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Abstrakt

Diplomová práce je  zaměřena  na problematiku  legální  a nelegální  pracovní  migrace 

v Ruské federaci, a to jak na federální, tak i na lokální úrovni – v Petrohradu.  Práce má 

dva  hlavní  cíle.  Zaprvé  se  zaměřuje  na  úroveň  federální,  kde  se  snaží  zmapovat 

současné  migrační  trendy  v Ruské  federaci  s důrazem  na  migraci  pracovní,  její 

legislativní  úpravy  a  práva  a  postavení  pracovních  migrantů  v ruské  společnosti. 

Zkoumá se zde vývoj migrační politiky Ruské federace od rozpadu Sovětského svazu 

do současnosti vůči konkrétní skupině lidí a autorka se pokouší o její kritickou analýzu 

a  zhodnocení  efektivity  a  přiměřenosti  přijímaných  opatření.  Bylo  zvoleno  několik 

doplňujících otázek na zodpovězení, které by měly napomoci první cíl naplnit. Druhým 

cílem je sledování vývoje a současné situace v druhém největším městě Ruské federace 

– v Petrohradu.  Jedná se o případovou studii,  kde je  také kladen důraz na pracovní 

migraci  a  na  to,  jakým způsobem ovlivňují  novely  migračních  zákonů na  federální 

úrovni  situaci  v  regionech. Podstatnou  část  práce  tvoří  analýza  integrační  politiky 

Ruské  federace  vůči  pracovním  migrantům  a  problémům,  se  kterými  se  pracovní 

migranti na území Ruské federace potýkají.

Abstract

This diploma thesis focuses on the problem of legal and illegal labor migration in the 

Russian Federation, both at federal and local levels, namely in St. Petersburg. The thesis 

has two main objectives and firstly focuses on the federal level. There it attempts to map 

current migration trends in the Russian Federation with an emphasis on labor migration, 

its  legislation  and  rights  and  the  status  of  working  migrants  in  Russian  society.  It 



examines  the  development  of  migration  policy  of  the  Russian  Federation  from the 

collapse of the Soviet Union to the present towards a particular group of people. The 

author of this thesis tries to analyze it critically and to evaluate the effectiveness and the 

adequacy  of  taken  measures.  In  order  to  fulfill  the  first  objective,  some  additional 

questions were put. An integral part of the thesis is an analysis of the integration policy 

of  the  Russian  Federation  vis-à-vis  working  migrants  and problems  faced  by labor 

migrants  on  Russian  territory.  The  second objective  is  to  monitor  development  and 

current migration situation in the second largest city of the Russian Federation  – St. 

Petersburg. This is a case study, where the emphasis is placed on labor migration and 

the way how the amendments to federal immigration laws affect the situation in the 

regions.
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Úvod

Světové společenství dnes uznává, že migrace je fenomén, který si vyžaduje systémový 

přístup  a  dobře  koordinovaná  a  ucelená  řešení  nejen  na  regionální,  ale  na  globální 

úrovni. Počet lidí, kteří opouští svůj domov za účelem hledání lepších pracovních, nebo 

životních podmínek stále roste. Podle odhadů OSN migrovalo v roce 2015 kolem 2441 

milionů lidi. Těžko najít druhý ekonomický nebo socio-demografický jev, který má tolik 

definicí.  Podle  Mezinárodní  organizace  pro  migraci  (International  organization  for  

migration, IOM) je migrace pohyb osoby nebo skupiny osob, a to buď přes mezinárodní 

hranice (migrace mezinárodní) nebo v rámci jednoho státu (migrace vnitřní). Jedná se o 

pohyb obyvatelstva, zahrnující jakýkoli druh pohybu osob bez ohledu na délku, příčiny 

a  složení,  a  zahrnuje  migraci  uprchlíků,  vysídlených  osob,  ekonomické  migranty  a 

osoby  pohybující  se  kvůli  jiným  účelům,  například  složení  rodiny2.  Lze  se  setkat 

s dělením  na  migraci  legální  a  nelegální,  dočasnou  a  trvalou,  dobrovolnou  a 

nedobrovolnou. 

Migrace není novým jevem, ale její povaha se mění, stejně jako se mění její vnímání ve 

společnosti.  Dříve  bylo  přistěhovalectví  často  obyvatelstvem  chápáno  jako  hrozba 

kulturní  a  sociální,  nicméně  od  začátku  21.  století  se  objevila  taky  bezpečnostní 

dimenze.  Zatímco  v dřívějších  dobách  proudy  migrace  směřovaly  do  nových,  méně 

obydlených míst, nyní jsou cílovými destinacemi hustě osídlená teritoria, což nutí státy 

reagovat na nové podmínky vytvářením přiměřených migračních a azylových politik, 

které budou regulovat pohyb lidí přes státní hranice a jejich pobyt na území státu3. 

Ruská federace patří mezi státy s největším počtem imigrantů a její současná migrační 

situace  byla  zformována  v důsledku  změn  v politické,  sociálně-ekonomické,  právní, 

demografické  a  dalších  sférách  veřejného  života,  ke  kterým  došlo  na  území 

postsovětského prostoru na začátku 90. let 20. století.  Rozpad SSSR a s tím spojená 

transformace  pracovního  trhu,  životních  podmínek,  personálního  statusu  jedince, 

společenských a rodinných vztahů se projevily na pohybu obyvatelstva a na vztazích 

Ruské  federace  s okolními  státy.  Najednou  z vnitrostátních  a  mezirepublikových 

migračních toků vznikly toky mezistátní. Jelikož rozpad doprovázela ostrá politická a 

ekonomická  krize,  která  zasáhla  celý  postsovětský  prostor,  vedlo  to  k boomu 

1 Přesný počet migrantů v roce 2015 je podle OSN 243 700 263 lidí (UN Department of Economic and 

Social Affairs, 2015).
2 IOM, 2016.

