní 

požadavky, kterých chtěli dosáhnout, a jednalo se především o násilnické činy. Nepokojů se 

účastnili hlavně nezletilí, kteří žijí na sídlištích a cítí jako problém svou chudobu a barvu pleti.  
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Podle Petra Janyšky je problém v nedostatečné, nepochopené a odmítavé integraci skupin 

těchto obyvatel. Tito lidé, potomci přistěhovalců především z Afriky, se narodili ve Francii, 

mají francouzské občanství, ale nejsou zde přijímáni jako ostatní Francouzi a velmi často o to 

již nestojí. Tyto skupiny obyvatel nemají stejné hodnoty jako ostatní Francouzi, nelpí na 

vzdělání a nemají velké ambice ohledně budoucího povolaní a chování k ženám je také naprosto 

odlišné. Před touto událostí vypadal integrační systém ve Francii velmi zdařile a mnozí lidé se 

domnívali, že funguje velmi dobře. Tyto události nás ale nutí přemýšlet, jestli je vše, tak jak má 

být. Nedostatkem systému je, že ve Francii funguje 5 tisíc asociací a institucí a ty nejsou 

centrálně řízeny (Janyška, 2006). Dalším problémem je nedostatečné pochopení těchto lidí 

a hledání příčin, proč je pro ně tak obtížné se začlenit. Tato konkrétní otázka nebyla vyřešena 

a Francie se pokoušela situaci zlepšit sociálními dávkami, podporami a strategickými plány 

nové výstavby.   

 

Názory na nepokoje na předměstích: 

Vladimír Nálevka, historik z Univerzity Karlovy v Praze a člen České euroatlantické rady 

Ve Francii se ukazuje, že selhává trend multikulturalismu. Až na některé výjimky, jako ve 

Velké Británii, prostě nefunguje. Jediným řešením je plná integrace imigrantů do euroatlantické 

společnosti (natoaktual.cz, 2005). 

 

Radek Khol, Ústav mezinárodních vztahů 

Situace ve Francii představuje do budoucna bezpečnostní hrozbu, která přichází zevnitř státu. 

Otázkou je, jakými prostředky situaci zvládnout. Nelze si představit nasazení armády proti 

vlastnímu obyvatelstvu. Základním problémem je vykořeněnost imigrantů a sociálně-

ekonomická deprivace. Stačí pak jediná rozbuška (natoaktual.cz, 2005). 

 „Šátkový zákon“ 

„Šátkový zákon“ je reakce na událost, která se stala v říjnu v roce 1989, kdy byly vyloučeny tři 

studentky druhého stupně školy za to, že si nechtěly při výuce sundat muslimský šátek 

(Barša, 2005). Reakce politických stran byla velmi rozdílná a pouze Národní fronta Jean Marie 

Le Pena vyjádřila jednotnou podporu vyloučení studentek. V roce 2003 byla z gymnázia opět 

vyloučena dvě děvčata, která nosila muslimský šátek. Po této události již většina stran podpořila 

rozhodnutí ředitelů a následně „Šátkový zákon“ podpořily (Barša, 2005). V roce 2004 podepsal 

francouzský prezident Jacques Chirak zákon zakazující nošení výrazných oděvů či symbolů 

náboženství ve školních zařízeních. Zákon se však vztahuje, jak na muslimské šátky, tak na 

židovské a sikhské pokrývky hlavy. Studenti škol se museli tomuto zákonu podřídit a někteří 

kvůli němu studují školy dálkově nebo školu ukončili. Na jednu stranu jsou nyní školy bez 

symbolů náboženství, ale na druhou stranu především muslimské dívky musely školy opustit, a i 

když je jejich počet relativně nízký, tak tyto dívky nemají možnost se dále vzdělávat 

(Radičičová, 2005).  

Francouzská veřejnost se dle průzkumů ze dvou třetin přiklání k této nové snaze omezit vliv 

církve a náboženství na veřejný život (Sedláčková, 2004). 
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Dále bych zde ráda uvedla jeden z názorů, který byl prezentován ve veřejné diskuzi na toto 

téma, kterou uspořádala Asociace pro mezinárodní otázky. Představitel české muslimské 

komunity a vedoucího Islámské nadace v Praze Vladimír Sáňka se domnívá, že nošení šátků 

není náboženský symbol, ale způsob života muslimů. Vladimír Sáňka považuje přijetí tohoto 

zákona za zásah do osobních práv muslimů, protože neukazovat vlasy je podle něj právo 

každého člověka. Domnívá se, že pro muslimky je nošení šátků velmi důležité, protože díky 

šátku mají pocit jistoty, bezpečí a chrání je před pohledy mužů (migraceonline.cz, 2004). 
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Kapitola 5 

Metodika a zdroje dat 

5.1 Metodika 

Jedním ze základních ukazatelů o pohybu obyvatel je migrační saldo. Migrační saldo vyjadřuje 

rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých ve zkoumaném územním celku za určité 

časové období. Převažuje-li počet přistěhovalých do územního celku nad počtem 

vystěhovalých, tak se jedná o pozitivní migrační saldo, tedy migrační růst. Naopak, pokud je 

počet vystěhovalých vyšší než počet přistěhovalých, jedná se migrační úbytek. 

      

M   …….. migrační saldo 

I   …….. počet přistěhovalých 

E  …….. počet vystěhovalých 

Struktura dle pohlaví lze vyjádřit index maskulinity, který udává, kolik mužů připadá na 100 

žen v celé populaci v daném časovém úseku na daném území. 

   
  

  
 100 

     …….. index maskulinity 

    …….. počet mužů 

         …….. počet žen 

Index stáří je demografický ukazatel, který se používá pro charakteristiku věkové struktury 

obyvatelstva, která vypovídá o stárnutí populace. Index stáří standardně udává, kolik osob ve 

věku 65 a více let připadá na 100 dětí ve věku 0–14 let v daném časovém okamžiku na daném 

území. Vzhledem k dostupnosti byla kategorie 65 a více let upravena na počet osob ve věku 

55 a více let. 

   
    

     
 100 

     …….. index stáří 

      ……..počet obyvatel ve věku 55 a více let 

      ……..počet obyvatel ve věku 0–14 let  
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Úhrnná plodnost udává průměrný počet živě narozených dětí, které by se narodily jedné ženě, 

pokud by po celé její reprodukční období (15 až 49 let), platily míry plodnosti podle věku 

z daného roku. 

