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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá binacionálním manželstvím. Cílem práce bylo zjistit, 

jakým způsobem migrační a integrační politika České republiky konstruuje binacionální 

manželství a jak tato politika ovlivňuje každodennost těchto manželství. Binacionálním 

manželstvím v této práci rozumím sňatek dvou heterosexuálních osob, který tvoří občan/ka 

České republiky a občan/ka země mimo Evropskou unii. Práce obsahuje teoretickou část, 

ve které představuji především institucionální a legislativní rámec binacionálních sňatků a 

také sňatky fingované. Další část je metodologická, obsahující etiku výzkumu, mou 

pozicionalitu a samotnou realizaci výzkumu. Pro výzkum jsem zvolila metodu 

polostrukturovaného rozhovoru. Ve výzkumné části pak na základě dat získaných z 

rozhovorů s binacionálními manželi popisuji, jakým způsobem jsou tyto páry 

zpochybňovány ze strany státní správy, zejména v prvních letech od uzavření manželství, 

dále pak jakou používají rezistenci a jak dosahují uznání. Práci ukončuji závěrem, ve 

kterém shrnuji získané poznatky. 

 

Klíčová slova:  

binacionální manželství, migrace, integrace, migrační politika 
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Abstract 

This thesis deals with binacional marriage. The aim was to determine how migration and 

integration policies of the Czech Republic constructs binational marriages and how this 

policy can affects the everyday life of these marriages. Binacional marriage mean in this 

work ,defined as the marriage of two heterosexual people, who is the citizen of Czech 

Republic and citizen of countries outside the European Union. The thesis contains 

theoretical part, which are primarily institutional and legislative framework of binational 

marriages and fake marriages. Another part is methodological content, ethics research, my 

positionality and actual implementation research. For research, I have chosen the method 

of semistructure interview. The part of research, is based on collected data from interviews 

with spouses binacional describe how these couples questioned by the government, 

especially at the first year of marriage, then what resistance to use and how to achieve 

recognition.Conclusion of this work summarizes the knowledge learned.  

Key words:  

binational marriage, migration, integration, migration policy 
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1 ÚVOD 
S napsáním této práce jsem poměrně dlouho otálela. Ačkoliv setkávání s cizinci  

a cizinkami z rozdílných kultur a států mně vždy přišlo velmi zajímavé, obohacující  

a svým způsobem jsem byla zvědavá na nové poznatky, které by výzkum přinesl, neměla 

jsem žádné znalosti o migrační a integrační politice České republiky, jež se s prací úzce 

pojila. Navíc se mi a priori zdála velmi složitá a bez právnického vzdělání mi připadalo 

téměř nemožné se v ní zorientovat. K ukončení váhání, zda se do psaní pustit či nikoliv, 

nakonec přispěl i blížící se termín definitivního ukončení studia. S podporou všech svých 

blízkých jsem se tedy do procesu psaní této práce pustila. 

Cílem mé práce bylo získat odpovědi na dvě hlavní výzkumné otázky. První otázka 

zní, jakým způsobem migrační a integrační politika České republiky konstruuje 

binacionální manželství, druhá otázka pak, jak tato politika ovlivňuje každodennost těchto 

manželství. Binacionálním manželstvím v této práci rozumím sňatek dvou 

heterosexuálních osob, který tvoří občan/ka České republiky a občan/ka země mimo 

Evropskou unii. Přestože se v legislativě používá termín občan „třetí země“ a znamená 

občana státu, který není členem Evropské unie a není zároveň občanem Islandu, 

Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska, rozhodla jsem se používat neoficiální termín 

občan/ka země mimo Evropskou unii. Termín občan „třetí země“ je totiž typickým 

příkladem, jak „západní civilizace“ hierarchicky nahlíží na ostatní země, přičemž samu 

sebe upřednostňuje. (Která je tedy druhá země, která třetí, bude i nějaká čtvrtá?) Tento 

„západní“ pohled kritizují teoretici a teoretičky zabývající se postkoloniálními studiemi. 

Said (2008) tak kritizuje pojem „Orient“, který vzniknul na počátku 18. století jako 

mocenský konstrukt Západu a poukazuje na diskurz mocenských vztahů. Mohanty (1991) 

rozšiřuje koncept o genderový aspekt, kdy kritizuje západní feministické autorky, jež 

popisují ženy „třetího světa“ jako hegemonní a monolitickou skupinu. Abych tedy sama 

mocenský diskurz nereprodukovala, používám termín občan/ka mimo Evropskou unii. 

Jsem si ale vědoma, že ani tento termín není zcela ideální, jelikož stojí na dichotomii, kdo 

je a kdo není v Evropské unii. 

Mé výzkumné otázky reagují na přijetí novely zákona o pobytu cizinců z 

prosince roku 2007, který upravil podmínky získávání trvalého pobytu pro manžela či 

manželku pocházející ze země mimo Evropskou unii. Nově těmto osobám totiž po 

uzavření manželství není dovoleno žádat přímo o trvalý pobyt, ale pouze o přechodný 

7 
 



pobyt rodinného příslušníka občana České republiky. Přechodný pobyt platí po dobu pěti 

let. Po dvou letech je možné požádat o pobyt trvalý. Oproti pobytu trvalému, přechodný 

pobyt tedy představuje určitou „zkušební dobu“ s rozdílnými právy. Přestože hlavním 

argumentem navrhovatele Ministerstvem vnitra bylo zamezení zvyšujícímu se počtu 

fingovaných manželství, tj. manželství uzavřených za účelem získání trvalého pobytu, 

cizinecká policie oficiální statistiky neeviduje.   

Má původní představa výzkumu byla taková, že na základě polostrukturovaných 

rozhovorů s binacionálními manželskými páry budu analyzovat genderové vztahy v těchto 

manželstvích a jejich případnou změnu v souvislosti s pobytovým statusem manžela či 

manželky ze země mimo Evropskou unii. Gender pojímám jako organizační princip 

v sociálních vztazích podmiňující „každý aspekt lidské interakce na osobní nebo domácí 

úrovni, v lokální komunitě a v mezinárodních vztazích“ (Erel, Morokvasic, Shinozaki 2007: 

7 in Ezzeddine 2011: 113). Poznatky z výzkumu ale mnohem více než na genderové 

vztahy uvnitř manželství poukazovaly na samotnou interakci mezi binacionálními 

manželskými páry a státní mocí, především na to, jakým způsobem státní instituce 

kontrolují a disciplinují tyto rodiny. Proto jsem tedy svou pozornost přesunula právě na 

tento mocenský vztah, který analyzuji ve výzkumné části. Koncept moci pojímám, jak o 

něm hovoří Foucault, tedy že se vyskytuje v mocenských vztazích, které pronikají do 

všech sfér ve společnosti (2003). Jsem si také vědoma, že můj výzkumný vzorek je 

poměrně specifický, s výjimkou jednoho páru jsou všichni vysokoškolsky vzdělaní. To na 

jednu stranu ulehčovalo můj vstup do terénu a celkově náš rozhovor (všichni jistě také 

psali závěrečné práce, takže se mohlo jednat o určitou solidaritu či vlastní akademický 

zájem). Na druhou stranu se domnívám, že by bylo zajímavé zkoumat i osoby s nižším 

sociálním a ekonomickým statusem a pozorovat, zda se interakce těchto dvou skupin 

směrem ke státním institucím liší a případně jak. 

Tato práce má dohromady osm kapitol. Kromě úvodu obsahuje teoretickou část, která 

pojednává o migraci a rodině, a především pak o legislativním a institucionálním rámci 

binacionálních sňatků. Více se zaměřím na proces přijetí zákona o pobytu cizinců z roku 

2007 a fingované sňatky, jejich historii a současnost. Další kapitolou je metodologická část  

a představuje etiku, mou pozicionalitu a samotnou realizaci výzkumu. Ve výzkumné části, 

kterou pokládám za stěžejní, pak analyzuji, jakým způsobem jsou binacionální páry 

zpochybňovány, jakou resistenci proti zásahům státní správy volí a jak dochází občané  

a občanky zemí mimo EU v těchto manželstvích uznání. Následuje závěr, použitá literatura 
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a zdroje a přílohy. Po formální stránce v celé práci přechyluji, pokud se jedná o obecné 

zahrnutí mužů i žen, v případě, že mám na mysli konkrétní osoby, vypisuji femininní i 

maskulinní tvar. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 MIGRACE A RODINA 

Díky zásahu feministických teorií do migračních studií, se pozornost z migrujících 

mužů začala zaměřovat i na migrující ženy, což vedlo například k reflexi genderových  

a mocenských vztahů v rámci rodiny. V této části bych se chtěla zaměřit především na 

binacionální rodiny. Beck a Beck-Gernsheim ve své publikaci Dálková láska s podtitulem 

Životní formy v globálním věku (2014) hovoří o situaci, kdy narůstá počet párů, v nichž se 

partneři liší národností, barvou pleti, náboženstvím nebo pasem. Dle autora a autorky k této 

situaci proměny lásky a rodiny dochází z řady příčin. V mnoha zemích se změnily 

společenské a politické podmínky, země zaznamenávají narůstající sociální mobilitu. 

Důležitý je i globalizační proces a geografická mobilita. „S migrací, útěky a vyhnáními, 

mezinárodní dělbou práce, hospodářským propojením, masovým turismem narůstá počet 

těch, kteří opouštějí na delší či kratší čas svoji vlast a původní kulturu, překračují hranice 

zemí a skupin, někde se člověk narodí, jinde vyrůstá, a zase jinde žije a pracuje, miluje  

a uzavře sňatek.“ (Beck, Beck-Gernsheim, 2014: 21–22). Domnívám se, že v tomto 

seznamu chybí důležitá životní etapa, kterou je studium a především pak studium 

v zahraničí či studijní stáž v zahraničí. Mezinárodní studijní programy a výměnné pobyty 

též napomáhají seznamování napříč národy a zakládání mezinárodních svazků. 

Mezinárodní svazky jsou tedy ve světě stále aktuálnějším fenoménem a je možné 

předpokládat, že díky zvyšující se sociální mobilitě jejich počet bude stále narůstat. 

Naskýtá se tedy otázka, zda jsou tyto binacionální páry1 něčím výjimečné a specifické. 

Piller (2007) hovoří o interkulturních vztazích a jejich zvláštnostech právě 

v souvislosti diskurzu romantické lásky, genderu a sexuality, který se proplétá s diskurzem 

kultury, což se následně může odrazit v dalších oblastech partnerského soužití. Beck  

a Beck-Gernsheim (2014) nalézají pro binacionální páry dva charakteristické znaky. Na 

jedné straně zdůrazňování, že tyto páry nejsou ničím zvláštní a na druhé straně zkušenost, 

že něčím specifické přeci jen jsou. Každý si totiž do vztahu přináší vlastní hodnoty, normy, 

zvyklosti, očekávání, zkušenosti atd. Nicméně spíše než na kulturní odlišnosti bych chtěla 

upozornit na přesouvání moci v rámci vztahu, které je pro tyto páry charakteristické. Beck 

a Beck-Gernsheim uvádí, že „domorodý/á partner/ka“ zpravidla získává mocenský náskok, 

1 Pojem binacionální páry má mnoho dalších variací. Stejně tak se může se jednat o smíšená manželství (i 
když tento termín se používá i ve smyslu nábožensky smíšených manželství), bikulturní, interkulturní či 
transkulturní páry atd. 
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což je z velké části způsobeno i pobytovým právem. Místním ale na druhé straně přibývá 

více zodpovědnosti a úkolů (například v komunikaci s úřady atd.)   

Situace binacionálních párů je tak velmi zajímavá. V této souvislosti bych například 

ráda vyzdvihla publikaci Gender, Generations and the Family in International Migration 

z roku 2011 editovanou kolektivem autorů/rek (Kraler, Kofman, Kohli, Schmoll 2011). 

Publikace se zabývá (jak vyplývá z názvu) výzkumy na poli genderu, rodiny a mezinárodní 

migrace. Zajímavý je tak příspěvek Anne Fleischer o vztazích kamerunských mužů  

a německých žen. Fleischer se soustřeďuje na to, jakým způsobem tyto vztahy vznikají, jak 

pokračují a případně zanikají. Bohužel v českém prostředí nalezneme poměrně málo 

odborných děl, které by tematiku binacionálních párů reflektovaly, ať už z genderové, 

antropologické či sociologické perspektivy.2 A to navzdory každoročním nezanedbatelným 

počtem sňatků českých občanů/nek s občany/kami EU či občany/kami ze zemí mimo EU. 

Od roku 2000 statistiky hovoří o cca 4500–5000 sňatků ročně, což odpovídá osmi až devíti 

procentům z celkového počtu uzavřených sňatků v ČR.3 Na prvním místě binacionálních 

manželství jsou česko-slovenská manželství. Následně se ale národnostní složení poměrně 

liší. Muži s českým občanstvím nejvíce uzavírají sňatky s ženami z Ukrajiny, Ruska, 

(následuje Polsko, USA, Vietnam). Ze statistik ale už není patrné, kolik z těchto mužů 

české občanství získalo a má například ukrajinské či ruské etnické kořeny. Oproti tomu 

ženy s českým občanstvím uzavírají sňatky s muži z Německa, Spojeného království, 

(následuje USA, Itálie, Francie). Přestože by si statistiky zasloužily detailnější rozbor, 

z  uvedených údajů je na první pohled patrné, že čeští muži (respektive muži s českým 

občanstvím) se v případě hledání zahraničních manželek obrací spíše k východním státům, 

což může souviset i s představou tradičního uspořádání rodinných vztahů, kdy je muž 

hlavou rodiny, a tradiční dělbou práce. České ženy naopak při výběru zahraničního 

partnera míří směrem k západním zemím, což zase může ukazovat snahu o moderní 

uspořádání, tj. rovnost v rozhodování, péči o rodinu, dělbě domácích prací atd.  

Ačkoliv tedy odborné publikace chybí, na různých webových portálech je možné 

nalézt články zabývající se tímto fenoménem. Informace, často vyplývající zejména 

z osobních zkušeností, hovoří o tom, jaké je manželství s cizincem/kou. Na internetu tak 

2 Jmenovat mohu například publikaci autorky STOHSOVÁ, Klára. Česko-bulharská manželství v etnologické 
perspektivě. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. ISBN 978-80-261-0424-7 nebo bakalářskou práci 
od KOTRBATÁ, Adéla. „I feel like an alien“ – migrace filipínských žen do ČR a smíšená manželství. Praha, 
2013. Bakalářská práce. Karlova Univerzita. 
3 Viz příloha č. 2 Sňatky cizinců v ČR podle vybraných státních občanství – vývoj v letech 1995 – 2014, 
zdroj – Český statistický úřad. 
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lze nalézt blogy o multikulturním manželství 4 , internetové diskuse 5 , či dokonce 

upozornění, na jaké typy potencionálních manželů si dát pozor6.  

2.2 INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC BINACIONÁLNÍCH SŇATKŮ 

Na tomto místě bych ráda přiblížila proces uzavření binacionálního manželství. 

Samotné uzavření manželství s cizincem/kou je po administrativní stránce poměrně 

náročná záležitost. Výčet jednotlivých dokumentů a potvrzení, potřebných k uzavření 

manželství a dalších náležitostí s tím spojených, je možné nalézt například na stránkách 

Ministerstva vnitra7. Zde poskytnuté informace jsou věcné, formální a bez vysvětlujících 

komentářů. V případě, že informace hledá cizinec/ka, je možné stránky prohlédnout pouze 

v angličtině. 8  Myslím, že by bylo více než vhodně uvedené informace najít například  

i v ruském jazyce, vzhledem ke statistickým počtům uzavíraných manželství občanů ČR 

s ženami cizinkami.9  

Uzavření manželství obecně je možné formou občanského či církevního sňatku. Je 

nutné svobodné a úplné souhlasné prohlášení muže a ženy (snoubenců), kteří chtějí 

společně uzavřít manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem 

v přítomnosti dvou svědků. Administrativní specifika uzavření binacionálních sňatků jsou 

následující: 

Podle ustanovení § 35 zákona o matrikách 10  snoubenec/ka, který je cizincem/kou, 

k dotazníku k uzavření manželství připojí: 

• rodný list, 

• doklad o státním občanství, 

4 Např. Manželka bloguje: Jak ve dvou přežít multikulturní manželství [online]. [cit. 2016-06-08]. Dostupné 
z: https://manzelka.wordpress.com/ 
 5 Např. Život s cizincem – zkušenosti [online]. [cit. 2016-06-08]. Dostupné z: 
http://www.emimino.cz/diskuse/zivot-s-cizincem-53612/ 
6  Možná úskalí smíšených manželství [online]. [cit. 2016-06-08]. Dostupné z: 
http://www.mzv.cz/tunis/cz/viza_a_konzularni_informace/informace_k_uzavreni_manzelstvi/smisena_manz
elstvi.html 
7 Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky [online]. [cit. 
2016-04-06]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/uzavreni-manzelstvi-statniho-obcana-ceske-republiky-
s-cizincem-na-uzemi-ceske-republiky.aspx 
8 Velmi praktickým naopak shledávám webový informační portál Centra pro integraci, kde jsou informace 
podány přehledně s komentáři a doporučeními. Navíc lze stránky prohlédnout v angličtině, ruštině  
i vietnamštině, což odpovídá složení největších žijících národnostních a etnických skupin žijících v České 
republice.  
9 Více viz příloha č. 2. 
10 Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
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• doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření 

manželství starší 6 měsíců, 

• potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno, 

• úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba 

předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření 

manželství, 

• pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít 

manželství, rozvedený, 

• potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno  

za platné, je-li uzavíráno zástupcem, 

• pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého 

partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství, 

• doklad, kterým je možné prokázat totožnost 

Snoubenec/ka s nečeským občanstvím má dále povinnost předložit matričnímu úřadu 

potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České 

republiky, přičemž toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší sedmi 

pracovních dnů. Získat toto potvrzení mnohdy může být komplikovaná záležitost, 

především kvůli krátké časové lhůtě. Pokud chybí některý ze stanovených dokumentů, 

případně je v jiném formátu, než český matriční úřad požaduje, je možné předložení 

prominout. Podmínkou ale je, že jejich opatření je spojeno s těžko překonatelnou 

překážkou. V takovém případě pak stačí podepsat čestné prohlášení. Nicméně umožnění 

podepsání čestného prohlášení je závislé na osobě na matričním úřadě a jejím zvážení 

situace.11 Rozdílem uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý 

pobyt na území České republiky, oproti uzavření manželství mezi občanem a občankou 

ČR, je poplatek ve výši 2 000 Kč. 12  Přítomnost tlumočníka/ce je nutná, pokud 

snoubenec/ka nemluví nebo nerozumí česky (případně česky neumí či nerozumí jeden ze 

svědků). Tlumočník/ce je hrazen z vlastních nákladů snoubenců. Bez jeho přítomnosti 

nelze prohlášení o uzavření manželství učinit. Tlumočník/ce musí být buď jmenovaný 

ministrem/ryní spravedlnosti nebo předsedou/kyní krajského soudu, v opačném případě 

musí tlumočník/ce složit slib do rukou matrikáře/ky ve znění slibu podle zvláštního 

11 Setkala jsem se tak i se situací, kdy matrikářka odmítla udělit povolení k sňatku právě kvůli jinému 
formátu dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství. 
12 V případě českého páru se bude jednat pouze o částku ve výši 1000Kč. 
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právního předpisu v souladu se zákonem o znalcích a tlumočnících.13 Znění slibu předloží 

matrikář/ka. Závěrem se tlumočník/ce podepisuje na protokol o uzavření manželství. 

Z výše uvedeného vyplývá, že uzavření manželství s cizincem či cizinkou po 

administrativní stránce vyžaduje značnou přípravu, včetně finanční rezervy, vzhledem 

k nutnosti ověření cizích dokumentů formou superlegalizace či apostille a úředního 

přeložení do českého jazyka.   

2.3 LEGISLATIVNÍ RÁMEC BINACIONÁLNÍCH SŇATKŮ  

O vývoji legislativního rámce binacionálních sňatků je možné mluvit v souvislosti  

s vývojem migrační politiky České republiky. Politické změny roku 1989 transformovaly 

ČSFR ze státu produkujícího uprchlíky/ce na stát přijímající či tranzitní. Dle Baršové  

a Barši (2005) je možné migrační politiku rozdělit do tří období. První období 1990–1995, 

druhé období 1995–1999 a třetí období od 1999 až do současnosti. Všechna tři období nyní 

přiblížím v souvislosti s binacionálními sňatky. 

Charakteristikou prvního období (1990–1995) je značná liberální vízová politika. 

Kromě Zákonu č. 498/1990 Sb., o uprchlících, reagující jednak na spontánní návraty 

emigrantů/tek, zpravidla ze západních zemí, jež opustili Československo v době 

komunismu, a také na příchod mnoha krajanů z českých komunit z východní Evropy, 

Balkánu a Asie (ibid. 222), byl druhou právní normou porevoluční doby zákon upravující 

samostatná práva a povinnosti cizinců/nek. Jednalo se o Zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu 

cizinců na území ČSFR, který se svým liberálním pojetím nesnažil omezovat migraci, jako 

ji spíše sledovat, evidovat a v případě potřeby policejně zasáhnout proti osobám 

nerespektujícím podmínky či pobývajícím nelegálně14 na území ČSFR (Baršová, Barša 

2005). Důležité je zmínit, že se jednalo spíše o politiku tolerance než přijetí. Kdokoli sice 

mohl přijet jako turista, svůj pobyt si zlegalizovat (požádat si po příjezdu o povolení 

k trvalému či dlouhodobému pobytu), nicméně reálně nebyl přijat. Pouze pomocí sňatku 

s občanem/kou České republiky existovala cesta, jak se v zemi usadit a naturalizovat 

(ibid.). Pobyt trvalý znamenal usadit se jenom za účelem sloučení rodiny s občanem/kou 

České republiky.15  

13 Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. 
14 V současném diskurzu se používá spíše pojem neregulovaná migrace, nicméně z důvodu odkazu na 
literaturu nechávám v původním termínu autorů. 
15 Nebo v jiných humanitárních případech či z důvodu zahraničně politického zájmu ČR. 
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Druhé období (1996–1999) přestavuje značná zpřísnění cizineckých předpisů  

a praxe hned z několika důvodů: změna domácích podmínek v podobě růstu 

nezaměstnanosti či reflexe dopadů neregulované migrace a také velká snaha vyhovět 

požadavkům pro přístup k schengenskému aquis a do Evropské unie (Baršová, Barša 

2005). Sladění českého cizineckého práva s právem Evropské unie bylo prioritou. Veškeré 

snahy došly naplnění koncem roku 1999, kdy byl přijat zákon o pobytu cizinců, který, ač 

s mnohými novelizacemi, platí dodnes. 16  Ač zpřísněn, přesto v sobě zákon o pobytu 

cizinců měl důležitý prvek. Umožnil totiž všem cizincům/kám po deseti letech 

dlouhodobého pobytu požádat o pobyt trvalý. V druhém období tedy k výraznějším 

změnám v souvislosti s binacionálními páry nedošlo. 