3 Baršová, A. – Baršá, P., 2005: 7–10. 

2



mezinárodní  migrace,  která  byla  většinou  nucená,  panická,  etnicky  motivovaná. 

Společně s tím těsně po rozpadu SSSR došlo také ke zformování kvalitativně nových 

migračních toků (například brain drain, kyvadlová migrace)4. 

Očekávalo se, že za 5 až 7 let po dezintegraci státního celku migrační toky postupně 

zmizí a ztratí na intenzitě, nicméně se předpoklady nepotvrdily a mezinárodní migrace 

v postsovětském  prostoru  dodnes  zůstává  jednou  z nejdůležitějších  charakteristik 

ekonomického  a  sociálního  vývoje  celého  regionu,  a  Ruská  federace,  jakožto 

ekonomicky nejvýkonnější stát regionu, zůstává centrem migračních toků. Změnily se 

však  formy  migrace,  v současné  době  převládá  migrace  dobrovolná  a  ekonomická 

(pracovní). Právě pracovní migrace v Ruské federaci je hlavním tématem dané práce, a 

to jak legální, tak i nelegální. 

Významný  ruský  odborník  na  mezinárodní  migraci  V.  A.  Ioncev  definuje  pracovní 

migraci  (migraci  pracovní  síly)  jako  migraci,  spojenou  s překročením státní  hranice 

s cílem  “prodeje  své  práce“,  tudíž  pracovního  zařazení  za  účelem  získání  vhodné 

odměny – platového ohodnocení. Jedná se o pohyb práceschopného obyvatelstva, který 

zpravidla  má  vratný  charakter  po  ukončení  pracovní  činnosti5.  Pracovní  migrace 

zahrnuje  trvalou,  sezónní  a  kyvadlovou migraci,  jejím zvláštním typem je  nelegální 

imigrace.

Stojí za zmínku, že celkově pojetí nelegální migrace je také komplikované z hlediska 

definice.  V západních  zdrojích  se  lze  setkat  s pojmem „neregulérní“  migrace.  Podle 

IOM, neregulérní migrace (irregular migration) je pohyb, který se uskutečňuje mimo 

regulatorní  normy  vysílajících,  tranzitních  a  přijímajících  zemí6.  Nicméně 

v ruskojazyčných zdrojích se mnohem častěji  vyskytuje  pojem „nelegální  imigrace“. 

Nelegální imigrace znamená vstup občanů jednoho státu na území jiného na neurčitou 

dobu, kdy je účelem ve většině případech nelegální zaměstnání. Vstup na území může 

být jak legální (v roli turisty, pozvané osoby apod.), tak nelegální (s porušováním státní 

hranice  nebo  pomocí  falešných  dokladů),  ale  v obou  případech  je  hlavním  cílem 

nelegální pracovní zařazení7.  

Nelegální pracovní imigrace tvoří v Rusku velký problém, který se stát snaží řešit již od 

konce  90.  let.  Kromě  názorů,  že  „migranti  kradou  práci  místnímu  obyvatelstvu“, 

4 Ivakhnyuk, I., 2011: 3–4.

5 Ioncev, V., 1999: 40.

6 IOM, 2016.

7 Ioncev, V., 1999: 228–229.
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nelegální  pracovní  migranti  jsou často v očích veřejnosti  spojováni  s  kriminalitou  a 

terorismem.  Od  konce  90.  let  stále  stoupající  a  téměř  neregulovaný  růst  počtu 

přistěhovalců ze středoasijských republik, kteří se dost často nemohou domluvit rusky, 

vedl  ke  vzniku  společenského  napětí  a  růstu  nepřátelských  a  xenofobních  nálad  ve 

společnosti.

Daná diplomová práce má dva hlavní cíle. Prvním cílem je zmapovat současné migrační 

trendy v Ruské federaci se zaměřením na pracovní migraci, její legislativní úpravy a na 

postavení  a  práva  přistěhovalců  ve  společnosti.  Práce  je  tudíž  kritickou  analýzou 

formování  migrační  politiky  Ruské  federace  (od  rozpadu  Sovětského  svazu  do 

současnosti) vůči určité skupině lidí: pracovním migrantům. Nejdříve se zaměříme na 

úroveň  federální  a  budeme  sledovat  vývoj  a  normotvorné  procesy  a  pokusíme  se 

ohodnotit  jejich  efektivitu  za  pomoci  deskriptivně-analytické  metody  založené  na 

interpretaci  dostupných  empirických  dat.  Jak  je  migrační  politika  vůči  pracovním 

migrantům  tvořena?  Čeho  chce  dosáhnout,  jaké  cíle  stanovuje?  Nakolik  byly/jsou 

přijímaná opatření  přiměřené,  efektivní  a  zda odpovídají  potřebám doby? Jakou roli 

hrají  pracovní  migranti  v  ruské  ekonomice?  Nalezení  odpovědí  na  tyto  doplňující 

otázky  by  mělo  nápomocí,  jak  první  cíl  naplnit.  Podstatnou  část  dané  práce  tvoří 

postavení pracovních migrantů ve společnosti a problémy, se kterými se potýkají. Je na 

místě také analýza integrační politiky Ruské federace vůči pracovním migrantům. 

Druhým  cílem  této  diplomové  práce  je  zmapovat  migrační  situaci  v  Petrohradu  s 

důrazem na pracovní migranty a zjistit, jakým způsobem novely migračních zákonů na 

federální úrovni ovlivňují situaci v regionech. Tato část je případovou studií a Petrohrad 

nebyl zvolen náhodně. Jako druhé největší  město v Ruské federaci patří mezi hlavní 

cílové destinace pracovních migrantů. Toto „kulturní hlavní město“ Ruské federace je 

často  nazýváno  „kolébkou  migrace“,  ale  je  zároveň  také  hlavním  městem  ruského 

nacionalismu,  a  proto  je  zajímavé  také  z  hlediska  sledování  postojů  veřejnosti  vůči 

migrantům.