    
  
 

  
 
     

  

    

 

     …….. úhrnná plodnost 

  
    …….. živě narozené děti pro každou věkovou skupinu k 

  
    …….. populace jednotlivých věkových skupinžen ve věku k 

5.2 Zdroje dat 

Získání dat o přistěhovalcích se zpočátku zdálo jako velmi snadné. Francie má data 

o přistěhovalcích rozmanitá, bohužel data jsou k dispozici pouze ve francouzském jazyce. 

Nedostupnost dat v jiném jazyce je pro uživatele z celého světa velká nevýhoda a bohužel velmi 

zpomalila mou práci.  

Většina dat byla čerpána z INSEE (Institut national de la statistique et des études 

économiques), což je francouzský ústav pro národní statistiku a ekonomické studie. INSSE 

publikuje údaje o francouzské ekonomice, společnosti a provádí pravidelná sčítání lidu. 

Obsahuje velmi podrobnou databázi o imigrantech, propracované metodické poznámky 

a použité definice.  

INED (Institute national d´études démographiqes) je Francouzský národní institut pro 

demografické studie a poskytuje některá specifická data o přistěhovalcích. Z této databáze byla 

použita data o vzdělání a typech činností imigrantů. Databáze INED a INSEE jsou propojeny 

a INED velmi často odkazuje právě na databázi INSEE.  

Data o mezinárodní migraci byla použita z Evropského statistického úřadu – Eurostatu, který je 

poskytuje. Data jsou velmi podrobná a k dispozici je mnoho ukazatelů za většinu evropských 

zemí. Data obsahují i metodické poznámky, které upozorňují na odhadnutá data, na přerušenou 

posloupnost dat a také upozorňují na metodologii některých dat. 

 Světová banka nabízí bezplatný přístup k ukazatelům o vývoji v zemích po celém světě. 

K dispozici je přes tři sta ukazatelů ve dvě stě devíti zemí světa, tyto ukazatele jsou mapovány 

již od roku 1960. V této práci byly použity data o úhrnné plodnosti žen ve vybraných zemích. 

Tato databáze je jedna z mála, která nabízí srovnatelná data o úhrnné plodnosti jak pro 

evropské, tak pro africké země.  

Administrativní členění země 

Národní institut pro statistiku a ekonomické studia (INSEE) člení Francii na metropolitní 

Francii, zámořské departmenty a zámořská území.  Metropolitní Francie je pojem, který 

označuje evropskou část Francie včetně Korsiky. Zámořské departmenty jsou Guadeloupe, 

Francouzská Guiana, Martinique, Mayotte a Réunion. Všechny tyto regiony patří do Evropské 

Unie. Zámořská území jsou Francouzská Polynésie, Saint-Pierre a Miquelon, Svatý Bartoloměj, 
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Svatý Martin, Wallis a Futuna, Nová Kaledonie, Francouzská jižní a antarktická území. (Insee, 

2013) 

Francouzský statistický úřad INSEE zveřejňuje data o přistěhovalcích převážně za 

metropolitní Francii a celou Francii, tedy metropolitní Francii a zámořské departmenty. Pro tuto 

práci byla použita především data za metropolitní Francii, a pouze v případě, že data nebyla 

dostupná, tak byla zpracována data za celou Francii. Data za metropolitní Francii umožní 

sledovat charakteristiky přistěhovalců a vývoj jednotlivých ukazatelů v evropském kontextu a 

vyvarujeme se zkreslení, které by mohlo nastat kvůli zámořským departmentům.   
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Kapitola 6 

Analýza charakteristik imigrantů ve Francii 

6.1 Vývoj imigrace do Francie 

Tato podkapitola se bude věnovat dlouhodobé imigraci do Francie. Přistěhovalectví do Francie 

má již dlouholetou tradici a během let se měnil i původ přistěhovalců. Sledován bude zvyšující 

se podíl imigrantů v populaci a také změna původu přistěhovalců, podle počtu strávených let ve 

Francii. 

Vývoj počtu imigrantů v metropolitní Francii 

První dostupný údaj o počtu přistěhovalců pochází ze sčítání lidu v roce 1921, kdy jejich 

celkový počet byl 1,5 milionů a jejich podíl v celé populaci tvořil 3,5 % (obr. 8). K velké vlně 

přistěhovalectví došlo po 1. světové válce, kdy bylo třeba zajistit hospodářský rozvoj země 

a nahradit muže, kteří byli povoláni do války. Pokles počtu imigrantů po roce 1931 nastal 

důsledkem hospodářské krize ve 30. letech. Dalším významným mezníkem je přijímání 

pracovníků z evropských zemí po 2. světové válce. K výraznému nárůstu došlo i po roce 1998, 

po zavedení nového druhu povolení k pobytu – povolení z důvodu soukromého a rodinného 

života. Tento zákon umožňuje jednodušší vstup do země pro přistěhovalce, kteří mají člena 

rodiny již ve Francii (Baršová, 2006). Tento zákon také zlegalizoval 80,0 tisíc přistěhovalců, 

kteří byli v zemi nezákonně (Chauvin, 2013). V roce 2010 byl počet přistěhovalců 5,5 milionů 

a podíl již 8,5 %. Počet přistěhovalců se za sledované období zčtyřnásobil, ale celkový počet 

obyvatel v metropolitní Francii se pouze zdvojnásobil, počet přistěhovalců tedy rostl dvakrát 

rychleji.  
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Obr. 8 – Celkový počet imigrantů v metropolitní Francii, 1921–2009 

Zdroj: INSEE 

Imigrace do Francie podle geografického původu 

Imigrace do Francie má dlouholetou tradici a geografický původ přistěhovalců se během 

minulého století výrazně měnil. Do 2. světové války dominovali přistěhovalci především ze 

sousedních států Francie a ostatních evropských států. Po 2. světové válce začala sílit migrace 

ze severní Afriky a od 60. let i ze Subsaharské Afriky a jihovýchodní Asie (Beauchemin, 2010). 

