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Abstrakt

Tématem diplomové práce „Sekuritizace migrace ve střední Evropě“ je problematika 

mezinárodní migrace v prostoru střední Evropy z pohledu bezpečnostních studií.  Cílem 

práce je upozornit na převládající bezpečnostní pojetí této problematiky ve vybraných 

státech střední Evropy (Česká republika, Maďarsko, Polsko), zjistit důvody tohoto 

přístupu k migraci a azylu a zároveň určit, zda bezpečnostní pojetí problematiky 

migrace odpovídá reálné situaci migračního prostředí ve vybraných státech. 

Prostřednictvím komparativní analýzy migrační problematiky ve zvolených státech tato 

práce ověřuje platnost následující hypotézy: Bezpečnostní přístup k migraci nereflektuje 

reálnou situaci na poli migrace ve vybraných středoevropských státech. Zkoumanými 

proměnnými jsou témata z oblasti migrace, která jsou nejčastěji dávána do souvislosti 

s bezpečností státu a společnosti: nelegální migrace, kriminalita cizinců, integrace, 

zaměstnávání cizinců, přístup k sociálním službám a demografické faktory.

Abstract

The Thesis “Securitization of Migration in Central Europe” deals with the issue of 

international migration in Central European countries from the perspective of Security 

Studies. The aim of this thesis is to point out to the prevailing security concept of this 

issue in selected countries of Central Europe (Czech Republic, Poland and Hungary), to 

find out the reasons for this approach to the migration and asylum issues and also to 

determine whether the security approach to the issue of migration does reflect the real 

situation of migration phenomenon in selected Central European countries. Through 

comparative analysis of the issue of migration in selected countries, this thesis verifies 

validity of the subsequent hypothesis: The security approach to the issue of 



international migration does not reflect the real situation of migration phenomenon in 

selected Central European countries. The variables are migration issues most often 

connected with the security of state and its society: illegal migration, criminality of 

foreigners, integration, employment of foreigners, access to the welfare benefits and 

demographical factors.
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Úvod

Tématem této práce je problematika migrace ve střední Evropě z pohledu 

bezpečnostních studií. Konkrétně analýza fenoménu mezinárodní migrace a s ním 

spojených bezpečnostních aspektů ve vybraných středoevropských státech: České 

republice, Maďarsku a Polsku. Propojování mezinárodní migrace s problematikou 

bezpečnosti státu nabývá na významu od 80. let 20. století, v současnosti bývá pro 

označení tohoto fenoménu používán výraz migration-security nexus. Na úrovni 

praktických politik se tento přístup projevuje využitím bezpečnostních přístupů při 

řešení otázek souvisejících s otázkami mezinárodní migrace, a tedy jsou často 

uplatňovány migrační politiky a opatření restriktivního rázu. Z pohledu tohoto přístupu 

je migrace považována za hrozbu pro společnost přijímajících zemí, včetně ohrožení 

sociálního státu. Na úrovni EU můžeme začlenění mezinárodní migrace do oblasti 

bezpečnosti pozorovat na příkladu zařazení problematiky migrace do institucionálního 

rámce ochrany vnitřní bezpečnosti prostřednictvím Úmluvy k provedení Schengenské 

dohody.

Bezpečnostní studia zařazují problematiku (mezinárodní) migrace mezi tzv. nové  

bezpečnostní hrozby. Tradičně byla bezpečnost pojímána ve smyslu odstranění hrozeb 

vojenského charakteru. Po skončení studené války dochází v rámci bezpečnostních 

studií k rozšiřování konceptu bezpečnosti a nově se objevuje problematika 

environmentální, ekonomické, společenské a politické bezpečnosti. 

Z tohoto hlediska spadá migrace do společenského, případně politického sektoru 

společnosti. V oblasti mezinárodní migrace patří mezi hlavní témata spojované 

s bezpečností státu/společnosti především přístup k sociálnímu státu, integrace cizinců a 

neregulérní migrace. Zejména nekontrolovaná, tedy neregulérní migrace je považována 

za přední bezpečnostní problém. Bezpečnostní pojetí problematiky migrace má tři 

podoby; migrace je důsledkem jiných bezpečnostních hrozeb, např. etnických konfliktů, 

válek nebo porušování lidských práv; mezinárodní migrace je sama o sobě bezpečnostní 

hrozbou, zejména v nekontrolované podobě; migrace je příčinou dalších bezpečnostních 

hrozeb, jako např. xenofobie nebo rasismu. 

Středoevropské země byly z hlediska mezinárodní migrace po většinu dvacátého 

století vystěhovaleckými státy, až po skončení studené války se poměr imigrace a 

emigrace v těchto státech mění a mnohé státy se stávají z hlediska mezinárodní migrace 
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zeměmi cílovými nebo tranzitními (mezistupeň mezi domovským státem a cílovou zemí 

migrantů). Pro účely analýzy této práce byly vybrány následující středoevropské státy: 

Česká republika, Polsko a Maďarsko. Česká republika představuje stát s vysokou 

migrační dynamikou a nejvyšším počtem imigrantů ze států střední Evropy. Polsko bylo 

tradičně především vystěhovaleckým státem a dosud představuje stát s negativní 

migrační bilancí. Z vybraných států žije na jeho území nejméně cizinců. Situace 

Maďarska v oblasti migrace je specifická vzhledem k množství krajanů žijících ve 

státech regionu.

Důvodem pro zpracování tématu sekuritizace migrace ve střední Evropě, se 

zaměřením na Českou republiku, Polsko a Maďarsko, je skutečnost, že státy střední 

Evropy své postoje k problematice mezinárodní migrace teprve konceptualizují.

Koncepční strategie vůči mezinárodní migraci jsou v těchto státech relativně nové. 

Přijatá legislativa ve vztahu k problematice mezinárodní migrace a souvisejícím 

otázkám bezpečnosti do značné míry vychází z acquis EU, které vznikalo ve vztahu 

k určité bezpečnostní situaci v jejích členských státech. Migrační prostředí střední 

Evropy je v některých aspektech odlišné. Z tohoto důvodu je důležité vyhodnotit, zda 

sekuritizovaný přístup k problematice mezinárodní migrace odpovídá reálné podobě, 

jaké mezinárodní migrace v těchto státech nabývá.

Cílem práce je popsat migrační situaci a imigrační politiky ve vybraných 

středoevropských státech, upozornit na převládající bezpečnostní pojetí této 

problematiky v prostoru střední Evropy a zjistit důvody tohoto přístupu k migraci a 

azylu. Záměrem práce je dále zjistit, zda je bezpečnostní perspektiva ve vztahu 

k problematice migrace ve středoevropských státech oprávněná, tedy zda bezpečnostní 

pojetí problematiky migrace odpovídá reálné situaci migračního prostředí ve vybraných 

státech.

Pro naplnění uvedených cílů diplomové práce budou zodpovězeny následující 

výzkumné otázky:

1. Proč je migrace ve střední Evropě nahlížena primárně z bezpečnostní 

perspektivy?

2. Odpovídá tento pohled na problematiku migrace realitě v oblasti migrace ve 

střední Evropě?
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Účelem práce je ověření platnosti následující hypotézy: (H1) Bezpečnostní 

přístup k migraci nereflektuje reálnou situaci na poli migrace ve vybraných 

středoevropských státech.

Pro ověření platnosti uvedené hypotézy a zodpovězení výzkumných otázek bude 

použita komparativní metoda (synchronní přístup). Předmětem komparace bude 

mezinárodní migrace ve vybraných státech střední Evropy (ČR, Polsko, Maďarsko). 

Zvolená metoda umožní porovnat ve zvolených státech situaci na poli migrace, ukázat 

podobnosti a rozdíly mezi těmito státy, vyzdvihnout hlavní aspekty migračního 

prostředí střední Evropy, a tím zjistit, zda sekuritizace migrace v tomto prostředí 

odpovídá skutečné situaci. Metoda zpracování byla oproti schválenému projektu 

diplomové práce na základě konzultace s vedoucí práce, Mgr. Lucií Gladišovou, 

změněna. Komparativní metoda umožňuje lépe demonstrovat podobnosti a rozdíly mezi 

zkoumanými státy, což přispívá k hlubšímu poznání tématu. Zároveň umožňuje 

vyzdvihnout společné aspekty migrační problematiky v těchto státech, a tím zjistit, jaké 

podoby nabývají sekuritizovaná migrační témata v prostoru střední Evropy.

Zkoumanými proměnnými budou témata, která nejčastěji spojují mezinárodní 

migraci s problematikou bezpečnosti státu a jeho společnosti, a podoba, jakou nabývají 

ve zkoumaných státech:

- počet imigrantů a jejich podíl vůči populaci státu (včetně dalších charakteristik: 

např. země původu, věková struktura, pohlaví)

- neregulérní migrace (odhady počtu neregulérních migrantů, podílu neregulérní 

migrace na celkových migračních tocích)

- kriminalita (zda je v daném státě sledována podle země původu – pokud ano o 

jaké činy se jedná a jaký je podíl ve vztahu k dané přistěhovalecké 

komunitě - a zda je kriminalita imigrantů politickým tématem nebo 

předmětem zvláštních právních úprav)

- integrace (koncepce integrace daného státu – na jaké skupiny přistěhovalců se 

soustředí, s jakými koncepty pracuje + jaké množství NGOs se integrací 

cizinců zabývá, obecně zda je integrační politika považována za způsob 

snižování bezpečnostních rizik spojených s migrací)

- přístup k sociálním službám (zda existují statistiky sledující, do jaké míry 

využívají cizinci ve sledovaném státě sociální služby, pokud ano - jaký je 
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podíl přistěhovalců, kteří sociální služby státu využívají, zda je využívají 

dlouhodobě, nebo zpravidla pouze krátkodobě)

- zaměstnanost (podíl na zaměstnanosti v rámci hostitelského státu, struktura 

zaměstnanosti přistěhovalců)

Uvedené aspekty budou zhodnoceny ve vztahu ke každému zkoumanému státu a 

na základě výsledků bude vyhodnoceno, zda sekuritizace migrace odpovídá reálné 

situaci v oblasti migrace ve výše jmenovaných vybraných státech z regionu střední 

Evropy.

Zasazení zkoumané problematiky do širšího rámce sektorů bezpečnosti bude 

vycházet z knihy Bezpečnost: Nový rámec pro analýzu od autorů Barryho Buzana, Ole 

Waevera a Jaap de Wildeho. Základní informace k problematice bezpečnosti a definice 

výchozích pojmů a rozšiřování konceptu bezpečnosti poskytují knihy Šárky Waisové, 

například Bezpečnost - vývoj a proměny konceptu a Současné otázky mezinárodní 

bezpečnosti, dále Česká bezpečnostní terminologie: výklad základních pojmů editovaná 

Petrem Zemanem, Mezinárodní systém, jeho subjekty a vybrané problémy od Jiřího 

Kroupy, Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století editované Josefem Smolíkem 

a Témášem Šmídem, Stát a mezinárodní vztahy od Georga Sorensena nebo Kapitoly o 

bezpečnosti editované Milošem Balabánem, Janem Duchkem a Liborem Stejskalem.

Téma sekuritizace migrace je zastoupeno především v anglicko-jazyčné 

literatuře, například Stephen Castles a Mark: The Age of Migration: International 

Population Movements in the Modern World; Myriam Dunn Cavelty a Victor Mauer 

(eds.): The Routledge Handbook of Security Studies; Anna Kicinger: International 

Migration as a Non-traditional Security Threat and the EU Responses to this 

Phenomenon; Khalid Koser: Irregular migration, state security and human security. 

Z českého prostředí můžeme jmenovat kapitolu Karin Brázové s názvem Odvrácená 

strana migrace a rozvoje, která je obsažena v publikaci Migrace a rozvoj: Rozvojový 

potenciál mezinárodní migrace, nebo příspěvek Tomáše Blažka publikovaný pod 

názvem Sekuritizace migrace: Od jazyka práv k jazyku bezpečnostních hrozeb. 

Literaturu používanou v analytické části lze rozdělit do tří skupin:

1) monografie a odborné články postihující rozličné aspekty zkoumané 

problematiky. Do problematiky migrace ve střední Evropě po skončení studené války 

uvádí kniha Claire Wallace a Dariusze Stoly: Patterns of Migration in Central Europe, 
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tématem imigrace v Polsku se podrobně zabývá kniha od autorů: Agata Górny, Izabela 

Grabowska-Lusińska, Magdalena Lesińska Marek, Okólski s názvem Immigration to 

Poland: policy, employment, integration. Důležitým zdrojem informací o problematice 

migrace obecně je kniha od autorů Andrey Baršové a Pavla Barši nazvaná 

Přistěhovalectví a liberální stát: Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě 

a Česku, případně publikace s názvem Migrace a rozvoj: Rozvojový potenciál 

mezinárodní migrace od kolektivu autorů. Tématům spojeným s neoprávněnými 

ekonomickými aktivitami migrantů (ale také s problematikou nelegální migrace obecně) 

se věnuje publikace Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském 

kontextu) editovaná Dušanem Drbohlavem. Támatem mezinárodní migrace se zabývají 

například následující odborné časopisy: International Migration Review, Innovation: 

The European Journal of Social Science Research, International Migration, Journal of 

Common Market Studies, Journal of Ethnic and Migration Studies, Journal of 

Immigrant & Refugee Studies nebo v českém prostředí Mezinárodní vztahy.

2) oficiální dokumenty a webové stránky institucí. Do této skupiny se řadí 

především cizinecké zákony zkoumaných států, jejich bezpečnostní strategie 

(Bezpečnostní strategie ČR, National Security Strategy of the Republic of Poland, The 

National Security Strategy of the Republic of Hungary), webové stránky institucí a 

ministerstev, které se v těchto státech agendou mezinárodní migrace zabývají (MV ČR, 

Ministry of Interior in Hungary: Office of Immigration and Nationality, Ministry of 

Interior of Poland: Office for Foreigners)

3) statistiky. Statistické údaje ve vztahu k migraci lze získat z publikací a 

webových stránek mezinárodních organizací jako např. OECD nebo Eurostat, dále pak 

z publikací případně webu statistických úřadů zkoumaných států (ČSÚ, GUS, HCSO), 

příslušných orgánů státní správy (MV ČR, MPSV ČR, Ministry of Interior in Hungary: 

Office of Immigration and Nationality, Ministry of Interior of Poland: Office for 

Foreigners, policja.pl)

Ve vztahu k metodě zpracovnání vychází tato práce především z publikace Úvod 

do současné politologie: srovnávací analýza demokratických politických systémů od 

Blanky Říchové a kapitoly Komparativní případová studie od Jana Karlase z knihy 

editované Petrem Drulákem s názvem Jak zkoumat politiku : kvalitativní metodologie v 

politologii a v mezinárodních vztazích.
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První část této diplomové práce se bude věnovat teoretickému vymezení 

problematiky sekuritizace migrace. Nejprve budou představeny základní pojmy ve 

vztahu k problematice bezpečnosti, rozšiřování konceptu bezpečnosti a sektory 

bezpečnosti. Dále se tato část bude věnovat tématu sekuritizace migrace, tedy propojení 

mezinárodní migrace s problematikou bezpečnosti (migration-security nexus). Závěrem 

této části budou představeny bezpečnostní aspekty vybraných explanačních teorií 

mezinárodní migrace.

Druhá část bude věnována případovým studiím ilustrujícím migrační 

problematiku ve střední Evropě. Každému z vybraných států se bude věnovat 

samostatná podkapitola. Případové studie budou ve všech případech zahrnovat 

historický exkurz ve vztahu k migračním tokům, představení migrační politiky daného 

státu, hlavní migrační témata spojená s bezpečností v lokálním kontextu a analýzu výše 

uvedených proměnných pro daný stát.

V závěrečné kapitole budou porovnány výsledky výzkumu pro vybrané státy a 

představeny závěry.
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1. Teoretický	rámec
Předmětem této kapitoly je představení základních teoretických konceptů, se 

kterými tato diplomová práce bude dále pracovat. Nejprve se zaměřím na pojetí 

bezpečnosti, druhá část bude věnována problematice migrace a jejímu propojení 

s otázkami bezpečnosti. Třetí část představí existující explanační teorie migrace se 

zaměřením na jejich bezpečnostní aspekty.

1.1. Koncept	bezpečnosti,	sektory	bezpečnosti

Bezpečnost lze obecně definovat jako stav, „kdy jsou na nejnižší možnou míru 

eliminovány hrozby pro objekt a jeho zájmy a tento objekt je k eliminaci stávajících i 

potencionálních hrozeb efektivně vybaven a ochoten při ní spolupracovat“ (Zeman 

2002, s. 13).

Výše uvedené vymezení pojmu bezpečnost v sobě zahrnuje jak pozitivní tak 

negativní pojetí termínu bezpečnost. Negativní vymezení pojmu bezpečnost vychází 

z neexistence, případně potlačení hrozeb a rizik (Balabán, Duchek, Stejskal 2007, s. 12). 

Pozitivní přístup k definování bezpečnosti se vztahuje ke konkrétnímu objektu a 

zdůrazňuje zajištění jeho přežití a rozvoje (Eichler 2006, s. 7). Ve vztahu k objektu lze 

dále rozlišovat bezpečnost vnitřní a vnější, na základě toho, zda zdroje hrozeb nebo rizik 

mají původ zevnitř objektu nebo v jeho vnějším prostředí1 (Zeman 2002, s. 16-18). Jan 

Eichler upozorňuje, že bezpečnost objektu, například státu, nemůže být nikdy absolutní, 

„vždy je relativní, je přímo úměrná hrozbám či rizikům… Žádný stát nemůže dosáhnout 

stavu absolutního zajištění své bezpečnosti. Většinou je bezpečnost zajištěna více nebo 

méně. I když ji nelze nikdy exaktně změřit, a proto relevantní otázka nejčastěji zní, 

kolik bezpečnosti postačuje“ (Eichler 2006, s. 8).

                                                            
1

Použijeme-li za příklad stát, může být vnitřní bezpečnost ohrožena nárůstem extremismu, kriminality, 
korupcí nebo působením organizovaného zločinu. Za hrozbu pro vnější bezpečnost státu byl tradičně 
považován vojenský útok, v současnosti tato oblast zahrnuje zejména ekonomické a ekologické faktory 
(provázání ekonomik, vliv nadnárodních korporací, celosvětový rozměr ekologických hrozeb, 
transnacionální dopady ekologických havárií). Vnitřní a vnější bezpečnost jsou vzájemně propojeny, 
někteří autoři hovoří o internacionalizaci vnitřní bezpečnost, s ohledem na skutečnost, že aktéři tradičně 
ohrožující bezpečnost státu často svými aktivitami přesahují hranice jednotlivých států, např. 
organizovaný zločin (Zeman 2002, s. 16-18).
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Na bezpečnost lze dále pohlížet z hlediska objektivity a subjektivity. Objektivní 

bezpečnost lze vymezit jako absenci hrozeb vůči „nabytým hodnotám a zájmům“ 

(Balabán, Duchek, Stejskal 2007, s. 12). Objektivními faktory bezpečnosti může 

v případě sátu být např. geografická poloha státu nebo jeho historie (Eichler 2006, s. 9). 

Subjektivní bezpečnost se vztahuje ke strachu subjektu z ohrožení sebe sama, svých 

hodnot a zájmů (Balabán, Duchek, Stejskal 2007, s. 12). Subjektivním faktorem 

bezpečnosti je v případě státu zejména fungování bezpečností politiky (Eichler 2006, s. 

9). „O objektivní bezpečnosti lze hovořit tehdy, pokud hrozby reálně neexistují (resp. 

jsou dostatečně eliminovány), o subjektivní bezpečnosti pak tehdy, pokud se referenční 

objekt domnívá, že hrozby neexistují (resp. jsou dostatečně eliminovány)“ (Mareš, 

Zeman 2010, s. 9).

Hrozba a riziko, referenční objekt

S termínem bezpečnosti úzce souvisí také následující pojmy, a to hrozba a riziko. 

Pojem hrozba můžeme definovat jako „primární, na referenčním objektu nezávisle 

existující fenomén, který může nebo chce poškodit nějakou konkrétní hodnotu“ (Mareš, 

Zeman 2010, s. 10). Jan Eichler (2006, s. 21) navrhuje považovat hrozbu za „jev 

objektivního charakteru.“ Hrozby vůči referenčnímu objektu lze rozdělit do dvou 

skupin, hrozby záměrné (intencionální), tedy představující vědomý záměr (např. agrese, 

teroristický útok, ekonomické sankce), a hrozby nezávislé na lidech (neintencionální), 

např. přírodního charakteru nebo ekonomické krize. Z pohledu geopolitického můžeme 

dále hrozby členit na přímé/bezprostřední a nepřímé (např. ohrožující naše spojence 

nebo regionální stabilitu) a z časového hlediska na hrozby naléhavé a latentní (Balabán, 

Duchek, Stejskal 2007, s. 34, Eichler 2006, s. 22, Mareš, Zeman 2010, s. 10).

Termín riziko bývá používán pro pravděpodobnost, že dojde k určité škodlivé 

události. „Riziko je reakcí na hrozbu, též na stav naší připravenosti (zranitelnosti) a je 

spojeno s rozhodováním“ (Zeman 2002, s. 58). Aspekt rozhodování při vymezení pojmu 

riziko staví do popředí např. Jan Eichler2 (2006, s. 22). Ve vztahu k tématu této 

diplomové práce může být migrace příkladem neintencionální hrozby a aktivity, které

                                                            
2 „Rizika se pokaždé odvíjejí od rozhodnutí a činů toho nebo těch, kdo vyhodnocují situaci a podle toho 
pak jednají… Tento činitel, ať už na individuální či kolektivní úrovni, vždy podstupuje nějaké riziko, bere 
na sebe riziko. Tím pádem také nese zodpovědnost za své kroky. Nikdy nelze hovořit o objektivním 
charakteru rizik“ (Eichler 2006, s. 22).
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ve vztahu k mezinárodní migraci vyvíjejí vlády jednotlivých středoevropských států, 

mohou eliminovat související rizika, ovšem v případě neadekvátnosti přijímaných 

opatření mohou tato opatření být sama o sobě zdrojem rizika.

V předcházejícím textu byl použit pojem objekt bezpečnosti, nebo referenční 

objekt. Uvedený pojem je používán pro označení jednotky, k zajištění jejíchž zájmů se 

bezpečnost vztahuje (Mareš, Zeman 2010, s. 10). Buzan, Wilde a Waever (2005, s. 48) 

vymezují referenční objekt jako entitu, která je existenčně ohrožena a která si legitimně 

může nárokovat právo na přežití.

Koncept bezpečnosti

V průběhu studené války, tedy téměř celé 20. století, byl pojem bezpečnosti 

používán jako synonymum pro vojenskou bezpečnost, tedy v politicko-mocenském

významu. Jednalo se zejména o zajištění bezpečnosti státu (tradiční referenční objekt

bezpečnosti) ve vztahu k hrozbám představovaným možným vypuknutím válečného 

konfliktu mezi státy, nebo mezi západním a východním blokem (Balabán, Duchek, 

Stejskal 2007, s. 13). Po skončení studené války se v návaznosti na změny 

v mezinárodním prostoru3 začíná pojetí bezpečnosti rozšiřovat, tak aby umožňovalo 

zahrnout další nově se objevující hrozby, např. ekonomického charakteru. 

K rozšiřování pojetí bezpečnosti dochází jak ve vertikálním tak v horizontálním 

směru. Na vertikální ose se objevují nové úrovně analýzy (mezinárodní, regionální 

úroveň, stát, vnitrostátní skupiny, jedinec), a tedy také referenční objekty, kromě státu 

může být referenčním objektem například národ, kmen, lidstvo jako celek nebo 

jednotlivec (Waisová 2003, s. 39,  Waisová 2005, s. 68). „Nejvýznamnějším a 

nejčastějším referenčním objektem je národní stát, který je v důsledku vestfálského 

vymezení jediným legitimním vykonavatelem síly. Po skončení studené války se však 

referenčním objektem stále častěji stávají i nestátní entity, ať už jde o důležité hodnoty 

(např. ochrana lidských práv a práv menšin, udržitelný rozvoj), objekty (IT systémy, 

životní infrastruktura, konkrétní cenné komodity), ale také individua, komunity, 

mezinárodní organizace či jiné nestátní subjekty (NGOs)“ (Hlaváč 2006, s. 39).

                                                            
3

Kromě skončení studené války měly na změny v konceptu bezpečnosti vliv i další události. Jednalo se 
zejména o ropné šoky a ekonomické krize 70. let 20. století a jejich dopad na mezinárodní vztahy. Po 
skončení studené války pohled na pojetí bezpečnosti dále ovlivnilo vypuknutí řady regionálních a 
vnitrostátních konfliktů v Africe a Asii v první polovině 90. let, v Evropě pak zejména konflikty související 
s rozpadem Jugoslávie (Waisová 2003, s. 39, Waisová 2005, s. 25).
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V horizontálním směru dochází k rozšíření katalogu zdrojů hrozeb o nové 

okruhy. Kromě vojensko-politických zdrojů ohrožení hovoříme nyní o dalších hrozbách 

nevojenského charakteru, jako jsou například hrozby ekologické, sociální, kulturní nebo 

ekonomické4 (Waisová 2003, s. 39). Nově se také odlišuje intenzita bezpečnosti. Pojem 

hard security („tvrdá bezpečnost“) označuje tradiční pojetí bezpečnosti (v dimenzích

moci a přežití), zatímco soft security („měkká bezpečnost“) je termín používaný pro 

zajištění uspokojivých podmínek pro život, ochranu lidských práv nebo kvalitního 

životního prostředí (Balabán, Duchek, Stejskal 2007, s. 14).

Sektory bezpečnosti

Barry Buzan, Ole Waever a Jaap de Wilde (představitelé Kodaňské školy) pracují 

ve své studii Bezpečnost: Nový rámec pro analýzu (Security: A New Framework for 

Analysis) s konceptem sektorů bezpečnosti. Sektory bezpečnosti představují rozličné 

oblasti bezpečnosti, přičemž každý ze sektorů má specifický referenční objekt, aktéry 

sekuritizace i funkcionální aktéry, což má umožnit postihnout bezpečnost v celé 

rozmanitosti tohoto pojmu. Předtím než zde bude koncept sektorů bezpečnosti 

podrobněji představen, považuji za nezbytné přiblížit pojmy, které s tímto konceptem 

souvisejí. V první řadě se jedná o pojem sekuritizace (securitization). 

Sekuritizace je procesem, jehož prostřednictvím jsou sociálně konstruovány 

hrozby a rizika. Určité téma se prostřednictvím tohoto procesu stává bezpečnostní 

problematikou nikoli na základě existující hrozby, ale protože je jako hrozba ze strany 

relevantního aktéra prezentováno a publikem chápáno (Waisová 2003, s. 43). „Krokem, 

jímž se politika dostává mimo zavedená pravidla hry a který rámuje určité téma buď 

jako zvláštní druh politiky, nebo jako záležitost stojící ‚nad‘ standardním politickým 

jednáním, je právě pojem ‚bezpečnost‘ “ (Buzan, Wilde, Waever 2005, s. 34). 

Buzan, Waever a Wilde označují sekuritizaci za radikálnější formu politizace 

určité problematiky. Jakékoliv veřejné téma můžeme dle jejich názoru umístit na 

stupnici od depolitizovaného (není předmětem veřejného rozhodování ani debat, bez 

                                                            
4

Na úrovni praktické politiky můžeme rozšíření pojetí vnější bezpečnosti pozorovat na přenesení 
kompetencí v této oblasti i na jiné resorty než je Ministerstvo obrany ČR, jedná se zejména o 
Ministerstvo zahraničních věcí, ale také o Ministerstvo životního prostředí (řešení ekologických 
katastrof), Ministerstvo financí popř. Ministerstvo průmyslu a obchodu (ekonomické krize), Ministerstvo 
spravedlnosti (mezinárodní soudnictví), Ministerstvo dopravy (ohrožení dopravní infrastruktury) nebo 
Ministerstvo zdravotnictví (šíření pandemických onemocnění) (Veverka 2006, s. 27-28).
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zásahů státu) přes politizované (součást veřejné politiky, předmět oficiálního rozhodnutí 

a alokace zdrojů) až k sekuritizovanému (téma vnímáno jako existenční hrozba, která 

vyžaduje mimořádná opatření, mimo standardní politické procedury). Autoři dále 

upozorňují na skutečnost, že sekuritizace je intersubjektivním procesem. Na jedné straně 

musí být určité téma jako bezpečnostní problém prezentováno, na druhé straně musí být 

ze strany relevantního publika (veřejnosti) jako ohrožení bezpečnosti akceptováno 

(Buzan, Wilde, Waever 2005, s. 35-36). „Pro chápání určitého tématu jako bezpečnostní 

hrozby přitom není důležitá objektivita této hrozby, nýbrž to, že je téma jakožto hrozba 

prezentováno a tato prezentace je cílovým publikem přijata. Na rozdíl od politizace, 

sekuritizaci provází (resp. následuje) změna ‚pravidel hry‘ (tj. přijetí nových. 

mimořádných či nestandardních opatření)“ (Brázová 2011, s. 114). Sekuritizační pohyb

(krok) představuje první krok k sekuritizaci. Pokud není daná problematika přijata jako 

bezpečnostní hrozba ze strany veřejnosti, nedojde ke vzniku plnohodnotného 

bezpečnostního problému (Buzan, Wilde, Waever 2005, s. 35-36). Za sekuritizační 

pohyb lze označit i legislativní změny, které například v případě migrační politiky 

zavádějí restriktivnější opatření (Brázová 2011, s. 115).

Tato perspektiva představuje bezpečnost jako určitý proces, spíše než stav 

(Balabán, Duchek, Stejskal 2007, s. 25). Opačným procesem je proces desekuritizace, 

kdy se dané téma přesouvá z oblasti bezpečnostní politiky na úroveň běžné politiky 

(Waisová 2003, s. 43).

Aktérem sekuritizace je činitel, který prohlašuje referenční objekt za existenčně 

ohrožený, jedná se o hybatele procesu sekuritizace. Zpravidla se jedná o politiky, 

byrokratické aparáty, vlády nebo lobbistické a nátlakové skupiny. Funkcionálním 

aktérem je aktér působící na dynamiku bezpečnostních vztahů v daném sektoru. Tento 

druh aktéra výrazným způsobem ovlivňuje politické rozhodování na poli bezpečnosti 

(Buzan, Wilde, Waever 2005, s. 48, 54).

Buzan, Waever a Wilde definují sektory bezpečnosti jako určité náhledy na 

mezinárodní systém, „které staví do popředí jeden konkrétní aspekt vztahů a interakcí 

mezi veškerými jeho jednotkami“ (Buzan, Wilde, Waever 2005, s. 38). Tito autoři 

identifikují pět sektorů bezpečnosti (vojenský, environmentální, ekonomický, 

společenský a politický sektor).
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Vojenský sektor

Vojenský sektor zahrnuje tradiční oblast bezpečnosti a sekuritizace v tomto 

sektoru nabývá vysoce institucionalizované podoby5 (Buzan, Wilde, Waever 2005, s. 

61). Vojenská bezpečnost se zaměřuje na ochranu územní integrity a suverenity státu 

(Waisová 2003, s. 44). Základním, ale nikoliv jediným, referenčním objektem vojenské 

bezpečnosti je tedy národní stát. Referenčním objektem mohou být také jeho jednotlivé 

konstitutivní složky, vláda, národ a občanská společnost (pojmy národ a občanská 

společnost se nemusejí vždy překrývat, občanskou společnost může tvořit více národů). 

Potencionálním referenčním objektem může být náboženství, které v některých zemích 

představuje integrální součást sátu. Specifickým referenčním objektem jsou 

mezinárodní organizace jako NATO nebo EU. V abstraktnější rovině lze za referenční 

objekty označit také například princip rovnováhy sil, nešíření určitých druhů zbraní 

(jaderných, biologických, chemických) a mezinárodního práva (neútočení) (Buzan, 

Wilde, Waever 2005, s. 64-68). 

Zdrojem ohrožení mohou být druhé státy (jednotlivě nebo aliance), vnitřní 

opozice (separatisté, unionisté, revolucionáři, národy bez vlastního státu, domobrana či 

milice, zločinecké organizace). Aktérem sekuritizace ve vojenském sektoru jsou 

zpravidla zástupci státu, ale mohou se jím stát také představitelé mezinárodních 

organizací (např. generální tajemník OSN a NATO). Ve vojenském sektoru působí řada 

funkcionálních aktérů. Jedná se například o armádní složky, byrokracii, vojenský 

průmysl, případně žoldáci (Buzan, Wilde, Waever 2005, s. 68-74). 

Environmentální sektor

V environmentálním sektoru je referenčním objektem životní prostředí jako 

takové nebo zachování současné životní úrovně, v konečném důsledku samotná 

existence lidstva (Waisová 2003, s. 45). Hrozby v environmentálním sektoru se odvozují 

od poškození životního prostředí a zhroucení civilizace. Tyto hrozby lze rozdělit do tří 

skupin: (1) hrozby nezapříčiněné lidskou aktivitou, (2) hrozby zapříčiněné lidskou 

aktivitou, které znamenají existenční ohrožení lidské civilizace nebo jejích částí 

                                                            
5 Pokud určitý druh hrozby přetrvává dlouhodobě nebo se opakovaně vrací, dostává reakce na tuto 
hrozbu institucionalizovaný charakter. Nejvíce viditelný je tento fenomén právě ve vojenském sektoru, 
neboť státy si v důsledku reakce na hrozby vojenského charakteru vytvořily stálé administrativní aparáty, 
procedury a vojenské složky pro zvládání tohoto druhu hrozeb (Buzan, Wilde, Waever 2005, s. 38).
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(narušení ozonové vrstvy), (3) hrozby vzešlé z lidské aktivity, které ovšem neznamenají 

existenční ohrožení lidské civilizace (vyčerpání některých zdrojů nerostných surovin) 

(Buzan, Wilde, Waever 2005, s. 97). 

Aktéry bezpečnosti jsou vlády jednotlivých států, mezinárodní organizace, 

z hlediska odbornosti globální environmentální epistemická komunita a z hlediska 

nastolování agendy pak aktivistické a lobbistické nevládní organizace. Opozičními 

aktéry mohou být také průmyslové a zemědělské lobby. Funkcionálními aktéry mohou 

být ekonomičtí aktéři, jejichž jednání působí na ekosystém (nadnárodní korporace, státní 

podniky, zemědělský, chemický a jaderný průmysl, rybolov nebo těžařství) nebo vlády 

(nastavují pravidla prostřednictvím legislativních opatření) případně vládní agentury a 

mezivládní organizace (Buzan, Wilde, Waever 2005, s. 92-96). 

Existují tři možnosti propojení mezi zhoršováním životního prostředí a 

bezpečností: válka jako příčina zhoršování životního prostředí, zhoršení životního 

prostředí jako příčina ozbrojeného konfliktu nebo environmentální problémy jako 

bezpečnostní hrozba samy o sobě (globální oteplování) (Waisová 2003, s. 46).

Ekonomická bezpečnost

Ekonomická bezpečnost v liberálním pojetí znamená vytvoření stabilních 

podmínek, v jejichž rámci bude volně probíhat konkurenční boj (Buzan, Wilde, Waever 

2005, s. 115). V ekonomickém sektoru nalezneme celou řadu referenčních objektů

počínaje jednotlivci přes společenské vrstvy, státy6 až ke komplexnímu systému 

světového trhu. Hrozbou může být mezinárodní ekonomická krize, ilegální obchod, 

obchod s vojenskými technologiemi, rozevírání nůžek existujících nerovností, závislost 

na globálním trhu, bezpečnost dodávek nebo neschopnost uchovat si vlastní vojenskou 

výrobu. Aktéři sekuritizace působí na všech úrovních, na kterých nacházíme retenční 

objekty, nicméně nejvýraznějšími jsou zástupci států, IGOs a někdy firem. Příkladem 

funkcionálního aktéra, který působí v tomto sektoru, jsou firmy, případně stát, nebo 

IGOs (Buzan, Wilde, Waever 2005, s. 116-122).

