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Abstrakt 

Demonstrace v listopadu 2013 proti ukončení příprav na podepsání asociační dohody 

mezi EU a Ukrajinou stály na počátku rozsáhlé krize, která vyvrcholila připojením 

Krymu Ruskou federací a rozhořením ozbrojeného konfliktu na východě Ukrajiny. Tyto 

události vedly k výraznému zhoršení bezpečnostních i socioekonomických podmínek na 

Ukrajině. Měly výrazný dopad i na migrační toky na Ukrajině. V dubnu 2015 bylo na 

Ukrajině 1 192 000 vnitřních uprchlíků a zemi opustilo dalších 700 000 lidí
1
. Výše 

popsaná situace měla vliv i na migraci z Ukrajiny do České republiky, která je 

dlouhodobě cílem migrantů z tohoto postsovětského státu. V této práci je analyzována 

reakce státních orgánů České republiky na krizi na Ukrajině a na její důsledky na 

migraci v regionu. Migrační politika České republiky je v práci rozdělena na imigrační 

politiku, azylovou politiku, integrační politiku a tzv. vnější dimenzi migrační politiky, 

mezi kterou je zahrnuta zejména rozvojová spolupráce. Autorka analyzuje rozpočtové 

změny, usnesení vlády nebo změny strategií jednotlivých součástí migrační a 

bezpečnostní politiky v souvislosti s přípravami na případnou migrační vlnu z Ukrajiny. 

Je také hodnoceno udělování mezinárodní ochrany Ukrajincům v ČR v průběhu roku 

2014 nebo to, jestli v důsledku krize došlo k nárůstu počtu Ukrajinců na českém území.  

 

 

 

                                                 
1
 UNHCR: Internal Displacement Map. Dostupné na http://unhcr.org.ua/en/2011-08-26-06-58-56/news-

archive/1244-internal-displacement-map. Shlédnuto 3. 4. 2015 



  

Abstract 

 

In November 2013 protests in response on cancelation of Association Agreements 

preparations between EU and Ukraine stand on the beginning of crisis, which resulted in 

annexation of Crimea by Russian Federation and in armed conflict at Eastern Ukraine. 

Those events led to a significant deterioration of security and socioeconomic conditions 

and influenced migration flows in Ukraine. In April 2015 there was 1 192 000 Internally 

Displaced Persons and more than 700 000 people fled Ukraine. This situation also 

affected Czech Republic that is common target of migration from this country. This 

thesis analyses the reaction of the Czech state institutions on Ukrainian crisis and its 

influence on migration flows. Migration policy is in this thesis divided in immigration 

policy, asylum policy, integration policy, external dimension of migration policy and 

crisis reaction. Author analyses budget changes, Government Resolutions and changes 

in state strategies concerning migration or security in connection with possible 

migration flow from Ukraine. It is also evaluated how Czech Republic grants different 

kinds of international protection to refugees from Ukraine.  
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Úvod 

 

Krize na Ukrajině započala v listopadu roku 2013 demonstracemi v Kyjevě. 

Statisíce lidí demonstrovaly proti ukončení příprav podepsání asociační dohody mezi 

Ukrajinou a EU
2
. V únoru 2014 se ukrajinská vláda pokusila ukončit demonstrace 

násilným potlačením, při kterém zemřelo 88 lidí. V důsledku těchto kroků musel 

odstoupit dosavadní prezident Janukovyč a byly vyhlášeny nové prezidentské volby.
3
 

Tyto události měly za důsledek nejen změnu vedení Ukrajiny, ale i zvětšení rozkolu, 

který již od rozpadu Sovětského svazu panuje v ukrajinské společnosti. Obyvatelé 

východních, tradičně proruských a průmyslově orientovaných oblastí, se na dění 

v Kyjevě dívali spíše s nedůvěrou. Ukrajinci žijící na západě tohoto postsovětského 

státu změnu vlády a její směřování většinou vítali. Rozdělení ukrajinské společnosti 

bylo zanedlouho posíleno více než spornou anexí poloostrova Krym Ruskou federací.
4
 

Napětí vzrůstalo zejména ve východní části Ukrajiny. Intenzita demonstrací v tomto 

regionu se zvyšovala. Hlavním požadavkem demonstrantů bylo referendum o 

nezávislosti východních oblastí na Ukrajině. Docházelo k ozbrojenému obsazování 

budov místní samosprávy a k čím dál častějším ozbrojeným střetům. Ukrajinská vláda 

započala válečnou operaci, aby získala zpět kontrolu nad východem Ukrajiny. Vojenské 

                                                 
2
 The Ukraine Crisis Timeline. Center for Strategic and International Studies: The Russia and Eurasia 

Program [online]. [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: http://csis.org/ukraine/index.htm 
3
 The Ukraine Crisis Timeline. Center for Strategic and International Studies: The Russia and Eurasia 

Program [online]. [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: http://csis.org/ukraine/index.htm 
4
 Ukraine crisis: Timeline. BBC [online]. [cit. 2015-03-19]. Dostupné z: : 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275 
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operace byly neúspěšné, a tak ozbrojený konflikt dále pokračoval. I přes velké snahy 

mezinárodního společenství, misi OBSE
5
, která na místě působí, i dvě tzv. Minské 

dohody konflikt na Ukrajině pokračoval i v první polovině roku 2015.
6
 V celé krizi 

hraje velmi důležitou roli Ruská federace, která je obviňována z podpory povstalců na 

východní Ukrajině.
7
  

Připojení Krymu a ozbrojený konflikt měly velký dopad na ekonomickou i 

bezpečnostní situaci na Ukrajině. To způsobilo velké změny v migračních tocích na 

Ukrajině i v okolních státech. O mezinárodní ochranu ve státech sousedících 

s Ukrajinou zažádalo již více než 463 000 lidí. V dubnu 2015 počet vnitřních uprchlíků 

na ukrajinském území dosáhl 1 192 000 - většina Ukrajinců se snaží zůstat na území 

svého státu. Velká část uprchlíků směřuje do Ruska, kde jich pobývá více než 352 000
8
. 

Cílovou zemí migrace z Ukrajiny je dlouhodobě i Česká republika. Ukrajinci zde tvoří 

největší skupinu migrantů pocházejících ze zemí mimo EU. ČR se tak může díky 

kulturní a jazykové blízkosti stát cílem migrantů odcházejících z Ukrajiny. Roli může 

hrát také velká ukrajinská menšina, která může poskytnout zázemí nově příchozím 

Ukrajincům. Je proto důležité analyzovat, jaké dopady má krize na Ukrajině na českou 

migrační politiku a jestli dochází k přípravám na případný příchod většího počtu 

uprchlíků z této postsovětské republiky. Důležitou součástí práce je také analýza dat o 

migraci Ukrajinců do České republiky v roce 2014 a na počátku roku 2015. 

Cílem této případové studie je kritická analýza dopadů krize na Ukrajině na 

českou migrační politiku. Stěžejní otázkou práce je, zda je Česká republika schopna 

flexibilně reagovat na migrační krizi v nedalekém státě. Bude analyzováno, jaké 

nástroje byly institucemi českého státu použity a jak se krize na Ukrajině odrazila na 

strategiích souvisejících s migrační politikou. Analýza bude založena na konkrétním 

pozorování české migrační politiky od roku 1989 a na podrobném popisu změn, které 

byly realizovány v roce 2014 a v prvních dvou měsících roku 2015. Velký důraz je 

kladen na instituce, které při tvorbě migrační politiky hrají stěžejní roli. Z tohoto 

důvodu je také hlavní teorií práce teorie institucionální. Hlavní hypotézou práce je, že 

                                                 
5
 OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine. Osce [online]. [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

http://www.osce.org/ukraine-smm 
6
 Ukraine crisis: Timeline. BBC [online]. [cit. 2015-03-19]. Dostupné z: : 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275 
7
 AMNESTY INTERNATIONAL. 2014. Report: Abductions and torture in Eastern Ukraine. 

8
 Internal Displacement Map. UNHCR [online]. [cit. 2015-04-03]. Dostupné z: 

http://unhcr.org.ua/en/2011-08-26-06-58-56/news-archive/1244-internal-displacement-map 
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instituce České republiky budou na krizi na Ukrajině reagovat změnami v migrační 

politice, zejména však humanitární a rozvojovou pomocí směřující na Ukrajinu.    

Nezávislou proměnou, tedy předpokládanou příčinou změn, je krize na Ukrajině. 

Proměnou závislou jsou změny v migrační politice České republiky. Za zprostředkující 

proměnou lze považovat například větší počet žadatelů o mezinárodní ochranu, nebo 

změny v počtu žádostí o dlouhodobý nebo krátkodobý pobyt.  

Za účelem analýzy je v této jednopřípadové studii migrační politika České 

republiky rozdělena na pět kategorií – imigrační politiku, azylovou politiku, integrační 

politiku, vnější dimenzi migrační politiky a na přípravu krize související s migrací 

(např. v důsledku velké migrační vlny). Tyto kategorie jsou rozděleny na detailnější 

dichotomické proměnné, v rámci kterých jsou sledovány změny. 

Vzhledem k aktuálnosti tématu lze nalézt jen málo zdrojů, které se přímo k němu 

vztahují. Základním informačním zdrojem práce jsou proto dokumenty ministerstev, 

usnesení vlády, statistiky zpracované ČSÚ nebo MV ČR a texty analyzující vývoj české 

migrační politiky nebo migraci mezi ČR a Ukrajinou. Aktuálnost práce je částečně její 

nevýhodou, protože některá data, týkající se migrace v roce 2014 nebyla v době 

publikování zveřejněna. Přesto jich byl získán dostatek, aby bylo možné přijít 

s verifikovatelnými závěry.  

V první části je definována migrační politika a je rozdělena na politiku azylovou, 

imigrační a integrační. Toto rozdělení je použito pro členění analýzy migrační politiky. 

Vzhledem ke komplikovanosti pojmů, souvisejících s migrací, je slovník s jejich 

definicemi zvláštní přílohou práce. V části druhé je věnována pozornost migračním 

teoriím a konkrétním příkladům teorií, které lze aplikovat na migraci mezi Českou 

republikou a Ukrajinou. Podrobněji je zde rozebrána institucionální teorie, na které je 

tato diplomová práce postavena. Další část práce je zaměřena na vývoj české migrační 

politiky po roce 1989 a na přímé provázání tohoto vývoje na migraci z Ukrajiny do 

České republiky. Na ni navazuje část práce věnovaná institucionálnímu a legislativnímu 

rámci české migrační politiky. Migraci mezi Ukrajinou a Českou republikou je 

věnována další kapitola. Prostor je zde dán zejména tématům svázaným s krizí na 

Ukrajině, jako jsou například čeští krajané a jejich repatriace. V další části je popsán 

vývoj krize na Ukrajině, její dopad na migraci v regionu a na ukrajinskou společnost. 

V závěrečné části jsou analyzovány konkrétní změny v migrační politice České 

republiky navázané na krizi na Ukrajině.  
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1. Migrační politika 
 

Politikou, podle anglického termínu policy je v tomto případě myšlen soubor 

cílů a opatření realizovaných a vytvářených státem a jeho zástupci. Migrační politiky 

konkrétně pak směřují ke kontrole a regulaci pohybu lidí přes státní hranice a to jak ke 

kontrole přímé, či nepřímé. Přičemž migrační politiky nejsou zaměřeny jen na migraci 

legální, ale i na migraci nelegální. V rámci migrace legální se migrační politiky 

zaměřují na její kontrolu a regulaci. Cílem migračních politik je také postih a prevence 

migrace nelegální. Za nástroje migrační politiky tak můžeme označit například kontrolu 

hranic, udělování azylů nebo vydávání víz a pasů. Migrační politiku můžeme rozdělit na 

politiky integrační a imigrační viz. následující terminologická mapa (Barša: 2005, 9-

10).  

 

 

Terminologická mapa migrační politiky 

Přistěhovalecké politiky   kontrola hranic, 

potírání 

nelegální 

migrace, víza, 

turismus, 

sezónní práce, 

studium stáže 

apod. 

Imigrační politiky Integrační politiky 

AZYL 

regulace vstupu 

přistěhovalců na 

území 

regulace začleňování 

přistěhovalců do 

společnosti 

  

↔ 

  

 

Terminologická mapa migrační politiky (Barša:2005, 11) 

Na migrační politiku států můžeme pohlížet z různých úhlů – může být 

hodnocena podle její kvality (transparentní – netransparentní, koordinovaná – 

nekoordinovaná), z pohledu toho, jak dalece zapojuje mimostátní aktéry do tvorby 

politiky. Nejčastější posuzování migrační politiky, ale probíhá na škále liberální – 

restriktivní. (Kušniráková, 2011: 497).  

Dle Barši se migrační politiky liberálních národních států ve zjednodušeném 

podání pohybují na škále mezi nacionalistickými a liberálními (Barša: 2005,25). 

Liberální migrační politiky se vyznačují otevřeností migrantům a tím, že umožňují 

hladký proces naturalizace. Příkladem může být česká migrační politika mezi lety 1990 

– 1996, kdy bylo velmi jednoduché získat trvalý pobyt v České republice a bylo o něj 

možné požádat i na území ČR. I v tomto období ale měla i české migrační politika 

restriktivní rysy, mezi které patřila náročnost zisku českého občanství. Liberální podoba 
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migrační politiky v tomto období byla z velké části způsobena i tím, že migrace byla 

úplně novým tématem a migrační politika postrádala širší koncepci, podle které by se 

řídila (Barša: 2005,221-222). Nacionalistická migrační politika se naopak vyznačuje 

komplikováním procesu naturalizace a omezováním možnosti vstupu migrantů na 

území státu. Jako příklad lze uvést opatření, která byla v České republice realizována 

v reakci na ekonomickou krizi v letech 1997 a 1998 včetně nové podoby cizineckého 

zákona, který vstoupil v platnost k 1. 1. 2000. Opatření spadající do tohoto typu politiky 

mohou být také označována jako restriktivní (Barša: 2005, 25, 221-223). 

Migrační politiky současných demokratických států se pohybují ve středu mezi 

liberální a nacionalistickou migrační politikou. Národní státy musí při vytváření 

migračních politik zohlednit jak práva jedinců, tak kolektivní práva sebeurčení národa a 

samosprávu lidu. Jednotlivá opatření pak migrační politiku vychylují blíže k jednomu či 

k druhému směru. Podle toho pak může být migrační politika státu posuzována právě 

jako liberální nebo restriktivní (Barša: 2005, 25-27).  

Migrační politiky států se prolínají i s dalšími politikami státu v různých 

oblastech. Při jejich tvorbě tak musí státy zohlednit kromě politických zájmů stran a 

obyvatel (Drbohlav:2010, 70) i zahraničně politické a ekonomické zájmy státu, 

humanitární hledisko, rozvojovou spolupráci a v neposlední řadě i státní bezpečnost. 

V poslední době se začíná pro tyto oblasti používat dokonce označení vnější dimenze 

migrační politiky. Složitost vytváření migrační politiky může znázornit i to, že do 

správy různých aktivit státu v této oblasti, je aktivně zapojeno několik ministerstev 

(Drbohlav:2010, 37).  

1. 1 Imigrační politika  

 

Název této politiky je odvozen od výrazu „imigrace“, česky přistěhovalectví. 

Hovoříme tedy o migraci směrem do cílové země. Za imigraci lze označit pohyb osob 

z jednoho státu do státu druhého z pohledu cílové země. Přičemž cílovou zemí je stát, 

jehož migranti nejsou občany. Imigrační politika je podmnožinou politiky migrační. 

Cílem této politiky státu je definovat, jací migranti se mohou usadit, pracovat, studovat 

nebo jen cestovat na území hostitelského státu. V rámci imigrační politiky tedy stát 

určuje, jaké osoby, nemající občanství cílového státu, mohou vstoupit na jeho území, 

možnou délku pobytu migranta, konkrétní podmínky, za kterých mohou setrvat na 
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území státu, do kterého přicestovali, nebo za jakých podmínek dojde k jejich 

naturalizaci – tedy zisku občanství (Barša, 2005: 9). 

1.2 Azylová politika 

 

Azylová politika je součástí imigrační politiky státu. Tato část je zaměřena na 

konkrétní skupinu migrantů, žádajících o azyl. Azyl je ochranný institut, který je 

poskytován osobám jiného státu (případně osobám bez státní příslušnosti), které byly 

donuceny opustit svou zemi z důvodu ohrožení života, kvůli jejich politickému 

přesvědčení, náboženství nebo příslušenství k určité rase, národnosti nebo sociální 

skupině. Základ azylové ochrany je dán článkem 14 Všeobecné deklarace lidských práv, 

kde je definováno právo hledat útočiště a požívat azyl před pronásledováním. Záleží ale 

na rozhodnutí státu, jestli je azyl udělen, či nikoliv. 

 

Všeobecná deklarace lidských práv 

Článek 14 

(1) Každý má právo vyhledat si před pronásledováním útočiště v jiných zemích a 

požívat tam  

azylu.  

(2) Toto právo nelze uplatnit v případě stíhání skutečně odůvodněného nepolitickými 

zločiny  

nebo činy, které jsou v rozporu s cíli a zásadami Spojených národů. 

 

Úmluva o právním postavení uprchlíků
9
 určuje základní obecnou definici uprchlíka, 

vzájemné povinnosti státu a uprchlíků a také princip non-refoulement
10

. Tato tzv. 

Ženevská úmluva určuje základní právní rámec problematiky uprchlictví a udělování 

azylu, ale nevěnuje se konkrétním procedurálním náležitostem, ty jsou poté v rukou 

konkrétních států a jejich azylové politiky (Honců, 2-7).  

                                                 
9
 Přijata v Ženevě roku 1951 

10
 Zákaz vyhoštění a navracení (refoulement) 

1. Žádný smluvní stát nevyhostí jakýmkoli způsobem nebo nevrátí uprchlíka na hranice zemí, ve  

kterých by jeho život či osobní svoboda byly ohroženy na základě jeho rasy, náboženství, národnosti,  

příslušnosti k určité společenské vrstvě či politického přesvědčení.  

2. Výhody tohoto ustanovení však nemohou být požadovány uprchlíkem, který z vážných důvodů 

může být považován za nebezpečného v zemi, ve které se nachází, nebo který poté, co byl usvědčen  

konečným rozsudkem ze zvláště těžkého trestného činu, představuje nebezpečí pro společnost této  

země. Úmluva o právním postavení uprchlíků. 1951. 
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 Udělování azylu uprchlíkům je historická humanitární tradice, která byla do 

mezinárodního práva včleněna v reakci na události 2. světové války. Rozhodnutí o tom, 

kdo je uprchlíkem a kdo není, je zásadní, protože ti, jimž je tento statut udělen, 

dosáhnou na určitá práva a je jim poskytována mezinárodní ochrana. Do definice 

uprchlíka například nespadají vnitřně vysídlené osoby, protože uprchlíkem může být jen 

ten, kdo překročil hranice svého státu. Vyloučeni jsou také tzv. environmentální 

uprchlíci, kteří odešli ze země svého původu kvůli masivnímu poškození životního 

prostředí, ve státu, ze kterého pochází. Těchto migrantů ale stále přibývá a očekává se 

jejich masivní nárůst z důvodu klimatických změn. Kvůli výš zmíněným skupinám 

migrantů i kvůli nejasné hranici mezi ekonomickým migrantem a uprchlíkem je snaha o 

otevření diskuze o redefinování definice pojmu uprchlík v mezinárodním právu 

(Romancov, 2005: 124-136). 

O udělení azylu rozhodují státy, může tak dojít k udělení azylu i těm žadatelům, 

kteří by na to dle mezinárodního práva neměli nárok. Česká republika se řadí mezi státy 

s přísnější azylovou politikou – ve srovnání s jinými členskými státy EU uděluje 

poměrně málo azylů
11

 – v roce 2013 České republika udělila azyl v 95
12

 případech. 

