
Abstrakt 

Tato disertace se zabývá změnami v regulaci pracovní migrace v České republice v období 

ekonomické růstu – především v letech 2007 a 2008 – a poté v období ekonomické krize, 

která začala na podzim 2008. Vývoj migračních procesů a politik je dán do souvislosti s 

politickou ekonomií zahraničních investic a vznikem nového typu „soutěživého“ státu. To 

vedlo k prohloubení integrace do globálního trhu práce. Změny politik v oblasti pracovní 

migrace – např. vznik tzv. zelených karet pro usnadnění pracovní migrace – však nepotvrzují 

tezi, že došlo k jejich podřízení projektu soutěživého státu. Ministerstvo průmyslu a obchodu 

postrádalo dostatečný byrokratický kapitál v oblasti regulace migrace, v projektu zelených 

karet se projevovalo napětí mezi různými pojetími soutěživého státu a též došlo k posílení 

ministerstva vnitra díky novému typu „řízení migrace“. Disertace zkoumá zápasy o regulaci 

pracovní migrace v byrokratických a politických polích a přispívá k lepšímu pochopení 

vztahu soutěživého státu a politik v oblasti pracovní migrace.  

 

Na případu „stromkaři“ se ukazují dopady ekonomické krize a proměna role migrantů. Stovky 

pracovníků a pracovnic z Vietnamu, Slovenska, Rumunska a dalších zemí byly podvedeny a 

nedostaly zaplaceno za lesnické práce. Tato část se zabývá vytvářením prekérní a zranitelné 

role migrantů, která je spoluvytvářena veřejnými politikami v oblasti lesnictví, veřejných 

zakázek a regulace migrace. Je představen termín „řetězec veřejné zakázky“ pro pochopení 

vlivu veřejných zakázek na mzdové a pracovní podmínky pro pracovní migranty ve spodní 

části subdodavatelských řetězců. Veřejné zakázky byly v lesnictví zavedeny na popud 

Evropské unie a uskutečněny za podmínek „uchvácení státu“ a neoliberálních principů (viz 

cena jako téměř jediné kritérium pro výběr vítěze).  

 

Poslední část disertace se věnuje otázce prosazení rovnosti práv pro pracovní migranty 

v oblasti hospodářských práv prostřednictvím odborů (ČMKOS a dvou členských odborových 

svazů) a Státního úřadu inspekce práce. Je zasazena především do období ekonomické krize, 

během které došlo k posílení spolupráce mezi jednotlivými institucemi kontrolujícími různé 

aspekty migrace. Tato část se normativně hlásí k pojmu „občanství neobčanů“ a vychází 

z toho, že by migrační kontrola neměla zasahovat do prosazování hospodářských práv, 

především práv na spravedlivou odměnu a pracovní podmínky, či do svobody sdružovat se. 