Velký prostor je věnován problematice nelegální pracovní migraci. Jedná se skutečně o 

palčivý problém v současné Ruské federaci.  Vzhledem k tomu, že počty nelegálních 

migrantů lze jedině odhadovat (odborníci a úřady se velmi často v názorech a výpočtech 

rozcházejí), je téměř nemožné celkově zhodnotit skutečné rozměry nelegální pracovní 

imigrace, nezohlednit a nepokusit se o zkoumání a analýzu daného jevu by znamenalo 

zkreslení celkové situace a neumožňovalo by pochopit současné politické a společenské 

reálie Ruské federace. 
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Daná diplomová práce je rozdělená do tří částí, které se skládají z několika podčástí. V 

první  části  je  uvedena  krátká  demografická  a  ekonomická  charakteristika  Ruské 

federace,  bez které by nebylo možné pochopit,  proč je Ruská federace pro pracovní 

imigranty  lákavou  zemí  a  proč  zákony  a  vystupování  ruské  vlády  a  úředníků  vůči 

pracovním migrantům jsou takové, jaké jsou. V též části je uvedena teorie eurasijského 

migračního  systému,  která  dle  názoru  některých  ruských  autorů  nejlépe  vystihuje 

příčiny a vysvětluje existující migrační toky mezi Ruskou federací a státy Střední Asie. 

Větší  prostor  je  v dané  části  věnován vývoji  migrační  politiky  Ruské federace  vůči 

pracovním imigrantům od rozpadu Sovětského svazu do současnosti. Druhá kapitola se 

zabývá integrační politikou Ruské federace a reáliím života migrantů. Tato kapitola je 

rozdělená  tematicky.  Zmiňují  se  adaptační  strategie  pracovních  migrantů,  způsoby, 

jakými  se  pracovním  migrantům  daří  vyhýbat  oficiálním  požadavkům  a  obcházet 

migrační  zákony  a  některé  regionální  zvláštnosti.  Třetí  část  je  případovou  studií  o 

Petrohradu.  Hovoří  se  o  demografii,  počtech  a  charakteristice  pracovních  migrantů, 

směřujících do Petrohradu, o společenské situaci a problematice nacionalismu, která je 

v Petrohradu  obzvlášť  aktuální,  a  také  o  rozdílech federální  legislativy  a  místních 

nařízení vlády v otázkách regulace pracovní migrace, a snahách lokální vlády omezit 

počet nelegálních pracovníků ze zahraničí. V závěru zhodnotíme, zda se postavené cíle 

podařilo splnit.

Není úplně od věcí hned v úvodu zmínit, že pokud hovoříme o integračních politikách, 

imigraci  a  o  společenské  reakci,  nevyhneme  se  debatám  o  nacionalismu  a  o  střetu 

kultur.  Většina  autorů  rozlišuje  dvojí  tvář  nacionalismu.  „Dobrou“  stránkou 

nacionalismu  je,  že  napomáhá  k budování  státu,  je  tolerantní  a  odvozený  od  lásky 

k lidem.  „Špatná“  stránka  spočívá  v jeho  nenávistnosti,  expanzivitě  a  netoleranci 

k jiným nacionalismům, v kladení národní pospolitosti nad právy jedince. Mnozí autoři 

proto pro projevy pozitivního národního vědomí doporučují užívat jiných termínů, jako 

například  patriotismus,  láska  k vlasti  apod.  Termín  nacionalismus  se  v této  práci 

objevuje  v souvislosti  s radikálními  nacionalistickými  skupinami  a  má  v této  práci 

negativní konotace8. Obecně zkoumání problematiky nacionalismu a nacionalistických 

skupin a jejich postojů vůči migrantům vyžaduje samostatný výzkum a není předmětem 

dané práce.

Při  zpracování  dané  práce  byly  použité  jak  primární,  tak  sekundární  zdroje. 

K primárním  zdrojům  patří  zákony  a  novely  zákonů,  nařízení  prezidenta,  správy 

8 Hroch, M., 2011: 30–38.
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Federální  migrační  služby  Ministerstva  vnitřních  věcí  Ruské  federace,  různorodé 

statistiky9 a průzkumy veřejného mínění,  teorie  o eurasijském migračním systému I. 

Ivakhnyuk, vládní nařízení v Petrohradu apod. Mezi sekundární zdroje se řadí knihy a 

články ruských odborníků na migraci (V.Ioncev, V. Voloch, S. Rjazancev, I. Ivakhnyuk a 

jiné), zpravodajské stránky (Ria Novosti, RBK), informace ze soukromého think-tanku 

Legal Labor, z mezinárodních organizací (IOM, UN) a dalších portálů.

9 V Ruské  federaci  se  sbíráním  statistických  informací  o  pracovní  migraci  zabývá  několik  úřadů  a 

v důsledku toho lze říci, že ani jeden ze zdrojů není detailní nebo úplně přesný, jelikož různé orgány 

sbírají informace s různou perioditou, objemem a přístupností dat široké veřejnosti. Základním zdrojem 

informací  o  mezinárodní  pracovní  migraci  jsou  údaje  Federální  migrační  služby,  která  se  zabývá 

shromažďováním dat od roku 1994, a proto se považuje za relevantní zdroj v této práci, i když s ohledem 

na neúplnost  údajů.  Dalším důležitým zdrojem, který se v této práci  objevuje,  jsou údaje z Federální 

služby státní  statistiky (Rosstat),  data  z Ministerstva  vnitřních  věcí  Ruské federace  a jiné.  Rjazancev 

2007:39–45.
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1. Vývoj migrační politiky Ruské federace od rozpadu 

Sovětského svazu do současnosti

Zapojení  Ruské  federace  do  globálních  migračních  procesů  výrazným  způsobem 

ovlivňuje  její  socio-ekonomický  a  demografický  vývoj.  Avšak  na  rozdíl  od  90.  let 

minulého  století,  kdy  byla  veškerá  pozornost  soustředěna  na  migraci  vnitřní  (z 

centrálních  regionů na východ a  sever  nebo z vesnic  do měst),  dnes  je  důležitějším 

faktorem spíše migrace mezinárodní, kde Ruská federace aktivně vystupuje nejen jako 

vysílající a tranzitní strana, ale také i jako přijímající.  Největší počet migrantů, který 

v současné  době  směřuje  do  Ruské  federace,  pochází  se  států  bývalého  Sovětského 

svazu10.