                                                            
6

Ve vztahu ke státu jsou základními atributy ekonomické bezpečnosti přístup ke zdrojům a surovinám, 
měnová a finanční stabilita, konkurenceschopnost a výkonnost, stabilita finančních trhů a prevence 
globálních krizí (Balabán, Duchek, Stejskal 2007, s. 19).
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Společenská bezpečnost

Společenská bezpečnost se vztahuje ke kolektivům a jejich identitě. Podstatou 

společnosti je identita čili sebepojetí komunit a jedinců, kteří se chápou jako členové 

daných společenství (Balabán, Duchek, Stejskal 2007, s. 22). Referenčními objekty tedy 

mohou být kmeny, klany, národy, etnické menšiny, civilizace, náboženské skupiny a 

rasy. Aktéry sekuritizace jsou zejména představitelé uvedených společenských skupin. 

Důležitým funkcionálním aktérem, který působí v tomto sektoru, jsou média (Buzan, 

Wilde, Waever 2005, s. 143-145). 

Bezpečnostní hrozby vycházejí z ohrožení identity daného společenství, např. 

v důsledku rychlého nárůstu populace, migrace, nárůst nacionalismu nebo prohlubování 

rozdílů mezi Severem a Jihem (Waisová 2003, s. 45). Mezi nejběžnější témata 

spojovaná s ohrožením ve společenském sektoru patří migrace, jazykový a kulturní vliv 

sousedního společenství nebo ohrožení identity vlivem integrace nebo naopak 

separatismu (Buzan, Wilde, Waever 2005, s. 141).

Politický sektor

Do politického sektoru spadají nevojenské hrozby státní suverenitě. Politické 

hrozby směřují buď vůči suverenitě státu, jeho politickému uspořádání a ideologickým 

základům (Balabán, Duchek, Stejskal 2007, s. 18). Referenčním objektem může být 

teritoriálně definovaný stát,7 integrační uskupení typu EU,8 samostatně organizované 

společenské skupiny (etnické a národnostní menšiny, kmeny), transnacionální hnutí 

(náboženství) nebo instituce a organizace mezinárodního vládnutí (OSN, NATO). 

Aktérem sekuritizace bývá zpravidla vláda, nicméně mohou jimi být také vůdčí světová 

média, NGOs, INGOs, příkladem může být Rada bezpečnosti OSN (Buzan, Wilde, 

Waever 2005, s. 170-175). Problematiku sektorů bezpečnosti shrnuje Tabulka č. 1.

                                                            
7

Stát může být nejen referenčním objektem, ale ve vztahu ke svým občanům také zdrojem ohrožení, 
např. v případě diktatur a totalitních režimů (KLDR) nebo slabých a rozvrácených států (Somálsko)
(Balabán, Duchek, Stejskal 2007, s. 18).

8
V případě EU a dalších mezinárodních a nadnárodních referenčních objektů směřují bezpečnostní 

hrozby vůči jejich soudržnosti a fungování, popř. vůči jejich normám, pravidlům nebo institucím
(Balabán, Duchek, Stejskal 2007, s. 18).
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Tabulka 1: Sektory bezpečnosti a jejich obsah

Sektor
Vojenský Environmentální Ekonomický Společenský Politický

Oblast zájmu Suverenita
Územní integrita

Přežití
Kvalita života

Stabilní fungování 
ekonomiky

Identita Suverenita
Ideologie
Instituce

Zdroje hrozeb Jiné státy
Vnitřní opozice

Poškození ŽP
Zhroucení civilizace

Mezinárodní 
ekonomická krize
Zdrojová bezpečnost
Negativní dopady 
globalizace

Migrace
Nacionalismus
Populační růst
Rozdíly mezi Severem a 
Jihem

Separatismus
Zpochybnění 
legitimity režimu
Integrace
Organizovaný zločin
Rogue states

Referenční 
objekt/objekty

Národní stát
MO - NATO, EU
Principy 
mezinárodního 
společenství

Ekosystém
Lidský druh

Stát
Jednotlivci
Společenské skupiny
MO
Globální ekonomika

Národ
Kmen, klan
Národnostní/etnické menšiny
Náboženské skupiny
Rasa

Stát
MO – EU, OSN, 
NATO

Aktér/aktéři 
sekuritizace

Představitelé státu
Představitelé MO

Vlády, MO
Epistemické komunity
aktivisté

Představitelé státu, 
IGOs

Představitelé výše uvedených 
referenčních objektů

Vláda
RB OSN

Funkcionální aktéři Armáda
Byrokracie
Vojenský průmysl

Ekonomičtí aktéři
vlády

Firmy
Stát, IGOs

Média Světová média
NGOs, INGOs

Zdroj:  (Buzan, Wilde, Waever 2005)
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Migrace a sektory bezpečnosti

Závěrem této části se zaměřím konkrétně na předmět této diplomové práce, 

migraci. Buzan, Waever a Wilde zařazují migraci do společenského sektoru, kde 

představuje jednu z hlavních hrozeb. „Migrace – svazek osob X je přetížen nebo 

naleptáván přílivem osob Y; X už nebude to, co bývalo, protože obyvatelstvo bude 

tvořit někdo jiný; identita X se kvůli posunu ve složení obyvatelstva mění“ (Buzan, 

Wilde, Waever 2005, s. 141). 

Nicméně prvky migrační problematiky lze nalézt i v dalších sektorech 

bezpečnosti. V environmentálním sektoru může být migrace jak příčinou, tak důsledkem 

environmentálních hrozeb. Přírodní katastrofy nebo trvalé zhoršení životního prostředí 

mohou vést k tzv. environmentálně motivované migraci. Naopak výrazné změny 

v rozložení obyvatelstva (v rámci státu nebo globálně) mohou zatížit životní prostředí 

(např. urbanizace a vznik slumů nebo vyčerpání přírodních zdrojů). 

Nelegální migrace a s ní spojená problematika organizovaného zločinu je 

hrozbou pro fungování institucí státu a jeho legitimitu, čímž spadá do politického 

sektoru. Fungování ekonomiky státu a tedy ekonomickou bezpečnost mohou ohrožovat 

nelegální ekonomické aktivity migrantů. Vnímáme-li teroristickou hrozbu, jako hrozbu 

spadající do vojenského sektoru, a tedy ohrožující suverenitu státu, může být migrace (a 

s ní spojený pohyb teroristických skupin přes hranice jednotlivých států; neúspěšná 

integrace přistěhovalců) zařazena i do tohoto sektoru. Mezinárodní migrace může být 

také vnímána jako důsledek válek a etnických konfliktů (Tabulka č. 2).

Ve vztahu k úrovním analýzy lze bezpečnostní aspekty fenoménu migrace 

sledovat na úrovni státu (omezování státní suverenity prostřednictvím napojování 

struktur organizovaného zločinu na struktury státu) a společnosti (nárůst míry 

kriminality ohrožující fungování a integritu společnosti) nebo na úrovni jednotlivce 

(neetická pracovní migrace a obchod s lidmi).
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Tabulka 2: Migrace ve vztahu k sektorům bezpečnosti

Sektor bezpečnosti Vztah k problematice migrace

Vojenský sektor Migrace jako důsledek válek, etnických konfliktů

Terorismus

Environmentální sektor Migrace jako důsledek environmentálních katastrof, změn 

ŽP, rozvoje infrastruktury

Migrace jako příčina zhoršení ŽP

Ekonomický sektor Nelegální ekonomické aktivity

Společenský sektor Ohrožení identity národa

Xenofobie, rasismus

Politický sektor Organizovaný zločin (trafficking/obchod s lidmi, 

smuggling/převaděčství)

1.2. Sekuritizace	migrace

Migrace je fenoménem, který provází lidskou civilizaci od jejich počátků. 

„Migrace spoluutvářela dějiny lidstva od jeho počátků do dnešních dnů. Vyvstávají-li 

v dnešní Evropě otázky přistěhovalectví a národní identity jako zvláště zneklidňující, 

není to tedy proto, že by migrace byla novým fenoménem“ (Baršová, Barša 2005, s. 7). 

Migrace tedy není novou skutečností, ale je neoddělitelnou součástí existence lidstva. 

Mezinárodní migraci pojímáme jako nevyhnutelný jev a přímou součást naší civilizace.

Migrace nebyla vždy z perspektivy státu vnímána jako problematika 

bezpečnosti, ačkoli některé migrační toky vedly k mnohým konfliktům, například 

konflikty mezi osadníky a původním obyvatelstvem při osidlování Ameriky (Castles, 

Miller 2009, s. 207). S bezpečností státu začíná mít mezinárodní migrace spojována až 

od přelomu 80. a 90. let 20. století (Brázová 2011, s. 115). Jef Huysmans a Vicki Squire 

dávají propojení migrace s bezpečností do souvislosti s geopolitickými změnami po 

skončení Studené války a se sociálními a politickými posuny spojenými s globalizací. 

Pro toto propojení mezi oblastmi migrace a bezpečnosti bývá používán termín 

migration-security nexus (Huysmans, Squire 2010, 169-170). 
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V Evropě převládal v 50. a 60. letech ekonomistický přístup k migraci, zejména 

v důsledku nedostatku lidských zdrojů. Imigranti byli zdrojem pracovní síly pro rozvoj 

poválečné Evropy. V důsledku ekonomických krizí 70. let dochází postupně k politizaci 

migrace a snahám o její regulaci, včetně snahy o zastavení pracovní migrace. Od 

počátku 80. let začíná být migrace stále více spojována s bezpečností,9 zejména začíná 

být vnímána jako ohrožení pro společnost hostitelských zemí, a to včetně ohrožení 

fungování sociálního státu a nárůstu kriminality (Brázová 2011, s. 115-116, Blažek 

2010). „…globální Sever, kde je migrace převážně vnímána jako ‚hrozba‘ pokud není 

pečlivě řízena“ (Huysmans, Squire 2010, s. 170). V důsledku teroristických útoků na 

USA 11. září 2001 dochází k zintenzivnění sekuritizace migrační problematiky. Zvláštní 

pozornost se soustřeďuje na propojení mezi přistěhovalectvím, selháním integrace a 

terorismem (Baršová, Barša 2005, s. 7). Z pohledu bezpečnostních studií bývá migrace 

zařazována mezi tzv. nové bezpečnostní hrozby10 (Sorensen 2005, s. 156).

Náhled na migraci z hlediska bezpečnosti je podporován nejen převládajícím 

diskursem, ale také institucionálním rámcem a dostupnými technologiemi. Problematika 

migrace spadá v evropských státech zpravidla do gesce ministerstva vnitra a činnosti 

orgánů policie, které mají z logiky věci tendenci pojímat danou problematiku 

z bezpečností perspektivy. Existence určitých technologií (např. biometrické snímače, 

počítačové sítě, databáze) a technokratických procesů11 (zapojení bezpečnostních 

expertů) dále nemusí být pouze implementací politických rozhodnutí, ale existence 

těchto technologií může naopak podporovat posun daného tématu dále do sféry 

bezpečnosti (Brázová 2011, s. 116,  Blažek 2010).

Sekuritizace migrace označuje „proces narůstající provázanosti mezi migrační a 

bezpečnostní problematikou“ (Brázová 2011, s. 115). Huysmans a Squire označují 

                                                            
9

O konce 80. let zejména pak v 90. letech dochází také k politizaci azylové problematiky. Případy zneužití 
azylového řízení pro účely pracovní migrace (a v obecné rovině k legalizaci pobytu), vedly k tomu, že na 
žadatele o azyl začalo být nahlíženo jako na potenciální pracovní migranty, kteří usilují o zneužití této 
formy mezinárodní ochrany (Brázová 2011, s. 116). 

10
Mezi další tzv. nové bezpečnostní hrozby patří choroby (např. HIV/AIDS), znečištění životního 

prostředí, terorismus, ekologická nestabilita, zločin, narkotika a ekonomické krize (Sorensen 2005, s. 
156).

11 T. Blažek upozorňuje zejména na vliv, jaký na proces sekuritizace mělo fungování kvaziformálních či 
formálních skupin a klubů, které v rámci Evropských společenství od 70. let zprostředkovávaly spolupráci 
policejních důstojníků, zástupců tajných služeb, představitelů celních správ a dalších bezpečnostních 
expertů. Jedná se např. o Bernský klub, Vídeňský klub nebo skupinu TREVI (Blažek 2010).
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migraci za otázku nejistoty (insecurity), která směřuje k radikalizaci vyloučení a

ospravedlnění násilí (Huysmans, Squire 2010, s. 174). Na praktické úrovni se jedná o 

označení převládání bezpečnostního pojetí řešení otázek spojených s migrací. Do této 

oblasti spadá přijímání migračních politik a další legislativy výrazně restriktivního

charakteru.12 Podle některých autorů můžeme za sekuritizační akt v případě migračních 

politik například přijetí legislativní změny, která zavádí více restrikcí (Brázová 2011, s. 

115). V případě, že jsou takové změny přijaty ze strany veřejnosti, můžeme hovořit o 

úspěšné sekuritizaci. Problematiku migrace ve státech střední Evropy můžeme tedy 

prohlásit za sekutirizované téma, neboť je předmětem mnohých restriktivních opatření a 

tato opatření jsou veřejností přijímána jako oprávněná.

Obecně může propojení migrační a bezpečnostní problematiky nabývat tří 

základních podob, přičemž sekuritizace migrace se vztahuje zejména na druhý bod. 

1) mezinárodní migrace jako důsledek jiných bezpečnostních hrozeb, např. 

etnických konfliktů, válek nebo porušování lidských práv 

2) mezinárodní migrace může být vnímána jako bezpečnostní hrozba pro 

přijímající státy sama o sobě, zejména pokud nabývá intenzivní a 

nekontrolovanou podobu 

3) mezinárodní migrace může být chápána jako příčina dalších 

bezpečnostních hrozeb, např. xenofobie nebo rasového násilí (Kicinger 

2004).

Migration-security nexus můžeme také charakterizovat na základě hodnot, které 

jsou vnímány jako aspekty bezpečnosti, které jsou ohrožovány mezinárodní migrací a 

jejími důsledky:

- sociální stabilita (příliv imigrantů v souvislosti s nedostatečnou integrací a nárůstem 

xenofobie13), 

                                                            
12

Jef Huysmans a Vicki Squire upozorňují, že propojení migrace s bezpečnostní problematikou 
neznamená nutně, že za hrozbu jsou považováni všichni migranti. Spíš se jedné o ospravedlnění 
výjimečných opatření, která se rozšířila v evropských státech, Severní Americe, Austrálii a některých 
asijských státech. Tato opatření identifikují ‚nežádoucí‘ jako jsou ‚ilegální imigranti‘ a ‚žadatelé o azyl‘ (s 
ohledem na snahy o zneužití tohoto institutu) jako vyžadující intenzivnější kontrolu (Huysmans, Squire 
2010, s. 172).

13
„Mohou být [nekvalifikované, málo vzdělané skupiny na nejnižších příčkách sociálního žebříčku] dále 

pod tlakem konkurence ze strany velkých skupin imigrantů. Dvěma velmi známými následky tohoto 
vývoje jsou výbuchy pouličního násilí ve městech nebo posilování pravicově radikálních hnutí 
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- demografická bezpečnost (pokles a stárnutí populace v důsledku vysoké emigrace), 

- kulturní identita (např. „aféra šátku“ ve Francii),14

- systém sociální bezpečnosti a filozofie sociálního státu (ekonomicky neaktivní 

imigranti a žadatelé o azyl žijící ze sociálních příspěvků; neochota občanů platit 

daně pokud se domnívají, že imigranti se nepodílejí odpovídajícím způsobem) 

- vnitřní bezpečnost (kriminalita, mezinárodní nelegální obchod s drogami a 

zbraněmi, trafficking a terorismus) (Kicinger 2004).

Mezi hlavní sekuritizovaná témata ve vztahu k migraci v současné době patří:

- přístup k sociálnímu státu, 

- integrace,

- nelegální/neregulérní migrace - nelegální/neregulérní migrace je vzhledem ke své 

nekontrolované a nekontrolovatelné podobě vnímána jako nejproblematičtější aspekt 

migrace z hlediska bezpečnosti, bývá označována jako hrozba pro suverenitu státu, 

případně pro bezpečnost státu jako takovou (Brázová 2011, s. 117;  Baršová, Barša 

2005, s. 7). „Jazyk, který využívá metafory jako ‚příval‘ ospravedlňuje silnější 

zaměření na hraniční kontroly a upřednostnění pohraniční policie ve srovnání 

například se zaměstnavateli.“ (Huysmans, Squire 2010, s. 173).

Dále existují obavy ze zneužívání služeb sociálního státu imigranty, což může 

dále ohrožovat samotné fungování sociálního státu. Selhání integrace přistěhovalců 

může mít za následek takové bezpečnostní hrozby jako nárůst extremismu, sociální 

nepokoje nebo terorismus (Brázová 2011, s. 117;  Baršová, Barša 2005, s. 7). 

„Tyto úvahy se pohybují od strachu, že se uprchlíci mohou stát vlivnou 

politickou silou, až ke vlivu jaký migrace může mít na sociální soudržnost a dostupnost 

odpovídající pracovní síly“ (Huysmans, Squire 2010, s. 171).

                                                                                                                                                                                  
požadujících daleko exkluzivnější definici ‚společenství‘ a ‚národa‘… Součástí tohoto obrazu je snižující se 
efektivita národního vládnutí…“ (Sorensen 2005, s. 163 ).

14
Termín „aféra šátku“ bývá používán pro označení situace ve Francii na počátku roku 2004, kdy byla 

široce diskutována problematika nošení muslimských šátků žákyněmi ve francouzských školách
(Sedláčková 2004).
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Migrace a související pojmy

Pojem migrační politika bývá používán k označení politiky, která usiluje o 

přímou či nepřímou regulaci a řízení pohybu osob přes mezinárodní hranice. Součástí 

migrační politiky je imigrační politika a integrační politika. Imigrační politika 

stanovuje, kteří cizinci a za jakých podmínek se mohou dlouhodobě či trvale usadit 

v hostitelské zemi. Integrační politika se pokouší podpořit proces začlenění 

přistěhovalců do hostitelských společností (Baršová, Barša 2005, s. 9-10).

Tabulka 3: Migrační politiky

Migrační politika

Regulace, řízení pohybu osob přes mezinárodní hranice

Imigrační politika Integrační politika

Regulace vstupu přistěhovalců na území Regulace začleňování přistěhovalců do 
společnosti

Zdroj:  (Baršová, Barša 2005, s. 11)

Pojmy nelegální a neregulérní migrace bývají často zaměňovány, jejich význam 

ale není identický. Nelegální migrace znamená ilegální pobyt na území hostitelského 

státu, kdy cizinec překročil mezinárodní hranici bez potřebného oprávnění (např. 

překročení mezinárodní hranice bez platného víza nebo pasu). Neregulérní migrace

znamená situaci, kdy cizinec vstoupil na území hostitelského státu legálně, ale poté jeho 

pobyt legalitu pozbyl (např. cizinec přicestuje na platné vízum, ale po uplynutí doby 

jeho platnosti zůstane na území i bez jeho prodloužení, případně cizinec přicestuje na 

turistické vízum, ale na území hostitelského státu vykonává zaměstnání bez patřičného 

povolení) (Baršová, Barša 2005, s. 10;  Levrincová 2011, s. 166).15

S nelegální případně neregulérní migrací souvisí problematika převaděčství 

(smuggling) a obchodu s lidmi (trafficking). Trafficking znamená obchod s lidmi včetně 

dlouhodobého vykořisťování za použití nátlaku pomocí výhružek nebo použití síly. 

Nově se také objevuje pojem neetická pracovní migrace, který vyzdvihuje skutečnost, 

                                                            
15

V praxi jsou tyto pojmy často zaměňovány. Tato práce bude v dalších částech respektovat, jak tyto 
pojmy používají citovaní autoři.



22

že nerovnoprávné postavení migrantů je často různými způsoby zneužíváno16 (Brázová 

2011, s. 121-124).

S problematikou mezinárodní migrace souvisejí také následující pojmy. Tzv. 

push faktory jsou faktory, které podporují migranta v opuštění domovského státu, 

zatímco tzv. pull faktory přitahují migranta do cílové země (Stojanov, Gladišová 2011, 

s. 18). Migrační saldo označuje rozdíl mezi emigrací (vystěhovalectvím) a imigrací 

(přistěhovalectvím). Jestliže je migrační saldo kladné znamená to větší podíl imigrace, 

v případě záporného migračního salda převažuje emigrace (Iglicka 2000). 

Pojmem často používaným ve vztahu k migraci je také brain drain (odliv 

mozků)17 který bývá používán pro označení situace, kdy dlouhodobě dochází k odlivu

domácích odborníků do zahraničí. V případě, že jsou tito odborníci nahrazování 

příchodem odborníků z jiných států, hovoříme o tzv. brain exchange. Brain circulation

je pojem používaný pro situaci, kdy odborníci opakovaně cestují mezi zemí původu a 

zemí cílovou. Pokud dochází k trvalému nebo i dočasnému návratu odborníka do země 

původu a využití nabyté kvalifikace a zkušeností jedná se o tzv. brain gain (Schroth, 

Stojanov 2011, s. 76-77). 

Pojem cirkulární migrace označuje migraci osob, které se cyklicky pohybují 

mezi zemí cílovou a zemí původu. Důležitým aspektem je pohled na migranty, jako na 

aktivní aktéry vlastní mobility. Cirkulační migraci můžeme vnímat jako „širokou škálu 

převážně krátkodobých pobytů opakujícího se anebo cyklického charakteru, které 

nejsou doprovázeny úmyslem trvale anebo dlouhodobě změnit bydliště.“ (Schroth, 

Stojanov 2011, s. 80-81) Transmigranti jsou lidé, kteří se pohybují mezi více státy, tzv. 

v transnacionálním prostoru, žijí transnacionálním způsobem života (transnational 

livelihoods) (Stojanov, Gladišová 2011, s. 34). 

                                                            
16

Často se jedná o obcházení norem ze strany zaměstnavatelů, zejména ve vztahu k výši mezd a 
dodržování pracovně-právních předpisů (Brázová 2011, s. 122).

17
Příkladem problematiky brain drain je odliv odborníků, např. lékařů z rozvojových zemí do rozvinutých 

tržních ekonomik (RTE), kde se trvale usazují. 75% lékařů z Mozambiku a 81% zdravotních sester z Libérie 
pracuje v rozvinutých státech. Podle odhadů ztrácí Indie odchodem počítačových odborníků do USA 
ročně dvě miliardy USD. Některé rozvojové státy proto na mezinárodních fórech volají po kompenzaci 
ztrát z brain drain. Fenomén brain drain můžeme pozorovat také mezi Evropou a USA, případně mezi 
Východem a Západem Německa (Schroth, Stojanov 2011, s. 77). 



23

Remitence18 označují příjmy získané pracovníky v ekonomikách, kde nemají 

trvalé bydliště, nebo od zaměstnavatelů, kteří nemají sídlo v zemích původu pracovníka, 

případně transfery od obyvatel (rezidentů) jedné ekonomiky pro obyvatele ekonomiky 

jiné19 (Stojanov, Schroth, Mikes 2011, s. 44).

S ohledem na sekuritizaci migrace ve středoevropských státech bych v závěru 

této kapitoly chtěla zmínit negativní důsledky přijímaných restriktivních opatření ve 

vztahu k migraci. Zpřísňování migrační legislativy vede k rozšiřování prostoru pro 

nelegální praktiky, jako je např. obchod s lidmi nebo převaděčství, neboť možnosti 

legálního zaměstnání cizinců jsou ztížené, ale na pracovním trhu poptávka po levné a 

flexibilní pracovní síle trvá. Restriktivní migrační opatření dále vede k narušení vzorců 

cirkulační migrace, migranti se obávají, že po opuštění hostitelské země se do ní již 

nebudou moci vrátit (nezískají nové povolení/vízum, cítí nejistotu ohledně změn 

předpisů) a v mnohých případech se pak rozhodnou na území hostitelského státu zůstat 

(po uplynutí platnosti povolení k pobytu, čímž se dostávají do neregulérního postavení). 

Paradoxně tak může dojít až k nárůstu imigrace (Brázová 2011, s. 118-119).20

Restriktivní opatření také znesnadňují imigrantům úspěšnou integraci v rámci 

hostitelského státu, čímž dále prohlubují problémy, které byly příčinou zpřísnění 

bezpečnostních opatření (například v případě Francie sociální vyloučení imgrantů a 

jejich potomků, kulturní odcizení a s tím související sociální nepokoje). Podle Tomáše 

Blažka (2010) restriktivní legislativní opatření podkopávají samu podstatu liberálního 

státu, neboť ve vztahu k migraci používají jazyk národní bezpečnosti (hovoří o ohrožení 

národní bezpečnosti, tím se problematika migrace a jejího řízení, stává primárním 

                                                            
18

Někteří autoři používají také termín „sociální remitence“ (social remittances) pro označení 
nepeněžních a nehmotných statků, např. dovedností, know-kow nebo vazeb, které podporují rozvoj 
inovací, učení a předávání znalostí a technologií směrem do země původu (Stojanov, Schroth, Mikes 
2011, s. 48).

19
Celkový objem remitencí je těžko měřitelný, neboť v některých ekonomikách tvoří podle odhadů 

remitence zasílané neformálními kanály až 85% celkového proudu remitencí. Neformální formy převodu 
využívají především migranti s nízkými příjmy. Remitence představují v mnoha zemích největší zdroj 
zahraniční měny a převyšují finanční prostředky poskytované v rámci oficiální rozvojové pomoci (např. 
v Turecku, Mexiku, Kostarice nebo na Jamajce). V roce 2010 celosvětově dosáhl objem registrovaných, 
formálních remitencí výše 440 miliard USD (Stojanov, Schroth, Mikes 2011, s. 49-50).

20
Příkladem mohou být důsledky restriktivních opatření USA na hranici s Mexikem v 90. letech, nebo 

situace v mnohých státech západní Evropy v 70. letech a zpřísnění migrační politiky vůči migrantům 
z Maroka a Turecka (Brázová 2011, s. 119).
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zájmem exekutivy a bezpečnostních složek), v důsledku to pak vede až k ohrožení 

fungování liberální demokracie založené na vládě práva. 

Obecně tak restriktivní opatření brání všem zúčastněným státům využít 

rozvojový potenciál migrace v plné míře, například ztěžují zasílání remitencí a cirkulaci 

pracovníků, ze které by mohly těžit jak přijímající, tak vysílající společnost (přijímající 

státy by získaly potřebnou pracovní sílu, která by vedla k ekonomickému růstu; 

vysílající státy by mohly těžit ze zkušeností, které pracující získali v zahraničí) (Brázová 

2011, s. 119,  Stojanov, Novosák 2008).

Ve vztahu k výše uvedenému propojení migrace s problematikou bezpečnosti lze 

pro účely následující analýzy identifikovat hlavní témata z oblasti migrace, která jsou 

spojovaná s bezpečností. 

- počet migrantů ve vztahu k populaci státu

- neregulérní migrace

- kriminalita (organizovaný zločin)

- integrace

- přístup k sociálním službám

- zaměstnanost

1.3. Explanační	teorie	migrace,	bezpečnostní	aspekty

Existuje řada explanačních teorií migrace, tedy teorií, které vysvětlují příčiny 

migrace. Tato část se bude zabývat bezpečnostními aspekty několika základních 

explanačních migračních teorií. Koncept push a pull faktorů je základním modelem 

migračních teorií. Obecně mohou být tyto faktory ekonomického nebo sociálně-

politického charakteru. Ekonomickými push faktory mohou být vysoká nezaměstnanost, 

nízké platy, velká hustota osídlení, hospodářský pokles a zaostalost, na druhé straně pull 

faktory mohou představovat výhody jako vyšší plat, atraktivní pracovní místa, prosperita 

a rozvinutá ekonomika. Do skupiny sociálně-politických push faktorů mimo jiné patří 

válka, diskriminace nebo pronásledování, na druhé straně pull faktory mohou být mír, 

sjednocení rodiny, kulturní blízkost nebo preferenční zacházení (Stojanov, Gladišová 

2011, s. 18).

Neoklasická ekonomie vnímá migraci jako důsledek nerovnováhy mezi 

nabídkou (levná pracovní síla) a poptávkou (zájem zaměstnavatelů v hostitelských 
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státech), tedy na základě push-pull faktorů. Nová ekonomie migrace (NELM – New 

Economics of Labour Migration) pojímá migraci jako důsledek relativní, ne absolutní 

chudoby, a zároveň jako strategii celé rodiny ke zvýšení a zajištění příjmu. Migrující 

člen rodiny přináší nový a nezávislý zdroj příjmu, zatímco mu rodina poskytuje 

různorodou podporu.21 Teorie segmentovaného pracovního trhu vnímá migraci jako 

důsledek hierarchické segmentace pracovního trhu v přijímacích zemích, kde se na trhu 

práce vyděluje segment pracovních míst s nízkým sociálním statusem, která obsazují 

imigranti. 

Teorie migračních systémů vysvětluje migraci na základě propojení 

přijímajících a vysílajících zemí prostřednictvím historických, politických, kulturních a 

geografických vazeb a ekonomické závislosti. Z vysílajících zemí odcházejí pracovníci 

určitého oboru do určitých zemí. V přijímajících zemích pak má dělba práce mezi 

imigranty také etnické a rasové konotace. Teorie migračních sítí a transnacionálního 

prostoru chápe migraci jako propojení migrantů v hostitelském státě s krajany ve 

vysílající zemi případně dalších hostitelských státech prostřednictvím tzv. sítí (z 

anglického network). Sítě vznikají v důsledku migrace a zároveň migraci zpětně 

posilují. Obdobně přistupuje k problematice migrace také teorie kumulativní příčinnosti. 

Institucionalismus pojímá migraci jako důsledek institucionálních změn 

zapříčiněných migrací. Teorie klientelistické politiky vysvětluje existenci rozporu 

mezi sklonem národního státu chránit své hranice a občany a liberální imigrační 

politikou (koncentrace zisků z přistěhovalectví, např. levná práce nebo sjednocení rodin)  

(Baršová, Barša 2005, s. 267-278,  de Haas 2010). 

Podívejme se nyní na vybrané teorie podrobněji. 

Neoklasická ekonomie

Neoklasická ekonomie pracuje s push a pull faktory ekonomického charakteru. 

Východiskem této teorie je racionálně uvažující jedinec, který se migrací snaží 

maximalizovat svůj zisk (tj. příjem) přičemž se rozhoduje nejen na základě 

ekonomických faktorů (např. nezaměstnanost v domovském státě, náklady ne cestu, 

                                                            
21 Tato teorie má dva praktické důsledky pro migrační politiky, zaprvé, ovlivnit míru emigrace lze nejen 
prostřednictvím regulace pracovního trhu, ale také prostřednictvím regulace pojišťovacích a úvěrových 
trhů, zadruhé, růst příjmu obyvatelstva v určité oblasti může motivovat k emigraci (motivací k emigraci je 
dosažitelný zisk ve vztahu k ziskům ostatních) (Baršová, Barša 2005, s. 270).
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předpokládaná výše příjmu v hostitelské zemi), ale také migračních politik 

v přijímajících státech22 (Baršová, Barša 2005, s. 268  de Haas 2010). 

Z hlediska bezpečnosti je porozumění konceptu push-pull faktorů důležité. 

Pokud stát usiluje o řízení a regulaci migrace, je nezbytné pracovat s motivacemi, které 

v zemích původu vedou k migraci a zároveň také s důvody, které migranty přitahují do 

hostitelského státu. Často se například může ukázat, že očekávání, která jsou 

v migrantech vzbuzována např. zprostředkovatelskými agenturami, neodpovídají reálné 

situaci v přijímající zemi (Nožina, Kraus 2009, s. 39).

Teorie segmentovaného pracovního trhu

Teorie segmentovaného pracovního trhu pracuje s poptávkovou stranou 

mezinárodní migrace, tedy se situací v hostitelských zemích. Konkrétně se zaměřuje na 

strukturální podmínky v přijímajících společnostech. Na pracovním trhu v hostitelské 

společnosti se vyděluje segment pracovních míst s nízkým sociálním statusem (dead-

end-jobs), která jsou charakterizované nízkou mzdou (pro označení takových 

zaměstnání bývá také používán termín 3D – dirty, dangerous, difficult). Domácí 

pracovní síla se těmto zaměstnáním vyhýbá, a proto zde poptávka po zahraniční 

pracovní síle přetrvává i v případě, že na trhu práce je vysoká míra nezaměstnanosti. 

Imigrantům naopak nevadí vykonávat zaměstnání s nízkým sociálním statusem, neboť 

těžiště jejich sociálního uznání a identity se nachází ve státě původu. 

Z pohledu bezpečností politiky je problematickým momentem pokud se 

imigranti rozhodnou zůstat v hostitelském státě trvale, a tedy začnou vznášet nároky na 

rovné příležitosti ve vztahu k populaci přijímající země23 (Baršová, Barša 2005, s. 271). 

Z pohledu bezpečnosti se zde objevuje problematika integrace. Rozdělení pracovního 

                                                            
22

Problémem této teorie je, že nedokáže vysvětlit, proč z mnoha chudých zemí lidé nemigrují. Ti úplně 
nejchudší sami od sebe téměř nikdy nemigrují. Největší podíl pracovních migrantů nepochází 
z nejchudších států, ale ze zemí, které procházejí intenzivním ekonomickým rozvojem. Motivace 
k migraci není pouze výsledkem relativních příjmů (tj. rozdílu v příjmech), ale také absolutních příjmů. 
V případě, že blahobyt dosáhne určité výše, sklon k migraci ustává, přestože by z ní mohl jedinec 
profitovat (Baršová, Barša 2005, s. 268). 

V některých rozvojových státech Asie a Pacifiku je mezinárodní ekonomická migrace na základě této 
teorie vnímána jako prostředek rozvoje. Pro tento přístup bývá používán termín MRAB (Migration, 
Remittances, Aid and Bureaucracy) (de Haas 2010).

23
V takovém případě mizí oddělení sociální identity a pracovního místa, což může vést ke konfliktům 

mezi starousedlíky a nově příchozími (Baršová, Barša 2005, s. 271).
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trhu na skupinu pracovních míst pro „naše“ a pro „cizí“ úspěšnou integraci imigrantů 

ztěžuje a jejich sociální vyloučení může ohrožovat sociální stabilitu a vést ke vzniku 

sociálních nepokojů.

Teorie migračních sítí a transnacionálního prostoru

Teorie migračních sítí a transnacionálního prostoru se zaměřuje na vysvětlení 

způsobů, kterými se migrace udržuje a reprodukuje. Migrační sítě představují vazby 

mezi migranty a osobami jak v zemi původu, tak v cílové zemi. Sítě vznikají v důsledku 

migrace a zpětně ji posilují. Existence sítí (ustavených na základě příbuzenství nebo 

společného původu) pro migranty snižuje náklady na mezinárodní pohyb a zvyšuje 

očekávané čisté výnosy z migrace24 (Baršová, Barša 2005, s. 275). 

V důsledku globalizace a technologického rozvoje (internet, mobilní telefony, 

fax, televize, globalizace formálních a neformálních bankovních systémů) dochází ke 

vzniku permanentních transnacionálních prostorů, kdy migranti a jejich rodiny přijímají 

nové transnacionální identity (de Haas 2010). „Transmigranti jsou migranti, jejichž 

každodenní život závisí na mnoha stálých vazbách přes mezinárodní hranice a jejichž 

veřejné identity kombinují vztah k více než jednomu národnímu státu… Nejsou 

pouhými přechodnými návštěvníky (sojourners), neboť se usazují a začleňují do 

ekonomiky a politických institucí, lokalit a vzorců každodenního života země, v níž žijí. 