V tom samém roce udělilo např. Maďarsko 175 azylů a Rumunsko 385
13

. Přísnost 

České republiky je zdůvodňována především častým zneužíváním azylové procedury 

především migranty z postsovětského prostoru a to zejména z Ukrajiny, kteří využívali 

azylovou proceduru pro legalizaci svého pobytu v České republice
14

.  

Do české azylové politiky byl novelou azylového zákona z roku 2006 

zakomponován i princip tzv. doplňkové ochrany. Zavedení principu doplňkové ochrany 

bylo součástí harmonizace české azylové politiky a azylové politiky států EU. Princip 

doplňkové ochrany může být využit v případě, že hrozí důvodné podezření, že migrant 

bude po navrácení do své země pronásledován, bude ohrožen na životě, nebo mu bude 

hrozit jiná vážná újma. Součástí české legislativy je i institut dočasné ochrany, který 

umožňuje časově omezený pobyt v České republice pro migranty, kterým nebyl udělen 

                                                 
11

 GŰNTEROVÁ, Tereza. Uprchlíci a žadatelé o azyl v České republice. Člověk v tísni o.p.s.: Program 

Varianty.  
12

 Mezinárodní ochrana: Statistické zprávy o žadatelích o mezinárodní ochranu a azylantech. Ministerstvo 

vnitra ČR [online]. [cit. 2015-05-13]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/mezinarodni-ochrana-

253352.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d 
13

 Asylum in the EU28 Large increase to almost 435 000 asylum applicants registered in the EU28 in 

2013 Largest group from Syria. Eurostat [online]. [cit. 2015-05-13]. Dostupné z: 

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-46_en.htm 
14

 GŰNTEROVÁ, Tereza. Uprchlíci a žadatelé o azyl v České republice. Člověk v tísni o.p.s.: Program 

Varianty. 
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azyl, ale v zemi jejich původu by jejich život byl vážně ohrožen, ten ale může být použit 

až po schválení Radou EU.
15

  

  

1. 3 Integrační politika  

 

Další podmnožinou migrační politiky je politika integrační, ta je zaměřena na 

podporu začlenění imigrantů do společnosti. Má napomoci bezproblémové a rychlé 

adaptaci migranta v neznámém prostředí nového státu. Migrant má s pomocí 

integračních politik získat kompetence, které mu pomohou zorientovat se v sociálním a 

institucionálním kontextu státu, a se naučit jazyk. Integrační politika je navázána na 

politiku imigrační, která je ve většině států nastavena tak, že je při výběru, kdo se bude 

moci v zemi dlouhodobě usadit, jsou vybíráni spíše ti, kteří se budou pravděpodobně ve 

společnosti lépe adaptovat (Barša, 10 - 11). 

Integrační politiky a národnostně menšinové politiky států jsou reakcí na změny 

v etnickém složení obyvatelstva. Jejich cílem je zabránit destabilizaci země a vzniku 

vyloučených skupin obyvatel, případně vzniku etnických konfliktů. Integrační politiky 

jednotlivých států se nicméně velmi liší nástroji, které využívají i přístupem k integraci 

jako takové i ke konceptům jako je stát, národ, občan apod. Cíle integrace můžeme 

sledovat na, škále, kde na jednom konci je koncept asimilace, jehož cílem je absolutní 

začlenění členů etnické minority do společnosti s tím, že se oprostí od všech atributů 

původní menšiny jako je jazyk nebo kulturní zvyklosti. Za extrémní lze také označit 

koncept založený na tom, že konfliktu mezi etnickými skupinami bude zabráněno 

minimalizováním kontaktu mezi nimi. Dalším konceptem integrace je 

multikulturalismus, který je založen na začlenění jednotlivců do společnosti bez ztráty 

jejich kulturní identity
16

.  

Česká integrační politika je řízena základními prioritami, kterých má být 

integrací migrantů pocházejících zejména ze zemí mimo EU dosaženo. Prioritami je 

znalost českého jazyka migrantů, jejich ekonomická soběstačnost a orientace ve 

                                                 
15

 HONCŮ, Šárka, Pavlína KOHUTIČOVÁ a Miroslava VYSTAVĚLOVÁ. Azylová politika České 

republiky pohledem analýzy policy. Mezinárodní politologický ústav Masarykovy Univerzity [online]. 

[cit. 2015-05-13]. Dostupné z: http://www.iips.cz/cz/publikace/working-papers/azylova-politika-ceske-

republiky-pohledem-analyzy-policy/ 
16

 STOJAROVÁ, Věra. 2004. Modely integrace imigrantů a jejich projevy v české politice. 

Středoevropské politické studie [online]. [cit. 2015-03-23]. Dostupné z: 

http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=204 
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společnosti, na závěr pak dobré vzájemné vztahy migrantů a majoritní společnosti. 

Právě migranti ze tzv. třetích zemí jsou hlavní cílovou skupinou české integrační 

politiky, která je v gesci ministerstva vnitra. I přesto, že ministerstvo vnitra spravuje 

integrační politiku, je do ní zahrnuta celá řada dalších aktérů. A to nejen dalších 

ministerstev (kultury, práce a sociálních věcí, zahraničních věcí), ale i neziskových 

organizací. Na rozdíl od azylové nebo imigrační politiky je politika integrační nejen na 

celostátní úrovni, ale i na úrovni lokální. Výraznou roli v ní tedy hrají i místní 

samosprávy a lokální organizace. Za účelem delegace integrace migrantů byla zřízena 

síť Center na podporu integrace cizinců
17

.  

Zásadním dokumentem pro tuto oblast migrační politiky je Koncepce integrace 

cizinců, která byla přijata v roce 2000. K velké aktualizaci došlo v roce 2011, kdy došlo 

k přijetí Aktualizované koncepce integrace cizinců – společné soužití pro rok 2011. Od 

tohoto roku je koncepce pravidelně aktualizována
18

.  

 

 

2. Teorie věnující se migraci 
 

V současné době neexistuje žádná koherentní teorie, která by se zabývala 

migrací. Tento jev je natolik složitý, komplexní a proměnlivý, že je velmi náročné ho 

shrnout do jedné teorie a v ní zohlednit všechny faktory, které migraci ovlivňují a 

způsobují tento jev, který v poslední době nabývá na intenzitě a láká velkou pozornost 

jak odborníků, tak veřejnosti, nebo médií. Důležitá je také interdisciplinarita tohoto jevu 

– je velmi pravděpodobné, že migraci nebude možné pochopit jen na základě jedné 

disciplíny, nebo jedné úrovně analýzy (Massey, 1993: 432).  

Teorie, věnující se migraci na ní pohlížejí z různých úhlů pohledu – věnují se 

důvodům, kvůli kterým migranti opouštějí místo svého původu, nebo podle čeho si 

vybírají destinaci, do které přichází. Zaměřují se na ekonomické důvody pro migraci, na 

instituce, které migraci ovlivňují nebo na to, jak současná podoba mezinárodního 

                                                                                                                                               
 
17

 Integrace. Ministerstvo vnitra ČR [online]. [cit. 2015-05-02]. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/clanek/integrace.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D 
18

 Integrace: Informace o procesu integrace cizinců, azylantů, přesídlenců a krajanů v České 

republice. 2011. Ministerstvo vnitra ČR [online]. [cit. 2015-05-13]. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/clanek/integrace.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D 
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systému ovlivňuje migraci. Právě z těchto důvodů existuje nespočet teorií zaměřených 

na problematiku migrace (Massey, 1993: 432 - 433). 

 Cílem této kapitoly není popsat všechny dostupné teorie. Vzhledem k rozsahu a 

tématu práce budou v této kapitole popsány pouze ty teorie, které se přímo vztahují 

k tématu práce – tedy k vlivu krize na Ukrajině na českou migrační politiku. Důraz bude 

dán především na institucionální teorii a to z toho důvodu, že se zaměřuje na 

mezinárodní, národní, vládní i nevládní instituce, které výrazným způsobem formují 

českou migrační politiku. Výrazný vliv vztahů mezi českými ministerstvy, nebo 

například velký vliv Evropské unie na podobu české migrační politiky. Protože 

institucionální teorie nejlépe reflektuje migraci mezi Českou republikou a Ukrajinou 

bude na ní postavena tato práce.  Tato teorie byla zvolena také proto, že dává důraz 

na instituce, které jsou hlavními aktéry při tvorbě migrační politiky státu.  

2. 1 Teorie kumulativní příčinnosti 

 

Vznik institucí a sítí, mezi státy a migranty dále posiluje migrační toky mezi 

státy. Kumulativní příčinností je myšleno to, že každý další akt migrace mění stav 

společnosti jak ve státu, ze kterého migrant odchází (např. vylidňování rurálních oblastí) 

tak ve státu, do kterého přichází. Tyto změny pak zpětně udržují a posilují migraci. 

Koncept kumulativní příčinnosti byl definován Gunnarem Myrdalem a na problematiku 

migrace byl aplikován Douglasem Masseym (Barša 2005, 276 – 277).  

 Součástí teorie je i šest socioekonomických faktorů, které jsou častěji 

ovlivnitelné migrací tak, že napomáhají další migraci.  

 Rozložení příjmů – Jednou z motivací k migraci je zlepšení příjmů domácnosti 

ve srovnání s jinými domácnostmi. Před tím, než z komunity zejména 

v chudších venkovských oblastech, někdo odejde do zahraničí za prací, je 

nerovnost v příjmech jednotlivých domácností poměrně malá. Poté, co jedna 

z domácností získá příjmy z remittencí, jsou i další domácnosti motivovány 

k tomu, aby se zapojily do pracovní migrace a získali také vyšší příjmy.  

 Organizace agrární produkce – díky příjmům z práce v zahraničí získávají 

domácnosti působící v zemědělství vyšší příjmy na automatizaci svých aktivit a 

zvýšení produkce např. pomocí hnojení. Díky tomu jsou jejich aktivity méně 

náročné na pracovní sílu a umožňují dalším členům domácnosti migrovat za 

prací. 
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 Kultura migrace – Jakmile člověk poprvé migruje, je velmi pravděpodobné, že 

tak učiní znovu. Migrace do rozvinutějšího regionu pravděpodobně pozmění 

jeho životní standart a zvýší tak potřebu financí a tím způsobí další pracovní 

cestu. Migrace se postupně stane součástí hodnot komunity. 

 Regionální distribuce lidských zdrojů- zejména z počátku je migrace atraktivní 

pro vysoce schopné a vzdělané. Z regionů tak dochází k odlivu lidských zdrojů 

z oblastí, ze kterých migranti odchází, což podporuje stagnaci regionu. Lidský 

kapitál se naopak kumuluje v oblastech, kam migranti směřují a následně 

podporuje jejich rozvoj.  

 „Společenské známkování“- Určité pracovní pozice se ve společnosti vžijí jako 

pozice určené pro migranty – jejich statut klesne a tak je velmi těžké je obsadit 

domácími pracovníky a to i v období, kdy je vysoká nezaměstnanost. Tyto 

změny jdou pak jen velmi těžko vrátit zpět jakýmikoliv politikami státu. 

Podobně jsou i Ukrajinci v České republice zaměstnáváni zejména na pozicích 

vyžadujících nízkou úroveň vzdělání a které jsou ohodnoceny nízkými platy a i 

díky tomu jsou jen málo atraktivní pro Čechy. (Massey, 1993: 452 - 453). 

  

Společenské změny tak napomáhají udržení a dalšímu posilování migrace. Tyto změny 

jsou jen velmi těžko kontrolovatelné státem a ten tak může migraci jen těžko regulovat 

(Massey, 1993: 452 - 453).  

 

2. 2 Institucionální teorie 

 

Tato teorie se zaměřuje na vznik a vývoj institucí ovlivňujících migraci. 

K analýze pak využívá právě výše zmíněný koncept kumulativní kauzality (Barša 2005, 

276 – 277). Zabývá se organizacemi a institucemi, které vznikly v reakci na nepoměr 

mezi počtem migrantů, které chtějí přicestovat do atraktivních zemí a počtem migrantů, 

které cílové země na svém území chtějí přijmout. V důsledku této poptávky jsou poté 

založeny nelegální i legální organizace věnující těmto migrantům. Ziskové organizace 

se podílí například na pašování migrantů, zprostředkovávání zaměstnání v cílové zemi 

nebo získávání víz a jiných potřebných dokladů a povolení. Neziskové organizace 

poskytují migrantům sociální a právní poradenství, přístřeší nebo pomoc při jednání se 

státními institucemi. V průběhu času dochází ke stabilizaci těchto institucí a jejich 
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existence dále ovlivňuje podobu migrace i například atraktivitu státu pro imigranty. 

S rostoucí institucionalizací dochází také ke stabilizaci těchto organizací – už nejsou 

závislé na konkrétních podmínkách, ve kterých původně vznikly. Tyto instituce také 

oslabují možnosti státu ovlivnit migrační toky – restriktivní politiky státu posilují černý 

trh a nelegální migraci, setkávají se také s odporem neziskových organizací (Massey, 

1993: 450 – 451).  

Od roku 1989 jsou v České republice zakládány státní i nestátní, ziskové i 

neziskové organizace, jejichž cílovou skupinou jsou migranti. A to ať jejich integrace, 

legální či nelegální zaměstnávání, nebo například jazyková výuka. Jako příklad může 

být uvedeno Integrační centrum Praha, které se zabývá integrací migrantů - jejich 

vzděláváním, sociálním a právní poradenství, nebo jejich zapojení do veřejného života. 

Tato nezisková organizace je zaměřena na migranty ze zemí mimo EU žijících 

v Praze
19

. Podle institucionální teorie může existence takovýchto organizací napomoci 

zvýšené imigraci, protože je v cílové zemi poskytován určitý servis, který může ulehčit 

jejich příchod do země a následující integraci. S migrací mezi Ukrajinou souvisí také 

nelegální migrace a instituce, které se na ní podílí. Ukrajina je mimo jiné také zemí, ze 

které pochází mnoho obětí obchodu s lidmi. Dle IOM přibližně 5% z nich směřuje do 

České republiky
20

. Vliv na migraci z Ukrajiny do České republiky mají také státní 

instituce a legislativa, kterou navrhují, nebo jejich rozhodování v konkrétních 

případech. Jako příklad můžeme uvést zavedení vízové povinnosti pro občany Ukrajiny, 

které vedlo k výraznému snížení počtu Ukrajinců na území ČR, viz část věnovaná 

migrační politice ČR.  

 

2. 3 Teorie sítí 

 

Sítě mezi migranty, ne-migranty a potencionálními migranty jsou složeny 

z přátelských, příbuzenských a komunitních vazeb. Tyto sítě snižují risk a náklady, 

které pro každého člověka migrace mimo zemi svého původu představuje. Jakmile 

překročí jejich počet v jednom státu určité množství, bude mít za následek dostatečné 

snížení rizika a tím pádem zvýšení počtu migrantů přicházejících ze stejného státu. 

                                                 
19

 Platforma migrantů. Integrační centrum Praha [online]. [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

http://www.icpraha.com/platforma_migrantu 
20

 IOM. 2012. Migration in Ukraine: Facts and Figures, 2011. Dostupné také z: 

http://www.iom.org.ua/en/migration-ukraine-facts-and-figures 
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Každý akt migrace pak vytvoří podmínky k udržení a posílení migrační sítě (Arango, 

1993: 454 – 455). 

 I přesto, že byla mezi lety 1948 a 1989 téměř přerušena migrace mezi tehdejším 

Československem a Ukrajinou (Pawliczko,1993:113-118), se díky jazykové i 

geografické blízkosti, po rozpadu Sovětského svazu zase rychle obnovila. V České 

republice se posléze začala vytvářet čím poměrně velká menšina Ukrajinců, nehledě na 

to, že Ukrajinci, kteří přišli do této oblasti před rokem 1948, byli plně asimilováni do 

české společnosti. V roce 2000 se pak Ukrajinci stali největší skupinou migrantů 

v ČR.
21

  

 

3. Migrační politika České republiky vůči Ukrajině  
 

V této části diplomové práce se zaměřím zejména na českou migrační politiku 

mezi lety 1989 a 2014, protože toto časové rozmezí je stěžejní pro současný stav. Stavu, 

který panoval v Československu před rokem 1989, je věnován jen krátký text, jehož 

cílem je uvedení do problematiky. Při rozdělení tohoto období na jednotlivé fáze se 

budu řídit rozdělení navržené Dušanem Drbohlavem. Toto dělení je založeno na 

změnách v legislativě ovlivňující migrační politiku České republiky a na ekonomických 

výkyvech, které měly vliv na imigraci do ČR i na její migrační politiku (Drbohlav, 

2005:71). Toto rozdělení je vhodné i z toho důvodu, že reflektuje změny v migraci mezi 

Českou republikou a Ukrajinou. V této kapitole se pokusím o propojení vývoje imigrace 

z Ukrajiny do ČR ve vztahu s českou migrační politikou.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 JÁNSKÁ, Eva. Ukrajinec – symbol levné pracovní síly v Česku, nebo zdroj investic na Ukrajině?. 

Dostupné také z: http://www.ukrajinci.cz/cs/prednasky-pro-zs/detail/ukrajinec-a-symbol-levne-pracovni-

sily-vacesku-nebo-zdroj-investic-na-ukrajine/ 
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3. 1 Migrační politika v Československu před rokem 1989 

Mezi lety tak 1948 a 1989 neexistovala v Československu žádná konkrétní 

koncepce migrační politiky. Vzhledem zanedbatelným vnějším migračním tokům, se dá 

říci, že jí nebylo třeba. Při posuzování imigrace bylo stěžejní pouze ideologické 

hledisko, tomu odpovídala například úprava azylu v Ústavě ČSSR z roku 1960. Azyl 

podle ní mohl být udělen cizím státním příslušníkům, kteří byli donuceni opustit zemi 

svého původu například kvůli hájení zájmů pracujícího lidu. Pracovní migranti do 

Československa směřovali pouze ze zemí RVHP
22

, po změně režimu došlo poměrně 

rychle k ukončení smluv s těmito státy a k návratu velké části těchto pracovních 

migrantů do země jejich původu Imigrace, která začala být aktuální po roce 1989, tak 

bylo pro Čechy tématem téměř novým a neznámým (Barša, 2005: 216-221).  

3. 2 Migrační politika ČSFR mezi lety 1989 a 1992  

Po roce 1989 došlo k zásadním a rychlým změnám politického i ekonomického 

prostředí. Československo se tak po dlouhé době izolace stalo atraktivní cílovou zemí 

pro migranty. Nová vláda tak musela rychle reagovat vytvořením institucí, které jsou 

zaměřené na mezinárodní migraci, tak i přípravou nové legislativy. Při přípravě nových 

zákonů byly konzultovány i vyspělé země západní Evropy, které měli dlouholeté 

zkušenosti s migrací (Drbohlav:2010, 71). 

V rámci tohoto procesu vznikl i zákon o pobytu cizinců z roku 1992, který 

neusiloval ani tak o omezení migrace, ale spíš o její sledování, evidenci a boj proti 

nelegální migraci. Zvyšování počtu migrantů na českém území napomohla i migrační 

politika, která po roce 1989 nesla převážně v liberálním duchu, což bylo způsobeno 

částečně i rychlostí její přípravy. Příkladem poměrně liberální politiky byla možnost 

požádat o povolení k trvalému pobytu i na území ČR, nikoliv jen na jednom z místních 

zastoupení ČR v zahraniční, jak je tomu doposud. I přes velmi liberální politiku bylo v 

tomto období téměř nemožné stát se českým občanem jinak, než sňatkem. Toto období 

také souvisí s velkou návratovou imigrací občanů, kteří opustili Československo před 

rokem 1989 a s prvními žádostmi o azyl. I tyto typy migrace byly zohledněny v nové 

legislativě a byly zřízeny i příslušné instituce. Přijatá opatření nicméně nebyla součástí 

širší koncepce věnující se české migrační politice, protože takovýto dokument nebyl 

doposud vytvořen (Barša, 221-23). 