O to větší změny ale binacionální páry zasáhlo třetí období. Od roku 1999 se 

formulují imigrační a integrační politiky, jsou prioritně přijímány úpravy na základě práva 

Evropské unie a toto období se také vyznačuje snahou o komplexnější a koncepčnější 

přístup k migraci a přistěhovalectví díky poznání, že pouhá harmonizace s předpisy 

Evropské unie a implementace souvisejících směrnic není řešením problémů migrace 

(Baršová, Barša 2005). Základním dokumentem, jež formuloval migrační politiku České 

republiky byly Zásady vlády v oblasti migrace cizinců17 přijaté usnesením z roku 200318.  

Považuji za nutné zmínit nejvýznamnější milníky cizineckého práva, na které 

upozorňuje Čižinský (2012). Důležité změny v tomto období přinesl květen 2004 a vstup 

České republiky do Evropské unie. Tímto krokem vstoupila v platnost řada novinek 

týkajících se migračního práva. Došlo ke zřízení nové kategorie, totiž občanů EU a jejich 

rodinných příslušníků včetně rodinných příslušníků občanů České republiky, kteří se těší 

zvláštnímu privilegovanému režimu a dále pak kategorie občanů tzv. „třetích zemí“. 

16 Kritika tohoto zákona byla značná, nejenom kvůli nepřiměřeným restrikcím, ale také z důvodu krátké lhůty 
mezi platností a účinností zákona, (navíc s načasováním do období vánočních svátků) a nepřipravenosti 
samotných státních orgánů, tedy cizinecké policie, finančních a zastupitelských úřadů, správy sociálního 
zabezpečení atd. (Čižinský 2012). 
17 Zásady obsahují šest obecně formulovaných bodů. Jedná se o určitý postoj vlády k harmonizaci migračních 
politik v rámci Evropské unie. Česká republika nově představuje řídící roli v oblasti migrace, migrační 
politika se zakládá na koordinovaném postupu státních orgánů, orgánů samosprávy a jiných subjektů 
zabývajících se migrací, včetně organizací občanské společnosti nevládních organizací, zaměřuje se na 
odstraňování všech forem nelegální migrace a nelegálních aktivit a opačně pak neklade překážky legální 
migraci a naopak ji podporuje v dlouhodobé perspektivě vzhledem k přínosu pro stát a společnost a dále se 
také spolupodílí na úsilí světového a evropského společenství v otázkách migračních a humanitárních krizí 
včetně odstraňování příčin (ibid). 
18 Usnesení Vlády české republiky ze dne 13. ledna 2003 č. 55 + P k účinnosti Koncepce integrace cizinců na 
území České republiky a další rozvoj této koncepce po vstupu České republiky do Evropské unie [online]. [cit. 
2016-06-21]. Dostupné z: 
https://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/D376DFB23057E7E6C12571B60070FBF3 
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Kromě pobytů trvalých a víz nad 90 dní jsou rozlišovány také pobyty dlouhodobé 

(navazující na víza nad 90 dnů) a pobyty přechodné pro občany EU a jejich rodinné 

příslušníky.  

V roce 2006 také došlo k implementaci směrnice o dlouhodobě pobývajících 

rezidentech (zkrátila se čekací doba na trvalý pobyt z deseti na pět let) a směrnice  

č. 2004/38/ES o právu volného pohybu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků (došlo 

k zavedení společné domácnosti jakožto rodinně-právního vztahu).  

Se vstupem České republiky do schengenského prostoru se novelizoval cizinecký 

zákon. Pro tuto práci je tato novela zcela zásadní, jelikož došlo ke zpřísnění podmínek pro 

binacionální manželství. 19  Mimo jiné dochází k přesouvání kompetencí ze služby 

cizinecké policie na Ministerstvo vnitra ČR. 

2.3.1 Novela zákona o pobytu cizinců, rok 2007 

Návrh novely zákona byl do mezirezortního připomínkového řízení rozeslán na 

začátku listopadu 2006, nicméně hlavní část vypořádání připomínek proběhla ještě 

v prosinci téhož roku.20 Vláda tehdejšího předsedy Mirka Topolánka předložila sněmovně 

návrh zákona o pobytu cizinců dne 11. 4. 2007. Zástupcem navrhovatele této novely byl 

ministr vnitra a informatiky Ivan Langer. Už samotná skutečnost, že navrhovatelem 

a vykonavatelem moci je ten stejný orgán, evokuje jistou kritiku. 21  Návrh zákona byl 

rozeslán dne 13. 4. 2007 poslancům a poslankyním jako sněmovní tisk 191/0. 22 

Nejdůležitější změny, které byly navrženy v souvislosti s tématem mé práce, byly změny 

udělení statusu rodinným příslušníkům občanů České republiky ze zemí mimo Evropskou 

unii. Novela navrhovala pro tyto manželské páry „zkušební dobu“ dvou let, během které 

by měl příslušník přechodný pobyt. Po dvou letech tohoto pobytu by si pak mohl požádat 

o pobyt trvalý. Hlavním argumentem této změny byly „narůstají případy uzavírání tzv. 

účelových sňatků s občany České republiky“ (Důvodová zpráva in Sněmovní tisk 191/0; 

94) a odvolání se na jiné evropské státy, které tuto „zkušební lhůtu“ také mají (Francie, 

Velká Británie, Švédsko, Spolková republika Německo). Argument účelových sňatků je 

sám o sobě zajímavý. Za prvé neexistují dostupné statistiky, které by toto tvrzení 

19 Více o této novele viz kapitola 2.3.1 Novela zákona o pobytu cizinců, rok 2007. 
20 Kontroverzní novela zákona o pobytu cizinců, zákona o azylu [online]. [cit. 2016-06-08]. Dostupné z: 
http://www.migrace.com/cs/clanky/127_kontroverzni-novela-zakona-o-pobytu-cizincu-zakona-o-azylu 
21 Logicky vyplývá, že zákon bude navržen tak, aby s vykonáváním předpisů bylo nejméně práce, což je 
následně kritizováno i ze strany neziskových organizací. 
22 Sněmovní tisk 191/0, část č. 1/2 Novela z. o pobytu cizinců na území České republiky - EU [online].  [cit. 
2016-06-08]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=191&CT1=0 
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podporovaly. 23   Za druhé v argumentaci chybí přesná definice účelového sňatku. 

V důvodové zprávě je pouze uvedeno, že „uzavření účelového sňatku… je motivováno 

pouze cílem získat povolení k trvalému pobytu.“ (Důvodová zpráva in Sněmovní tisk 

191/0; 93). Dřív než došlo k prvnímu čtení dne 26. 4. 2007, na podnět Poradny pro 

občanství a Multikulturního centra Praha v Praze dne 24. 4. 2007 vzniklo oficiální 

„Prohlášení k hrozící změně zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu“ 24 . Pod toto 

prohlášení se podepsalo mnoho neziskových organizací. Hlavní kritika navrhovaného 

zákona související s touto prací spočívala v dramatickém zhoršení zacházení s cizinci, kteří 

jsou manželi/kami českých občanů/nek. Návrh odňal možnost požádat o trvalý pobyt 

manžela/ku občana/ky České republiky ihned po uzavření manželství a umožnil požádat 

pouze o přechodný pobyt, což odpovídá nižšímu pobytovému statusu. Požádat o trvalý 

pobyt bylo dle této novely možné až po dvou letech přechodného pobytu. Negativní 

důsledky uvedené v prohlášení jsou ztráta nároku na dávky státní sociální podpory 

(přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek), uzavření komerčního 

zdravotního pojištění pro osoby, které nejsou zaměstnány, chybějící nárok na stavební 

spoření, nemožnost kupovat nemovitosti, prodloužení čekací doby na získání státního 

občanství atd.25 

Dalším argumentem v tomto prohlášení bylo, že tato změna sama o sobě k odhalení 

fingovaných sňatků nepřispěje, usnadní práci pracovníkům/cím cizinecké policie a posílí 

jejich moc nad binacionálními páry. Manželé/ky českých občanů/nek tato novela 

diskriminuje a jiné cizince z Evropské unie zvýhodňuje. Namísto toho, aby stát nově 

vzniklé rodiny podpořil, naopak jejich soužití více zkomplikuje. Na integraci cizinců/nek 

do české společnosti se tak zcela zapomíná. Smíšená manželství budou muset aktivně 

dokazovat pravost svého soužití. Mezi další body argumentace dále patřila nediskriminace 

a rovné zacházení, stabilita právního řádu a právní jistota, neodůvodněné vybočení 

z osvědčené tradice českého cizineckého práva. 

K prvnímu čtení došlo dne 26. 4. na 14. schůzi. Argumentaci výše zmíněného 

Prohlášení použil poslanec Ondřej Liška. Kromě toho, že doporučil materiál k projednání 

23 Viz kapitola 2.4 Fingované sňatky – historie versus současnost  
24 PROHLÁŠENÍ k hrozící změně zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu 1 [online]. [cit. 2016-06-08]. 
Dostupné z: http://docplayer.cz/1777642-Prohlaseni-k-hrozici-zmene-zakona-o-pobytu-cizincu-a-zakona-o-
azylu-1.html 
25 PROHLÁŠENÍ k hrozící změně zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu 1 [online]. [cit. 2016-06-08]. 
Dostupné z: http://docplayer.cz/1777642-Prohlaseni-k-hrozici-zmene-zakona-o-pobytu-cizincu-a-zakona-o-
azylu-1.html 
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výboru pro evropské záležitosti, uvedl všechny rozporuplné zmiňované body. Po prvním 

čtení byla novela doporučena k dalšímu projednání ústavně právnímu výboru 

(neprojednal), výboru pro sociální politiku (doporučil schválit), petičnímu výboru 

(doporučil schválit), výboru pro bezpečnost (navrhl pozměňovací návrhy), výboru pro 

evropské záležitosti (navrhl pozměňovací návrhy). 

V červnu 2007 byly vydány Připomínky k cizineckému zákonu Poradnou pro 

občanství, občanská a lidská práva. Jednalo se o detailní rozpracování kritických 

připomínek a návrhů ke změně zákona, které zazněly v jejich Prohlášení. Opět zdůraznili 

nediskriminaci binacionálních sňatků českých občanů/nek s občany/kami zemí mimo EU  

a spíše než zavádět restriktivní opatření, která dopadnou na všechny tyto páry, prosazovali 

zaměřit se na konkrétní řešení problému v případě fingovaných sňatků 26. V souvislosti 

s binacionálními páry ale nicméně tyto připomínky nebyly vyslyšeny. 

V druhém čtení návrh prošel obecnou rozpravou 19. a 24. října a podrobnou rozpravou 

24. října 2007. Třetí čtení proběhlo 31. října 2007 a návrh zákona byl schválen a postoupen 

senátu 13. listopadu 2007. Během listopadu 2007 jednotlivé výbory v senátu zákon 

schválily27, 21. prosince 2007 pak došlo k vyhlášení zákona.  

Na tomto procesu jsem chtěla ukázat, že se jednalo o poměrně dlouhodobou záležitost. 

Navzdory snahám ze strany neziskových organizací o zmírnění restriktivních opatření vůči 

binacionálním manželům byly navrhované změny schváleny. O reálných dopadech tohoto 

zákona na binacionální manželské páry pojednám ve výzkumné části. Následující část ale 

chci věnovat fingovaným sňatkům, jelikož tento pojem byl zásadním argumentem při 

tvorbě výše zmíněného zákona. 

2.4 FINGOVANÉ SŇATKY – HISTORIE VERSUS SOUČASNOST 

V souvislosti s binacionálním manželství český státní aparát tedy často hovoří  

o manželství fingovaném. Proto pokládám za důležité věnovat jednu kapitolu právě 

fingovaným manželstvím. Jak jsem již zmínila, tento pojem je velmi diskutovaný při 

tvorbě zákonů a dalších restriktivních opatření, která mají dopad na binacionální páry. 

Přestože se dnes na fingovaná manželství společnost dívá jako na jev, proti kterému je 

potřeba zavést efektivní opatření s cílem jeho minimalizace, což se ve zmiňovaných 

26 BROŽ, Vladan, Pavla BUDROVÁ-HRADEČNÁ, Pavel ČIŽINSKÝ, Magda FALTOVÁ a Marie 
JELÍNKOVÁ. Připomínky k cizineckému zákonu. Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva. 2007. 
27 Celkový legislativní proces viz Sněmovní tisk 191 Novela z. o pobytu cizinců na území České republiky - 
EU [online]. [cit. 2016-06-10]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=191 
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právních normách odráží 28 , málokdo si uvědomuje, že fingované manželství bylo 

historicky spíše projevem solidarity a humanity napříč národy. 

Scheu (2014) hovoří o institutu účelového sňatku ve 30. letech 20. století jako 

o nástroji na záchranu ohrožených židovských žen 29. Takto uzavřené sňatky, často na 

poslední chvíli, pomohly vycestovat ženám z oblastí spadajících pod německou kontrolu. 

Jednalo se o sňatky židovských žen státní německé příslušnosti s občany jiných zemí a také 

o sňatky židovských žen z Německa v exilových zemích (ibid). V Německu se ochranných 

sňatků ujala například komunistická strana, nicméně i v Egyptě vznikla struktura 

zprostředkovávající sňatky židovských žen z Německa s egyptskými občany (Messinger 

2012 in Scheu 2014).  

Na území Německa po druhé světové válce docházelo ke slučování rodin mezi 

NDR a SRN, fingovaná manželství tak měla i politický význam. Tímto způsobem založené 

rodinné vazby nebyly západoněmeckými orgány nahlíženy jako negativní jev, ale jako 

možné řešení situace rozdělení Německa (Scheu 2014). Podobně i pro lidi 

z Československa po roce 1948 byla jednou z možností opuštění země forma fingovaného 

sňatku. Mediálně známý je u nás příklad pana Ladislava Plcha či Slávky Peroutkové 

(rozené Fenclové).30 Z výše uvedeného vyplývá, že fingovaný sňatek jako takový nemusí 

být nahlížen pouze negativně. 

V současné době termín fingované manželství (nebo také fingovaný či účelový 

sňatek) v českém právním řádu chybí. Tato skutečnost se týká vnitrostátních norem, které 

jsou obecně právně závazné (Kameníková 2011). Jediná zmínka a úprava, která na tento 

fenomén naráží, se nachází v zákoně č.326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České 

republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon  

o pobytu cizinců). V zákoně tak nalézáme formulaci „…cizinec se dopustil obcházení 

tohoto zákona s cílem získat povolení k trvalému pobytu, zejména pokud účelově uzavřel 

28 Viz kapitola 2.3.1 Novela zákona o pobytu cizinců, rok 2007. 
29 V českém prostředí je znám film Želary vzniklý na motivy povídky Jozova Hanule od Květy Legátové. 
Příběh vypráví o židovské ženě, která se provdá do podhůří Beskyd, aby se zachránila před hrozící smrtí a 
gestapem. 
30 Abeceda komunistických zločinů: Fingovaná svatba [online]. České televize TS Ostrava, 2011 [cit. 2016-
03-26]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10317262233-abeceda-komunistickych-
zlocinu/411235100181006-fingovana-svatba/ 
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manželství….“ 31  Skutková podstata tohoto činu je naplněna prostřednictvím obcházení 

právních předpisů. 

Konkrétnější definici fingovaného manželství uvádí například Čižinský. Dle 

Čižinského fingované manželství lze definovat pomocí dvou znaků, dvou úmyslů 

(Čižinský 2012). Úmysl negativní, tedy záměr nevést společný rodinný manželský život, 

případně neplnit rodičovskou funkci, a úmysl pozitivní, tzn. obejít předpisy cizineckého 

práva. Oba tyto úmysly pak musí probíhat současně v době sňatku. V případě, že jeden 

z úmyslů není naplněn, jedná se o manželství pravé. To se týká situace, kdy chybí 

negativní úmysl a k uzavření manželství dochází z důvodu výhod, které manželství pro 

jednu zúčastněnou osobu přináší (například povolení k pobytu). A obráceně, chybí-li 

pozitivní úmysl, manželský pár spolu neplánuje žít, ale ani obcházet cizinecké právo, 

nespadá pak toto manželství do působnosti cizineckého práva. Záměrem může být 

například oblast práva dědického, sociálního zabezpečení apod. (ibid.). Autor se také 

domnívá, že za fingovaný sňatek můžeme označit pouze takový, kde si o jeho falešnosti při 

uzavírání sňatku byli vědomi oba partneři. „V opačném případě by stát totiž zasahoval 

přímo do vztahu obou manželů a stal se buď posuzovatelem kvality manželského vztahu 

(což je samo o sobě nedůstojné a v rozporu s demokratickými hodnotami) anebo nástrojem 

pomsty českého občana vůči cizincovi po rozpadu manželství.“ (Čižinský, 2012: 238) 

Nutno zmínit, že ani Evropská unie není zcela konkrétní, co se týká definice 

účelových sňatků. Evropská komise uvádí pouze výčet faktorů, které mohou vnitrostátní 

orgány členských států zohlednit: 

• pár se před svatbou nikdy nesetkal, 

• pár se neshoduje, pokud jde o jejich osobní údaje, o okolnosti jejich prvního setkání, 

nebo důležité informace, které se jich týkají, 

• pár nemluví společným jazykem, kterém oba rozumí, 

• důkaz o peněžní částce nebo daru, které byly předány, aby byl sňatek uzavřen  

(s výjimkou peněž nebo darů, které byly předány jako věno v kulturách, kde je to 

běžnou praxí),  

31 Viz ustanovení§ 20 odst. 5 písm. E) zákona o pobytu cizinců. 
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• v minulosti jednoho nebo obou manželů existuje důkaz o předchozích účelových 

sňatcích nebo jiných formách zneužití a podvodu, jejichž účelem bylo nabytí práva 

pobytu 

• rozvoj rodinného života pouze tehdy, kdy byl přijat příkaz k vyhoštění, 

• pár se rozvedl krátce potom, co dotyčný státní příslušník třetí země získal právo 

k pobytu32 

Nicméně v pokynech pro lepší uplatňování směrnice 2004/38 ES z července roku 2009 

byly uvedeny také faktory „pozitivní“, tedy takové, které snižují pravděpodobnost, že dané 

manželství bylo uzavřeno účelově. Jedná se o případy, kdy 

• manžel cizinec by bez problému získal právo pobytu sám nebo již legálně pobýval 

v členském státě, 

• pár byl před sňatkem v dlouhodobém vztahu, 

pár měl společné bydliště (domácnost) po dlouhou dobu před svatbou, 

• pár přijal vážný dlouhodobý právní nebo finanční závazek se společnou odpovědností 

(hypotéka na bydlení atd.) či 

• manželství trvá dlouhou dobu.33 

Do jaké míry se ale státní orgány řídí těmito pozitivními pokyny, už zůstává pouze 

v jejich režii. Navíc vzhledem k restriktivnímu přístupu k cizincům/kám obecně se 

domnívám, že jsou tyto pokyny spíše přehlíženy. 

Důležité je také zmínit statistiky účelových sňatků. Kameníková (2011) 

s odvoláním na statistiky Českého statistického úřadu uvádí, že během let 2008 a 2009 

bylo účelově uzavřených manželství Ministerstvem vnitra odhaleno pouze 20 v roce 2008 

a 35 v roce 2009, což je méně než jedno procento ze všech sňatků uzavřených ve stejných 

letech mezi občanem/kou České republiky a cizincem/kou. Statistiky ve studii Evropské 

komise z června 2012 zabývající se stejnou problematikou hovoří o 15 odhalených 

32 Nagy a Švoma (2014) uvádějí, že obdobný seznam je obsažen také v usnesení Rady ze dne 4. prosince 
1997 o opatřeních, která je třeba přijmout pro potírání účelových manželství (97/C 382/01). Sdělení Komise 
bylo tímto usnesením zjevně inspirováno: „2. Ukazatelé, na základě kterých se lze domnívat, že se jedná o 
účelový sňatek, jsou zejména tyto: manželé spolu nežijí, nedostatek přiměřené účasti na povinnostech 
vyplývajících z manželství, manželé se před svatbou nikdy nepotkali, manželé se rozcházejí v osobních 
údajích (jméno, adresa, národnost a zaměstnání), v okolnostech jejich prvního setkání, dalších důležitých 
osobních informacích, které se jich týkají, manželé neovládají jazyk, kterému by oba rozuměli, aby bylo 
manželství uzavřeno, byla předána určitá částka peněz (s výjimkou peněz, které se věnují jako věno běžnou 
praxí), minulost jednoho z manželů obsahuje důkazy o předchozích účelových sňatcích nebo pobytových 
neobvyklostech.“ 
33 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokynech pro lepší provádění a uplatňování směrnice 
2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území 
členských států ze dne 2. 7. 2009 
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případech účelových sňatků v České republice v roce 2009 a stejný počet zmiňují i v roce 

2010. Zároveň je však uvedeno, že se jedná o policejní statistiky týkající se trestného činu 

neoprávněného pobytu na území.34 Dále pak v roce 2011 Česká republika registruje 70 

případů účelových manželství jako trestného činu neoprávněného pobytu na území České 

republiky.35  

Poměrně paradoxní zjištění je, že samotné Ředitelství cizinecké policie si vlastní 

evidenci nevede. Jak ve své práci uvádí Gajdušková (2014), Ředitelství cizinecké policie 

neeviduje přehled vyšetřovaných a následně prokázaných účelových sňatků. Nicméně dle 

informací z Ministerstva zahraničí ministerstvo „v roce 2011 odmítlo 75 žádostí o 

krátkodobé vízum z titulu rodinného příslušníka občana ČR/EU v souvislosti s uzavřením 

účelového manželství, v roce 2012 to bylo 153 žádostí a v roce 2013 celkem 89 žádostí“ 

(Gajdušková 2014: 48). Z těchto údajů ale již není patrné, zda některá z odmítnutých 

žádostí nebyla nově posouzena a žadatel nebo žadatelka se neobrátil/a na soud, případně na 

veřejného ochránce práv.36 

Souhlasím s názorem obou autorek, že z dostupných statistik vyplývá, že účelovost 

manželství je prokázána u velmi malého množství uzavřených sňatků mezi občany/kami 

ČR a cizinci/kami. Navíc, jak mi bylo sděleno cizineckou policií, „v praxi je prokázání 

účelovosti sňatku poměrně obtížnou záležitostí a daří se ji objasnit v jednotlivých 

případech. 37 “ Máme zde tedy dva důležité aspekty. Prokázání účelových sňatků je 

poměrně nesnadný počin, (navzdory novele cizineckého zákona z roku 2007) a zároveň ani 

není možné z dostupných statistik vypozorovat jejich nárůst. 