Zároveň však zůstávají zapojeni jinde v tom smyslu, že udržují vazby, budují instituce, 

vstupují do transakcí a udržují lokální a národní dění v zemích, z nichž emigrovali.“ 

(Baršová, Barša 2005, s. 276) Existence migračních sítí, které fungují nezávisle na státu, 

omezuje schopnost státu migraci kontrolovat a regulovat.

Institucionalismus

Institucionalismus se zaměřuje na vznik institucí v důsledku migrace, které 

migraci zpětně podporují. Jedná se například o instituce vznikající v důsledku snahy 

pomoci migrantům překonat úřední překážky pro vstup do země a následný pobyt 

v cílové zemi. Může se jednat o zprostředkovatelské agentury, v českém prostředí tzv. 
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Sítě poskytují informace o situaci v hostitelské zemi, představují pro migranty sociální ekonomickou a 
rezidenční základnu a zajišťují pomoc při hledání ubytování a práce (Baršová, Barša 2005, s. 275).
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klientský systém nebo systém nelegálního převaděčství. Na druhé straně do této skupiny 

institucí patří i nevládní organizace specializující se na pomoc migrantům a jejich 

podporu. Restriktivní migrační politiky vedou ke zvýšení aktivit nelegálních 

zprostředkovatelů a převaděčů, na jedné straně, a zároveň, na straně druhé i podporují 

činnost lidsko-právních organizací, kterým poskytují možnost zviditelnění a 

ospravedlnění vlastní existence (Baršová, Barša 2005, s. 277).

Tabulka 4: Bezpečnostní aspekty explanačních teorií migrace

Explanační teorie 
migrace

Bezpečnostní aspekty

Neoklasická ekonomie Push-pull faktory
Nová ekonomie migrace
(NELM)

Růst příjmů v oblasti nemusí vést ke zmírnění emigrace
Emigraci lze regulovat prostřednictvím regulace 
pracovního trhu a pojišťovacího a úvěrového trhu

Teorie segmentovaného 
pracovního trhu

Integrace (oddělení pracovních míst pro „domácí“ a 
cizince)

Teorie migračních 
systémů

Propojení skupin přijímajících a vysílajících zemí na 
základě historických, politických, kulturních a 
geografických vazeb a ekonomické závislosti

Teorie migračních sítí a 
transnacionálního 
prostoru

Omezení schopnosti státu kontrolovat a regulovat migraci

Institucionalismus Vznik institucí v důsledku migrace, tyto instituce migraci 
zpětně podporují

Teorie klientelistické 
politiky

Rozpor mezi sklonem národního státu chránit své hranice 
a občany a liberální imigrační politikou

Zdroj: (Baršová, Barša 2005, s. 267-278,  de Haas 2010)
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2.	Migrační	problematika	ve	vybraných	středoevropských	

státech

Předmětem této kapitoly je analýza problematiky sekuritizace migrace ve 

vybraných státech střední Evropy. Pro účely komparativní analýzy byly zvoleny 

následující státy, Česká republika, Polská republika a Maďarská republika. Propojení 

migrace s bezpečností bude ve vztahu ke každému z uvedených států hodnoceno na 

základě témat z oblasti migrace spojovaných s bezpečností, která byla identifikována 

v předcházející kapitole (demografické faktory, neregulérní migrace, kriminalita, 

integrace, přístup k sociálnímu státu a zaměstnanost).

V rámci střední Evropy představuje Česká republika stát s vysokou migrační 

dynamikou a s nejvyšším podílem cizinců žijících na území (Baršová, Barša 2005, s. 

220; Eurostat 2013). Polsko je středoevropským státem EU s nejdelší vnější 

Schengenskou hranicí v délce 1 267 km, přičemž sousedí s jednou z hlavních 

zdrojových zemí migrace do střední Evropy, Ukrajinou (Wallace, Stola 2001, s. 32; 

MZV ČR 2013). Maďarsko je také státem, který leží na vnější hranici Schengenského 

prostoru, a jeho specifikem v rámci regionu střední Evropy je skutečnost, že početná 

komunita krajanů žije mimo hranice Maďarska ve státech regionu (Juhász 1995). 

Vybrané státy střední Evropy spojuje společná historie v průběhu 20. století, 

příslušnost k zemím sovětského bloku a následné politické změny včetně otevření 

hranic po pádu železné opony, a s tím související posun od emigračních zemí ke státům 

tranzitním či cílovým (Wallace, Stola 2001, s. 6). Ve vztahu k problematice 

mezinárodní migrace patřily středoevropské státy, které jsou předmětem této analýzy, 

tradičně mezi vystěhovalecké země,25 po pádu železné opony nicméně emigrace z těchto 

států spíše klesá, naproti tomu se uvedené státy staly cílovou zemí pro rostoucí počet 

mezinárodních migrantů především z Evropy a Asie (Wallace 2002). „Ve stejné době se 

ekonomicky rozvinutější státy jako Polsko, Maďarsko a Česká republika staly 

imigračními zeměmi téměř přes noc“ (Castles, Miller 2009, s. 114) Po skončení studené 
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Počínaje 19. stoletím miliony osob ze střední Evropy směřovaly do Nového světa nebo západní Evropy 
z ekonomických důvodů nebo kvůli pronásledování. V první polovině 20. století došlo k výrazným 
přesunům obyvatel v průběhu světových válek a následně po skončení 2. světové války. Studená válka 
pak znamenala uzavření hranic mezi státy Východního a Západního bloku, tedy omezení mezinárodní 
mobility (Wallace 2002). 
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války se středoevropský prostor stal vzhledem ke svému geografickému umístění 

prostředím výrazných migračních toků a tzv. nárazníkovou zónou mezi státy ES/EU a 

Státy východní Evropy a Balkánu (Wallace 2001, s. 77). V roce 2004 vstoupily všechny 

zvolené středoevropské země do EU, což dále podpořilo jejich posun k cílovým státům 

mezinárodní migrace (Castles, Miller 2009, s. 115).

Imigrace do uvedených středoevropských států vzkazuje některé společné 

charakteristiky. Společnými pull faktory jsou například relativně vyšší mzdy (v 

porovnání se zdrojovými státy) a ekonomická prosperita, stabilnější institucionální 

prostředí, ale zároveň tradice fungování nelegální/stínové ekonomiky. Pro žadatele o 

azyl je pak určující představa těchto středoevropských zemí jako „bezpečných států“ 

(Wallace, Stola 2001, s. 7-11)

Rozdíly mezi vybranými státy objevíme v jejich rozloze, počtu obyvatel 

případně podílu imigrantů na populaci. Polsko je největším a nejlidnatějším státem této 

skupiny zemí s rozlohou 313 000 km2 a počtem obyvatel 38 milionů. Naopak podíl 

cizích státních příslušníků vzhledem k populaci je nejnižší, v roce 2012 dosahoval 0,1%. 

Maďarsko je rozlohou větší než Česká republika, přičemž počet obyvatel je obdobný, 

Maďarsko má rozlohu 93 000 km2, počet obyvatel dosahuje téměř 10 milionů a podíl 

cizinců tvoří 2,1%. Česká republika s rozlohou 79 000 km2, počtem obyvatel 10 milionů 

a podílem cizinců 4,3%  reprezentuje nejmenší z vybraných států a zároveň stát, na 

jehož území se zdržuje nejvíce cizinců (World Factbook 2013, Eurostat 2013, Cizinci 

v ČR 2012).

Migrace a Evropská unie

Zvolené středoevropské státy jsou od roku 2004 členskými zeměmi EU a jejich 

migrační a azylové politiky jsou z velké části určovány touto skutečností. Proto bude 

následující část věnována přístupu EU k problematice migrace a azylu. Až do 

šedesátých let dvacátého století byla Evropa oblastí emigrace (mezi lety 1950-1959 

utrpěla Evropa čistou ztrátu 2,7 milionu obyvatel), počínaje 60. lety se Evropa stává 

imigračním kontinentem. Ekonomičtí imigranti se stali důležitou součástí poválečné 

ekonomické obnovy západní Evropy26 (Bade 2005, s. 281-282). Od 70. let se migrace 
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Ekonomičtí migranti představovali především levnou a flexibilní pracovní sílu, které se nedostávalo na 
domácím trhu. V mnohých západoevropských státech vznikaly náborové agentury, specializované na 
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stává předmětem restrikcí a kontrol. Od 90. let lze ve vztahu k problematice migrace 

v EU hovořit o její sekuritizaci. V reakci na teroristické útoky na USA 11. září 2011, a 

následné útoky na Madrid v roce 2004 a Londýn následujícího roku, došlo k 

zintenzivnění propojení mezi migrací a bezpečností, když se migrace a související 

otázky staly předmětem diskuzí o boji proti terorismu (Castles, Miller 2009, s. 207). „To 

vše naznačuje, že po 11. září [2001] byl security-migration nexus podpořen a 

bezpečnostní diskurs ve vztahu k migraci zůstal nezměněn, navzdory současným 

demografickým a ekonomickým potřebám,27 které volají po liberalizaci azylové a 

imigrační politiky EU“ (Karyotis 2007).

V rámci ES/EU byla vnější migrace zpočátku považována za záležitost 

jednotlivých členských států. Počátky mezivládní spolupráce v oblasti migrační politiky 

se objevují od druhé poloviny 70. let (Baršová, Barša 2005, s. 133-134). Do období 

neformální mezivládní spolupráce spadá například ustanovení skupiny TREVI, tzv. ad 

hoc skupiny pro migraci28 nebo Schengenská dohoda z roku 1985 (Karyotis 2007). 

Druhé období formování společné migrační politiky je charakteristické již 

institucionalizovanou mezivládní spoluprací a časově pokrývá období od platnosti 

Maastrichtské smlouvy do přijetí Amsterodamské smlouvy (1993-1999). Maastrichtská 

smlouva ustanovila EU jako „prostor svobody bezpečnosti a práva“ a problematiku 

migrace zařadila do tzv. třetího pilíře. Do tohoto období spadá zavedení společné vízové 

politiky vůči občanům třetích zemí (Baršová, Barša 2005, s. 136-137, Karyotis 2007). 

                                                                                                                                                                                  
nábor zahraničních pracovníků. Za zmínku stojí, že legalita pobytu takových pracovníků nebyla často 
nijak ošetřena, neboť se nepředpokládalo, že by se mohli ve státě trvale usídlit (Huysmans 2000). 

27
Odhaduje se, že pro udržení dostatečné dynamiky ekonomické a sociální úrovně by do roku 2025 

potřebovala EU získat mezi 600-900 tisíci ekonomicky aktivních imigrantů ročně (Balabán 2007, s. 43).

28
Tato skupina stála za vznikem Dublinské úmluvy o určení státu odpovědného za řízení o azylové žádosti 

podané v některém ze států ES. Úmluva byla podepsána v roce 1990, ale v platnost vstoupila až v roce 
1997 (Baršová, Barša 2005, s. 136). Stát příslušný k posouzení žádosti o azyl je určován na základě kritérií 
jako je místo podání nebo rodinné vazby. Dublinská úmluva má zjednodušit a urychlit proces 
rozhodování o žádosti. Praxe ukazuje, že jedním z hlavních důsledků je snížení počtu žádosti. Tím, že 
žadatel o azyl může v rámci EU podat pouze jednu žádost, dochází ke snížení jeho šance na kladné 
rozhodnutí. (Huysmans 2000) Dublinská úmluva znamená také restriktivnější přístup k problematice azyl, 
neboť žadatel, kterého odmítne jeden ČS, již nemůže požádat v jiném ČS a je vrácen do země původu
(Karyotis 2007).

S Dublinskou úmluvou souvisí také tzv. systém Eurodac ustanovený roku 2000, podle kterého ČS sejmou 
otisky prstů všem žadatelům o azyl, do databáze jsou také zařazovány otisky prstů všech osob, které se 
nelegálně zdržují na území některého z ČS (Scheu 2008).
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Boj proti nelegální migraci se stal součástí společné migrační politiky od samého 

počátku (Levrincová 2011, s. 163).

Třetí období, tedy od přijetí Amsterodamské smlouvy do současnosti znamenalo 

komunitarizaci migrační, vízové a azylové politiky a začlenění Schengenské dohody29

do právního rámce EU (Huysmans 2000). V návaznosti na Amsterodamskou smlouvu a 

závěry následného summitu v Tampere byl v roce 2004 přijat tzv. Haagský program,30

jenž směřoval k vytvoření společné imigrační politiky a posilování „prostoru svobody 

bezpečnosti a práva.“ (Baršová, Barša 2005, s. 138-140) Na Haagský program navázal 

tzv. Stockholmský program přijatý v roce 2009, stanovující priority v oblasti justice a 

vnitřních věcí pro období 2010-2014. Ve vztahu k ekonomické migraci EU obecně 

podporuje imigraci kvalifikovaných pracovníků (tzv. Modrá karta EU)31 a vědců a 

výzkumných pracovníků a v oblasti integrace32 prosazuje právo na sloučení rodiny a 

rovné zacházení (Levrincová 2011, s. 148-150, 154, 160).

Nelegální migrace je jedním z hlavních témat v rámci migračních politik jak na 

úrovni Unie, tak vlád členských států. Bezpečnostní strategie EU přijatá v roce 2003 

pod názvem „Bezpečná Evropa v lepším světě“ (A Secure Europe in a Better World –

European Securiy Strategy) zahrnuje ilegální migraci do oblasti hrozeb spojených 

s organizovaným zločinem. „Pašování drog, obchod s lidmi, proliferace zbraní, ilegální 

migrace, finanční kriminalita, možné napojení na teroristické sítě, to vše tvoří rámec 

organizovaného zločinu, jehož efektivní potírání není v silách jednotlivých států a je zde 

nezbytný předpoklad mezinárodní a nadnárodní spolupráce“ (Frank 2007, s. 59). V roce 

2005 byla zřízena Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších 

hranicích členských států Evropské Unie (FRONTEX), jejímž úkolem je podpořit 
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Pro sdílení údajů o hledaných osobách a věcech v rámci posílení kontroly vnějších hranic 
Schengenského prostoru byl ustanoven Schengenský informační systém (SIS) (Zpráva o situaci v oblasti 
migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2011).

30 Cíle stanovené v Haagském programu zahrnují mj. zlepšení schopnosti EU zaručit základní práva, 
minimální procesní ochranu a přístup ke spravedlnosti, regulovat migrační toky a kontrolovat vnější 
hranice, bojovat proti mezinárodnímu organizovanému zločinu, potlačovat hrozbu terorismu a 
odstraňovat právní a soudní překážky soudních rozhodnutí v občanských a trestních věcech 
s přeshraničními dopady (Baršová, Barša, 2005, s. 141).

31
Tzv. Směrnice o modrých kartách byla přijata v roce 2009 a ČS měly povinnost ji transponovat do 

června 2011 (Levrincová 2011, s. 154). 

32
V roce 2009 bylo zřízeno Fórum integrace pro usnadnění výměny osvědčených postupů, mezi další 

aktivity EU v otázce podpory integrace patří vydávání Výročních zpráv o migraci a integraci nebo 
ustavení Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (Levrincová 2011, s. 161).
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spolupráci mezi členskými státy v oblasti řízení vnějších hranic, vypracování standardů, 

odborná příprava a analýza rizik. Do oblasti boje proti nelegální migraci patří také 

přijetí tzv. návratové směrnice v roce 2008 a tzv. sankční směrnice v roce 

následujícím.33 EU také uzavírá readmisní dohody (dohody o návratu ilegálních 

migrantů nelezených na území členských států EU) s třetími zeměmi.34 Od roku 2011 

funguje Vízový informační systém (VIS), který obsahuje údaje o žadatelích o víza, 

včetně biometrických údajů (Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na 

území České republiky v roce 2011). Přestože je v některých státech EU regularizace 

považována za jeden z nástrojů pro zvládání nelegální migrace, na úrovni EU je 

regularizace vnímána jako nástroj, jehož prostřednictvím by byl neoprávněně 

legalizován pobyt nelegálních migrantů a který vede k podpoření nelegální migrace 

(Scheu 2008). Obdobný názor zastávají i představitelé České republiky (MV ČR 2008).

EU a sekuritizace migrace

Migrace je v rámci UE vysoce sekuritizovanou problematikou, jak upozorňuje 

např. Jef Huysmans nebo Georgios Karyotis. „V tomto nastavení je migrace stále více 

prezentována jako hrozba pro veřejný pořádek, kulturní identitu vnitřní stabilitu a 

stabilitu trhu práce: je sekuritizována.“ (Huysmans 2000) Konstrukce migrace jako 

bezpečnostní problematiky podle názoru uvedených autorů souvisí s formováním 

společné migrační politiky v rámci ES/EU, kdy výrazný vliv měly již zmíněné 

technokratické struktury jako skupina TREVI, tzv. ad hoc skupina pro migraci, 

Schengenská dohoda a Europol, které ze své podstaty přistupují k migraci a azylu 

z hlediska bezpečnosti. „… tato fóra strukturovala rozvoj migrační politiky s jasným 

zaměřením na dimenzi bezpečnosti, a tím vytvářela propojení mezi zločinem, prodejem 

drog, terorismem a imigrací.“ (Karyotis 2007) Propojení migrace s bezpečnostní 

politikou dále souvisí s vytvářením společného trhu a odstraňováním kontrol na 

vnitřních hranicích EU resp. Schengenského prostoru. V této souvislosti jsou 
                                                            
33

Tzv. návratová směrnice se týká postupu při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků 
třetích zemí, přičemž upřednostňuje dobrovolný návrat. Tzv. sankční směrnice se vztahuje k nelegálnímu 
zaměstnávání státních příslušníků třetích zemí. Tato směrnice např. stanovuje minimální společné normy 
pro sankce (Levrincová 2011, s.  164-165). 

34 K 1.1.2012 bylo uzavřeno 13 unijních readmisních dohod: s Ruskem, Ukrajinou, Albánií, Srbskem, 
Černou Horou, Makedonií, Bosnou a Hercegovinou, Moldavskem, Srí Lankou, Hongkongem, Macaem, 
Pákistánem a Gruzií (Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky 
v roce 2011).
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privilegováni občané ČS, zatímco občané třetích zemí jsou podrobováni přísnějším 

kontrolám (Huysmans 2000). Tím dochází k formování „Pevnosti Evropa“ (Fortress 

Europe) (Bade 2005, s. 257). 

Georgios Karyotis uvádí, že bezpečnostní pohled na imigraci se v rámci diskurzu 

EU zformoval okolo čtyř okruhů, sociálního (migrace jako hrozba pro identitu a kulturu 

hostitelské společnosti), kriminologického (migrace jako hrozba pro veřejný pořádek), 

ekonomického (růst nezaměstnanosti, zpomalení ekonomického růstu, fungování 

sociálního státu - imigranti nejsou „my“, a proto by neměli plně participovat na 

benefitech sociálního státu) a poltického (ohrožení pozic vládnoucích elit – masový 

příliv imigrantů jako selhání schopnosti státu hájit zájmy svých obyvatel) (Karyotis 

2007).

Jef Huysmans identifikuje tři oblasti propojení migrace s problematikou 

bezpečnosti, vnitřní bezpečnost, kulturní bezpečnost a krize sociálního státu. Oblast 

vnitřní bezpečnosti je spojena s přelitím socio-ekonomického projektu ES do oblasti 

bezpečnosti. Odstranění kontrol na vnitřních hranicích je propojeno s obavami 

z nekontrolovaného přeshraničního pohybu (ilegální a kriminální aktivity teroristů, 

skupin mezinárodního organizovaného zločinu a imigrantů), proto je zpřísnění kontrol 

na vnějších hranicích vnímáno jako nezbytné. V oblasti kulturní bezpečnosti se jedná o 

ohrožení souboru hodnot, které charakterizují společnou identitu EU. Poslední oblastí je 

přístup k sociálnímu státu. Od 70. let roste v důsledku nárůstu nezaměstnanosti ve 

společnosti souboj o sociální benefity a v důsledku této skutečnosti se objevuje názor, že 

imigranti, azylanté a uprchlíci nemají nárok na sociální podporu. Poskytování sociálních 

benefitů azylantům je navíc prezentováno jako magnet, přitahující do země další 

imigranty (Huysmans 2000).

Z výše uvedeného vyplývá, že bezpečnostní diskurz k problematice migrace se 

na úrovni EU zformoval okolo témat jako je ohrožení identity a kultury hostitelské 

společností, propojení migrantů, azylantů s kriminalitou a nelegální migrací, a tedy 

ohrožením vnitřní bezpečnosti a stability, a dále ohrožení ekonomické stability a 

fungování sociálního státu. Ve vztahu k sektorům bezpečnosti, se kterými pracují 

Buzan, Waever a Wilde (2005), se jedná o hrozby spadající do společenského sektoru

(identita a kultura, sociální stabilita), ekonomického sektoru (ekonomická stabilita) a 

politického sektoru (vnitřní bezpečnost, kriminalita, nelegální migrace). Tato témata 
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propojující migraci s problematikou bezpečnosti na úrovni diskursů formujících politiky 

EU odpovídají okruhům stanoveným v předcházející kapitole pro účely komparace 

situace v oblasti migrace a bezpečnosti ve zvolených státech střední Evropy.

2.1.	Česká	republika

Tato část bude věnována analýze situace v oblasti migrace v prvním ze 

zvolených států, v České republice. Nejprve zde bude stručně shrnut vývoj migrace na 

území ČR, následující podkapitola bude věnována aktuální podobě migračních toků, 

další část se bude zabývat institucionálním a legislativním ukotvením současné migrační 

politiky ČR, poté bude následovat podkapitola věnovaná hlavním sekuritizovaným 

tématům ve vztahu k migraci a závěrečná část se zaměří na analýzu bezpečnostních 

aspektů migrace ve vztahu k realitě prostředí České republiky.

2.1.1.	Historický	vývoj	migrace	na	území

Území dnešní České republiky patřilo od poloviny 19. století do 90. let století 

dvacátého k vystěhovaleckým oblastem. Výjimku představovaly dvě návratové vlny po 

skončení první a druhé světové války. Od roku 1948 byly ekonomické důvody pro 

emigraci nahrazeny politickými.35 Dočasná pracovní migrace byla limitována pouze na 

země socialistického bloku, největší podíl zahraničních pracovníků na pracovním trhu 

Československa zaujímali občané Polska, dále na území dnešního českého státu 

pracovali, případně se vzdělávali, státní příslušníci Vietnamu, Kuby, Mongolska, 

Angoly, KLDR, Laosu a Kypru na základě mezinárodních dohod.36 Uvedené dohody 

byly po roce 1989 ukončeny a většina zahraničních pracovníků se vrátila do země 

původu37 (Baršová, Barša 2005, s. 205-219;  (Drbohlav 2004, s. 8-12).
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První vlna politické emigrace následovala ihned po puči v únoru 1948 (do konce roku 1953 opustilo 
Československo 44 tisíc osob), motivací pro druhou vlnu pak byly události srpna 1968, v jejich důsledku 
do konce roku 1973 uprchlo z Československa 127 tisíc osob (Baršová, Barša 2005, s. 211).

36
Největší počet vietnamských pracovníků se na území Československa zdržoval v roce 1983, kdy dosáhl 

výše 27 100 osob. Na základě mezinárodních dohod pracovalo ke konci roku 1990 na území dnešní České 
republiky 23 tisíc občanů Vietnamu, 3 800 občanů Polska, 270 občanů Mongolska, 100 občanů Kuby a 
120 občanů Angoly (Baršová, Barša 2005, s. 218-219).

37
Nicméně například někteří občané Vietnamu na území státu zůstali, aby využili nových ekonomických 

příležitostí, a později se pak stali jádrem nové přistěhovalecké komunity (Nožina, Kraus 2009, s. 25).
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Po roce 1989 se mezinárodní migrace na území Československa rychle stala 

významným fenoménem. S nárůstem mezinárodní migrace došlo také ke změně 

migračních toků na území, snížila se míra emigrace, oproti tomu došlo k nárůstu trvalé i 

dočasné imigrace a tranzitní migrace. Cílem tranzitních migrantů byly rozvinuté státy 

ES/EU a počet odhalených pokusů překročit hranici s cílem pokračovat do některého 

z rozvinutých států západní Evropy mezi lety 1995-1997 vzrostl z 27 tisíc na téměř 45 

tisíc. (Drbohlav 2001, s. 203, 211). 

Vývoj migrační politiky ČR

Andrea Baršová a Pavel Barša rozlišují tři období migrační politiky. První 

období od roku 1990 do roku 1995 je charakteristické liberálním přístupem k migraci, 

v jehož pozadí stál předpoklad návratu emigrantů, kteří opustili Československo v době 

komunismu. Druhé období ohraničují Baršová a Barša lety 1996-1999. V tomto období 

dochází ke zpřísňování migrační legislativy i praxe, k 1. lednu 2000 vstoupily v platnost 

dva nové legislativní předpisy, zákon o pobytu cizinců a zákon o azylu,38 které jsou 

platné dodnes (Baršová, Barša 2005, s. 221-223). Jedním z důvodů pro zpřísnění 

legislativy byla ekonomická recese z roku 1997, která následovala po relativně úspěšné 

ekonomické transformaci. Mezi lety 1992 a 1997 se Česká republika stala cílovou zemí 

pro početnou skupinu uprchlíků ze států bývalé Jugoslávie. Tito váleční uprchlíci se 

následně dobrovolně vrátili do nástupnických států (Drbohlav 2001:, s. 204, 210). 

Problémem migrační politiky v tomto období podle Dušana Drbohlava bylo, že „neměla 

žádné cíle s výjimkou snahy o přistoupení k EU a boje s nelegální migrací“ (Drbohlav 

2004, s. 75). Přijímaná opatření nebyla koncepční a měla spíš ad hoc charakter.

Třetí období začíná rokem 1999 a trvá do současnosti. Toto období je 

charakteristické snahou o komplexnější a konceptualizovanější přístup k problematice 

migrace. V roce 2003 byly vládou přijaty Zásady politiky v oblasti migrace cizinců

(Baršová, Barša 2005, s. 224-225). Obecně se trendy v oblasti migrace v České 

republice rychle přiblížily situaci ve vyspělých státech západní Evropy, a to s ohledem 

jak na kvantitativní aspekty (počty imigrantů), tak i kvalitativní aspekty jako jsou 
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Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (zákon 
o pobytu cizinců) a zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).
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podmínky pro migraci a mechanismy jejichž prostřednictvím migrace probíhá, nebo 

podobu migračních politik a praxe (Drbohlav 2004, s. 4).

2.1.2.	Současnost	– struktura	migračních	toků

K datu 31. prosince 2011 mělo na území ČR povolen trvalý nebo přechodný 

pobyt 434 153 cizinců, což představuje 4,3% vůči populaci (Cizinci v ČR 2012). Zákon 

o pobytu cizinců odlišuje dva druhy pobytu cizinců, přechodný a trvalý. Do kategorie 

přechodného pobytu spadá pobyt na základě víza k pobytu nad 90 dnů, povolení 

k dlouhodobému pobytu nebo potvrzení o dlouhodobém pobytu (vydáváno občanům EU 

a jejich rodinným příslušníkům, v případě, že se zdržují na území déle než tři měsíce). 

Občané EU39 tvoří podle Zákona o pobytu cizinců zvláštní kategorii ve vztahu 

k podmínkám pro vstup na území ČR. Druhou kategorii představují občané tzv. třetích 

států, kteří jsou povinni mít pro vstup a pobyt na území ČR vízum40 (Zpráva o situaci 

v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2011). 

Občané EU tvořili 35% z celkového počtu cizinců na území ČR, státní 

příslušníci třetích zemí představovali 65%, v rámci skupiny občanů EU tvořili 

nejpočetnější skupinu občané Slovenska (19%). Mezi cizinci pocházejícími ze třetích 

zemí dominovali občané Ukrajiny (27%), následovaní občany Vietnamu (13,4%). 

Občané deseti nejčastějších zdrojových zemí představovali celkem 82% všech cizinců 

na území ČR (Cizinci v ČR 2012). (Tabulka 5)

Podle věkového rozložení tvořili nejpočetnější skupinu imigranti v kategorii 

mladšího produktivního věku, tj. mezi 25 až 39 lety, tato věková kategorie tvořila 40,5% 

cizinců. Což souvisí s převažujícími ekonomickými motivy migrace do ČR. Cizinci 

pobývající na území déle než rok tvořili většinu (97%) z celkového počtu 

registrovaných cizinců (Cizinci v ČR 2012).
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Do této skupiny spadají občané členských států EU a států Evropského hospodářského prostoru, 
Norska, Švýcarska, Islandu a Lichtenštejnska (Cizinci v ČR 2012).

40 Výjimku tvoří skupina států, jejichž občanům je vízová povinnost odpuštěna v rámci jednotné vízové 
politiky EU. EU stanovuje seznam států, jejichž příslušníci musí mít pro překročení vnějších hranic vízum, 
a států, jejichž státní příslušníci tuto povinnost nemají (Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace 
cizinců na území České republiky v roce 2011).
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Tabulka 5: ČR, Top 10 zdrojových zemí v roce 2011

Počet migrantů Podíl migrantů

Cizinci celkem 434 153 100%

EU 27 151 276 35%

Slovensko 81 253 19,0%

Polsko 19 058 4,4%

Německo 15 763 3,6%

Bulharsko 7 435 1,7%

Velká Británie 4 924 1%

Ostatní země 282 877 65%

Ukrajina 118 932 27,0%

Vietnam 58 205 13,4%

Rusko 32 377 7,5%

USA 7 317 1,7%

Moldavsko 7 588 1,7%

Zdroj: Cizinci v ČR 2012

Ve vztahu ke druhu pobytu měl vyšší počet cizinců status přechodného pobytu, 

nicméně kategorie cizinců s trvalým pobytem představovala 46,3% všech cizinců 

pobývajících na území České republiky, což také naznačuje zájem o trvalé přesídlení, 

jak ilustruje tabulka 6. Azylanté a cizinci s doplňkovou ochranou představovali pouze 

0,5% cizinců41 (Cizinci v ČR 2012).
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Azyl a doplňková ochrana jsou formy mezinárodní ochrany. Osobou požívající doplňkové ochrany se 
rozumí cizinec, který nesplňuje podmínky pro udělení azylu podle zákona (č. 325/1999 Sb.), ale 
v průběhu řízení o udělení mezinárodní ochrany bylo zjištěno, že existují důvodné obavy z jeho návratu 
do země původu (Cizinci v ČR 2012).

V roce 2011 bylo v ČR podáno celkem 756 žádostí o mezinárodní ochranu, což je nejnižší počet za dobu 
existence samostatného českého státu. Počet žadatelů o mezinárodní ochranu klesá od roku 2004, tedy 
od vstupu ČR do EU. Hlavními zdrojovými zeměmi žadatelů o mezinárodní ochranu byly Ukrajina, 
Bělorusko, Rusko, Vietnam a Mongolsko. Mezinárodní ochrana byla v roce 2011 udělena celkem 383 
cizincům, z toho 113 získalo azyl a 270 doplňkovou ochranu. Stejně jako v předchozích letech byl azyl 
nejčastěji udělen státním příslušníků Myanmaru (34,3%). V řízení o udělení mezinárodní ochrany bylo 
v roce 2011 úspěšných pouze 37% žadatelů (azyl byl udělen 11% žadatelů o azyl a ve 26% případů byla 
udělena doplňková ochrana) (Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České 
republiky v roce 2011).
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Tabulka 6: ČR, Podíl cizinců podle druhu pobytu

Druh pobytu %

Trvalý pobyt 46,3

Vízum nad 90 dnů 2,8

Přechodný pobyt

(dlouhodobý pobyt a potvrzení o přechodném 
pobytu občanů EU a jejich rodinných 
příslušníků)

50,4

Azyl 0,5

Zdroj: Cizinci v ČR 2012

Závěrem se podívejme na vývoj počtu cizinců na území České republiky (Graf 

1). Jak již bylo zmíněno výše, patří ČR mezi země s vysokou migrační dynamikou. Na 

základě údajů OECD zveřejněných ve zprávě za rok 2004 o trendech v mezinárodní 

migraci zaujímala ČR mezi lety 1990 a 2002 z hlediska průměrného meziročního 

nárůstu zahraniční populace první místo mezi sledovanými státy (Baršová, Barša 2005, 

s. 220). V roce 2008 se na území ČR zdržovalo nejvíce cizinců, od té doby lze 

pozorovat mírný úbytek, důvodem jsou důsledky ekonomické krize a související snížení 

počtu udělených povolení k dlouhodobému pobytu, a tedy snížení podílu cizinců na trhu 

práce (OECD 2012). 

                                                                                                                                                                                  
Důvodem udělení azylu byly nejčastěji případy stanovené Ženevskou konvencí a dále sloučení rodiny
(Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2011).

V Ženevské konvenci z roku 1951 se jednalo zejména o ochranu uprchlíků z východní Evropy, kteří se 
v důsledku událostí druhé světové války nemohli nebo nechtěli vrátit do svých domovských států. Časové 
a regionální omezení bylo zrušeno protokolem z roku 1967. Za uprchlíka je o té doby považována každá 
osoba, která se z odůvodněných obav před pronásledováním kvůli své rase, náboženství, národnosti, 
příslušnosti k určité sociální skupině nebo kvůli svému politickému přesvědčení nachází mimo území 
země, jejíž občanství má, a nemůže nebo z uvedených obav nechce požívat ochrany této země (Bade 
2005, s. 343).
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Graf 1: Vývoj počtu cizinců s povoleným pobytem 1993-2011

Zdroj: ČSÚ 2013

2.1.3.	Migrační	politika

Gestorem migrační a azylové politiky ČR je Ministerstvo vnitra České 

republiky,42 a to na úrovni legislativně-koncepční, tak i realizační. Počínaje rokem 2009 

rozhoduje MV ČR o udělení trvalého pobytu a v roce 2011 byla na MV ČR převedena 

také agenda dlouhodobých víz a povolení k dlouhodobému pobytu.43 MV ČR je také od 

roku 2008 hlavním koordinátorem realizace Koncepce integrace cizinců na území České 

republiky. Na poli migrace a azylu spolupracuje s Ministerstvem zahraničních věcí, do 

jehož agendy spadá např. koordinace zahraniční rozvojové pomoci. V oblasti 

zaměstnávání cizinců má působnost Ministerstvo práce a sociálních věcí, které 

stanovuje kritéria pro vstup cizinců na trh práce. Právní úprava podnikání cizinců na 

území ČR spadá do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu. Na integraci cizinců 

se podílí také Ministerstvo pro místní rozvoj (Zpráva o situaci v oblasti migrace a 

integrace cizinců na území ČR v roce 2011).

                                                            
42

V rámci MV ČR se problematikou mezinárodní migrace, azylu a integrace zabývá odbor azylové a 
migrační politiky (OAMP), odbor správní a organizační složka státu pro Správu uprchlických zařízení 
(Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR v roce 2011).

43
Ministerstvo také rozhoduje o vydání tzv. zelené karty a tzv. modré karty. Obě tyto povolení jsou 

zároveň i povolením k pobytu na území ČR (Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na 
území ČR v roce 2011).
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Některé aspekty související s migrací byly vyhodnoceny jako vyžadující 

koordinaci více subjektů, a tedy byly vytvořeny meziresortní orgány, které se těmito 

konkrétními problematikami zabývají, jedná se o Koordinační orgán pro řízení ochrany 

státních hranic, Analytické centrum pro ochranu státních hranic a migraci a 

Meziresortní orgán pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců (Levrincová 2011, s. 

166).

V oblasti legislativy je základním zákonem upravujícím vstup a pobyt cizinců na 

území ČR, již výše zmíněný, zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České 

republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (zákon o pobytu cizinců). 

Problematiku azylu a doplňkové ochrany upravuje zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a 

změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

(zákon o azylu) (Baršová, Barša 2005, s. 223). 