 Od roku 1994 můžeme pozorovat relativní změnu v  geografickém původu přistěhovalců, 

kteří migrují do Francie. Během sledovaného období docházelo ke snižování podílu 

přistěhovalců z Evropské unie, tento pokles byl nahrazen nárůstem přistěhovalců z afrických 

zemí (obr. 9). V roce 2008 přistěhovalci z Afriky tvořili 43 % přistěhovalců. Většina imigrantů 

z Evropy pocházela ze zemí Evropské unie (85 %). Přistěhovalci z Asie tvoří oproti Evropě 

a Africe malý podíl přistěhovalců, ale během let se jejich relativní zastoupení zvyšovalo. V roce 

2008 přistěhovalci z Asie tvořili 10 %. Podíl přistěhovalců z Ameriky a ostatních států Evropy 

byl během let konstantní.  

 Počet přistěhovalců, kteří imigrovali do Francie v roce 2008, byl 210 tisíc, což je oproti roku 

1994 nárůst o téměř 100 tisíc. Tento velký nárůst zapříčinila především migrace z afrických 

zemí, která velmi sílí (obr. 10). Počet přistěhovalců z Evropské unie je stabilní a dosahuje 

hodnot okolo 50 tisíc během celého období. Ke zvyšujícímu se počtu imigrantů přispěli 

i přistěhovalci z Asie, jejichž počet se zdvojnásobil a v roce 2008 tvořil téměř 40 tisíc. 

V roce 2010 byl celkový počet imigrantů v metropolitní Francii 5,5 milionů. 

Nejdominantnější skupinou jsou imigranti narozeni v Africe, kteří tvoří 43,2 % ze všech 

přistěhovalců (obr. 11). Státy Maghrebu tvoří 30,4 % imigrantů z Afriky. Tyto tři státy jsou 

velmi výrazné oproti ostatním státům Afriky, které jsou zastoupeny pouze jedním či méně 

procenty (obr. 12). Imigranti, kteří pocházejí z Evropy, tvoří 38,4 % a většina se narodila 
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v Evropské Unii (34,0 %). Hlavní evropskou emigrační zemí je Portugalsko, které tvoří 11,0 % 

všech imigrantů ve Francii (obr. 13). Dalšími dvěma důležitými zeměmi narození imigrantů 

jsou Itálie a Španělsko, jejichž zastoupení je 4,7 a 5,8 %. Imigranti z Asie představují 14, 4 %, 

kde je nejvýraznější zemí Turecko (4,5 %), 1,5 % imigrantů pochází z Číny a 1,4 % 

z Vietnamu. Imigrantů narozených v Americe bylo 3,8 % a jednotlivé země nedosahují ani 

jednoho procenta. Poslední velmi malou skupinou jsou imigranti z Austrálie, odkud pochází 

0,1 % imigrantů. 

Obr. 9 – Relativní podíl imigrace do Francie podle geografického původu, 1994–2008 

 

Zdroj: INSEE, vlastní výpočty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

P
o

č
e
t 
im

ig
ra

n
tů

 (
v
 %

) 

Afrika EU  Ostatní státy Evropy Amerika Asie 



Andrea Dvořáková: Charakteristika imigrantů ve Francii na počátku 21. století 34 

Obr. 10 – Imigrace do Francie podle geografického původu, 1994–2008 

 

Zdroj: INSEE 

Obr. 11 – Imigrace do Francie podle kontinentu narození, 2009 

 
Zdroj: INSEE 
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Obr. 12 – Imigrace z Afriky do Francie podle země narození, 2009 

 

Zdroj: INSEE 

Obr. 13 – Imigrace z Evropy do Francie podle země narození, 2009 

 

Zdroj: INSEE 
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Imigranti podle země narození a délky pobytu ve Francii 

Relativní počet přistěhovalců ze Španělska, Itálie a Portugalska se s menším počtem let ve 

Francii velmi snižuje. Přistěhovalci ze zmíněných zemí, kteří pobývají ve Francii více než 

45 let, tvoří 68 % všech přistěhovalců, což je velká změna oproti kategorii méně než 15 let, kde 

tvoří pouze 6 %. Tyto fakta potvrzují, že migrace z těchto zemí byla nejdominantnější do 60. let 

minulého století a od té doby dochází k poklesu oproti jiným skupinám přistěhovalců. 

U přistěhovalců ze zemí Maghrebu je zaznamenán opačný trend, v kategoriích nejnižšího 

počtu let ve Francii dominují a jejich podíl je o 10 % vyšší oproti skupině s nejdelším pobytem. 

Se snižujícím se počtem let ve Francii dochází k relativnímu nárůstu i u přistěhovalců 

narozených v Evropské unii a Subsaharské Africe. Z relativního zastoupení přistěhovalců 

narozených v Subsaharské Africe je zřejmé, že imigrace do Francie začala sílit o mnoho později 

než u přistěhovalců ze zemí Maghrebu. Přistěhovalců z těchto zemí, kteří pobývají ve Francii 

déle, než 45 let je pouhé 1 %, ale pobývajících méně než 15 let je již 14 %. Je tedy velmi 

pravděpodobné, že v budoucnu imigrace ze Subsaharské Afriky bude intenzivnější a podíl 

obyvatel z těchto zemí bude narůstat. Imigrace přistěhovalců z Evropské unie má velmi 

podobný vývoj, jako migrace ze Subsaharské Afriky. 

Obr. 14 – Imigranti ve Francii podle země narození a délky pobytu, 2008 

 
Zdroj: INED 

Věková struktura imigrantů 

Věková struktura přistěhovalců v roce 2008 má velmi malou základu ve věku 15 až 19 let, 

v této věkové skupině jsou pouze 4 % všech přistěhovalců (obr. 15). S rostoucím věkem se 

zvětšuje i počet přistěhovalců. Nejvíce přistěhovalců, jak mužů, tak i žen, je ve věkové kategorii 

40 až 44 let a s dalšími věkovými skupinami klesá i zastoupení přistěhovalců.  
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Obr. 15 – Věková pyramida imigrantů ve Francii, 2008 

 
Zdroj: INSEE 

 

6.2 Povolení k pobytu a získání státního občanství 

V této podkapitole se budu věnovat změně důvodů přijetí k pobytu, které nastaly v minulých 

letech. Také bude naznačen cíl imigračních zákonů a možný budoucí vývoj. Přistěhovalci, kteří 

získají povolení k pobytu a chtějí v zemi zůstat, se snaží získat také občanství. Občanství lze 

získat několika způsoby a v práci bude popsáno, který způsob je nejčastější a jak se během let 

měnil. 