Problematika účelových sňatků je tedy poměrně citlivou záležitostí dnes  

i historicky. Scheu si pokládá otázku, „Proč a za jakých konkrétních podmínek jsou 

účelové sňatky v době nacistického Německa nebo v kontextu migrace z komunistických 

zemí do západní Evropy považovány za morálně zcela nezávadný či dokonce chvályhodný 

nástroj a v současné Evropě naopak kriminalizovány a sankcionovány?“ Scheu vidí rozdíl 

34 European Commision: Marriages of convenience and false declarations of parenthood. Misuse of the Right 
of family reunification. [online] Vyd. v červnu 2012. [cit. dne 3. 6. 2016] Dostupné z: 
http://bookshop.europa.eu/en/marriages-of-convenience-and-false-declarations-of-parenthood-
pbDR3212278/ 
35 Tamtéž. 
36 Známý je například Účelový sňatek [online]. [cit. 2016-06-10]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10363268581-ochrance/311281381960008/obsah/175779-ucelovy-
snatek 
37 Odpověď Ředitelství cizinecké policie na žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím ze dne 20. 4. 2016 
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v tom, že v případě prvního se jednalo o útěk z nelidských podmínek do demokratických 

států, ale v druhém jde o porušení migračního práva demokratických států. Situace 

nelidských podmínek nicméně může nastat (a nastává) pro některé cizince a cizinky  

i v dnešní době. Věřím, že pro některé může být uzavření takového manželství určitým 

východiskem vzhledem k tomu, že se jedná o nejrychlejší cestu k získání trvalého pobytu. 

Tím samozřejmě nechci říct, že by se nemělo proti účelovým sňatkům bojovat. Je otázka, 

zda by možnost získat trvalý pobyt po dvou letech pobytu problematiku fingovaných 

sňatků zcela vyřešila. Dle mého názoru by se tedy měl sankcionovat fingovaný sňatek 

pouze v případě, kdy český občan či občanka uzavřeli manželství s cizincem či cizinkou 

opakovaně za účelem získání finančního obnosu, a také pokud k uzavření takového 

manželství došlo nedobrovolně z jedné či druhé strany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 
 



3 METODOLOGICKÁ ČÁST 
 Podle Ramazonglu (2004) představuje metodologie v sociálních vědách soubor 

pravidel, která mluví o tom, jak lidské poznání vytváří sociální život a jak tento život 

souvisí se současnou realitou. Zahrnuje produkci poznání, zkušenosti, myšlenky a reality, 

kritickou reflexi a zodpovědnost za poznání. Důležitou součástí metodologie je určení 

paradigmatu, tedy výchozího přesvědčení. Jedná se o úhel pohledu, jak definovat podstatu 

světa, naše místo v něm, vztahy k němu a jeho částem (Guba a Lincoln in Denzin, Lincoln, 

2011). Tato práce je psaná v konstruktivistickém paradigmatu, cílem tedy je pochopit 

komplexní svět žité zkušenosti z pohledu těch, kdo ji prožívají. V mém přístupu vycházím 

z toho, že povaha reality je relativistická, realita vychází z osobních zkušeností participantů 

a participantek výzkumu. Zároveň jsem si vědoma vzájemného ovlivňování mezi mnou  

a zkoumanými a skutečností, že poznatky jsou vytvořené během výzkumu. Každý 

participant a participantka a já jako badatelka vstupujeme do výzkumu s určitými 

zkušenostmi a znalostmi, které si navzájem předáváme a sdílíme, tím utváříme nový 

pohled na zkoumaný fenomén. S každým setkáním se také vytvářejí nové poznatky, které 

finální podobu výzkumu formují. V následujících kapitolách představím etiku výzkumu, 

realizaci výzkumu a reflexi výzkumnice v rámci výzkumu. 

3.1 ETIKA VÝZKUMU 
Etické otázky jsou důležitou součástí každého společenskovědního výzkumu. Během 

svého výzkumu jsem se řídila principy Etického kodexu české národopisné společnosti 

(2014). Proto participanti a participantky mého výzkumu dopředu věděli o mém záměru 

rozhovory použít k napsání diplomové práce. Svůj úmysl jsem jim při setkání znovu 

představila, zaručila jim následnou anonymitu a zeptala se, jestli jim nebude vadit 

nahrávání našeho rozhovoru na diktafon. Participanti a participantky výzkumu s tímto 

postupem souhlasili. Souhlas s nahráváním rozhovoru a použitím dat byl tedy ústní. 38 

38 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů žádnou formu 
nepředepisuje. K souhlasu se zpracováváním osobních údajů může dojít ústně nebo případně i konkludentně 
(tj. chováním). Je zde akorát podmínka, že osoba, která s údaji nakládá, musí být schopna prokázat, že jí byl 
udělen souhlas. K tomu teoreticky může stačit nahrávka rozhovoru, z níž je patrno, že účastníci s rozhovorem 
souhlasili. Toto vysvětlení se mi dostalo na základě konzultace s právníkem, který tak usuzuje na základě 
následujících příspěvků: PAVLÁT, David. Lze souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu § 5 odst. 4 
zákona o ochraně osobních údajů učinit i elektronickými prostředky, např. přes internet? In: Úřad pro 
ochranu osobních údajů [online]. [cit. 2016-06-23]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/lze-souhlas-se-
zpracovanim-osobnich-udaju-ve-smyslu-5-odst-4-zakona-o-ochrane-osobnich-udaju-ucinit-i-elektronickymi-
prostredky-napr-pres-internet/d-11336 a PAVLÁT, David. Náležitosti souhlasu se zpracováním osobních 
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Všem participantům a participantkám byla přiřazena jiná jména. Vzhledem k tomu, že 

polovina mých participantů a participantek výzkumu byla cizinci a cizinkami, rozhodla 

jsem použít jména, která se v jejich kulturních prostředích vyskytují.  

3.2 REFLEXE VÝZKUMNICE V RÁMCI VÝZKUMU 
Vzhledem k tomu, že tato práce vzniká na Katedře gender studies, pokládám za 

důležité reflektovat svoji pozicionalitu. Lorenz-Mayer (2005: 77) rozumí „politiku lokace 

jako politiku, jež odkazuje k účinkům a důsledkům této lokace při vytváření vědeckých 

tvrzení“. Lokace zkoumající osoby je tedy zásadním faktorem pro realizaci a analýzu 

výzkumu. 

Ke svému výzkumu přistupuji z pozice „bílé“, heterosexuální, svobodné (ve smyslu 

manželského statusu), feministicky smýšlející, bezdětné, fyzicky ani psychicky 

nehendikepované, vysokoškolsky vzdělané ženy, pocházející ze střední vrstvy. Jsem si 

také vědoma určitých sympatií k cizincům/kám a též k binacionálním párům. Svůj zájem 

o cizince/ky jsem rozvíjela studiem etnologie na FF UK. Také jsem jako dobrovolnice 

spolupracovala v letech 2012–2013 s neziskovou organizací Inbáze Berkat o. s. a účastnila 

se jejich činnosti a akcí zaměřených na cizince/ky a jejich integraci do české společnosti. 

Sama mám dlouholetý vztah s občanem pocházejícím ze země mimo Evropskou unii  

a s jeho komunitou se pravidelně stýkám. Tyto aspekty se při vedení rozhovorů (nebo 

následné neformální komunikaci) ukázaly jako pozitivní prvek. S participanty  

a participantkami výzkumu jsme po dokončení polostrukturovaných rozhovorů hovořili  

o kulturních zvycích a dalších aspektech binacionálních vztahů. Nevýhoda mé pozice 

výzkumnice se projevovala tak, že některé participantky a někteří participanti výzkumu 

předpokládali, že jsem si jednotlivými administrativními procesy sama prošla, a proto z mé 

strany očekávali jejich znalost ať už v teoretické či praktické rovině. Přestože jsem 

v dlouhodobém vztahu s občanem mimo Evropskou unii, administrativních procesů 

spojených s jeho povolením k pobytu, jsem nikdy nebyla (ani nemusela být) přítomná a to 

z jednoho prostého důvodu. Nejsme manželé ani registrovaní jako druh a družka. Pobytový 

status přítele byl nejprve navázán na studium a nyní na stálou práci. Přestože jsem  

o některých procesech slyšela z vyprávění, reálnou zkušenost jsem s nimi nikdy neměla.   

údajů. In: Úřad pro ochranu osobních údajů [online]. [cit. 2016-06-23]. Dostupné z: 
https://www.uoou.cz/nalezitosti-souhlasu-se-zpracovanim-osobnich-udaju/d-1768 
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3.3 REALIZACE VÝZKUMU 
Každý výzkum vyžaduje určitou přípravu, zvolení vhodné metody, sběr dat a jejich 

vyhodnocení. V této kapitole proto tyto jednotlivé kroky představím. Nejprve výběr 

výzkumné metody, poté samotný průběh výzkumu od oslovování participantů  

a participantek výzkumu, přes výběr výzkumného vzorku, místa rozhovorů, jejich průběh 

až k samotnému přepisu a analýze dat.  

Metodický přístup je kvalitativní, pro techniku sběru dat tak byly zvoleny 

polostrukturované rozhovory. Rozhovor obecně, zejména pro feministický výzkum, je 

velmi atraktivní metoda. Reinharz (1992) v něm spatřuje mnoho výhod, jako například 

nenucenou interakci, prostor pro diskusi, získání pohledu na realitu očima participantů  

a participantek výzkumu, větší prostor pro popis a objevování nového, interaktivitu, 

vyrovnávání mocenských rozdílů atd. Formou rozhovoru byl polostrukturovaný rozhovor 

neboli rozhovor s návodem, který „pomáhá udržet zaměření rozhovoru, ale dovoluje 

dotazovanému zároveň uplatnit vlastní perspektivy a zkušenosti“ (Hendl, 2005: 174). 

Výhodou také je, že se při rozhovoru nezapomene na žádné důležité téma, pořadí otázek je 

libovolné a otázky je možné volně přizpůsobovat. Zároveň ale „umožňuje provést 

rozhovory s několika lidmi strukturovaněji a ulehčuje jejich srovnání“ (Hendl, 2005: 174). 

Samotné vedení rozhovoru odpovídalo chápajícímu rozhovoru, jak o něm hovoří 

Kaufmann (2010). Jedná se o rozhovor, který narušuje hierarchii participantů/tek výzkumu 

a badatele/ky. Rozhovor odpovídá konverzaci dvou sobě rovných osob. Badatel/ka se 

přibližuje konverzačnímu stylu participanta/ky výzkumu a projevuje směrem k ní/němu 

své sympatie, zájem a emoce (Kaufmann, 2010). 39  Výhodou tohoto přístupu je větší 

sdílnost participantů a participantek i ve velmi citlivých či intimních oblastech. Nevýhodou 

pak může být odbíhání od stěžejního tématu ze strany participanta/ky výzkumu, nebo pocit 

odpovědnosti badatelky za situaci participantů/tek výzkumu a následná snaha pomoci.40 

V období březen až květen 2016 bylo celkově osloveno 20 potencionálních 

participantů a participantek výzkumu. S výjimkou jedné potencionální participantky, 

kterou jsem znala přímo, jsem na všechny ostatní dostala kontakt přes další osobu. Po 

získání kontaktu oslovování probíhalo v angličtině nebo češtině formou emailu, textové 

39 Při přepisu rozhovoru vás sice váš slovní projev a smích poněkud zaráží, nicméně samotný rozhovor to 
nijak nenarušuje. 
40 Tato situace u mne nastala při vedení rozhovoru s jedním manželským párem, kdy oba byli evidovaní na 
úřadu práce, tedy bez stálého zaměstnání. Po uskutečněném rozhovoru jsem přislíbila zaslat participantovi 
výzkumu kontakt na personální agenturu a stránku na Facebooku, kam různé agentury či osoby vkládají 
inzeráty na pracovní pozice s cizími jazyky. 
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zprávy – SMS, zprávy na Facebooku či telefonicky. Primárně jsem z páru oslovovala 

osoby s českým občanstvím, pouze ve třech případech se jednalo o osobu s občanstvím 

mimo Evropskou unii. Tři mé zprávy zůstaly zcela bez odpovědi, dvakrát jsem dostala 

odmítavou reakci, všechny ostatní byly kladné. Nicméně při další komunikaci, případně 

během rozhovoru, bylo zjištěno, že pár nesplňuje podmínky výzkumného vzorku. Tak bylo 

vyselektováno šest finálních manželských párů.  

3.3.1 Výzkumný vzorek a reflexe interview 

Můj výzkumný vzorek je účelový, tzn. vybrán na základě mého úsudku, aby 

reprezentoval zkoumanou charakteristiku. Výzkumný vzorek představovalo šest 

binacionálních heterosexuálních manželských párů ve věku 24–37 let, tvořených 

občanem/kou České republiky a občanem/kou země mimo Evropskou unii. Důležitou 

podmínkou pro zařazení do výzkumného vzorku bylo uzavření sňatku po roce 2008, 

podaná žádost o povolení k přechodnému pobytu na území České republiky rodinného 

příslušníka občana Evropské unie a uskutečněný rozhovor s manželem i manželkou. 

Žádost o povolení k přechodnému pobytu mohla být podána před nebo i po uzavření 

manželství, nejdříve však v roce 2008. Všechny manželské páry v době výzkumu pobývaly 

na území České republiky. Stručná biografie jednotlivých manželských párů se nachází 

v příloze č 1. 

Dva rozhovory proběhly mimo hlavní město, ostatní se uskutečnily v Praze. Místa 

rozhovorů se příliš nelišila. Jeden rozhovor se uskutečnil v kavárně, jeden v restauraci. 

Rozhovor uskutečněný v restauraci měl své odůvodnění, jelikož zde participantka 

s participantem výzkumu připravovala svou oslavu narozenin. O této akci jsem bohužel 

dopředu nevěděla. Přestože s rozhovorem oba počítali a vyhradili si na mne určitý čas před 

zahájením oslavy, během rozhovoru přicházeli další hosté, které participantka výzkumu 

průběžně vítala, případně telefonicky navigovala do restaurace. Tato situace mne uváděla 

do rozpaků a nebyla mi příliš příjemná. I když jsem některé z pozvaných hostů znala 

osobně, rozhovor jsem se snažila příliš neprotahovat, abych restauraci mohla opustit. 

Ačkoliv jsem získala zajímavá data a jsem participantovi i participantce výzkumu vděčná, 

že s rozhovorem souhlasili, jsem si vědoma toho, že rozhovor mohl být veden jinak a lépe. 

Jistou roli ve vedení rozhovoru hrála i skutečnost, že se jednalo o vůbec první uskutečněný 

rozhovor, a tudíž některé části nebyly detailněji rozebrány. 

Všechny ostatní rozhovory proběhly v domácnostech manželských párů. 

Participantům a participantkám výzkumu tato místa vyhovovala po praktické stránce, 
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neztráceli čas přesunem na eventuální místo srazu, cítili se v příjemném prostředí, případně 

mohli během rozhovoru hlídat své dítě. Jeden rozhovor, domluvený přes zprostředkující 

osobu, realizovaný doma, byl spojen s pozváním na večeři, které byla přítomna  

i zprostředkující osoba. Během samotného rozhovoru ale nijak nezasahovala, proto její 

přítomnost nebyla rušivá. Skutečnost, že většina rozhovorů proběhla v domácím prostředí, 

naznačuje jistou důvěru participantů a participantek výzkumu vůči mé pozici výzkumnice. 

Je jisté, že k této důvěře do velké míry přispěly osoby zprostředkující kontakt. 

Všechny rozhovory byly nahrávány na diktafon se souhlasem participantů  

a participantek výzkumu. Každý rozhovor proběhl pouze jednou. Doba trvání jednotlivých 

rozhovorů byla různá. Nejkratší rozhovor trval půl hodiny, nejdelší hodinu a čtvrt. 

Participanti a participantky výzkumu dopředu sice neznali otázky, nicméně věděli ze zpráv 

či e-mailů, které předcházely domluvě samotného data a času rozhovoru, na jaké téma se 

bude hovořit.  

Jeden rozhovor probíhal s každým z manželů zvlášť. U pěti rozhovorů byli přítomni 

oba manželé a rozhovor byl veden s oběma zároveň. Tato skutečnost také měla své kladné 

a záporné stránky. Mezi záporné patří ta, že osoby s českým občanstvím v rozhovoru 

zaujímaly větší prostor, navzdory mé snaze zapojovat oba rovnoměrně. Nicméně je nutné 

zmínit, že administrativní procesy spojené s pobytem manžela či manželky, ke kterým se 

vázala velká část výzkumných témat, měly na starosti právě čeští občané a české občanky. 

Kladnou stránkou společného vedení rozhovoru byla možnost vzájemného doplňování  

a tedy podávání ucelenějšího a kompletnějšího vyprávění.  

Některé rozhovory byly vedeny výhradně v češtině, jiné česko-anglicky, jeden pouze  

v angličtině. Během rozhovoru jsem měla sepsané okruhy otázek, na které jsem se 

postupně vyptávala. Někdy byla témata přeskakovaná a pak jsme se k některým znovu 

vraceli podle toho, jak se rozhovor vyvíjel. V zásadě se jednalo o pět okruhů, přičemž na 

třetí okruh byl kladen největší důraz.  

1. Před uzavřením manželství (seznámení, udržování vztahu, pobytový status partnera/ky) 

2. Uzavření manželství (administrativní kroky, změna příjmení) 

3. Po uzavření manželství (podání žádosti o přechodný pobyt, pobytová kontrola, výslech, 

hledání práce, narození dětí, podání žádosti o trvalý pobyt, pobytová kontrola) 

4. Zhodnocení procesu (možnosti zlepšení procesu, vliv na manželský život) 

5. Sociodemografické údaje (věk, vzdělání, profese, věk dětí) 
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 U jednoho páru k podání žádosti o přechodný pobyt došlo ještě před uzavřením 

manželství. Na konec rozhovoru jsem zařadila i otázky sociodemografického charakteru; 

přestože se jedná spíše o formální záležitost, pro výzkum jsou tyto údaje také důležité. 

 Během rozhovoru jsem se plně soustředila na samotné vyprávění participantů 

a participantek výzkumu, žádné poznámky stranou jsem si tedy nepsala. Kromě diktafonu 

jsem měla i list s výzkumnými oblastmi a jednotlivými částmi, abych žádnou důležitou 

nevynechala. 

Po ukončení formálního rozhovoru a vypnutí diktafonu jsem s participanty 

a participantkami výzkumu většinou zůstala ještě nadále sedět při neformálním rozhovoru, 

což se ukázalo jako velmi přínosné. Při této příležitosti jsme často narazili na některé další 

zajímavé situace, diktafon jsem tedy zapnula ještě jednou či vícekrát, abych vyprávění 

zachytila. 

Všechny rozhovory proběhly dobrovolně a bez nároku na odměnu. Za jeden 

manželský pár, jejichž rozhovor proběhl v kavárně, jsem zaplatila útratu. Naopak 

participanti a participantky výzkumu, u kterých rozhovor proběhl v domácnosti, mně 

nabídli malé občerstvení. Jak jsem již zmiňovala, jeden rozhovor byl spojen s pozváním na 

večeři. 

Po uskutečněných rozhovorech jsem informace doplnila v jednotlivých případech 

formou zaslání dodatečných otázek emailem či soukromou zprávou na facebooku. Tuto 

možnost jsem měla odsouhlasenou po rozhovoru se všemi participanty a participantkami 

výzkumu. 

3.3.2 Přepis a analýza interview 

Všechny rozhovory byly doslovně přepsány.41 V přepisu rozhovorů byly do závorek 

uvedeny významnější neverbální projevy, např. (smích), (zamyšlení), vnější zásahy do 

rozhovoru (telefonát), informace nesouvisející s tématem (rozhovor o odpadkovém koši) či 

komunikace ve španělštině mezi manželskými páry. Nedokončení vět a pauza jsou 

uvedeny třemi tečkami bez závorek … .  Analýza probíhala prostřednictvím segmentace  

a kódování. Kódování je analytický způsob, díky kterému je možné nasbíraná data 

uspořádat. V této práci jsem kódování pojala jako zjednodušování a redukci dat pro snazší 

manipulaci s nimi (Coffey a Atkinson 1996). Všechny rozhovory byly okódovány 

41 Dva rozhovory jsem přepsala sama, čtyři rozhovory byly po domluvě přepsány mou kamarádkou. Na 
způsobu přepisu i na odměně jsme se předem dohodly. 
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induktivním způsobem. Induktivní přístup kódování znamená, že jsou kódy vytvářené 

během analýzy z dat (Heřmanský, 2014/2015). Ke kódování jsem využila tři typy kódů, 

kódy popisné, které hovoří o obsahu, interpretativní, zobrazující výklad dané odpovědi,  

a strukturní, které identifikují opakující se témata (Miles, Huberman, 1994: 50–88). Na 

základě strukturních kódů byly vytvořeny následující kategorie:  

1. zpochybňování  

2. rezistence  

3. uznání  

Všechny kategorie jsou detailněji rozebrány ve výzkumné části.  

Citace participantů a participantek výzkumu jsou v některých případech mírně 

redigovány. Pro zachování plynulosti textu vynechávám slova, která se opakují (a toto 

opakování nemá větší význam) a nadbytečné „slovní vycpávky“. Třemi tečkami v závorce 

(…) označuji, že výpověď pokračovala, ale pro samotnou citaci, nebyla potřebná. Anglické 

citace jsou volně přeloženy (jedná se o můj vlastní překlad) a zároveň v poznámce pod 

čarou je jejich původní verze, kterou uvádím z důvodu autentičnosti.  