Prioritou ČR v oblasti migrace je podporovat řízenou legální migraci a zároveň 

minimalizovat migraci nelegální. Ve vztahu k tomuto cíli byly usnesením vlády v lednu 

2003 přijaty Zásady politiky vlády v oblasti migrace cizinců. Tento dokument v šesti 

bodech stanovuje východiska migrační politiky ČR, jedná se o řídící roli státu v oblasti 

migrace, koordinaci postupu všech státních orgánů a orgánů územní a zájmové 

samosprávy, odstraňování všech forem nelegální migrace, nekladení překážek legální a 

přínosné migraci, široké zapojení nevládních a občanských subjektů, řešení 

humanitárních krizí na základě mezinárodní spolupráce a odstraňování jejich příčin 

(Levrincová 2011, s. 151). Tyto zásady lze rozdělit do tří okruhů. Za prvé, odstraňování 

nelegální migrace. Za druhé, podpora přínosným formám imigrace, a za třetí, řešení 

důsledků humanitárních krizí (Baršová, Barša 2005, s. 225).

Výše zmíněný cíl, podporovat přínosné formy imigrace je realizován 

prostřednictvím zaměření imigrační politiky na získávání ekonomicky aktivních 

migrantů a především vysoce kvalifikovaných imigrantů. Od ledna 2009 byl spuštěn 

projekt tzv. zelené karty, jehož prostřednictvím má být usnadněn přístup na český 

pracovní trh cizincům s kvalifikací, po které je v ČR poprávka44 (Levrincová 2011, s. 

158). Seznam volných pracovních míst, která jsou obsažitelná držiteli tzv. zelené 

                                                            
44 Vyhláškou MV ČR jsou stanoveny státy, jejichž příslušníci mohou žádat o vydání tzv. zelené karty. 
V roce 2011 se jednalo o 12 zemí: Austrálie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chorvatsko, Japonsko, 
Jižní Korea, Kanada, Makedonie, Nový Zéland, Srbsko, Ukrajina a USA (Zpráva o situaci v oblasti migrace 
a integrace cizinců na území ČR v roce 2011).
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karty,45 vede MPSV. V roce 2011 MV ČR rozhodlo o udělení 90 tzv. zelených karet

(Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR v roce 2011).

Ve stejné oblasti zájmu migrační politiky byl v roce 2011 v návaznosti na 

směrnici Rady EU č. 2009/50/ES zaveden institut tzv. modré karty. Tzv. modrá karta, 

nebo modrá karta Evropské unie, je určena cizincům s ukončeným vysokoškolským 

nebo vyšším odborným vzděláním. První dva roky je výkon zaměstnání omezen na stát, 

který danou modrou kartu vydal, poté se držitel modré karty může přestěhovat a 

vykonávat zaměstnání v jiném členském státě EU (Levrincová 2011, s. 154, 158). MV 

ČR v roce 2011 udělilo tzv. modrou kartu celkem 30 cizím státním příslušníkům 

(Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR v roce 2011).

Zaměstnávání cizinců je upraveno prostřednictvím zákona č. 262/2006 Sb. 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (zákoník práce) a zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zaměstnanosti). Zaměstnání 

cizinců, s výjimkou výše uvedených držitelů tzv. modré karty, zelené karty, a dále 

občanů EU a těch, kteří pobývají na území ČR na základě povolení k trvalému pobytu, 

je regulováno prostřednictvím nutnosti získat povolení od místně příslušného úřadu 

práce. Podnikatelské aktivity cizinců dále upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání, v platném znění a zákon č. 513/191, obchodní zákoník, 

v platném znění46 (Levrincová 2011, s. 157, 159).

2.1.4.	Sekuritizovaná	migrační	témata

Předmětem této části je určení témat z oblasti migrace, která jsou v prostředí 

České republiky spojována s bezpečností a jejich zasazení do širšího kontextu podoby 

dané problematiky v ČR.

                                                            
45

Tzv. zelené karty jsou vydávány ve třech kategoriích zaměstnání. Typ A je určen pro vysokoškolsky 
kvalifikované pracovníky a klíčový personál, typ B pro pracovníky na pracovních pozicích minimálně 
s požadavkem vyučen a typ C pro ostatní pracovníky (Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace 
cizinců na území ČR v roce 2011).

46 Výčet legislativy ČR vztahující se k problematice migrace a azylu je značně rozsáhlý a je možné nalézt 
na webových stránkách MV ČR (Migrační a azylová politika České republiky – Legislativní rámec, 
http://www.mvcr.cz/clanek/migracni-a-azylova-politika-ceske-republiky-
470144.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d)
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Nelegální migrace

Bezpečnostní strategie České republiky 2011 zařazuje „negativní aspekty 

mezinárodní migrace“ mezi devět identifikovaných hrozeb pro bezpečnost ČR. 

„Negativním jevem je zejména nelegální migrace a její možné důsledky, například 

napojení na organizovaný zločin. Pozitivní přínosy legální migrace pro kulturní, 

politický a ekonomický rozvoj společnosti může oslabit nedostatečná integrace 

přistěhovalců. Ta může být zdrojem sociálního napětí, které může ústit například 

v nežádoucí radikalizaci přistěhovaleckých komunit.“ (Bezpečnostní strategie ČR 2011) 

Problematika migrace je v Bezpečnostní strategii dále zmíněna v souvislosti dopady 

klimatických změn, demografickými změnami v rozvojových státech, nerovnoměrným 

ekonomickým rozvojem (na straně příčin, push a pull faktorů), terorismem a šířením 

infekčních onemocnění (na straně důsledků neboli hrozeb souvisejících s migrací).

Ilegální migrace je dávána do souvislosti nejen s aktivitami organizovaného 

zločinu, ale i s kriminalitou obecně47 (Frank 2007, s. 59). 

Česká republika je jak tranzitním státem nelegálních migračních toků,48 tak 

cílovou zemí. Odhady a stanovení počtu nelegálních migrantů jsou problematické, 

neboť vzhledem k podstatě nelegality, tzn. porušení právních předpisů, jde o fenomén 

neregistrovaný a osoby, které se v situaci nelegální migrace nacházejí, se snaží tuto 

skutečnost skrývat. Údaje o cizincích zadržených při nelegální migraci obsahuje 

Ministerstvem vnitra každoročně vydávaná Zpráva o situaci v oblasti migrace a 

integrace cizinců na území ČR, která rozlišuje dvě kategorie nelegální migrace, přes 

státní hranice ČR (vnější Schengenskou hranici) a porušování pobytového režimu 

(Čermáková, Lachmanová 2008, s. 92). V roce 2011 bylo při nelegální migraci v ČR 

zjištěno celkem 3 360 osob, přičemž v 97,6%  případů se jednalo o porušení pobytového 

režimu a pouze v 2,4% o nelegální překročení vnější Schengenské hranice ČR

(mezinárodní letiště).49 Mezi zadrženými nelegálními migranty dominovali občané 

                                                            
47

Označení migrantů jako „ilegálních“ posiluje ve společnosti tendence chápat migranty ve spojení 
s kriminalitou, nezaměstnaností, nemocemi a dalšími společenskými problémy (Nešporová 2008, s. 38).

48
ČR je mimo jiné tranzitní zemí pro občany Afgánistánu, směřující zejména do Rakouska, Německa, 

Velké Británie nebo skandinávských států (Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území 
ČR v roce 2011). V případě tranzitní migrace přes území České republiky, je hlavní trasou, ve směru 
východ – západ, cesta z jižní Moravy na sever Čech a přechod hranic do Spolkové republiky Sasko
(Brzybohatý 2005, s. 103).

49
Praha – Ruzyně, Pardubice a Brno – Tuřany (Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na 

území ČR v roce 2011).
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Ukrajiny (34,2%), následování státními příslušníky Ruska (10,5%) a Vietnamu (10,4%) 

(Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR v roce 2011).

Ve vztahu k celkovému počtu migrantů tvoří cizinci zadržení při nelegální 

migraci 0,8%. Celkový počet nelegálních migrantů na území ČR bude samozřejmě 

vyšší, jak již bylo zmíněno výše, je stanovení kvalifikovaného odhadu počtu nelegálních 

migrantů problematické. „Primárním cílem neregulérních migrantů je zůstat neviditelní 

pro systém, proto je jejich celkový počet těžko zjistitelný.“ (Dizdarevič, 2008: 19) 

Odhady počtu nelegálních migrantů v ČR se proto pohybují v širokém rozpětí mezi 

17 000 a 300 000 (tady mezi 4% a 70% cizinců v ČR)  (Drbohlav, Lachmanová 2008, s. 

176, 178).

Nelegální ekonomické aktivity cizinců

Problematika nelegální migrace je úzce propojena s otázkou nelegálních 

ekonomických aktivit migrantů. Nelegální ekonomické aktivity zahrnují situace, kdy 

cizinec nemá příslušné povolení k pobytu a současně i povolení k práci nebo podnikání, 

nebo případy, kdy cizinec povolení k pobytu má, ale pracuje nebo podniká bez 

příslušného povolení (např. migranti pobývající na území státu na základě turistického 

víza, kteří podnikají nebo pracují bez povolení příslušných úřadů). Dále do oblasti 

nelegálních ekonomických aktivit spadají situace, kdy cizinec má povolení k pobytu i 

k zaměstnání/podnikání, ale jiným způsobem porušuje zákony (o zaměstnanosti, 

živnostenský apod.), např. pracuje v jiném regionu, odvětví, profesi nebo u jiného 

zaměstnavatele než má povoleno nebo využívá tzv. švarc systému50 (Drbohlav 2008, s. 

23). 

Nelegální práce cizinců je definována v zákoně o zaměstnanosti jako situace, 

kdy „...cizinec nevykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu na základě 

pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy, nejde-li o manžela nebo dítě této fyzické 

osoby, nebo ji vykonává v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto 

povolení, je-li podle tohoto zákona povolení vyžadováno“ (Čižinský 2008, s. 15).

Podle Zprávy o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR v roce 

2011 bylo prostřednictvím kontrol krajských poboček Úřadů práce zjištěno celkem 

                                                            
50

Tzv. švarc systém je výraz používaný pro způsob ekonomické činnosti, kdy osoby formálně vystupují 
jako samostatní podnikatelé, ale pro zadavatele vykonávají činnosti typické pro pozici zaměstnance
(Drbohlav 2008, s. 24).
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1 487 porušení zákona o zaměstnanosti ve vztahu k nelegální práci cizinců. 

Podnikatelské aktivity cizinců kontrolují živnostenské úřady, v roce 2011 bylo těmito 

orgány zjištěno 1 686 porušení živnostenského zákona zahraničními fyzickými osobami 

a 654 porušení tohoto zákona právnickými osobami a účastí cizince ve statutárním 

orgánu. Z teritoriálního hlediska se nelegální zaměstnávání cizinců soustřeďuje v Praze 

a okolí, ve vztahu k občanství dominují mezi nelegálně zaměstnanými státní příslušníci 

Ukrajiny a Slovenska (Čermáková, Lachmanová 2008, s. 96). Podíl nelegálně 

zaměstnaných cizinců ve vztahu k cizincům vykonávajícím zaměstnání legálně byl 

v roce 2011 0,5% (Cizinci v ČR 2012). Cizinci nejčastěji nelegálně působí 

v následujících sektorech ekonomiky: stavebnictví (41%), pohostinství a ubytování 

(13%), služby v domácnosti, zemědělství a maloobchod (Drbohlav, Lachmanová 2008a, 

s. 111).

Kriminalita

Kriminalita cizinců je v českém prostředí předmětem statistik zveřejňovaných 

MV ČR i ČSÚ. Každoročně MV ČR zveřejňovaná Zpráva o situaci v oblasti migrace a 

integrace cizinců na území ČR i publikace ČSÚ Cizinci v ČR, také vydávaná každý rok, 

obsahují kapitolu věnovanou kriminalitě cizinců, MV ČR také pravidelně vydává 

Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České 

republiky, kde jsou zvlášť uváděna data o kriminální činnosti cizinců. Podle uvedené 

Zprávy o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České 

republiky v roce 2011 byl podíl cizinců na celkovém počtu pachatelů 6,5%., přičemž 

nejčastěji byli cizí státní příslušníci stíháni pro trestné činy maření výkonu úředního 

rozhodnutí, ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství, krádeže, zanedbání povinné 

výživy a dopravní nehody silniční z nedbalosti.51 Cizinci představovali 6,9% 

odsouzených v roce 2011, nejvíce odsouzených osob bylo státními příslušníky 

Slovenska, Ukrajiny a Vietnamu (viz Graf 2) (Zpráva o situaci v oblasti vnitřní 

bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2011).

                                                            
51 Ve spojení s nelegální migrací bylo v roce 2011 odhaleno 111 osob, které napomáhali nelegální migraci 
formou účelových sňatků, účelového otcovství nebo umožněním nedovoleného překročení státní 
hranice, ve většině případů se jednalo o občany ČR (Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a 
veřejného pořádku na území České republiky v roce 2011).
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Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR v roce 2011

uvádí, že v oblasti hospodářské kriminality, konkrétně spáchání trestného činu porušení 

práv k ochranné známce, cizinci představovali 75,7% ze všech stíhaných osob, 

uvedeného trestného se nejčastěji dopouštěli státní příslušníci Vietnamu. Vysoký 

procentuální podíl cizinců vůči domácí populaci lze nalézt také u trestného činu 

padělání a pozměnění veřejné listiny (46,7%), obchodování s lidmi (24,1%) a 

úplatkářství-podplácení (14,8%). 

Ve vztahu k celkovému počtu cizinců, kteří pobývají na území České republiky, 

představovali trestně stíhaní cizinci 1,7% a odsouzení cizinci 1,1%.

Graf 2: Trestně stíhaní cizinci v roce 2011 podle státní příslušnosti

Slovensko

Ukrajina

Vietnam

Polsko

Německo

Rusko

Zdroj: Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR v roce 2011

Organizovaný zločin

Specifickou oblastí je kriminalita cizinců páchaná v rámci působení skupin 

organizovaného zločinu. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného 

pořádku na území České republiky v roce 2011 dává nelegální migraci do souvislosti 

s pácháním další trestné činnosti, jak ze strany organizátorů (drogy, vydírání, 

ekonomická kriminalita), tak ze strany nelegálních migrantů (majetková a násilná 

trestná činnost nebo terorismus52). Pro skupiny organizovaného zločinu na území ČR je 

charakteristické, že jsou organizovány na základě národnostní příslušnosti a udržují 

úzké vztahy s domovským prostředím a krajany v okolních státech (Zpráva o situaci 

v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR v roce 2011). Jak uvádí Miroslav 

Nožina (2003, 2011) na území České republiky působí zločinecké organizace 

                                                            
52

ČR se za dobu své existence nestala dějištěm teroristického útoku. Nicméně se objevily poznatky o 
tranzitu členů některých zahraničních teroristických skupin a zájmu o nákup zbraní či technologií (Krulík 
2007, s. 108). 
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ruskojazyčné, vietnamské, balkánské, a dále skupiny jihoamerické, Středního Východu 

a subsaharské Afriky, přičemž nejvýznamnější jsou první dvě jmenované.53

Ve vztahu k působení ruskojazyčného organizovaného zločinu na území ČR je 

nutné zmínit fungování tzv. klientského systému.54 Tzv. klienti působí především 

v rámci ukrajinské komunity55 a jedná se o osoby, které „… organizují pracovní sílu a 

za účelem vlastního výdělku ji nabízejí na českém pracovním trhu.“ (Nekorjak, 2006) 

Tzv. klienti zprostředkovávají migrantům práci, ale poskytují i další služby jak 

migrantům (vyřízení potřebných dokladů, zajištění ubytování), tak zaměstnavatelům 

(zajištění pořádku na pracovišti, výplata mezd56), zároveň jsou součástí širšího systému, 

na jehož vrcholu stojí organizovaný zločin (Čermáková, 2008: 169). Skupiny 

organizovaného zločinu vnucují tzv. klientům „ochranu“, tedy je za poplatek nechávají 

podnikat a zároveň je chrání před jinými vyděrači. Mafie dále svým klientům poskytují 

služby jako půjčky, výroba dokladů nebo působení na orgány státní správy. Michal 

Nekorjak rozlišuje tři stupně tzv. klientského systému, vrcholem pyramidy jsou skupiny 

organizovaného zločinu, na spodním stupni jsou imigranti a mezi těmito skupinami stojí 

tzv. klienti (Nekorjak, 2006). 

                                                            
53

V rámci ruskojazyčných skupin dominují organizace ukrajinské a gruzínské. Zejména ukrajinské 
organizace se účastní na pracovním vykořisťování, organizování nelegální migrace a padělání úředních 
listin (Nožina 2003, s. 87) Gruzínské skupiny zaměřují svoji činnost na území ČR na finanční kriminalitu 
(legalizace prostředků získaných pácháním trestné činnosti v zahraničí) (Zpráva o situaci v oblasti 
migrace a integrace cizinců na území ČR v roce 2011), zatímco skupiny přímo z Ruska ovládají velké 
finanční transakce, obchod se zbraněmi a investice do nemovitostí a pokoušejí se pronikat do orgánů 
státní správy (Nožina 2011, s. 63). Aktivity vietnamských skupin se soustředí na daňovou oblast

53

(krácení DPH, daní z příjmu a spotřebních daní), legalizaci výnosů z trestné činnosti, porušování práv 
duševního vlastnictví a také výrobu a distribuci omamných a psychotropních látek (Zpráva o situaci 
v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2011). Škody 
způsobené celními a daňovými úniky při dovozu zboží do ČR dosahují stovek milionů až miliard korun. 
Podstatou daňového podvodu je krácení cla či daně prostřednictvím padělání příslušných dokladů 
v kombinaci s vykázáním dovozu na nekontaktní firmu (Nožina, Kraus 2009, s. 65-68). Skupiny z Balkánu 
se zaměřují na obchod s drogami a jejich dopravu států na Západ od ČR, stejně jako organizace 
subsaharské Afriky (zejména Nigerijci), Středního východu a Jižní Ameriky (Nožina 2003, s.245, Nožina 
2011, s. 64-67). 

54
Uvádí se, že tzv. klientský systém vznikl a udržuje se v reakci na relativní složitost a nepružnost českého 

administrativního prostředí (Nekorjak 2006, Nekorjak 2008, s. 52).

55
V omezeném počtu využívají tzv. klientský systém také migranti z Moldavska a Běloruska (Nekorjak 

2008, s. 50).

56
Obvykle si tzv. klienti strhávají až polovinu mzdy každého zaměstnance (Nekorjak 2006).
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Zaměstnanost cizinců

Zaměstnávání cizinců na českém trhu práce je dalším tématem, které je 

spojováno s bezpečností, zejména ve vztahu k nezaměstnanosti českých obyvatel a 

sociální stabilitě. V roce 2011 vykonávalo v České republice zaměstnání celkem 

310 921 cizích státních příslušníků, což představuje 72% všech cizinců na území ČR a 

6% ve vztahu k pracovní síle českého obyvatelstva (Cizinci v ČR 2012). Z celkového 

počtu ekonomicky aktivních migrantů tvořili cizinci v pozici zaměstnanců, evidovaní na 

úřady práce, 70% zatímco cizinci podnikající na základě živnostenského oprávnění 

představovali 30% (viz Graf 3) (Cizinci v ČR 2012).
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Graf 3: Zaměstnanost cizinců v ČR podle postavení v zaměstnání 
2001-2011

cizinci evidovaní úřady práce cizinci s platným živnostenským oprávněním

Zdroj: Cizinci v ČR 2012

Největší podíl na českém trhu práce měli v roce 2011 státní příslušníci 

Slovenska, Ukrajiny, Vietnamu a Polska, tito představovali celkem 77,3% všech 

ekonomicky aktivních cizinců. Ve vztahu k nejvyššímu dosaženému vzdělání byly 

v roce 2011 mezi ekonomicky aktivními migranty zastoupeny nejvíce skupiny 

s dosaženým základním vzděláním nebo bez vzdělání (33,5%) a středoškolské vzdělání 

bez maturity (29,9%) (Cizinci v ČR 2012). Občané států EU zpravidla obsazují pracovní 

místa, u nichž je vyžadována vysoká kvalifikace (Horáková 2006).

Hlavní oblastí ekonomických aktivit cizinců v České republice je zpracovatelský 

průmysl (31%), stavebnictví (22%), obchod (18%) a činnosti v oblasti nemovitostí a 

pronájmu a podnikatelské činnosti (15%). Podle klasifikace zaměstnání vykovávají 

cizinci nejčastěji profese spadající do kategorie pomocní nekvalifikovaní pracovníci 
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(31%), obsluha strojů a zařízení (19,5%) a řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, 

zpracovatelé, opraváři (25%). Z hlediska regionálního rozložení ekonomických aktivit 

migrantů dominuje Praha (32% ze všech ekonomicky aktivních cizinců), následovaná 

Středočeským krajem, Plzeňským krajem a Moravskoslezským krajem (Horáková 

2008). 

Přístup k sociálnímu státu

S tématem sociální stability ve společnosti souvisí i další problematika 

spojovaná ve vztahu k migraci s bezpečností, a to přístup cizinců k sociálnímu státu a 

sociálním službám, popřípadě přímo zneužívání sociálních služeb. Na dávky státní 

sociální podpory mají nárok osoby s trvalým pobytem a ostatní cizinci až po ročním 

pobytu ode dne nahlášení příjezdu na území ČR, poskytování dávek sociální péče je až 

na výjimky podmíněno trvalým pobytem, nebo státní příslušností ke státu EU/EHP.57

Michal Meduna v této souvislosti upozorňuje, že nárok na hmotné zabezpečení 

uchazečů o zaměstnání cizinci, ačkoli do něj musejí přispívat, zpravidla nemohou 

realizovat, neboť v okamžiku ztráty zaměstnání jim bývá ukončen i pobyt na území 

České republiky (Meduna 2003).

Přes určitou medializaci tématu zneužívání sociálních dávek cizinci (Cizinci 

falšují doklady! Neoprávněně pak pobírají sociální dávky, tn.cz, 24.2.2012; Řešení ODS 

proti zneužívání sociálních dávek, 24.3.2010; Litvínov chce zamezit zneužívání dávek 

cizinci, aktuálně.cz, 5.10.2010) není problematika čerpání dávek sociální podpory 

předmětem statistického výzkumu Výzkumného úřadu práce a sociálních věcí ani se 

neobjevuje ve statistických údajích zveřejňovaných ČSÚ, stejně tak není tématem MV 

ČR každoročně vydávané Zprávy o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na 

území České republiky. O čerpání sociálních dávek cizími státními příslušníky se 

zmiňuje pouze Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců: Společné soužití z roku 2011, 

která uvádí, že cizinci se na čerpání sociálních dávek podílejí minimálně (podíl na 

celkovém počtu dávek dosáhl v roce 2009 0,6%), stejně tak je nízký počet cizinců 

evidovaných úřady práce mezi uchazeči o zaměstnání (v roce 2009 celkem 4 523 osob, 

                                                            
57

Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 
pozdějších předpisů, pomoc v hmotné nouzi upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 
ve znění pozdějších předpisů (MPSV 2013).
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přičemž podporu v nezaměstnanosti pobírala méně než třetina tohoto počtu) 

(Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců: Společné soužití 2011). 

Integrace

Posledním migračním tématem spojovaným s bezpečností státu je problematika 

integrace cizinců do společnosti. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a 

veřejného pořádku na území České republiky v roce 2011 dává téma integrace přímo do 

souvislosti s bezpečností, když integraci označuje jako „jeden z nástrojů prevence 

nezákonných postupů při působení cizinců v ČR.“ 

V roce 2000 přijala vláda Koncepci integrace cizinců na území České republiky a 

Zásady koncepce integrace cizinců na území České republiky, uvedená koncepce byla 

aktualizovaná v roce 2006 a v roce 2008 byla agenda spojená s koordinací její realizace 

převedena z MPSV na MV ČR.58  V roce 2011 schválila vláda aktualizaci této koncepce 

prostřednictvím přijetí Aktualizované koncepce integrace cizinců: Společné soužití. 

Cílovou skupinou integrační politiky jsou občané tzv. třetích zemí, kteří legálně 

pobývají na území ČR.59 Hlavním cílem integračních přístupů je na základě této 

koncepce dosáhnout samostatnosti a soběstačnosti cizince tak, aby byl schopen se plně 

zapojit do života společnosti. Je tedy třeba, aby cizinci znali svá práva a byli schopni 

dostát svým povinnostem, orientovali se v prostředí, zvyklostech a způsobu života 

v ČR, byli schopni komunikovat v českém jazyce, byli samostatní a soběstační po 

sociální a ekonomické stránce a měli dostatek informací o tom, kde v případě potřeby 

mohou nalézt pomoc a podporu.60 Klíčovými prostředky pro úspěšnou integraci do 

                                                            
58

Projekty integrace cizinců jsou financovány především z rozpočtu (prostřednictvím MV ČR, MŠMT, 
MMR, MK ČR a ČSÚ) a prostřednictvím Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí 
2007-2013 (EIF) (Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 
2011).

59 Do cílové skupiny nejsou zařazeni občané EU/ EHP. Integrace žadatelů o mezinárodní ochranu je 
realizována prostřednictvím Státního integračního programu (Levrincová 2011, s. 162). Státní integrační 
program se při podpoře osob s udělenou mezinárodní ochranou soustřeďuje na tři oblasti, výuku 
českého jazyka, zajištění bydlení a pomoc při vstupu na trh práce (Zpráva o situaci v oblasti migrace a 
integrace cizinců na území České republiky v roce 2011).

60
Pro podporu informovanosti cizinců o jejich právech a povinnostech vydává MV ČR publikaci s názvem 

Informační publikace pro cizince (vydávaná v šesti jazykových verzích  - angličtina, ruština, ukrajinština, 
vietnamština a mongolština), společným projektem MV ČR a MPSV v rámci poskytování informací 
cizincům je portál www.cizinci.cz, s ohledem na převod pobytové agendy z působnosti SCP na MV ČR byl 
spuštěn nový portál, www.imigracniportal.cz, pro poskytování informací ve vztahu k záležitostem 
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české společnosti mají být: znalost českého jazyka,61 ekonomická soběstačnost, 

orientace ve společnosti a vztahy v rámci komunity (Levrincová 2011, s. 161-163). 

Důležitým prvkem integrace cizinců je podle MV ČR zapojení nestátních 

neziskových organizací62 a aktivní role lokální a regionální samosprávy (Zpráva o 

situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2011). Na 

lokální úrovni vznikají od roku 2009 Centra na podporu integrace cizinců63 zřizované 

rozličnými subjekty (kraje, neziskové organizace, Správa uprchlických zařízení). Tato 

centra poskytují cizincům podporu např. prostřednictvím sociálního a právního 

poradenství, jazykových kurzů, socio-kulturních kurzů, tlumočení a provozování 

knihovny. Centra dále pořádají vzdělávací akce nejen pro cizince, ale také pro širokou a 

odbornou veřejnost (Blahoutová 2012).

2.1.5.	Analýza	bezpečnostních	aspektů	migrace	v ČR

Cílem této části je zhodnocení sekuritizace témat z oblasti migrace ve vztahu 

k reálné situaci v prostředí České republiky a to v souvislosti se zařazením těchto témat 

do sektorů bezpečnosti.

Společenský sektor

Začneme-li společenským sektorem, tedy sektorem, kam problematiku migrace 

primárně zařazují Buzan, Waever a Wilde (Bezpečnost: Nový rámec pro analýzu, 2005), 

je oblastí zájmu bezpečnosti ohrožení identity a kultury společnosti, tedy demografické 

faktory. V České republice se nachází nejvíce cizinců z postkomunistických států 

střední a východní Evropy, Česká republika se etablovala jako důležitá cílová i tranzitní 

země mezinárodní migrace (Drbohlav 2008a, s. 58). V roce 2011 tvořili cizinci 4,3% 

                                                                                                                                                                                  
týkajících se pobytu v ČR (Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky 
v roce 2011).

61 Zákon o pobytu cizinců stanovuje, že k žádosti o trvalý pobyt je cizinec povinen předložit doklad 
prokazující požadovanou úroveň znalosti českého jazyka (Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace 
cizinců na území České republiky v roce 2011). Vzorový test je možné nalézt na webové adrese 
http://cestina-pro-cizince.cz/index.php?p=zkouska-nanecisto&hl=cs_CZ.

62
V roce 2011 spolupracovalo MV ČR na realizaci projektů mimo jiné s následujícími organizacemi: 

Poradna pro integraci, META, Berkat, Arcidiecézní charita Praha, Klub Hanoi, Kontaktní centrum pro 
cizince, Centrum pro integraci cizinců, Centrum multikulturního vzdělávání, Občanské sdružení Slovo 21, 
Člověk v tísni, Charita ČR, Sdružení pro integraci a migraci, aj. (Přehled projektů realizovaných v rámci 
integrace cizinců v roce 2011)

63
http://www.integracnicentra.cz/
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populace státu. Ačkoli výzkumy veřejného mínění ukazují, že významná část populace 

se domnívá, že cizinců na našem území žije „příliš mnoho“ (48%),64 ve srovnání se státy 

západní Evropy se jedná o relativně malý podíl, např. se Švýcarsko uvádí podíl cizinců  

19,7%, Rakousko 9,4%, Německo 8,9% , Belgie 8,2% (Baršová, Barša 2005, s. 220). 

Do oblasti sektoru společenské bezpečnosti dále patří problematika sociální 

soudržnosti a integrace. Téma sociální soudržnosti zahrnuje problematiku zaměstnávání 

cizinců a přístup cizinců k sociálnímu státu. V oblasti zaměstnávání cizinců v ČR 

představovali cizí státní příslušníci ve vztahu k české pracovní síle 6%, při celkové 

zaměstnanosti 72% všech cizinců, kteří pobývají na území ČR. Jak ukazují průzkumy 

veřejného mínění, mezi českou populací panují obavy z růstu nezaměstnanosti 

v důsledku konkurence ze strany cizinců na českém trhu práce.65 Nicméně výsledky 

šetření Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí ukazují, že vyšší podíl 

zaměstnanosti cizinců je v okresech/krajích s nízkou nezaměstnaností (Horáková 2006, 

Horáková 2008). „Většina okresů, ve kterých jsou migranti výrazněji zastoupeni, má 

spíše nízkou úroveň nezaměstnanosti, což by mohlo naznačovat, že cizinci na českém 

trhu práce nereprezentují významnější konkurenční subjekt pro domácí pracovní sílu, ba 

naopak, mohou spíše zaplnit mezery existující na trhu práce“ (Drbohlav 2008a, s. 61). 

Ve stejném smyslu se vyjadřují i zástupci neziskového sektoru (např. Konsorcium 

nevládních organizací pracujícíh s migranty v ČR 2012  Jelínková 2011). Ve vztahu 

k zaměstnávání cizinců je dále vhodné uvézt, že v důsledku působení řady faktorů, mj. 

nepříznivého demografického vývoje se ČR neobejde bez zahraničních pracovníků

(Kalinová, 2008).

Ačkoli je problematika zneužívání sociálních dávek cizinci v českém prostředí 

medializovaným tématem, není předmětem dlouhodobého výzkumu příslušných úřadů, 
                                                            
64

Výsledek průzkumu veřejného mínění CVVM z března 2013, Názory veřejnosti na usazování cizinců 
v ČR. V porovnání s rokem 2009 došlo k poklesu tohoto názoru na množství cizinců žijících v ČR (z 57% na 
uvedených 48). Z uvedeného průzkumu také vyplývá, že česká veřejnost je vstřícnější k imigrantům, 
pokud je důvodem jejich přesídlení studium, sloučení rodiny, pronásledování nebo války, hladomor a 
přírodní katastrofy. V případech, kdy cizinci přicházejí za účelem ekonomických aktivit, se zvyšuje podíl 
negativních názorů. Za zmínku stojí také, že v případě, kdy je důvodem příchodu cizinců do ČR to, „že se 
jim tady líbí, chtějí tady žít“, je podíl těch z dotázaných, kteří s takovým důvodem vyjadřují souhlas 
nejnižší (CVVM, 2013a,b).

65
Dle průzkumu veřejného mínění, který CVVM uskutečnilo v březnu 2013, 47% dotázaných souhlasí 

s výrokem „Levná cizí pracovní síla ohrožuje současné zaměstnávání českých občanů,“ dalších 34% 
s výrokem „spíše souhlasí“ zatímco pouhá 3% dotázaných s uvedeným výrokem rozhodně nesouhlasí
(CVVM, 2013a).31% dotázaných se dále domnívá, že cizinci zvyšují celkovou nezaměstnanost a celých 
58% se domnívá, že cizinci, kteří k nám přišli v posledních letech „představují problém“ (CVVM, 2013b)
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jak je uvedeno výše. Podíl cizinců na čerpání sociálních dávek je dle MV ČR minimální, 

stejně jako čerpání příspěvků v nezaměstnanosti (Aktualizovaná Koncepce integrace 

cizinců: Společné soužití, 2011). Ve vztahu k čerpání ze sociálního systému cizinci je 

nutné zmínit, že ekonomicky aktivní cizinci naopak do sociálního systému přispívají 

prostřednictvím povinných odvodů plateb na důchodové a sociální pojištění (Drbohlav, 

2008a: 38).

Problematika integrace cizinců je v českém prostředí chápána jako určitý 

prostředek řešení negativních aspektů mezinárodní migrace. Koncepce integrace 

českého státu rozlišuje dvě cílové skupiny imigrantů. Na jedné straně azylanty (kterým 

je poskytována podpora při zajištění ubytování, hledání zaměstnání a také jazykové 

kurzy) a na druhé straně na příslušníky tzv. třetích zemí, kteří legálně pobývají na území 

ČR. Prostředkem k úspěšné integraci této skupiny má být znalost českého jazyka, 

ekonomická soběstačnost a orientace ve společnosti (Levrincová 2011, s. 161-163). 

Počínaje rokem 2009 začínají na lokální úrovni působit Centra na podporu integrace 

cizinců, která mají cizincům poskytovat podporu v rozličných životních situacích

(Blahoutová 2012). Na integraci cizinců se také podílí množství neziskových organizací, 

někdy v rámci projektů spolufinancovaných ze strany MV ČR (Přehled projektů 

realizovaných v rámci integrace cizinců v roce 2011).

Politický sektor

Do oblasti zájmu sektoru politické bezpečnosti spadá ohrožení fungování státu a 

jeho institucí. Ze sekuritizovaných témat spojovaných s migrací sem zařazujeme 

problematiku nelegální/neregulérní migrace, kriminalitu cizinců, mezinárodní 

organizovaný zločin a částečně nelegální ekonomické aktivity migrantů (tuto 

problematiku lze zařadit také do oblasti ekonomické bezpečnosti). Problematika 

nelegální migrace je v českém prostředí ve vztahu k migraci primárním bezpečnostním 

tématem (Baršová, Barša 2005, s. 225). Celkový odhad počtu nelegálních migrantů na 

území ČR je s ohledem na charakter problému obtížný, jak uvedeno výše, pokud ale 

vyjdeme se statistik MV ČR/SCP o počtu cizinců zadržených při nelegálním překročení 

vnější Schengenské hranice nebo při porušení pobytového režimu, můžeme pozorovat 

mezi lety 2001 až 2011 výrazný pokles, dále lze usuzovat, že od roku 2008 je situace na 
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poli nelegální migrace relativně stabilizovaná (Graf 4) (Zpráva o situaci v oblasti 

migrace a integrace cizinců na území ČR v roce 2007 – 2011). 
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Graf 4: Vývoj nelegální migrace na území ČR 2001 - 2011

Nelegální překročení vnější schengenské hranice ČR Nelegání pobyt

Zdroj: Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR v roce 2007 – 2011,
Čermáková & Lachmanová, 2008: 93

S tématem nelegální migrace úzce souvisí problematika nelegálních 

ekonomických aktivit migrantů. V této souvislosti je nutné zmínit, že nelegální 

ekonomická aktivita, tzv. práce na černo,66 je v české republice značně rozšířená v rámci 

domácí populace. Výsledky průzkumů ukazují, že tzv. na černo pracuje okolo 20% 

populace67 (Fassmann 2008, s. 74). Neoprávněné ekonomické aktivity migrantů je tedy 

nutné chápat ve vztahu k tomuto kontextu. „Neformální ekonomický sektor jako takový 

(včetně zapojených zahraničních migrantů) je považován za strukturální součást 

ekonomického režimu i současného moderního kapitalismu. Zároveň lze předpokládat, 

že v zemích, kde je neformální ekonomika společností široce tolerována, je i vyšší 

pravděpodobnost neformálního zaměstnávání migrantů“ (Drbohlav, 2008b: 19). 