                                                 
22

 A to zejména z Polska, Vietnamu, Maďarska, Kuby, Mongolska a Angoly. 
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Získání konkrétních statistik o migraci v tomto období je velmi složité a to i 

z důvodu toho, že Česká republika a Slovensko byly ještě součástí jednoho státu a 

migrace mezi nimi byla migrací vnitřní. Podle dostupných dat žilo v roce 1989 

v Československu 90 000 migrantů (přibližně 30 000 s dlouhodobým pobytem a 20 000 

s krátkodobým. Jak už bylo řečeno výše, poprvé od roku 1939 bylo v tomto období 

migrační saldo českých zemí kladné a hlavní roli v něm hrála návratová migrace 

(Barša:2005, 219 – 220).  Jednou z velkých skupin, která přišla na české území po roce 

1989 v rámci návratové migrace, bylo více než 1700 krajanů přesunutých 

z ukrajinských oblastí postižených havárií v Černobylu
23

. Zvyšování počtu migrantů 

napomohl i bezvízový styk s většinou postsovětských států včetně Ukrajiny a to, že si 

migranti mohli všechny potřebné administrativní úkony nutné k pobytu na českém 

území zařídit přímo zde (Drbohlav, 2005:72). Jednou z nejvýraznějších skupin, která tak 

po roce 1989 začala do bývalého Československa přicházet, byli Ukrajinci. Špatná 

ekonomická situace na Ukrajině, kulturní i jazyková blízkost vedla k velké imigraci 

Ukrajinců do této oblasti. Ukrajinci se postupem času stali vedle Slováků nejpočetnější 

menšinou v ČR. K tomu došlo i přesto, že Ukrajinci, kteří už zde žili před rokem 1989, 

byli výrazně integrováni do české společnosti a už ztratili vazby na Ukrajinu
24

. Počet 

Ukrajinců v České republice na českém území od roku 1989 neustále roste s výjimkami 

v letech 2000 a 2009/10, kdy došlo k poklesu jejich počtu.
25

 

 

3. 3. Migrační politika ČR mezi lety 1993 – 1998  

 

Zásadní událostí tohoto období bylo rozdělení Československa. Česká migrační 

politika po roce 1993 se musela vyrovnat s téměř 400 000 Slováků, kteří žádali o české 

občanství kvůli rozdělení. Byl zřízen také režim volného pobytu mezi Českou 

republikou a Slovenskem, čímž byla podpořena další migrace Slováků do ČR. Ti pak 

byli až do roku 2000 nejpočetnější skupinou migrantů na českém území. V tomto 

                                                 
23

Ukrajina: Krajané na Ukrajině. Ministerstvo zahraničních věcí [online]. [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane_v_zahranici/krajane_ve_svete/historie_krajanu/hist

orie_krajanu-index_17.html 
24

 Imigraci Ukrajinců na území Čech a Moravy můžeme sledovat již od 16. a 17. století. K zintenzivnění 

tohoto migračního toku došlo po připojení Haliče a Bukoviny k Rakousko-Uhersku. Na počátku 20. 

století byli ukrajinští imigranti na českém území kulturně a politicky aktivní. Podporovali vytvoření 

nezávislého ukrajinského státu. Po německé a sovětské okupaci došlo k zániku ukrajinských spolků, což 

způsobilo jejich výraznou integraci a zeslabení jejich vazeb.  
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období nicméně pokračoval nárůst imigrace i z jiných zemí (Drbohlav, 2005:72-73). 

Mezi lety 1993 a 1998 došlo k nárůstu počtu migrantů na českém území ze 78 000 na 

220 000 viz graf č.1. Tomu napomohla i česká legislativa, která vůči pracovní migraci 

zůstávala velmi liberální. Objevovala se ale postupně i restriktivní opatření – nebylo 

například možné měnit účel pobytu v jeho průběhu. V letech 1997 a 1998 česká 

migrační politika reagovala na zhoršení ekonomické situace a zvýšení nezaměstnanosti 

zaváděním dalších restriktivních opatření zaměřených na pracovní migraci. Vliv na 

změny v migrační politice měla také postupná harmonizace legislativy před vstupem do 

Evropské unie. To se projevilo především modernizací azylové politiky, harmonizací 

migrační politiky se státy EU (např. zkrácení lhůty, po kterou musí migrant čekat na 

možnost požádat o trvalý pobyt na 5 let) a větším důrazem na boj proti nelegální 

migraci (Drbohlav,2005:72-73). 

 

Graf 1 Vývoj počtu cizinců podle typu pobytu 1993 - 201326 

                                                                                                                                               
25

 LEONTIYEVA, Yana. 2005. Ukrajinci v ČR [online]. [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=200&lst=103 
26

 Cizinci v ČR 2014. Český statistický úřad [online]. [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/2-mezinarodni-ochrana-a-azylova-zarizeni7917 
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3. 4. Migrační politika ČR mezi lety 1999 - 2002 

 

V roce 1999 dále pokračovaly ekonomické problémy českého hospodářství. To 

způsobovalo i zvýšenou nezaměstnanost a skepsi českých domácností. Z tohoto důvodu 

dochází k dalšímu zpřísňování původně liberálních předpisů i praxe na českém území. 

Zpřísňování legislativy vyvrcholilo v roce 2000 přijetím nového cizineckého zákona, 

který výrazně stěžoval migrantům dlouhodobý pobyt v ČR, zároveň ale nově 

umožňoval po deseti letech pobytu na českém území získat trvalý pobyt v České 

republice. Ani v tomto období nedošlo k vypracování souvislé koncepce české migrační 

politiky, dá se ovšem mluvit o tom, že byla vytvořena v průběhu ladění legislativy s 

předpisy EU (Barša 2005, 221-223). Novinkou bylo také zrušení předchozí liberální 

praxe z 90. let, která spočívala v tom, že lze o dlouhodobý pobyt v ČR žádat i přímo na 

jejím území. Při žádosti o vízum nad 90 dní musel migrant nově také předložit výpis 

z trestního rejstříku nejen z ČR, ale i ze země, ze které pocházejí (Drbohlav, 2005: 74-

75). Výrazným oponentem zavedení přísnějších opatření bylo Ministerstvo průmyslu a 

obchodu, které hájilo zájmy podnikatelů, pro něž byl snadný nábor levné pracovní síly, 

zejména z Ukrajiny a dalších postsovětských států, velmi výhodný. Tyto změny byly 

nicméně prosazeny Ministerstvem vnitra v rámci tzv. Klausových balíčků z roku 1997 

(Kušniráková, 2011: 500 – 501).  

Přímým důsledkem přijetí cizineckého zákona z roku 2000 byl výrazný pokles 

počtu migrantů na českém území – v roce 1999 se na českém území nacházelo 229 000 

migrantů držících dlouhodobý nebo krátkodobý pobyt. V roce 2001 jich bylo jen 

201 000, přičemž ubylo hlavně držitelů přechodných pobytů. Ve stejném roce došlo 

také k zavedení vízové povinnosti pro občany Ukrajiny, to vedlo k zmenšení jejich 

počtu na českém území
27

. V roce 1999 v ČR žilo téměř 66 000 Ukrajinců, v roce 2000 

už jich bylo jen 50 000
28

. Rok 2000 je specifický také tím, že od jeho začátku postupně 

občané Ukrajiny tvoří největší skupinu přistěhovalých v Česku, na této pozici nahrazují 

Slováky. V registrovaných migračních tocích pak Ukrajinci od roku 2005 naprosto 

dominují. Do roku 2008 tak došlo až ke dvojnásobnému nárůstu jejich počtu na území 

ČR (Drbohlav, 2010:34-35). 

                                                 
27

 LEONTIYEVA, Yana. 2005. Ukrajinci v ČR [online]. [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=200&lst=103 
28

 Cizinci v ČR 2014. Český statistický úřad [online]. [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/2-mezinarodni-ochrana-a-azylova-zarizeni7917 
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Další důležitou součástí tohoto období, která je významná pro téma této práce, 

bylo ukončení programu na přesídlení tzv. krajanů ze vzdálených nebo ohrožených 

teritorií na území České republiky. Tento program už nebyl zaměřený tak široce, jako 

program na přemístění krajanů z ukrajinských oblastí postižených havárií v Černobylu – 

podmínkou pro návrat bylo to, aby pocházeli z vybraných ohrožených a vzdálených 

teritorií. Mezi nimi byly např. Kazachstán, Rusko, nebo Mongolsko. Ukrajina mezi tyto 

země nepatřila. Ačkoliv se předpokládalo, že podobný program bude pokračovat i po 

roce 2000, pokusy o schválení podobného programu v letech 2002 a 2005 dopadly 

neúspěšně. Bylo pouze schváleno, že o přesunu dalších krajanských skupin do České 

republiky rozhodne vláda (Barša 2005, 228-

229).                                                                     

3. 5 Migrační politika ČR mezi lety 2003 – 2008 

 

Vstup České republiky do Evropské unie výrazně ovlivnil politické i 

ekonomické dění v České republice. Výjimkou nezůstala ani migrační politika, která se 

na vstup do EU již několik let připravovala. Výraznou změnou bylo rozdělení migrantů 

na občany států EU a EEA a jejich rodinné příslušníky, kteří mají volný přístup na 

český pracovní trh a jsou si na něm rovni s českými občany (Drbohlav, 2014:77 -78). 

Druhou, nově vzniklou skupinou, se stali obyvatelé třetích zemí (zemí mimo EU a 

EEA), kteří mohou na území ČR působit pouze na základě povolení státními autoritami 

vydávaném například ve formě víza, pracovního povolení nebo povolení k 

dlouhodobému pobytu. Zároveň byly definovány skupiny migrantů ze třetích zemí, kteří 

na českém území nepotřebují pracovní povolení. Jsou jimi například držitelé trvalého 

pobytu, azylanti nebo lidé působící v akademické sféře včetně studentů do 26 let 

(Drbohlav, 2014: 46). 

Po roce 2003 začíná docházet k prvním snahám o komplexnější a koncepčnější 

přístup k problematice migrace. V rámci nového přístupu byl vládou ČR v roce 2003 

přijat dokument Zásady v oblasti migrace cizinců. Tento dokument v šesti bodech 

shrnuje základy české migrační politiky, která je v rukou státu a má vést k minimalizaci 

nelegální migrace a podpoře migrace legální
29

. Tyto velmi obecné body dle Pavla Barši 

rozhodně nelze považovat za koncepci, ale alespoň za určení základní linie, kterých je 
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možné se při tvorbě migrační politiky držet. Na tento dokument navázal Akční plán boje 

s ilegální migrací, který mimo jiné určuje nekladení překážek legální migraci jako jeden 

z možných nástrojů, který může napomoci omezení nelegální migrace (Barša: 2005, 224 

– 226). Dle Dušana Drbohlava lze Zásady v oblasti migrace cizinců považovat za 

neutrální vyjádření pozice státu v migrační politice nezávisle na EU. Ačkoliv jsou velmi 

vágní, následovala po nich aktivnější migrační politika ČR, kterou symbolizuje 

například projekt „Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků“
30

. Došlo také ke 

změnám v oblasti azylové politiky – do legislativy ČR byl včleněn institut dočasné 

ochrany a je zřízen institut tzv. doplňkové ochrany. Od roku 2003 je zde také 

zohledňováno nařízené Rady EU, které určuje zemi, která posuzuje žádost o azyl, tzv. 

Dublinská kritéria. Česká republika v roce 2006 mění výrazně azylovou politiku 

začleněním tzv. kvalifikační směrnice.
31

 Mimo jiné dochází v tomto období ke krokům 

směřujícím k liberalizaci migračního režimu, tím je např. zkrácení doby potřebné 

k získání trvalého pobytu z deseti na pět let (Drbohlav, 2010: 77-83). 

 Po krátkém období poklesu počtu migrantů s pobytem na českém území dochází 

mezi lety 2003 a 2008 k poměrně stabilnímu růstu počtu lidí žijících s těmito 

pobytovými oprávnění v ČR. Celá perioda je ohraničena rokem 2008, kdy byl spočítán 

největší počet migrantů v ČR a to 439 000
32

 viz graf č. 1. Počet Ukrajinců se v tomto 

časovém rozmezí také stabilně zvyšoval. V roce 2008 se zde nacházelo téměř 132 000 

obyvatel Ukrajiny
33

. 

 

3. 6. Migrační politika ČR mezi lety 2009 – 2013 

 

Počátek tohoto období je poznamenán především ekonomickou krizí, která po 

USA, silně zasáhla i trhy členských států EU. Již od druhého kvartálu roku 2008 

                                                                                                                                               
29

 Mimo toto Zásady zahrnují i zapojení nevládních organizací a občanské společnosti do realizace 

migrační politiky státu, nebo to, že se Česká republika podílí na řešení migračních důsledků 

humanitárních krizí.  
30

 Cílem projektu je přilákání vysoce kvalifikovaných pracovníků a jejich rodin do ČR. Jednou z výhod, 

která jim byla nabízena, bylo i zkrácení doby nutné k udělení trvalého pobytu na 2,5 roku.  
31

 Směrnice Rady EU o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo 

osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů 

potřebuje 

mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany 
32

 Cizinci v ČR podle státního občanství 1994-2012. Český statistický úřad [online]. [cit. 2015-05-13]. 

Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-ciz_pocet_cizincu#cr 
33

 Cizinci v ČR podle státního občanství 1994-2012. Český statistický úřad [online]. [cit. 2015-05-13]. 

Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-ciz_pocet_cizincu#cr 
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výrazně stoupala nezaměstnanost, která mezi státy EU průměrně dosahovala 7,6%. 

Česká republika byla nezaměstnaností zasažena méně (na počátku roku 2009 se zde 

nezaměstnanost pohybovala okolo 5%) i přesto začala zavádět opatření na omezení 

pracovní migrace a zahájila program na podporu dobrovolných návratů pracovních 

migrantů
34

.  

Za účelem omezení pracovní migrace a ochrany pracovních míst bylo na čas 

přerušeno udělování víz občanům zemí, ze kterých do ČR tradičně přichází velký počet 

pracovních migrantů. Patřila mezi ně např. Ukrajina nebo Moldávie. Udělování víz a 

trvalých pobytů pro občany dalších zemí bylo velmi regulováno a omezeno konkrétním 

počtem. Úřady práce byly instruovány k přísnějšímu dohledu nad zaměstnáváním 

migrantů. Docházelo také k častějším kontrolám u firem zaměstnávajících migranty i u 

pracovních agentur (Drbohlav, 2014: 44-45).  

 V důsledku obav z dopadů krize vláda České republiky v únoru 2009 zahájila 

program podporující asistované dobrovolné návraty pro pracovní migranty. Projekt byl 

určen nezaměstnaným migrantům s platným pracovním a pobytovým povolením. 

Úspěch programu nebyl příliš velký – zapojil se do něj poměrně malý počet pracovních 

migrantů
35

.  

Po výše uvedených opatřeních dochází a po zmenšení nabídky pracovních míst 

z důvodu ekonomické krize došlo letech 2009 a 2010 k druhému výraznému poklesu 

počtu migrantů na českém území od vzniku České republiky. Je nutné poznamenat, že 

tento pokles se týká zejména pracovních migrantů ze tzv. třetích zemí, tedy ze zemí 

mimo EU. Jako příklad můžeme uvést Ukrajince, kterých Z České republiky odešlo 

10 000. Dle Kušnirákové a Čižinského k tomuto snížení napomohlo i přísnější jednání 

MV ČR, cizinecké policie a dalších státních orgánů. V tomto období došlo také 

k přesunutí části pravomocí cizinecké policie do rukou MV ČR (Kušniráková, 2011: 

500 – 501).  

I v tomto období jsou důvody pro imigraci do České republiky především 

ekonomické. Přibývá nicméně migrantů, kteří sem přicházejí za účelem sloučení rodiny 

a dochází také k navyšování počtu udělených trvalých pobytů. Česká administrativa 

reagovala na rozšiřující se spektrum migrantů i na větší objem příchozích 

                                                 
34

 JONES, Angela a Ceri HUGHES. Dobrovolné návraty pracovních migrantů v době hospodářské krize 

[online]. [cit. 2015-03]. Dostupné z: http://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/dobrovolne-navraty-

pracovnich-migrantu-v-dobe-hospodarske-krize 
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systematičtějším a aktivnějším přístupem. Dušan Drbohlav a Ondřej Valenta kritizují 

nedostatečnou pozornost věnovanou integraci a koordinaci různých státních politik, 

které ji ovlivňují (Drbohlav, 2014: 60-67).  

1. 1. 2011 vstoupila v platnost novela zákona o pobytu cizinců, která přinesla 

mnoho změn. Možnost žádat o dlouhodobé vízum je nadále pouze na zastupitelském 

úřadu v zemi svého původu. Pravomoc udělovat víza byla přesunuta z rukou cizinecké 

policie do rukou ministerstva vnitra. Novinkou byla také osobní přítomnost migranta u 

žádosti o dlouhodobé vízum. Byly také zpřísněny podmínky, za kterých mohou migranti 

v České republice podnikat
36

. Změny v migrační politice byly motivovány především 

ekonomickou krizí. Nově díky tomuto zákonu dochází také k další podpoře příchodu 

migrantů s vysokou kvalifikací – pro ně jsou zavedeny tzv. Modré karty
37

.  

I přes výše uvedená omezení byli Ukrajinci i mezi lety 2009 a 2014 

nejpočetnější skupinou migrantů v ČR.  I přes výrazný pokles jejich počtu na českém 

území po ekonomické krizi v roce 2009 jich v ČR v roce 2013 žilo 105 000, což je ale 

téměř o 30 000 méně, než před ekonomickou krizí
38

. Spolu s Moldavci jsou považováni 

za považování za „typické“ skupiny pracovních migrantů. Tomu odpovídá i to, že 

většina (60%) Ukrajinců je v České republice ekonomicky aktivních. Na rozdíl od 

Moldavců ale velká část Ukrajinců pracuje v ČR na základě povolení k obchodu spíše 

než na pracovní povolení. To lze zdůvodnit hlavně tím, že obchodní povolení lze 

jednodušeji získat, než povolení pracovní (Drbohlav, 2014: 55-57). 

 

                                                                                                                                               
35

 JONES, Angela a Ceri HUGHES. Dobrovolné návraty pracovních migrantů v době hospodářské krize 

[online]. [cit. 2015-03]. Dostupné z: http://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/dobrovolne-navraty-

pracovnich-migrantu-v-dobe-hospodarske-krize 
36

 Annual Policy Report 2011. 2012. European Migration Network. Dostupné také z: 

http://www.emnbelgium.be/publication/annual-policy-report-2011-emn 
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 Změny v oblasti vstupu a pobytu cizinců na území ČR od roku 2011. Ministerstvo vnitra ČR [online]. 

[cit. 2015-05-13]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/zmeny-v-oblasti-vstupu-a-pobytu-cizincu-na-

uzemi-cr-od-roku-2011.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d 
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 Cizinci v ČR podle státního občanství 1994-2012. Český statistický úřad [online]. [cit. 2015-05-13]. 

Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-ciz_pocet_cizincu#cr 
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Graf 2 Nejčastější občanství cizinců s trvalým pobytem v ČR39 

 

4. Institucionální a legislativní rámec české migrační politiky 
 

  V této části práce se zaměřím na některé ze zákonů a mezinárodních smluv, 

které se týkají této práce a jsou závazné pro Českou republiku. Bude tedy věnována 

pozornost zejména zákonům a mezinárodním smlouvám věnujícím se migraci, rozdělení 

kompetencí jednotlivých ministerstev a také legislativě, která upravuje chování státu a 

jeho institucí v případě krize. Vzhledem k rozsahu textu rozhodně není reálné přinést 

kompletní výčet zákonů, vyhlášek nebo usnesení vlády, která se k tomuto tématu 

vztahují. Budou zde tedy uvedeny spíše příklady.  

4. 1 Mezinárodní smlouvy  

 

Listina základních práv a svobod 

Tato listina je součástí ústavního pořádku ČR od roku 1993. Definuje základní lidská 

práva a svobody a to, že jsou si všichni lidé rovni a to jak v důstojnosti, tak i v právech. 