V některých případech citace participantů a participantek výzkumu doplňuji 

poznámku uvedenou v hranatých závorkách, buď abych předešla možným nejasnostem 

nebo pro zachování slíbené anonymity. Velkým písmenem X jsem označila názvy. Kromě 

Prahy názvy měst nezmiňuji. 
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4 VÝZKUMNÁ ČÁST 

 Jak již bylo v úvodu zmíněno, cílem této práce je odpovědět na dvě výzkumné 

otázky: jakým způsobem migrační integrační politika České republiky konstruuje 

binacionální manželství a jak tato politika ovlivňuje každodennost těchto manželství. Nyní 

představím kategorie, které z analýzy uskutečněných rozhovorů vzešly. Bude se jednat  

o kategorii zpochybňování, dále rezistence a nakonec uznání. Kategorie zpochybňování 

bude popsána nejpodrobněji vzhledem k její důležitosti. Za každou kategorií bude 

následovat menší shrnutí. Finálně pak budou shrnuty v závěru práce. 

4.1 ZPOCHYBŇOVÁNÍ 
Vzhledem k tomu, že zkoumané páry vždy tvořil jeden občan či jedna občanka ze 

zemí mimo Evropskou unii, tyto osoby jsou v českém právu automaticky řazeny do druhé 

kategorie migrantů a migrantek. Proto je jejich manželství permanentně (respektive do 

doby získání trvalého pobytu) zpochybňováno státními institucemi. V této kapitole se 

zaměřím na to, jakým způsobem jsou tyto manželské páry zpochybňovány. Domnívám se, 

že toto zpochybňování probíhá v procesu a ve třech základních rovinách. Jedná se o rovinu 

symbolickou, institucionální a individuální. Tyto tři roviny se samozřejmě do velké míry 

prolínají a vzájemně na sebe působí. V následujících řádcích tedy chci ukázat, jak toto 

zpochybňování ve zmíněných rovinách probíhá.    

Od doby, kdy vstoupila v platnost novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců 

na území České republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, tj. od 

21. 12. 2007, je na manželské páry, z nichž jeden je občanem/kou země mimo Evropskou 

unii a podá si žádost o povolení k přechodnému pobytu na území České republiky 

rodinného příslušníka občana Evropské unie (dále jen žádost o přechodný pobyt), a priori 

nahlíženo jako na fingovaná manželství, uzavřená za účelem rychlejšího získání trvalého 

pobytu pro občana země mimo Evropskou unii.  

Ke zpochybnění těchto manželských párů dochází tedy již v symbolické rovině 

právní vědy, která se dále realizuje v rovině institucionální, zejména Odborem azylové  

a migrační politiky, cizineckou policií, a má vliv na další státní orgány (například úřad 

práce atd.). Následuje pak konkrétní jednání úředníků a úřednic a cizinecké policie se 

samotnými účastníky a účastnicemi tohoto procesu. Tím se dostáváme na rovinu 

individuální.  
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Pokládám za důležité zmínit, že problematika fingovaných manželství je všeobecně 

známa. V českém prostředí (díky médiím a zprávám z ministerstva vnitra, případně  

z cizinecké policie) se vytvořil určitý „mýtus“ o počtu těchto fingovaných manželství. 

Přestože nikdo neví, kolik jich přesně je42, všichni si „tak nějak“ myslí, že jsou poměrně 

hojně rozšířena. Stejně tak participanti a participantky výzkumu v rozhovorech slovo 

fingovaný sňatek několikrát použili. A dokonce souhlasili, že je nutné, aby i oni byli 

kontrolováni, protože proti fingovaným manželstvím je nutné bojovat. V tomto vnímání 

vidím určitou somatizaci nadvlády, jak o ní hovoří Bourdieu (2000). Stejně jako 

androcentrické vidění sociálního světa „legitimuje vztah nadvlády tím, že z něho činí 

součást logické přirozenosti, jež sama je přitom naturalizovanou sociální konstrukcí“ 

(Bourdieu 2000: 24), tak v podobném významu participanti a participantky výzkumu, 

pokládají za logické a přirozené, že je jejich vztah zpochybňován a že státní moc má právo 

jejich vztah kontrolovat a zpochybňovat. 

 

Karel (občan České republiky): „Mně by, já se přiznám, že by mně vůbec nevadilo jít na 

nějakej pohovor, protože chápu, že ten stát musí kontrolovat, jestli to není fiktivní sňatek, 

takže by mi vůbec nevadilo chodit na nějakej pohovor nebo to nějak dokládat a podobně, 

spíš bych řekl, že by neměl…, že by měl investovat energii stát do toho, aby tohlento 

kontroloval, a ne energii do toho, aby i úplně bezproblémový lidi strávili desítky hodin 

těma administrativníma úkonama jako.“ 

 

Eliška (občanka České republiky): „Musí to [pobytové kontroly] dělat, musí přijít  

a zkontrolovat, je to jedna z věcí, kterou musí udělat, abys dostal povolení k přechodnému 

pobytu.“43  

Anh (občanka Vietnamské socialistické republiky): „Musí jako kontrolovat, jako pracovat, 
jako normální.“ 

 Tím, že sami participanti a participantky moc institucí nezpochybňují a naopak 

uznávají, sami tyto mocenské vztahy udržují. Než se páry vymaní z nahlížení na svůj 

svazek jako na fingovaný, tedy z procesu zpochybňování, musí projít několika 

administrativními kroky, které do větší či menší míry ovlivňují jejich každodennost. Proces 

42 Viz kapitola 2.3.1 Fingované sňatky – historie versus současnost 
43 „They had to do it, they have to go and check, it is one of the things they had to do in order to be able to 
rent you the residence.“ 
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zpochybňování začíná podáním žádosti o přechodný pobyt, pokračuje pobytovou 

kontrolou, výslechem a částečně je ukončen získáním přechodného pobytu. Částečně 

proto, že při žádosti o trvalý pobyt rodinného příslušníka občana Evropské unie – občana 

třetí země (dále jen žádost o trvalý pobyt), je pár znovu podroben pobytové kontrole. Na 

otázku, zda existují nějaké metodické postupy či příručky, podle kterých státní správa 

postupuje při kontrole, respektive ověření těchto manželství, aby bylo možno odhalit 

účelově uzavřené sňatky, jsem od ředitele cizinecké policie PhDr. Tomáše Haišmana 

dostala následující odpověď. „Dále je pak postupováno dle příslušných právních předpisů, 

především podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvem vnitra nebyl vydán žádný interní 

akt řízení či jiný podobný předpis stran postupů cílených na ověření, zda se v konkrétním 

případě nejedná o účelově uzavřený sňatek; postupy se řídí výše citovanými zákony.“ 

Proces zpochybňování tedy probíhá pouze na základě výkladu příslušných zákonů. 

Jednotlivé kroky zpochybňování nyní blíže popíši.  

4.1.1 Proces zpochybňování zahájen 

Podáním žádosti o přechodný pobyt začíná celý proces zpochybňování. Žádost  

o přechodný pobyt je nutné podat na Odboru azylové a migrační politiky (dále jen 

Odbor).44 Společně s touto žádostí se také předkládá cestovní doklad, doklad potvrzující, 

že je osoba rodinným příslušníkem občana Evropské unie, dvě fotografie, doklad 

o zdravotním pojištění a doklad o zajištění ubytování na území České republiky. 45 

Momentem podání žádosti začíná dohled a kontrola manželského páru ze strany Odboru 

a cizinecké policie. Tohoto dohledu je si manželský pár dobře vědom.46 Foucault (2003) 

vidí specifičnost mocenských systémů ve způsobu výkonu moci, moc je tak vykována 

jednáním, jak jedni působí na druhé. V následujícím textu chci ukázat, jak Odbor 

a cizinecká policie svou moc využívá. 

Přímo na Odboru při podání žádosti o přechodný pobyt je některým párům 

doporučováno donést svatební fotky, případně další dokumenty v podobě výpisů hovorů ze 

44  Důležité je zmínit, že úředním jazykem na příslušných orgánech je pouze čeština, participanti 
a participantky ze zemí mimo EU při podání žádosti nemají úroveň češtiny natolik vysokou, aby žádost 
mohli vyřídit sami. Proto tyto administrativní kroky musí vyřizovat společně s českým manželem či českou 
manželkou. 
45  Přechodný pobyt [online]. [cit. 2016-06-17]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/prechodny-
pobyt.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d 
46 Často si skutečnost, že bude kontrolován, pár uvědomuje ještě před podáním žádosti o přechodný pobyt, 
například při uzavření svatby. 

33 
 

                                                           



Skype nebo emailů47, které mají podpořit skutečnost, že se jedná o opravdový svazek. 

Zajímavé jsou zde dva aspekty. První aspekt, jak státní aparát na jedné straně po žadatelích  

a žadatelkách o přechodný pobyt využívání moderních technologií vyžaduje jako důkazní 

materiál transnacionálních vztahů a na druhé straně zamezuje jejich využívání 

v uprchlických táborech 48 . Dalším aspektem je, že o tomto doporučení ze strany 

úředníků/nic doložit „neoficiální“ dokumenty hovoří pouze dva páry (Amanda a Karel 

a Eliška a Fabio). Vzhledem k tomu, že „neoficiální“ dokumenty nejsou na stránkách 

ministerstva nikde zmiňovány, domnívám se, že záleží pouze na osobním rozhodnutí 

jednotlivých úředníků/nic, zda informaci sdělí. Tedy podle toho, jak na daný pár nahlíží 

úředník/ce, tj. do jaké míry jejich svazek zpochybňuje či uznává. Doložit nejrůznější 

dokumenty vyžaduje ale také vlastní fantazii. Karel hovoří o tom, že některé dokumenty 

doporučil úřad, další si ale obstarali podle vlastního uvážení (společné letenky, fotky 

z různých období, pobyty z hotelů). 

Karel (občan České republiky): „Já jsem se ptal, oni řekli jako, čím víc tam toho dáme, tím 

to bude lepší, tak jsme tam dali všechno, co nás napadlo jako.(…) Já jsem se ptal, mám 

tam dát i nějaký fotky? A oni řekli „Jo, to by pomohlo.“ A nějaký letenky? „Jo, jasně.“ Oni 

nám určitě řekli, ať tam dáme ty nájemní smlouvy, to nám asi řekli. A ty ostatní věci jsem 

vyzjistil, jestli by to mohlo pomoct.“ 

Odhalování soukromí je tedy součástí podání žádosti o přechodný pobyt. Čím více 

se pár odhalí již na začátku, tím méně může být nadále zpochybňován. Pro Karla 

s Amandou podání žádosti sice znamenalo dodání osobních dokumentů mapující jejich 

vztah od raných počátků. Následkem toho, jak se Karel domnívá, ale mohli přeskočit jeden 

krok v procesu zpochybňování – výslech. 

Jinou zkušenost s podáním žádosti o přechodný pobyt mají Žofie s Fabiem. Již 

tento první krok se pro ně stal poměrně složitou záležitostí hned z několika důvodů. Odbor 

se nenacházel v jejich městě 49, museli tedy na odbor dojíždět autem. Tuto službu jim 

poskytoval otec Žofie. O to víc ale bylo manželskému páru nepříjemné, že na Odbor 

museli jezdit opakovaně. Skutečnost, že si celou záležitost nepamatují zcela přesně, může 

naznačovat snahu negativní zážitky zapomenout.  

47 Viz Jak na pobyt v ČR: čtení po indicku. In: Alice a Indie [online]. [cit. 2016-06-19]. Dostupné z: 
http://indicky.blogspot.cz/2013/10/jak-na-pobyt-v-cr.html 
48 Viz. AHMED-ČERMÁKOVÁ, Martina. Svědectví dobrovolnice: Co se děje v táboře Bělá-Jezová. 
Svobodné fórum [online]. 2015 [cit. 2016-06-19]. Dostupné z: http://svobodneforum.cz/svedectvi-
dobrovolnice-co-se-deje-v-tabore-bela/ 
49 Vzdálenost mezi městem pobytu a Odborem byla cca 40km. 
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Žofie (občanka České republiky): „No, podávali jsme [žádost o přechodný pobyt] no. 

A tam to bylo taky nějak komplikovaný, já si to moc nepamatuju, ale museli jsme tam… do 

[města X] jsme museli jet strašně mockrát. Asi sedmkrát jsme tam jezdili. No a nejdřív mu 

chtěli udělat nějaký jakoby zkoušky, takže paní začla na něj mluvit česky. Já říkám jako: 

„My jsme si nedomluvili žádnou zkoušku.“ A ona: „No jako, jestli tady chce mít jako 

přechodnej pobyt, tak musí něco to.“ A já říkám: „Ale jak to, jako?“ Takže jako úplně 

prostě to. Pak tam zase byla jiná paní, ta už nám jako domluvila schůzku (…).“ 

Pokud odečteme poslední tři návštěvy, které se týkaly výslechu, opakované 

návštěvy Odboru jsou většinou způsobené nutností dodat chybějící dokumenty. Četnost 

návštěv tedy jednak ovlivňuje znalost postupů ze strany úřadu (podání žádosti o přechodný 

pobyt není podmíněno jazykovou zkouškou z češtiny) a také schopnost manželského páru 

získat potřebné informace. Dle zkušenosti Žofie i Karla vyplývá, že v procesu 

zpochybňování hraje důležitou roli i rovina individuální. V případě neznalosti procesu ze 

strany úřadu je tak proces zpochybňování prodlužován v řádu měsíců, v opačném případě 

trvá několik týdnů.  

Důležitá je i samotná doba a místo podání žádosti. Eliška hovoří o tom, že přestože 

s manželem plánovali bydlet v Praze, žádost podali na Moravě v místě trvalého bydliště 

Eliščiných rodičů, jež bylo také uvedeno v žádosti o přechodný pobyt. Toto rozhodnutí 

zvolili na základě negativních referencí50 na Odbory v Praze. Domnívám se ale, že podání 

žádosti v menším městě51, kde navíc měla i Eliška trvalé bydliště, je možnost, jak snížit 

míru zpochybnění ze strany policie. Menší město vede k nižší anonymitě obyvatel.   

Eliška (občanka České republiky): „Takže, normální lidi jezdí na líbánky (smích), my jsme 

jezdili na cizineckou policii. Bylo to docela zajímavý, (…). Díky bohu já jsem z Moravy, 

takže jsem za žádnou cenu nechtěla dávat permanentní adresu někam sem [do Prahy], 

takže jsme všechno řešili na Moravě. (…) Takže jsme o to zažádali prakticky, já nevím, 

třeba v sobotu byla svatba a hnedka v pondělí jsme už jako byli na policii… Tam nám už 

řekli, co budeme potřebovat, takže jsme měli pár fotek ze svatby atd.“  

V době, kdy Eliška a Fabio podávali žádost o přechodný pobyt, tato kompetence 

ještě spadala pod cizineckou policii52. Přestože nyní nedokáži posoudit, zda úřad cizinecké 

50 Dlouhé fronty a čekací doby, nepříjemné chování úředníků a úřednic atd.     
51 Cizinecká policie se nacházela ve městě s necelými 27 tis. obyvateli.  
52 Od 1. 1. 2011 byla služba cizinecké policie do velké míry transformována a část kompetencí převedena 
pod Ministerstvo vnitra. 
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policie proces zpochybňování vykonával rychleji, nabízí se kladná odpověď s logickým 

odůvodněním, že celý proces vykonávala pouze jedna instituce – cizinecká policie. Od  

1. 1. 2011 ale vyřizování žádostí spadá pod Odbor s tím, že se cizinecká policie na procesu 

spolupodílí. Komunikace mezi dvěma institucemi tak proces zpochybňování může 

protahovat. 

Důležité je zmínit i čas podání žádosti. Eliška a Fabio žádost podali první pracovní 

den po svatbě. Filip s Claire ihned po získání potvrzení oddacího listu z matriky z Brna, 

Mirka a Semsu po příjezdu Semsu do České republiky. Snaha co nejdříve zahájit proces 

zpochybňování s vidinou jeho ukončení je společným jmenovatelem všech párů. Jak ale 

ukáži v další části, navzdory snaze proces zpochybňování co nejvíce urychlit mohou další 

administrativní kroky proces opět pozdržet.   

4.1.2 Pobytová kontrola  

Dalším krokem v procesu zpochybňování je pobytová kontrola. Pobytovou kontrolu 

provádí cizinecká policie, může se jednat o policejní dvojici nebo jednotlivce, většinou bez 

znalosti angličtiny. Tato kontrola je neohlášená a může přijít kdykoliv (včetně víkendů či 

svátků). V této souvislosti policie vystupuje v roli dohlížitele, jak o ní pojednává Foucault 

(2000). Typ moci, který vykonává, a mechanismy, které využívá, pronikají do nejmenšího 

detailu sociálního pole (ibid.). V jednání odboru a chování policie je znatelné, že míra 

zpochybnění reálně ovlivňuje samotnou pobytovou kontrolu. Opět se tak dostáváme do 

roviny individuální. Čím menší pochyby, tím kratší a formálnější kontrola a naopak, čím 

větší podezření, tím důkladnější a častější kontroly. Kontrola může být v procesu dokonce  

i vynechána, jak tomu bylo v případě Filipa a Claire, může probíhat velmi formálně pouze 

několik minut, delší dobu a důkladněji nebo se několikrát opakovat.  

Samotná kontrola může mít více podob. Formální postup potvrzuje Mirka. 

Pobytová kontrola přišla ve všední den kolem poledne, kdy doma byla pouze ona sama. 

Díky skutečnosti, že jeden z policistů, který pobytovou kontrolu prováděl, byl manžel 

Mirčiny známé, policisté ani nešli dovnitř.  

Mirka (občanka České republiky): „No ale my jsme v tomhletom měli trošku výhodu, dá se 

říct, protože zrovna přišel pán policajt, manžel jakoby mý známý, jakože mu říkala, že 

„hele já znám prostě holčinu, co jí přijel muslim a tady spolu žijou.“ A zrovna on zvonil u 

našich dveří, takže když jsem mu řekla, kdo jsem, tak on řekl „jo tak, tak, tady je to 

v pořádku“. Takže to bylo více méně fajn.“ 
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Menší město a možné známosti mohou proces zpochybňování učinit lidštější, 

nicméně to ale automaticky neznamená, že by se proces rázem zrychlil, či nějaké další 

kroky byly vynechány. Jinou podobu kontroly popisuje Amanda, pobytová kontrola 

v prvním případě proběhla ve formě nezúčastněného pozorování zvenku.  

Amanda (občanka USA): „Vzpomínám si, že jednou, ještě než jsem dostala povolení  

[k přechodnému pobytu], jsem se chystala do práce a všimla jsem si někoho, jak sedí 

v autě, my jsme bydleli v rodinném domě, takže někdo seděl v autě před naším domem. 

Myslela jsem, bylo to zvláštní, protože to byla chvilka, byla jsem připravená odejít do 

práce. Najednou jsem otevřela dveře, abych odešla a oni odjeli. Takže si myslím, že čekali, 

dívali se, jestli odejdeme z domu. Ale nemluvili s námi, jenom… Myslím, že to byla jedna 

kontrola (smích).“53  

Přestože tento zážitek Amanda bere s humorem, událost ukazuje, že 

manželský/partnerský 54  pár může být (a pravděpodobně také je) během procesu 

zpochybňování pod drobnohledem55 a to minimálně do doby, než je pozván k výslechu 

nebo je udělen přechodný pobyt. Tím, že je manželství (a v tomto případě i partnerství) 

jako takové předem považované za fingované, snahou státních orgánů je najít záminku, jak 

manželství/partnerství zpochybnit a následně pobyt neudělit. Policie tak sleduje, zda pár 

opravdu společně bydlí na uvedené adrese žádosti o přechodný pobyt. Je pravděpodobné, 

že  

o podobných kontrolách se páry často ani nedozví. Kromě pozorování ze strany cizinecké 

policie u Amandy a Karla došlo i k obvyklé pobytové kontrole. Jak ale popisuje Karel, 

jednalo se spíše o formální záležitost, která trvala jen několik minut. 

Karel (občan České republiky): „No, spíš formální, my jsme přijeli domů, oni tam čekali. 

Přijeli jsme spolu teda, oni tam čekali a přestavili se, že jsou od tý policie a my jsme, jsme 

je pustili dovnitř a oni se koukali někam do obýváku a možná se ptali na nějakejch pár 

otázek jako, jestli tady jakoby žijem (…) Ale nebylo to ve smyslu, že by si třeba prohlíželi 

koupelnu, jestli tam jsou dva zubní kartáčky a takovýhle detaily jako.“ 

53„One time before it was accepted, I remeber I was getting ready for work and I noticed that somebody was 
like sitting in a car, it was a family building, our family house, so, there is somebody sitting in a car outside 
our house. I thought, it was strange because it was while I was getting ready. And once I opened the door to 
leave, they drove away. And so I think that they were waiting to see… if we came out of the house. But they 
didn't talk to us, they just… I think that was one visit (smích).“ 
54 V době podání žádosti o přechodný pobyt byli Amanda a Karel registrovaní jako druh a družka. 
55 Celá situace tak připomíná spíše scény z detektivních či policejních amerických filmů. 
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Zajímavý je fakt, že policie v tomto případě na Amandu a Karla čekala. V případě, 

kdy nikdo z páru není doma, totiž policie většinou odchází. Je tak i docela možné, že 

policie již z dřívějšího pozorování věděla, v kolik se pár obvykle vrací domů. 

Půlhodinovou pobytovou kontrolu popisuje Pedro. Jednalo se o poněkud 

důkladnější kontrolu, nicméně pouze jednorázovou. Kromě otázek, kde manželský pár spí, 

policii také zajímalo, zda je dům dost velký pro čtyři osoby – manželský pár, Žofiina otce 

a syna. 

Pedro (občan Peru): „Pouze dvě ženy, policistky. Přišli do domu v [městě X], ptali se na 

nějaké otázky, aby měli zprávy. Rozhlíželi se uvnitř v domě, jak spíme. (…) Kde spíme, na 

jakém místě, jestli je zde dost místa pro čtyři lidi, ano, její syn, její otec… To je všechno.“56  

Bydlení u rodičů české manželky nebo českého manžela by se mohlo zdát jako 

jeden z dalších aspektů, který by mohl proces zpochybňování zmírnit. Dle mého mínění je 

těžko představitelné, že by v jedné domácnosti mohl žít manželský pár, který by nebyl 

„skutečný“, společně s otcem a dítětem manželky. 