Povolení k pobytu  

Povolení k pobytu jsou rozdělena do pěti kategorií podle důvodů přijetí. Tyto důvody jsou 

ekonomické, rodina, studenti, humanitární a jiné důvody. Hlavní důvody pro přijetí jsou rodina 

a studenti, ekonomické důvody nejsou příliš časté.  

Počet prvních povolení k pobytu od roku 2005 do roku 2010 v metropolitní Francii byl 

velmi stabilní a pohyboval se pod hranicí dvě stě tisíc (obr. 16). K mírnému poklesu došlo 

pouze v letech 2006 a 2007. Tento pokles byl způsoben změnou imigrační politiky a zpřísněním 

podmínek pro povolení k pobytu z rodinných důvodů a naopak k nárůstu přispělo zvýšení 

povolení pro studenty. U ekonomických důvodů nastal nárůst mezi roky 2007 a 2008, ale stále 

se pohyboval na nízké úrovni. Podíl ekonomických důvodů by v budoucnu měl dosahovat až 

50 %, což je jeden z cílů zákonu o imigraci z roku 2007 (viz výše). U ekonomických důvodů 

dominuje povolení k pobytu pro zaměstnance, tato povolení se od roku 2007 dokonce 

zdvojnásobila. Počet povolení k pobytu z rodinných důvodů poklesl za sledované období o pět 

a půl tisíce. Nejpočetnější skupinou v rámci humanitárních důvodů jsou uprchlíci a osoby bez 
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státní příslušnosti, kterých v roce 2010 bylo deset tisíc, ale oproti roku 2005 došlo v této 

skupině také k velkému poklesu. 

Obr. 16 – Povolení k pobytu v metropolitní Francii podle důvodu, 2005–2010 

 
Zdroj: INSEE 

Akvizice 

Akvizice neboli získání státního občanství v celé Francii v roce 2011 kleslo oproti předešlému 

roku o 30 tisíc na 114 tisíc (obr. 17). Nejvyšší počet občanství získali přistěhovalci v roce 2004 

a nejméně jich bylo uděleno v roce 2011. Po celé sledované období, tedy od roku 1999, tvoří 

získání občanství naturalizací okolo poloviny všech získaných občanství. Nejméně získaných 

občanství naturalizací bylo v roce 2001 a naopak nejvíce v roce 2004 a 2005. Okolo 20 % 

tvořily v roce 2011 akvizice udělené přistěhovalcům mladších 18 let.  Získání občanství osobám 

mladších 18 let se v průběhu let příliš nemění a jejich počet je celkově vyrovnaný, pouze v roce 

1999 jich bylo uděleno o 10 tisíc více než ve všech následujících letech. Získaná občanství 

manželstvím se pohybovala od 16 tisíc v roce 2008 a 2009, až do 34,5 tisíce v roce 2004. Nabytí 

občanství navrácením nebo obnovením tvoří malou část akvizicí, v roce 2011 tvořily 3 %. 
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Obr. 17 – Akvizice ve Francii, 1999–2011 

 
Zdroj: INSEE 

6.3 Sňatečnost a plodnost 

Následující podkapitola se bude nejprve zabývat původem přistěhovalců, kteří uzavírají 

manželství. Poté budu zkoumat plodnost přistěhovalců a její ovlivnění celkové plodnosti ve 

Francii. Také se budu věnovat počtu narozených dětí a národností přistěhovaleckých rodičů. 

Zmíněn bude také odlišný původ dětí přistěhovalců, kteří jsou již dospělí.  

Sňatky podle národnosti manželů  

Celkový počet sňatků ve Francii od roku 1998 do roku 2010 lehce klesl (obr. 18). K největšímu 

nárůstu došlo v roce 2000, poté s menšími výkyvy počet sňatků snižoval. Většinu sňatků tvoří 

manželé francouzské národnosti, v roce 2010 to bylo téměř 85 %. Sňatky manželů cizí 

národnosti tedy na celkový vývoj sňatků nemají téměř žádný vliv. Sňatky Francouze s jinou 

národností tvoří okolo 10 %. Největší podíl byl zaznamenán v roce 2003, kdy tvořily téměř 

16 %, od tohoto roku docházelo ovšem k mírnému poklesu. Pouze necelá 3 % tvoří manželé cizí 

národnosti a vývoj těchto manželství je po celé sledované období konstantní. 

 

 

 

 

 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P
o

č
e

t 
 u

d
ě

le
n

ý
c

h
 a

k
v
iz

ic
í 
(v

 t
is

.)
 

Akvizice manželstvím Akvizice pro mladší 18 let Obnovení/navrácení Naturalizace 



Andrea Dvořáková: Charakteristika imigrantů ve Francii na počátku 21. století 40 

Obr. 18 – Sňatky ve Francii podle národnosti, 1998–2010 

 
Zdroj: INSEE 
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Tab. 1 – Úhrnná plodnost žen a přistěhovalců ve vybraných státech, 2008 

Stát 

ÚP žen v daném 

státě (počet dětí na 

ženu) 

ÚP přistěhovalců 

podle země 

narození (počet 

dětí na ženu) 

Rozdíl ÚP 

Alžírsko 2,3 3,5 1,2 

Maroko 2,3 2,3 0,0 

Turecko 2,1 2,9 0,8 

Tunisko 2,1 3,3 1,2 

Španělsko 1,5 1,8 0,3 

Itálie 1,4 1,8 0,4 

Portugalsko 1,4 1,8 0,4 
Zdroj: World Bank, vlastní výpočty 

Obr. 19 – Úhrnná plodnost žen podle země narození, 2008 

Zdroj: INSEE 
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k rapidnímu nárůstu v kategorii francouzská matka, otec z třetích zemí a francouzský otec, 

matka z třetích zemí. Tyto dvě kategorie tvoří 85 % všech narozených dětí a v roce 2011 je 

jejich poměr vyrovnaný. Počet dětí narozených francouzské matce a otci z Evropské unie a děti 

narozené francouzskému otci a matce z Evropské unie je na velmi nízké úrovni.  