To bez ohledu na pohlaví, rasu, barvy pleti, jazyk, víru nebo náboženství, politického či 

                                                 
39 Cizinci v ČR 2014. Český statistický úřad [online]. [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/2-mezinarodni-ochrana-a-azylova-zarizeni7917 
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jiné smýšlení, národní nebo sociálního původ. Z hlediska migrace je důležitý zejména 

článek 43 

„Česká a Slovenská Federativní Republika poskytuje azyl cizincům pronásledovaným za 

uplatňování politických práv a svobod. Azyl může být odepřen tomu, kdo jednal v 

rozporu se základními lidskými právy a svobodami. “ Při integraci migrantů a práci 

s nimi je pak zásadní hlava třetí, věnující se právům národnostních a etnických menšin. 

40
 

Úmluva OSN o právním postavení uprchlíků 

Tato úmluva byla přijata v roce 1951. Je zde obsažena definice uprchlíka a určuje práva 

a povinnosti mezi uprchlíky a hostitelskými zeměmi. Původním cílem této úmluvy byla 

pomoc uprchlíkům po 2. světové válce
41

. Detailům této úmluvy je věnována větší 

pozornost v kapitole zaměřené na azylovou politiku ČR.  

 

4. 2 Zákony 

 

Zákon o pobytu cizinců na území České republiky č. 326/1999 Sb. 

Upravuje podmínky pobytu migrantů na českém území a určuje rozdělení kompetencí 

mezi Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem vnitra a Policií ČR. Obsahuje také 

definici pojmu cizinec. Nevztahuje se ovšem na držitele azylu, nebo lidi, kteří žádají o 

něj nebo o jiný typ mezinárodní ochrany.  

 

Zákon o azylu č. 325/1999 Sb. 

Tento zákon definuje podmínky, za kterých může žadatel o azyl pobývat na území 

České republiky. Určuje také podmínky pobytu držitele azylu. V tomto zákoně je 

definován také institut doplňkové ochrany. Je zde určeno, za jakých podmínek může 

migrant obdržet azyl nebo doplňkovou ochranu.  

 

Zákon o dočasné ochraně cizinců č. 221/2003 Sb. 

Zde je popsán institut dočasné ochrany a podmínky, za jakých mohou migranti držící 

tento typ ochrany pobývat na území ČR. Jsou zde také definovány pravomoci Policie 

                                                 
40

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. 1992. In: Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. Dostupné také z: 

http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html 
41

 UNHCR si připomíná 60. výročí Úmluvy o uprchlících. 2011. UNHCR [online]. [cit. 2015-05-14]. 

Dostupné z: http://www.unhcr-centraleurope.org/cz/news/2011/unhcr-si-pripomina-60-vyroci-umluvy-o-

uprchlicich.html 
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ČR a MV ČR v rámci této instituce. Podle tohoto zákona je postupováno, pouze v 

případě, že dočasná ochrana byla vyhlášena Radou Evropské unie 

 

Zákon o krizovém řízení č. 240/2000 Sb. 

Mimo jiné definuje roli jednotlivých ministerstev při krizových situacích, mezi které 

patří i humanitární krize jak v ČR, tak v blízkém zahraničí, nebo příchod velkého počtu 

uprchlíků. Určuje kompetence v rámci humanitární pomoci státu postiženému krizí a 

spolupráci státních orgánů ČR v rámci mezinárodních organizací řešících krizi 

v zahraničí.  

4. 2. 1 Další typy normativních aktů 

Dalšími typy normativních aktů, které hrají roli v migrační politice, jsou akty moci 

výkonné. Mezi ty řadíme například nařízení vlády k provedení určitého zákona a 

vyhlášky ministerstev a jiných ústředních správních úřadů. Všechny typy těchto aktů 

jsou limitovány zákony. 

 

4. 3 Instituce zapojené do tvorby migrační politiky ČR 

 

Na tvorbě migrační politiky České republiky se podílí mnoho institucí. 

Významnou roli při hrají zejména různá ministerstva a jejich spolupráce protože 

migrace a integrace jsou průřezovými tématy, která se týkají mnoha oblastí 

kontrolovaných státem a tím pádem i mnoha ministerstev. V migrační politice České 

republiky hraje zásadní roli Ministerstvo vnitra - konkrétněji se touto problematikou 

zabývá zejména jeho Obor migrační a azylové politiky. Do této oblasti zasahují výrazně 

také Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zahraničních věcí, jejichž rolí 

se budeme podrobněji zabývat v této kapitole. Důležitou roli hraje zejména ve vztahu 

k pracovní migraci i Ministerstvo průmyslu a obchodu (Drbohlav, 2010:69). V integraci 

pak hraje roli i například Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, které se podílí na 

vzdělávání migrantů a azylantů a na udělování dotačních programů v této oblasti
42

. 

Databáze ministerstev jsou také důležitým zdrojem dat o migraci v ČR. Základní údaje 

referující o počtu migrantů pobývajících na českém území sbírá MV ČR. To sbírá také 
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 Vzdělávání azylantů a cizinců, integrace cizinců. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

[online]. [cit. 2015-03-20]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/dokumenty/vzdelavani-azylantu-a-
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informace o ohledně nelegálních přechodů hranic, porušování pobytu nebo například 

mezinárodní ochrany a udělování státního občanství. Ekonomické aktivity cizinců 

sleduje Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

Důležitá data o migrantech získávají i Ministerstvo zahraničních věcí a MŠMT. Trestná 

činnost migrantů je monitorována Ministerstvem spravedlnosti ČR (Chytil:2012, 328-

330). Pozornost je věnována především státním orgánů moci výkonné. Důležitou roli 

ale hrají i parlament a senát, které schvalují legislativu, nebo neziskové organizace, 

které jsou zapojovány do tvorby migrační politiky prostřednictvím tzv. kulatých stolů a 

dalších konzultací. Přes granty udělované ministerstvy se přímo podílí i na realizaci 

migrační politiky.  

 

4. 3. 1 Ministerstvo vnitra  

 

Toto ministerstvo je hlavním aktérem na poli tvorby migrační politiky ČR. 

Konkrétněji za tuto oblast zodpovídá Odbor azylové a migrační politiky MV ČR 

(OAMP). Od roku 2008, kdy se MV ČR opět stalo gestorem migrační politiky zpět po 

Ministerstvu práce a sociálních věcí, dochází k posilování jeho pravomocí v této oblasti. 

Jako konkrétní příklad posilování pravomocí MV ČR v oblasti migrace je možné uvést 

převzetí některých pravomocí od cizinecké policie
43

. Tento proces lze považovat za 

výrazný symbol snah o centralizaci v oblasti migrační politiky (Drbohlav, 2010:37).  

OAMP má pravomoci v oblasti mezinárodní ochrany a uprchlictví. 

Prostřednictvím Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (SUZ) kontroluje také 

azylová zařízení – navrhuje jejich rušení nebo změnu jejich podoby. Mezi jurisdikce 

tohoto oboru spadá také vstup a pohybu cizinců na českém území a spolupráce v rámci 

Schengenského prostoru
44

. Věnuje se také vytváření koncepcí integrace migrantů a 

státnímu integračnímu programu
45

.  

Mimo jiné má MV také pozici správního orgánu nadřízeného Cizinecké policii 

České republiky. Jak bylo výše zmíněno, došlo k přesunu některých pravomocí 

Cizinecké policie na MV. Toto bylo rozvrženo do dvou etap - roce 2009 MV ČR 
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 Povolení k trvalému pobytu s platností k 1. 1. 2009 
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 EVROPSKÁ KOMISE. Evropa volného pohybu: Schengenský prostor [online]. [cit. 2015-02-
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převzalo agendu povolování trvalých pobytů a v roce 2011 vydávání povolení k 

dlouhodobému pobytu a dlouhodobých víz
46

. 

I přesto, že zahraniční rozvojová spolupráce je v gesci Ministerstva zahraničních 

věcí (MZV ČR), vlastní rozvojové projekty realizuje i ministerstvo vnitra. Projekty, 

které MV ČR podporuje, se vždy týkají migrace a to ať přímo, či nepřímo. Dají se 

rozdělit do dvou částí – na projekty zaměřené na státní instituce a na rozvojové 

projekty. Cílové země projektů jsou vybírány i podle podoby migrace mezi nimi a ČR. 

Některé z projektů se podílí například na stabilizaci regionu ohroženého velkou 

emigrací, nebo na informování o rizicích nelegální migrace. Projekty, které vznikají ve 

spolupráci se státními institucemi, jsou zaměřené na podporu migračního managementu 

rozvojových zemí. Jejich náplní je například technická podpora, která umožní státu lepší 

přehled o nelegální migraci, nebo výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti migrace a 

azylu
47

.  

 

4. 2. 2 Ministerstvo práce a sociálních věcí  

 

Mezi lety 2004 a 2008 bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále MPSV) 

gestorem v oblasti integrace cizinců. Poté se vrátila zpět do rukou MV, které jí mělo na 

starosti i původně. Cílem přesunutí kompetencí v této oblasti do rukou MPSV bylo 

bráno jako podmět k zintenzivnění aktivit státu v oblasti integrace. V této době došlo 

také k aktualizaci Koncepce integrace (Drbohlav, 2010:83). K poslední aktualizaci 

koncepce integrace došlo v roce 2011. V současné době se MPSV v rámci migrační 

politiky České republiky dále věnuje především integraci migrantů, na níž spolupracuje 

s Ministerstvem vnitra, které je jejím gestorem. Příkladem spolupráce těchto dvou 

ministerstev je například portál cizinci.cz, který má sloužit jako zdroj informací o 

integraci cizinců v České republice. Právě poskytování informací cizincům o sociálním 

zabezpečení a možnostech zaměstnání je jednou z povinností tohoto ministerstva. 

MPSV monitoruje také situaci migrantů v ČR v oblastech své působnosti jakou je 

například zaměstnanost a jejich postavení na pracovním trhu. V gesci MPSV jsou také 
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legislativní úpravy podmínek zaměstnávání cizinců a podmínek přístupu cizinců 

k sociálnímu zabezpečení. Poskytuje také dotace na podporu integrace migrantů v ČR
48

.  

 

4. 2. 3 Ministerstvo zahraničních věcí 

 

Jurisdikce Ministerstva zahraničních věcí (dále MZV) se problematiky migrace 

dotýká na mnoha různých bodech. A to ať na úrovni mezinárodních vztahů, členství 

v mezinárodních organizacích, bezpečnostní politiky, tak v oblasti na podpory 

dodržování lidských práv a podpory transformačních společností, nebo v rámci 

humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, kterou MZV spravuje. Příkladem úzkého 

propojení těchto politik může být udělení azylu bývalému ministrovi hospodářství na 

Ukrajině Viktoru Danylyšynovi. Danylyšyn byl v ČR zadržen na základě 

mezinárodního zatykače. Posléze požádal o azyl a ten mu byl udělen. Tato kauza už tak 

komplikovaným vztahům mezi ČR a Ukrajinou neprospěla. (Cibulková:2012, 189 – 

190).   

Krátkodobá víza (do 90 dní), která jsou udělována především turistům, jsou 

v gesci MZV. Po vstupu ČR do EU je tento režim výrazně ovlivněn legislativou této 

organizace. Právě krátkodobá víza často slouží jako poměrně jednoduchá cesta ke 

vstupu na území České republiky i za účelem nelegálních ekonomických aktivit. Tímto 

způsobem jsou využívána především občany zemí, které dříve patřily do SSSR 

(Drbohlav, 2010:37). V rukou MZV je i komunikace s krajanskými spolky v zahraničí. 

Za tímto účelem funguje i Pracoviště MZV ČR pro krajanské záležitosti. MZV má tak 

velký vliv i na vztahy s ukrajinskou krajanskou komunitou a na jejich přesídlení do 

ČR.
49

 MZV v gesci mnoho oblastí, které úzce souvisí s migrací. Příkladem může být 

rozvojová spolupráce, která je, dle Koncepce Zahraniční rozvojové spolupráce pro ČR 

2010 – 2017, jedním z nástrojů pro omezení nelegální migrace. Otázky migrace jsou 

v tomto dokumentu brány jako nezbytná oblast, která musí být při rozvojové spolupráci 
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zohledňována a která s ní velmi souvisí. Je zde také stanoveno, že při vytváření 

resortních politik musí být zohledňována problematika migrace.
50

 

5. Migrace mezi Ukrajinou a Českou republikou  
 

V této části práce věnuji pozornost migraci mezi ČR a Ukrajinou. Migrace mezi 

těmito dvěma státy je zde uvedena do dlouhodobé perspektivy. Je zde také věnována 

pozornost specifickému tématu českých krajanů na Ukrajině. Součástí této kapitoly je 

také krátký text, který se podrobněji věnuje podobě ukrajinské diaspoře v ČR.  

 

5. 1. Emigrace z Ukrajiny na území České republiky před rokem 1989 

 

Ekonomické podmínky a události na Ukrajině periodicky způsobují emigrační 

vlny z tohoto území. Dá se říci, že emigrace je blízce propojena s vývojem Ukrajiny. 

První emigrační vlna z Ukrajiny je zaznamenána po bitvě u Poltavy v roce 1709, kdy 

došlo k odchodu velkého počtu kozáků z ukrajinského území.
51

 Mezi důvody pro 

emigraci převažovala politická situace (útlak carského režimu) a socioekonomické 

podmínky na Ukrajině. Ty způsobily i masovou emigraci Ukrajinců, která začala 

v poslední čtvrtině devatenáctého století. Přelidnění, chudoba a nízká úroveň průmyslu 

v zemi vyháněla Ukrajince z oblastí ovládaných Ruskem zejména do Střední Asie a 

Dálného východu. Ukrajinci, žijící v regionech patřících Rakousku-Uhersku, migrovali 

na západ, především do Ameriky (Pawliczko,1993:113-118).  

V tuto dobu dochází také k usídlování prvních větších skupinek Ukrajinců na 

českém území, což bylo zjednodušeno tím, že české země a část Ukrajiny byly touto 

dobou součástí jednoho státu. V roce 1902 dokonce ukrajinští studenti zakládají také 

Ukrajinskou společnost v Praze – což byla první ukrajinská organizace v Čechách 

(Pawliczko,1993:149-155). 

Velké emigrační vlny z Ukrajiny způsobila také první světová válka a neúspěšný 

boj Ukrajinců za vlastní nezávislý stát. Ve třicátých letech 20. století opouštěli lidé tuto 

oblast kvůli kolektivizaci a uměle způsobenému hladomoru (Pawliczko,1993:113-118).  
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Po první světové válce tak do Československa míří vlna imigrantů z Ukrajiny. 

K nim se přidávají i Ukrajinci, kteří se původně usadili v Rakousku a v Polsku, protože 

české prostředí pro ně bylo otevřenější. Jejich počet na českém území je odhadován na 

15000-20000. Ukrajinská menšina byla v tomto období velmi diversifikovaná – cca 

60% z nich pocházelo z Haliče a Bukoviny, zbylých 40% odešlo do Československa 

z Východní Ukrajiny. Mezi těmito Ukrajinci bylo mnoho akademiků, studentů i 

pracovníků v průmyslu a zemědělství. V meziválečném období bylo v Československu 

rozvinuto bohaté kulturní a vzdělávací prostředí. Institucionalizovali se zde ukrajinské 

knihovny, školy nebo například vydavatelství a sbory. Tyto instituce nesídlily jen 

v Praze, ale byly rozloženy po celém českém území (Pawliczko,1993:149-155).   

2. světová válka a následná okupace území Ukrajiny i jiných 

východoevropských států vedla k dalšímu přesunu Ukrajinců, kterých bylo v Západní 

Evropě po konci druhé světové války mezi dvěma a třemi miliony 

(Pawliczko,1993:113-118). Po příchodu sovětské armády do Československa uprchla 

velká část Ukrajinců do německého pohraničí. Na konci 2. světové války jich tak 

v Čechách zůstalo mezi dvěma a třemi tisíci. Velká část uprchlých Ukrajinců se po 

odchodu sovětských vojsk vrátila zpět na území Československa (Pawliczko,1993:149-

155). 

Podle oficiálních sčítání žilo na území Československa po roce 1950 19 500 

Ukrajinců. V roce 1980 se k ukrajinské národnosti hlásilo 15 000 lidí. Při sčítání v roce 

1990 jich pak bylo jen 8500. Většina Ukrajinců nežila v etnických enklávách a mnoho 

z nich vstoupilo do smíšených manželství s Čechy. Po roce 1945 došlo k zákazu 

prakticky všech ukrajinských organizací a časté byly i perzekuce ukrajinských aktivistů. 

I přesto, že stále probíhaly aspoň nějaké málo koordinované ukrajinské aktivity (sbor, 

plesy), nastala i díky pravoslavné církvi rychlá asimilace Ukrajinců. Toto je zejména 

důvodem, proč se k ukrajinské národnosti v roce 1990 přihlásilo jen tak málo lidí 

(Pawliczko,1993:149-155). 

 I emigrace z Ukrajinské sovětské republiky mimo Sovětský svaz byla výrazně 

omezena. Pouze v 70. a 80. letech bylo menšímu počtu lidí povoleno opustit tuto 

republiku společně se židovskými emigranty, i proto se počet Ukrajinců na českém 

území nemohl zvýšit  
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5. 2. Emigrace z Ukrajiny na území České republiky po roce 1989 

 

Lze definovat zejména tři skupiny migrantů, kteří po roce 1989 směřují do 

České republiky. První a největší skupina pochází ze zemí bývalého Sovětského svazu a 

z Východní Evropy. Druhou skupinu tvoří migranti ze západní Evropy a severní 

Ameriky. Tato skupina je více heterogenní než skupina předchozí a to co se týče účelu 

pobytu nebo genderu. Většina z nich má vysokoškolské vzdělání a působí na pracovních 

pozicích, které takové vzdělání vyžadují a jsou náročné i na zkušenosti. Poslední větší 

skupinou jsou migranti z asijských zemí (Vietnam, Čína, Mongolsko), kteří v České 

republice působí ve specifických oblastech hospodářství jako je maloobchod nebo 

restauratérství. Velkou část první skupiny v České republice tvoří Ukrajinci. Ti jsou 

orientovaní především na krátkodobou migraci a věnují se zde především méně 

kvalifikovaným profesím – většina z nich působí ve stavebnictví (nad 60% mužů) jako 

zaměstnanci na postech vyžadujících nejnižší kvalifikaci (Drbohlav, 2010:43). 

Velký vliv na rozsáhlou emigraci z Ukrajiny má špatná ekonomická situace. Po 

roce 1991 zažívá výrazný a trvalý pokles populace díky negativní migrační bilanci a 

nízké porodnosti. Od 1991 poklesl počet obyvatel Ukrajiny z 51, 7 milionů na 45,5 

milionů v roce 2012. Emigrace z území Ukrajiny není rovnoměrná – poměr 

emigrujících obyvatel je daleko vyšší ze západní Ukrajiny, kde jsou průměrně nižší 

mzdy a vyšší nezaměstnanost, než na východní Ukrajině. Toto ovlivňuje také blízkost 

hranic, vzniklé migrační sítě a kulturní vazby. Výrazný vliv na emigraci z Ukrajiny má 

to, že průměrný plat na Ukrajině je přibližně třikrát nižší, než průměrná mzda 

v západoevropských zemích
52

. Nejčastějšími cílovými zeměmi ukrajinské pracovní 

migrace jsou Ruská federace, Německo, USA, Izrael, Bělorusko a Česká republika. 

V roce 2012 byli Ukrajinci dokonce pátou největší skupinou cizinců na území EU 

pocházejících ze třetích zemí
53

.  

České republika se stala oblíbeným cílem pracovních migrantů z Ukrajiny kvůli 

vysoké poptávce v na kvalifikaci nenáročných oborech a poměrně vysokým mzdám. 