Nejvíce kontrol absolvovala Anh. Pobytová kontrola k nim domů přišla minimálně 

třikrát. V tomto případě hovořím o minimálním počtu, jelikož oba vědí, že cizinecká 

policie hovořila i s jejich sousedy/kami. Není ale zcela zřejmé, zda otázky sousedům/kám 

byly položeny v rámci jedné ze tří kontrol nebo zcela mimo tyto tři termíny. Během 

prvních dvou kontrol byla doma pouze Anh. Když pobytová kontrola přišla poprvé, Vlado 

byl zrovna na dvoutýdenní služební cestě v zahraniční. S policií tedy hovořila pouze Anh. 

První kontrola byla poměrně důkladná, policie chtěla vidět Vladovo oblečení, společné 

fotky, hygienické potřeby. Pobytovou kontrolu poněkud zarazilo, že v koupelně chybělo 

Vladovo holení, které s sebou měl na služební cestě. Po prohlídce policisté pravděpodobně 

nebyli zcela spokojeni, z toho důvodu se pobytová kontrola opakovala zhruba o měsíc 

později. Opět byla doma jenom Anh, jelikož Vlado byl na večerním semináři. Anh Vlada 

kontaktovala a následně ukázala policii textovou zprávu, kterou jí poslal. Policie tedy 

odešla. Při poslední kontrole již byli oba dva přítomní doma, jak bylo zřejmé, tento aspekt 

byl pro policii poměrně zásadní.   

56 „Just two women, police. They went to house in [město X], they asked some questions to hear that. They 
was looking the house inside, how we sleep.(…) Where we sleep, how's the place, if there is enough place to 
live for four persons, yes, her son, her dad… That's all.“ 
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Vlado (občan České republiky): „Takhle. Bylo vůbec zajímavý, pro mě bylo srandovní, 

když jsme tady byli oba dva, to bylo, co přišli naposled, jsme byli oba dva doma (…) a „tút, 

tút“ a Anh říká „jako má policie“, jako že to prostě bylo to zvonění, jako toho drsnýho 

poznáte, jakože kdo to je, že to je policie. Protože normálně lidi zvoněj jako decentnějc  

a oni zvoněj, jakože prostě zmáčknou nahlas no. A potom oni přišli semka tady do chodby, 

že jo, a tak nás viděli oba dva a už byli jako spokojený a na věci se moc nedívali. Chtěli asi 

nejdřív vidět fotky, no. Já jsem jim říkal, že společně fotky jako moc nemáme, že jo, že ty 

svatební máme jako na disku, jako na tom, na cedečku… Já tady mám kalendář na rok 

2011 [na každý měsíc mají s Anh společnou fotku]. A oni říkaj, „nemáte někde víc?“ Já 

jsem tady řekl, že tady mám jako toho plnej disk, tak jsem to začal hledat a říkám „no jo, 

tak poďte dál“ a oni říkali „my bysme se museli zouvat“.“ 

Příchod policie Anh poznala již podle stylu zvonění, z jednání policie bylo zřejmé, 

že cílem kontroly nebyla důkladná prohlídka osobních věcí, ale zastihnout manželský pár 

pohromadě. Společné fotografie, nejlépe vystavené po bytě, jsou pro polici zásadním 

důkazem „pravosti“ manželského páru. Při třetí kontrole ale stačilo pouze ujištění, že 

fotografie pár vlastní alespoň v elektronické podobě.  

Jak je vidět, aby byl manželský svazek co nejméně zpochybňován, jeho „pravost“ 

je nutné pravidelně potvrzovat společnými fotografiemi (ať už při podání žádosti 

o přechodný pobyt, tak i při pobytové kontrole) a dalšími věcmi, které by mohly dokázat, 

že manželský vztah je skutečný. Vizualita a materialita se tedy stávají důležitým nástrojem 

výkonu moci. Policie se zaměřuje na materiální důkazy emocionálních vztahů a tím se 

snaží vztah komodifikovat, tedy posunout ho z roviny emocionální do roviny materiální, 

což se v praxi jeví jako poměrně nemožné a zároveň i absurdní, zvláště když připomenu, 

že ani neexistují žádné interní pokyny, které by napomohly policii, jak postupovat. Je jisté, 

že se policie řídí podle nějaké své „obecné“ představy, jak by měla vypadat společná 

domácnost manželského páru.57 

Lze shrnout, že pobytové kontroly mohou mít různou podobu, od nezúčastněného 

pozorování, přes několikaminutové formální návštěvy, až k opakujícím se a důkladným 

prohlídkám osobních věcí. V každém případě pobytová kontrola potvrzuje absurdnost 

celého procesu. Represivní složka státu – cizinecká policie, kontroluje abstraktní 

emocionální vztah dvou lidí. Hledá materiální důkazy jejich vztahu v podobě společných 

57 Otázkou pak je, jak by při kontrole obstál manželský pár, který by chtěl žít alternativním způsobem, 
například v maringotce. 

39 
 

                                                           



fotografií, hygienických potřeb, manželské postele atd. Na základě těchto formálních 

„důkazů“ pak uznává či zpochybňuje manželský svazek. Jak jsem již zmiňovala na 

začátku, délka pobytové kontroly a její četnost se odvíjí od míry zpochybnění manželského 

svazku ze strany policie. Policie je nucena přijmout tuto roli, která často ani jim samotným 

není příjemná, a při opakujících se prohlídkách se pro policii stává rutinní záležitostí.  

4.1.3 Výslech  

Následujícím krokem v procesu zpochybňování je absolvování výslechu. Přestože 

slovo výslech je neutrální právní pojem, vyvolává negativní konotace. Ve správním řízení 

se provádí důkaz výslechem účastníka řízení za účelem zjištění skutečného stavu věci. Již 

ze samotného názvu je patrné zpochybnění manželství v symbolické rovině. Na manžela či 

manželku je tedy i po jazykové stránce (jsou označeni jako vyslýchaný účastník řízení) 

pohlíženo jako na podezřelého či podezřelou. Slovo výslech proto pokládám za velmi 

pejorativní a krajně nepřiměřené. V angličtině i ve francouzštině se používá neutrální slovo 

interview58, což by bylo mnohem přijatelnější. Negativní nádech slova výslech reflektuje  

i Vlado. 

Vlado (občan České republiky): „Oni to nenazývají pohovor, oni to nazývají výslech, aby 

nějak policejně to znělo. No jak jste se ptala na ty pocity, tak mně to přijde jako… Mohl by 

to bejt právě pohovor nebo rozhovor, ale proč výslech, to není nutný…“  

Obě osoby z manželského páru dostanou pozvánku k výslechu na určitou hodinu. 

K výslechu se musí dostavit pár včas59 a společně. Samotný výslech ale absolvuje každý 

zvlášť, přičemž první na řadu jde osoba, která podala žádost o přechodný pobyt. Pokud má 

pár právní/ho zástupce/kyni, výslechu se účastní i jejich právník/čka. Nikdo z mých 

participantů a participantek tuto možnost nevyužil. Doba trvání výslechu je různá. Může se 

jednat o půlhodinu až několik hodin. I zde platí, že čím víc je pár zpochybňován, tím delší 

dobu výslech trvá a obráceně, čím menší zpochybnění, tím je výslech kratší. Je také 

možné, že je pár výslechu zcela ušetřen, podle toho, jak proběhla pobytová kontrola. Pro 

žadatele/ku  

o přechodný pobyt je také nutná přítomnost tlumočníka/ce hrazeného/né na vlastní 

náklady. Kromě žadatele/ky o přechodný pobyt se výslechu účastní pracovník/ce odboru 

a další přítomná úřední osoba. Cílem výslechu je prověření manželského páru a nalezení 

58 Informaci jsem získala od soudního tlumočníka, se kterým jsem o problematice diskutovala. 
59 Žofie s Pedrem se k výslechu dostavili se zpožděním 15–30 minut z důvodu dopravní situace, k výslechu 
už ale nebyli připuštěni a museli si objednat novou schůzku. 
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rozporů v odpovědích, na základě kterých by přechodný pobyt nebyl udělen. V některých 

případech existuje po uskutečnění výslechu možnost vysvětlit nestejné odpovědi za účasti 

obou manželů. Mí participanti a participantky výzkumu k možnému objasnění odpovědí 

nebyli pozváni.  

Pokládané otázky se nejprve týkají osobních údajů, poté většinou mapují počátek 

vztahu, jeho průběh, uzavření svatby, detailní popis bytu, otázky týkající se manžela/ky, 

rozdělení domácích prací, finanční situace, společně tráveného času atd. Závěrečná otázka 

je otevřená a umožňuje dotazované osobě na závěr své výpovědi sdělit správnímu orgánu 

nějaké důležité skutečnosti, které doposud nebyly objasněny. Kladené otázky nejsou 

genderově neutrální, přestože by se stejnou měrou měly dotýkat obou z páru. Není 

výjimkou, že otázky vstupují i do prostoru intimních informací. Například otázka 

odpovědnosti za reprodukci, respektive nereprodukci, byla směřována pouze na Elišku. 

V tomto jednání je jasně zřetelné, jak patriarchální řád60 v podobě Odboru považuje za 

nutné neustále kontrolovat ženskou sexualitu a reprodukci. Odmítnutí odpovědět by 

nicméně mohlo vést k většímu riziku nepřidělení přechodného pobytu pro jejího manžela. 

Uplatňování moci ze strany úřadů tak nutí odpovědět navzdory vnitřnímu odporu.  

Eliška (občanka České republiky): „No, nikdy nezapomenu, jak se mě ptal, jestli používám 

antikoncepci a jaký typ. Na které straně postele spíme, to byly takový asi nejintimnější 

otázky. Jako to mi přišlo takový hodně… Ještě třeba ta postel, ale ta antikoncepce mi 

přišla taková nechutná docela. Jakože do toho fakt už nikomu nic není. Ale prostě v tý 

chvíli, co mu řekneš, že jo, jako. (…) Asi by to šlo odmítnout. Ale je to takový jako fakt 

blbý, protože víš, že to potřebuješ a nemůžeš mu říct jako "tady vaše služby nestojí za nic, 

já pudu někam jinam," že jo.“ 

Pro Anh bylo nejtěžší odpovědět na otázky spojené s detailním popisem bytu. Na 

jedné straně se to může jevit jako banální otázka, na straně druhé se ale jedná o poměrně 

složitý úkol, právě z důvodu, že se jde o prostor, který obýváme s takovou samozřejmostí, 

že si pak těžko vybavujeme všechny detaily. Pro Anh tak složitou otázkou byla právě 

barva koberce. Především proto, že se nejednalo o jednobarevný koberec.61  

60 Nebo také patriarchální pohlavně-genderový systém. V tomto smyslu patriarchát „je takový pohlavně-
genderový systém, v němž muži zaujímají nadřazené postavení vůči ženám a v němž jsou vlastnosti a činnosti 
vnímané jako mužské hodnoceny výše než ty, které jsou vnímány jako ženské“ (Renzetti, Curan 2003: 22).  
61 Vzhledem k tomu, že můj rozhovor s Anh a Vladem proběhl v jejich bytě, sama jsem se přesvědčila o 
složitosti odpovědět na tak banální otázku. Má odpověď na barvu koberce se neshodla s odpovědí Vlada, 
přestože jsme se oba na koberec dívali.  
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Jak jsem již zmiňovala, rozpory v odpovědích mohou být v jednotlivých případech 

objasněny. Tyto rozpory ale nemusí být vždy způsobeny rozdílnou odpovědí manželského 

páru, ale také kvalitou tlumočení. 62 Tlumočník Anh a Vlada chyboval v jedné otázce, 

k ověření rozdílné odpovědi následně došlo pouze telefonicky.  

Vlado (občan České republiky): „Jak jste byl na svatbě oblečen, jak byla oblečena vaše 

manželka?63“ Já říkám, že manželka měla červené tradiční vietnamské šaty, (…) A tam 

tlumočník přeložil, jako neřekl červený, ale černý (…). To byl jako jediný rozdíl, kvůli tomu 

mi totiž právě volala jedna paní z ministerstva telefonem, říkala, že se nám to jako shoduje, 

jenom je rozdíl jako v barvě šatů na svatbě, jo, jako u manželky, já říkám, že to je jasný, že 

prostě červený a černý se rozlišuje jednou slabikou,(…) že máme na fotkách, že má červený 

šaty. A ona řekla, že to je nějak jako jasný, že to je vada tlumočníka a že to upravujou a že 

tím to je uzavřený.“ 

Míru zpochybnění manželského svazku během výslechu tak ovlivňuje i osoba 

tlumočníka/ce. K formálním stránkám výslechu ještě patří skutečnost, že není nahráván, 

ale pouze písemně zaznamenáván. Domnívám se, že při tak důležité události by nahrávání 

bylo žádoucí. Po ukončení výslechu jsou přečteny všechny zaznamenané otázky 

a odpovědi a vyslýchaný/á podepisuje každou stranu protokolu s tím, že je s ní seznámen/a. 

Kopii protokolu manželský pár nedostává automaticky. Z mých participantů 

a participantek výzkumu ji u sebe měl pouze Vlado a Anh.64 Výslech je pak posledním 

krokem k možnému získání přechodného pobytu. Manželský pár ale ještě musí počkat na 

oficiální vyjádření Odboru, což paradoxně může trvat nejdelší dobu.  

62 Přítomnost tlumočníka/ce při výslechu je povinná. Tlumočník/ce nesmí být v přímém příbuzenském vztahu 
s vyslýchanými, jelikož by mohl průběh výslechu ovlivnit. Existuje doporučený seznam tlumočníků/ic, ze 
kterého si manželský pár může vybrat, nicméně ani to není záruka kvalitního tlumočení. Pár si také může 
přivést vlastního/ní tlumočníka/ci. Rozhodnutí, zda přivedený/á tlumočník/ce může tlumočit, pak závisí na 
Odboru.  
63 Pro lepší ilustraci uvádím reálný výňatek z přepisu protokolu o výslechu vedlejšího účastníka řízení ve věci 
žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu na území České republiky: 
Otázka: Jak jste byl oblečen na svatbě? Jak byla oblečena Vaše manželka? 
Odpověď: Měl jsem černý oblek, bílou košili, červenou kravatu. Manželka měla červené tradiční vietnamské 
šaty. 
Otázka: Měla Vaše manželka svatební květinu? Kdo ji kupoval? 
Odpověď: Měla červeno oranžovou kytici. Kupovala ji moje sestra Veronika. 
64 Svou kopii protokolu mi Vlado poskytl nejen k nahlédnutí ale i ke kopii.  
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4.1.4 Doba trvání procesu zpochybňování  

Doba procesu zpochybňování od podání žádosti k získání přechodného pobytu má 

různou délku. Oficiálně, podle informací na stránkách Ministerstva vnitra65, je stanovena 

lhůta v délce šedesáti dnů ode dne podání žádosti. Tato lhůta ale není vždy dodržována 

ministerstvem. Z mých participantů a participantek výzkumu Claire, Amanda i Fabio 

přechodný pobyt získali v této lhůtě. Naopak pro Anh, Pedra a Semsu tato lhůta nebyla 

dodržena.   

V symbolické rovině se čas žadatelů a žadatelek o přechodný pobyt, ovládán 

státními institucemi (v tomto případě Ministerstvem vnitra), stává důležitou veličinou. Jak 

ukazuje ve svém článku o politice ekonomie času Andersson (2014), aktivní uzurpace času 

státními autoritami je určitou taktikou státní moci proti „nechtěným“ migrantům66  (2014: 

3). Ovládání času jiných je tedy strategií státní moci, při které žadatelé a žadatelky 

zůstávají několik měsíců v nejistotě. „Nechat lidi čekat (…) je nedílnou součástí 

uplatňování moci.“ (Lucht 2012: 72 in Andersson 2014). V případě detenčních táborů se 

jedná o určité zpomalení procesu migrace, pro mé participanty a participantky pak 

zpomalení procesu integrace. 

Semsu (občan Egypta): „Nejvíce to trvalo potom, po ten hovor čekali jsme asi tři měsíce 

a půl nebo skoro čtyři měsíce, takže dohromady půl roku.“ 

Podobná situace se objevila i u Anh, výslech absolvovala v listopadu, přechodný 

pobyt pak Anh získala v dubnu následujícího roku. Pro Pedra získání přechodného pobytu 

trvalo sedm měsíců od podání žádosti. Žofie do určité míry přiznává, že prodloužení doby 

bylo částečně způsobeno i chybějícími dokumenty, které postupně dodávali. Uvádí ale 

i příklad, kdy se dostavili na domluvenou schůzku, ale Odbor byl zavřený a nebylo možné 

získat potřebné informace ani na telefonické lince. 

Žofie (občanka České republiky): „No a vlastně my jsme tam jezdili víckrát, protože 

jednou jsme něco neměli, co jsme měli mít a prostě jsme tam zase museli jet. A vim, že 

jeden den my jsme byli objednaný v ten den, přijeli jsme tam a tam prostě nikdo. Zavřeno. 

(…) Volala jsem tam a ptala jsem se prostě, že bych chtěla teda objednat na jinej den, 

protože jsem byla objednaná, ale nikdo tam není, je tam zavřeno, čekali jsme tam půl 

65 Lhůty a počítání času [online]. [cit. 2016-06-16]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/lhuty-a-pocitani-
casu.aspx online 24.5 
66 Přestože Anderssonovy poznatky vychází z terénního výzkumu detenčního tábora ve Španělsku, týkají se 
tedy žadatelů o azyl, a v mém případě se jedná o žadatele a žadatelky o přechodný pobyt, vidím zde určitou 
shodu. 
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hodiny, jestli třeba náhodou někdo nevyjde. No a ona mi řekla prostě: „Já vám nemůžu s 

tím pomoct“ a todlecto a já říkám: „Ale tak je to číslo, který má dát informace, tak bych 

chtěla nějaký teda, nějakej kontakt na ně, že jo.“ A oni že žádnej kontakt nemaj, oni nemaj 

telefonní číslo. Tak já říkám: „Tak nic no, tak nashle.“ 

 Na jejich příkladu je vidět, jak je v praxi nakládání s časem nevyrovnaná  

a hierarchická záležitost. Státní správa není nijak penalizována za své chyby. Podobně je 

tomu i s plánovaným časem výslechu. Ze strany Odboru může dojít ke zpoždění 

a manželský pár musí poslušně čekat, až na ně přijde řada (i několik hodin)67. Pokud se ale 

pár k výslechu dostaví se zpožděním, k výslechu daný den nemusí být připuštěn a musí si 

objednat novou schůzku. Dochází tak k trestu v podobě prodloužení celého procesu. 

Žofie (občanka České republiky): Jo my jsme tam měli vlastně schůzku, ale myslím, že 

nějak 15 nebo 30 minut jsme prostě přišli pozdě. No a udělali nám tam prostě jako úplně 

scénu, že prostě to se nedělá, že jsme objednaný na tuhlectu hodinu, že jo, a my jsme prostě 

řekli, že prostě jsme byli v zácpě, že jo, tak taky nebyli jsme, nebydleli jsme nějak extra 

blízko, takže to. Ještě jsme vlastně dojížděli tam s taťkou, takže to… Takže vlastně nám 

řekli, že takhle jako mu to neudělaj a prostě úplně byli tak nepříjemný, jo, takže jsme 

prostě odjeli, že jo, no pak jsem tam volala a museli jsme si zařídit další schůzku“ 

V době procesu zpochybňování žadatel/ka o přechodný pobyt nemůže legálně 

pracovat, musí si platit komerční pojištění a nesmí opustit území České republiky68. Svůj 

„volný“ čas participanti a participantky výzkumu (již před žádostí o přechodný pobyt 

neměli pobyt dlouhodobý) trávili různým způsobem. Semsu, jako bývalý profesionální 

fotbalista, hrál fotbal za město, ve kterém bydlel, Fabio zahájil hledání práce a rozesílal své 

životopisy, Claire čas trávila především doma četbou a hledala možnost dobrovolnictví69, 

Pedro na mou otázku odpověděl, že si tuto část nepamatuje. 

 Přechodný pobyt je udělen na pět let. Po jeho získání je proces zpochybňování 

částečně ukončen. Částečně proto, že vlastně pouze v symbolické či individuální rovině, ke 

zpochybňování může nadále pravidelně docházet. Eliška hovoří o jiné barvě kartičky 

67 Jak mne informovala jedna participantka výzkumu.  
68 Jak jsem se dozvěděla od jedné participantky výzkumu, která nakonec do výzkumného vzorku nebyla 
zařazena, v případě, že by Českou republiku žadatel/ka opustil/a, byl/a by penalizován/a pokutou ve výši 50 
tis. korun. 
69 Claire se povedlo najít Salesiánské centrum, kam začala docházet na kroužky pro děti ze sociálně slabších 
rodin. Účastnila se především sportu a keramiky. 
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pojištěnce, kterou manžel dostal od VZP. Kartička pojištěnce VZP má totiž v případě 

přechodného pobytu zelenou barvu. 

Eliška (občanka České republiky): „Vím, že to nebylo nic moc, protože ta kartička měla 

jinou barvu. Ono toho ti doktoři taky moc neví, ty sestřičky, takže vždycky začnou zjišťovat, 

co se teda děje, jestli je to vůbec platný (…).“ 

Neznalost ze strany zdravotnického personálu jako v tomto případě opět vede ke 

zpochybňování. Přestože měl Fabio zaměstnanecký poměr na plný pracovní úvazek a se 

zelenou kartičkou VZP spadal do veřejného zdravotního pojištění s nárokem na poskytnutí 

plné zdravotní péče, dřív, než došlo k samotnému zdravotnickému zákroku, zdravotnický 

personál platnost VZP kartičky nejprve potřeboval ověřit. V symbolické rovině tedy stačí 

ke zpochybnění pouze jiná barva kartičky pojištěnce. 

Se zpochybněním v individuální rovině během přechodného pobytu se pravidelně 

setkává i Semsu s Mirkou a Pedro. V případě Semsu se jedná o pravidelné legitimování 

jeho samotného a kontrolu jejich dítěte. 

Mirka (občanka České republiky): „Pro mě je spíš úsměvný, jak je teďka ta migrantská 

krize, že nás třeba zastavili s mužem a muže pořád legitimujou i ten samej policajt, pořád 

teďka i s baterkou nám vleze do kočárku, jestli tam máme dítě.“ 

Domnívám se, že současná situace, týkající se migrantské krize, změnila pohled 

české společnosti obecně na všechny cizince/ky žijící na území České republiky. 