Narozené děti, jejichž oba rodiče pocházejí ze zahraničí, mají především oba rodiče z třetích 

zemí (obr. 22). V roce 2011 tvořili rodiče z třetích zemí 82 %. Děti narozené rodičům 

z Evropské unie tvoří pouze 13 % a ve sledovaném období nedošlo k výraznému výkyvu. Pokud 

jsou oba rodiče přistěhovalci, tak ve více než 90% případů pocházejí ze stejné země 

(INSEE, 2012). Nejmenší kategorie tvoří rodič z Evropské unie a rodič z třetích zemí.  

Obr. 20 – Narozené děti podle národnosti rodičů, Francie, 1998–2011 

 
Zdroj: INSEE 
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Obr. 21 – Narozené děti francouzskému a zahraničnímu rodiči, Francie, 1998–2011 

 
Zdroj: INSEE 

Obr. 22 – Narozené děti zahraničním rodičům, Francie, 1998–2011 
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Potomci imigrantů podle věku a země narození rodičů 

Nejvíce potomků starších 18 let se narodilo rodičům, kteří pocházejí ze Španělska, Portugalska 

a Itálie. Jedna třetina potomků se narodila imigrantům z Alžírska, Maroka a Tuniska. Tyto dvě 

kategorie jsou velmi dominantní a společně tvoří 75 % (obr. 23). Změna zastoupení potomků ve 

věkových kategoriích odpovídá celkové změně geografického původu migrantů. Dochází ke 

znatelnému zmenšování podílu potomků narozených Evropanům a naopak zvyšování počtu 

potomků narozených rodičům ze severní Afriky. Potomci rodičů ze severní Afriky jsou 

zastoupeni v kategoriích do 35 let potomků v přibližně stejně vysokém poměru, ale v nejstarší 

věkové skupině je jejich poměr nižší. Nejvíce potomků ve věkové skupině 36 až 50 let se 

narodilo rodičům, kteří pocházeli ze Španělska, Portugalska a Itálie, v mladších věkových 

kategoriích jejich zastoupení výrazně klesá. Ostatní země Evropské unie mají největší 

zastoupení v nejstarší věkové skupině (14 %) a v nejmladší věkové skupině tvoří pouze 5 %. 

Potomci narození rodičům ze Subsaharské Afriky jsou zastoupeny pouze 8 % v nejmladší 

skupině, ale oproti 1 % v nejstarší věkové skupině je to značný rozdíl. Podíl ostatních zemí se 

směrem k nejmladší věkové skupině také velmi zvyšuje, můžeme tedy předpokládat, že 

v budoucnu bude zastoupení zemí narození rodičů o mnoho pestřejší.  

Obr. 23 – Potomci imigrantů podle věku a země narození rodičů, 2008 

 
Zdroj: INSEE 
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6.4 Vzdělání a zaměstnání imigrantů 

Tato podkapitola se bude zabývat vzděláním imigrantů a jejich následným zaměstnáním. 

Vzdělávací systém ve Francii je odlišný, proto se ho budu snažit co nejlépe popsat a poté 

analyzovat, jak se dosažené vzdělání imigrantů liší podle země původu. Následně se budu 

zabývat typem činností přistěhovalců a zkoumat, která povolání jsou nejčastější a pro které 

přistěhovalecké skupiny jsou typická.  

Vzdělání imigrantů 

Vzdělávací systém ve Francii je velmi odlišný od vzdělávacího systému v České republice. 

Předškolní vzdělání začíná již v mateřské školce a poté děti nastupují v 6 letech na základní 

školu. Po absolvování základní školy pokračují děti na střední školu, která je rozdělena na nižší 

střední školu, kterou nazývají college a vyšší střední školu, lyceum. Zde mohou studenti získat 

různé typy osvědčení o ukončení vzdělání. Baccalauréat, maturitní zkouška, potvrzuje, že 

student dokončil středoškolské vzdělání a také mu umožňuje pokračovat ve studiu na vysoké 

škole.  

  Přistěhovalci podle úrovně vzdělání a věku byli rozděleni do skupin 11 skupin, z kterých 

jsem s pomocí definice úrovní vzdělání podle INSEE
4
 vytvořila kategorií 7, aby následná 

analýza byla přehlednější.  

Získání vyššího vzdělání závisí na sociálním a kulturním prostředí, ze kterého studenti 

pochází a na věku při migraci. Nejvíce studentů, kteří dosáhli vyššího vzdělání, pochází ze zemí 

Evropské unie a jihovýchodní Asie. Naopak přistěhovalci bez osvědčení o vzdělání či s nízkým 

vzděláním nejčastěji pochází z Turecka, Alžírska, Maroka a Tuniska (Brinbaum, 2012). 

V roce 2008 bylo celkem za všechny věkové skupiny nejvíce přistěhovalců (30,5 %), kteří 

absolvovali školní docházku na nižší i vyšší střední škole, ale nezískali žádné osvědčení 

o vzdělání (obr. 24). Studenti, kteří absolvovali vysokoškolské vzdělání, tvoří 22,0 % a tvoří 

druhou nejpočetnější skupinu. Toto zjištění by mohlo být na první pohled překvapující, ale 

vzhledem k velké imigraci studentů jsou tyto výsledky pochopitelné. Všeobecnou maturitní 

zkouškou, odbornou maturitní zkoušku a technologickou maturitní zkoušku má 13,8 % 

přistěhovalců. Výuční list a vysvědčení o odborném vzdělání získalo 12,9 % všech 

přistěhovalců. Bez povinné školní docházky bylo 11,5 % přistěhovalců.  Mezi 4,5 a 5,0 % se 

pohybují přistěhovalci, kteří mají osvědčení o základním vzdělání a přistěhovalci, kteří mají 

osvědčení o vzdělání prvního cyklu, tedy college.  

Pokud se podíváme na jednotlivé kategorii podle věku, tak můžeme pozorovat zajímavý 

vývoj. Přistěhovalců bez povinné školní docházky je více především ve starším věku, tito 

přistěhovalci pravděpodobně přijeli do Francie jako nekvalifikovaná pracovní síla. Podobné 

rozložení podle věku mají i přistěhovalci, kteří získali nižší formy vzdělání. Přistěhovalci, kteří 

úspěšně složili maturitní zkoušku, nebo studium na vysoké škole, jsou naopak nejvíce 

zastoupeni v mladších věkových kategoriích. Podle vývoje vzdělání je zřetelné, že vzdělání se 

stává důležitější a přistěhovalci se snaží dosáhnout, co nejlepšího vzdělání.  