Roli při výběru hrála také jazyková a kulturní blízkost spolu s blízkostí geografickou 

(Novotná, 2005: 347-349). Mezi lety 2010 a 2012 do České republiky mířilo 13% 
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pracovních migrantů z Ukrajiny. Většina Ukrajinců pracuje ve stavebním sektoru, 

přičemž málokteří z nich jsou schopní si zde nalézt práci, která odpovídá jejich 

kvalifikaci. Migranti z tohoto východoevropského státu se také stávají často oběťmi 

obchodu s lidmi. 4% takto postižených Ukrajinců směřuje do České republiky
54

.  

 

5. 2. 1 Ukrajinci v České republice 

 

Ukrajinci jsou již od roku 2000 největší skupinou migrantů v ČR. Tvoří 

přibližně jednu třetinu migrantů žijících v české společnosti. Ukrajinci dlouhodobě 

zaujímají také přední místa v počtech žadatelů o azyl. Z části je tento jev ale způsoben 

snahou o legalizaci pobytu v ČR vstupem do azylové procedury. Nejvíce Ukrajinců žije 

ve velkých městech – Praze a Brně, stejně jako většina migrantů v ČR. Velký počet 

z nich žije také ve Středočeském kraji a v regionech, kam směřují zahraniční investice a 

kde jsou podniky nabízející velké množství pracovních příležitostí jako například Mladá 

Boleslav. Mnoho ukrajinských občanů vstupuje na území ČR nelegálně, nebo na 

turistická víza, i když cílem jejich cesty je zisk zaměstnání. Už od svého vstupu se tak 

zapojují do nelegálních aktivit a do „šedé“ ekonomiky. Mezi nelegálními migranty 

českém území jsou Ukrajinci nejpočetnější skupinou. Velká část Ukrajinců zde pracuje 

na živnostenský list, i když jsou běžnými zaměstnanci. Časté je zneužívání 

znevýhodněné pozice Ukrajinců na pracovním trhu. To se projevuje dlouhou pracovní 

dobou, nepříznivými pracovními podmínkami, vykořisťovatelskými praktikami nebo 

nelegálním zaměstnáváním. Časté byli zprostředkovatelské subjekty, které 

zprostředkovávali práci mezi českým zaměstnavatelem a ekonomickým migrantem. 

Vydělané peníze pak obdrží zprostředkovatel, který je předá zaměstnanci snížené o 

provizi. 
55

 Tento tzv. klientský systém se v posledních letech téměř vytratil. Důležitou 

roli hrají i remitence, tedy finance, které Ukrajinci posílají zpět do země svého původu. 

Dle nedávného výzkumu u 321 respondentů Ukrajinci žijící v ČR posílají domů 

průměrně 50 000 Kč ročně. Tyto poměrně velké finance jsou rodinami na Ukrajině 

utraceny především za potraviny, ubytování, zdravotní péči, nebo úpravy bydlení. Lze 

prokázat i rozvojový potenciál remitencí – mohou napomoci rozvoji určitých regionů, 
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nebo kompenzovat nekvalitní politiku státu v sociální oblasti. Finanční situace rodin na 

Ukrajině nedovoluje použití remitencí jako investic do budoucnosti např. pro založení 

podnikání nebo lepší vzdělání.
56

  

Dle Yany Leontievy ukrajinská diaspora v České republice nerealizuje žádné 

větší projekty, které by byly zaměřeny na rozvoj Ukrajiny, nebo na změny v jejím 

politickém vývoji
57

. Nicméně kulturní a vzdělávací aktivity Ukrajinské diaspory 

v České republice nejsou zanedbatelné. Nejvýznamnějším spolkem je Ukrajinská 

Iniciativa v ČR, která spravuje web www.ukrajinci.cz a vydává časopis Poroha. Tato 

iniciativa má téměř tisíc členů. V ČR působí Spolek ukrajinských žen nebo Sdružení 

Ukrajinců a příznivců Ukrajiny, které se věnuje především organizaci kulturních akcí a 

pod jeho záštitou působí také Sbor sv. Vladimíra. Tyto spolky pořádají velké množství 

kulturních akcí na českém území a podílí se i na pořádání různých multikulturních 

akcí
58

.   

Aktivita ukrajinské menšiny v České republice se na čas zvýšila v období 

Oranžové revoluce v roce 2004. Ta nicméně opět rychle poklesla. Po začátku krize na 

Ukrajině se ukrajinská diaspora opět aktivizovala. Vznikla organizace s názvem 

Euromajdan, jejímž cílem bylo z počátku především pořádání demonstrací. Ukrajinci se 

zapojovali i jinak – byla uspořádána sbírka na pomoc obětem masakrů na Euromajdanu. 

Ukrajinci také navštěvovali pacienty léčené v rámci projektu MEDEVAC v českých 

nemocnicích – našla se řada lékařů a zdravotních sester pocházejících z Ukrajiny, kteří 

pomáhali s léčením i s překonáváním jazykové bariéry
59

.  
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5. 3 Krajanská komunita na Ukrajině  

 

Na přelomu 60. a 70 let 19. století emigrovala do ruské Volyňské gubernie 

poměrně velká skupina Čechů. V tomto období docházelo k masové emigraci z Českých 

zemí zejména z důvodů nezaměstnanosti a špatných sociálních podmínek. Právě Rusko 

bylo jednou z oblastí, kam směřovali chudší čeští emigranti, kteří zde působili 

především v zemědělství. Lze odhadnout, že na území Ruska žilo před první světovou 

válkou 30 tisíc Čechů (Drbohlav, 2010:19). Tito Češi se stali základem krajanské 

komunity na Ukrajině. Tzv. Volyňští Češi později tvořili základ Československé 

zahraniční armády v 1. světové válce a do 2. světové války se zapojilo více než 10 tisíc 

z nich v rámci 1. Československého armádního sboru sovětské armády (Barša 208-

209).  

 Sdružování na národnostním základě i vyučování českého jazyka bylo od roku 

1930 do rozpadu Sovětského svazu zakázáno. I přesto se v roce 1989 k české národnosti 

přihlásilo na Ukrajině 9122 osob. S postupným uvolňováním režimu se v roce 1990 

začaly objevovat první české krajanské spolky a v roce 1992 došlo k založení České 

národní rady Ukrajiny (ČNRU). Krajanská komunita na Ukrajině je výrazně 

podporována vládou České republiky v rámci programu na podporu českého kulturního 

dědictví v zahraničí. Investice směřují do podpory kulturního života české menšiny i do 

výuky českého jazyka a obnovy náboženských tradic. Počet obyvatel patřících ke 

krajanské komunitě se neustále snižuje zejména díky postupnému stěhování krajanů do 

České republiky – při sčítání v roce 2001 se k české národnosti přihlásilo už jen 

necelých 6000 osob. MZV nicméně odhaduje, že na území Ukrajiny žije cca 10 000 

českých krajanů, ne pro všechny z nich je čeština rodným jazykem. Na Ukrajině 

najdeme již jen málo převážně českých vesnic. Žije v nich přibližně 3000 krajanů. Tyto 

vesnice se nacházejí v Žytomyrské oblasti, v Oděské oblasti, Vinnycké oblasti, v 

Záporožské oblasti, v Mykolajevské oblasti. České vesnice Alexandrovka a Lobanovo 

se nacházejí i na Krymu. 

 První vlna českých krajanů z Ukrajiny byla do Československa přesídlena mezi 

lety 1946 a 1947. Tito lidé byli usídleni do pohraničních oblastí, kde bylo volných 

mnoho budov po odsunu Němců. K prozatím největší přesidlovací akci českých krajanů 

z Ukrajiny došlo v letech 1991 – 1993, kdy bylo do České republiky přesídleno téměř 

1700 českých krajanů z oblastí postižených výbuchem jaderné elektrárny v Černobylu 

v roce 1986. Třetí ani čtvrtá etapa přesídlení krajanů nebyla zaměřena na obyvatele 
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Ukrajiny. Čtvrtá etapa přesídlení skončila v roce 2007 a v jejím rámci nebyli přesunuti 

žádní krajané z Ukrajiny. Od roku 2007 nebyly do přesídlení krajanů investovány žádné 

prostředky z rozpočtu ČR a nedošlo k založení žádných dalších programů na podporu 

přesídlení
60

.  

 O další větší přesidlovací akci zažádali čeští krajané na Ukrajině v souvislosti 

s krizí, která zde začala v listopadu 2013. Na základě obav ze zhoršující se bezpečnostní 

situace a z možné mobilizace se první žádosti o přesídlení objevily už na jaře roku 2014. 

Po anexi Krymu došlo k dalšímu zhoršení bezpečnosti, a k žádostem o přesídlení od 

Volyňských Čechů se přidaly i žádosti od Čechů žijících na východě Ukrajiny. Podle 

odhadů předsedkyně Sdružení Čechů z Volyně projevilo v říjnu 2014 víc než sedmdesát 

rodin zájem o repatriaci a trvalý pobyt v ČR. Z toho přibližně 40 rodin pocházelo z 

Volyňské oblasti a dalších 37 rodin mělo pocházet z, ozbrojeným konfliktem postižené, 

východní Ukrajiny
61

.  

 

6. Vývoj krize na Ukrajině a její dopady na ukrajinskou 

společnost 
  

6. 1. Demonstrace v Kyjevě  

 

Začátek krize na Ukrajině se datuje na konec listopadu 2013, kdy ukrajinská 

vláda pod vedením prezidenta Viktora Janukovyče a premiéra Mykoly Azarova 

odstoupila od příprav k podepsání asociační dohody mezi EU a Ukrajinou, jejíž součástí 

měla být také prohloubená a komplexní dohoda o volném obchodu. Ta přitom měla být 

podepsána za necelý týden poté na Summitu Východního partnerství ve Vilniusu. Místo 

toho byla Ukrajina vyzvána Ruskem k zahájení příprav na vstup do rusko-ukrajinské 

celní unie. Rusko také podpořilo vládu Mykoly Azarova finanční půjčkou, která měla 

této vládě pomoci stabilizovat ekonomiku země, a 33% snížením ceny plynu
62

. Během 

týdne tento krok ukrajinské vlády vyvolal rozsáhlé demonstrace v Kyjevě i v jiných 
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ukrajinských městech. Poslední listopadový den došlo k násilnému potlačení 

demonstrací v Kyjevě státní policií.  

Den poté bylo na demonstraci na Náměstí nezávislosti v Kyjevě přítomno už 

300 000 lidí a některé odhady hovoří i o milionu
63

. Došlo k obsazení a zablokování 

vládních budov demonstranty a prezident Ukrajiny Viktor Janukovyč byl vyzván 

k odstoupení. Prezident ani vláda na demonstrace příliš nereagovali a tak demonstranti 

v centru Kyjeva a na tzv. Majdanu zůstávali i na začátku roku 2014. Vzniklo zde 

stanové městečko, ve kterém neustále proudili lidé, kde vznikaly noclehárny, polní 

kuchyně i střediska právní pomoci a ve kterém se neustále demonstrovalo
64

. Za účelem 

potlačení demonstrací a zrušení stanových městeček v centru Kyjeva prosadila 

janukovyčova Strana regionů v parlamentu zákon zpřísňující restrikce proti 

demonstracím a veřejnému shromažďování, což vyvolalo odpor jak občanů Ukrajiny, 

tak mezinárodního společenství. V polovině února roku 2014 došlo k mírovým 

jednáním mezi zástupci opozice a ukrajinskou vládou pod vedením OBSE, která 

umožnila propuštění některých demonstrantů z vazby. Na oplátku se demonstranti stáhli 

z kyjevské radnice, která byla obsazena už tři měsíce. Hlavní požadavek demonstrantů, 

kterým bylo odstoupení prezidenta Janukovyče, zůstal nesplněn
65

.  

I přes částečně úspěšná mírová jednání obou stran došlo 18. 1. k násilnému 

střetu mezi demonstranty a policisty. Zemřelo 88 lidí a další stovky byly zraněny
66

. 21. 

2., po setkání opozičních vůdců s prezidentem Janukovyčem, byla za mediace 

představitelů Ruska, Německa, Francie a Polska podepsána dohoda, ve které bylo 

stanoveno datum předčasných prezidentských voleb a ustanovení nové vlády. Součástí 

dohody bylo i to, že se Ukrajina navrátí k Ústavě z roku 2004, čímž došlo k odstranění 

změn přijatých za vlády prezidenta Janukovyče, včetně úprav přijatých v prvních 

měsících roku 2014, směřujících k omezení svobody slova a svobody shromažďování. 

Došlo také k propuštění Julie Tymošenkové – bývalé premiérky a konkurentky 

prezidenta Janukovyče.
67

 Prezident Janukovyč krátce poté opustil Kyjev a nebylo 
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známo, kde se nachází. Stabilizaci situace na Ukrajině měla napomoci ekonomická 

stabilizace a potřebné reformy, které byly součástí dohody. S dosaženou dohodou 

nebyly zdaleka všichni spokojeni, protože její součástí nebyla rezignace prezidenta 

Janukovyče. Proti dohodě nejvíce protestovali demonstranti z řad Pravého sektoru
68

.
69

 

Prezident Janukovyč byl odvolán parlamentem v rámci procedury impeachmentu a na 

jeho místo byl vybrán prezident prozatímní prezident Alexandr Turčinov, který byl 

doposud předsedou ukrajinského parlamentu. Současně bylo také stanoveno datum 

předčasných prezidentských voleb na 25. 5. 2014. Na Náměstí nezávislosti, tzv. 

Majdanu, byly právě probíhající změny vnímány spíše pozitivně. To ale neplatilo pro 

mnoho měst na východě Ukrajiny – v Oděse docházelo ke střetům mezi demonstranty 

podporujícími události na Majdanu a těmi, co byli proti. I přesto, že byla státní policie 

Berkut obviňována z násilného potlačení demonstrací v Kyjevě, jí byla v Doněcku, na 

východě Ukrajiny, v ulicích vyjadřována podpora. Na demonstrace v Kyjevě bylo z 

východu Ukrajiny pohlíženo často jako na neonacistické, a to kvůli účasti Pravého 

sektoru
70

. Neklid ve východních oblastech Ukrajiny, obývaných převážně ruskou 

menšinou, podpořilo také hlasování parlamentu o zrušení ruštiny jako úředního jazyka, 

což nakonec neprošlo.
71

  

 

6. 2 Připojení Krymu k Ruské Federaci 

 

 

V posledních únorových dnech roku 2014 došlo k obsazení důležitých budov 

v Simferopolu, hlavním městě Krymu, proruskými ozbrojenci. Tito ozbrojenci neměli 

označení, která by ukazovala jejich příslušnost ke konkrétní armádě, nicméně byli 

považováni za ruské vojáky, kvůli jazyku a dalším znakům. 1. 3. 2014 ruský parlament 

udělil prezidentovi Vladimiru Putinovi pravomoc využít silové prostředky za účelem 

ochrany ruských zájmů na Ukrajině. Dva týdny poté na Krymu uspořádáno referendum 
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o oddělení Krymu od Ukrajiny a jeho připojení k Rusku. V referendu, které se konalo 

16. 3. 2014, obyvatelé Krymu podpořili 97% hlasů připojení Krymu k Ruské federaci
72

. 

USA, členské státy EU a nová ukrajinská vláda prohlásili referendum za protiprávní. 

Ani sankce, které členské státy EU uvalily na Rusko, výsledek referenda nezvrátily. 

Krymský parlament tak 11. 3. vyhlásil nezávislost Krymu a o 7 dní později podepsal 

dohodu o vstupu Krymu do Ruské Federace.
73

 Krátce poté proruské milice podporované 

ruskou armádou obsadily ukrajinské základny na poloostrově.
74

 V důsledku připojení 

Krymu k Rusku, ho začali opouštět tisíce jeho obyvatel, a to ukrajinsky mluvící 

obyvatelé a Krymští Tataři, kteří tvořili 12% obyvatel Krymu.
75

  

 

6. 3 Ozbrojený konflikt na východní Ukrajině 

 

Ukrajina je na rovině kulturně dlouhodobě rozdělená na dva celky. Rozdělení je 

generováno hned na několika rovinách, a to především na úrovni kulturní a politické. 

Toto rozdělení se dlouhodobě projevuje odlišnými volebními výsledky a geopolitickými 

preferencemi (Cabada: 2003, 414 – 415). Příkladem dopadů tohoto rozdělení byla 

Oranžová revoluce v roce 2004, kdy západní regiony západní Ukrajiny podporovaly 

prezidentského kandidáta Viktora Janukoviče a regiony východní a jižní Ukrajiny volili 

a podporovaly Viktora Juščenka. Toto rozdělení má nicméně dlouhodobé historické 

kořeny spojené např. s historickými vazbami západní Ukrajiny na Rakousko - Uhersko 

(Cabada: 2003, 404 – 405). 

Jak už bylo výše zmíněno, události v Kyjevě zvyšovaly napětí ve východní, převážně 

proruské, části Ukrajiny. Odstoupení prezidenta Janukovyče a ruská anexe Krymu tuto 

tenzi ještě zvýšily a na východě Ukrajiny probíhaly čím dál intenzivnější demonstrace
76

. 

Tisíce protestujících vyjadřovaly nesouhlas s novou vládou v Kyjevě a prohlašovaly ji 

za nelegitimní. Napětí zvýšilo i to, že ukrajinský parlament projednával zrušení ruštiny 
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jako úředního jazyka. Tato změna nakonec nebyla schválena. Protesty směřovaly i proti 

plánovanému odklonu Ukrajiny od Ruska směrem k EU.
77

 7. 4. 2014 demonstranti 

v Charkově, Doněcsku a Luhansku obsadili budovy místní samosprávy s požadavkem o 

referendum o nezávislosti východní Ukrajiny. Ukrajinské vládě se podařilo získat zpět 

kontrolu nad budovami, ale ne nad celou oblastí a zahájila proto vojenskou operaci s 

cílem získat zpět kontrolu nad východem země. Násilí dále pokračovalo a v průběhu 

dubna došlo i k prvním obětem na životech. Symbolem násilí na Ukrajině se staly 

ozbrojené střety mezi proruskými a proukrajinskými demonstranty v Oděse. Po 

mezinárodně neuznaných referendech, která se konala v květnu 2014, separatisté 

v Doněcku a Luhansku vyhlásili nezávislost. Stabilitu měl přinést nově zvolený 

prezident Petro Porošenko, který byl zvolen i přesto, že se prezidentských voleb 

nezúčastnila podstatná část východní Ukrajiny, kde pokračoval ozbrojený konflikt. 

 Ukrajinské autority opakovaně obviňují Rusko z podpory proruským 

separatistům dodávkami zbraní a vojenského materiálu, odbornými konzultacemi a 

dokonce přímou vojenskou podporou. Ruská strana tato obvinění popírá po celou dobu 

konfliktu
78

. USA a EU na tato podezření reagují ekonomickými sankcemi vůči Rusku
79

. 

I přes pokusy o sjednání ukončení ozbrojeného konfliktu, boje na Ukrajině pokračovaly 

i na podzim a v zimě roku 2014. Zatím posledním pokusem o řešení krize byly 

rozhovory v Minsku 12. 2. 2015 mezi ruským prezidentem Putinem, ukrajinským 

prezidentem Petrem Porošenkem, francouzským prezidentem Hollandem a německou 

kancléřkou Angelou Merkelovou. Rozhovory měly navázat na předchozí neúspěšnou 

dohodu z Minsku ze září 2014. Nová Minská dohoda z února 2015 je založená na 

okamžitém, oboustranném klidu zbraní, stažení vojsk i těžkých zbraní z oblasti a na 

vytvoření mírové linie pod kontrolou OBSE
80

. I přes tuto dohodu ozbrojený konflikt na 

východní Ukrajině stále pokračoval i v březnu 2015. Dá se nicméně říci, že mírové 

                                                                                                                                               
76

 Ukraine crisis: Timeline. BBC [online]. [cit. 2015-03-19]. Dostupné z: : 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275 
77

 Ukraine crisis: Timeline. BBC [online]. [cit. 2015-03-19]. Dostupné z: : 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275 
78

 AMNESTY INTERNATIONAL. 2014. Report: Abductions and torture in Eastern Ukraine. 
79

 The Ukraine Crisis Timeline: Obama Announces New Unilateral Sanctions on Russia. Center for 

Strategic and International Studies [online]. [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

http://csis.org/ukraine/east2.htm 
80

 Ukraine ceasefire: New Minsk agreement key points. BBC [online]. [cit. 2015-04-02]. 