Především pak na muslimské obyvatelstvo. Častá kontrola Mirky a Semsu tak může být 

způsobená i faktem, že Semsu je muslim a Mirka islám přijala, přičemž se rozhodla 

viditelně nosit muslimský šátek.  

Pedro zase popisuje neúspěšnou snahu vyřízení dokumentů na úřadu práce. Ke 

zpochybnění v individuální rovině, navzdory získání přechodného pobytu, dochází 

z důvodu nedostatečné znalosti češtiny Pedra a neznalosti angličtiny příslušné úřednice. 

Pedro (občan Peru): „A otevřel jsem dveře, byla naštvaná, bylo to v češtině, mluvila česky.  

A myslel jsem, že říkala něco jako, to byla má představa „Pojďte sem, posaďte se a dejte 

mi vaše dokumenty!“ Protože dělala rukama (naznačení gesta)… A já, myslel jsem „Ok“, 

ale ona „Ne, ne, ne, ne, ne, ne.“ Odhodila dokumenty. Nejste Čech, řekla, nejste Čech, ale 

naštvaná, naštvaná (…). Taky jsem byl naštvaný. Zbývalo málo, abych vybuchnul. Potom 
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řekla, napsala něco na papírek. Rozuměl jsem „Pro Vaši ženu“, nějak takhle. Řekl jsem 

„Ok, na shledanou, (…) Dělala takhle „ne, ne, ne“ jako to zvíře.“ 70  

Neznalost českého jazyka pro osoby s přechodným pobytem (a neznalost 

anglického jazyka úřadující osoby) je kamenem úrazu pro základní komunikaci s většinou 

českých úřadů. V případě, že si chce osoba s přechodným pobytem, ale bez znalosti 

češtiny, vyřídit administrativu samostatně, zpochybňování její osoby v individuální rovině 

se pravidelně opakuje. Schopnost Pedra vyřídit si potřebné dokumenty je zpochybněna, 

vyřizování jeho žádosti je nově adresováno na jeho manželku.   

Zpochybňovány nemusí být ale pouze osoby s přechodným pobytem, ale i děti 

těchto binacionálních párů. A to díky neznalosti procesu příslušných úřadů. Eliška 

vzpomíná na situaci, při které byl požadován nesmyslný průkaz. 

Eliška (občanka České republiky): „Tím, že se narodili české matce, tak mají… Jsou Češi,  

i když nějakou dobu to netušili vůbec na úřadě práce, protože jsem tam teďka nedávno 

přišla něco změnit a oni že potřebujou nějakej průkaz. A já furt „jakej průkaz?“ A oni „no 

 z cizinecké policie“. A já jsem říkala, „jakej průkaz z cizinecké policie, když to dítě, na 

který beru příspěvek, je Čech?“ 

V individuální a institucionální rovině se tak díky neznalosti do zpochybňování 

dostávají i děti. Získání přechodného pobytu nutně neimplikuje konec zpochybňování, 

jelikož se s ním v různých úrovních participanti i participantky výzkumu setkávají nadále. 

4.1.5 Pobytová kontrola k získání trvalého pobytu  

Po dvou letech nepřetržitého přechodného pobytu na území České republiky  

(a zároveň pokud je nejméně jeden rok rodinným příslušníkem občana/ky České republiky) 

je možné, aby si osoba s přechodným pobytem požádala o pobyt trvalý. Po podání žádosti 

manželský pár opět čeká pobytová kontrola. Znovu se jedná spíš o formální záležitost, 

kterou vykonává cizinecká policie. Z mých participantů a participantek výzkumu trvalý 

pobyt v době výzkumu měla Amanda, Claire, Anh a Fabio. Fabio ani Amanda o pobytové 

kontrole nehovořili. Anh zmiňovala, že pobytová kontrola i v tomto případě přišla dvakrát. 

70 „And I opened the door, she was angry. Was Czech, she was speaking Czech. And I think she said 
something like this was my idea: „Come here, sit here and give me your documents!“ Because she was doing 
with her hands (naznačení gesta)… And I, it was like „Ok“, and she was „No, no, ne, ne, ne, ne, ne,“ She 
throw the documents. And no Czech, she said that: „No Czech.“ But angry, angry. (…) I was angry too. I 
was close to explode. Then she said, she wrote that little paper. I understand „For your wife“, something like 
this. I said „Ok, nashledanou“, (…) She did this „no, no, no“ like this animal.“ 
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Vlado si naopak kontrolu vůbec nevybavoval a až po přesvědčování Anh uznal, že kontrola 

mohla proběhnout. Nejlépe si kontrolu vybavoval Filip. Do žádosti o trvalý pobyt Claire 

udala adresu domu, ve kterém zatím nebydlela, jelikož dům byl ve stádiu rekonstrukce. 

Cizinecká policie přijela na uvedenou adresu, vzhledem k situaci informace zjišťovali od 

sousedů. 

Filip (občan České republiky): „(…) A mně pak volali do práce, že se omlouvají, a že 

potřebujou, že vlastně, kde jsme udali to bydliště, že tam nebydlíme, ale že říkali sousedi, 

že přestavujeme, tak jak to teda je. (…) že by se mnou potřebovali se mnou na krátkej 

rozhovor teda, abych vysvětlil, kde teda vlastně bydlíme, že pracujou jenom do čtyř nebo 

do pěti. Já jsem říkal, že nemůžu, že jsem v práci a oni teda, jestli by to nevadilo, že by 

přišli rovnou do práce, že s tím nemají problém. No tak přišli za mnou do práce, zrovna 

když jsme měli příjem, tak to bylo takový vtipný. Tak mně se úplně omlouvali, že fakt 

strašně rychle, a jenom se ptali, takže teda vy bydlíte na ubytovně, tohle přestavujete 

a budete se tam stěhovat a kolik tam máte místností a zase se rozloučili a odcházeli.“ 

Pobytová kontrola k získání trvalého pobytu je finální „tečkou“ v procesu 

zpochybňování v institucionální rovině. Dle mého názoru se jedná o zcela zbytečnou 

kontrolu. Po dvou letech nepřetržitého pobytu má rodinný/á příslušník/ce na trvalý pobyt 

nárok a jeho/její žádost by neměla být nijak zpochybňována. Ačkoliv se může jednat 

o velmi formální záležitost (jak je patrné z Filipových slov), která není příjemná ani 

samotným policistům71, což vyplývá ze snahy se ospravedlnit a povinnosti se omluvit, 

stále je vyžadována. Absurdnost procesu se tedy znovu opakuje (ne-li umocňuje). 

4.2 REZISTENCE 

Pojem rezistence se v antropologických studií začal používat po druhé světové válce 

především v souvislosti s antikoloniálním hnutím. Zlomovým okamžikem byla studie 

Jamese Scotta (1985), ve které autor poukazuje na to, že se odpor vzácně vyskytuje ve 

formě hromadné kolektivní mobilizace, ale ve skutečnosti k němu dochází prostřednictvím 

každodenních úkonů. 72  Koncept rezistence dále rozvinul Foucault společně se svým 

pojímáním moci. Pokud se moc ve Foucaultově pojetí vyskytuje ve všech formách 

71 Z tzv. „bad guys“ se stávají „good guys“. 
72 MATHESON, Chelsea. Resistance. POLITICAL ANTHROPOLOGY [online]. 2013 [cit. 2016-06-23]. 
Dostupné z: https://politicalanthro.wordpress.com/resistance/ 
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a každodenních vztazích ve společnosti, existuje zde i odpor. 73 Stejně tak se projevují 

formy odporu u mých participantů a participantek výzkumu – tedy v každodenních 

interakcích s institucemi a na individuální rovině. Přestože jsou tedy binacionální páry ve 

znevýhodněné pozici oproti párům českým, neznamená to, že by byli pouze pasivními 

příjemci a příjemkyněmi všech zákonů a politik, které na ně český stát ukládá. Ačkoliv 

některé výzkumy zobrazují migranty a migrantky jako oběti74, v této kapitole bych chtěla 

ukázat, jaké typy rezistence proti legislativním zákonům společně se svými českými 

manželi a manželkami používají. Společná rezistence ve vztahu k institucím je tedy 

charakteristickým prvkem. Tento prvek může být do jisté míry i stmelovací a celkově 

vztah posílit.75 

Amanda (občanka USA): „Pravděpodobně nás to dalo víc dohromady, protože jsme 

společně museli jako bojovat, abychom to [povolení] dostali (smích).“76  

Každý binacionální pár volí určitou strategii rezistence, tedy jakým způsobem 

vyjednává svou pozici směrem k institucím, aby dosáhl požadováno uznání a získal 

potřebná práva, případně jak institucím odolává. Domnívám se, že úspěšnost rezistence 

páru spočívá především v jejich ekonomickém, kulturním a sociálním kapitálu, jak o něm 

hovoří Bourdieu (1998). Ekonomický kapitál představují například hmotné statky  

a finanční zajištění, kulturní kapitál vzdělání, sociální kapitál pak kontakty s dalšími 

osobami. V tomto smyslu kulturní kapitál umožňuje pohybovat se v dané problematice  

a zároveň sledovat aktuální situaci migrantů a migrantek. Aktivní zájem a pravidelné 

mapování situace migrantů a migrantek ze zemí mimo EU tedy může být jedním ze 

způsobů rezistence. O migrační problematice existují různé přednášky ze strany 

neziskových organizací, státních institucí a dalších. Informace je možné například 

pravidelně získávat e-mailem, nutný je pouze zápis do mailing listu 77  nebo sledovat 

kalendář akci webového portálu migraceonline.cz 78 . Přednáška o situaci migrantů 

73 Seymour, 2006 in MATHESON, Chelsea. Resistance. POLITICAL ANTHROPOLOGY [online]. 2013 [cit. 
2016-06-23]. Dostupné z: https://politicalanthro.wordpress.com/resistance/ 
74 Např. ŠMAUSOVÁ, Gerlinda. Genderové aspekty displacementu. Sociální studia [online]. 2004, 2004(2) 
[cit. 2016-06-24]. Dostupné z: http://socstudia.fss.muni.cz/?q=content/genderov%C3%A9-aspekty-
displacementu 
75 Samozřejmě záleží i na dalších faktorech, například na ekonomické situaci páru, rodinném zázemí. Žofie 
s Pedrem naopak uvádějí, že zdlouhavou komunikaci se státní správou provázely hádky uvnitř vztahu a 
skutečnost, že nechybělo mnoho, aby se rozešli. 
76 „It probably like put us like closer because we had to like fight together to get it [povolení] (smích).“ 
77 Např. mailing list Konference Migrace 1 Https://webmail.ecn.cz/mailman/listinfo/migrace-l [online]. [cit. 
2016-06-19].  
78 Migraceonline.cz [online]. [cit. 2016-06-19]. Dostupné z: http://migraceonline.cz/cz/uzitecne-
zdroje/kalendar-akci 
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a migrantek uspíšila Vladovo rozhodnutí s Anh uzavřít sňatek, aby se stal její pobyt 

bezpečnějším. Stejně tak získávání a shromažďování potřebných informací z jiných zdrojů, 

které využila Eliška, náročnou administrativu zjednodušilo.  

Vlado (občan České republiky): „Jsme se rozhodli, to bylo 2011 v březnu asi, asi březen si 

pamatuju, byla nějaká taková konference o pozici těch migrantů ze třetích zemí, jo, já jsem 

si říkal, tak to asi nemá smysl čekat, když taková jako hrozná situace (…) A že se teda 

rovnou vezmem, protože ten pobyt bude bezpečnější, když má dlouhodobej, tak to prostě 

závisí na tom podnikání a navíc se to musí obnovovat a potom je to strašně nepříjemný (…) 

my jsme se chtěli vzít co nejdřív, protože manželce… Ona si jako měla prodloužit ten 

dlouhodobej pobyt, ale hrozilo jí, že jí to neprodloužej, což se taky nakonec stalo, jo?“ 

Eliška (občanka České republiky):  „No přesně, když se nezeptáš, tak ti nikdo nic neřekne 

a… A je to takový, že jo, že já, naštěstí si říkám, že všechno většinou trvá a všechno spíš 

nějak dopředu dělat, takže jsme s tím [shromažďováním informací] fakt začali hodně brzo, 

ale jako pamatuju si, mám doma ještě v městě  X takovou složku docela tlustou s různejma 

jako poznámkama a webovkama, kde jsem si různě hledala informace, co vlastně jo a co 

ne…“  

Další možnou rezistencí v souvislosti tématu svatby může být její velikost. Zde se 

ke kulturnímu kapitálu přidává i kapitál ekonomický. Přestože nechci tvrdit, že by Eliška 

s Fabiem zvolili velkou svatbu pouze z důvodu přesvědčení úřadů o „pravosti“ svého 

sňatku, při dokládání potřebných dokumentů, tj. žádosti o přechodný pobyt na příslušném 

úřadě, může velikost svatby hrát svou roli. Počet hostů, oddávající starosta, mezinárodní 

přátelé, dostatek fotografií – před tolika svědky není pravděpodobné, že by jejich sňatek 

byl uzavřen z jiného důvodu než z lásky.79 Vizualita a materiální stránka je opět důležitá 

pro následné dokazování vztahu před státními úřady. 

 Eliška (občanka České republiky): „A bylo třeba fajn, že ta svatba, my jsme měli asi 90 

lidí, že to nebylo, jako vzali jsme se ve dvou na radnici a svědčili nám tady nějaký lidi, 

který jsme potkali pět minut před tím. Že to bylo fakt jako, že jsme jim řekli, že tam byli lidi 

z 12 zemí, byli tam i Fabiovi rodiče, takže ta svatba fakt nebyl žádnej fake, oddával nás 

pan starosta, takže… Takže jsem měla radost, že aspoň jako… Když už musíme takový blbý 

79 O konceptu současné romantické lásky např. LUHMANN, Niklas. Láska jako vášeň: Paradigm lost. 
Praha: Prostor, 2002. Obzor. ISBN 8072600680. 
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interview, tak že aspoň ať to je… Protože my jsme i uvažovali s Fabiem, že si uděláme 

nějakou malou svatbu někde, bavili jsme se o různejch věcech.“  

Svatba v zahraničí a její následné uznání v České republice také může být typem 

rezistence proti české migrační politice. Vzhledem k již zmiňovaným poměrně 

podezřívavým postojům k mužům ze severní Afriky, by v případě plánování uzavření 

sňatku v České Republice Egypťan nemusel dostat potřebné vízum. Proto se jeví jako 

jednodušší uzavřít sňatek v zahraničí a poté si jej nechat uznat v České republice. 

Mirka (občanka České republiky): „Vlastně my jsme uzavírali první sňatek v Egyptě, 

protože Egypt tím, že není v Schengenu a je braný jako země třetího světa, tak ta 

administrativa tam je těžší a muž by jen tak nedostal vízum, takže jsme vlastně, po dvou 

letech? Po dvou letech, kdy jsme se znali, tak jsme se rozhodli, jako že jo, že se vezmeme, 

takže jsme vlastně byli nejdřív v Káhiře na Ministerstvu vnitra, tam jsme uzavřeli úřední 

sňatek a pak jsme ho nechali superlegalizovat tady v Čechách.“ 

Po svatbě a podání žádosti o přechodný pobyt následuje proces vyřizování 

přechodného pobytu. Jednou z možných forem rezistence je zajistit si právního 

zástupce/kyni, který potřebné dokumenty vyřídí, stejně tak například poskytne seznam 

možných otázek pro výslech. Z mých participantů a participantek výzkumu tuto možnost 

k získání přechodného pobytu nikdo nevyužil. Předpokládám, že k tomuto kroku nedošlo 

z finančního hlediska, právní zástupce rozhodně není levná záležitost80. Opět zde tedy 

hraje roli kapitál kulturní a ekonomický. Pro komunikaci se státní správou tak Vlado zvolil 

zakoupení publikace cizineckého práva, aby měl informace k dispozici, vzhledem ke 

zkušenosti, kdy se snažil získat dokument, který mu byl doporučen prostředníkem a který 

nakonec vůbec potřeba nebyl. Jednalo se tedy o špatnou interpretaci cizineckého práva 

prostředníkem. Manželské páry tak řešily veškerou administrativu samostatně. 

Amanda (občanka USA): „Všechno jsme si dělali sami, nikoho jsme nenajali, aby nám 

pomohl, takže jsme měli seznam návštěv, jako cest, které jsme absolvovali společně, kopie 

80 I když je možné obrátit se na neziskové organizace zabývající se sociálně právním poradenstvím, základní 
hodinová sazba například v advokátní kanceláři JUDr. Anna van der Weerden se pohybuje od 2.000,- Kč bez 
DPH. Advokátní kancelář JUDr. Anna van der Weerden [online]. [cit. 2016-06-20]. Dostupné z: 
http://www.ak-vdw.com/price.php 
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letenek, hotelů, autobusových jízdenek… Tento druh věcí, fotky a jako historii našeho 

vztahu.“ 81 

Žofie (občanka České republiky): „No, tam [úřad práce] jsme vždycky chodili spolu, no. 

Pak teda vlastně, když já jsem teda chodila do práce, že jo, tak manžel pak šel  

s překladatelkou.“ 

Žofie a Pedro zvolili osobu tlumočnice při vyřizování formalit na úřadu práce, když 

se Žofie nemohla uvolnit z práce. Tlumočnice, kterou zvolili, pracovala pro neziskovou 

organizaci mj. i jako kulturní mediátorka, proto k dané situaci měla blízko. V rámci 

komunikace s úřady další typ rezistence popisuje Karel. V případě, kdy na sebe formální 

administrativní procesy nenavazovaly, se k získání potřebného dokumentu Karel uchýlil ke 

lži. 

Karel (občan České republiky) „A nebylo možný to vyřešit prostě formálně správně, 

abysme jednomu z těch úřadů nelhali, protože tam byla nějaká návaznost procesů, že to 

musíte mít, abyste mohla požádat o změnu. Nemohli jsme to dostat, protože jsme museli, 

jako cizinec musí oznámit, že tady, po třech dnech každej cizinec musí oznámit, že přijel do 

Český republiky (…) A teďka jakoby, prostě nešlo to vyřešit tak, aniž bysme jednomu tomu 

úřadu nenahlásili tu starou adresu a potom ji změnili jako. Že jsme jeli na jeden úřad, tam 

nám řekli, musíte jít tam, tam nás poslali zpátky, tak jsme tam šli, nahlásili jsme tu starou 

adresu bydliště a potom jsme to změnili. Já jsem jim prostě lhal, ale doufal jsem, že to 

nebude ten samý úředník, ale formálně to v tom systému nešlo vyřešit bez toho, abysme jim 

lhali. Což si pamatuju, to byla komická situace.“ 

Před návštěvou pobytové kontroly nikdo z mých participantů a participantek 

nezmiňoval žádnou přípravu. 82 Vzhledem k tomu, že spolu všechny páry žily ve společné 

domácnosti83, pravděpodobně nepokládaly za nutné se na kontrolu připravovat. 

81 „We did everything on our own, we didn't hire anyone to help, so we had a list of visits, like trips that we 
took together, plain ticket copies, hotel, bus tickets… These kind of things, pictures and like our story kind of 
thing, or timeline.“ 
82 Poměrně úsměvnou a zároveň neplánovanou resistencí v momentě pobytové kontroly může být určitá míra 
domácího nepořádku. Jedna participantka, která nebyla zařazena do výzkumného vzorku, při návštěvě 
pobytové kontroly před získáním trvalého pobytu uvádí: „Ale my jsme měli naštěstí zase bordel na chodbě, 
strašně moc bot. My máme dvě děti, my máme bordel furt. Takže to nebylo co řešit zase.“ Přiměřený 
nepořádek v domácnosti tak paradoxně potvrzuje život „běžné“ rodiny.  
83 Pojem společná domácnost znamená domácnost tvořenou fyzickými osobami, které spolu trvale žijí a 
společně uhrazují náklady na své potřeby. Viz Právní věty: Rozhodnutí č: 2257 Pobyt cizinců: rodinný 
příslušník občana EU; pojem „společná domácnost“. In: Nejvyšší správní soud [online]. 2008 [cit. 2016-06-
24]. Dostupné z: http://www.nssoud.cz/main2col.aspx?cls=EvidencniListVety&evl_id=15139&menu=266 
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Filip (občan České republiky): „Já jsem to bral, že (…) oni jsou dvě varianty, co může se 

stát. Když je pár, kterej spolu nežije, tak možná je [cizineckou policii] dokážou obalamutit, 

že na to nepřijdou, ale není možný páru, kterej spolu žije dokázat, že spolu nežijou, to 

nejde. To podle mě jako není možný.“ 

Oproti tomu připravit se na výslech je poměrně dost dobře možné. Páry dopředu 

vědí, kdy se k výslechu mají dostavit, jelikož dostanou oficiální předvolání s pevným 

termínem. Jednou z možností resistence je získávání informací skrz sociální sítě. 

Sociálními sítěmi jsou nazývány „soustavy reciprocitních sociálních vztahů mezi třemi  

a více lidmi a interakce z nich vzešlé s šancemi a omezeními, která přinášejí“ (Buštíková 

1999: 193). Koncept sociální sítě v tomto případě chápu ve smyslu sociálního kapitálu, jak 

o něm hovoří Bourdieu (1998). Jedná se tedy o vztahy, které si lidé záměrně budují, aby 

pak případně mohli využívat jejich výhody. Tento způsob v podobě osobních sítí 

s kombinací sítí virtuálních využila i Mirka a Semsu. 