Při zpracování dané práce jsem se často setkala s tezí,  že Ruská federace je druhým 

státem po Spojených státech amerických s největším počtem imigrantů11, nicméně to ve 

skutečnosti  není  úplně  pravda.  Podle  profesora  Malachova,  „[...]  fenomén,  který  je  

v Rusku pojmenován jako imigrace, je v první řadě geografickou mobilitou v prostoru  

bývalého  Sovětského svazu12“.  Z jeho úhlu  pohledu je  teze  o Ruské federaci  jako o 

druhém  světovém  imigračním  systému  nadsázkou.  Takové  tvrzení,  vysvětluje 

Malachov, se objevilo během prvních let 21. století na půdě OSN v důsledku „omylu“ 

úředníků,  kteří  sledovali  demografickou  situaci  v  postsovětském  Rusku  a  použili 

výhradně formální kritéria. Problém tudíž spočíval v chápání imigrantů jako „individua,  

kteří  žijí  na území jiném, než jejich země původu, rok nebo déle13“. Při aplikaci  této 

definice  na  demografickou  situaci  Ruské  federace  na  počátku  prvního desetiletí  21. 

století se ukázalo, že v kategorii „imigranti“ se ocitli lidé trvale žijící na území RF, kteří 

se však narodili na území jedné z bývalých Sovětských republik. Avšak drtivá většina 

osob z uvedené kategorie byli etničtí Rusové, kteří opustili bývalé sovětské republiky 

kvůli politicko-ekonomickým turbulencím14. 

Struktura migračních toků na postsovětském prostoru se měnila a na počátku 90. let 20. 

století převládaly proudy vynucené a především etnické migrace, které byly vyvolány 

takovou  převratnou  událostí,  jakou  je  rozpad  jednoho  státu  doprovázen  prudkým 

10 Oberťajeva, 2012.

11 Např. UN 2002; Ivakhnyuk 2003, 2008; Rjazancev 2011: 2.

12 Malachov, 2016: 23.

13 Malachov, 2016: 23.

14 Malachov, 2016: 23–24.
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šířením  nacionalistických  nálad  v nově  vzniklých  republikách.  Nové  nacionální 

politické elity usilovaly o budování etnicky homogenních států a „cizinci“ byli de facto 

nuceni emigrovat15.

Na počátku prvního desetiletí  21.  století  však převládala  pracovní  migrace,  která  se 

následně stala skutečnou formou ekonomické a politické integrace států postsovětského 

prostoru. Dle různých expertů participuje na migračním koridoru od 2,7 do 4,2 mil. lidí 

nebo od 10 do 16% ekonomicky aktivní populace Střední Asie16. 

Proč  je  Ruská  federace  tak  přitažlivou  zemí  pro  pracovní  migranty  z  především 

středoasijských republik? Jakou roli hrají pracovní migranti v ruské ekonomice?

1.1  Socio-demografická  a  ekonomická  situace  v Ruské  federaci  a 

teorie Eurasijského migračního systému

Na  území  státu  s  rozlohou  17  098  246  km² (s  Krymem  17  125  191  km²)  při 

rovnoměrném rozmístění v příznivých regionech by mohlo žít kolem 500 milionů lidí17, 

nicméně  realita  je  taková,  že  Ruská federace  má pouhých 146,818 milionů  obyvatel 

(pokud započítáme obyvatele  Krymu) a  dynamika ukazuje,  že se  situace  ještě  bude 

zhoršovat.  Dle  prognózy  OSN  bude  mít  Rusko  k roku  2030  již  kolem  138  mil. 

obyvatel19. Dalším dlouhodobým trendem je snížení počtu osob produktivního věku a 

mládeži  od  roku  2009.  Dle  údajů  Federální  služby  státní  statistiky,  v důsledku 

demografické  krize a krize porodnosti  na počátku  a v polovině 90.  let  20.  století  se 

během nejbližších  10  let  počet  osob  ve  věku 18-29 zkrátí  na  třetinu.  Daná  situace 

přináší nejen ekonomická, ale také bezpečnostní a geopolitická rizika, například udržení 

chudě osídlených regionů Dálného Východu a Sibiře může být těžkým úkolem, pokud 

nebude zastaven proces úbytku obyvatelstva a jeho kompenzace pracovními migranty 

z Čínské lidové republiky20. 

15 Ivakhnyuk, 2003.

16 Rjazancev, 2016: 2–3.

17 Odhad na základě hustoty osídlení regionů RF. Demoskop, 2017.

18 Federal'naja sluzhba gosudarstvennoj statistiki, 2017.

19 Demoskop, 2017.

20 Pro řešení problematiky hustoty osídlení Dálného Východu byl vypracován program podporující vnitřní 

migraci do regionu. Na Dalnij Vostok.rf, 2017.
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Populační propad musí Ruská federace kompenzovat migračním přírůstkem. Tzv.  pull  

faktory,  které  lákají  zahraniční  pracovníky,  jsou  velký  pracovní  trh,  diverzifikovaná 

ekonomika,  nedostatek  vlastních lidských zdrojů v některých sektorech ekonomiky a 

v některých regionech a relativně vysoká životní úroveň a platy21. Pro lepší znázornění 

ekonomických  rozdílů  lze  použit  údaje  o  platových  rozdílech.  Nejvyšší  platové 

ohodnocení  je  v Ruské  federaci  (689  dolarů)  a  Kazachstánu  (526  dolarů),  zatímco 

nejnižší je v Tádžikistánu (pouhých 81 dolarů) a Kyrgyzstánu (155 dolarů)22.