Dostupné z: http://www.bbc.com/news/world-europe-31436513 



44 

 

dohody přispěly k jeho zmírnění. Riziko znovu rozhoření konfliktu v plné šíři, včetně 

využití těžkých zbraní, je však stále velké.
81

  

Při ozbrojeném konfliktu na východě Ukrajiny jsou dokumentovány případy 

porušování lidských práv oběma stranami konfliktu – jak ukrajinskou armádou, tak 

ozbrojenými oddíly separatistů. Bylo zaznamenáno například velké množství únosů 

ukrajinských obyvatel, a to zejména novinářů, nebo mezinárodních pozorovatelů. 

Někteří z nich jsou také obětmi mučení. Z těchto aktivit jsou podezřelí jak proruští 

separatisté, tak členové ukrajinských jednotek, kteří proti nim bojují.
82

 Boje navíc 

probíhají v hustě zabydlených oblastech (např. Luhanský region) a jsou při nich 

používány i tříštivé střely, které představují mimořádnou hrozbu pro místní obyvatele a 

jejich využití je ve většině zemí světa zakázáno.
83

 Dle odhadů z února 2015 bylo 

doposud při bojích na východní Ukrajině zabito 5 486 lidí a zraněno jich bylo 12 972. 

V oblastech, kde probíhá ozbrojený konflikt, žije přibližně 5 milionů lidí.
84

  

 

6. 4 Vliv krize na Ukrajině na migraci 

 

První proměny migrace na ukrajinském území lze zaznamenat již od počátku 

demonstrací na Majdanu, kdy se odpůrci Janukovyčova režimu přesouvali směrem do 

Kyjeva. Po odstoupení prezidenta Janukovyče odešlo z Ukrajiny do Ruské federace 

mnoho členů původní státní správy a rozpuštěné policie Berkut, která se podílela na 

násilném potírání protestů na Majdanu (Ivashchenko-Stadnik, 2015: 1).  

Masovou migraci započalo obsazení Krymu a ještě ji znásobilo následné 

referendum a připojení poloostrova k Rusku, ke kterému došlo v březnu roku 2014. 

Největší pohyb obyvatel působí ozbrojený konflikt v oblasti Donbasu, jehož začátek je 

datován na přelom června a května 2014. Od této doby je registrován masivní nárůst 

počtu vnitřně vysídlených osob (IDPs). V březnu bylo dle statistik UNHCR na Ukrajině 

2 954 IDPs a v listopadu jich bylo už 472 605. Reálné číslo může být i dvakrát až třikrát 
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větší, protože mnoho ukrajinských obyvatel není registrovaných jako vnitřně vysídlení. 

(Ivashchenko-Stadnik, 2015: 1). 

Vnitřně vysídlené Ukrajince můžeme rozdělit do dvou skupin. První je tvořena 

obyvateli Krymu, mezi nimiž převažují krymští Tataři, kteří svoje domovy opustili 

kvůli vzrůstajícímu tlaku na jejich komunitu ze strany ruské vlády a místní samosprávy. 

Ukrajinci a Rusové odešli z Krymu z různých důvodů. Jde například o vojáky loajální 

k ukrajinské armádě, podnikatele, kteří se obávají o své podnikání nebo novináře a 

právníky nebo aktivisty bojující za dodržování lidských práv, kteří mají obavy z útlaku 

ruskou vládou. Počet IDPs z Krymu dosáhl v listopadu 2014 počtu 19 406 

(Ivashchenko-Stadnik, 2015: 1).  

Druhou skupinou jsou vnitřně vysídlené osoby pocházející z konfliktem 

postižených částí východní Ukrajiny, zejména tedy z okolí Doněcku a Luhansku. Střety 

mezi separatisty a ukrajinskými jednotkami vedly ke zhoršení bezpečnostní situace a ke 

kolapsu veřejných služeb. Špatná dostupnost potravin, vody, elektřiny nebo zdravotní 

péče vede k odchodu z regionu další obyvatele. Dle pozorování mezi lidmi, kteří tuto 

oblast opustili, převažují proukrajinsky smýšlející občané a rodiny s dětmi. Počet 

vnitřních uprchlíků z okolí Doněcku a Luhansku se od června 2014 více než 

zdesetinásobil - ze 42 244 na 453 199 registrovaných IDPs v listopadu 2015 

(Ivashchenko-Stadnik, 2015: 3). Obě dvě skupiny jsou rozdílné i v tom, do jakých částí 

Ukrajiny míří. Ukrajinci a Krymští Tataři, kteří odcházejí z Krymu, hledají útočiště 

zejména na západní Ukrajině. Z oblastí Donbasu zasažených konfliktem migruje civilní 

obyvatelstvo především do dalších částí východní Ukrajiny. Nejvíce vnitřních uprchlíků 

tak hostí východní regiony blízké ozbrojeným střetům, ale také hlavní město Kyjev. 

Hlavní město je jejich cílem kvůli rozvinutější infrastruktuře a větší naději na nalezení 

zaměstnání. Vnitřní uprchlíci zde často žijí u příbuzných, nebo si pronajímají byty 

(Ivashchenko-Stadnik, 2015: 4). Někteří lidé odcházejí do zahraničí a žádají tam o azyl. 

Hlavním cílem žadatelů o mezinárodní ochranu jsou státy v těsné blízkosti Ukrajiny a to 

v první řadě Rusko, Bělorusko, Polsko nebo Maďarsko. Žadatelů o azyl, nebo jinou 

formu ochrany v sousedních zemích je ale výrazně méně, než vnitřně vysídlených, kteří 

pobývají v Ukrajině. K 3. 4. 2015 bylo zažádalo v sousedních zemích o azyl 314 000 

lidí a o jiné formy pobytu či ochrany zažádalo 463 000 lidí viz. graf č. 5. Ke stejnému 

datu počet IDPs na ukrajinském území dosáhl 1 192 000
85

. Pro ekonomicky slabou 
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Ukrajinu je takto velký počet vnitřních uprchlíků velkým a novým problémem. 

Průběžně dochází ke zvyšování počtu uprchlíků, kteří odchází mimo hranice Ukrajiny. 

Ukrajinci nicméně zatím preferují zůstat na území svého státu. Je ovšem otázkou, jak 

dlouho se ukrajinské vládě i místním samosprávám jednotlivých postižených regionů 

podaří dostatečně starat o vnitřní uprchlíky a nedojde tak jejich migraci mimo Ukrajinu. 

Bez pomoci místní samosprávy, mezinárodních a neziskových organizacím toto půjde 

jen velmi těžko. Nezbytností je samozřejmě stabilizace východní Ukrajiny a ukončení 

ozbrojeného konfliktu, které umožní bezpečný návrat obyvatel do jejich domovů 

(Ivashchenko-Stadnik, 2015: 6).  

 

Graf 3 Population displacement dynamics:number of IDPs in Ukraine 
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Graf 4 Number of IDPs from the Crimea and Eastern regions 
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Graf 5 Ukraine:Internally Dispaced People88 
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7. Dopady krize na Ukrajině na Českou migrační politiku 
 

Cílem této práce je analýza dopadů krize na Ukrajině na českou migrační 

politiku. V této části práce se budu držet rozdělení migrační politiky, které bylo 

navrženo již v úvodu práce. Změny v migrační politice budu tedy sledovat odděleně na 

imigrační politiku, integrační a azylovou politiku. Zvláštní pozornost bude věnována i 

vnější dimenzi migrační politiky. V tomto případě tedy humanitární pomoci a rozvojové 

spolupráci na Ukrajině. Nezávislou proměnou, tedy předpokládanou příčinou změn, je 

krize na Ukrajině. Proměnou závislou jsou změny v migrační politice České republiky - 

například změny v související legislativě či mimořádná opatření přijímaná vládou ČR 

v reakci na krizi na Ukrajině a dotýkající se i migrační politiky. Za zprostředkující 

proměnou lze považovat větší počet žadatelů o azyl nebo o jiné typy ochrany, dále 

změny v počtu žádostí o přechodný nebo trvalý pobyt. Dále zde je možné mezi 

zprostředkující proměnné zahrnout žádosti krajanů o přesídlení do ČR.  

První z nich bude imigrační politika, kde bude pozornost věnována zejména 

změnám v počtu udělených trvalých či krátkodobých pobytů. Zvláštní část této kapitoly 

bude věnována krajanům, tedy Čechům, kteří žili na Ukrajině, ale v důsledku 

zhoršených bezpečnostních podmínek jsou přesouváni do ČR. Bude také analyzováno, 

jestli došlo ke změně legislativy týkající se krajanů, nebo i jiných skupin migrantů. 

Druhá část bude věnována azylové politice a počtu udělených azylů nebo jiných 

typů ochrany občanům Ukrajiny. I zde bude zhodnoceno, došlo-li k úpravě legislativy, 

či k vydání nových nařízení vlády, či vyhlášek ministerstva.  

Třetí část bude věnována integrační politice a zejména tomu, jestli dochází 

k přípravám na postupný příchod většího počtu migrantů z Ukrajiny, a to ve fázi 

investic či prevence nebo vzniku nových integračních programů.  

V závěrečné části bude analyzován vznik humanitárních a rozvojových 

programů, které směřují na Ukrajinu do oblastí zasažených ozbrojeným konfliktem a na 

pomoc vnitřním uprchlíkům, kterých se v současné době na Ukrajině nachází velký 

počet. Tyto nástroje slouží mimo jiné k prevenci migrace a proto je důležité je 

v souvislosti s reakcí České republiky na krizi na Ukrajině zmínit.  
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Primárním zdrojem dat v této části práce jsou statistiky Ministerstva vnitra 

České republiky. Toto ministerstvo poskytuje informace o datech týkajících se mimo 

jiné mezinárodní ochrany, přechodných i trvalých pobytů. Tato data poskytuje i 

Českému statistickému úřadu, který je zpracovává. Téma diplomové práce je velmi 

aktuální, což přináší i hendikep v dostupnosti dat. Velká část údajů za rok 2014 bude 

zveřejněna až v průběhu roku 2015. V oblastech, ve kterých to bylo možné (počty 

migrantů držících pobytová oprávnění na různě dlouhá období, počty žádostí o azyl, 

krajané), jsou v práci analyzovány statistiky do února 2015.  

 

7. 2 Imigrační politika 

 

V oblasti imigrační politiky se zaměřuji zejména na změny v počtu udělených 

pobytových oprávnění, ať již krátkodobých, či dlouhodobých. Do oblasti imigrační 

politiky zahrnuji i problematiku krajanů, přesto, že jde o specifickou oblast imigrace – 

návrat obyvatel Ukrajiny s českým původem na území ČR za zvláštních podmínek. Do 

této sekce bude zahrnuta i nelegální imigrace, občanství nebo pobytů na základě 

institutu sloučení rodiny. Pozornost bude věnována Ukrajincům v těchto statistikách. Ve 

všech těchto statistikách se zaměřím zejména na změny mezi lety 2013 a 2014. Při 

hodnocení budou změny v počtech udělených pobytových oprávnění zasazeny i do 

dlouhodobějšího kontextu. Tato část práce je výrazně limitována nedostupností dat. 

Zejména jde o data z roku 2014, která budou zveřejněna až v průběhu roku 2015 

v rámci Zprávy o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky 

v roce 2014. Některá data také nejsou dostupná v dostatečné podrobnosti, která by byla 

potřebná pro vypracování podrobnější analýzy – například jednotlivé důvody udělení 

trvalého pobytu.   

  

7. 2. 1 Legislativní změny  

 

Ve sledovaném období (1. 1. 2014 – 28. 2. 2014), kdy mohlo dojít ke změně 

legislativy ve vztahu s krizí na Ukrajině, došlo v zákonech (zejména Zákon o pobytu 

cizinců na území České republiky č. 326/1999 Sb.) jen k jedné sadě změn, realizované 

novelou zákona o pobytu cizinců, která je uvedena ve Sbírce zákonů pod č. 101/2014 

Sb. Cílem zákona je implementace evropských směrnic a harmonizace postupu při 
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vyřizování žádostí o povolení ke vstupu a práci pro občany třetích zemí. Zákonem je 

také změněna tzv. zelená karta na kartu zaměstnaneckou a jsou zde definovány 

podrobnosti jejího fungování
89

. Tato změna legislativy nicméně nelze být brána jako 

související s krizí na Ukrajině, vzhledem k tomu, že jde o již déle plánovanou reformu 

na základě direktivy EU. K velkým legislativním změnám v imigrační politice České 

republiky dojde ve spojitosti s novelizací Zákona o pobytu cizinců na území České 

republiky č. 326/1999 Sb. Návrh tohoto zákona je v současné době v procesu 

schvalování a legislativním procesem by měl projít v roce 2015
90

.  

 

 

7. 2. 2 Trvalé a přechodné pobyty 

 

Již od roku 2011 dochází k postupnému poklesu Ukrajinců žijících na českém 

území na základě přechodného či trvalého pobytového oprávnění. Rok 2014 nebyl 

výjimkou. Celkový počet Ukrajinců se zaevidovaným povoleným pobytem v České 

republice dosáhl více než 104 tisíc, což je o 15 000 méně, než počet Ukrajinců s těmito 

typy oprávnění v roce 2011. Dlouhodobě nicméně vzrůstá počet Ukrajinců, kteří mají 

trvalá pobytová oprávnění, a ubývá počet těch, kteří mají přechodný pobyt. Toto je 

velmi podobné u všech migrantů na českém území – zmenšuje se počet držitelů 

přechodných pobytů na úkor držitelů pobytů trvalých. Celkový počet migrantů ze 3. 

zemí, kteří jsou držiteli přechodných a trvalých pobytů nicméně stále mírně stoupá. To, 

že migranti ze 3. zemí preferují trvalé pobyty místo pobytů přechodných, může být 

způsobeno i změnou legislativy v roce 2011, která zkrátila dobu, na kterou je možné 

udělit dlouhodobé vízum na 6 měsíců. Po jeho vypršení je pak migrant povinen zažádat 

o povolení k dlouhodobému pobytu, pokud chce zůstat v ČR 
91

.  
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Graf 6 Ukrajinci se zaevidovaným povoleným pobytem na území České republiky 2011 – 2014 

 

 

Graf 7 Migranti ze 3. zemí se zaevidovaným povoleným pobytem na území České republiky 2011 - 2014 
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Graf 8 Ukrajinci se zaevidovaným povoleným pobytem v ČR 1. 1. 2014 - 28. 2. 2015 

 

Ani v průběhu roku 2014 nedocházelo k velkým odchylkám v počtu zaevidovaných 

migrantů, držících přechodný nebo trvalý pobyt. Tato statistika dává za pravdu i 

ministrovi vnitra, který již začátkem roku 2014, vydal prohlášení, že nedochází 

k výraznému nárůstu žádostí o trvalý či dlouhodobý pobyt v souvislosti s krizí na 

Ukrajině
92

.  

 

7. 2. 4 Nelegální migranti 

 

Přesná data týkající se nelegální migrace v České republice za rok 2014 bohužel nejsou 

dostupná a proto je nelze komparovat se situací, která předcházela krizi na Ukrajině. 

Dle statistik agentury EU Frontex, ale nedošlo ke zvýšení ilegální migrace Ukrajinců 
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směrem k Evropské Unii. Situace na hranicích s Ukrajinou je monitorována a doposud 

nebyly zaznamenány výraznější změny. Počet vstupů zamítnutých občanům Ukrajiny 

zůstal také stejný. Z dlouhodobého hlediska lze ale očekávat, že dojde ke zhoršení této 

situace.
93

 

 

7. 2. 5 Krajané  

 

Od roku 2007 Česká republika nerealizovala žádné programy na podporu 

přesunu tzv. krajanů (cizinců s prokázaným českým původem) zpět do vlasti
94

. Politika 

ČR vůči tomuto typu migrantů byla, až do prosince roku 2014, určována rozhodnutím 

vlády z ledna roku 1996
95

. Rozhodnutí vlády o obnovení programu na přesídlení 

krajanů následovalo po široké veřejné diskuzi na toto téma, která se spustila téměř 

okamžitě po začátku krize na Ukrajině, kdy došlo k podání žádostí o přesídlení první 

skupinou krajanů. Tomuto tématu byla věnována velká mediální pozornost, která byla 

zaměřena zejména na spor mezi prezidentem Milošem Zemanem a ministrem 

zahraničních věcí
96

. Na žádosti krajanů o přesídlení kvůli zhoršené bezpečnostní situaci 

reagovala vláda přijetím dokumentu „Zásady politiky vlády České republiky ve vztahu 

k přesídlení cizinců s prokázaným českým původem (krajanů), žijících v zahraničí“, 

které mají umožnit jednodušší přesun od České republiky. Dle těchto nových zásad 

může kdokoli s prokázaným českým původem a jeho blízký příbuzný za určitých 

okolností získat povolení ke krátkodobému a později k trvalému pobytu. Ministr vnitra 

pak může rozhodnout v individuálních případech o poskytnutí asistence krajanům, kteří 

mají zájem o přesídlení, ale to jim komplikují bezpečnostní nebo finanční podmínky.
97

 

Rozhodnutí nezajišťuje krajanům právní nárok na udělení trvalého pobytu v ČR, ale 
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umožňuje jim zažádat o něj za zvýhodněných podmínek. Ulehčením pro krajany oproti 

předchozí situaci je také možnost udělovat jim vícevstupní krátkodobá víza s platností 

až na dobu 5 let. Nejzásadnější změnou je pak zřízení asistenčního programu pro 

krajany. V rámci tohoto programu může být krajanům poskytnuta pomoc nejen při 

přesunu do ČR, ale i při integraci, ubytování v ČR.
98

 V lednu 2015 pak bylo usnesením 

vlády převedeno do rozpočtu MV ČR 66 milionů Kč na realizaci těchto programů. 

Doposud v rámci tohoto programu dostalo povolení k přesídlení 135 osob, které jsou za 

asistence MV ČR postupně přemisťovány do České republiky
99

 

7.3 Azylová politika 

 

V této části se budu věnovat dopadu krize na Ukrajině na českou azylovou 

politiku, a to zejména s ohledem na změny v počtech žádostí o azyl a v počtech 

udělených azylů v České republice. Bude také analyzován počet migrantů pocházejících 

z Ukrajiny, kterým byla udělena tzv. doplňková ochrana – tedy nižší forma mezinárodní 

ochrany. Dalším institutem mezinárodní ochrany, který může Česká republika udělit, je 

tzv. dočasná ochrana. Ta může být udělena ale pouze na základě rozhodnutí Rady EU. 

To však nebylo v případě Ukrajiny přijato a tak nemohla být doposud žádnému 

migrantovi dočasná ochrana v ČR ani jinde v EU udělena. Dále se podívám na případné 

změny v legislativě týkající se azylové politiky, nebo změny v azylových zařízeních na 

území České republiky – počet volných míst, vývoj jejich obsazenosti.  

 

7. 3. 1 Počet žádostí o mezinárodní ochranu 

 

Již od roku 2003 počet žádostí o mezinárodní ochranu v České republice klesá, a 

to výrazným způsobem. Z více než 11 tisíc žádostí v roce 2003 došlo k jejich poklesu až 

                                                                                                                                               
97
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na 707 žádostí, které byly zaznamenány v roce 2013
100

. V roce 2014 došlo k nárůstu 

podaných žádostí o mezinárodní ochranu v ČR, a to na 1 156. Nejvíce žádostí o 

mezinárodní ochranu pocházelo z Ukrajiny a ze Sýrie. Žadatelů z Ukrajiny byl ale téměř 

pětinásobný počet, než žadatelů ze Sýrie. V roce 2014 tak požádalo o mezinárodní 

ochranu v ČR 515 Ukrajinců
101

. Ukrajinci tvoří dlouhodobě jednu z velkých skupin 

žadatelů, jejich počet nicméně od roku 2003 do roku 2010 klesal a poté došlo jen 

k jejich mírnému nárůstu. Ve srovnání s rokem 2013, kdy o mez. ochranu požádalo 146 

lidí, jde o více než trojnásobný nárůst žádostí Ukrajinců
102

. V roce 2014 žadatelé 

pocházející z Ukrajiny již tvořili téměř polovinu všech žadatelů.  