Mirka (občanka České republiky): „Tak úplně ze začátku, když přijel do Čech, tak jsme 

vůbec nevěděli, co nás čeká, ale vlastně pak jsme se seznámili s jedním párem, ten klučina 

z Egypta přijel asi tři, čtyři měsíce před mužem, takže nám vlastně říkali, teď musíte sem, 

teď musíte támhleto, bude to trvat asi takhle dlouho a připravte se tady na to, takže 

v tomhle jsme nebyli úplně průkopníci, že jsme měli informace. Ono i na internetech, 

internetu jsou různý fóra, kde se dá zeptat, tak ty jsou celkem akční, tak ty nám taky 

poradili. No.“ 

Na otázku, zda věděli, na jaké otázky pravděpodobně budou dotazováni, odpověděli 

následovně: 

Mirka (občanka České republiky) : „No tak zhruba jo, protože vlastně ten pár, co byl před 

náma, tak nám říkal, na co se jich ptali, takže my jsme si doma jenom si to řekli, jsme se 

sjednotili. Hele musíš říct tohleto tohleto a já řeknu tohle, zapamatuješ si to, jo jo jo.“  

Vlado (občan České republiky): „Připravovali jsme se, jako manželka se ptala na moje 

příbuzný všechny prostě, jak se kdo, jako uvíst, jak se kdo jmenuje, jakej status jo, protože 

ona třeba říká, říkala ze začátku můj bratr ve vietnamštině, že jo, když chcete říct 

bratranec, tak my tam přidáme jenom to -nec, ale oni si tam přidají nový slovo 

(nesrozumitelné vysvětlení, jak to funguje), ale nemusíte v tý vietnamštině říkat to druhý 

slovo, takže ona mi taky jako pod vlivem tý vietnamštiny říkala, že to je můj bratr ze 

začátku. Jo, takže já jsem se musel jako ujistit, že to je jako její bratr, a ona by řekla, že to 
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je můj bratranec, tak by to byla taky nestejná výpověď, takže připravili jsme se jenom na ty 

příbuzný. Jo, protože já jsem taky nevěděl jako její příbuzný ve Vietnamu, já jsem je taky 

ještě neviděl, já jsem je viděl až potom…“  

Příprava Vláda a Anh se týkala především ujasnění pojmů v rámci rodinných 

vazeb. Rozdílnou strategii zvolil Filip a Claire, kteří na mou otázku, zda se na pohovor 

připravovali, sebejistě odpověděli, že ne. Myslím, že tato sebejistota pramení z kulturního 

kapitálu, ze statusu Filipa jako doktora. 

Další rezistencí je strategie začlenění se do společnosti skrz aktivní znalost českého 

jazyka. Sociální kontakty (respektive sociální kapitál), připojení se k arabské komunitě 

zajistilo Semsu podnikání v oboru pohostinství. 

Mirka (občanka České republiky): „Tak muž byl šikovnej v tom, že už se začínal nějaký 

základy češtiny učit v Káhiře a celkem brzy na vlastní pěst, jakmile dostal ten přechodnej 

pobyt, tak se hned zvednul a šel prostě do města X se ptát na práci, takže v tomhle se zas 

nebál, v tomhle byl dobrej.“  

Jak tedy z výše uvedeného vyplývá, participanti a participantky jsou v interakci se 

státní správou aktivní a volí různé formy rezistence. Tuto rezistenci ale do velké míry 

ovlivňuje kapitál, kterým disponují. Především jde o kapitál kulturní, ekonomický  

a sociální. Díky rezistenci je pro participanty a participantky snazší získat potřebné uznání, 

o kterém pojednám v následující kapitole.  

4.3 UZNÁNÍ 

Podle Taylora (2001) je uznání základní lidská potřeba a v tomto smyslu má každý 

právo na uznání. Uznání je znakem demokracie a důstojnosti. Snaha dosáhnout uznání je 

pak charakteristickým prvkem pro všechny osoby či skupiny, které jsou do určité míry 

znevýhodňovány. Rodinní příslušníci a rodinné příslušnice občanů a občanek České 

republiky (v porovnání s českými občany a občankami) patří do této znevýhodňované 

skupiny, proto je pro ně snaha o uznání poměrně zásadní. V českém prostředí se uznání 

rodinných příslušníků a příslušnic občanů a občanek České republiky odvíjí od pobytového 

statusu. V tomto kontextu souhlasím s názorem, že „s délkou pobytu narůstají i práva 

pobývajících cizinců… což se postupně prosazuje v migrační a integrační politice“ 

(Čižinský 2011). Pobytový status tedy ovlivňuje práva a uznání cizinců a cizinek. Obecně 

platí: čím nižší pobytový status, tím menší uznání a méně práv a naopak, čím vyšší 
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pobytový status, tím více práv a uznání. Stejně jako v procesu zpochybňování i zde se 

uznání odvíjí ve třech rovinách – symbolické, institucionální a individuální.  

Nejnižší míru uznání představuje krátkodobý pobyt, který je ohraničen maximální 

délkou 90 dnů. V případě rodinných příslušníků a příslušnic, kteří podali žádost 

o přechodný pobyt, je tento typ pobytu prodlužován, dokud není vydáno rozhodnutí  

o pobytu přechodném. Podání žádosti o vízum ke krátkodobému pobytu je doporučováno 

manželským párům, které uzavřely manželství v cizině a plánují přesun do České 

republiky nebo se teprve v České republice plánují vzít. 

Filip (občan České republiky): „No, manželka přiletěla na turistický víza s tím, že měla 

zpáteční letenku a deklarovala, že se bude vracet zpátky, a když přiletěla sem, tak si hned 

zažádala o přechodnej pobyt s tím, že tady bude zůstávat se mnou.“ 

K získání turistického víza pro Claire bylo nutné zakoupit zpáteční letenku. Tento 

postup jim poradila česká ambasáda. Jejich sňatek uzavřený ve Rwandě totiž v České 

republice nebyl platný, dokud nezískali oficiální dokument o legalizaci jejich sňatku ze 

zvláštní matriky v Brně84. Vyřízení této žádosti podle oficiálních postupů trvá do 30 dní.85 

Jiný způsob zvolila Mirka a Semsu. Po sňatku uzavřeném v Káhiře se do České 

republiky vrátila pouze Mirka, vyřídila potřebnou legalizaci jejich sňatku, aby následně 

manžel tříměsíční vízum vůbec mohl získat.  

Mirka (občanka České republiky) „Takže vlastně ty papíry, co já jsem tam přivezla a muž 

je měl připravený a orazítkovali a všechno, tak muž musel ještě nechat v Káhiře přeložit, 

dát kolky, to mi poslal sem do Čech a tady jsme to nechali potom v Brně legalizovat a na 

základě toho, tím, že on už byl můj manžel, tak mohl přijet do Český republiky. Ale ze 

začátku to bylo jen na to krátkodobý vízum, tříměsíční maximálně. Takže to dostal tři 

měsíce v kuse, takže to bylo fajn. A během tý lhůty, my jsme vlastně hned po příletu, on se 

musí prostě nahlásit na cizinecký, takže se zaregistroval a hned jsme šli žádat na 

cizineckou ten přechodnej pobyt…“ 

Volba toho procesu byla zvolena pravděpodobně i z důvodu jistoty získání 

krátkodobého víza pro Semsu. V případě, že by Semsu žádal o krátkodobý pobyt, aniž by 

84  Více viz Zvláštní matrika – zápis matriční události [online]. [cit. 2016-06-12]. Dostupné z: 
http://www.brno-stred.cz/zvlastni-matrika-zapis-matricni-udalosti 
85 Ve zvláštních případech nejdéle do 60 dnů. Viz Zvláštní matrika – zápis matriční události [online]. [cit. 
2016-06-12]. Dostupné z: http://www.brno-stred.cz/zvlastni-matrika-zapis-matricni-udalosti 
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měl sňatek s Mirkou oficiálně doložený, je možné, že by mohl být odmítnut. Muži ze 

severní Afriky jsou totiž často podezříváni z toho, že  uzavírají manželství s evropskými 

ženami proto, aby se dostali do Evropy.86  

Co se týče míry práv spojených s krátkodobým pobytem, tak patří k těm nejnižším. 

Během tohoto pobytu nelze podnikat v rámci živnostenského oprávnění, být zaměstnán/a 

(pokud krátkodobý pobyt není doplněn povolením k zaměstnání), nelze dosáhnout na 

dávky státní sociální podpory (vzhledem k tomu, že se jedná o kratší dobu než jeden rok) 

a je nutné hradit si komerční zdravotní pojištění. Jak jsem již uváděla v podkapitole 5.4.1 

Doba trvání procesu zpochybňování, doba trvání krátkodobého pobytu se může natáhnout 

až do několika měsíců. Ve spojení s omezenou mírou práv je život manželského páru 

značně znevýhodněn.87 

O stupeň vyšší uznání je povolení k dlouhodobému pobytu. Čižinský ve své 

analýze uvádí, že „víza k pobytu nad 90 dnů se vydávají na maximálně 6 měsíců (dříve na 

1 rok) a povolení k dlouhodobému pobytu se vydává maximálně na dva roky. V praxi však 

jsou tato povolení vydávána na dobu kratší“ (Čižinský 2011: 106). Výhodou tohoto 

pobytu je možnost prodloužení vedoucí k získání pobytu trvalého, nicméně samotné 

prodlužování povolení k pobytu může být poměrně náročné. Čižinský uvádí důvody 

administrativní (nedodání potřebného dokumentu, špatná komunikace s úřadem), ale 

i důvody přísného výkladu zákona ze strany úředníků. Co se týče sociálních a jiných práv, 

zaměstnány mohou být pouze osoby s povolením k zaměstnání vydaným od úřadu práce, 

nemohou se zařadit do evidence uchazečů/ček o zaměstnání a pobírat podporu 

v nezaměstnanosti, doba podnikání se odvíjí od povolení k pobytu, spadají do veřejného 

zdravotního pojištění pouze v případě, že jsou v České republice zaměstnány, navíc musí 

hlásit například změnu osobního stavu do tří dnů atd. (Čižinský 2011). Jak tedy 

z uvedeného výčtu vyplývá, jejich práva jsou také stále omezená a jejich povolení k pobytu 

je poměrně křehká záležitost, která může být velmi rychle zrušena. Vyřizování 

dlouhodobého pobytu se v mém případě týkalo dvou párů. Amanda si při poslední 

návštěvě v Praze našla pracovní místo, do kterého nastoupila o půl roku později. Musela si 

tak zařídit pracovní povolení a povolení k dlouhodobému pobytu.  

86 V Česku přibývá účelových sňatků s cizinci, hlavně ze severu Afriky [online]. [cit. 2016-06-12]. Dostupné 
z: http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/v-cesku-pribyva-ucelovych-snatku-s-cizinci-hlavne-ze-
severu-afriky--1476572 
87 Výdělečně činná je pouze česká manželka či český manžel. 
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Amanda (obyvatelka USA): „Ano, měla jsem pracovní vízum. A musela jsem si ho zařídit 

sama, moje firma mi s ničím nepomohla, protože nebyli zvyklí najímat cizince/ky a ano. 

Takže jsem si musela vyjednat získání pracovního povolení předtím, než jsem se 

přestěhovala a jednou, když jsem byla tady a tak můj… Takže jsem si musela obstarat dvě 

různé věci, pracovní povolení a vízum. Takže mé vízum záviselo na pracovním povolení. Na 

začátku to bylo opravdu strašné, šli jsme na cizineckou policii… A bylo to velmi těžké 

získat informace o všem, co jsme potřebovali.88  

Prodlužování pracovního povolení tedy provází nejen administrativní překážky, ale  

i samotné vyřizování pracovního povolení je poměrně komplikovanou záležitostí. Některé 

velké mezinárodní firmy nabízí vyřízení potřebných dokumentů jako bonus pro své 

zaměstnance/kyně.89 Jindy je možné najmout si agenturu, která pracovní povolení a s tím 

spojenou administrativu vyřídí90. To se ale většinou týká cizinců/nek, kteří nemají oporu 

v českém partnerovi či české partnerce. V případě Amandy a Karla tak dokumenty 

vyřizovali oba dva. Karel nejvíce kritizuje způsob jednání a (ne)schopnost lidí pracujících 

na úřadě. 

Karel (občan České republiky): „(…) že tam [na Odboru] je spousta nějakejch formálních 

překážek, takovejch drobnejch šikan. Nejde se tam dovolat, když se tam nedovoláte, stává 

se, my jsme tam čekali celej den, přišli jsme tam třeba v šest hodin ráno, v sedm se to 

otevřelo  

a čekali jsme tam s tím lístečkem celej den až do pěti a ten propad jako jo. To jsou věci, 

který na normálním úřadu se nestanou člověku. Nedá se tam dovolat, volal jsem tam třeba 

40x, než jsem objednal tu schůzku.(…) Ty lidi tomu nerozuměj, který tam pracujou, těm 

zákonům, takže vám nemůžou poradit. Neuměj teda samozřejmě jazyky žádný. Nebo tenkrát 

teda neuměli. Žádaj vás o opakovaný předložení těch samejch dokladů…“ 

Karel dále popisuje pokračující útrapy spojené s obnovením pracovního povolení, 

které trvaly poměrně dlouhou dobu. Důkladně popisovat veškeré peripetie spojené 

88 „Yes, I had a work visa. And I had to do it for my own, my company didn't help me with that at all, because 
they weren't used to hiring foreigners and yes… So I had to deal with getting the work permit before I moved 
and then also once I was here, and so my… So I had to do two separate things – work permit and the visa. 
And so, my visa was based on the work permit. At the beginning it was really horrible, we went to foreign 
police and… It was very difficult to get information about all we needed.“ 
89  Tuto informaci jsem dostala od jedné participantky výzkumu, která nakonec do výzkumného vzorku 
nebyla zařazena, jelikož rozhovor proběhl pouze s participantkou a z časových důvodů už neproběhl s jejím 
manželem. 
90  Srov. Stay In CZ [online]. [cit. 2016-06-12]. Dostupné z: http://www.expats.cz/prague/czech/visa-
assistance/stay-in-cz-1/, Visa guru [online]. [cit. 2016-06-12]. Dostupné z: http://visaguru.cz/. 
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s administrativou týkající se dlouhodobého pobytu není v zájmu této práce. Jelikož se ale 

dlouhodobý pobyt může týkat života binacionálních párů, považovala jsem za důležité 

tento typ zmínit. Ani dlouhodobý pobyt se tedy nedá pokládat za stabilní a pro binacionální 

páry příznivý. Přestože zaručuje určitá práva, komplikace spojené s jeho pravidelným 

prodlužováním mohou do velké míry život binacionálních párů ovlivňovat. 

Dalším pomyslným stupněm směrem vzhůru ve smyslu získání práv je přechodný 

pobyt pro rodinné příslušníky/ce občanů/nek České republiky. Přechodný pobyt byl 

zaveden s novelou zákona o pobytu cizinců na sklonku roku 200791. Jedná se o určitý 

mezikrok k podání žádosti o pobyt trvalý. Po dvou letech této „zkušební doby“ je možné 

požádat si o pobyt trvalý.   

O přechodný pobyt si požádaly/i všechny mé participantky a všichni mí participanti 

výzkumu. K žádosti o přechodný pobyt nemusí osoby například dokládat zdravotní 

pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče92, ale je možné mít pojištění v jakémkoliv 

rozsahu93. Co se týče míry práv, tak jsou poměrně srovnatelná s pobytem trvalým. Jako 

hlavní problém ale vidím celý proces od podání žádosti k získání přechodného pobytu.94 

Přestože v souvislosti se zaměstnáním mohou být žadatelé/ky zaměstnáni/y za stejných 

podmínek jako občané/ky České republiky 95 , už se jich netýká nutnost pracovat na 

místech, která jsou neobsaditelná českými občany/kami (jak tomu bylo u pobytu 

dlouhodobého)  

a zaměstnavateli/ce odpadá i tzv. informační povinnost96, stále se zde jedná o symbolickou 

zkušební dobu. A oproti dřívější možnosti získat trvalý pobyt ihned po svatbě 

s občanem/kou České republiky je zde velký propad. 

Téměř posledním krokem v získání rovného uznání je získání trvalého pobytu. 

Institut trvalého pobytu je možné nahlížet ze dvou perspektiv. Čižinský uvádí, že podle 

českého cizineckého práva se jedná o nejvyšší stupeň pobytového oprávnění pro 

cizince/ky. (Vyšší je již pouze české státní občanství.) Mezi znaky patří trvalost pobytu 

91 Viz kapitola 2.3.1 Novela zákona o pobytu cizinců, rok 2007. 
92 Komplexní zdravotní péče je definována v § 180 odst. 7 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na 
území České republiky jako „zdravotní péče poskytnuta pojištěnému smluvními poskytovateli zdravotních 
služeb pojistitele bez přímé úhrady nákladů na léčení pojištěným s cílem zachovat jeho zdravotní stav z doby 
před uzavřením pojistné smlouvy. Z tohoto pojištění nesmí být vyloučena preventivní ani dispenzární 
zdravotní péče ani zdravotní péče související s těhotenstvím pojištěné a porodem jejího dítěte.“ 
93 Viz § 180i zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 
94 Více o tomto procesu viz kapitola 4.1 Zpochybňování. 
95 § 3 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
96 Viz. § 87 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
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a nejvyšší míra práv. Ze strany správně právní se jedná o postavení na úrovni obyvatele/ky 

české společnosti. Výhodou tohoto pobytu je jeho stabilita, je dána tím, že toto povolení 

není třeba prodlužovat (dle §117d cizineckého zákona). Výhodou také je, že k žádosti 

o povolení nemusí rodinní příslušníci/ce přikládat doklady o finančním zajištění, doklad 

o zkoušce z českého jazyka nebo doklady o bezúhonnosti. Získáním trvalého pobytu 

participant či participantka dochází téměř stoprocentního uznání ve všech rovinách. 

V symbolické rovině zmiňuje Amanda i Vlado druhé patro odboru, kde se žádost podává. 

Institut trvalého pobytu minimálně v jedné z pražských poboček Odboru umožňuje jiný 

přístup, zacházení i komunikaci směrem k rodinným příslušníků/cím vlastnícím trvalý 

pobyt.  

Vlado (občan České republiky): „Takže radši ten trvalej pobyt, protože pro tyhle lidi s tím 

trvalým pobytem, oni maj to druhý patro tam nahoře… Jo a tam těch lidí, tam máte takhle 

jako místnost, se můžete hezky posadit a za chvíli jste na řadě, jo. Takže tam to bylo 

opravdu jako… Fyzicky člověk vyjde do druhýho patra, tak opravdu mám pocit, že  

i statusově to zobrazuje pěkně… Jakože zezdola se posouváte někam vejš jako i z hlediska 

toho zacházení a komunikace vůbec.“ 

Amanda (občanka USA): „Protože jak jednou máš povolení k trvalému pobytu rodinného 

příslušníka, jsi cizineckou policií více méně považována za osobu Evropské unie, takže to 

je druhé patro, jiní lidé, je to o dost jednodušší, můžeš tam zavolat, můžeš si objednat 

schůzku a nemusíš tak dlouho čekat. Ale to je druhé patro.“97  

Akt získání trvalého pobytu se ukazuje jako zásadní předěl. Získáním se totiž 

migrant či migrantka z druhé kategorie přesouvají do kategorie první. Uznání spojené 

s trvalým pobytem se pak promítá do všech rovin, vychází z institucionální, symbolicky se 

zobrazuje například v druhém patře budovy Odboru a individuálně pak v samotném 

přístupu úředníků/nic. V individuální rovině se uznání promítá i v ohodnocení sebe sama  

a schopnosti vyzvednout si povolení již bez českého/ké partnera/ky. Ve sdělení 

jednotlivých participantů a participantek byla cítit určitá hrdost, která souvisí i s lepší 

jazykovou vybaveností.  

97 „Because once you have the family member visa [trvalý pobyt], you considered an EU person by the 
foreign police more or less, so it's the second floor, different people, it's much easier, you can call there, you 
can get an appointment and you don't have to wait very long. But it's the second floor.“ 
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Amanda (občanka USA): „Rozhodně jsem si ho vyzvedla sama, to si pamatuju, nejsem si 

jistá, jestli jsme u podání žádosti byli společně.“98  

Fabio (občan Mexika): „To jsem si vyřídil sám.“99  

Eliška (občanka České republiky): „Ty sám?“100  

Fabio (občan Mexika): „Ano. Všechno jsem si tehdy vyřídil sám. Protože jsem si to mohl 
vyřídit v češtině.“101  

Eliška (občanka České republiky): „Sám, jako sám, ne napsat si to sám, ale sám jít na 

odbor.“102  

Moment vyzvednutí povolení trvalého pobytu participantkou Amandou se jeví jako 

zlomový a evokuje určitou samostatnost. Podobně to má i participant Fabio. Přestože 

Eliška manželovo sdělení uvádí na pravou míru, je zde vidět určitý posun k samostatnosti  

a menší závislosti na českém partnerovi či české partnerce. Reflexe získání trvalého 

pobytu, může být důležitým momentem pro vztah. Formalizace statusu tak může působit 

na vztah jako takový a mít vliv na jeho fungování.103 

Nejvyšší stupeň uznání z právního hlediska, tedy v rovině symbolické 

a institucionální, je získání občanství. Dle Yuval-Davis koncept občanství zahrnuje nejen 

vztah jednotlivce a státu, ale autorka občanství pojímá jako „víceúrovňový konstrukt, který 

se týká různých kolektivů, tedy lokálních, etnických, nacionálních a transnacionálních“ 

(Yuval-Davis 2003:68). Kofman (2000) oproti tomu upozorňuje na skutečnost, že 

navzdory mnohým mezinárodním konvencím, přístup k získání občanství není stejný, 

přičemž občané a občanky zemí mimo EU jsou v tomto procesu značně znevýhodněni.  

V případě migrantů a migrantek, jež pobývají v České republice, se jedná se o završení 

procesu integrace. O uznání v tomto smyslu hovoří i Yuval-Davis (2003), tedy o uznání  

v podobě získání všech sociálních a občanských práv, při kterých se cizinec či cizinka 

dostane na úroveň občanů a občanek přijímajícího státu. Podle českého práva získání 

občanství umožňuje aktivně a pasivně se účastnit politického života – volit nebo být volen. 

98 „I definitely picked it up for myself, I remeber that, I'm not sure about when we applied if we were 
together.“ 
99 „I did it alone that one.“ 
100 „You did?“ 
101 „Yes. Everything I did alone that time. Because I should handle it myself in Czech.“ 
102 „Alone, like alone, not writing it alone, but alone, you went to the Odbor.“ 
103 Reálné dopady a případné změny ve vztahu (např. změny genderových rolí, přesouvání moci atd.) ale 
v této práci detailněji popsány nejsou. Jedná se o poměrně citlivou záležitost, která by vyžadovala 
dlouhodobé pozorování a bližší vztah k manželskému páru. K tomu ale během mého výzkumu nebyl prostor. 
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Tohoto „nejvyššího“ bodu uznání v rovině institucionální a symbolické zatím nikdo 

z mých participantů a participantek nedosáhl. V případě žádosti o občanství je totiž 

podmínkou pětiletý trvalý pobyt, jazyková zkouška a znalost českých reálií.104 Většina 

mých participantů a participantek výzkumu zatím nesplňuje podmínku pětiletého pobytu. 