Zatímco  ze  strany  Ruské  federace  působí  pull  faktory,  v zemích  států  Střední  Asie 

existují  push factory23 – nízká výroba, nízké platy a vysoká úroveň nezaměstnanosti, 

nedostatek pracovních míst, vysoká úroveň chudoby a přebytek pracovní sily.

Pro  lepší  vysvětlení  specifik  migračních  procesů  na postsovětském prostoru  vznikla 

teorie Eurasijského migračního systému, se kterou přišla v roce 2003 I. Ivakhnyuk. Dle 

Ivakhnyuk, „[e]urasijský migrační systém je skupinou stran postsovětského prostoru,  

spojených mezi sebou pevnými a početnými migračními proudy, které jsou zapříčiněny  

interakcí  řady  faktorů  –  historických,  ekonomických,  politických,  demografických,  

sociálně-etnických, geografických24“. Centrem daného systému je Ruská federace. 

Co se týče historických faktorů, Ivakhyuk hovoří o tom, že na rozdíl od většiny velkých 

migračních systémů, které se zformovaly jako výsledek ekonomické, politické, kulturní 

a migrační interakce mezi státy, podmínky pro vznik Eurasijského migračního systému 

se vytvořily převážně v rámci  jednoho státu – Ruského impéria, a později Sovětského 

svazu. V případě ekonomických faktorů, které dle Ivakhnyuk dominují v Eurasijském 

systému nad ostatními, jedná se o faktory, které se projevují nejzřetelněji. Pro miliony 

občanů Tádžikistánu, Kyrgyzstánu, Uzbekistánu, Moldavska, Ázerbájdžánu, Arménie a 

Gruzie možnost  práce  v zahraničí  (především v Ruské federaci)  je  důležitým bodem 

strategie  přežití.  Politické  faktory  hrají  důležitou,  ale  však  nejednoznačnou  roli  ve 

formování Eurasijského migračního systému. Státy se snaží společně řešit problematiku 

nelegální migrace a spolupracovat na vývoji její legální formy. Na druhou stranu, změny 

politické konjuktury mohou výrazným způsobem ovlivnit i formy migrační spolupráce. 

Nejaktuálnějšími příklady jsou Gruzie a Ukrajina. Chceme-li hovořit o demografických 

faktorech, předurčují se demografickou disproporcionalitou. Ruská federace a Ukrajina 

21 Rjazancev, 2007:73–78.

22 Rjazancev, 2016: 3.

23 Rjazancev, 2007: 84–87.

24 Ivakhnuyk, 2008: 22.
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se potýkají s problémy úbytku a stárnutí populace, zatímco ve státech Centrální Asie 

zvyšuje se počet obyvatel a podíl mladých lidí. Zajímavé postavení v daném případu má 

Kazachstán,  který  se  nachází  mezi  těmito  skupinami  a  má  tendenci  přiblížení  se 

ruskému demografickému modelu. Důležitou roli hrají také psychologické faktory, díky 

kterým je  mnohem jednodušší  vycestovat  do „známého“  Ruska,  než do státu  mimo 

postsovětský prostor. Vážným socio-etnickým faktorem jsou nacionální diaspory, které 

se zformovaly v důsledku aktivních migračních výměn, jelikož se všichni rozhodli na 

území původu vrátit. Diaspory hrají důležitou roli pro stimulaci nových migračních toků 

a často vystupují jako prostředníci. Nakonec posledním faktorem, který uvádí autorka, 

že geografický faktor.  Geografická blízkost usnadňuje pohyb lidí  a vede k vytvoření 

jediné infrastruktury25.  

Teorii  o  Eurasijském  (sub)systému  zmiňuje  ve  svých  pracích  také  politolog  S. 

Rjazancev, který vyznačuje ekonomický, sociálně-demografický, kulturně-historický a 

infrastrukturně-geografický faktory26.

1.2 Vývoj migrační politiky Ruské federace

Ruský odborník na migraci M. Tjurkin rozlišuje 3 typy migrační politiky. První typ – 

tzv.  tvrdá  migrační  politika,  která  se  orientuje  na  náhlé  omezení  počtu  migrantů 

směřujících na území státu a předpokládá zavedení různých zákonů a opatření, již mají 

za cíl  zkomplikovat  vstup a pobyt  cizinců na území.  Tento typ migrační  politiky  je 

charakteristický tím, že dochází k určitému omezení práv přistěhovalců. Druhým typem 

je tzv. měkká migrační politika, která se nezabývá stanovením bariér a omezení. Stát, 

který se drží takové politiky, ve značné míře stimuluje imigraci, která v případě, že bude 

bezkontrolní,  vystavuje  stát  velkým  socio-ekonomickým  a  bezpečnostním  rizikům. 

Posledním a  zároveň nejoptimálnějším typem je  smíšená  migrační  politika,  která  je 

rozumnou kombinací principů lákání migrantů, ochrany jejich práv a svobod, a která 

zároveň bere v úvahu zájmy státu27.

Migrační  politika  Ruské  federace  od  rozpadu  Sovětského  svazu  do  současnosti  je 

charakteristická v první řadě svoji nedůsledností. Jedná se spíše o reakci úředníků na již 

25 Ivakhnuyk, 2008: 22–28.

26 Rjazancev, 2016: 3–5.

27 Tjurkin, 2005: 99–100.
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existující  situaci,  o  “dohánění”,  nikoli  předbíhání.  V důsledku  takové  nedůslednosti 

v současné době existuje  velké  množství  zákonů,  pozměňovacích  návrhů,  nařízení  a 

dokumentů,  ve kterých není snadné se zorientovat  a které jsou dokonce v některých 

případech protikladné.  Z toho důvodu bylo pro účely dané práce rozhodnuto rozdělit 

celý proces formování migrační politiky na několik etap. Jelikož hlavním předmětem 

dané práce je pracovní migrace, zaměříme se pouze na ty předpisy, které jsou pro ni 

klíčové. 