                                                      
4
Definice úrovní vzdělání dostupná na: 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/niveau-diplome.htm 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/niveau-diplome.htm
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Obr. 24 – Vzdělání imigrantů ve Francii podle věkových skupin, 2008 

 
Zdroj: INED, vlastní výpočty 
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Obr. 25 – Imigranti ve Francii podle typu činnosti a země narození, 2011 

 
Zdroj: INED, vlastní výpočty 

Obr. 26 – Imigranti ve Francii podle země narození a typu činnosti, 2011 

 

Zdroj: INED, vlastní výpočty 
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Imigranti podle profesní kategorie a země narození  

Největší počet přistěhovalců pracuje jako nekvalifikovaní dělníci, tuto velmi fyzicky náročnou 

práci vykonávají ze 78,9 % muži (obr. 27). Téměř polovina dělníků je afrického původu, na 

tomto faktu má velký podíl nízké vzdělání přistěhovalců z tohoto kontinentu. Zaměstnanci jsou 

především ženy, které pochází z afrických států. Necelých 500 tisíc imigrantů (8,9 %) pracuje 

na pozici středního manažera. Tuto kategorii tvoří převážně zaměstnanci veřejného sektoru 

a pracují ve školství, zdravotnictví a veřejných službách (INSEE, 2013). Intelektuální profese 

a vedoucí pracovníci zahrnují administrativní a technický personál, veřejné služby, zaměstnance 

v oblasti přírodních věd a profese spojené s uměním a médii. V těchto profesích pracuje přes 

350 tisíc přistěhovalců a z větší části jsou vykonávány muži. Jako řemeslník a obchodník 

pracuje přes 200 tisíc přistěhovalců (4,0 %) a v tomto oboru pracují především muži. 

V zemědělství je zaměstnáno jen velmi malé množství přistěhovalců (0,2 %) a 72,5 % z nich 

tvoří Evropané. 

Přistěhovalci mají potíže s přístupem k více kvalifikovaným pracovním místům, ale tato 

situace by se v budoucnu mohla změnit. Pozitivní změnu můžeme pozorovat u přistěhovalců, 

kteří pracují například jako lékaři ve veřejné nemocnici, jejichž zaměstnanost se zvýšila 

(Bouvier, 2012). 

Obr. 27 – Imigranti ve Francii podle profesní kategorie, 2011 

 
Zdroj: INED 
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6.5 Regionální diferenciace cizinců 

Tato podkapitola bude zaměřena na regionální diferenciaci cizinců v metropolitní Francii. 

Grafické znázornění rozmístění cizinců v populaci ukazuje, které regiony jsou pro cizince 

atraktivní a naopak, které nejsou pro cizince tolik lákavé. V následující části bude naznačeno, 

jak se liší rozmístění cizinců z Evropské unie a ostatních zemí. Sledováno bude i rozmístění 

cizinců podle pohlaví a také podle indexu stáří. 

Regionální rozmístění cizinců v populaci 

Geografické rozmístění cizinců je do značné míry závislé na blízkosti země původu nebo 

odvětví ekonomické činnosti v dané oblasti, jako je například průmysl či zemědělství. Cizinci se 

často koncentrují do velkých městských oblastí, ve městech s více než sto tisíci obyvatel žije 

66 % cizinců. Koncentrace ve městech je typická především pro cizince mimo Evropskou unii, 

naopak rozmístění cizinců z Evropské unie je velmi podobné rozmístění francouzských 

obyvatel. 

Jak již bylo zmíněno, tak na rozmístění cizinců ve Francii mají velký vliv sousední státy, 

protože cizinci velmi často pobývají v regionech poblíž hranic své země původu. V regionech 

u hranic s Itálií je jedna z nejvyšších koncentrací cizinců, okolo 40 % Italů pobývá Provence-

Alpes-Côte d'Azur a regionu Rhône-Alpes (obr. 28). Vyšší míru zastoupení přistěhovalců 

v populaci mají i regiony na hranicích se Španělskem, téměř 20 % přistěhovalců ze Španělska 

žije v regionu Languedoc-Roussillon. Region Provence-Alpes-Côte d'Azur, který je z části 

omýván Středozemním mořem, přitahuje velkou část přistěhovalců z Alžírska (viz příloha). 

Přistěhovalci z Maroka se také velmi koncentrují na jihu země a je pravděpodobné, že v jejich 

rozhodování hraje i velkou roli tamější zemědělství (INSEE, 2012).  Velkou koncentraci Turků 

můžeme pozorovat v Alsace, tento výběr regionu pravděpodobně souvisí se sousedním 

Německem, kde se nachází velký počet tureckých přistěhovalců. Nejméně cizinců se nachází 

v regionech, které jsou obklopeny Atlantickým oceánem.  

Nejvyšší koncentrace cizinců je v regionu Ile-de-France, kde jich žije 12 %. Cizinci 

pocházejí zejména z jižní Evropy a severní Afriky Součástí tohoto regionu je i hlavní město 

Paříž, která je pro cizince velmi atraktivní. Hlavním důvodem migrace do tohoto regionu je 

hospodářská činnost, cizinci jsou zde zaměstnáni především v sektoru služeb.  Cizinci, kteří 

preferují levnější bydlení, se často koncentrují v některých okresech poblíž Paříže 

(Bouvier, 2012).  
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Obr. 28 – Podíl cizinců v populaci, 2011 

 Zdroj: INSEE, vlastní výpočty 

Geografické rozmístění cizinců z Evropské unie  

V metropolitní Francii tvoří cizinci z Evropské unie 36 % (z celkového počtu cizinců) 

a koncentrují se především v regionech, které jsou v blízkosti Španělska (obr. 29). V těchto 

regionech je jejich podíl více než 50 %. I v regionu Lorraine je vysoká koncentrace cizinců 

z Evropské unie, tito cizinci nejčastěji pochází z Itálie a Portugalska. Zajímavá je nízká 

koncentrace cizinců z Evropské unie v Ile-de-France, kde jsou dominantní cizinci především 

z afrických zemí. 
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Obr. 29 – Podíl cizinců z EU z celkového počtu cizinců, 2011 

 Zdroj: INSEE, vlastní výpočty 

Index maskulinity cizinců 

Až do poloviny 70. let minulého století byla ve Francii dominantní především pracovní migrace. 