V tomto ohledu cizinci působící nelegálně na českém trhu práce reagují na poptávku ze 

strany zaměstnavatelů, což je tiše tolerováno ze strany státu (Drbohlav, 2008, s. 34, 44). 

Podle některých odhadů připadá např. ve stavebnictví na jednoho legálně zaměstnaného 

cizince až jeden cizinec pracující nelegálně. Čeští zaměstnanci v tomto případě 

                                                            
66

Práce na černo zahrnuje aktivity, které nejsou nelegální svojí podstatou, ale stávají se nelegálními 
v celkovém kontextu, neboť nejsou nahlášeny, neplynou z nich daně a platby na sociální pojištění, 
pracovníci nemají při vykonávaných činnostech zákonnou ochranu apod. (Fassmann 2008, s. 68)

67
V roce 2000 pobíralo nezdaněný příjem více než 38% obyvatel Česka v produktivním věku. Téměř 50% 

obyvatel pak nakupovalo nedeklarované zboží a služby (tj. vytvářelo poptávku po práci na černo)
(Fassmann 2008, s 73).



55

zpravidla neprotestují, neboť ti často zastávají práce, které čeští zaměstnanci odmítají a 

které jsou navíc hůře placené, takže na české zaměstnance připadne víc peněz (Kroupa, 

Kux 2008, s. 74). Nelegální zaměstnání a jiné ekonomické aktivity migrantů jsou 

zpravidla zmiňovány v kontextu s manuálním typem práce (nízko kvalifikované práce), 

ale například státní příslušníci USA nebo Kanady působí nelegálně v oblastech jako je 

překladatelství a výuka anglického jazyka (Drbohlav, Lachmanová 2008a, s. 110). 

Kriminalita cizích státních příslušníků je v českém prostředí vysoce sledovanou 

problematikou (Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR, 

Cizinci v ČR, Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na 

území České republiky) Celkový podíl cizinců v roce 2011 tvořil 6,5% mezi trestně 

stíhanými a 6,9% mezi odsouzenými (mezi cizinci pobývajícími na území ČR pak 

trestně stíhaní cizinci tvořili 1,7% a odsouzení cizinci 1,1%. Jak uvádí Zpráva o situaci 

v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky je podíl 

cizinců na kriminálních činech páchaných v ČR relativně stabilní (Graf 5). 

0

2000

4000

6000

8000

10000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Graf 5: Trestně stíhaní cizinci v ČR 2002 - 2011

počet trestně stíhaných cizinců

Zdroj: Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR v roce 2011

Specifickým problémem je působení mezinárodního organizovaného zločinu 

v oblasti mezinárodní migrace ve formě převaděčství (smuggling) a obchodu s lidmi 

(trafficking). Dle Zprávy o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR 

v roce 2011 bylo v roce 2011 pro trestný čin obchodování s lidmi stíháno celkem 29 

osob, z toho 7 cizích státních příslušníků.
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2.2.	Polská	republika

Cílem této části je přiblížit problematiku propojení migrace s otázkami 

bezpečnosti ve vztahu k realitě migračních toků v Polsku. V první části bude krátce 

představen historický vývoj migrace na území Polska, současná podoba migračních toků 

bude předmětem druhé podkapitoly a třetí část bude soustředěna na současnou migrační 

politiku. Následovat budou dvě části věnované problematice migrace a bezpečnosti. 

V první z nich budou představena témata, která jsou ve vztahu k problematice migrace 

v Polsku sekutitizována a závěrečná část bude obsahovat analýzu bezpečnostních 

aspektů migrace ve vztahu k polské realitě.

2.2.1.	Historický	exkurz

Území dnešního Polska bylo od poloviny 19. století oblastí masové emigrace, 

převažovaly ekonomické důvody a politický útlak spolu s etnickou diskriminací.68 První 

i druhá světová válka přinesly obrovské přesuny polského obyvatelstva, často 

nedobrovolné.69 Komunistický režim ustanovený po druhé světové válce znamenal 

uzavření hranic a restrikce migrace jako takové (Stola 2001, s. 176). Pro období do roku 

1954 je používán výraz „Velké uzavření“ (Walczak 2011). V důsledku částečné 

politické liberalizace po roce 1956 došlo k nárůstu emigrace Poláků do států západní 

Evropy, zejména Německa. Uvádí se, že do roku 1989 Polsko opustilo 1,9 milionů lidí, 

přičemž hlavní vlna se datuje do 80. let (nástup hnutí Solidarita), kdy z politických 

důvodů zemi opustilo až 1,3 milionu osob (Stola 2001, s. 175,  Walczak 2011).

Imigrace směrem do Polska byla do roku 1989 minimální, jednalo se zejména o 

návrat nuceně vysídlených osob. „Až do počátku devadesátých let do Polska nemířili 

zahraniční migranti“ (Okólski 2000). Marginální byly počty zahraničních pracovníků a 

zahraniční turisty označuje Marek Okólski dokonce za raritu (Okólski 2010, s. 25). 70

                                                            
68

Polské území bylo od roku 1795 až do roku 1918 rozděleno mezi Rusko, Německo a Rakousko-
Uhersko. Cílovými státy polské emograce byly v období 1870 – 1914 USA, Kanada a Brazílie. Podle 
odhadů opustilo území dnešního Polska v uvedeném období trvale 3,5 milionu Poláků (Walczak 2011).

69 V průběhu druhé světové války bylo přinuceno opustit Polsko až 4,5 milionu lidí, mezi lety 1945 až 
1948 pak Polsko opustily přibližně čtyři miliony obyvatel (Stola 2001, s. 176).

70
Určitou zajímavostí v této oblasti je příjezd více než třinácti tisíc řeckých komunistů na konci 40. let

(Walczak 2011).
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Do roku 1989 průměrný počet imigrantů nepřesáhl dva tisíce ročně (Stola 2001, s. 176). 

Kromě navracejících se krajanů přicházeli do Polska také rodinní příslušníci polských 

obyvatel ze států sovětského bloku a dále studenti z jiných komunistických států (SSSR, 

Bulharsko, Vietnam) (Okólski 2010, s. 24). 

Pád železné opony, otevření hranic a další související politické a společenské 

změny přinesly Polsku bezprecedentní nárůst migračních toků, zejména tranzitní 

migrace71 ve směru východ/jih k západní hranici a krátkodobé pracovní migrace občanů 

sousedních států (Okólski 2010, s. 27, Stola 2001, s. 175, 185). Mezi lety 1989 a 1999 

narostl počet přijíždějících cizinců desetkrát (Iglicka 2000).72 Velkou část těchto nových 

migračních toků tvořili nelegální tranzitní migranti (Okólski 2000). Cílovými zeměmi 

tranzitních migrantů byly především státy západní Evropy. Po roce 1989 dosáhl počet 

cizinců přijíždějících do Polska desítek milionů ročně. „Proto rok 1989 označuje jasný 

bod obratu v dějinách polské imigrace“ (Okólski 2010, s. 25).

V devadesátých letech byl důležitým fenoménem přeshraniční drobný obchod 

(petty-trade), za tímto účelem do Polska přijížděli především občané Ukrajiny a dalších 

post-sovětských států (Stola 2001, s. 191, Okólski 2010, s. 27).73 V letech 1993 až 1998 

dominovali mezi cizinci s povolením k trvalému pobytu v Polsku státní příslušníci 

Ukrajiny, Ruska a Kazachstánu, mezi cizinci s uděleným pracovním povolením pak 

občané Ukrajiny a Vietnamu (Stola 2001, s. 181, 183). Polsko se změnilo z čistě 

emigračního státu na zemi jak emigrační tak imigrační (Kicinger 2009).

Polská emigrace se s pádem železné opony neutlumila. „Polsko si zachovalo roli 

jednoho z výhradních vysílacích států Evropy“ (Kicinger 2009). Cílovými státy 

polských emigrantů mezi lety 1989 a 2004 byly především Něměcko, USA a Kanada, 

které byly cílem pro téměř 90% všech polských emigrantů (Stola 2001, s. 188). 

S vstupem Polska do EU se nejčastější cílovou zemí stává Velká Británie (38% 

emigrantů), následovaná Německem, Irskem a Itálií (Walczak 2011).

                                                            
71

Polské území k tranzitu na západ, především do Německa, využívali státní příslušníci Rumunka, 
Bulharska, post-sovětských států, bývalé Jugoslávie, Albánie a Turecka (Okólski 2010, s. 27).

72
V roce 1989 přijelo do Polska 8,2 milionu cizinců, o deset let později již 88,6 milionu cizinců (Iglicka 

2000).

73
V polských městech vznikaly trhy, kde tito drobní obchodníci prodávali své zboží, nejznámější z nich se 

nacházel ve Varšavě (Warshaw stadium market) Tyto trhy byly obklopeny sítí velkoobchodů a továren, 
které se staly centry obchodních aktivit a nelegálního zaměstnávání (Okólski 2010, s. 27).
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Vývoj migrační politiky

Přístup polských vlád k problematice migrace byl do roku 1997 charakteristický 

liberalismem. S ohledem na skutečnost, že pohyb přes území Polska výrazně převyšoval 

míru usazování cizinců, soustředila se přijímaná opatření právě na pohyb osob přes 

hranice a území Polska a nikoli na otázky související s imigrací. Přestože byla pozornost 

věnována tématu nelegální migrace, zůstával zájem na otevřenosti hranic, zejména ve 

vztahu k udržování dobrých vztahů s východními sousedy (Kicinger 2009, Stola 2001, 

s. 191).74

Jedno z prvních přijatých opatření ve vztahu k migraci, bylo zrušení restrikcí pro 

emigraci (Kicinger 2009). Zájmem polské vlády naopak bylo zajistit svým občanům 

přístup na zahraniční pracovní trhy. Dohody o bezvízovém vstupu pro občany Polska do 

států Schengenu byly doplněny readmisními smlouvami, které zavazovali Polsko 

přijmout nelegální migranty ze třetích zemí, kteří na území daného státu neoprávněně 

vstoupili z Polska.75 První taková smlouva, uzavřená s Německem (Agreement on the 

Cooperation on the Effects Due to Migratory Movements), vstoupila v platnost v květnu 

1993 (Stola 2001, s. 190, 196). „To mělo velký význam pro azylový systém: Polsko 

plně akceptovalo svoji roli bezpečné třetí země“ (Szulecka 2010, s. 62). V souvislosti se 

skutečností, že mnoho navrácených nelegálních migrantů na území Polska poté 

požádalo o azyl, vztahovala se další z oblastí přijímaných politik k otázkám uprchlictví 

a azylu (Stola 2001, s. 185).76 Imigrace, zejména pracovní, byla vnímána jako důkaz 

ekonomického úspěchu Polska (Stola 2001, s. 192).

V roce 1997 došlo k posunu k restriktivnějšímu přístupu k migraci, když byl 

přijat cizinecký zákon (Act on Aliens),77 který zpřísnil podmínky vstupu a zintenzivnil 

kontrolu hranic,78 což vedlo k omezení drobného přeshraničního obchodu (Castles, 

                                                            
74 Ve vztahu k východním sousedům byl v tomto období uplatňován bezvízový režim (Szulecka 2010, s.
62).

75
Například v roce 1997 Polsko přijalo okolo 4 800 osob na základě těchto dohod (Okólski 2000).

76
Polsko teprve v roce 1991 ratifikovalo Ženevskou konvenci, ve stejném roce byla v Polsku otevřena 

kancelář UNHCR a v prosinci 1992 se Polsko připojilo k IOM (Stola 2001, s. 196).

77
Cizinecký zákon z roku 1997 byl do velké míry inspirován cizineckými zákony států západní Evropy, 

například nově zavedl institut povolení k pobytu na dobu určitou, který polské právo do té doby neznalo
(Kicinger 2009).

78
Tento zákon stanovoval kontrolní mechanismy pro vstup, pobyt a tranzit a také zavedl kritéria pro 

zajištění a vyhoštění (Duszczyk, Lesińska 2012, s. 58).
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Miller 2009, s. 116).79 V devadesátých letech také vznikla repatriační politika zaměřená 

na návrat příslušníků polské diaspory, zejména ze států bývalého SSSR, například 

Kazachstánu (Duszczyk, Lesińska 2012, s. 58).80

Od roku 2003 začala v souvislosti s harmonizací politiky s acquis communitaire

EU platit vízová povinnost pro dříve preferované skupiny migrantů z Ukrajiny, Ruska a 

Běloruska (Castles, Miller 2009, s. 116).81 Představitelé Polska odkládali zavedení 

vízové povinnosti pro své východní sousedy, neboť vztahy s nimi byly a stále jsou 

pokládány za strategické.82 Nicméně připojení k EU bylo prioritou (Stola 2001, s. 197). 

Je nutné zmínit, že podmínky pro udělení víz občanům daných států byly až do roku 

2007 (plná implementace Schengenského aquis) značně liberální, například občané 

Ukrajiny nemuseli za vystavení víza platit žádné poplatky (Szulecka 2010, s. 64).

V roce 2003 byl přijat nový cizinecký zákon (Act on Aliens 2003), který byl 

novelizován v roce 2007 a je v platnosti dodnes (Szulecka 2010, s. 64).

Utváření polské migrační politiky bylo tedy definováno následujícími faktory: 

(1) minimální zkušeností s regulací imigrace vzhledem k dlouhotrvající tradici 

emigrace, (2) novým fenoménem žadatelů o azyl, (3) bezpečnostními požadavky 

s ohledem na skutečnost, že se Polsko stalo „vrátným na východní hranici EU“ a nárůstu 

nelegální migrace. Pro formování polské migrační politiky je charakteristické, že byla 

utvářena ve vztahu ke snaze o přistoupení k EU, reagovala tedy na požadavky Unie, ne 

skutečné migrační procesy (Duszczyk Lesińska, s. 2012: 58). „Polská migrační politika 

vznikající po roce 1989 může být shrnuta jako ‚řešení‘ současné situace, než jako 

                                                            
79

Aktivity občanů Ukrajiny a Ruska, kteří se v oblasti drobného přeshraničního obchodu nejvíce 
uplatňovali, se po roce 1997 přesunuly do oblasti zemědělství a stavebnictví (Castles, Miller 2009, s. 
116). Dalším důvodem pro omezení drobného obchodu bylo snížení rozdílů v cenách zboží, což 
znamenalo snížení výnosů (Walczak 2011).

80
Repatriace je chápána jako návrat do Polska s vidinou usazení. Vztahuje se na etnické Poláky a jejich 

potomky a zahrnuje privilegovaný přístup k získání polského občanství. Od roku 1996 je problematika 
repatriace stabilní součástí polské migrační politiky. Nicméně v porovnání s ostatními migračními toky je 
podíl repatriovaných marginální (Kicinger 2009).

81
Státy jako Ukrajina, Rusko a Bělorusko jsou na společném seznamu EU jako státy, na jejichž příslušníky 

se vztahuje vízová povinnost (Stola 2001, s. 197).

82
„Východní dimenze“ polské zahraniční politiky se vztahuje především na státy jako Rusko, Bělorusko a 

Ukrajina. Ukrajinci jsou v Polsku považováni za nejbližší národ, zejména s ohledem na historické 
zkušenosti. Mezi oběma státy probíhala a stále probíhá ekonomická i politická spolupráce, stejně jako 
rozličné kulturní kontakty (Iwański 2004). Polská zahraniční politika také dlouhodobě podporuje integraci 
Ukrajiny do Evropy (Čaněk 2004).
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vytváření migračního managementu orientovaného na budoucnost s jasně stanovenými 

politickými cíli“ (Kicinger 2009).

První komplexní dokument o migrační politice, Polská migrační politika –

současný stav a navazující kroky (The Polish Migration Policy: current state of play 

and further actions), byl přijat až v roce 2012 (Grot 2013). 

2.2.2.	Současná	podoba	migračních	toků

Polsko je státem s negativní migrační bilancí, v roce 2011 ze země vycestovalo 

17 400 polských občanů, zatímco 15 200 cizinců se do země přistěhovalo (Grot 2013). 

(Graf 6)

V roce 2011 žilo na území Polska 47 000 cizinců, ve vztahu k polské populaci 

tvořili cizinci pouze 0,1%. Větší podíl představovali občané tzv. třetích zemí (67%), 

zatímco občané EU tvořili 33% (Eurostat 2013). 97% cizích státních příslušníků se na 

území Polska zdržovalo déle než 12 měsíců. Nepočetnější skupiny imigrantů v rámci 

kategorie občanů EU tvořili v roce 2011 státní příslušníci Německa (11%), Itálie, 

Francie a Velké Británie, mezi příslušníky tzv. třetích zemí dominovali občané Ukrajiny 

(29%), Ruska (9%), Běloruska (8%), Vietnamu (5%)83, Arménie a USA (viz Tabulka 7) 

(Demographic Yearbook of Poland 2012). 

Mezi cizími státními příslušníky je nejvíce zastoupena věková skupina 30 – 44 

let (tvoří 33%) a silně jsou také zastoupeny osoby s dosaženým vysokoškolským 

vzděláním, 33% osob trvale usídlených a 39% přechodně pobývajících v Polsku uvádí 

jako nejvyšší dosažené vzdělání vysokoškolské.84 Teritoriálně je nejvíce imigrantů 

soustředěno ve velkých městech a jejich okolí, jedná se především o Varšavu, Lodž, 

Krakov, Poznaň, Gdaňsk, Wroclav, Gdaňsk a Štětín (Okólski 2010, s. 43).

Polská legislativa rozlišuje následující druhy pobytu: vízový nepřesahující dobu 

tří měsíců, povolení k pobytu na dobu určitou (Residence Permit for a Fixed Period), 

                                                            
83

Migrace Vietnamců do Polska začala v šedesátých letech, před rokem 1998 byl počet Vietnamců 
žijících v Polsku odhadován na 30 000. V současnosti je Polsko desátou nejčastější destinací vietnamské 
diaspory na světě a třetí v Evropě. Přes 75% registrovaných vietnamských imigrantů má vlastní podnik či 
živnost (Walczak 2011). Od roku 1996 tvoří Vietnamci druhou nejpočetnější skupinu v počtu vydaných 
pracovních víz (Iglicka,2000).

84
Například mezi imigranty z Ukrajiny je vysoké procento osob s vysokou kvalifikací. V roce 2006 získalo 

pracovní vízum 822 kvalifikovaných ukrajinských pracovníků. Ukrajinští pracovníci často působí jako 
manažeři, experti a specializovaní pracovníci, zaměstnanci ve zdravotnictví a učitelé (Walczak 2011).
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pro pobyt přesahují tři měsíce, povolení k usazení (Permit to Settle) a povolení k pobytu 

dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES (Long-term Resident’s EC Residence Permit)  

(Oleszkowicz 2009, s. 8-11). V roce 2009 bylo v Polsku celkem uděleno 2 794 povolení 

k usazení, 28 346 povolení k pobytu na dobu určitou a 5 005 povolení k pobytu 

dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES (Office for Foreigners 2013).

Tabulka 7: Polsko, Top 10 zdrojových států, procentuální vyjádření

Stát %

EU 27 33

Německo 11

Itálie 3

Francie 3

Velká Británie 3

Třetí státy 67

Ukrajina 29

Rusko
9

Bělorusko
8

Vietnam 5

Arménie 4

USA 3

Ostatní zdrojové země 22

Celkem 100

Zdroj: Demographic Yearbook of Poland 2012
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Graf 6: Vývoj imigrace a emigrace 1990 - 2011

0

10000

20000

30000

40000

1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011

imigrace emigrace

Zdroj: Demographic Yearbook of Poland 2012

O udělení mezinárodní ochrany85 žádalo v roce 2009 10 018 cizinců, udělena 

byla v 127 případech, tedy v 1,3% případů, nejčastěji byla mezinárodní ochrana udělena 

státním příslušníkům Ruska (77%) a Běloruska (16%)  (Office for Foreigners 2013). To 

znamená snížení oproti vývoji mezi lety 1996-2006, kdy byla mezinárodní ochrana 

udělena ve 3,5% případů (Okólski 2010, s. 29).

2.2.3.	Migrační	politika

Institucionální a legislativní rámec

Polská migrační politika je utvářena jak na celostátní, tak na regionální úrovni. 

Na úrovni celostátní spadá migrační politika pod Ministerstvo vnitra (Ministry of the 

Interior).86 Ministerstvo vnitra stanovuje základní priority migrační politiky a azylu 

(EMN 2009). Tématika zaměstnávání cizinců a vydávání povolení k zaměstnání spolu 

s problematikou integrace spadá pod Ministerstvo práce a sociální politiky (Ministry of 

Labour and Social Policy) (Stola 2001, s. 195). V oblasti integrace cizinců dále působí 

                                                            
85

Polská legislativa odlišuje čtyři formy mezinárodní ochrany: Ženevský status uprchlíka, azyl, strpění 
pobytu a dočasná ochrana (Koryś 2004, s. 48).

86
V rámci Ministerstva vnitra se na problematiku migrace zaměřuje Úřad pro cizince (Office for 

Foreigners) a Pohraniční stráž (Border Guard). Pohraniční stráž působí v oblasti kontroly a ochrany hranic 
od roku 1990 a byla utvořena podle vzoru západních států (Stola 2001, s. 195).
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Pracovní skupina pro integraci cizinců (Working Group on the Integration of 

Foreigners) (Lesińska 2010, s. 77). Při utváření migrační politiky hraje důležitou roli 

také Meziresortní komise pro migraci (Inter-ministerial Committee for Migration), která 

vznikla jako poradní orgán polského premiéra (EMN 2009). 

Na regionální úrovni působí administrativy šestnácti vojvodství, které utvářejí 

lokální politiku ve vztahu k migraci a azylu, stanovují podmínky repatriace a 

reemigrace, podmínky legalizace pobytu a zaměstnání cizinců a působí v oblasti 

integrace (EMN 2009). Na úrovni vojvodství je rozhodováno o udělení povolení 

k pobytu, tedy hraje důležitou roli při realizaci migrační politiky (Oleszkowicz 2009, s.

13). 

Základním zákonem ve vztahu k pobytu cizinců na území Polska je cizinecký 

zákon (Act on Aliens nebo také Act of 13 June 2003 on Foreigners), novelizovaný 

v roce 2007, který upravuje podmínky vstupu, pobytu, návratu a registrace cizinců. 

V roce 2003 byl také přijat zákon o ochraně cizinců (Act of Protection of Aliens - Act of

13 June 2003 on granting protection to foreigners within the territory of the Republic of 

Poland). Pobyt občanů EU a jejich rodinných příslušníků na území Polska upravuje 

zákon o pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků (Act of 14 July 2006 on the 

entry, stay and exit from the territory of Poland of the citizens of the European Union 

member states and their family members) (EMN 2009). 

Problematika zaměstnávání cizinců je upravena prostřednictvím zákona o 

podpoře zaměstnanosti a institucích trhu práce (Act of April 20, 2004 on Employment 

Promotion and Labour Market Institutions), zákoníku práce (Act of June 26, 1974- The 

Labour Code) a kritérií jednotlivých vojvodství pro udělování povolení k zaměstnání

(Jachacz 2009, 14). Opatření ve věci podnikání cizinců obsahuje zákon o svobodě 

ekonomické činnosti (The Act of June 2, 2004 on freedom of economic activity)

(Gwiazda 2009, s. 21).87

Migrační politika

Do roku 2012, kdy byla přijata koncepce Polská migrační politika – současný 

stav a navazující kroky, byla polská migrační politika charakterizována čtyřmi hlavními 

                                                            
87

Celkový výčet legislativy vztahující se problematice migrace (v angličtině) je možné nalézt na webových 
stránkách polského Ministerstva vnitra: http://www.udsc.gov.pl/LAW,265.html.
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tématy. (1) řídící role státu, (2) narůstající imigrace jako nevyhnutelný fenomén, který 

může v budoucnu ohrožovat sociální stabilitu, (3) v rámci EU je žádoucí volný pohyb 

pracovní síly, zatímco ve vztahu k imigrantům ze třetích zemí je žádoucí krátkodobý 

pobyt, (4) usazení je podporováno pouze v případě etnických Poláků (repatriantů) 

(Duszczyk, Lesińska 2012, s. 61).

Dokument s názvem Polská migrační politika – současný stav a navazující kroky

(The Polish Migration Policy: current state of play and further actions) přijatý polskou 

vládou v roce 2012 vyzdvihuje zájem o imigraci některých skupin (kvalifikovaní 

pracovníci, sezónní pracovníci, rodinní příslušníci, studenti) a je také prvním 

dokumentem, který se věnuje problematice integrace (dříve se integrační snahy 

soustředily pouze na cizince s udělenou mezinárodní ochranou a repatrianty) (Grot

2013). 

Přestože oficiálně nebyla existence emigrační politiky ze strany polského státu 

deklarována, někteří autoři ji označují za integrální součást migrační politiky. Od 90. let 

bylo jednou z priorit polských vlád zajistit svým občanům možnost vycestovat za 

zaměstnáním do států západní Evropy, což podporovalo emigraci Poláků do zahraničí. 

Možnost pracovat v EU byla následně prezentována polské společnosti jako jedna 

z hlavních výhod členství v EU (Kicinger 2009). 

2.2.4.	Sekuritizovaná	migrační	témata

Polská bezpečnostní strategie (National Security Strategy of the Republic of 

Poland) přijatá v roce 2007 zmiňuje problematiku migrace především ve dvou 

souvislostech. Jako problém je v dlouhodobém výhledu vnímána emigrace polských 

obyvatel do zahraničí, zejména ve spojení se stárnutím populace a klesajícím 

přirozeným přírůstkem obyvatel. „V dlouhodobém horizontu to povede k negativním 

změnám sociální struktury, což může vést ke kolapsu penzijního systému“ (National 

Security Strategy of the Republic of Poland 2007). Pro udržení ekonomického růstu 

bude nutné zaplnit prostor na trhu práce příchodem imigrantů, přičemž patřičná 

integrace do společnosti hostitelského státu je zásadní. Zároveň nárůst rozdílů v životní 

úrovni evropských států a jiných regionů světa může vést k masovým migračním 

pohybům. V této souvislosti je za hlavní hrozbu pro bezpečnost Polska považována 

nelegální migrace. „Nelegální migrace, zejména její organizované formy mohou 
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znamenat riziko pro Polsko“ (National Security Strategy of the Republic of Poland

2007).

Nelegální migrace

Problematika nelegální migrace je s otázkou bezpečnosti spojována od počátků 

utváření migrační politiky Polska (Kicinger 2009).88 Od vstupu do EU je Polsko 

členským státem s nejdelší vnější východní hranicí unie (Udrea 2004). Vzhledem ke 

geografickému umístění se Polsko po roce 1989 stalo územím masivní tranzitní 

migrace. „Polsko neláká migranty ani tak vlastními přednostmi (pracovní příležitosti, 

mzdy, sociální ochrana) jako svým umístěním jako bezprostředního souseda Německa, 

nejžádanější destinace v Evropě“ (Okólski 2000). 

Cizinecký zákon (Act on Aliens) rozlišuje tři kategorie nelegálních migrantů. (1) 

cizinci, kteří nelegálně překročí hranice státu, (2) cizinci, kteří na území státu pobývají 

bez patřičného povolení a (3) cizinci zapojení do nelegálních ekonomických aktivit 

(Szulecka 2010a, s. 72).

Počet cizinců zadržených při pokusu o nelegální překročení hranice od první 

poloviny 90. let kontinuálně klesá (Stola 2001, s. 186, 187).89 V roce 2011 bylo při 

pokusu o nelegální překročení hranice zadrženo 2 500 osob, v 90,6% případů se jednalo 

o státní příslušníky tzv. třetích zemí. Při pokusu o překročení hranice do Polska bylo 

zadrženo 65% osob, nejčastěji se jednalo o hranici mezi Polskem a Ukrajinou, s touto 

skutečností souvisí výrazný podíl zadržených občanů Ukrajiny (47%), dále se jednalo o 

občany Ruska, Běloruska, Turecka, Gruzie, Afgánistánu a Moldavska (Report on the 

State of Security in Poland in 2011). Na území Polska se podle odhadů nelegálně 

zdržuje přibližně 97 000 cizinců (Walczak 2011).

Pro potírání nelegální migrace jsou na základě polské legislativy využívány čtyři 

druhy instrumentů. Prevence (systém udělování víz), kontrola (kontrola povolení 
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Do roku 1993 se přes hranice Polska nelegálně pohybovali téměř výlučně občané bývalých 
socialistických států střední a východní Evropy (až 70% zadržených tvořili státní příslušníci Rumunska). Po 
roce 1993 dochází k nárůstu počtu nelegálních migrantů z asijských zemí, Vietnam, Turecko, Irák, a Afriky 
(Alžírsko) (Okólski 2000).

89
V roce 1992 se jednalo o 33 581 zadržených osob. Do roku 1998 došlo k poklesu na 11 128 osob

zadržených při pokusu o nelegální překročení hranice (Stola 2001, s. 187). Mezi lety 1997 a 2002 počet 
cizinců zadržených při pokusu o nelegální překročení hranice klesl o 40% (Koryś 2004, s. 15). Důvodem 
pro pokles nelegální migrace bylo přijetí readmisních dohod s Německem, Ukrajinou a Rumunskem a 
také rozvoj spolupráce při ochraně hranic s Německem (Szulecka 2010a, s. 73).
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k pobytu, inspekce úřadů práce), sankce (pokuty, vyhoštění, zařazení mezi nežádoucí 

osoby) a regularizace (amnestie pro nelegální imigranty, umožnění opuštění území bez 

právních důsledků, status strpění pobytu). V letech 2003 a 2007 proběhly dva 

regularizační programy s cílem snížit podíl nelegálně zaměstnaných cizinců a 

legalizovat pobyt cizinců dlouhodobě pobývajících na území Polska (Szulecka 2010a, s.

73, 74).90 V roce 2011 byl přijat zákon o třetí regularizaci, která proběhla v roce 2012. 

Podmínky regularizace byly liberálnější, oproti dvěma předcházejícím nezahrnovaly 

ekonomické faktory. Regularizace v tomto případě bude pro úspěšné žadatele znamenat 

povolení k pobytu na dobu určitou a možnost pracovat bez povolení k zaměstnání. 

Celkem bylo podáno 9 521 žádostí, konečné výsledky nebyly zatím zveřejněny (Grot

2013).

Nelegální ekonomické aktivity

Podle odhadů úřadu práce (National Labour Office) může v Polsku nelegálně 

vykonávat zaměstnání až desetinásobek legálně zaměstnaných cizinců. Až 70% 

nelegálních pracovníků pochází z Ukrajiny,91 výrazněji zastoupeni jsou dále státní 

příslušníci Běloruska, Ruska a Litvy. Nejčastěji se nelegální zaměstnávání cizinců 

objevuje v sektorech stavebnictví, zemědělství, zahradnictví, úklid, péče o děti a dalších 

službách (Stola 2001, s. 184;  Szczepański 2010, s. 68). Nelegální pracovníci původem 

z Ukrajiny zpravidla vykonávají práci pro polské zaměstnavatele, zatímco cizinci 

původem z Vietnamu, Arménie, Mongolska nebo Číny působí v rámci stínové 

ekonomiky prostřednictvím vlastních podnikatelských aktivit, nebo jsou zaměstnáváni 

krajany (Okólski 2010, s. 32).

                                                            
90

Podmínkami, které cizinci museli pro dosažení regularizace svého pobytu splnit, byl nepřetržitý pobyt 
na území Polska od roku 1997, zajištěné ubytování a příslib legálního zaměstnání, nebo prokázání 
dostatečných finančních prostředků pro zajištění živobytí a prokázání skutečnost, že dotyčný 
v předcházejícím roce nečerpal dávky sociální podpory. Nejvíce žádostí o regularizaci pobytu bylo 
podáno občany Arménie a Vietnamu. Pozitivně bylo rozhodnuto v roce 2003 o 76,8% žádostí, v roce 
2007 bylo úspěšných 78,2% žadatelů (Szulecka 2010a, s. 74). 

Miroslaw Bieniecki (2008) uvedené dvě regularizace kritizuje, neboť byly podle něho „ušity na míru“ 
vietnamské a arménské komunitě a ignorovaly ty skupiny migrantů, které regularizaci potřebují nejvíce, 
tedy Ukrajince, Rusy a Bělorusy, kteří tvoří největší skupinu nelegálně pobývajících migrantů. Podle 
Bienieckiho se jedná o migranty, kteří mají práci, mluví dobře polsky, tedy jsou ekonomicky i sociálně 
dobře integrovaní v rámci polské společnosti.

91
V roce 1995 byl počet nelegálních pracovníků z Ukrajiny odhadován na 800 000, přičemž pro situaci na 

některých místních pracovních trzích začal být používán výraz „ukrajinizace“ (Okólski 2000).
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S ohledem na přeshraniční obchod, který se v 90. letech rozvinul na hranicích 

s Ukrajinou a Běloruskem, a na rozvinutý sektor nelegální ekonomiky, přetrvává určitá 

tolerance státu vůči nelegální migraci a nelegálnímu zaměstnávání cizinců (Okólski 

2010, s. 52). Anna Kicinger (2009) označuje politiku státu ve vztahu k nelegálnímu 

zaměstnávání cizinců (zejména Ukrajinců) za „politiku tiché tolerance.“

Kriminalita

Medializovaná je hlavně problematika kriminality imigrantů z bývalého SSSR, 

kteří jsou spojováni s činy, jako jsou krádeže a vraždy a také s prostitucí, 

převaděčstvím, žebráním a obchodem s nelegálním zbožím. Dále se zájem médií upírá 

na témata související s nelegální tranzitní migrací a obchodem s lidmi (Stola 2001, s.

192).

Dariusz Stola (2001, s. 186, 188) uvádí, že kriminální činy spáchané migranty 

tvoří jen malé procento kriminálních statistik. Nejčastějšími pachateli jsou občané států 

bývalého sovětského svazu. Pro kriminalitu cizinců obecně platí, že oběťmi této trestné 

činnosti jsou zpravidla jiní cizinci, nejčastěji ze stejné země původu jako pachatelé.

Kriminalita cizinců není předmětem statistik zveřejňovaných Centrálním 

statistickým úřadem (Central Statistical Office - GUS), neobjevuje se ve vydávaných 

statistických ročenkách, ani není samostatným tématem ministerstvem vnitra vydávané 

Zprávy o stavu bezpečnosti v Polsku (Report on the State of Security in Poland in 2011), 

tato zpráva ve vztahu k migraci zmiňuje pouze problematiku nelegální migrace a 

obchodu s lidmi. Statistiky vztahující se ke kriminalitě cizinců zveřejňuje na svých 

webových stránkách polská policie.92

Organizovaný zločin

Na území Polska jsou aktivní zejména skupiny organizovaného zločinu 

původem z Ruska (Koryś 2004, s. 37). Dále zde působí skupiny organizovaného zločinu 

pocházející z Běloruska, Ukrajiny a Vietnamu, mezi národnosti, které se často na 

organizovaném zločinu podílejí, patří také Němci, Turci, Litevci a Italové (Nožina 
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http://statystyka.policja.pl/portal/st/932/50867/Cudzoziemcy__przestepczosc.html



68

2004, s. 32). Nicméně mediálně je prezentován zejména problém tzv. Ruské mafie 

(Stola 2001, s. 196).