Jak již bylo zmíněno výše, potřeba řešit vznikající migrační otázky se objevila na konci 

90. let 20. století, kdy v Ruské federaci začínalo období dlouhodobého ekonomického 

růstu a etnicky motivovaná migrace se změnila  na migraci  z ekonomických důvodů. 

Období od konce 90. let do současnosti lze rozdělit na několik etap formování migrační 

politiky Ruské federace ve vztahu k pracovní migraci:

  Tzv. přípravná etapa (1997/99-2002)

 1 Etapa: nový pořádek (2002-2006)

 2 Etapa: „liberální revoluce“ (2007-2009): a) předcházející krizi rok 2007; b) 

krizové 2008-2009

 3 Etapa: diferenciovaný přístup (2010-2016)28

 Současná etapa: od roku 2016

Pokud použijeme typologii  M. Tjurkina,  90.  léta  20.  století  lze  charakterizovat  jako 

období tzv. „měkké“ migrační politiky, jelikož fakticky nebyly stanoveny žádné bariéry, 

které by omezovaly migrační proudy, a docházelo spíše ke stimulaci imigračních toků 

do Ruské federace. Nicméně se nejednalo o migrační liberalizaci státu, ale svědčilo to o 

nedokonalostech systému29. Při fakticky několikanásobném nárůstu počtu migrantů stále 

platily  normativní  akta  SSSR,  například  Zákon  o  právním  postavení  cizinců z roku 

198130,  ke  kterému  se  v roce  1994  přidal  prezidentský  výnos  O pravidlech  použití  

zahraniční pracovní síly, který reguloval příjezd pracovních imigrantů ze států dálného 

zahraničí31.  Toto nařízení  se však týkalo pouze konkrétního proudu, který byl malý, 

28 Čtyři etapy jsou dle Gradirovskij, 2010. Patá etapa je vlastním doplněním.

29 Voloch 2009: 83.

30 Zakon SSSR, 1981.

31 Termíny blízké a dálné zahraničí se objevily po rozpadu Sovětského svazu a o jejich popularizaci „se  

postaral“  tehdejší  ruský ministr  zahraničních  věcí  Andrej  Kozyrev.  Termín  blízké zahraničí (anglicky 

near abroad) je používán pro označení sousedních států Ruské federace, které do rozpadu SSSR byly 

jeho součástí.  V současnosti  zahrnuje  oblast  Společenství  nezávislých  států a  ty země,  které  do SNS 
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strukturovaný a cílený. Lidé imigrovali na základě pozvánky ze strany různých podniků 

(jako  vysoce  kvalifikovaní  pracovníci)  nebo  organizovanými  skupinami  (například 

stavebními brigádami). Jiné právní normy, které by regulovaly migrační toky, do roku 

1997 neexistovaly32.

Během tzv. přípravné etapy (1997/99-2002) bylo zapotřebí najít konsensus ve výkonné 

moci a stanovit orientační body, cíle a úkoly hlavně pro spolupráci se státy SNS. Během 

let 1997-1999 se několikrát objevily návrhy federálního zákona O využití pracovní síly  

ze zahraničí, které byly zamítnuty buď Státní dumou, nebo odbory. Neuspěl i projekt 

Federální migrační politiky na dobu 2002-2004. 

V roce  1998  byla  vytvořena  Vládní  komise  pro  migrační  politiku.  Jednalo  se  o 

koordinační orgán, jehož účelem bylo zabezpečit  sjednaný postup federálních orgánů 

výkonné moci a  orgánů výkonné moci  subjektů Ruské federace  za účelem realizace 

jednotné  migrační  politiky33.  Nicméně  efektivitu  nového  orgánu  lze  ohodnotit  jako 

nulovou, jelikož nebyla přijata  žádná řešení a zasedání komise proběhlo jen párkrát. 

Vzhledem  k tomu,  že  politické  elity  musely  v té  době  řešit  mnohem  důležitější 

problémy (například státní deficit), téma migrace nebylo v tom období klíčovým. Navíc, 

tehdy pracovní migranti z bývalých sovětských republik nebyli vnímáni jako cizinci, 

jelikož měli stejný „sovětský“ způsob myšlení, hovořili rusky, a tím pádem problémy 

adaptace a integrace nevznikaly34. 

Revizí migračního zákonodárství se začal zabývat nový prezident Ruské federace, který 

již v roce 2002 dokončil proces zrušení starého systému správy a připravil půdu pro 

nový. Vládní komise v roce 2001 byla rozpuštěna a nahrazena pracovní skupinou, která 

se měla věnovat přípravě návrhů na zdokonalování migrační legislativy. Skupina byla 

vedena pověřenou osobou prezidenta, panem V. Ivanovym, a zahrnovala představitele 

různých  ministerstev  a  úřadů  (představitelé  byznysu,  NGOs  a  členové  vědecké 

komunity  nebyli  pozváni)35.  Dalším  krokem  bylo  přijetí  Koncepce  demografického 

vývoje Ruské federace do roku 2015, kde mimo jiné byly stanoveny principy regulace 

migračních  procesů.  Cíle  z  oblasti  migrace  byly  definované  následovně:  regulace 

nevstoupily.  Dálné zahraničí  je neoficiální označení států, které mají s Ruskou federací hranici a které 

nebyly součástí  SSSR (Mongolsko, Čínská lidová republika,  Korejská lidově demokratická republika, 

Polsko, Finsko).
32 Obertjaeva, 2012; Gradirovskij, 2010.

33 Pravitel'stvo RF, 1998.

34 Gradirovskij, 2010: 4–5.

35 Gradirovskij, 2010: 5.
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migračních  toků  za  účelem  vytvoření  účinných  mechanismů  substituce  přirozeného 

úbytku  populace  Ruské  federace;  zvýšení  účinnosti  využití  migračních  toků  cestou 

dosažení  souladu  mezi  jejich  objemem,  směřováním  a  složením  a zájmy  socio-

ekonomického  rozvoje  Ruské  federace;  zajištění  integrace  migrantů  do  ruské 

společnosti a vytvoření vůči nim tolerantního postoje36.