Migrační toky tvořili převážně muži, kteří byli zaměstnáni jako nekvalifikovaní pracovníci. Po 

ropné krizi nebyla pracovní migrace žádoucí a slučování rodin hrálo čím dál tím větší roli. Po 

této krizi začaly do země migrovat především ženy, aby se připojily ke svým manželům.  

Během let dochází tedy k postupnému snižování nepoměru mezi pohlavím, a ženy jsou mezi 

cizinci v roce 2010, jsou zastoupeny 49 % (INSEE, 2012).  

Regiony, které vykazují výrazně převažující počet mužů, jsou především v severní Francii 

a v blízkosti regionu Ile-de-France (obr. 30). Analyzovat konkrétní důvod této diferenciace je 

velmi obtížné, protože takto detailní data nejsou k dispozici. V některých regionech dochází 

k rovnováze mezi pohlavím pomaleji, ale v nejbližších letech se předpokládá snížení těchto 

rozdílů ve všech regionech. 

Na ostrově Korsika je nepoměr mezi pohlavím nejvýraznější. Na rozdíl od migračních toků 

na nadnárodní úrovni, kde noví přistěhovalci jsou většinou ženy, tak migrační toky na tento 

ostrov mají silně mužský charakter. Na migraci do tohoto regionu má velký vliv historie 

mužského přistěhovalectví a tento trend se nemění.  Nicméně, v uplynulých letech se podíl žen 

mezi cizinci ostrova mírně zvyšuje. Tento růst žen v populaci lze vysvětlit vyšší mužskou 

nadúmrtností a také častějšími návraty mužů do své země původu. U mužů dochází častěji 

k jejich návratu k rodině, která se za nimi nepřistěhovala. Naopak ženy většinou následují svého 

manžela a v regionu tedy zůstávají natrvalo (INSEE, 2012). 
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Obr. 30 – Index maskulinity cizinců ve Francii, 2011 

 
Zdroj: INSEE, vlastní výpočty 

Index stáří 

Při porovnáním indexu stáří cizinců a francouzských obyvatel můžeme vidět značné regionální 

rozdíly stárnutí populace. Index stáří cizinců je velmi ovlivňován velikostí imigrace do regionu. 

Většina regionů, které vykazují stárnutí cizinců, jsou především regiony, kde byla v minulosti 

silná imigrace z Evropské unie. Tato migrace není již tak častá jako v minulosti a pokud 

migrační toky nebyly nahrazeny silnou imigrací z jiných zemí či kontinentů, tak dochází ke 

zmíněnému stárnutí (obr. 31). Velký vliv má i ekonomické odvětví v regionu, v kterém 

přistěhovalci pracují. Například v Loraiine cizinci často pracovali v těžebním průmyslu, ten 

ovšem upadá a vzniká vyšší nezaměstnanost, tím se stává pro cizince méně atraktivní (Piralla, 

2012). Regiony Limousin a Picardie mají nejstarší podíl francouzských obyvatel, oba tyto 

regiony byly velmi postiženy hospodářskou krizí, jejich ekonomika se výrazně zpomalila 

a nezaměstnanost se velmi zvýšila (Reboul, 2013). Tyto skutečnosti velmi ovlivňují stárnutí 

francouzských obyvatel v těchto regionech.  

 Nejnižší index stáří mají cizinci v Ile-de-France, tento region je nejvíce vyhledávaným 

místem při imigraci do Francie (obr. 32). Cizinci při migraci do tohoto regionu jsou nejčastěji 

v produktivním věku a přicházejí především do regionu za prací.  Nízký index stáří mají 

i přistěhovalci v Bretagne a Pays de la loire, migrace do těchto regionů byla v minulosti jedna 

z nejnižších. Díky nízké migraci v minulosti nedochází ke stárnutí velkého počtu cizinců, navíc 

migrace do těchto regionů lehce stoupá díky cizincům především ze Spojeného království. Díky 

těmto faktorům patří index stáří cizinců ze zmíněných regionů k jednomu z nejnižších. 
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Obr. 31 – Porovnání indexu stáří cizinců a francouzských obyvatel, 2011 

 
Poznámky: BN – Basse-Normandie, CHA – Champagne-Ardenne, LR–  Languedoc-Roussillon, PACA – Provence-

Alpes-Côte d‘Azur 

Zdroj: INSEE, vlastní výpočty 

Obr. 32 – Index stáří cizinců ve Francii, 2011 

 

Zdroj: INSEE, vlastní výpočty 
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Kapitola 7 

Závěr 

Vývoj imigrace do Francie byl v minulosti ovlivněn několika faktory – imigrační politikou státu 

a významnými historickými událostmi, které ovlivnily celou Evropu, jako byly např. obě 

světové války či hospodářská krize v 70. letech.  

V roce 2010 tvořili přistěhovalci ve Francii 8,5 % populace a vzhledem k dynamickému 

vývoji v minulosti lze předpokládat, že se podíl přistěhovalců bude i nadále zvyšovat. Tradiční 

imigrace ze sousedních států Francie se po 2. světové válce začala snižovat a nahradila ji 

imigrace z afrických zemí. Imigrace z Afriky byla velmi intenzivní a již v roce 2008 tvořili 

přistěhovalci z afrických zemí 43 % přistěhovalců. Přitom přistěhovalci z Evropy tvořili jen 

38 % a přistěhovalci z Asie pouze 10 % všech přistěhovalců. Celkový podíl přistěhovalců 

z Asie se velmi pravděpodobně bude i nadále zvyšovat, protože téměř 40 tisíc přistěhovalců 

imigrovalo do Francie v roce 2008, což je jen o 10 tisíc méně než u přistěhovalců z Evropské 

unie.  