Nicméně o možnosti získání občanství některé participantky přemýšlí. Anh, která by jako 

jediná podmínky splňovala 105 , by si o občanství ráda požádala, největší překážku  

k jeho získání ale pro ni představuje jazyková zkouška.  

Anh (občanka Vietnamské socialistické republiky): „Taky, chtěla bych [české občanství], 
ale jako hlavně to je jako jazyk…“  

Jazyková zkouška je podle společného evropského referenčního rámce úrovně B1. 

Obsahuje čtení, poslech, psaní a mluvený projev. Přestože Anh absolvovala již několik 

kurzů češtiny a v České republice pobývá od roku 2004, její znalost češtiny je na poměrně 

nízké úrovni, což do určité míry komplikovalo i vedení rozhovoru.106Anh svou slabší 

znalost jazyka vysvětlovala skutečností, že nenavštěvovala české školy, protože do České 

republiky přijela za účelem podnikání, a také následným nedostatkem času na studium 

češtiny. 

Anh (občanka Vietnamské socialistické republiky): „Čeština je fakt, to je těžký jako pro 

lidi, jako ne, ne, nebyli jsme ve škole… A taky hned jako pracujeme nebo jako dělala jsem 

jako podnikatelka a taky jako nemáme hodně času, no… A potom jako to je těžký. Jako 

kultura nebo historie nebo všechno taky můžeme taky jako se učit nebo na věci jinak, ale 

důležitý to je jazyk… Jako znám doma, ale venku není jako ve škole jako každý den musíme 

použít…“ 

 Překážkou pro Anh tak nejsou české reálie představující testovací úlohy z oblasti 

občanského základu, základní geografické informace o České republice a základní 

historické a kulturní informace o České republice. 107 Ty je možné se naučit, nicméně 

komplikované bude používání češtiny v každodenní komunikaci.  

104 Podrobně viz Občanství [online]. [cit. 2016-06-10]. Dostupné z: http://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz/. 
Samozřejmě mi to nedalo a test z českých reálií jsem si také udělala. Některé otázky v testu považuji za 
poměrně zbytečné, např. jaká je přibližná rozloha Česka. Na tuto jsem ani já neznala správnou odpověď.  
105 Dle zákona o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky existuje i možnost podmínku 
prominout. Anh totiž splňuje podmínku trvalého pobytu a zároveň na území České republiky nepřetržitě žije 
alespoň 10 let. 
106 Otázky manželce tak opakoval i Vlado, případně její odpovědi doplňoval, aby byly srozumitelnější.   
107 Podrobně viz Občanství [online]. [cit. 2016-06-10]. Dostupné z: http://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz/. 
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Domnívám se, že jedním z důvodů nedostatečné znalosti češtiny může být i silná 

vietnamská komunita, ve které se Anh pohybuje. Znalost češtiny tak pro svou práci přímo 

nepotřebovala. Aktuálně je Anh na rodičovské dovolené a v očekávání druhého dítěte. 

Vyhlídky na zlepšení češtiny se tedy nejeví příliš slibně, přestože s manželem česky doma 

mluví. Získání uznání ve formě občanství se tak u Anh bude odvíjet od znalosti češtiny.  

Amanda o českém občanství také přemýšlí. Její americké občanství umožňuje mít 

zároveň ještě občanství druhé. Nicméně získání českého občanství v současné době pro 

Amandu není prioritou. Trvalý pobyt jí zaručuje potřebná práva k bezproblémovému 

životu v České republice. Žádost o občanství pro ni bude přicházet v úvahu až s narozením 

dětí, kdy by z rodiny byla jediná bez českého občanství, což by se jí zdálo zvláštní. Jedná 

se tak spíše o rovinu symbolickou. 

Amanda (občanka USA): „Není to pro mne velká priorita, myslím, že až budeme mít děti, 

tak eventuálně potom by to priorita byla, protože naše děti budou mít občanství108 a bude 

to vypadat, jako že já jediná budu bez něj a to by bylo divné a byla by to pro mne motivace, 

ale nyní to není něco, čím bych se zabývala.“109  

Z jiné perspektivy žádost a následné získání českého občanství pro Claire vyřeší 

problém dvojí identity. V současné době totiž má dvě příjmení. Na své původní příjmení 

mohla získat přechodný pobyt, po získání trvalého pobytu změnila své příjmení na 

manželovo. Nyní ale je v patové situaci, kdy má své původní jméno, které platí ve Rwandě  

a zároveň příjmení manželovo, používané pro české účely. Claire by ráda používala 

manželovo příjmení, nicméně vzhledem k jiným pravidlům změny jména ve Rwandě toto 

není možné110.  

Filip (občan ČR): „No a tak si musela nechat to jméno [své původní], aby jí platilo vízum.  

A tím jsme se teda už rozhodli, že přechodnej pobyt, trvalej už je a že se dáme do procesu 

změny toho jména. A že teda napřed, jak to udělat, tak jsme se domlouvali na cizinecký 

policii, co je nejlepší a tak, takže napřed, že to změníme v Čechách a s tím změněným 

108 Děti binacionálních párů nabývají české státní občanství narozením, je-li alespoň jeden rodič státním 
občanem/kou České republiky dle zásady ius sanquinis v českém zákoně č. 40/1993 Sb., o nabývání a 
pozbývání státního občanství České republiky, §3. 
109 „It's not a big priority of mine, I think when we have children eventually then it would be a priority 
because then our children would have citizenship and it seems like I would be the only one without it and it 
would be weird and it would be a motivation for me, but at the moment it is not something I concern about.“ 
110 Claire vysvětluje, že proces změny jména ve Rwandě je časově poměrně náročná záležitost a navíc je 
možná pouze z politicko-historických důvodů. Proto, že ve Rwandě si po svatbě každý ponechá jméno své, 
by s argumentem změny jména na manželovo u soudu neuspěla. 
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v Čechách, že tu zkusíme ve Rwandě, aby to taky změnili. No a zaseklo se to na tom, že 

tady nám to všude změnili, ale ve Rwandě ne, tam to prostě nejde. Takže oni jí nevydají pas 

na nový jméno, prostě má jméno svoje a to se nemění, takže teď má pas, kde má teda svoje 

jméno, český papíry a v českým systému je už zaneseno to nový jméno a má tu pobytovou 

knížku a tam je prostě napsaný, propiskou s razítkem, že od toho a toho dne v Čechách 

užívá jméno [manželovo X-ová]… Až bude občanství, tak se vlastně může udělat.“ 

Motivace k získání českého občanství představuje pro Claire sjednocení identity. 

Jedná se tak o uznání propojené v symbolické, institucionální a individuální rovině. Jak je 

vidět, žádná participantka výzkumu nezmiňuje jako hlavní motivaci k získání 

občanství aktivní či pasivní politický život, ale jedná se spíše o symbolickou rovinu, pocity 

a individuální přání. 

Z výše uvedeného vyplývá, že pobytový status určuje míru práv a uznání. Všichni 

participanti a participantky mají zájem získat trvalý pobyt, co nejdříve, nicméně nejprve 

musí projít „zkušební lhůtou“ přechodného pobytu. Trvalý pobyt totiž zaručuje míru práv 

na roveň občanů/nek ČR s výjimkou účastnění se voleb aktivně i pasivně. Oproti tomu 

zájem o získání občanství není hlavní prioritou, a pokud o něm participantky přemýšlí, 

většinou se jedná o čistě osobní důvody. 
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5 ZÁVĚR 
Cílem této práce bylo zaměřit se na to, jak migrační a integrační politika konstruuje 

binacionální manželství a jak tato politika ovlivňuje každodennost těchto manželství. 

Binacionálním manželským párem v této práci rozumím občana/ku České republiky  

a občana/ku země mimo EU. V případě, že si manžel či manželka, jež má občanství země 

mimo EU, požádá o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana ČR, z pohledu 

Ministerstva vnitra, respektive Odboru azylové a migrační politiky (dále jen Odbor), je 

tento manželský pár a priori nahlížen jako fingovaný. Z toho důvodu Odbor pokládá za 

samozřejmé manželství kontrolovat v prvních měsících/letech od podání žádosti až do 

doby, než manžel/ka země mimo EU získá pobyt trvalý. 

Na začátku svého výzkumu jsem očekávala, že mi data ukáží, jaký vliv má tato 

migrační politika na genderové vztahy uvnitř manželského svazku a jak se tyto vztahy pod 

vlivem této politiky mění. Netvrdím, že by migrační politika na tyto vztahy vliv neměla, 

nicméně k jejich zkoumání by byl nutný dlouhodobější výzkum. Oproti tomu se pro mou 

práci ukázal zásadní pojem moci Odboru a cizinecké policie a následná interakce směrem 

k binacionálnímu manželskému páru.  

Ukázalo se, že státní instituce zpochybňují manželský pár zcela zásadním způsobem, 

zejména proto, že občan/ka země mimo EU je automaticky řazen do druhé kategorie 

migranta/ky. Toto zpochybnění probíhá v několika fázích v řádu měsíců. První fází je 

samotné podání žádosti o přechodný pobyt, druhou pak pobytová kontrola, třetí výslech  

a čtvrtou čekání na přechodný pobyt, pátou pak pobytová kontrola pro získání trvalého 

pobytu. 

Důležité aspekty mocenského vztahu, které zasahují do těch nejintimnějších částí 

manželského života, jsou tedy následující. Cizinecká policie vystupuje v roli 

permanentního dohlížitele nad binacionálním párem a může také ukládat tresty. Po podání 

žádosti může kdykoliv přijít do jejich domácnosti (i opakovaně) a kontrolovat „skutečnost“ 

jejich vztahu. Jelikož se ale jedná o emocionální vztah, který v realitě těžko může být 

kontrolován či dokazován, policie hledá materiální důkazy, nejčastěji v podobě společných 

fotografií, manželské postele, hygienických potřeb, oblečení atd. Policie tak materializuje 

 a komodifikuje emocionální vztah těchto manželů. Stejně tak jedná i Odbor, když při 

podání žádosti o přechodný pobyt, vyžaduje fotografie, společné letenky, výpisy ze skypů 

63 
 



či elektronické pošty a další důkazy „pravosti“ jejich sňatku. Moderní technologie, tak 

hrají důležitou roli v prokazování transnacionálních citových vztahů.  

Nutno podotknout, že je důležitá i představa „běžné“ rodiny, která odpovídá i dnes do 

velké míry rodině měšťanské. Měšťanské rodina je nukleární, žena má reprodukční funkci 

a muž funkci živitele rodiny (Havelková 2004). Je samozřejmě nutné, aby taková rodina 

žila ve společné domácnosti, aby jejich manželství bylo možné zkontrolovat a případně 

potvrdit či vyvrátit. Tímto jsou tedy vyloučeny všechny alternativní formy manželství. 

Policie tak vytváří jednotnou normu pro binacionální manželské páry. Manželství ukládá 

do normativního rámce s odpovídající představou měšťanské rodiny. Moc, komodifikace  

a normativita se stávají hlavními nástroji, které cizinecká policie a Odbor využívají při 

kontrole těchto manželství. Všechny tyto nástroje se ale můžou stát velmi nebezpečné, 

jelikož vylučují jakoukoliv jinakost.  

Dalším důležitým pojmem, který z výzkumu vyplynul, je ekonomizace manželského 

vztahu. Český manžel nebo česká manželka minimálně v prvních měsících hraje roli 

sponzora svému zahraničnímu manželovi či manželce. Finanční situace manželského páru, 

je tak ověřována i během výslechu.  

Poměrně paradoxní je, že na jedné straně samotný manželský pár kontrolu nad sebou 

samými schvaluje a uznává ji jako potřebný nástroj výkonu moci při odhalování 

fingovaných sňatků, tímto tedy mocenský systém udržuje, na straně druhé, ale vytváří 

rezistenční techniky, aby dosáhl potřebných práv. Ukazuje tedy, že páry nejsou jenom 

pasivní oběti systému, ale dokáží aktivně proti státní moci bojovat. Domnívám se, že 

rezistenční techniky se odvíjí od jejich sociálních, ekonomických a kulturních. Tedy podle 

toto, jak je pár finančně zajištěn, jaké má sociální vazby a například vzdělání.  

V rezistenci binacionálních párů vidím určitou souvislost s druhou vlnou feminismu, 

neboť druhá vlna feminismu reflektovala patriarchální povahu prostupující celým 

kulturním systémem, proti jehož formám moci se na jedné straně snažila vymezit, ale na 

straně druhé jej stejně dodržovala (Havelková 2004), stejně tak i binacionální páry bojují 

proti státním institucím, tedy hegemonním patriarchálním strukturám, nicméně sami jej 

také dodržují.   

Posledním pojednávaným pojmem ve výzkumné části je uznání. S délkou pobytu 

přichází více i práv. Jako největší zlom participanti a participantky reflektují získání 

trvalého pobytu. Nejenom, že jsou do určité míry schopní vyřídit si některé administrativní 
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věci sami, ale také přechází ze symbolické druhé kategorie migrantů/tek do kategorie 

druhé. Získaná práva s výjimkou aktivního a pasivního volebního práva jsou téměř totožná 

s českým občanstvím. 

Na reflektované zkušenosti binacionálních manželských párů jsem chtěla ukázat, jak 

mocenské vztahy ze strany cizinecké policie a Odboru konstruují jejich manželský život 

v počátcích vztahu a jak na to mí participanti a participantky reagují. Domnívám se, že, by 

bylo zajímavé zkoumat i dopad na jejich genderové vztahy v rámci. Dovolím si souhlasit 

s neziskovými organizacemi, které návrh zákona o pobytu cizinců v roce 2007 hojně 

kritizovaly. Myslím, že tyto zásahy jsou velmi restriktivní a zbytečné. Věřím, že existuje 

jiný způsob, jak problematiku fingovaných manželství řešit.   
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7 PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA Č. 1 STRUČNÁ BIOGRAFIE MANŽELSKÝCH PÁRŮ  
Mirka a Semsu 

Mirka má 30 let a je občankou České republiky. Semsu má 29 let a je občanem Egypta. 

Seznámení proběhlo v roce 2010 v Egyptě, kam Mirka jela na turistický poznávací zájezd. 

Následně si psali a dál udržovali kontakt přes Skype. Mirka za Semsu několikrát přijela do 

Egypta, Semsu Mirku také jednou navštívil v České republice. Svatba proběhla v únoru 

2012 v Káhiře v Egyptě. Společný život se ale rozhodli vést v České republice. Semsu 

shledal, že pro něj bude jednodušší přizpůsobit se nové zemi a také, že v České republice je 

vyhlídka lepších pracovních možností. Semsu do ČR přijel na turistické vízum a následně 

podal žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana Evropské unie. Absolvovali 

pobytovou kontrolu i výslech, přechodný pobyt Semsu dostal po půl roce od podání 

žádosti.  

Oba mají vysokoškolské vzdělání, Semsu se v Egyptě živil jako fotbalista. Mirka je 

v současné době na rodičovské dovolené, předtím pracovala jako projektová manažerka 

v neziskové organizaci. Semsu provozuje restauraci s nabídkou tureckých specialit. 

Aktuálně má stále přechodný pobyt. Mají jedno dítě ve věku šest a půl měsíce. Žijí 

v severních Čechách. 

Eliška a Fabio 

Eliška má 34 let a je občankou České republiky. Fabio má 28 let a je občanem Mexika. 

Seznámení proběhlo v Brazílii v roce 2008, kde oba byli na výměnném studijním pobytu. 

Rozhodli se pokračovat ve svém vztahu na dálku s tím, že výhledově budou žít v České 

republice, což bylo důležité stanovisko respondentky D. Dalším důvodem byla i aktuální 

nepříznivá bezpečnostní situace v Mexiku. Po studijním pobytu se každý vrátil do své 

země dokončovat studia. V následujících dvou letech se navštěvovali a udržovali kontakt. 

Fabio do České republiky přiletěl v roce 2010 na turistické vízum, v témže roce v srpnu 

uzavřeli sňatek. Hned následující den Fabio podal žádost o přechodný pobyt rodinného 

příslušníka občana Evropské unie. Absolvovali pobytovou kontrolu i výslech. Přechodný 

pobyt byl udělen v říjnu 2010.  Po dvou letech respondent požádal o trvalý pobyt, který mu 

byl udělen.  

74 
 



Oba dva mají vysokoškolské vzdělání, Fabio pracuje jako team leader, Eliška je na 

rodičovské dovolené a na částečný úvazek pracuje jako personalistka. Mají dvě děti ve 

věku dva a půl roku a rok a dva měsíce. Žijí v hlavním městě. 

Claire a Filip 

Claire má 29 let a je občankou Rwandy. Filip má 31 let a je občanem České republiky. 

Seznámení proběhlo květnu v roce 2010 v nemocnici ve Rwandě, kde oba byli na 

studentské stáži. Po třech měsících Filip odjel zpět na půl roku do České republiky, aby 

dokončil studium. Následně se vrátil do Rwandy, kde pracoval dva roky jako lékař 

v nemocnici. Zde se také v roce 2011 se zasnoubili, v roce 2012 uzavřeli sňatek. Pro 

založení rodiny se rozhodli žít v České republice. V prosinci 2012 přiletěli do České 

republiky (Claire na turistické vízum), v lednu 2013 Claire podala žádost o přechodný 

pobyt rodinného příslušníka občana Evropské unie. Absolvovali výslech. Přechodný pobyt 

byl udělen v březnu 2013. V roce 2015 Claire požádala o trvalý pobyt. Absolvovali 

pobytovou kontrolu (neohlášenou). Přechodný pobyt byl udělen do dvou měsíců.  

Oba dva mají vysokoškolské vzdělání. Filip pracuje jako lékař, Claire je na mateřské 

dovolené, v České republice pracovala jako asistentka prodeje. Mají dvě děti ve věku 21 

měsíců a jeden měsíc. Žijí v jižních Čechách 

Žofie a Pedro 

Žofie má 24 let a je občankou České republiky. Pedro má 32 let a je občanem Peru. 

Seznámili se na sociální síti Facebook v roce 2011. Dva roky udržovali virtuální kontakt, 

poté Žofie navštívila na týden Pedra v Peru. Po návratu do České republiky se rozhodla 

odstěhovat se za Pedrem natrvalo i se svým dítětem, které měla za svobodna. Sňatek 

uzavřeli v Peru v roce 2013 po dvou měsících od příletu respondentky G. Po necelých 

dvou letech Žofie zjistila, že v Peru žije nelegálně, byla nucena vycestovat ze země a 

zaplatit pokutu. Tato skutečnost do jisté míry ovlivnila rozhodnutí odjezdu do České 

republiky. Pedro přijel do České republiky na turistické vízum a žádost o přechodný pobyt 

rodinného příslušníka občana Evropské unie podal v červenci  2014. Absolvovali 

pobytovou kontrolu i výslech. V lednu 2015 byl Pedrovi udělen přechodný pobyt, který má 

v současné době.  
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Žofie je vyučená, Pedro má vzdělání odpovídající vysokoškolskému. 111  Pedro v Peru 

pracoval v kanceláři automobilové společnosti v archivu. Žofie v Peru pracovala 

v restauraci a kavárně. V České republice měl Pedro krátkodobé brigády, Žofie pracovala 

v tiskárně. V současné době jsou oba dva bez zaměstnání, evidovaní na úřadu práce. Žijí 

v hlavním městě. 

Anh a Vlado 

Anh má 37 let a je občankou Vietnamské socialistické republiky. Vlado má 36 let a je 

občanem České republiky. K seznámení došlo přes známou osobu, která Vladovi navrhla 

jazykové tandemy s Anh. Vlado chodil na lekce vietnamštiny, Anh zase na kurz češtiny 

pro Vientamce/ky pořádaný vietnamským klubem. Anh se kurzy chtěla připravit na test 

k povolení k trvalému pobytu. K prvnímu setkání došlo na začátku července v roce 2010. 

Ke konci července 2010 spolu začali bydlet. Svatba se uskutečnila v červenci 2011. Po 

svatbě Anh podala žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana Evropské unie. 

Absolvovali tři pobytové kontroly a výslech. Přechodný pobyt Anh získala v dubnu 2012. 

Po roce přechodného pobytu si respondentka H požádala o pobyt trvalý vzhledem ke 

skutečnosti, že v České republice je od roku 2004. Znovu absolvovali pobytovou kontrolu. 

Trvalý pobyt byl Anh udělen v dubnu 2013.  

Oba dva mají vysokoškolské vzdělání. Vlado pracuje na univerzitě jako pedagog, Anh je 

podnikatelka, nyní na rodičovské dovolené. Mají jedno dítě ve věku jeden rok a čekají 

druhé dítě. Žijí v hlavním městě. 

Amanda a Karel 

Amanda má 27 let a je občankou Spojených států amerických. Karel má 31 let a je 

občanem České republiky. V létě v roce 2009 byla Amanda v Praze na dvouměsíčním 

studijním programu. K náhodnému seznámení došlo přes společné známé v baru v Praze, 

kde oba byli se svými přáteli. Následující dva roky udržovali kontakt přes e-mail a Skype a 

také se po několika měsících vzájemně navštěvovali. V roce 2011 získala Amanda 

pracovní místo ve firmě v Praze, kam nastoupila v srpnu téhož roku. V souvislosti 

s pracovním místem si Amanda zajistila pracovní vízum na půl roku, které následně 

prodloužila. V únoru v roce 2013 se Karel a Amanda zasnoubili. Ve stejném roce podala 

Amanda žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana Evropské unie. 

Absolvovali pobytovou kontrolu, pravděpodobně dvakrát. Přechodný pobyt Amanda 

111 Jedná se o tříletý technický institut v Peru. 
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dostala do dvou měsíců od podání žádosti. Svatba proběhla v červnu v roce 2014. V srpnu 

2014 Amanda podala žádost o trvalý pobyt, který dostala v říjnu 2014.  

Oba dva mají vysokoškolské vzdělání. Karel pracuje jako sociolog, Amanda částečně 

pracuje jako inženýrka ve stavebnictví a částečně na živnostenský list. Je majitelkou 

obchodu, kde navrhuje, vyrábí a prodává kabelky a sukně. Děti nemají. Žijí v hlavním 

městě. 

PŘÍLOHA Č. 2 STATISTIKY BINACIONÁLNÍCH SŇATKŮ  
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