První  etapa  formování  migrační  politiky  je  vymezená  lety  2002-2006.  Hlavními 

předpoklady  pro  kardinální  změny  charakteru  migrace  do  Ruské  federace  byl  růst 

hospodářství, prohlubování ekonomických rozdílů mezi RF a ostatními státy bývalého 

Sovětského svazu a s tím spojený vznik fenoménu ekonomické/pracovní migrace, která 

dodnes  v Ruské  federaci  převládá.  Právě  během  tohoto  období  se  na  první  místo 

v oblasti migrační politiky staly otázky národní bezpečnosti37.

Prezident se začal zabývat vytvořením institutů veřejné správy, které by byly schopny 

tvořit  novou migrační  politiku  za  nových podmínek.  Jedním z  prvních  kroků tímto 

směrem  bylo  vydání  nařízení  prezidenta  O  zdokonalování  státní  správy  v  oblasti  

migrační  politiky38,  dle  kterého  Federální  migrační  služba  (FMS)39 se  stala  součástí 

Ministerstva vnitřních věcí Ruské federace a v podstatě silovou strukturou, což vedlo 

k její uzavřenosti vůči představitelům nevládních organizací a vědecké komunity. Vedlo 

to k odtoku civilního personálu, což se podepsalo na výrazném oslabení analytické a 

vědecké bázi FMS. Pracovní migrace začala být vnímána téměř jako synonym nelegální 

migrace40. 

Během období 2002-2006 byla přijata  řada kroků, ze kterých je nejdůležitější  přijetí 

zákonů  O právním postavení  cizinců na území Ruské federace a  O občanství  Ruské 

36 Pravitel'stvo RF, 2001.

37 Obertjaeva, 2012.

38 Ukaz Prezidenta RF, 2002.

39 Federální migrační služba byla zavedena výnosem prezidenta Ruské federace v roce 1992 a od té doby 

se její pravomoci, cíle a úkoly několik krát měnily. Na začátku byla hlavním úkolem FMS organizace 

příjmu a rozmístění  stovek a tisíc lidí,  kteří  přicházeli  na území RF z bývalých sovětských republik. 

Během druhé poloviny 90. let hlavními úkoly FMS bylo vytvoření imigrační kontroly a regulace vnější  

pracovní  migrace  za  účelem  ochrany  zájmů  místního  obyvatelstva.  V roce  1999  FMS  byla 

transformována v Ministerstvo federálních  věcí,  nacionální  a  migrační  politiky a následně zrušená  na 

konci  roku 2001.  Veškeré  její  funkce  byly rozděleny  mezi  tři  ministerstva.  Méně než  za  rok funkce 

imigrační kontroly byly převedeny po správu Ministerstva vnitra, a tak se FMS stala jedním z útvaru 

v rámci Ministerstva vnitřních věcí. FMS, 2017.
40 Gradirovskij, 2010: 6.
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federace41, zavedení systému kvót na bydlení a pracovní povolení, zavedení migračních 

karet a schválení Koncepce regulování migračních procesů RF v roce 2003. 

Dle různých expertů byly migrační zákony tohoto období v protikladu s ekonomickými 

a demografickými zájmy státu. Největší odbornou a společenskou kritiku obdržel zákon 

O občanství  Ruské  federace a  boj  o  jeho  zmírnění  trval  do  konce  roku  2003,  kdy 

krajanům  bylo  vráceno  právo  zjednodušeného  a  zrychleného  udělení  občanství  RF. 

Zároveň  byly  otevřené  jiné  dva  způsoby  urychlení  procedury  zisku  občanství: 

prostřednictvím studia a služby v ruské armádě42.

Jak bylo zmíněno výše, v roce 2002 byla do praxe zavedena migrační karta (migration  

card),  nicméně  teprve  v roce  2004 usnesením vlády Ruské federace  byly  schváleny 

Pravidla  používání  migrační  karty43 a  migrační  karta  byla  oficiálně  zavedena  od 1. 

ledna 2005. Dle ruského odborníka na migraci V. Volocha, který se osobně podílel na 

rozpracování a zavedení institutu migrační karty, se jedná o dokument, který umožňuje 

provádět dohled nad přechodným pobytem cizinců na území Ruské federace44. Jednalo 

se o „[...]  doklad obsahující údaje cizince, který přichází na území Ruské federace, a  

slouží ke kontrole jeho přechodného pobytu na území Ruské federace“.

V období  2002-2006  byly  stanoveny  3  základní  cíle  migrační  politiky:  vytvořit 

podmínky pro příliv kvalifikovaných pracovníků do Ruska, uspořádat pobyt osob bez 

občanství  na území  Ruské federace  a  vytvořit  vhodné podmínky pro ty,  kteří  chtějí 

pracovat,  studovat  nebo  se  léčit  v Rusku.  Nicméně  celkově  lze  toto  období 

charakterizovat jako období „tvrdé“ migrační politiky.

Rok  2007  přinesl  výrazné  změny  a  léta  2007-2009  jsou  označovány  jako  období 

„liberální  revoluce”  migračního zákonodárství.  Byl  to pokus federální  vlády bojovat 

proti nelegální pracovní migraci cestou poskytnutí migrantům větší svobodu pohybu, 

zjednodušení  procedur  registrace  a  pracovního  zařazení.  Nová legislativa45 přinášela 

více preferencí a výhod pro občany států, které nepotřebují pro vstup na území Ruské 

federace vízum. Federální zákony N 109-FZ46 „O evidenci zahraničních občanů a osob  

41 Federal'nyj zakon, 2002a.

42 Federal'nyj zakon, 2002a

43 Pravitel'stvo RF, 2004.

44 Voloch, 2010: 57–59.

45 Schválení zákonů: 18. července 2006, vstoupení v platnost: 15. ledna 2007.

46 Federal'nyj zakon, 2006.
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bez občanství v Ruské federaci“ a N 110-FZ47 O změnách ve Federálním zákonu „O 

právním postavení zahraničních osob v Ruské federaci“ byly velmi kladně hodnoceny 

různými experty.