Skupiny mezinárodního organizovaného zločinu v Polsku působí především 

v oblastech jako je obchod s lidmi a převaděčství, dále se také zabývají obchodem 

s narkotiky a nebezpečným materiálem, krádežemi aut a ilegálním obchodem (Koryś 

2004, s. 37). Od roku 1999 narůstají aktivity organizovaného zločinu v oblastech 

legalizace výnosů z trestné činnosti, ekonomické kriminality a korupce (Nožina 2003, s.

29). 

Emigrace

Polská bezpečnostní strategie (National Security Strategy of the Republic of 

Poland) označuje emigraci polských občanů ve spojení s demografickým vývojem 

v dlouhodobém horizontu jako hrozbu pro sociální stabilitu polské společnosti. 

V některých regionech ztrácí velká města mezi 10 až 15% obyvatel ve věku 20-

39 let, tedy značnou část pracovní síly, v některých venkovských oblastech je tento 

odliv ještě vyšší (Okólski 2010, s. 47). „Mezi emigranty dominují mladí obyvatelé 

městských oblastí“ (Iglicka 2000). Z výsledků sociologických průzkumů vyplývá, že 

téměř každý desátý polský občan v produktivním věku dočasně v zahraničí. Odliv 

obyvatelstva ve věku nad 15 let dosahuje 3,3% (Walczak 2011). V e vztahu 

k dosaženému vzdělání po roce 1990 narůstá podíl emigrujících Poláků s dosaženým 

základním vzděláním (přibližně 70%).93 Proto podle Krystyny Iglicke (2000) nelze 

hovořit o „odlivu mozků,“ přestože v některých oborech, jako jsou například počítačový 

odborníci, fyzikové a biologové, odchází do zahraničí až 15% odborníků, zejména do 

USA. 

Po vstupu Polska do EU vítali polští představitelé otevření pracovních trhů 

Velké Británie, Irska a Švédska pro polské občany (Ctibor 2007). V roce 2007 bylo 

množství lidí emigrujících z Polska tématem polské parlamentní volební kampaně,94 což 

vedlo ke vzniku programů na podporu návratu polských pracovníků ze zahraničí. V roce 

2008 byl zahájen program Máš plán na návrat? (Do you have a plan for return?) 

                                                            
93 V období Solidarity (v 80. letech) oproti tomu byl podíl akademiků mezi emigranty značný (Iglicka 
2000).

94
Často bývají ve vztahu k emigraci poláků politiky používány termíny jako „masivní emigrace“ a 

„největší vystěhovalecká vlna v Evropě“ (Ctibor 2007).
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v jehož rámci vznikla publikace s názvem Návratník – Příručka pro zvládnutí návratu 

(Returner – a guide to manage return).95 Ve stejné době byla zavedena právní podpora 

pro navracející se Poláky včetně odpuštění daní polským zaměstnancům pracujícím 

v zahraničí. Vypuknutí ekonomické krize návraty z emigrace nijak neovlivnilo

(Walczak 2011).

Zaměstnanost

Marek Okólksi dělí zahraniční pracovníky působící na území Polska podle 

regionu původu do tří skupin. (1) Východní Evropa, tedy Ukrajina, Rusko a Bělorusko, 

(2) státy Západu: Německo, Velká Británie, Francie, Itálie a (3) asijské země, především 

Vietnam, Čína, Turecko, Indie a Jižní Korea. Občanům těchto států bylo vydáno 70% 

všech povolení k zaměstnání (Okólski 2010, s. 31).96 Nejvíce pracovních povolení bylo 

v roce 2012 uděleno občanům Ukrajiny (51,8% všech vydaných pracovních povolení),97

Číny (8,3% ) a Vietnamu (5,9%) (GUS 2013). 

Lze nalézt určitou korelaci mezi státem původu zahraničních pracovníků a jejich 

pozicí na trhu práce. Zatímco většina pracovníků vykonávajících manuální práce 

pochází ze států bývalého SSSR, zaměstnanci pocházející ze Západu bývají zaměstnáni 

jako manažeři a specialisté. Migranti pocházející z Asie jsou zpravidla zaměstnáni 

v asijských podnicích. Polovina pracovních povolení je vydávána pro výkon zaměstnání 

ve Varšavě (Stola 2001, s. 183).

Do roku 2008 nebylo zaměstnávání cizinců podporováno ze strany státu 

(Okólski 2010, s. 31).98 Od roku 2004 se pracovní trh v Polsku v důsledku pracovní 
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Snahou o zvýšení návratů z emigrace byla i aktivita dvanácti velkých měst z roku 2009, jednalo se o 
program informačního charakteru s názvem 12 měst. Vracíte se, ale kam? (12 Towns. Returning, but 
where?). Do programu byla zapojena města Štětín, Poznaň, Katovice, Varšava, Lublin, Krakov, Wroclaw, 
Gdaňsk, Lodž, Bydgoszcz, Bialystok a Rzesów. Tento program byl ovšem kvůli ekonomické recesi 
přerušen (Walczak 2011).

96
Pracovní povolení (Work Permit) je vydáváno regionálním úřadem práce na základě vyhodnocení 

situace na lokálním trhu práce. Povolení se vztahují na určitou dobu výkonu zaměstnání, určitou pozici a 
určitého zaměstnavatele (Szulecka 2010, s. 67).

97
Ukrajinci tvoří v Polsku největší komunitu přistěhovalců a nejvýznamnější skupinu zahraničních 

pracovníků. Každoročně je občanů Ukrajiny uděleno přibližně 2 500 pracovních povolení (Walczak 2011).

98 Mezi lety 1989 a 2004 byl počet legálně zaměstnaných zahraničních pracovníků velmi nízký. 
Charakteristické pro toto období je, že značný podíl pracovních povolení byl udělen klíčovým 
zaměstnancům mezinárodních podniků, západním poradcům a expertům a učitelům jazyků (Kicinger, 
2009).
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migrace polských obyvatel do států západní Evropy, ve spojení s ekonomickým růstem, 

začal potýkat s určitým nedostatkem pracovní síly, především ve stavebnictví a 

zemědělství. V důsledku této skutečnosti povolilo Ministerstvo práce a sociální politiky 

(Ministry of Labour and Social Policy) v roce 2006 zaměstnávání občanů sousedních 

států v zemědělském sektoru bez pracovního povolení na dobu tří měsíců. Od roku 2009 

byl tento systém rozšířen na zaměstnávání občanů Ruska, Běloruska, Ukrajiny a 

Moldávie, kteří nemusejí mít povolení k zaměstnání, pokud doba jejich zaměstnání 

nepřesáhne šest měsíců (Szczepański 2010, s. 70). 

Přístup k sociálnímu státu

Poskytování sociální podpory cizincům upravuje Zákon o sociálních úlevách

(Act on Social Reliefs) (Stola 2001, s. 196). Cizinci legálně zaměstnaní na území Polska 

mají právo na sociální služby ve stejném rozsahu jako polští občané (penze, zdravotní 

péče, příspěvky v nezaměstnanosti) (Lesińska 2010, s. 79, 80). Problematika čerpání 

cizinců ze sociálního systému není předmětem statistik zveřejňovaných Centrálním 

statistickým úřadem (Central Statistical Office - GUS), údaje nejsou zveřejňovány ani ze 

strany Ministerstva práce a sociální politiky (Ministry of Labour and Social Policy).

Integrace

Do roku 2012 (přijetí výše zmíněné koncepce migrační politiky Polská migrační 

politika – současný stav a navazující kroky) se integrační snahy zaměřovaly pouze na 

dvě skupiny imigrantů: azylanty a repatrianty (Koryś 2004, s. 52).99 Azylanté a osoby 

s dočasnou ochranou měli právo zúčastnit se ročního individuálního integračního 

programu, který zahrnoval finanční podporu, zdravotní pojištění, kurz polského jazyka a 

podporu sociálního pracovníka. V případě repatriantů podpora jejich integrace do polské 

společnosti zahrnovala náhradu výdajů za transport a dotace na usazení a výživné. 

Doplňkově pak také výuku polského jazyka, příspěvek pro zaměstnavatele a příspěvky 

na sociální pojištění a případně odborné vzdělání (Lesińska 2010, s. 77, 78).

Základem pro integrační politiku obsaženou v koncepci Polská migrační politika 

– současný stav a navazující kroky byl dokument přijatý v roce 2005 Ministerstvem 
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Důvodem pro opominutí ostatních imigrantů byl celkově malý počet imigrantů na území Polska a 
skutečnost, že většina příchozích cizích státních příslušníků pocházela ze sousedních států s podobným 
„kulturním kódem“ (Lesińska 2010, s. 76)
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práce a sociální politiky s názvem Návrhy aktivit směřujících k vytvoření komplexní 

politiky integrace cizinců v Polsku (Proposals for the activities aiming at the creation of 

a comprehensive policy of integration of aliens in Poland), který upozorňoval na 

skutečnost, že počet imigrantů v Polsku roste, a proto narůstá také důležitost jejich 

integrace do polské společnosti (Lesińska 2010, s. 76, 77). Koncepce migrační politiky 

z roku 2012 Polská migrační politika – současný stav a navazující kroky se v oblasti 

integrace zaměřuje na výuku jazyka, kulturní orientaci ve společnosti, vzdělání dětí 

migrantů, zajištění ubytování a zaměstnání nucených migrantů a podporu 

mezikulturního dialogu mezi hostitelskou společností a komunitami imigrantů. 

Koncepce také zdůrazňuje roli NGOs, které se na podpoře integrace podílí ve velkém 

množství100 (Grot 2013).

2.2.5.	Migrace	jako	bezpečnostní	problém

Podíváme-li se na výše uvedené témata propojující problematiku migrace 

s bezpečnostní tématikou prostřednictvím sektorů bezpečnosti, jsou v polském prostředí 

sekutitizována především témata spadající do sektoru politického (nelegální migrace, 

kriminalita a organizovaný zločin) a společenského (emigrace polských občanů a 

narušení sociální stability).

Společenský sektor

V rámci společenského sektoru jsou za hlavní riziko pro sociální stabilitu polské 

společnosti považovány demografické faktory zejména ve spojení s pracovní emigrací 

polských obyvatel do ostatních států EU. „V tomto kontextu vyvolávají obavy 

populační změny v Polsku, zejména charakter a rozsah polské emigrace do jiných států 

při hledání zaměstnání a lepšího života a také klesající přirozený přírůstek obyvatel a 

stárnutí populace“ (National Security Strategy of the Republic of Poland 2007). Za 

bezpečnostní problém ve vztahu k sociální stabilitě není považováno přistěhovalectví, 
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Například Polish Humanitarian Action, Charitas Poland, The Polish Red Cross, Helsinki Foundation for 
Human Rights, Legal Clinics at the Faculties of Law nebo The Association of Legal Intervention (Lesińska 
2010, s. 77). 

Výčet NGOs zapojených do problematiky migrační politiky lze nalézt na webové adrese 
http://ec.europa.eu/ewsi/en/info_sheet.cfm?ID_CSHEET=59.



72

ale naopak vystěhovalectví. Jak již bylo uvedeno výše, od roku 2004 se polský pracovní 

trh potýká s nedostatkem pracovní síly v některých oborech (stavebnictví, zemědělství, 

ale také sociální služby, kde se hovoří o problému „vyčerpání péče“)101 (Szczepański

2010, s. 70). Od roku 2007 začínají vznikat programy na podporu návratu polských 

emigrantů do Polska (Walczak 2011). 

Stejně jako míra přistěhovalectví, také otázka zaměstnávání cizinců není 

vnímána jako ohrožení stability společnosti. Počínaje rokem 2004 se Polsko naopak 

potýká s potřebou zvýšit počet přicházejících pracovních migrantů především 

v důsledku socio-demografických změn jako je například, stárnutí obyvatelstva, široký 

nárůst dosahovaného vzdělání a odklon od nekvalifikovaných zaměstnání v zemědělství, 

domácnostech a pečovatelských službách (Walczak 2011). Zneužívání dávek sociální 

podpory není ve vztahu k cizincům považováno za bezpečnostní problém. Míra čerpání 

sociálních benefitů je na relativně nízké úrovni a sociální služby nemohou být 

považovány za důvody imigrace do Polska (Lesińska 2010, s. 79, 80).

Integrace cizinců v Bezpečnostní strategii Polska označována za prevenci 

negativních jevů souvisejících s migrací. „To [příchod migrantů] bude vyžadovat 

vytvoření efektivních politik a přístupů pro integraci nově příchozích imigrantů do 

společnosti hostitelské země při respektování kulturních a náboženských odlišností pro 

prevenci negativního vývoje jako v případě některých západoevropských států“ 

(National Security Strategy of the Republic of Poland 2007). Vzhledem ke skutečnosti, 

že nová koncepce integrace (obsažená ve strategii migrační politiky Polská migrační 

politika – současný stav a navazující kroky) byla polskou vládou přijata teprve v roce 

2012, je její hodnocení předčasné. Vyzdvihnout lze skutečnost, že nová koncepce 

pracuje se všemi skupinami imigrantů (na rozdíl od předchozí strategie zaměřené pouze 

na cizince s udělenou mezinárodní ochranou a repatrianty) a se širokým zapojením 

nevládního neziskového sektoru (Grot 2013).

Politický sektor

Mezi tématy, která spadají do sektoru politické bezpečnosti, jako ohrožení 

fungování státu a jeho institucí, dominuje v polském diskurzu problematika nelegální 
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Ve vztahu k nedostatku pracovní síly v oblasti pečovatelských služeb v důsledku emigrace Polek se 
hovoří o tzv. vyčerpání péče (Walczak 2011).
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migrace. Ve vztahu k formování migrační politiky byla bezpečnostní problematika ve 

vztahu k zamezení nelegální migraci, jedním z určujících témat (Kicinger 2009). Polsko 

je členským státem EU s nejdelší východní Schengenskou hranicí a zároveň státem, 

který sousedí s Ukrajinou, hlavní zdrojovou zemí migrace do států střední Evropy, proto 

problematika nelegální migrace zaujímá dominantní postavení v rámci sekuritizovaných 

migračních témat v Polsku (Udrea 2004). Odhaduje se, že na území Polska se nelegálně 

zdržuje 97 000 cizinců (Walczak 2011). Nicméně počty osob zadržených při pokusu o 

nelegální překročení hranice od počátku devadesátých let setrvale klesají. Zatímco 

v roce 1992 se jednalo o 33 581 zadržených osob, v roce 1998 o 11 128 osob a v roce 

2011 pouze o 2 500 (Stola 2001, s. 187, Report on the State of Security in Poland in 

2011).

Problematika nelegální migrace je úzce propojena s nelegálními ekonomickými 

aktivitami migrantů. Sektor „šedé ekonomiky“ je v Polsku relativně rozsáhlý a do 

určité míry tiše tolerovaný ze strany státních institucí, což platí i pro nelegální

zaměstnávání cizinců (Kicinger 2009). Nelegální ekonomické aktivity cizinců nejsou 

vnímány jako problém ve vztahu k vytlačování polských zaměstnanců z trhu práce, 

neboť se jedná o sektory ekonomiky, kde i polské obyvatelstvo pracuje nelegálně (Stola 

2001, s.).

Další bezpečnostní témata spojovaná s migrací, kriminalita cizinců a 

organizovaný zločin, se v Polsku těší značnému zájmu médií. Tato témata jsou zejména 

spojována s občany Ruska a Ukrajiny. Nicméně kriminální činy spáchané migranty tvoří 

jen malé procento kriminálních statistik a jejich oběťmi této jsou zpravidla jiní cizinci, 

nejčastěji ze stejné země původu jako pachatelé (Stola 2001, s. 186, 188,  Iglicka, 2000). 

Organizovaný zločin na území Polska netvoří pouze zahraniční skupiny, ale také 

domácí, údaje Polského úřadu pro boj proti organizovanému zločinu (Poland’s Bureau 

for Fighting Organized Crime) z roku 2002 uvádí, že na území Polska působilo 522 

organizovaných skupin, z nichž 417 bylo polských a 86 smíšených (Nožina 2004, s. 32).
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2.3.	Maďarská	republika

Předmětem této kapitoly je problematika migrace a její propojení s otázkami 

bezpečnosti v případě Maďarska. Na počátku kapitoly bude krátce představena historie 

migračních toků na území dnešního Maďarska a vývoj migračních politik. Následující 

část bude věnována současné podobě migrace. Třetí část se bude soustředit na témata 

z oblasti migrace, která jsou v případě Maďarska sekutitizována. V závěrečné části bude 

vyhodnocena situace na poli migrace v případě Maďarského státu z hlediska 

bezpečnosti.

2.3.1.	Maďarsko	a	migrace

Historický exkurz

Mezinárodní migrace obyvatel je nedílnou součástí maďarských dějin. Jen 

v průběhu 20. století se hranice Maďarska posouvaly čtyřikrát (Hárs, Sik, Tóth 2001, s. 

252). Od konce 19. století bylo Maďarsko především vystěhovaleckým státem (Hárs 

2001).102 Po skončení první světové války a uzavření trianonského míru ztratilo 

Maďarsko 72% svého území a 66 % obyvatel (počet obyvatel se snížil z 20,8 milionu na 

7 milionů). V důsledku těchto událostí se Maďarsko stalo výrazně etnicky homogenním 

státem, zároveň ale v sousedních státech vznikly početné menšiny obyvatel maďarského 

původu (Hárs 2009).103

Obdobně jako ostatní středoevropské státy bylo Maďarsko po vzniku 

komunistické vlády pro mezinárodní migraci prakticky uzavřené (Çaglar, Gereöffy 

2008). Imigrace do země téměř neexistovala.104 Nicméně politicky motivovaná 

nelegální emigrace existovala po celou dobu mezi lety 1956 až 1989. Emigrace 
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Během prvních patnácti let 20. století přesídlilo z území dnešního Maďarska 1,5 milionů osob do USA. 
Ameriky a především USA byly cílem většiny maďarských emigrantů. Důvody pro emigraci byly převážně 
ekonomického charakteru (Hárs 2009).

103
V roce 1949 se obyvatelstvo Maďarska skládalo z 98,9% z etnických Maďarů, v roce 2001 se jednalo o 

97,5%. (Hárs 2009)

104 Výjimku tvořili pouze studenti a pracovníci z jiných států sovětského bloku. Na základě bilaterálních 
dohod v Maďarsku pracovali například migranti původem z Kuby, Číny, Vietnamu a Polska (Çaglar, 
Gereöff, 2008). Maďarsko také přijalo početné komunity řeckých a chilských komunistů koncem 49., 
resp. v 70. letech (Hárs 2009).
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vrcholila mezi lety 1956 a 1957, kdy v důsledku neúspěchu revoluce opustilo Maďarsko 

na 200 000 osob (Hárs 2009).105

Po roce 1989 a otevření hranic došlo k podstatným změnám migračních toků jak 

z kvantitativního, tak z kvalitativního hlediska. Z vystěhovaleckého státu se Maďarsko 

stalo zemí tranzitní i cílovou (Illés 2004). Míra emigrace maďarských občanů se 

výrazně nezměnila, k podstatným změnám došlo v případě imigrace, přičemž většinu 

imigrantů tvořili etničtí Maďaři z okolních států, zejména Rumunska a bývalé 

Jugoslávie. V 80. letech tvořili etničtí Maďaři až 75% imigrantů, v 90. letech uvádějí 

někteří autoři podíl etnických Maďarů na celkové imigraci dokonce 97% (Hárs 2009).

Nejpočetnější skupinu imigrantů představovali již od počátku občané Rumunska. 

To koresponduje se skutečností, že právě v Rumunsku106 žije nejpočetnější maďarská 

komunita v zahraničí. Celkem žije za hranicemi Maďarska 2,5 milionu Maďarů, což 

představuje největší přeshraniční etnickou komunitu ve střední a východní Evropě (Fox, 

2007). Početné komunity Maďarů nalezneme dále ve státech bývalé Jugoslávie, na 

Slovensku a Ukrajině (Hárs, Sik, Tóth 2001, s. 259). Z pohledu maďarských 

nacionalistů představují Maďaři žijící za hranicemi integrální součást národa (Fox 

2007). Se vstupem Maďarska do EU se maďarské menšiny v sousedních státech, 

nečlenských zemích EU, staly občany třetích zemí podléhajících vízové povinnosti 

(Çaglar, Gereöffy 2008).

V současné době je Maďarsko jak tranzitní, tak cílovou zemí mezinárodní 

migrace, přičemž nejčastěji se stává cílovým státem pro migranty ze sousedních zemí 

(Juhász, 2008: 263). Etnicita je důležitým prvkem formujícím imigraci na území 

Maďarska (Hárs 2009).

Vývoj migrační politiky

Maďarská zahraniční politika po roce 1990 vycházela ze tří základních principů: 

(1) dobré a vyvážené vztahy se sousedními státy, (2) odpovědnost vůči maďarským 

menšinám žijícím za hranicemi Maďarska a (3) připojení k EU a NATO  (Hárs, Sik, 

Tóth 2001, s. 269).
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Pro některá z maďarských měst to znamenalo ztrátu až 12% obyvatel. Mezi emigranty převažovali ti 
s vysokou kvalifikací (Juhász 1995).

106
V Transylvánii žije téměř 1,5 milionu etnických Maďarů (Fox 2007).
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Ágnes Hárs (2009) rozlišuje tři období formování migrační politiky Maďarska: 

1) 1989-1992, období neočekávané imigrace a kvazi-migrační politiky, „migrace bez 

legislativy.“ V roce 1989 byl přijat zákon o emigraci a imigraci (Act on Emigration 

and Immigration), jako první ze zákonů vztahujících se k problematice migrace 

(Çaglar, Gereöffy 2008). Po změně režimu nebyla mezinárodní migrace prioritou 

politických elit. Nebyl tlak na vytvoření komplexní migrační politiky ani ze strany 

veřejnosti. Mezinárodní migrace byla pouze tématem neziskových organizací (Hárs,

Sik, Tóth 2001, s. 265).

2) 1993-2000, období konsolidace a stabilizace migračního režimu. V roce 1993 byl 

přijat cizinecký zákon (Act on Entry, Residence in and Immigration to Hungary, No. 

86 of 1993) (Hárs, Sik, Tóth 2001, s. 266). V roce 1997 byl přijat zákon o hranicích 

a pohraniční stráži (Act of Borders and Border Guards) stanovující práva a 

povinnosti pohraniční stráže a zaměřený zejména na problematiku nelegální 

migrace. O rok později přijalo Maďarsko zákon o azylu a uprchlictví. Ačkoliv se 

Maďarsko již v roce 1989 připojilo ke státům, které podepsaly Ženevskou konvenci,

pohybovali se do té doby uprchlíci a žadatelé o azyl v právním vakuu (o žádostech o 

azyl bylo rozhodováno v místní kanceláři Úřadu vysokého komisaře OSN pro 

uprchlíky). Teprve zákon z roku 1998 zavedl kategorii dočasné ochrany pro 

uprchlíky (Hárs, Sik, Tóth 2001, s. 265, 266).

3) od roku 2001, období předcházející a následující přistoupení Maďarska k EU.

Charakteristikou tohoto období je harmonizace pravidel s právními předpisy EU. 

Hlavní problematikou, na kterou se upírala pozornost, byl vliv přistoupení 

Maďarska k EU na situaci maďarských minorit v zahraničí. Problémem bylo 

zejména přijetí schengenského acquis a zavedení vízové povinnosti pro občany 

sousedních států, a tím i pro příslušníky maďarských menšin, které v těchto státech 

žijí (jednalo se o Rumunko, Ukrajinu a státy bývalé Jugoslávie) (Hárs, Sik, Tóth 

2001, s. 268). 

V roce 2002 byl cizinecký zákon novelizován prostřednictvím přijetí zákona o 

vstupu a pobytu cizinců (Act on the Entry and Stay of Foreigners). V roce 2003 byla 

zavedena vízová povinnost pro občany sousedních států (u kterých se nepředpokládal 

vstup do EU v roce 2004). V roce 2008 se Maďarsko stalo součástí Schengenského 

prostoru (Çaglar, Gereöffy 2008).
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V roce 2007 byl dosavadní cizinecký zákon nahrazen dvěma novými zákony: (1) 

zákonem o vstupu a pobytu osob s právem volného pohybu, tedy občanů EU (Act I of 

2007 on the Entry and Stay of Persons Enjoying the Right of Free Movement) a (2) 

zákonem o vstupu a pobytu občanů třetích států (Act II of 2007 on the Entry and Stay of 

Third-Country Nationals), které jsou v platnosti dodnes (EMN 2009a).

2.3.2.	Problematika	migrace	v současnosti

Míru imigrace lze v případě Maďarska označit za relativně stabilní. Většina 

migrantů pochází z evropských států (dle údajů maďarského statistického úřadu tvořili 

cizinci pocházející ze států Evropy celkem 83% všech cizinců žijících na území 

Maďarska) a dále z Asie (EMN 2009a, Hungarian Central Statistical Office 2013). 

V roce 2012 na území Maďarska žilo 207 574 cizích státních příslušníků, což 

představuje 2,1% vůči populaci státu (Eurostat 2013). Občané EU tvořili 59,7% cizinců 

na území Maďarska. Mezi občany EU dominovali státní příslušníci Rumunska (37,2%), 

Německa (9,8%%), Slovenska (3,5%%), dále byli zastoupeni občané Rakouska a 

Polska. Nejčastějšími zdrojovými zeměmi imigrantů ze třetích států byly Ukrajina 

(9,0%), Čína (5,7%) a bývalé Srbsko a Černá Hora (7,9%%), dále Rusko a USA 

(Hungarian Central Statistical Office 2013). 

Většina imigrantů přichází ze sousedních zemí a je maďarské národnosti.107

Okolo 40% příchozích představovali v roce 2003 rumunští občané maďarského původu 

(Juhász 2008, s. 265). Až 90% ukrajinských imigrantů pochází ze zakarpatské oblasti, 

která hraničí s Maďarskem (Çaglar, Gereöffy 2008). Čínská komunita v Maďarsku 

narůstá od 80. let (Hárs, Sik, Tóth 2001, s. 253).

Podíl mužů mezi migranty byl v roce 2011 mírně vyšší, než podíl žen, 

muži/migranti tvořili 53% (Hungarian Central Statistical Office 2013). Průměrný věk 

imigrantů (mužů i žen) se pohybuje okolo 32 let, nejpočetnější skupinou imigrantů dle 

věku tvoří cizinci ve věku mezi 20 a 49 lety. Mezi lety 2002 a 2007 převažovalo mezi 

důvody příchodu do Maďarska zaměstnání (54%), následované sjednocením rodiny 

(17%) a studiem (13%) (Hárs 2009, Illés 2004). 

                                                            
107

Etničtí Maďaři přicházejí ze států jako je Rumunsko, Ukrajina, Slovensko a států bývalé Jugoslávie
(Hárs, Sik, Tóth 2001, s. 253).
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Tabulka 8: Maďarsko, Top 10 zdrojových států, 2011

Počet migrantů Podíl migrantů

Cizinci celkem 206 909 100%

EU27 123 519 59,7%

Rumunsko 76 878 37,2%

Německo 20 232 9,8%

Slovensko 7 297 3,5%

Rakousko 3 926 1,9%

Polsko 2 734 1,3%

Ostatní země 83 390 40,3%

Ukrajina 16 537 8,0%

Čína 11 829 5,7%

Bývalé Srbsko a Černá Hora 16 301 7,9%

Rusko 3 266 1,7%

USA 3 483 1,6%

Zdroj: Hungarian Central Statistical Office 2013

V roce 2012 bylo podáno 48 657 žádostí o mezinárodní ochranu, přičemž 

žádosti bylo vyhověno v 13% případů. Nejvíce žadatelů o azyl v roce 2012 pocházelo 

z Afgánistánu, Palestiny, Iráku a Srí Lanky (Hungarian Central Statistical Office

2013a).

Graf 7: Vývoj imigrace 2002 - 2009
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2.3.3.	Migrační	politika

Institucionální a legislativní rámec

Gestorem migrační politiky je v Maďarsku jak na úrovni legislativní tak 

realizační Ministerstvo vnitra (Ministry of Interior). Ministerstvo vnitra, resp. v jeho 

rámci působící Úřad pro přistěhovalectví a státní příslušnost (Office of Immigration and 

Nationality), rozhoduje o vydání povolení k pobytu na území Maďarska (OIN 2013). 

Problematikou zaměstnávání cizinců se zabývá Ministerstvo práce (Ministry of Labour) 

(Hárs, Sik, Tóth 2001, s. 267).

Otázky vstupu a pobytu cizinců na území Maďarska jsou upraveny zákonem o 

vstupu a pobytu osob s právem volného pohybu, tedy občanů EU (Act t I of 2007 on the 

Entry and Stay of Persons Enjoying the Right of Free Movement) a zákonem o vstupu a 

pobytu občanů třetích států (Act II of 2007 on the Entry and Stay of Third-Country 

Nationals), z roku 2007 (EMN 2009a). Problematiku zaměstnávání cizinců upravuje 

zákon o zaměstnanosti (Act on Employment, No. 4 of 1991) (Hárs, Sik, Tóth 2001, s. 

266).

Migrační politika

Maďarsko dosud nepřijalo žádný komplexní strategický dokument ve vztahu 

k dlouhodobému směřování migrační politiky nebo k problematice integrace cizinců 

(Móric 2013).108 Současnou migrační politiku lze charakterizovat na základě tří okruhů 

zájmu: (1) podpora volného pohybu v rámci EU, (2) striktní pravidla pro občany třetích 

zemí, kteří nemají maďarský původ, (3) podpora etnických Maďarů žijících 

v sousedních státech (Móric 2013).109 „Problém maďarských minorit žijících za 

hranicemi je dodnes v centru pozornosti politického zájmu a ve středu politik 

prosazovaných některými stranami, ukazuje se být zásadní pro tvorbu migračních 

politik“ (Juhász 1995). 

                                                            
108

Maďarské ministerstvo vnitra by takový dokument mělo předložit do konce srpna 2013, bylo 
pověřeno jeho přípravou v roce 2004, avšak lhůta pro jeho předložení byla mnohokrát prodloužena. 
Přípravovaný dokument by měl představit strategii migrace v podobě dlouhodobé migrační politiky a 
také koncepci integrace cizinců do společnosti (Móricz 2013, Töttős 2009).

V roce 2004 také vznikl Meziresortní výbor pro migraci (Migration Interministerial Committee), který by 
měl zrofmulovat strategické aspekty dlouhodobé migrační politiky (Töttős 2009).

109
Od roku 2011 platí zjednodušená procedura získání maďarského občanství pro etnické Maďary ze 

zahraničí (Móricz, 2013). Pro získání trvalého pobytu stačí prokázat maďarský původ (Töttős 2009).
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Problematika podpory etnických Maďarů, kteří žijí v sousedních státech, je 

ukotvena v maďarské ústavě. Článek 6 maďarské ústavy, neboli také „článek 

odpovědnosti,“ stanovuje odpovědnost Maďarska za osud Maďarů, kteří žijí za 

hranicemi státu. „Maďarská republika se cítí zodpovědná za osud Maďarů za svými 

hranicemi a podporuje kultivaci jejich vztahu k Maďarsku“ (Töttős 2009). Politika státu 

vůči maďarským minoritám v zahraničí se tedy soustředí na snahu o udržení a posílení 

pocitu příslušnosti vůči maďarskému národu a současně zlepšení jejich životní úrovně 

ve státech, ve kterých žijí (Töttős 2009). V roce 2001 byl přijat tzv. Status Law, soubor 

legislativních opatření na podporu komunit etnických Maďarů. V roce 2006 byla 

zavedena „národní víza“ usnadňující překročení hranic etnickým Maďarům, kteří žijí 

v okolních státech (Çaglar, Gereöffy 2008).110

O podpoře etnických Maďarů žijících v zahraničí se zmiňuje i maďarská 

bezpečnostní strategie (The National Security Strategy of the Republic of Hungary). 

„Maďaři žijící v okolních státech se musí těšit takové podobě samosprávy a autonomie, 

které nejlépe vyhovují dané situaci, a souvisejícím právům…“(The National Security 

Strategy of the Republic of Hungary, 2012). Podpora maďarských minorit v zahraničí 

nabývá tedy dvou podob: podpora etnických Maďarů ve státech, ve kterých žijí, a 

zjednodušení imigrační procedury, zaměstnání a naturalizace. 

Pro tento přístup bývá používán pojem „politika diaspory“ (diaspora politics).111

Maďarská „politika diaspory“ se skládá ze dvou částí: (1) již zmíněné Status Law, které 

má přispívat k podpoře menšin etnických Maďarů žijících v sousedních státech, a (2) 

dvojí občanství pro příslušníky těchto minorit (Çaglar, Gereöffy 2008). 

Problematika dvojího občanství jako možnost podpory etnických Maďarů 

v sousedních státech byla předmětem politické debaty již v roce 2004, v prosinci téhož 

roku byla možnost udělení maďarského občanství příslušníkům daných minorit 

v referendu zamítnuta (Hárs 2009). Ovšem v roce 2010 byla novela zákona o státním 

občanství, která tuto možnost do maďarského právního pořádku zavádí, schválena 

parlamentem. V platnosti je od počátku roku 2011 (Bauböck 2010). J. E. Fox hovoří 

                                                            
110

Na základě „národního víza“ může jeho držitel pobývat na území Maďarska až po dobu pěti let. 
Základním účelem těchto víz je udržení kontaktů mezi Maďarskem a maďarskými minoritami v zahraničí
(Töttős 2009).

111
První maďarský post-komunistický premiér, József Antall řekl v roce 1990, že se cítí být „premiérem 

patnácti milionů Maďarů,“ o pět milionů víc, než je obyvatel Maďarska (Fox 2007).
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v souvislosti s podporou maďarských minorit v sousedních zemích o „kvazi-občanských 

právech“ (Fox 2007).

2.3.4.	Sekuritizovaná	migrační	témata

Maďarská bezpečnostní strategie (The National Security Strategy of the Republic 

of Hungary) přijatá v roce 2012 zařazuje problematiku nelegální migrace do skupiny 

globálních výzev. „Migraci chápeme jako přirozený a komplexní fenomén, který přináší 

možné ekonomické a demografické výhody, stejně jako bezpečnostní rizika… 

Nemůžeme vyloučit možnost, že se kriminální organizace nebo teroristické skupiny 

pokusí využít migračních kanálů pro vytvoření nebo podporu pozice v Maďarsku. 

Nelegální migrace je předním tématem pro vymáhání práva“ (The National Security 

Strategy of the Republic of Hungary 2012). Národní bezpečnostní strategie dále 

vyzdvihuje odpovědnost Maďarska za vnější schengenskou hranici a nutnost spolupráce 

s ostatními státy Schengenu. 

Nelegální migrace

Hlavním sekuritizovaným tématem je tedy v maďarském prostředí problematika 

nelegální migrace. Mezi lety 1990 až 2004 bylo při pokusu o nelegální překročení 

hranic zadrženo celkem 246 000 cizinců, přičemž převažovaly pokusy o nelegální 

překročení hranice ve směru z Maďarska (65,9%) (Juhász 2008, s. 267).112 Od roku 

1998 počet osob zadržených při pokusu o nelegální překročení hranic Maďarska 

kontinuálně klesá. 

                                                            
112

Větší podíl zadržených při pokusu o překročení hranice směrem z Maďarska indikuje spíše tranzitní 
charakter migrace přes území Maďarska (Juhász 1995).



82

Graf 8: Nelegální přechody hranic 1990-2006
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Nelegální ekonomické aktivity

Nelegální práce cizinců představuje okolo 15-20%  celkového objemu nelegální 

práce na území Maďarska. Cizinci nejčastěji nelegálně pracují ve stavebnictví, 

zemědělství, obchodě, cestovním ruchu a službách v domácnosti (Juhász 2008, s. 270). 