Během minulého století se měnily i důvody imigrace do Francie. Až do poloviny 70. let 20. 

století byla hlavním důvodem pracovní imigrace, kterou nejčastěji tvořili muži. Důsledkem 

ropné krize vznikl nedostatek pracovních míst na trhu práce a o práci přistěhovalců již nebyl 

zájem. Začaly se tedy měnit i důvody pro imigraci. Nejčastěji se objevovaly rodinné důvody, 

kdy manželky začaly následovat své muže, kteří v zemi již pobývali. Rodinné důvody se tak 

staly převažujícím důvodem pro imigraci a v roce 2010 tvořily 45 %. Přitom ekonomické 

důvody jako důvod pro imigraci tvoří jen 10 %. Francouzská imigrační politika se snaží tato 

čísla změnit a cílem je zvýšit ekonomické důvody až na 50 %. Důsledkem silné mužské 

pracovní migrace v minulosti je stále převažující počet imigrantů mužského pohlaví. Vyšší 

index maskulinity vykazují všechny regiony Francie, tato situace se ale v blízké budoucnosti 

pravděpodobně změní, protože v roce 2010 tvořily ženy mezi cizinci již 49 %.   

Navíc plodnost žen přistěhovalců je výrazně vyšší, než je francouzský průměr. Dosahuje 

hodnot v průměru 2,6 dítěte na ženu. Přitom francouzský průměr je 1,9 dítěte na ženu. 

Nejvyšších hodnot dosahují přistěhovalci z Maghrebu, jejichž počet dětí je v průměru 3,4 dítěte 

na ženu. Výrazně vyšší plodnost přistěhovalců ovšem nemůže změnit celkovou plodnost ve 

Francii, protože ženy, které se do Francie přistěhovaly, tvoří pouze 10 % žen v reprodukčním 

věku z celé Francie. V roce 2011 se narodilo jednomu francouzskému rodiči a jednomu 

zahraničnímu rodiči nebo oběma zahraničním rodičům 120 tisíc dětí, což činilo 15 % všech 

narozených dětí. Rodič, kterému se narodilo dítě s francouzským občanem, nejčastěji pochází ze 
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zemí mimo Evropskou unii. Pokud jsou oba rodiče jiné národnosti, tak s největší 

pravděpodobností pocházejí ze stejného státu.  

Vzhledem k velmi vysokému podílu přistěhovalců v populaci je integrace do společnosti 

velmi důležitá. Pro Francii je typický asimilační model integrace, kdy přistěhovalci jsou 

považováni za rovnoprávné občany. Francie patří mezi země Evropské unie s nejvyšším počtem 

udělených občanství. V roce 2011 získalo státní občanství 114 tisíc přistěhovalců. Za získání 

občanství očekává Francie snahu o velmi rychlé začlenění se do společnosti. Vyznávání 

kulturních odlišností země původu by mělo být výhradně soukromou záležitostí přistěhovalců. 

Přistěhovalci podle svého původu mají ovšem rozdílnou schopnost tyto podmínky akceptovat 

a začlenit se tak do společnosti. Největší problém začlenit se do společnosti mají hlavně 

přistěhovalci z afrických zemí. Nespokojenost přistěhovalců vygradovala v roce 2005, kdy 

došlo k velkým nepokojům, které daly jasně najevo, že integrace obyvatel není tak úspěšná, jak 

se Francie domnívala a jak by si ji přála.   

Pro úspěšnou integraci je velmi důležité vzdělání přistěhovalců a následné získání 

zaměstnání. Nejvíce studentů-imigrantů, kteří dosáhli vyššího vzdělání, pochází ze zemí 

Evropské unie a jihovýchodní Asie. V roce 2011 se míra nezaměstnanosti u přistěhovalců 

z těchto zemí pohybovala okolo 7 %, což je o jeden procentní bod méně než u obyvatel Francie. 

Naopak přistěhovalci s nízkým vzděláním nejčastěji pochází z Turecka, Alžírska nebo Maroka. 

Nízké vzdělání se významně promítá do nezaměstnanosti těchto přistěhovalců, která dosahuje 

až 20 %. Přistěhovalci pracují především na nižších pozicích pracovního zařazení, hlavně 

v dělnických profesích. Zastoupení přistěhovalců na významnějších pracovních pozicích je 

velmi malé. Tato situace by se ale v budoucnu mohla postupně měnit, protože přistěhovalci si 

začínají uvědomovat potřebu získání vzdělání a vyšší kvalifikace pro snadnější dostupnost 

pracovního místa.  

Část přistěhovalců do Francie tvoří také důchodci – především ze Španělska, Itálie 

a Portugalska. Tito přistěhovalci přicházeli do Francie ve svém produktivním věku 

a v důchodovém věku již v zemi zůstali. 

Nejdůležitější roli při rozhodování, do jakého regionu migrovat, hraje situace na trhu práce. 

V roce 2011 se v regionu Ile-de-France nacházelo 12 % přistěhovalců, což představuje nejvyšší 

koncentraci přistěhovalců ze všech regionů. Také v Paříži je vyšší pravděpodobnost získání 

pracovního místa a přistěhovalci zde pracují především v terciérním sektoru. 

Dalším důležitým faktorem v rozmístění přistěhovalců v regionech je blízkost jejich zemi 

původu. Přistěhovalci velmi často pobývají v regionech, které jsou na hranicích či co nejblíže 

jejich původní zemi. Italové nejčastěji pobývají v Provence-Alpes-Côte d'Azur a regionu 

Rhône-Alpes, které jsou na hranicích s Itálií. Vysoký podíl přistěhovalců ze Španělska je 

v regionech poblíž hranic, především v regionech Aquitaine a Languedoc-Roussillon. Turci 

preferují regiony na východě země, na toto geografické rozmístění má velký vliv Německo, kde 

se žije vysoký počet Turků. Nejméně atraktivní jsou pro přistěhovalce regiony poblíž 

Atlantického oceánu. 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Aquitaine
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Příloha 1 – Podíl populace Alžířanů  z celkového počtu Alžířanů ve Francii, 2010 

 
Zdroj: INSEE, vlastní výpočty 

Příloha 2 – Podíl populace Italů  z celkového počtu Italů ve Francii, 2010 

 

Zdroj: INSEE, vlastní výpočty 
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Příloha 3 – Podíl populace Maročanů z celkového počtu Maročanů ve Francii, 2010 

 

Zdroj: INSEE, vlastní výpočty 

Příloha 4 – Podíl populace Portugalců z celkového počtu Portugalců  ve Francii, 2010 

 

Zdroj: INSEE, vlastní výpočty 
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Příloha 5 – Podíl populace Španělů z celkového počtu Španělů ve Francii, 2010 

 

Zdroj: INSEE, vlastní výpočty 

Příloha 6 – Podíl populace Turků z celkového počtu Turků ve Francii, 2010 
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