 

Graf 9 Počet žádostí o mezinárodní ochranu podle státní příslušnosti a roků zahájení řízení (1. 1. 1998 - 31. 12. 

2014)103 

 

V průběhu roku 2014 počet žadatelů o mezinárodní ochranu v ČR kolísal. Výrazný 

nárůst můžeme zaznamenat v březnu, pravděpodobně v návaznosti na násilné potlačení 

demonstrací v Kyjevě, pád vlády a anexi Krymu Ruskem. I v lednu a v únoru roku 2015 
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 Cizinci v ČR 2014. Český statistický úřad [online]. [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: 
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zůstává počet žadatelů o azyl vysoký, jen mírně klesá v porovnání s počty žádostí 

v jednotlivých měsících roku 2014.  

Česká republika se i přes loňský nárůst žádostí o azyl řadí mezi státy EU s velice 

nízkým počtem žádostí. Toto je způsobeno především vstupem České republiky do EU 

a přijetím Dublinské konvence, která umožňuje migrantům žádat o azyl pouze v jedné 

zemi EU, a to v té, kde vstoupili na území EU. Významnou roli hraje i to, že je Česká 

republika součástí Schengenského prostoru – ČR tak má vnější schengenskou hranici 

pouze na mezinárodních letištích. Podle současného vývoje lze nicméně usuzovat, že 

krize na Ukrajině má velký vliv na počet žádostí podaných v ČR. Další eskalace 

ozbrojeného konfliktu a s ní i zvýšený počet uprchlíků by velmi pravděpodobně vedl ke 

zvýšenému počtu žadatelů o azyl v ČR
104

. 

 

 

Graf 10 Počet žádostí o mezinárodní ochranu podle měsíců roku 2014 a v lednu a únoru roku 2015105 

7. 3. 2 Počet udělených azylů a institutů doplňkové ochrany 

 

Nejvyšší počet azylů udělila Česká republika v roce 2006. Z celkového počtu 

268 udělených azylů jich v tomto roce bylo uděleno 31 migrantům držícím ukrajinské 

občanství, což je zároveň nejvyšší počet azylů udělených Ukrajincům v jednom 

kalendářním roce. Rok 2014 je v počtu azylů udělených Ukrajincům v ČR hned na 
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druhém místě – bylo jim uděleno 25 azylů. Nicméně, vzhledem k tomu, že v roce 2014 

byl celkově udělen tento status mezinárodní ochrany Českou republikou pouze v 82 

případech, je počet udělený Ukrajincům poměrně vysoké číslo (20,5%). Nabízí se také 

srovnání s rokem 2013, kdy bylo azylů v ČR uděleno celkem 95, přičemž 9 z nich bylo 

pro Ukrajince
106

.  

 

Graf 11 Azyl udělen - počet rozhodnutí v jednotlivých letech (1998 -2014)107 

 Institut doplňkové ochrany, který je nižší formou mezinárodní ochrany než azyl, 

je udělován těm migrantům, jimž není udělen azyl, ale podmínky v zemi jejich původu 

neumožňují bezpečný návrat. Tento institut má, na rozdíl od azylu, časově omezenou 

platnost viz. slovník pojmů, který je přílohou této práce. Od roku 2011 je v České 

republice využíván čím dál častěji. V roce 2014 byla doplňková ochrana udělena 294 

lidem, z nichž 119 byli Ukrajinci. V předchozích letech nebyl tento institut Ukrajincům 
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udělován téměř vůbec.  

 

Graf 12 Doplňková ochrana udělena - počet rozhodnutí v jednotlivých letech 2006 - 2014108 

  

Z celkového počtu 515 žádostí o mezinárodní ochranu podaných občany 

Ukrajiny, byl 25 z nich udělen azyl a 119 byla udělena doplňková ochrana. Lze tedy 

říci, že instituce České republiky, zastoupené Odborem azylové a migrační politiky MV 

ČR, reflektovaly zhoršení bezpečnostní situace na Ukrajině, a to zejména na jejím 

východě, udělením většího počtu azylů a doplňkových ochran uprchlíkům z Ukrajiny.   
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7. 3. 3 Azylová zařízení  

 

Správa uprchlických zařízení je rozpočtovou organizací MV ČR, jejím cílem je 

zabezpečení ubytování a dalších služeb pro žadatele o azyl a azylanty. V roce 2014 bylo 

v azylových zařízeních ubytováno nejvíce Ukrajinců (44%).  

 

 

Graf 13 Příhody do azylových center v období leden - prosinec 2014109 

 

 

Počet ubytovaných žadatelů, nebo žadatelů, kteří jsou v azylových zařízeních 

registrováni, v průběhu roku 2014 postupně narůstal. Docházelo nicméně k poklesu 

kapacity azylových zařízení
110

.  
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Graf 14 Průměrný počet ubytovaných v azylových centrech111 

7. 4 Integrační politika  

 

Hlavní směřování české integrační politiky je určováno Koncepcí integrace 

cizinců – společné soužití. Podrobnější strategie integrační politiky ČR pro jednotlivé 

roky je určována Postupem při realizaci Aktualizované koncepce integrace cizinců – 

společné soužití pro jednotlivé roky (dále jen Postup). Tento dokument určuje rozdělení 

výrazné většiny finančních prostředků určených na integraci migrantů pro 

zainteresovaná ministerstva v jednotlivých letech. Popisuje také podrobnější strategii při 

integraci cizinců – opatření na lokální úrovni, na zlepšení vztahů mezi majoritní 

společností a migranty, nebo opatření směřující na jazykovou znalost a ekonomickou 

soběstačnost migrantů. Součástí postupů jsou i preventivní opatření směřovaná na 

potenciální migranty v zemích původu.
112
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Reakci integrační politiky České republiky na krizi na Ukrajině můžeme získat 

zejména srovnáním mezi Postupem na rok 2014 (schválen v lednu 2014) a Postupem na 

rok 2015 (schválen v lednu 2015).  Po stránce finanční mezi těmito Postupy není velký 

rozdíl, na integraci migrantů ze zemí mimo EU je v roce 2015 určeno 5 480 000 Kč, 

stejně jako v letech 2014 a 2013. Mírnou změnou je, že více z těchto financí zůstává ve 

správě ministerstva vnitra. Cílová skupina integrační politiky zůstává stejná. Jsou jí 

migranti ze zemí mimo EU, a to především ti, kteří pochází z Ukrajiny, Vietnamu a 

Ruské federace. Tyto tři národnosti jsou totiž v České republice mezi migranty ze zemí 

mimo EU nejpočetnější a společně tvoří více než 50% držitelů trvalých pobytových 

oprávnění. Výrazné změny nelze zaznamenat ani v oblasti opatření zaměřených na 

zdrojové země migrantů. Krize na Ukrajině a její možné dopady na imigrační a posléze 

i integrační politiky zde nejsou zmiňovány v žádném bodě.
113

 

V obecnosti lze tedy říci, že česká integrační politika se mezi lety 2014 a 2015 

změnila jen málo v návaznosti na události na Ukrajině. V cílové skupině, na kterou se 

zaměřuje (migranti ze zemí mimo EU), došlo mezi sledovanými lety jen k malým 

změnám – počet držitelů přechodných pobytových oprávnění nadále klesal a počet těch, 

kteří mají udělený trvalý pobyt, rostl, stejně jako v roce 2013. V rámci této cílové 

skupiny nedošlo ani k výraznému nárůstu počtu Ukrajinců na českém území. Skupinám 

migrantů, jejichž počet se v České republice zvýšil v důsledku krize, jako jsou krajané, 

žadatelé o mezinárodní ochranu nebo její držitelé, jsou určené zvláštní integrační 

programy, které nejsou zahrnuty do české integrační politiky, a proto jim není věnován 

prostor ani v Postupech a na nich založených programech a grantových výzvách 
114115

. 

Počet Ukrajinců s trvalým pobytem nicméně nadále stoupá a je možné, že při 

případném pokračování špatné ekonomické a bezpečnostní situace na Ukrajině bude 

nadále vzrůstat. Fakt, že je v ČR více Ukrajinců s trvalý pobytem, poukazuje na jejich 

tendenci stát se stálými obyvateli České republiky, spíše než sezonními pracovníky. To 

bude pravděpodobně zvyšovat i jejich potřebu integrace a posléze i naturalizace. 

Zvýšený zájem o integraci u ukrajinské menšiny v České republice ukazují i statistiky 
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Integračního centra Praha
116

 – v první polovině roku 2013 (rok po založení centra) 

tvořili Ukrajinci 18,7 % klientů, na konci roku 2014 již tvořili Ukrajinci 31,4% klientů. 

Praha je sice jen příkladem, ale je možné ho částečně zobecnit, protože na jejím území 

žije nejen největší počet migrantů v České republice, ale i největší počet Ukrajinců, a to 

45 686 k únoru 2015
117

.  

 

 

Graf 15 Klienti Integračního centra Praha 2013 - 2014118 

 

7. 5 Vnější dimenze migrační politiky  

 

Do vnější dimenze migrační politiky řadím především humanitární pomoc a 

rozvojovou spolupráci. I v návrhu struktury strategie migrační politiky vytvořeným MV 

ČR jsou uvedena opatření směřující na přímou pomoc uprchlíkům v oblastech, ve 

kterých se právě nachází, a to ať jde o země původu (vnitřně vysídlené osoby), nebo na 

území jiných států, ve kterých se nachází. Tyto aktivity jsou v uvedeném návrhu 

hodnoceny jako efektivní ve vztahu k využitým finančním prostředkům a jako možnost 
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pozitivně ovlivnit migrační toky směrem do EU
119

. Humanitární pomoc je obsažena i 

v bodě 6 Zásad politiky vlády v oblasti migrace cizinců z roku 2003: 

 

 Zásada 6 

Česká republika se spolupodílí na úsilí světového a evropského společenství na řešení 

migračních důsledků humanitárních krizí a na odstraňování příčin těchto jevů
120

.  

 

 Cílem zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) České republiky je přispět 

k zajištění bezpečnosti a stability na celosvětové úrovni. ZRS má napomoci předcházení 

konfliktů a omezení nežádoucí migrace
121

. V koncepci Zahraniční rozvojové spolupráce 

jsou však migrace a konkrétní programy, zaměřené na omezení nežádoucí migrace, 

zmiňovány jen minimálně. Zlepšení v oblastech prioritních sektorů české rozvojové 

spolupráce
122

, určených v koncepci, může nicméně napomoci ke stabilizaci situace 

v zemích, kde jsou programy ZRS realizovány, a tím napomoci i k omezení nežádoucí 

migrace
123

.  

 Důležitost humanitární pomoci a rozvojové spolupráce jako nástroje na prevenci 

migrace ve velkém rozsahu potvrzuje i zřízení Programu ministerstva vnitra na asistenci 

uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů. Program byl 

schválen Usnesením Vlády ČR ze dne 14. 1. 2015 a bylo mu přiděleno 100 mil. Kč. 

Usnesení také zadává ministrovi vnitra, ve spolupráci s ministry zahraničních věcí, 

průmyslu a obchodu, 1. místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí a 

vedoucím Úřadu vlády, vytvoření návrhu strategie ČR k uprchlictví a migraci. Ve 
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strategii má být také definováno, jak může ČR přispět k odstranění problémů 

souvisejících s migrací.
124

  

   

   

7. 5. 1 Humanitární pomoc 

Usnesením Vlády České republiky byly v březnu 2014, na základě rozhodnutí 

ministra zahraničních věcí, uvolněny prostředky ve výši 3 milionů korun na okamžitou 

pomoc obyvatelům Ukrajiny. Ministr zahraničních věcí tímto rozhodnutím reagoval na 

krizi na Ukrajině v jejích počátcích – prostředky byly určeny obětem násilného 

potlačení protivládních demonstrací v Kyjevě. Pomoc je doručována dvěma dotačními 

projekty spravovanými neziskovými organizacemi Člověk v tísni a Charita ČR. Cílem 

obou projektů je pomoc zraněným a dlouhodobější podpora rodinám zabitých 

demonstrantů, případně těm, jejichž zranění budou mít doživotní následky.
125

 Tyto 

finance byly vyčleněny ze 73 milionů určených na humanitární krize v roce 2014, což 

se může zdát jako malý objem financí. Nicméně z těchto financí je určených pouze 13 

milionů na ad hoc humanitární krize, do kterých v roce 2014 spadala i humanitární krize 

na Ukrajině.
126

 

Ministrem zahraničních věcí byla další humanitární pomoc na Ukrajinu 

schválena v lednu 2015. Tentokrát částka 7,72 milionů Kč směřovala na humanitární 

pomoc obyvatelstvu Ukrajiny postiženému konfliktem na východě země. V rámci 4 

dotačních programů je poskytována pomoc vnitřně vysídleným osobám i dalšímu 

civilnímu obyvatelstvu. Dotační programy zaměřené na zdravotní péči a ubytování 

budou realizovat ADRA, Český červený kříž, Člověk v tísni a Diakonie ČCE
127

. 

Výběrové řízení na tyto projekty proběhlo již ve třetím čtvrtletí roku 2014, tak aby 
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mohly být peníze využity již začátkem roku 2015. V návaznosti na tuto humanitární 

pomoc byly naplánovány také ozdravné pobyty dětí z Ukrajiny v ČR a pozemní převoz 

materiální pomoci do oblastí postižených humanitární krizí
128

.  

 

7. 5. 1. 1 MEDEVAC 

 

Program MEDEVAC je zaměřen na léčbu vážně nemocných, zejména 

z válečných nebo jinak problematických oblastí. Zaměřuje se zejména na pacienty, které 

je možné léčit v České republice a kterým krátkodobá léčba přinese zásadní zlepšení 

zdravotního stavu. Hlavní cílovou skupinou programu jsou děti, případně potom dospělí 

s válečnými zraněními. MEDEVAC je realizován především MV ČR za spolupráce 

Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva obrany ČR. MV ČR je zodpovědné za 

financování programu, za transport nemocných a za legální pobyt nemocných v ČR.
129

  

V reakci na krizi na Ukrajině byl program MEDEVAC rozhodnutím Vlády ČR 

z 26. 2. 2014 rozšířen i na státní příslušníky Ukrajiny. Na základě tohoto usnesení bylo 

v rámci programu MEDEVAC/Ukrajina do ČR za účelem léčby transportováno 39 

pacientů a 2 zákonní zástupci léčených. Jednalo se o civilisty, kteří se stali obětí při 

násilných střetech mezi policejními pořádkovými silami a demonstranty. Poslední 

pacient léčený v rámci tohoto programu odcestoval z ČR v únoru 2015.
130

  

 V červnu roku 2014 by program MEDEVAC rozšířen i na východní Ukrajinu, 

kvůli eskalaci situace v této oblasti. Bylo také rozhodnuto o pokračování MEDEVAC 

do konce roku 2014. K rozšíření programu byly použity prostředky vládní rozpočtové 

rezervy na rok 2014, a to ve výši 30 milionů Kč, část z nich směřovala do rukou MV 
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ČR a další část ministerstvu zdravotnictví
131

. Kvůli zhoršené bezpečnostní situaci se 

v roce 2014 nepodařilo program MEDEVAC na východní Ukrajině realizovat
132

.  

Začátkem roku 2015 vláda ČR rozhodla o odlišné strategii pokračování 

programu MEDEVAC pro rok 2015. Oproti předchozím letům, kdy vláda schvalovala 

aktivizaci programu pro konkrétní oblast, byla schválena rámcová roční podoba 

programu a jeho rozpočet ve výši 50 mil. Kč. O oblastech, do kterých bude program 

směřovat, bude rozhodovat ministerstvo vnitra po konzultaci s ministerstvem 

zahraničních věcí, ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem obrany. Cílem těchto 

změn je rychlejší a koncepčnější využití programu
133

. Změna statutu programu 

MEDEVAC je reakcí na jeho předchozí úspěšné využití i na zkušenosti s jeho realizací 

při krizi na Ukrajině. Právě v tomto případě byl program využit nejvíce od roku 1993, 

kdy byl zřízen
134

. Vzhledem ke komplikované situaci především na Ukrajině, ale i 

v Afghánistánu nebo v Sýrii se předpokládá potřeba jeho dalšího využití, které by měly 

zavedené změny i výrazné zvýšení rozpočtu umožnit.  

7. 5. 2 Rozvojová spolupráce 

 

Dle Koncepce české zahraniční rozvojové spolupráce Ukrajina nepatří mezi tzv. 

programové země, na které se podpora zaměřuje především, ani mezi tzv. prioritní země 

bez programu spolupráce, kde jsou realizovány především jednotlivé projekty. 

Bilaterální forma zahraniční spolupráce je ještě v malém rozsahu uskutečňována 

v zemích, které byly dříve prioritními zeměmi, ale je třeba v nich zajistit udržitelnost a 

návaznost projektů
135

. Rozhodnutí, realizovat programy zaměřené na podporu rozvoje, 

je tedy mimořádnou reakcí na krizi na Ukrajině, jdoucí mimo stávající koncepci.  

O zahrnutí Ukrajiny do zemí, na které se ZRS ČR soustředí, rozhodla vláda ČR 

dne 12. 3. 2014 Usnesením o podpoře Ukrajiny při obnově a demokratické transformaci 
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mezi lety 2014 a 2016. Na náklady těchto rozvojových programů bylo určeno 50 mil. 

Kč. Za koordinaci pomoci je zodpovědný ministr zahraničních věcí. Jeho úkolem je také 

ustanovení meziresortní pracovní skupiny složené ze zástupců ministerstev
136

 

zapojených do podpory rozvoje Ukrajiny. Mimo projekty popsané níže je součástí 

pomoci i stipendijní podpora ukrajinským studentům
137

.  

V roce 2014 byly v rámci tohoto programu schváleny dva projekty. První je 

zaměřen na dostupnost zdravotní péče v oblasti Doněcku a Luhansku a je prováděn 

prostřednictvím spolupráce mezi Českým červeným křížem a Ukrajinským červeným 

křížem. Druhý projekt zajišťuje podporu českých expertů při přípravě místních 

(ukrajinských) výrobků pro vstup na evropský trh. V současné době (duben 2015) 

probíhá volba témat, na která bude rozvojová spolupráce v letech 2015 a 2016 

zaměřena.
138

 

 

7. 6 Příprava na krizi související s migrací 

 

Jak již bylo zmíněno výše, rozdělení kompetencí v případě humanitární krize je 

dáno Zákonem o krizovém řízení č. 240/2000 Sb. Tento zákon by byl aplikován i 

v případě, že by došlo k velké migrační vlně, která by směřovala na území ČR, a orgány 

státní správy by si musely poradit například s velkým počtem žadatelů o azyl. Migrace 

je v Bezpečnostní strategii ČR pro rok 2015 definována jako jedna z nevojenských 

hrozeb (bod 21). Na stejném místě je zmíněna zhoršující se bezpečnostní situace ve 

státech sousedících se státy NATO, mezi které nepochybně patří i Ukrajina. 

V souvislosti s hrozbou se mluví zejména o negativních aspektech migrace ve spojitosti 

s nelegální migrací, ale i s migrací legální bez dostatečné integrace. Prevencí pro tato 

rizika má být dostatečná integrace zajišťující prolnutí komunit migrantů s většinovou 

populací a finanční nezávislost migrantů (bod 69). V bezpečnostní strategii pro rok 

2015 nicméně není zmíněno žádné konkrétní opatření, které by se týkalo krize 
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způsobené velkou migrační vlnou. Jsou zde ale uvedeny nástroje na její prevenci – 

spolupráce v rámci mezinárodních organizací (EU, NATO, OBSE), humanitární pomoc 

a rozvojová spolupráce
139

.  