Nejčastěji jsou nelegálně zaměstnáni občané Rumunska (13%), Ruska a dalších států 

bývalého sovětského svazu (včetně Ukrajiny; 6%), etničtí Maďaři ze zahraničí (5%) a 

občané států bývalé Jugoslávie (Hárs, Sik, Tóth 2001, s. 256).

Kriminalita

Problematika kriminality cizinců je v Maďarsku vysoce politizovaným tématem. 

Imigranti jsou často politickými představiteli prezentováni jako hrozba pro veřejný 

pořádek a trh práce.113 Tím vlády ospravedlňují restriktivní opatření ve vztahu 

k migrantům. V roce 1998 prohlásil tehdejší maďarský premiér: „V Maďarsku není 

žádná veřejná bezpečnost. Počet cizinců mezi pachateli trestných činů je okolo 80%.“ 

Jak se později ukázalo, v roce 1997 tvořili cizí státní příslušníci pouze 3,9% 

odsouzených (Hárs, Sik, Tóth 2001, s. 271). Zvláštní registr trestné činnosti cizinců 

vede maďarské ministerstvo vnitra, resp. Úřad pro přistěhovalectví a státní příslušnost

(Office of Immigration and Nationality). Obecně je v kriminálních statistikách 

                                                            
113

Mezi 26 evropskými státy je Maďarsko na druhém místě ve vztahu k souhlasu obyvatel s názorem, že 
„imigrace zvyšuje úroveň kriminality“ (Hárs, Sik, Tóth 2001, s.275).
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sledována státní příslušnost obviněných a pachatelů, kriminální činnost páchaná cizinci 

je sledována, ač není ze strany maďarské policie zařazována do zvláštního registru 

(Ligeti 2008, s. 187).114

Organizovaný zločin

Na území Maďarska jsou nejaktivnější skupiny organizovaného zločinu ze států 

ležících východně, především ruskojazyčné. Dále zde působí uskupení balkánská a 

asijská. Ve vztahu k aktivitám organizovaného zločinu je Maďarsko důležitým 

tranzitním státem, zejména pro pašování drog (přes území Maďarska procházejí tři 

větve tzv. Balkánské trasy – využívané k pašování především heroinu a marihuany). 

Významný je podíl trestných činů souvisejících s nelegální migrací a obchodem s lidmi 

(Nožina 2003, s. 30). Uvádí se, že v případě Maďarska dochází k propojování skupin 

organizovaného zločinu a nejvyšších politických sfér, což vede k toleranci vysokého 

podílu „šedé ekonomiky“ na celkovém hospodářství státu (Nožina 2004, s. 35).115

Zaměstnanost

V roce 2006 bylo v Maďarsku legálně zaměstnáno okolo 135 000 cizinců, což 

představovalo 3,4% ve vztahu k celkové zaměstnanosti. Na základě pracovního 

povolení (občané třetích zemí) bylo zaměstnáno 46 000 osob, cizinců s trvalým 

pobytem bylo zaměstnáno 69 000, další skupinu zaměstnanců tvoří občané zemí EU, 

kterých bylo v roce 2006 zaměstnáno 19 000. Dalších 1 400 cizinců mělo na území 

Maďarska povoleno podnikání. Většinu zaměstnaných cizinců tvoří občané Rumunska, 

následování občany Ukrajiny. Třetí největší skupinu tvoří od roku 1997 Číňané, kteří se 

uplatňují zejména v sektoru obchodu a služeb (Juhász 2008, s. 265, 266,  Hárs, 2009). 

Cizinci jsou nejčastěji zaměstnáni jako vedoucí pracovníci a manažeři (28%) 

nebo řemeslníci a řidiči (26%) a pracovníci ve službách (21%). Ačkoli oblast 

nekvalifikovaných zaměstnání zahrnuje pouze 6% cizinců, tvoří pracovní povolení 

                                                            
114

Statistiky vztahující se ke kriminalitě cizinců nejsou Úřadem pro přistěhovalectví a státní příslušnost 
ani Centrálním statistickým úřadem (Hungarian Central Statistical Office) zveřejňované.

115 Do fungování „šedé ekonomiky“ jsou někteří političtí činitelé údajně také zapojeni (Nožina 2004, s. 
35).

Například v regionu Zahony podíl „šedé“ a „černé ekonomiky“ dosahuje údajně až 50% (Nožina 2003, s. 
31).
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vydávané pro výkon nekvalifikovaných zaměstnání až 42% všech vydaných povolení.116

75% vydaných povolení bylo v roce 2007 uděleno občanům Rumunska, v případě 

Státních příslušníků Ukrajiny tvoří nekvalifikovaní zaměstnanci až 80% (Hárs 2009).

Z regionálního hlediska jsou cizinci nejčastěji zaměstnáni v okolí Budapešti a 

dále u hranice s Ukrajinou, Rumunskem a státy bývalé Jugoslávie (Juhász 2008, s. 267).

Integrace

Problematika integrace cizinců není v Maďarsku dosud předmětem právních 

úprav. V 90. letech převládal názor, že „při současné výkonnosti ekonomiky, 

infrastruktury služeb a kapacit veřejné bezpečnosti, není tato země schopna masově 

přijímat imigranty“ (Hárs 2009). Od té doby se téma integrace cizinců několikrát 

objevilo v rámci politické debaty, nikdy však nevedlo k přijetí patřičných právních 

předpisů. 

Problematiku integrace a související témata by měla zahrnovat připravovaná 

koncepce migrační politiky, která by měla být předložena ze strany maďarského 

ministerstva vnitra do konce srpna 2013 (Móric 2013;  Hárs 2009).117 Na integraci 

cizinců se do určité míry podílejí neziskové organizace a Úřad pro přistěhovalectví a 

státní příslušnost, nicméně jejich aktivity se soustředí na oblast integrace uprchlíků, 

tedy cizinců s udělenou mezinárodní ochranou (Töttős 2009). Projekty na podporu 

integrace cizinců jsou z velké části financované prostřednictvím Evropského 

integračního fondu (European Integration Fund) a zahrnují především výuku jazyka a 

vzdělávání dětí/cizinců (OECD 2012).

2.3.5.	Migrace	z hlediska	bezpečnosti

Ve vztahu k sektorům bezpečnosti jsou v Maďarsku sekutitizována především 

témata spadající do politického sektoru (nelegální migrace a související problematika 

kriminality cizinců) a společenského sektoru (zaměstnávání cizinců jako hrozba pro trh 

práce). 

                                                            
116

Skupina manažerů a vedoucích pracovníků nemá povinnost pro výkon zaměstnání žádat o jeho 
povolení ze strany úřadu práce (Illés 2004).

117
Předpokládá se, že připravovaná koncepce bude vycházet z přístupu EU (Hárs 2009).
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Politický sektor

Dominantním tématem, které je chápáno jako možné ohrožení fungování státu a 

jeho institucí je problematika nelegální migrace. Maďarská bezpečnostní strategie 

v této souvislosti vyzdvihuje odpovědnost Maďarska za vnější schengenskou hranici. 

Nelegální migrace je dále spojována s kriminalitou a terorismem. Jak je zřejmé z grafu 

8, počty zadržených při pokusu o nelegální migraci od roku 1998 setrvale klesají. Ve 

vztahu k nelegální migraci je nutné zmínit také skutečnost, že například na hranici mezi 

Maďarskem a Ukrajinou je dlouhá tradice přeshraničního pohybu, často nelegálního 

charakteru, od první světové války, krátkodobě zde migrují především drobní 

obchodníci a sezónní dělníci. Tato praxe je ze strany státu částečně ignorována (Çaglar, 

Gereöffy 2008). 

Obdobně je tomu také v případě nelegálních ekonomických aktivit migrantů. 

Celkový podíl „šedé ekonomiky“ na hospodářství státu dosahuje v Maďarsku 25-30%, 

což je dvakrát více, než je celoevropský průměr. Nelegální práce je tedy obecně 

společností přijímána a cizinci se pouze přizpůsobují této skutečnosti. Cizinci působí 

nelegálně v sektorech ekonomiky, kde jsou nelegálně zaměstnáváni i maďarští občané. 

Nelegální zaměstnávání cizinců je dále podporováno nízkou mobilitou pracovní síly 

uvnitř země a obtížným získáváním pracovního povolení (Juhász 2008, s. 270). 

Výzkumy veřejného mínění prokázaly vysokou toleranci maďarských obyvatel vůči 

všem formám nelegální ekonomiky (Hárs 2009). Nelegálně zaměstnaní cizinci většinou 

působí v oborech, o které domácí pracovní síla nejeví zájem, maďarští občané si tedy 

s cizinci na pracovním trhu nekonkurují. Nelegální zaměstnávání cizinců také nemá 

významný vliv na výši platů (Juhász 2008, s. 271). 

Tématem, které je v maďarském diskurzu často spojované s bezpečnostní je 

problematika kriminality cizinců a mezinárodní organizovaný zločin. Navzdory 

prohlášením některých politických představitelů nepřesahuje podíl cizinců na celkové 

kriminalitě v Maďarsku 4% (Hárs, Sik, Tóth 2001, s. 271). Tato politizace kriminality 

migrantů podporuje xenofobii a předsudky (Hárs, Sik, Tóth 2001, s. 272). Xenofobní 

postoje ve společnosti odpovídají stavu maďarské migrační politiky ve vztahu 

k pracovní migraci (Hárs 2009).
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Společenský sektor

V rámci společenského sektoru je hlavním sekuritizovaným tématem 

problematika zaměstnávání cizinců. Nicméně počet zaměstnaných cizinců je ve vztahu 

k populaci státu relativně malý (cizinci představují mezi 3 a 4% pracovní síly 

Maďarska), nelze proto tvrdit, že cizinci ubírají Maďarům pracovní příležitosti a zvyšují 

tak míru nezaměstnanosti „S ohledem na strukturální rozdíly mezi jednotlivými sektory 

pracovního trhu a flexibilní povahu zahraniční pracovní síly je nepravděpodobné, že by 

migrace mohla vážněji ohrozit pozici maďarských občanů na pracovním trhu“ (Juhász 

2008, s. 267). 

Problematika integrace cizinců není zatím v Maďarsku předmětem zvláštních 

úprav, aktivity Úřadu pro přistěhovalectví a státní příslušnost a neziskového sektoru 

nejsou koordinované a zaměřují se pouze na jednu skupinu cizinců, uprchlíky (Töttős

2009). V souvislosti s problematikou integrace cizinců je vhodné zmínit, že většina 

imigrantů na území Maďarska pochází z Evropy a zejména ze států, které s Maďarskem 

přímo sousedí, a zároveň je i maďarského původu (Juhász 2008, s 265). Jedná se tedy o 

osoby, které pocházejí z podobného kulturního prostředí. Kulturně odlišná komunita 

imigrantů z Číny, která by měla představovat jednu ze skupin, na které by se podle 

Ágnes Töttős (2009) měla soustředit připravovaná koncepce integrace, tvoří necelých 

6% cizinců na území Maďarska.
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3.	Migrace	ve	střední	Evropě	– srovnání	vybraných	zemí	a	

vyhodnocení	

Tématem této části je vyhodnocení problematiky migrace a bezpečnosti ve 

vybraných státech střední Evropy, a to prostřednictvím porovnání sekuritizovaných 

témat z oblasti migrace a stavu dalších migračních témat spojovaných z bezpečností 

v daných státech.

Středoevropské státy vybrané pro analýzu problematiky migrace z hlediska 

bezpečnosti, tedy Česká republika, Maďarsko a Polsko, mají mnohé společné 

charakteristiky. V prvé řadě prošly ve 20. století obdobným vývojem a podobná je i 

historie migračních toků v rámci území těchto států přibližně od poloviny 19. století. 

Území všech zvolených států bylo od poloviny 19. století oblastí vystěhovalectví 

(zejména z ekonomických důvodů, ale také v důsledku etnické diskriminace) a 

v důsledku dvou světových válek zažilo výrazné přesuny obyvatelstva. Společná je také 

zkušenost z období komunismu, kdy byly hranice těchto států pro mezinárodní migraci 

uzavřené a migrace obyvatel byla možná pouze v omezené míře v rámci států 

sovětského bloku. Zároveň je ve všech státech období komunistické vlády 

charakteristické politicky motivovanou emigrací (Wallace, Stola 2001, s. 6, 77 Wallace 

2002).

Po pádu železné opony se tyto státy otevřely mezinárodní migraci, jejíž 

dynamika a rozsah byly pro dané státy a jejich vlády novým a neznámým fenoménem. 

„Ve stejné době se ekonomicky více rozvinuté státy, jako Polsko, Maďarsko a Česká 

republika, staly přistěhovaleckými státy téměř přes noc. Byly obecně špatně připravené 

mezinárodní migraci regulovat, postrádaly odpovídající právní předpisy a správní 

úřady“ (Castles, Miller 2009, s. 114). Je charakteristické, že v prvním období byly 

migrační politiky těchto vybraných států značně liberální a opatření byla přijímána 

nekoncepčně, soustředila se především na otázky spojené s nelegální migrací a azylovou 

problematiku. Až později dochází ke konceptualizaci migračních politik, obecně je 

formování postojů k migraci ovlivňováno přístupovými rozhovory s EU a související 

harmonizací politik s acquis EU a Shengenu (Baršová, Barša 2005, s. 221-223, Hárs, 

Sik, Tóth 2001, s. 265 Kicinger 2009, Stola 2001, s. 191). „Není pochyb, že proces 



88

přístupu k EU představoval zásadní mezník pro rozvoj migrační politiky v Polsku a 

ostatních státech střední a východní Evropy“ (Duszczyk, Lesińska 2012, s. 58).

Všechny vybrané státy vstoupily do EU společně v květnu 2004 a stejně tak se 

staly signatáři Schengenské dohody v prosinci 2007.

V případě ČR a Maďarska došlo po roce 1989 k rychlé změně ze státu 

vystěhovaleckého na zemi imigrační, oproti tomu charakteristikou Polska zůstala až do 

současnosti emigrace (Drbohlav 2001, s. 203, 211, Illés 2004, Kicinger 2009). S touto 

skutečností souvisí také existence specifického tématu v rámci polské migrační politiky, 

a to na jedné straně podpora polské emigrace jako způsobu dosažení vyšších výdělků a 

tím zajištění lepší životní úrovně, na druhé straně však související problematika nutnosti 

řešení ztráty lidského kapitálu (Kicinger 2009, Walczak 2011). Pro Polsko je také 

důležitá tzv. východní dimenze zahraniční politiky, tedy udržování spolupráce a 

dobrých vztahů se státy na východní hranici, především Ukrajinou, ale také Běloruskem 

a Ruskem (Iwański 2004).

Pro Maďarsko je specifickým tématem spojeným s migrační politikou existence 

početné maďarské diaspory v okolních státech regionu. Pro podporu těchto komunit 

bývá používán výraz politika diaspory (Çaglar, Gereöffy 2008).

Jak vyplývá z předcházející kapitoly, hlavním sekuritizovaným tématem 

z oblasti migrace je v případě zvolených středoevropských států především 

problematika nelegální/neregulérní migrace a dále téma kriminality cizinců, spojené 

často s organizovaným zločinem, a téma zaměstnávání cizinců (nelegální ekonomické 

aktivity migrantů na straně jedné a zaměstnaní cizinci jako konkurence pro domácí 

pracovní sílu na straně druhé).

V následujících částech budou představena všechna sekuritizovaná témata 

z oblasti migrace (proměnné této komparativní analýzy: počet migrantů ve vztahu 

k populaci státu, nelegální migrace, kriminalita, integrace, přístup k sociálním službám a 

zaměstnanost) přičemž bude porovnána podoba, jakou daná tématika nabývá ve 

zkoumaných státech a bude zhodnoceno, zda uvedená bezpečnostní témata představují 

v rámci prostředí zvolených středoevropských států bezpečnostní hrozbu, a to 

prostřednictvím zařazení témat, která spojují migraci s bezpečností státu a jeho 

obyvatel, do sektorů bezpečnosti.
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Společenský sektor

Problematiku mezinárodní migrace zařazují autoři konceptu sektorů bezpečnosti, 

Buzan, Waever a Wilde, do společenského sektoru jakožto hrozbu pro identitu 

společnosti hostitelského státu. „Migrace – svazek osob X je přetížen nebo naleptáván 

přílivem osob Y; X už nebude to, co bývalo, protože obyvatelstvo bude tvořit někdo 

jiný; identita X se kvůli posunu ve složení obyvatelstva mění“ (Buzan, Wilde, Waever 

2005, s. 141).

Demografické aspekty

Ve vztahu k posuzování mezinárodní migrace jako hrozby spadající do 

společenského sektoru bezpečnosti představují demografické aspekty, jako je počet 

přistěhovalců a jejich podíl vůči populaci hostitelského státu, určité východisko pro 

základní orientaci v dané problematice.118

Porovnáme-li vybrané středoevropské státy, nejvíce imigrantů (jak početně, tak 

z hlediska podílu na populaci státu) se nachází na území České republiky. Podle údajů 

z roku 2011 žilo v ČR 434 000 cizích státních příslušníků, kteří představali 4,3% vůči 

populaci státu. V případě Maďarska dosahovaly tyto údaje přibližně polovičních hodnot 

(208 000 cizinců, 2,1% ve vztahu k populaci státu). Nejnižších hodnot nabývaly tyto 

údaje v případě Polska, kde cizí státní příslušníci (celkem 47 000 osob) tvořili pouze 

0,1% vůči populaci Polska, jak ilustrují Grafy 9 a 10 (Eurostat 2013, Cizinci v ČR 

2012).

Zatímco v případě ČR a Polska tvořili větší skupinu cizinci pocházející z tzv. 

třetích států (v ČR 65%, v Polsku 67%), na území Maďarska převažovali cizinci 

pocházející z členských států EU, kteří v roce 2011 tvořili téměř 60% všech cizinců na 

                                                            
118

Buzan, Waever a Wilde v této souvislosti upozorňují, že nelze o ohrožení identity společnosti usuzovat 
pouze na základě faktů o podílu cizinců vůči společnosti hostitelské země. „Různé společnosti jsou 
existenčně zranitelné v různých oblastech v závislosti na způsobu, jakým je jejich identita 
(z)konstruována“  (Buzan, Wilde, Waever 2005, s. 145). Například společnosti, jejichž identita vychází 
z izolace (př. Finsko), mohou vnímat i minimální míšení s odlišnou identitou jako problematické (Buzan, 
Wilde, Waever 2005, s. 145). 

Nelze tedy říci, že podíl imigrantů na populaci státu dosahující určité výše, představuje ohrožení identity 
společnosti daného státu, a naopak, že podíl nižší než určitý poměr, hrozbu pro identitu neznamená. 
Demografické faktory zde nejsou použité jako prostředek pro určení, zda mezinárodní migrace ohrožuje 
identitu společností daných států, ale jako způsob zasazení této problematiky do společenského 
kontextu a zároveň nástroj základní orientace v situaci na poli migrace ve zkoumaných státech.
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území tohoto státu. Nejčastějšími zdrojovými zeměmi imigrace do ČR byly ze skupiny 

tzv. třetích zemí Ukrajina (27% všech cizinců) a Vietnam (13,4%), ze skupiny 

členských států EU pak Slovensko (19% přistěhovalců) (Cizinci v ČR 2012). V případě 

Polska dominovali mezi přistěhovalci občané Ukrajiny (29% všech cizinců), 

následovaní imigranty z Ruska, Běloruska a Ukrajiny, ve skupině tzv. třetích zemí. 

V rámci přistěhovalectví z ostatních ČS EU tvořili nejpočetnější skupinu státní 

příslušníci Německa (11%) (Demographic Yearbook of Poland 2012). V případě 

Maďarska byli v rámci skupiny „občanů EU“ nejčastěji zastoupeni státní příslušníci 

Rumunska (37%), následovaní občany Německa a Slovenska, v rámci skupiny tzv. 

třetích zemí dominovali občané Ukrajiny (9%) a Číny (6%) (Hungarian Central 

Statistical Office 2013).
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Graf 9: Státy podle počtu cizinců 2011
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Míra imigrace je v případě zkoumaných států v současné době relativně stabilní, 

ačkoli v případě ČR byla výrazněji, než u ostatních zkoumaných zemí, ovlivněna 

vypuknutím ekonomické krize, jak ukazují Grafy 11, 12 (OECD 2012).

Specifickým tématem Polské migrační politiky, které spadá do společenského 

sektoru je problematika polské emigrace (Graf 6) a s tím související úbytek pracovní 

síly a možné budoucí ohrožení sociální stability společnosti (Okólski 2010, s. 47).119

                                                            
119

Od vstupu do EU do roku 2007 opustil Polsko jeden milion Poláků, kteří odešli za prací především do 
Velké Británie, Irska a Německa (Castles, Miller 2009, s. 116).



91

„Exodus polských pracovníků po 1. květnu 2004 posílil obavy polských zaměstnavatelů  

z nedostatku pracovní síly“ (Castles, Miller 2009, s. 116). Počínaje rokem 2007 je tato 

problematika předmětem diskusí na nejvyšší politické úrovni, jsou přijímány programy 

na podporu návratu Poláků pracujících v zahraničí a zároveň je trh práce uvolňován pro 

zahraniční pracovníky (Walczak 2011).

Graf 11: Vývoj imigrace 2000-2010

0
20
40
60
80

100
120

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

P
o

če
t 

p
ři

st
ě

h
o

va
lc

ů
 (

v 

ti
sí

cí
ch

)

Česká republika Maďarsko Polsko

Zdroj: OECD 2012

Graf 12: Vývoj počtu cizinců na území státu 2000-2010
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(Údaje o počtu cizinců v Polsku v období 2000-2005 a rok 2010 nejsou ve zprávě 
OECD International Migration Outlook 2012 uvedeny)
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Do sektoru společenské bezpečnosti dále spadá problematika integrace cizinců, 

jako způsobu řešení možného ohrožení sociální stability společnosti a ve vztahu 

k ohrožení sociální stability a soudržnosti také problematika zaměstnávání cizinců a 

jejich přístup k sociálním službám.

Integrace

Polsko i ČR pojímá integraci cizinců, kteří žijí na území jejich státu jako 

prostředek odstraňování negativních jevů spojených s migrací. Úspěšně integrovaný 

cizinec se orientuje ve společnosti hostitelského státu a nepředstavuje ohrožení jeho 

sociální stability (Levrincová 2011, s. 161-163, National Security Strategy of the 

Republic of Poland 2007 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného 

pořádku na území České republiky v roce 2011).

Problematika integrace cizinců byla ze zkoumaných států nejdříve 

konceptualizována v případě ČR, která již v roce 2000 přijala dva klíčové dokumenty: 

Koncepci integrace cizinců na území České republiky a Zásady koncepce integrace 

cizinců na území České republiky. Koncepce integrace ČR byla naposledy novelizována 

v roce 2011 (Aktualizovaná koncepce integrace cizinců: Společné soužití). Cílovými 

skupinami integračních snah jsou dvě skupiny imigrantů: (1) občané třetích států legálně 

pobývající na území, a (2) cizinci s udělenou mezinárodní ochranou, jejichž integrace je 

podporována prostřednictvím Státního integračního programu (Levrincová 2011, s. 

161-163).

Polsko přistoupilo ke konceptualizaci integrační politiky až v roce 2012, kdy 

přijalo novou koncepci migrační politiky Polská migrační politika – současný stav a 

navazující kroky, která rozšiřuje záběr integračních snah o cílovou skupinu imigrantů ze 

třetích zemí (do té doby byla podpora integrace zaměřována pouze na cizince 

s udělenou mezinárodní ochranou a repatrianty) (Grot 2013). Obdobně jako v případě 

české koncepce integrace je jedním z jejích základních prvků výuka jazyka hostitelské 

země a kulturní orientace ve společnosti. Koncepce obou států také zdůrazňují roli 

NGOs pro projekty integrace cizinců (Grot 2013, Zpráva o situaci v oblasti migrace a 

integrace cizinců na území České republiky v roce 2011).

Maďarsko koncepci integrační politiky teprve připravuje, měla by být 

předložena do konce srpna 2013 (Móricz 2013,  Hárs 2009). 
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Zaměstnávání cizinců

Vůči domácí pracovní síle představovali v ČR ekonomicky aktivní migranti 

v roce 2011 6%, v případě Maďarska tvořili zaměstnaní cizinci 3,4% v rámci domácí 

pracovní síly v roce 2006, v Polsku představovali cizinci s povolením k zaměstnání 

v roce 2012 pouze 0,4% pracovní síly Polska (Cizinci v ČR 2012, Juhász 2008, s. 265, 

266, GUS 2012).

Obecně pracují ve zkoumaných státech cizinci nejčastěji jako kvalifikovaní nebo 

nekvalifikovaní dělníci, v Polsku a Maďarsku je oproti ČR vyšší podíl cizinců 

zaměstnaných jako manažeři a vedoucí pracovníci. Dále ve zkoumaných státech existuje 

určitá korelace mezi zemí původu a vykonávaným zaměstnáním. Zatímco cizinci

pocházející ze států západní Evropy bývají zaměstnáni jako manažeři a specialisté, 

cizinci, kteří pocházejí ze států východní Evropy, nebo tzv. třetích zemí, vykonávají 

častěji manuální práce v sektorech stavebnictví a zemědělství (Hárs 2009, Horáková 

2006, Horáková 2008, Stola 2001, s. 183).

Zaměstnávání cizinců v sektorech ekonomiky, které vyžadují nízkou nebo 

žádnou kvalifikaci, odpovídá předpokladům teorie segmentovaného pracovního trhu

(tzv. 3D jobs, dead-end-jobs), o vzniku segmentu pracovního trhu pro zaměstnávání 

cizinců. Výzkumy Milady Horákové ukazují, že cizinci si s domácí pracovní silou na 

pracovním trhu nekonkurují, resp. cizinci neberou Čechům práci, neboť cizinci jsou 

zpravidla zaměstnáváni v okresech s nízkou nezaměstnaností, s rostoucí 

nezaměstnaností v okrese klesá podíl zaměstnanosti cizinců (Horáková 2006, Horáková 

2008). Ke stejnému závěru dochází Judit Juhász v případě Maďarska, kdy podle jejích 

zjištění cizinci postavení maďarských občanů na pracovním trhu neohrožují (Juhász 

2008, s. 267). S ohledem na situaci na polském trhu práce, který se potýká až 

s nedostatkem pracovní síly, nelze tvrdit, že pracovní migrace představuje bezpečnostní 

problém ve vztahu k vytlačování domácí pracovní síly (Walczak 2011). 
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Tabulka 9: Společenský sektor a stav sekuritizovaných témat

Společenský sektor

Sekuritizovaná témata Stát Stav

Demografické faktory ČR 434 000 cizinců; 4,3% populace státu

Polsko 47 000 cizinců; 0,1% populace státu

Maďarsko 208 000 cizinců;  2,1% populace státu

Integrace ČR Aktualizovaná koncepce integrace cizinců: 
Společné soužití z roku 2011;
Integrace cizinců jako prevence 
bezpečnostních rizik;
Zapojení neziskového sektoru

Polsko Polská migrační politika – současný stav a 
navazující kroky z roku 2012
Integrace cizinců jako prevence 
bezpečnostních rizik;
Zapojení neziskového sektoru

Maďarsko Komplexní koncepce integrace cizinců teprve 
připravována; 
Zapojení neziskového sektoru

Zaměstnávání cizinců ČR 6% v rámci pracovní domácí pracovní síly;
Cizinci zaměstnáváni v regionech s nízkou 
nezaměstnaností

Polsko 0,4% domácí pracovní síly cizinci 
s pracovním povolením;
Od roku 2004 potřeba zvýšit počet pracovních 
migrantů pro udržení výkonu domácí 
ekonomiky

Maďarsko 3,4% pracovní síly; 
Cizinci zaměstnáváni v sektorech, které 
nejsou atraktivní pro domácí pracovní sílu

Přístup k sociálnímu 
státu

ČR Přístup omezen druhem pobytu;
Nízká míra čerpání;
Statistiky nezveřejňovány

Polsko Přístup omezen druhem pobytu;
Nízká míra čerpání;
Sociální služby nejsou považovány za důvody 
imigrace do Polska;
Statistiky nezveřejňovány

Maďarsko Přístup omezen druhem pobytu;
Statistiky nezveřejňovány

Zdroj: Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců: Společné soužití 2011; 
Cizinci v ČR 2012,  Eurostat 2013, GUS 2012, IOM 2013; 

Horáková 2006, Juhász 2008, s. 265-267, Lesińska 2010, s. 79, 80, Walczak, 2011
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Přístup k sociálnímu státu

Cizinci mají zpravidla přístup ke službám sociálního státu v závislosti na druhu 

pobytu na území hostitelského státu a jeho délce. Například v případě ČR mají na dávky 

státní sociální podpory nárok osoby s trvalým pobytem a ostatní cizinci až po ročním 

pobytu ode dne nahlášení příjezdu na území ČR. Poskytování dávek sociální péče je až 

na výjimky podmíněno trvalým pobytem nebo státní příslušností ke státu EU/EHP 

(Meduna 2003). Rozsah poskytovaných dávek sociální podpory cizincům je tedy 

omezený. 

Míra zaměstnanosti mezi cizinci je naopak ve zkoumaných státech vyšší, než je 

tomu v domácí populaci (Horáková 2006, Juhász 2008, s. 267). Ekonomicky aktivní 

cizinci tím do sociálního systému přispívají, a sice prostřednictvím povinných odvodů 

plateb na důchodové a sociální pojištění (Drbohlav 2008b, s. 24). Míra čerpání dávek 

sociální podpory je podle zjištění ve zkoumaných státech na nízké úrovni 

(Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců: Společné soužití 2011, Lesińska 2010, s. 

79, 80). Využívání benefitů sociálního státu cizinci není ani v jednom ze zkoumaných 

států předmětem zveřejňovaných statistik vztahujících se k čerpání dávek sociální 

podpory.

Politický sektor

Mnohá témata, která propojují mezinárodní migraci s problematikou 

bezpečnosti, spadají do sektoru politické bezpečnosti. Jedná se o témata, která jsou 

považována za hrozbu pro fungování státu a jeho institucí. V prvé řadě je do tohoto 

sektoru zařazována problematika nelegální/neregulérní migrace a dále související témata 

jako jsou nelegální ekonomické aktivity cizinců, kriminalita cizinců, mezinárodní 

organizovaný zločin a terorismus. 

Nelegální ekonomické aktivity cizinců spadají také do oblasti ekonomické 

bezpečnosti státu a problematiku terorismu lze zařadit do oblasti vojenské bezpečnosti, 

nicméně ve středoevropském prostoru jsou tato témata pojímána jako ohrožení 

fungování státu a jeho institucí, nikoli jako hrozba pro ekonomickou stabilitu, resp. 

v případě terorismu vojenské ohrožení bezpečnosti. Vzhledem k uvedenému je 
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problematika nelegálních ekonomických aktivit a terorismu v této části zařazena do 

sektoru politické bezpečnosti.

Nelegální/neregulérní migrace

Problematika nelegální/neregulérní mezinárodní migrace je jedním z hlavních 

témat spojovaných s bezpečností a ve středoevropském prostotu přední sekuritizované 

téma. Nelegální pohyb cizinců přes hranice státu a nelegální pobyt na jeho území, který 

není stát schopen regulovat, je chápán jako ohrožení suverenity státu (Brázová 2011, s. 

117). Nelegální mezinárodní migrace se objevuje jako bezpečnostní hrozba 

v bezpečnostních strategiích všech zkoumaných států.

Problémem při posuzování míry ohrožení, jaké představuje nelegální migrace, je 

(nejen ve středoevropském prostoru) skutečnost, že vzhledem k podstatě tohoto 

fenoménu (tedy porušení předpisů) se jedná o neregistrovaný jev, a určení jeho přesného 

rozsahu není možné, vždy se jedná pouze o odhady (Čermáková, Lachmanová 2008, s. 

92). 

Z právního pohledu nabývá nelegální migrace ve zkoumaných středoevropských 

státech dvou podob: (1) nelegální překročení hranice, vzhledem ke skutečnosti, že 

všechny zkoumané státy jsou členskými státy EU a Schengenského prostoru, se jedná o 

nelegální překročení vnější schengenské hranice; (2) porušení pobytového režimu 

(Čermáková, Lachmanová 2008, s. 92). Polsko je státem s nejdelší vnější schengenskou 

hranicí, zatímco v případě ČR představují vnější hranici Schengenu pouze mezinárodní 

letiště (Udrea 2004, Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR 

v roce 2011).

ČR, Polsko i Maďarsko jsou jak tranzitními státy, tak cílovými zeměmi 

nelegálních migrantů. Ve všech zkoumaných státech počty osob zadržených při pokusu 

o nelegální překročení hranice nebo při porušení pobytového režimu od roku 2000 klesá 

a v současné době je na relativně stabilizované úrovni, jak ilustrují Grafy 4 a 8 

(Čermáková, Lachmanová 2008, s. 93, Juhász 2008, s. 267, Stola 2001, s. 187, Report 

on the State of Security in Poland in 2011, Zpráva o situaci v oblasti migrace a 

integrace cizinců na území ČR v roce 2007 – 2011.
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Dušan Drbohlav v souvislosti s nelegální migrací upozorňuje na skutečnost, že 

mezinárodní migrace je přirozeným fenoménem, který je ve své legální podobě vždy 

doprovázen i migrací nelegální (Drbohlav 2008, s. 44).

Opatření, která zkoumané státy pro potlačování nelegální migrace přijímají, se 

soustřeďují zejména na represivní opatření (zpřísnění hraničních kontrol, vyhoštění 

zadržených), případně koncept tzv. dobrovolných návratů. Pouze Polsko, jako jediný ze 

zkoumaných států, přistoupilo k regularizaci (Brázová 2011, s. 117, Levrincová 2011, s. 

166, Szulecka 2010a, s. 73). Problémem, kterému zkoumané státy nevěnují ve vztahu 

k nelegální migraci zvláštní pozornost, je skutečnost, že nelegální migrace přináší 

bezpečnostní rizika především pro nelegální migranty, kteří se ocitají v situaci, kdy 

nemohou uplatnit základní práva, nemají žádnou právní ochranu a často nemají přístup 

ke zdravotní péči (Kadlecová, Polanská 2008, s. 34, 35).

Nelegální ekonomické aktivity

Obecně znamená nelegální ekonomická činnost ohrožení pro stát z hlediska 

podrývání demokratických a právních principů státu a dále daňové úniky a rizika 

zvýšení kriminality. Ovšem z pohledu státu přináší nelegální ekonomická aktivita také 

pozitiva, jako je vyplnění mezer na trhu práce, zvětšení trhu státu, navýšení HDP země 

nebo vytváření nových pracovních míst. Proto je často ze strany státních institucí tiše 

tolerována (Drbohlav 2008, s. 37, 38).

Pro zaměstnavatele je motivací pro nelegální zaměstnávání snížení výrobních 

nákladů a daňového zatížení, a tedy zvýšení zisku a konkurenceschopnosti (Fassmann 

2008, s. 70, 71). „Nelegální ekonomičtí migranti jsou trvale poptáváni soukromým 

sektorem, který je vždy ochotný riskovat malý možný postih ve srovnání s velkým 

reálným ziskem“ (Drbohlav 2008c, s. 11). Ovšem pro migranty přináší výkon 

nelegálního zaměstnání řadu rizik, mezi něž patří nedodržování mzdových předpisů a 

předpisů upravujících bezpečnost práce ze strany zaměstnavatele (Kroupa, Kux 2008, s. 

75).

Zkoumané státy vykazují vysokou míru společenské tolerance k sektoru 

nelegální ekonomiky, v ČR pracuje „na černo“ okolo 20% populace, v Maďarsku podíl 

„šedé ekonomiky“ na hospodářství státu dosahuje až 25-30% (Fassmann 2008, .s 74, 

Juhász 2008, s. 270). Také v Polsku je sektor „šedé ekonomiky“ relativně rozsáhlý a 
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míry tiše tolerovaný ze strany státních institucí (Kicinger 2009). V případě Maďarska 

představují nelegální ekonomické aktivity okolo 15-20% celkového objemu nelegální 

práce, v ČR byl podíl nelegálně zaměstnaných cizinců ve vztahu k cizincům 

vykonávajícím zaměstnání legálně v roce 2011 0,5% (Juhász 2008, s. 270, Cizinci v ČR 

2012). Obecně jsou cizinci nejčastěji nelegálně zaměstnáni v sektorech stavebnictví, 

zemědělství a ve službách (Drbohlav, Lachmanová 2008a, s. 111, Juhász 2008, s. 270, 

Szczepański 2010, s. 68). 

Zkoumané státy vykazují vysoký podíl „šedé ekonomiky“ na hospodářství státu 

a lze tedy říci, že cizinci do určité míry reagují na „poptávku“ zaměstnavatelů 

v hostinském státě, popřípadě se přizpůsobují hospodářskému prostředí. „Mezi experty 

panuje shoda, že základní problémy nejsou způsobeny cizinci, ale nelegální prací jako 

takovou“ (Juhász 2008, s. 270). 

Kriminalita, organizovaný zločin, terorismus

Problematika kriminality, působení mezinárodního organizovaného zločinu a 

teroristických skupin, jsou témata, která jsou nejčastěji dávána do souvislosti s důsledky 

nelegální migrace. „Nemůžeme vyloučit možnost, že se kriminální organizace nebo 

teroristické skupiny pokusí využít migračních kanálů pro vytvoření nebo podporu 

pozice v Maďarsku. Nelegální migrace je předním tématem pro vymáhání práva“ (The 

National Security Strategy of the Republic of Hungary 2012).

Ve zkoumaných středoevropských státech je kriminalita cizinců

medializovaným tématem a také tématem, které se těší zájmu politických elit. Ve všech 

vybraných státech je rozlišována státní příslušnost pachatelů trestné činnosti, statistiky 

jsou vedené policejními orgány, resp. ministerstvy vnitra. Nicméně v ČR představují 

cizinci jako pachatelé trestné činnosti dlouhodobě 6,5% všech pachatelů a v Polsku 

0,4% (v roce 2012 bylo pro podezření ze spáchání trestného činu vyšetřováno v Polsku 

2 152 cizinců; počet cizinců/pachatelů trestné činnosti je na přibližně stejné úrovni od 

roku 2006) (Policja.pl 2013, Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného 

pořádku na území České republiky v roce 2011).

Dariusz Stola ve vztahu k problematice kriminality cizinců upozorňuje na 

skutečnost, že oběťmi této trestné činnosti jsou zpravidla jiní cizinci, nejčastěji ze stejné 

země původu jako pachatelé (Stola 2001, s. 186, 188).
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Skupiny mezinárodního organizovaného zločinu na území všech zkoumaných 

států působí, nejčastěji se jedná o skupiny pocházející ze států bývalého Sovětského 

svazu, případně asijské a další organizace (Nožina 2003, s. 29-31, 40). Mezinárodní 

organizovaný zločin bývá především spojován s obchodem s lidmi a převaděčstvím,120

aktivity těchto skupin ve státech střední Evropy zahrnují dále například obchod 

s drogami, korupce, ekonomická trestná činnost a legalizace výnosů z trestné činnosti. 

Střední Evropa pro mezinárodní organizovaný zločin často představuje určitou formu 

základny pro další aktivity v ostatních státech EU (Nožina 2004, s. 32-33). Přestože se 

objevují podezření na snahy skupin organizovaného zločinu pronikat do administrativ 

všech zkoumaných států, je obtížné určit míru ohrožení, jakou představují skupiny 

mezinárodního organizovaného zločinu. Důvodem je propojení zahraničních 

kriminálních skupin s organizovaným zločinem hostitelské země. V případě Polska 

působilo na jeho území v roce 2002 522 organizovaných skupin, z nichž 417 bylo 

polských a 86 smíšených (Nožina 2004, s. 32). V ČR se uvádí, že mezi 1/3 a ½ 

kriminálních uskupení působících na území státu je řízeno cizími státními příslušníky

(Nožina 2003, s. 40). „Nedostatek spolehlivých empirických dat způsobuje, že je velmi 

obtížné určit do jaké míry je organizovaný zločin skutečnou hrozbou pro ekonomiku a 

společnost států střední a východní Evropy“ (Nožina 2004, s. 32).

Problematika terorismu je obecně v rámci sekuritizace migrace dávána do 

souvislosti s teroristickou hrozbou a je takto i zastoupena v bezpečnostních strategiích 

zkoumaných států (Castles, Miller 2009, s. 211). Ani jedna ze zkoumaných zemí se 

nestala dějištěm teroristického útoku, v českém prostředí se objevují podezření na 

tranzit osob spojených s teroristickým i organizacemi, případně zájem o nákup zbraní a 

technologií ze strany takových osob (Krulík 2007, s. 108).

                                                            
120

Problémem je působení skupin organizovaného jako podporovatele ilegální migrace. Převaděči a 
obchodníci s lidmi aktivně působí ve zdrojových zemích při náboru a často své „klienty“ uvádí v omyl, 
zejména ve vztahu k životním podmínkám a výše příjmu v cílové zemi (Koryś 2004, s. 38)
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Tabulka 10: Politický sektor a stav sekuritizovaných témat

Politický sektor

Sekuritizovaná témata Stát Stav

Nelegální/neregulérní 
migrace

ČR Od roku 2003 pokles počtu zadržených cizinců při pokusu o nelegální překročení hranice/nelegálním 
pobytu; Přibližně od roku 2008 relativně stabilní stav

Polsko Nejdelší východní Schengenská hranice; Hranice s Ukrajinou, hlavní zdrojovou zemí migrace do států 
střední Evropy; Od počátku devadesátých let setrvalý pokles počtu cizinců zadržených při pokusu o 
nelegální překročení hranice

Maďarsko Od roku 1998 kontinuální pokles počtu osob zadržených při pokusu o nelegální překročení hranic;
Tolerance ke krátkodobé nelegální migraci v maďarsko-ukrajinském pohraničí

Nelegální ekonomické 
aktivity

ČR Tolerance nelegálních ekonomických aktivit; V sektoru nelegální ekonomiky pracuje 20% populace;
Podíl nelegálně zaměstnaných cizinců na cizincích pracujících legálně je 0,5%

Polsko Tolerance nelegálních ekonomických aktivit; „politika tiché tolerance“ ve vztahu k zaměstnávání cizinců
Maďarsko Tolerance nelegálních ekonomických aktivit; V sektoru nelegální ekonomiky zaměstnáno 25-30% 

populace; Cizinci představují 15-20%
Kriminalita, 
organizovaný zločin, 
terorismus

ČR Sledování trestné činnosti podle státní příslušnosti; Cizinci tvoří 6,5% trestně stíhaných, 6,9% 
Skupiny organizovaného zločinu: ruskojazyčné, vietnamská, balkánské; „Klientský systém“
Od vzniku samostatného státu žádný teroristický čin klasického charakteru

Polsko Sledování trestné činnosti podle státní příslušnosti; Podíl cizinců na trestně stíhaných 0,4%; 
Skupiny organizovaného zločinu: ruskojazyčné, vietnamské; Významný podíl polského organizovaného 
zločinu

Maďarsko Sledování trestné činnosti podle státní příslušnosti; Podíl cizinců na celkové kriminalitě přibližně 4%;
Ruskojazyčné skupiny organizovaného zločinu; „Balkánská trasa“

Zdroj: Cizinci v ČR 2012, Policja.pl 2013, Report on the State of Security in Poland in 2011, Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území 
ČR v roce 2007 – 2011, Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2011, Çaglar, Gereöffy 2008, 

Čermáková, Lachmanová 2008, Fassmann 2008, Hárs, Sik, Tóth 2001, s. 271; Juhász 2008, Kicinger 2009, Krulík 2007, Nožina 2003, 2011, Stola 2001, s. 
187, Udrea 2004, Walczak 2011
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Představuje mezinárodní migrace hrozbu pro bezpečnost zkoumaných 

středoevropských zemí? Odpovídá stav situace na poli migrace v těchto zemích 

sekuritizaci problematiky migrace? Předním sekuritizovaným tématem, které je 

společné všem zkoumaných státům, je problematika nelegální migrace, tedy téma 

spadající do sektoru politické bezpečnosti. Ve vztahu k tomuto tématu je zvoleným 

státům také společné, že počty zadržených osob při pokusu o nelegální překročení 

hranice nebo při porušení pobytového režimu přibližně od roku 2000 kontinuálně 

klesají. Jak uvedeno výše, odhadování počtu nelegálních migrantů, kteří se nacházejí na 

území státu, je problematické (např. v případě ČR se pohybuje v rozpětí mezi desítkami 

až stovkami tisíc). 

S tématem nelegální migrace souvisí problematika nelegálních ekonomických 

aktivit cizinců. Prostřednictvím této analýzy bylo zjištěno, že ve všech zkoumaných 

státech existuje vysoká míra tolerance k fungování „šedé ekonomiky“ a významný je 

také podíl působení domácí populace v jejím rámci. Cizinci jsou zpravidla nelegálně 

zaměstnáváni ve stejných sektorech ekonomiky jako domácí obyvatelstvo (stavebnictví, 

zemědělství). Ekonomické aktivity migrantů nelze považovat za příčinu problémů, které 

fungování sektoru nelegální ekonomiky státu přináší, neboť cizinci se spíše přizpůsobují 

hospodářskému prostředí daného státu. 

Dalším sekuritizovaným tématem z politického sektoru je kriminalita cizinců. Ve 

všech zkoumaných státech vedou příslušné instituce statistiky kriminálních činů cizích 

státních příslušníků, což potrhuje důležitost, která je tomuto tématu v daných zemích 

přiznávána. Jak z těchto statistik ovšem vyplývá, podíl cizinců na trestné činnosti 

spáchané na území zkoumaných států je relativně nízký a v čase stabilní. Problémem 

může být v souvislosti s kriminalitou cizinců působení skupin mezinárodního 

organizovaného zločinu, nicméně hodnocení míry ohrožení, jakou tento fenomén 

představuje, je v důsledku nedostatku relevantních dat problematické.

Z okruhu témat, která spadají do sektoru společenské bezpečnosti, nelze vybrat 

témata propojující mezinárodní migraci s bezpečností, která by byla všem zkoumaným 

státům společná. Zatímco v ČR a Maďarsku je zaměstnávání cizinců vnímáno jako 

možné ohrožení postavení domácí populace na trhu práce, Polsko se potýká 

s nedostatkem pracovní síly, a proto je pracovní imigrace spíše podporována. Nicméně 
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v případě ČR i Maďarska bylo prostřednictvím předcházející analýzy prokázáno, že 

cizinci ohrožení domácí pracovní síly, tedy zvýšení nezaměstnanosti neznamenají.

Integrace cizinců je v Polsku i ČR chápána jako prevence možných negativních 

důsledků mezinárodní migrace, koncepce integrace v obou státech také vyzdvihují 

zapojení neziskového sektoru. V ČR vznikla koncepce integrace cizinců již v roce 2000, 

v Polsku teprve v loňském roce a v Maďarsku je v současnosti připravována.

Zneužívání sociálního systému cizinci je medializovaným tématem především 

v ČR, v Polsku ani Maďarsku není využívání benefitů sociálního státu ze strany cizinců 

věnována zvláštní pozornost. Tato analýza prokázala, že ani v případě ČR nelze hovořit 

o zneužívání sociálního systému cizinci, neboť z něho čerpají jen v malé míře, a naopak 

do něho prostřednictvím ekonomických aktivit přispívají.

Z výše uvedeného vyplývá, že zkoumaná témata, která spadají do sektoru 

společenské bezpečnosti, nepředstavují ani v jednom ze států, které byly předmětem této 

analýzy, ohrožení bezpečnosti dané společnosti/státu. Sekuritizace témat společenského 

sektoru tedy nereflektuje reálnou situaci v Polsku, Maďarsku ani ČR. Z témat 

politického sektoru je hlavním sekuritizovaným tématem problematika nelegální 

migrace. Nelegální migrace je svým způsobem nevyhnutelný fenomén, který doprovází 

migraci legální, proto nelze určitou míru ohrožení, které může pro stát představovat, 

vyloučit, nicméně v případě zkoumaných států lze vysledovat klesající tendenci a 

zároveň stabilizaci nelegálních migračních toků. Stejně je tomu v případě míry 

kriminality cizinců, která je ve státech, které byly předmětem této analýzy, také 

relativně nízká a stabilizovaná. Hodnotit míru ohrožení, kterou přináší působení skupin 

mezinárodního organizovaného zločinu, není, s ohledem na výše uvedené, 

v možnostech této práce.

Z výsledků provedené komparativní analýzy vyplývá, že sekuritizace migrace 

v České republice, Polsku a Maďarsku v mnohých aspektech (především témata 

společenského sektoru bezpečnosti) neodpovídá skutečné situaci mezinárodní migrace 

v těchto státech. Sekuritizace migrace ve zkoumaných státech nereflektuje reálné 

bezpečnostní problémy spojené s mezinárodní migrací, spíše je reakcí na sekuritizaci 

migrační problematiky v rámci EU, jejímuž acquis zkoumané středoevropské státy své 

migrační politiky přizpůsobovali a stále přizpůsobují, případně na relativní „novost“ 

fenoménu mezinárodní migrace pro zkoumané státy.
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Závěr

Cílem této práce bylo porovnat situaci v oblasti mezinárodní migrace 

z hlediska bezpečnosti státu a společnosti hostitelských zemí ve vybraných státech 

střední Evropy a upozornit na skutečnost, že sekuritizace migrační problematiky v tomto 

prostoru neodpovídá realitě prostředí střední Evropy. Pro účely komparativní analýzy 

byly zvoleny středoevropské státy Česká republika, Polsko a Maďarsko. Za proměnné 

posloužila témata z oblasti mezinárodní migrace, která jsou nejčastěji spojována 

s bezpečnostní problematikou: demografické faktory, neregulérní/nelegální migrace, 

kriminalita (mezinárodní organizovaný zločin), zaměstnávání cizinců, integrace a 

přístup k sociálnímu státu. 

V první kapitole byla problematika mezinárodní migrace ve vztahu 

k bezpečnosti státu/společnosti zasazena do konceptu sektorů bezpečnosti, byla zařazena 

především do sektoru společenské a politické bezpečnosti (nicméně její prvky, lze nalézt 

i v ostatních sektorech bezpečnosti, tedy vojenském, environmentálním nebo 

ekonomickém). Následující kapitola pak byla věnována komparativní analýze situace 

v oblasti mezinárodní migrace ve zkoumaných státech. V případě každého státu byla 

nejprve stručně uvedena historie migračních toků přes jeho území, následně představena 

jejich současná podoba, podoba migračních politik zmíněných států a následně 

analyzována uvedená sekuritizovaná migrační témata.

Pro dosažení cíle práce byly stanoveny dvě výzkumné otázky. První otázka 

zjišťovala důvody sekuritizace problematiky mezinárodní migrace v prostoru střední 

Evropy, resp. ve zkoumaných státech (výzkumná otázka č. 1. Proč je migrace ve střední 

Evropě nahlížena primárně z bezpečnostní perspektivy?) Z výsledků provedené analýzy 

vyplývá, že bezpečnostní perspektiva, která je ve zkoumaných státech uplatňována ve 

vztahu k problematice migrace a azylu, je spíše než reakcí na skutečné ohrožení 

bezpečnosti státu a jeho společnosti, výsledkem souhry následujících faktorů: přijímání 

acquis Evropské unie a relativní „novosti“ a rozsahu mezinárodních migračních toků 

v tomto prostoru. Formování migračních politik zkoumaných států bylo významnou 

měrou určováno snahou zmíněných států připojit se k EU, v některých případech tak 

byla přijímána opatření, která nekorespondovala s institucionálním a legislativním 

prostředím daných států, případně reálnou situací v oblasti mezinárodní migrace. Postoj 
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členských států EU byl navíc formován ve specifickém rámci států západní Evropy 

v době od 80. let 20. století, což byla odlišná situace, než ve které se státy střední 

Evropy nacházely po skončení Studené války.

Relativní „novost“ mezinárodní migrace v prostoru střední Evropy je důsledkem 

skutečnosti, že po většinu 20. století byly zmíněné státy v důsledku komunistické vlády 

pro mezinárodní migraci uzavřené. Emigrace byla zpravidla nelegální a politicky 

motivovaná a imigrace, případně pracovní migrace nebo migrace za účelem studia, byla 

výrazně limitovaná. Po roce 1989 zaznamenaly tedy tyto státy bezprecedentní nárůst 

migračních toků na svém území, přičemž se staly jak tranzitními, tak cílovými zeměmi 

mezinárodní migrace. Tato „novost“ migračních toků je relativní, neboť mezinárodní 

migrace je přirozenou součástí lidských dějin a tedy se nevyhýbala ani území dotyčných 

států (území zmíněných států bylo ovšem od poloviny 19. století především 

vystěhovaleckou oblastí).

Druhá výzkumná otázka (otázka č. 2 Odpovídá tento pohled na problematiku 

migrace realitě v oblasti migrace ve střední Evropě?) zjišťovala, zda je sekuritizace 

migrační problematiky ve zkoumaných středoevropských státech oprávněná, tedy zda 

odpovídá reálné situaci v oblasti mezinárodní migrace v těchto státech. Pro zodpovězení 

této otázky byly zvoleny výše uvedené proměnné (demografické faktory, 

neregulérní/nelegální migrace, kriminalita, zaměstnávání cizinců, integrace a přístup 

k sociálnímu státu), které byly hodnoceny ve vztahu ke každému ze zkoumaných států a 

následně komparovány, aby bylo možné zjistit, jaká je bezpečnostní situace v oblasti 

mezinárodní migrace ve zkoumaných státech. Sekuritizovaná témata byla zkoumána 

v rámci sektorů bezpečnosti (společenská bezpečnost, politická bezpečnost).

Z výsledků provedené analýzy vyplývá, že zkoumané státy spojují mnohé 

podobnosti, například společná novodobá historie z hlediska mezinárodní migrace a 

skutečnost, že předním sekuritizovaným tématem je nelegální migrace. Na druhou 

stranu mezi zkoumanými státy nalezneme i řadu rozdílů, například Polsko je státem 

s negativní migrační bilancí, je tedy stále charakterizováno vystěhovalectvím, zatímco 

ČR a Maďarsko představují imigrační státy. ČR představuje středoevropský stát, na 

jehož území pobývá nejvíce cizinců, ze zkoumaných států, v Maďarsku žije přibližně o 

polovinu méně cizinců, v Polsku pak cizí státní příslušníci tvoří pouze 0,1% vůči 

populaci.
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V otázce pojetí integrace cizinců, na rozdíl od Maďarska, v ČR a Polsku vzniká 

konceptualizovaný přístup k integraci cizinců. Úspěšná integrace je chápána jako 

prevence negativních aspektů, které mezinárodní migrace přináší. Téma zaměstnávání 

cizinců je často předmětem medializace (usuzuje se, že cizinci berou práci domácí 

pracovní síle, a tedy přispívají k růstu nezaměstnanosti), nicméně tato analýza ukázala, 

že ve zkoumaných státech cizinci domácí pracovní síle na trhu práce nekonkurují. 

Stejně je tomu v otázce přístupu cizinců k benefitům sociálního státu (a jejich možnému 

zneužívání). Ve všech zkoumaných státech je přístup cizinců k dávkám sociální podpory 

omezen, a pokud jsou uveřejněna data o čerpání cizinců ze sociálního systému, je míra 

tohoto čerpání minimální.

V oblasti politického sektoru (nelegální migrace, kriminalita, mezinárodní 

organizovaný zločin) se posouzení dopadu těchto fenoménů na bezpečnost 

státu/společnosti ukázalo jako problematičtější. Nelegální migrace je ze své podstaty 

obtížně sledovatelná. Přesto vývoj v počtu cizinců zadržených při pokusu o nelegální 

překročení hranice nebo porušení pobytového režimu naznačuje setrvalý pokles 

přibližně od roku 2000 (pro všechny zkoumané státy) a relativní stabilizaci této 

problematiky v současnosti. Téma kriminality cizinců je ve zkoumaných státech, 

obdobně jako zaměstnávání cizinců, předmětem zájmu médií a ve statistikách 

příslušných institucí je sledována státní příslušnost pachatelů, nicméně také míra 

kriminality cizinců se v případě těchto států ukázala být na relativně stabilizované 

úrovni. Hodnocení míry ohrožení ze strany skupin mezinárodního organizovaného 

zločinu je obtížné s ohledem na nedostatek údajů a skutečnost, že činnost zahraničních 

uskupení se často prolíná s činností skupin domácích.

Výsledky provedené analýzy naznačují, že v případě sektoru společenské 

bezpečnosti (problematika zaměstnávání cizinců, integrace, přístup k sociálním 

službám, demografické faktory) sekuritizace této problematiky nereflektuje skutečnost. 

V případě sektoru politické bezpečnosti nelze jednoznačně hodnotit. Nelegální migrace 

je neoddělitelnou součástí legálních migračních toků, a proto bude určité ohrožení pro 

stát a jeho instituce představovat vždy, nicméně situace v této oblasti se ve zkoumaných 

středoevropských státech ukázala jako relativně stabilizovaná, stejně tak jako míra 

trestné činnosti cizinců, kteří se zdržují na území státu. Zhodnocení míry ohrožení ze 

strany skupin mezinárodního organizovaného zločinu není v možnostech této práce.
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Z výše uvedeného vyplývá, že platnost hypotézy, kterou si tato práce kladla za 

cíl ověřit (H1: Bezpečnostní přístup k migraci nereflektuje reálnou situaci na poli 

migrace ve vybraných středoevropských státech) byla potvrzena, neboť sekuritizace 

problematicky mezinárodní migrace ve zkoumaných státech (Česká republika, Polsko, 

Maďarsko) v mnoha aspektech (především v sektoru společenské bezpečnosti) 

nereflektuje reálnou situaci.

Je zřejmé, že sekuritizace migrace ve zkoumaných státech neodpovídá zcela 

podobě migračních toků v České republice, Polsku a Maďarsku. Spíše je reakcí na 

sekuritizaci migrační problematiky v rámci EU, jejímuž acquis zkoumané 

středoevropské státy své migrační politiky přizpůsobovali a stále přizpůsobují, případně 

na relativní „novost“ fenoménu mezinárodní migrace společnosti zkoumaných států.
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Summary

The aim of this Thesis was to prove that the concept of securitization of 

migration issues in the selected Central European Countries (Czech Republic, Poland 

and Hungary) does not reflect the real situation of migration phenomenon in these 

countries. Furthermore the Thesis aimed to describe the situation in the field of 

migration and immigration policies in the selected Central European countries, to point 

out to the prevailing security concept of this issue in these countries and to find out the 

reasons for this approach to the migration and asylum issues.

In the first part of this Thesis, the broadening of the concept of security was 

described, specifically the concept of sectors of security introduced by Barry Buzan, Ole 

Waever and Jaap de Wilde, the proponents of the Copenhagen school. The first part also 

dealt with the issue of migration-security nexus, and the security aspects of the 

explanation migration theories were identified there as well as the main securitized 

migration issues. The main securitized migration issues constituted the variables for the 

following comparative analysis.

The comparative analysis of the securitized issues concerning the phenomenon 

of international migration in selected Central European countries was the theme of the 

second part of the Thesis.

The results of the comparative analysis indicates that the hypothesis this Thesis 

aimed to verify (The security approach to the issue of migration does not reflect the real 

situation of migration phenomenon in selected Central European countries) is to a large 

extend valid. International migration does not pose a real threat to the societal security 

in the investigated countries, foreigners do not compete with the labour force of the host 

country and there is no evidence of their abuse of the welfare system. In the sector of 

political security, the issue of illegal/irregular migration was the most securitized issue 

in all investigated countries. Phenomenon of illegal migration inevitably accompanies 

the legal international migration; therefore any country cannot avoid it completely. 

Nevertheless, the presented data suggest that the situation in the field of illegal 

migration is in the investigated countries currently relatively stabilized.

This leads to a conclusion, that the securitization of migration in selected 

countries of Central Europe does not in many aspects correspond with the reality of 
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international migration flows on their territory. Rather it reflects the securitization of 

international migration on the EU level.
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- Vymezení tématu:

Tématem této práce bude problematika migrace ve střední Evropě z pohledu 

bezpečnostních studií. Konkrétně analýza fenoménu migrace a s ním spojených 

bezpečnostních aspektů ve vybraných středoevropských státech. Migrace začíná být od 

80. let dvacátého století více spojována s bezpečnostní problematikou, v současnosti 

bývá pro propojování problematiky mezinárodní migrace a bezpečnosti používán výraz 

migration-security nexus. Na úrovni praktických politik je důsledkem tohoto fenoménu 

převládnutí bezpečnostních přístupů při řešení otázek souvisejících s migrací, kdy často 

dochází k uplatňování migračních politik a opatření restriktivního rázu. Z pohledu 

tohoto přístupu je migrace považována za hrozbu pro společnost přijímajících zemí, 

včetně ohrožení sociálního státu. Na úrovni EU je příkladem začlenění mezinárodní 

migrace do oblasti bezpečnosti zařazení problematiky migrace do institucionálního 

rámce v oblasti ochrany vnitřní bezpečnosti prostřednictvím Úmluvy k provedení 

Schengenské dohody. 

V rámci bezpečnostních studií patří problematika migrace mezi tzv. nové  

bezpečnostní hrozby ve srovnání s tradičními hrozbami vojenského charakteru. Vývoj 

směrem k rozšiřování katalogu bezpečnostních hrozeb je projevem rozšiřování konceptu 

bezpečnosti, kdy se kromě tradiční vojenské bezpečnosti hovoří také o environmentální, 

ekonomické, společenské a politické dimenzi bezpečnosti. Z tohoto hlediska spadá 

migrace do společensko-politického sektoru společnosti. Na základě úrovní analýzy lze 

bezpečnostní aspekty fenoménu migrace sledovat na úrovni státu (omezování státní 

suverenity prostřednictvím napojování struktur organizovaného zločinu na struktury 

státu) a společnosti (nárůst míry kriminality ohrožující fungování a integritu 

společnosti) nebo na úrovni jednotlivce (neetická pracovní migrace a obchod s lidmi)

Pojem sekuritizace označuje prezentaci určitého fenoménu jako bezpečnostní 

hrozby. V oblasti mezinárodní migrace patří mezi hlavní sekuritizovaná témata 

především přístup k sociálnímu státu, integrace a neregulérní migrace. Bezpečnostní 

pojetí problematiky migrace má tři podoby; migrace je důsledkem jiných 

bezpečnostních hrozeb, např. etnických konfliktů, válek nebo porušování lidských práv; 

mezinárodní migrace je sama o sobě bezpečnostní hrozbou, zejména v nekontrolované 
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podobě; migrace je příčinou dalších bezpečnostních hrozeb, jako např. xenofobie nebo 

rasismu. 

Nejčastěji diskutovanými tématy spojenými s mezinárodní migrací jsou 

v současnosti přístup ke státu a jeho sociálním službám, legalita vstupu a pobytu na 

území a s tím související potřeba kontroly migrace. Nekontrolovaná, tedy neregulérní 

migrace je považována za přední bezpečnostní problém. Např. Bezpečnostní strategie 

České republiky v otázce migrace uvádí:

Problémy spojené s chudobou a nedostatkem základních potřeb a služeb v 

regionech s vysokým a rychlým nárůstem populace mohou výrazně zvýšit 

pravděpodobnost výskytu extremismu, kriminality, lokálních ozbrojených 

konfliktů a masové nekontrolovatelné migrace… Dopady klimatických změn a 

jejich vliv na životní prostředí i zdraví obyvatelstva lze obtížně předvídat. 

Samotné obavy z těchto změn však mohou vést k růstu napětí mezi státy, ústit v 

humanitární krize s přímými dopady na místní, státní i mezinárodní struktury, 

včetně možné eskalace lokálních konfliktů doprovázené zvýšenými migračními 

tlaky.

Bezpečnostní strategie České republiky 2011 dále zařazuje migraci do katalogu 

bezpečnostních hrozeb.

Negativní aspekty mezinárodní migrace. Negativním jevem je zejména 

nelegální migrace a její možné důsledky, například napojení na organizovaný 

zločin. Pozitivní přínosy legální migrace pro kulturní, politický a ekonomický 

rozvoj společnosti může oslabit nedostatečná integrace přistěhovalců. Ta 

může být zdrojem sociálního napětí, které může ústit například v nežádoucí 

radikalizaci členů přistěhovaleckých komunit.

Nekontrolovaná migrace je vnímána jako hrozba pro státní suverenitu, případně i 

pro bezpečnost státu jako takovou. Důsledkem této skutečnosti je již zmíněný důraz na 

restriktivní prvky migračních politik, včetně militarizace kontrol na vnějších hranicích, 

např. na jižní hranici EU ve Středomoří. V praxi dopadají restriktivní politiky zejména 

na nekvalifikované nebo nízce kvalifikované migranty. Uvedené restriktivní politiky 

vedou často ke kontraproduktivním výsledkům, neboť rozšiřují prostor pro nelegální 

praktiky (včetně převaděčoví a obchodu s lidmi)
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Středoevropské země byly hlediska mezinárodní migrace po většinu dvacátého 

století vystěhovaleckými státy, až v souvislosti s koncem studené války a následným 

členstvím v Evropské unii se poměr imigrace a emigrace v těchto státech mění a mnohé 

státy se stávají tranzitními zeměmi, tedy mezistupněm mezi domovským státem a 

cílovou zemí migrantů. Pro účely analýzy této práce byly vybrány následující 

středoevropské státy, Česká republika, Polsko a Maďarsko. Česká republika představuje 

stát s vysokou imigrační dynamikou a nejvyšším počtem imigrantů v rámci střední 

Evropy. Z hlediska typů migrace, je Česká republika nejen častou tranzitní zemí, ale 

také zemí cílovou. Polsko bylo tradičně především vystěhovaleckým státem, až po roce 

2000 se stává také tranzitní a v menší míře i cílovou zemí. Také Maďarsko se 

v posledních dvaceti letech stalo tranzitní a cílovou zemí imigrantů i žadatelů o azyl, 

přičemž situace Maďarska je specifická s ohledem na množství krajanů žijících ve 

státech regionu.

- Cíle práce, výzkumné otázky:

Cílem práce je popsat migrační situaci a imigrační politiky ve vybraných 

středoevropských státech, upozornit na převládající bezpečnostní pojetí této 

problematiky v prostoru střední Evropy a zjistit důvody tohoto přístupu k migraci a 

azylu. Záměrem práce je dále zjistit, zda je bezpečnostní perspektiva ve vztahu 

k problematice migrace ve středoevropských státech oprávněná, tedy zda bezpečnostní 

pojetí problematiky migrace odpovídá reálné situaci migračního prostředí ve vybraných 

státech.

Pro naplnění uvedených cílů diplomové práce budou zodpovězeny následující 

výzkumné otázky:

1. Proč je migrace ve střední Evropě nahlížena primárně z bezpečnostní 

perspektivy?

Kromě aspektů uvedených výše lze v této souvislosti dále konstatovat, že 

problematika migrace zpravidla spadá do působnosti ministerstva vnitra a policie 

a na úrovni EU se jedná zejména o spolupráci policejních útvarů a 

bezpečnostních expertů.
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2. Odpovídá tento pohled na problematiku migrace realitě v oblasti migrace ve 

střední Evropě?

Je tedy sekuritizace migrace ve středoevropském prostředí oprávněná a 

restriktivní opatření v oblasti imigračních politik odpovídající reálné situaci?

- Předpokládaná metoda zpracování:

Výše uvedené výzkumné otázky budou zodpovězeny prostřednictvím tří 

případových studií, které se budou věnovat vybraným středoevropským státům – České 

republice, Polsku a Maďarsku. 

Pro zjištění, zda existuje souvislost mezi sekuritizací migrace a reálnou situací 

v oblasti migrace ve výše jmenovaných zemích střední Evropy, bude použita metoda 

shody. Závislou proměnnou bude sekuritizace migrace, za nezávislé proměnné 

poslouží:

- počet imigrantů a jejich podíl vůči populaci státu (včetně dalších 

charakteristik: např. země původu, vzdělání, věková struktura, pohlaví)

- neregulérní migrace (odhady počtu neregulérních migrantů, podílu 

neregulérní migrace na celkových migračních tocích)

- kriminalita (zda je v daném státě sledována podle země původu – pokud ano 

o jaké činy se jedná a jaký je podíl ve vztahu k dané přistěhovalecké 

komunitě - a zda je kriminalita imigrantů politickým tématem nebo 

předmětem zvláštních právních úprav)

- integrace (koncepce integrace daného státu – na jaké skupiny přistěhovalců 

se soustředí, s jakými koncepty pracuje + jaké množství NGOs se integrací 

cizinců zabývá, obecně zda je integrační politika považována za způsob 

snižování bezpečnostních rizik spojených s migrací)

- přístup k sociálním službám (zda existují statistiky sledující, do jaké míry 

využívají cizinci ve sledovaném státě sociální služby, pokud ano - jaký je 

podíl přistěhovalců, kteří sociální služby státu využívají, zda je využívají 

dlouhodobě, nebo zpravidla pouze krátkodobě)

- zaměstnanost (podíl na zaměstnanosti v rámci hostitelského státu, struktura 

zaměstnanosti přistěhovalců)
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Uvedené aspekty budou zhodnoceny ve vztahu ke každému zkoumanému státu a 

na základě výsledků bude vyhodnoceno, zda sekuritizace migrace odpovídá reálné 

situaci v oblasti migrace ve výše jmenovaných vybraných státech z regionu střední 

Evropy.

- Hypotéza:

Účelem práce je ověření platnosti následující hypotézy: (H1) Bezpečnostní 

přístup k migraci nereflektuje reálnou situaci na poli migrace ve vybraných 

středoevropských státech.

Předpokládaná osnova práce

1. Teoretický rámec

1.1. Explanační teorie migrace – bezpečnostní aspekty

1.2. Koncept bezpečnosti, sektory bezpečnosti

1.3. Sekuritizace migrace

2. Migrační problematika ve vybraných středoevropských státech

2.1. Česká republika

2.1.1. Historický vývoj migrace na území

2.1.2. Současnost – struktura migračních toků

2.1.3. Imigrační politika

2.1.4. Sekuritizovaná migrační témata

2.1.5. Analýza bezpečnostních aspektů migrace v ČR

2.2. Polská republika

2.2.1. Historický exkurz

2.2.2. Současná podoba migračních toků

2.2.3. Imigrační politika

2.2.4. Sekuritizovaná migrační témata
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2.2.5. Představuje migrace v Polsku bezpečnostní problém?

2.3. Maďarská republika

2.3.1. Maďarsko a migrace v historii a současnosti

2.3.2. Zaměření imigrační politiky

2.3.3. Sekuritizovaná migrační témata

2.3.4. Migrace z hlediska bezpečnosti

3. Migrace ve střední Evropě – srovnání vybraných zemí a vyhodnocení

První část práce se bude věnovat teoretickému vymezení problematiky, nejprve 

budou představeny bezpečnostní aspekty, se kterými pracují migrační teorie, dále zde 

bude uvedeno pojetí bezpečnosti, rozsah konceptu bezpečnosti a jeho sektory a závěrem 

bude v této části pojednáno o problematice sekuritizace migrace. 

Druhá část bude věnována případovým studiím ilustrujícím migrační 

problematiku ve střední Evropě. Každému z vybraných států se bude věnovat 

samostatná podkapitola. Případové studií budou ve všech případech zahrnovat 

představení imigrační politiky daného státu, hlavní migrační témata spojená 

s bezpečností v lokálním kontextu a analýzu výše uvedených nezávislých proměnných 

pro daný stát.

V závěrečné kapitole budou porovnány výsledky výzkumu pro vybrané státy a 

představeny závěry.
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