Součástí krizového řízení, jehož gestorem je Ministerstvo vnitra ČR, je vytváření 

souboru metod, postupů a opatření, které mají být využity při konkrétní krizové 

situaci.
140

 Případná migrační vlna velkého rozsahu by spadala mezi nevojenské krizové 

situace.
141

V reakci na krizi na Ukrajině a možnosti, že ozbrojený konflikt panujícímu 

v tomto nedalekém státu bude pokračovat a mohl by se rozšířit i do dalších oblastí, byl 

vládou ČR v prosinci 2014 schválený Předkrizový plán na řešení migrační vlny 

z Ukrajiny. Ke schválení došlo k době, kdy byl jasný neúspěch první dohody z Minsku 

a počet vnitřních uprchlíků na Ukrajině se blížil milionu. Předkrizový plán je bohužel 

neveřejný, a proto není možné ho blíže analyzovat.
142

 Je možné ho ale vnímat jako 

potvrzení faktu, že státní orgány České republiky vnímají velkou migrační vlnu 

způsobenou krizí na Ukrajině jako reálnou, bezprecedentní a vyžadující přípravu. Dá se 

ale předpokládat, že stejně jako jiné krizové plány, obsahuje analýzu hrozeb a soubor 

opatření, která mají ministerstva a další státní orgány v případě nečekané situace 

využít
143

.  
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Závěr 

Krize na Ukrajině a s ní spojená změna v migračních tocích na východních 

hranicích Evropy přiměla instituce České republiky k změnám v migrační politice. 

Dopady krize na konkrétní migrační pohyby směrem k ČR nejsou prozatím výrazné. I 

přesto dochází k navýšení počtu žádostí o mezinárodní ochranu
144

 a k vyššímu počtu 

Ukrajinců trvale žijících v ČR.
145

 Oproti předpokladům se krize na Ukrajině 

pravděpodobně neprojevila nelegální migrací, nebo vyšším počtem držitelů 

krátkodobého pobytu v ČR. Lze ale očekávat, že pokračování ozbrojeného konfliktu, 

velký počet vnitřních uprchlíků na území Ukrajiny a špatná ekonomická situace v této 

zemi povedou k větší emigraci. Na tento fakt vláda ČR reagovala schválením 

Předkrizového plánu na řešení migrační vlny z Ukrajiny
146

. Tento plán je bohužel 

neveřejný, proto není možné ho blíže analyzovat, ale lze ho brát jako potvrzení, že 

instituce České republiky, v čele s ministerstvem vnitra, vnímají možnost velké 

migrační vlny z Ukrajiny jako reálnou a tím pádem vyžadující potřebné přípravy. 

Zhoršená bezpečností situace na Ukrajině byla MV ČR reflektována také 

zvýšeným počtů udělených azylů pro občany Ukrajiny. V roce 2013 jich bylo 

ukrajinským imigrantům uděleno 9. V roce 2014 bylo Ukrajincům uděleno 25 azylů. 

Vzhledem k počtu žadatelů z Ukrajiny (515) je to však poměrně malé číslo. 

Ministerstvo vnitra udělovalo žadatelům z Ukrajiny častěji tzv. doplňkovou ochranu, 

která je na rozdíl od azylu časově omezena. Obdrželo ji 119 Ukrajinců, což je téměř 

třetina všech udělených doplňkových ochran v roce 2014. Obecně se ukazuje, že ČR 

tento typ ochrany využívá čím dál častěji. V žádném z předchozích let jich nebylo 

uděleno tolik jako v roce 2014
147

. 

Hlavní roli v reakci České republiky na krizi na Ukrajině hrála humanitární 

pomoc a rozvojová spolupráce. Tyto nástroje, které lze mimo zahraniční rozvojové 
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spolupráce zařadit i do tzv. vnější migrační politiky zaměřené na prevenci velkých 

migračních toků, jsou zmíněny i v Bezpečnostní strategii ČR pro rok 2015.
148

 V roce 

2014 bylo na humanitární pomoc pro Ukrajinu určeno 10,72 milionů korun. Část 

směřovala na východní Ukrajinu a menší podíl byl určen obětem násilného potlačení 

demonstrací v Kyjevě. Další podpora zasaženým Ukrajincům byla poskytnuta v rámci 

programu MEDEVAC, který byl kvůli krizi začátkem roku 2014 rozšířen i na Ukrajinu. 

30 milionů Kč, které měly v rámci MEDEVAC směřovat na východní Ukrajinu, 

bohužel nemohlo být kvůli špatným bezpečnostními využito.
149

 Vláda ČR rozhodla také 

o realizaci rozvojových programů na Ukrajině mezi lety 2014 a 2016 a o jejich podpoře 

ve výši 50 milionů Kč.
150

 To, že prevence migrace bude hrát velmi důležitou roli, 

potvrzuje i zřízení Programu ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech 

původu a prevenci velkých migračních pohybů, ke kterému došlo na začátku roku 

2015.
151

 Je nicméně otázkou, jestli jsou prostředky určené na humanitární a rozvojovou 

pomoc na Ukrajině dostatečné ve vztahu k velikosti konfliktu a k více než milionu 

vnitřních uprchlíků.   

Významnou změnou bylo přijetí dokumentu „Zásady politiky vlády České 

republiky ve vztahu k přesídlení cizinců s prokázaným českým původem (krajanů), 

žijících v zahraničí“, které nově umožňuje jejich asistovaný přesun a určuje prostředky 

na integraci a přesídlení krajanů. Asistence je nicméně určena jen pro krajany 

v krizových oblastech, kteří by si jinak přesun mohli jen těžko dovolit.
152

  

I přesto, že došlo k nárůstu počtu Ukrajinců držících trvalý pobyt, nedošlo 

k žádným výrazným změnám v integrační politice. Případné změny nebo přípravy na 

dopad krize se neprojevily ani v Postupu při realizaci Aktualizované koncepce integrace 

cizinců na rok 2015.  

V roce 2014 překvapivě ubylo Ukrajinců, kteří mají v České republice pouze 

přechodný pobyt (dlouhodobé vízum, dlouhodobý pobyt). Ubývání držitelů 

přechodných pobytů je dlouhodobým trendem, je nicméně překvapivé, že se tento trend 
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ve vztahu ke krizi na Ukrajině nezměnil.
153

 Trend ukazuje na tendenci Ukrajinců 

zůstávat v ČR déle a nebýt jen sezonními pracovníky. Bylo by zajímavé podrobněji 

zkoumat statistiky důvodů udělení trvalých pobytů (sloučení rodiny, zaměstnání, 

podnikání). Tyto statistiky bohužel nejsou dostupné. Lze ale očekávat, že migranti 

z Ukrajiny, kteří mají v ČR trvale žijícího příbuzného, na krizi reagují žádostí o trvalý 

pobyt za účelem sloučení rodiny. Stejný předpoklad je zmíněn i v analýze agentury EU 

Frontex. Kvůli nedostupnosti dat nemohl být také zkoumán rozdíl v počtu zachycených 

nelegálních migrantů na území ČR. Zde můžeme také jen odvozovat od celoevropských 

statistik agentury Frontex, která nezaznamenala zvýšený počet nelegálních migrantů na 

území EU. Není proto důvod se domnívat, že by ČR v tomto ohledu byla výraznou 

výjimkou.
154

 

Na základě výzkumu provedeného v rámci této práce lze říci, že vliv krize na 

Ukrajině na českou migrační politiku byl poměrně velký. Změny můžeme sledovat ve 

většině sledovaných oblastí migrační politiky. V rámci změn provedených v roce 2014 a 

na začátku roku 2015 můžeme vidět některé trendy, kterými se bude česká migrační 

politika ubírat. Jedním z nich je výrazně vyšší četnost udělování doplňkové ochrany 

migrantům, kteří pochází ze zemí, kde špatná bezpečnostní situace. Dalším významným 

trendem je důraz na vnější dimenzi migrační politiky, která má pomoci zabránění 

velkých migračních toků. Součástí této změny je i větší podpora programu MEDEVAC 

a jeho stabilní zakotvení do programů na pomoc oblastem postiženým ozbrojeným 

konfliktem.  

Krize na Ukrajině dosud neměla výrazné dopady na velikost migračních toků 

z Ukrajiny do ČR. V případě, že by se ale ozbrojený konflikt na východě země nedařilo 

zastavit, nebo by se dokonce rozšířil, by velmi pravděpodobně došlo k velké migrační 

vlně směrem do EU i do ČR, která je Ukrajině jazykově i kulturně bližší, než mnoho 

jiných států EU. Instituce ČR si tuto možnost uvědomují. Příkladem příprav na 

případnou krizi i příkladem toho, že MV ČR bere tuto možnost jako reálnou, je 

Předkrizový plán, který MV ČR připravilo.  

Práce zachycuje reakci ČR od úplného počátku, pro další výzkum bude jistě 

velmi zajímavé zkoumat, jak budou vypadat další změny migrační politiky, pokud dojde 
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k výraznému navýšení emigrace z Ukrajiny, a jak bude vypadat česká reakce na 

případnou migrační vlnu.  

 

 

 

 

Summary 

Migration policy of Czech Republic reacted on Crisis at Ukraine in many possible ways. 

Under the guidance of the Ministry of Interior was prepared plan that will take place in 

case of a big migration flow from Ukraine. The government of Czech Republic also 

focused on the prevention of emigration of huge amount of people from this Eastern 

European state driven by armed conflict. This policy has primarily form of humanitarian 

aid and development cooperation. The question is, whether these programs are 

adequately funded concerning the size of this crisis. The Czech Republic has also 

granted more asylums and subsidiary protections to refugees from Ukraine. No changes 

were made in integration policy although the number of Ukrainians living in the Czech 

Republic as permanent residents is rising in the long term.  There is no record of any 

significant increase of the flow of migrants from Ukraine to the Czech Republic so far 

but in case of the continuing or even spreading armed conflict of the Eastern Ukraine, it 

is likely there will be many Ukrainians heading to the Central Europe.   Institutions of 

Czech Republic are aware of such possibility and they have started to prepare for it and 

react on the current situation.   
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Slovník pojmů 

 

Přílohy 

 

Příloha č. 1 Slovník pojmů 

 

Cirkulární migrace  

Migranti se po krátké době pobytu v cílové zemi navrací do země svého původu. 

Cirkulární migrace je převážně pracovní.
155

 

 

Cizinec 

Dle zákona o pobytu cizinců je za cizince brána jakákoli fyzická osoba, která není 

občanem České republiky. Tento pojem se tedy vztahuje i na občany dalších států EU. 

Tento termín nicméně není považován za příliš korektní a přesný. V této práci se mu 

proto budeme spíše vyhýbat.
156

 

Dlouhodobý pobyt 

Tento typ pobytu je českým cizineckým zákonem považován za přechodný, stejně jako 

krátkodobý pobyt. Jeho délka přesahuje 90 dní. Po pěti letech dlouhodobého pobytu 

může migrant v České republice zažádat o pobyt trvalý a po pěti letech pobytu trvalého 

lze zažádat o české občanství. Trvalý pobyt může být udělen například za účelem 

studia, rodinného života nebo zaměstnání a podnikání.  Dlouhodobý pobyt v ČR může 

být udělen vízem nad 90 dní, to má ovšem platnost maximálně jeden rok. Migrantovi 

může být také uděleno povolení k dlouhodobému pobytu, které na rozdíl od 

dlouhodobého víza zvyšuje práva osoby, které je uděleno. O toto povolení je žádáno po 

vypršení dlouhodobého víza, které je málokdy prodlužováno. Výjimku tvoří skupiny, 
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http://www.mvcr.cz/clanek/terminologicky-slovnik.aspx 



85 

 

které mají možnost žádat rovnou o dlouhodobý pobyt – rezidenti států EU, výzkumníci, 

studenti apod.
157

  

 

Dočasná ochrana  

Tento typ ochrany, je udělován migrantům, kteří hromadně opustili stát, ve kterém mají 

trvalé bydliště, nebo jehož jsou občany, přičemž se do tohoto státu nemohou z vážných 

důvodů vrátit. Dočasná ochrana může být udělena migrantům, kteří byli donuceni 

opustit svoji zemi kvůli ozbrojenému konfliktu, masivnímu porušování lidských práv 

nebo například přírodní katastrofě. Tento typ ochrany je časově omezený a zaniká mimo 

jiné v případě, že se migrant může bezpečně vrátit do země svého původu, nebo dostane 

azyl
158

. Na rozdíl od doplňkové ochrany dočasná ochrana není součástí mezinárodního 

práva a je určena pro konkrétní skupiny migrantů, kteří byli donuceni opustit svou 

zemi
159

. Její použití je umožněno pouze rozhodnutím Rady Evropské Unie. Ačkoliv je 

tato direktiva platná již od roku 2002, Evropská Unie ji doposud nevyužila
160

. 

 

Doplňková ochrana 

Doplňková ochrana je dle mezinárodního práva definována jako další forma 

mezinárodní ochrany. Jde o nižší stupeň ochrany než je azyl. Je udělována těm 

migrantům, kterým není udělen azyl, ale je reálná hrozba, že by byli při návratu do 

země svého původu ohroženi na životě nebo jim hrozí jiná vážná újma (mučení, 

ohrožení lidské důstojnosti, další porušení lidských práv)
161

.  

 

 

Ekonomický migrant  

Pojem ekonomický migrant označuje lidi, kteří opustili zemi svého pobytu za účelem 

zlepšení úrovně svého života nebo za účelem získání zaměstnání. Tento pojem se často 

používá pro oddělení uprchlíků od ostatních migrantů
162

.  
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Humanitární pomoc  

Pomoc vládních či nevládních organizací zaměřená na pomoc obyvatelstvu určitého 

regionu nebo státu zasaženého krizovou situací – přírodní katastrofou, hladomorem, 

ozbrojeným konfliktem apod
163

.  

 

Krajan 

Pojmem krajan jsou označovány osoby, které dlouhodobě žijí mimo Českou republiku, 

a prokázaly svůj český původ. Příslušnost k české krajanské komunitě je posuzována 

dle matričního listu, jménu, nebo dle existence přímých předků v českých zemích. Při 

posuzování krajanství, hraje roli především etnický původ, nikoliv teritoriální blízkost. 

Statut krajana je udělován Potvrzením o příslušnosti k české krajanské komunitě 

v zahraničí, které vydává žadatelům Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti. Na 

základě toho poté může zažádat o trvalý pobyt v České republice
164

. 

 

Krátkodobý pobyt  

Za krátkodobý můžeme označit pobyt migranta na území druhého státu, který 

nepřesáhne tři měsíce. Může být realizován bez víza např. mezi státy patřícími do 

Schengenského prostoru nebo na základě jiných dohod mezi státy. Krátkodobý pobyt 

může být umožněn i tzv. turistickým vízem. V oblasti krátkodobých víz je poměrně 

velká koordinace v rámci EU. Dlouhodobá a trvalá víza jsou více v rukou jednotlivých 

členských států
165

.  

 

Migrace  

Nejširší definice migraci charakterizuje migraci jako pohyb jedné, nebo více osob, a to 

ať v rámci hranic jednoho státu nebo přes mezinárodní hranice. Migrací se označuje 
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jakýkoli pohyb populace, nehledě na účel cesty nebo její délku
166

. Za migraci můžeme 

považovat také až pohyb obyvatelstva, při kterém dojde ke změně bydliště. Základní 

dělení migrace je pak na migraci vnější – z jednoho státu do státu druhého, a vnitřní – 

v rámci jednoho státu
167

. 

 

Migrant  

OSN definuje jako migranty ty osoby, které pobývají mimo zemi svého původu déle, 

jak jeden rok. Nezohledňuje přitom důvody, pro které došlo k odchodu ze země. 

Z tohoto úhlu pohledu nejsou za migranty považováni turisté, nebo například osoby na 

pracovních cestách. Termín migrant je nicméně běžně užíván i pro sezonní pracovní 

migranty.  

 

Nelegální migrace  

Přesná definice ilegální migrace není doposud jasná, v angličtině se pro tento pojem 

používá výraz irregular migration. Z pohledu přijímající země se jedná o migranta, který 

vstoupil nebo se nachází na území státu bez dokumentů a povolení, která jsou daná 

legislativou daného státu. Pro zemi, ze které migrant pochází, lze za nelegálního 

migranta označit toho, který odešel bez zákonných náležitostí požadovaných pro 

opuštění země. 

 

Nucená migrace  

Nucená migrace je označením pro pohyb osob, které byly donuceny opustit původní 

místo svého pobytu, protože byl ohrožen například jejich život nebo živobytí. Důvodem 

pro nucenou migraci mohou být  přírodní jevy (např. přírodní katastrofa, nedostatek 

vody) nebo události způsobené lidmi (např. ozbrojený konflikt nebo režim potlačující 

základní lidská práva).    

 

Pracovní migrace  

Pohyb osob v rámci jednoho státu nebo mimo jeho hranice za účelem práce nebo zisku 

zaměstnání. Pracovní migrace je většinou států pečlivě sledována a regulována. Některé 
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státy podporují odchod svých obyvatel do zahraničí za ziskem zaměstnání, jiné se 

tomuto pohybu naopak snaží zabránit
168

.  

 

Remitence  

Peníze posílané migranty zpět do země jejich původu. Objem těchto peněz na celém 

světě přesahuje 300 miliard dolarů. Z ČR nejvíc peněz směřuje na Slovensko a na 

Ukrajinu.  

 

Trvalý pobyt  

Občan EU může o trvalý pobyt požádat po pěti letech nepřetržitého pobytu v České 

republice. Tato lhůta je zkrácena na dva roky pro rodinné příslušníky občanů ČR, kteří 

jsou zároveň občany členského státu EU. Pokud je trvalý pobyt udělen, má platnost na 

deset let a je možné ho prodloužit na dalších deset let. O trvalý pobyt může zažádat i 

občan země, která není součástí EU, po 5 letech nepřetržitého pobytu, nebo po dvou 

letech pokud je rodinným příslušníkem občana ČR
169

.  

 

Uprchlík 

Podle Úmluvy o právním postavení uprchlíků lze za uprchlíka považovat toho, kdo: „se 

nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů 

rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým 

společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů, je neschopna 

přijmout, nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám, odmítá ochranu své vlasti; totéž 

platí pro osobu bez státní příslušnosti nacházející se mimo zemi svého dosavadního 

pobytu následkem shora zmíněných událostí, a která vzhledem ke shora uvedeným 

obavám se tam nechce nebo nemůže vrátit.“
170

 

 

Vnitřně přesídlená/vysídlená osoba  

Pojmem IDP (Internally Displaced Person) je označován člověk, který opustil svůj 

domov z důvodu ozbrojeného konfliktu, porušování lidských práv nebo přírodní 

katastrofy, ale nachází se stále na území státu, jehož je občanem (Romancov, 2005:126).    

                                                 
168

 Key Migration Terms. IOM [online]. [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: http://www.iom.int/key-

migration-terms 
169

 Trvalý pobyt. Ministerstvo vnitra ČR [online]. [cit. 2015-05-09]. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-cizince-obcane-eu-a-jejich-rodinni-prislusnici-trvaly-

pobyt.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d 



89 

 

 

 

 

Zahraniční rozvojová spolupráce  

Ucelená vládní politika vůči rozvojovým a transformujícím se zemím za účelem jejich 

dlouhodobého rozvoje těchto států. Může být realizována prostřednictvím transferu 

financí, materiálu, expertní či technické pomoci. Dělí se na spolupráci bilaterální a 

multilaterální. Bilaterální pomoc stát organizuje pomocí vlastních rozvojových 

programů v cílových zemích. Multilaterální zahraniční spolupráce probíhá 

prostřednictvím mezinárodních organizací, kterým stát přispívá
171

.   

 

Žadatel o azyl 

Osoba, která hledá útočiště před nebezpečím v jiné zemi, než jejímž je občanem, a čeká 

na posouzení své žádosti o udělení statutu uprchlíka podle národní i mezinárodní 

legislativy
172

.  
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