Jak již  bylo naznačeno,  jednalo se o velké  usnadnění  pravidel  registrace  cizinců na 

místě pobytu a podmínek pro jejich legální zaměstnání. Pracovní povolení dle nových 

pravidel  mohli  pracovní  migranti  ze států s bezvízovým režimem obdržet  bez účasti 

zaměstnavatele,  na  základě  osobně  podané  žádosti.  Kromě  toho  získali  pracovní 

migranti ze států SNS volnější přístup na pracovní trh Ruské federace a právo změny 

zaměstnavatele  v rámci  regionu,  ve  kterém  bylo  pracovní  povolení  vydáno48.  Další 

změna se týkala procedury registrace občanů ze států SNS s bezvízovým vstupem na 

území  Ruské  federace,  která  byla  nahrazena  migrační  evidencí  (registrací  na  místě 

pobytu) a její charakter se změnil z povolovacího na uvědomující. Navíc byly záměrně a 

velmi  výrazně  zvýšeny kvóty  na  výdej  pracovních  povolení  (do 6  milionů).  Hlavní 

změny z roku 2007 jsou krátce znázorněny v Tabulce č. 1.

Hlavním přínosem nových zákonů bylo to, že během dvou let od zavedení změn počet 

migrantů, kteří vystoupili z tzv. šedého sektoru ekonomiky a legalizovali své postavení, 

vzrostl  více  než  dvojnásobně49.  Nová  pravidla  společně  s navýšením  kvót  fakticky 

poskytovaly možnost legalizace všem, kdo o to měl zájem.

Nicméně, období liberalizace netrvalo dlouho, zasáhla ekonomická krize.  V důsledku 

toho, že značná část jak občanů Ruské federace, tak i pracovních migrantů ztratila práci, 

začaly  být  zaváděny různé  pozměňovací  návrhy zákonů,  které  fakticky zredukovaly 

pozitivní výsledky předchozích změn z období liberalizace. Většinou nové pozměňovací 

návrhy byly schválené bez jakýchkoli konzultací s experty a odborníky. Jako příklad lze 

uvést snížení kvót pro zahraniční  pracovníky bez expertního zhodnocení potřeb trhu 

práce. Dá se říci, že dočasné snížení počtu pracovních povolení pro cizince se jeví jako 

přiměřený  a  logický  krok  ze  strany  vlády  v  období  ekonomické  krize,  nicméně 

odborníci hovoří o opětovném nárůstu počtu nelegálních pracovníků, jelikož zatímco 

počet  oficiálně vydaných pracovních povolení  byl snížen o 40%, FMS zaznamenala 

snížení počtu pracovních migrantů pouze o 10-15%50.

47 Federal'nyj zakon, 2006a.

48 Federal'nyj zakon, 2006a.

49 Florinskaja – Mkrtchjan – Maleva – Kirillova, 2015:83.

50 Florinskaja – Mkrtchjan – Maleva – Kirillova, 2015, 84–85.
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Tabulka č.1 Regulace migrace v Ruské federaci před a po roce 2007 (starý a nový pořádek)51

Starý pořádek Nový pořádek
Registrace na místě pobytu / migrační evidence (všichni imigranti)

Povolovací Uvědomující
Dle policejního povolení Dle uvědomění přijímající strany

Povolení není potřeba
Na adrese obytného prostoru Na  adrese  obytného  nebo  nebytového 

prostoru/podniku,  zprostředkující  nebo 
jiné organizace

Registrace na policii Podání  uvědomění  osobně ve FMS nebo 
jeho zásilka poštou

Složitý postup vyžadující:
- písemné  potvrzení  souhlasu  všech 

trvale žijících v pronajatém bytu a 
jejich osobní dostavení se společně 
s migrantem na policii

- dodržování  sprchové  normativy 
obytné  plochy  (v  některých 
regionech  v souladu  s místními 
zákony)

Jednoduchý  postup,  vyžadující  pouze 
vyhledání  migrantem přijímající  strany a 
odeslání uvědomění

Pracovní povolení (bezvízové imigranty)
Povolení k najmutí migranta je vydáváno 
zaměstnavateli

Pracovní povolení (zaměstnanecká karta) 
migrant obdrží osobně. Zaměstnavatel 
informuje migrační službu o najmutí 
cizince

Zdlouhavá procedura s několika etapy Jednoduchá procedura
Kvóty

Pouze pro vízové migranty Zvlášť pro vízové a bezvízové migranty

Během třetí  etapy (2010-2016) bylo určeno 5 způsobů příchodu na trh práce Ruské 

federace:  v rámci  kvóty;  mimo kvóty  na  základě  schváleného  seznamu  pracovních 

pozic;  v rámci  patentu  na  práci  pro  fyzickou  osobu;  jako  vysoce  kvalifikovaný 

pracovník, na základě pozvánky ze strany zaměstnavatele; v souladu se seznamem osob, 

které pracovní povolení nepotřebují.

Od 1. července roku 2010 vstoupil v platnost pozměňovací návrh zákona  O právním 

postavení cizinců na území Ruské federace, který zavedl patenty. Jedná se o dokument, 

který umožňuje legálně pracovat pro fyzické osoby, však možnost získat patent mohou 

pouze občané států s bezvízovým režimem. Kvóty na výdej patentů nebyly zavedeny, 

což je rozdíl od pracovních povolení pro právnické osoby, který systému kvót podléhá52. 

Zavedení  patentů mělo za cíl  regulovat  právní postavení velkého počtu zahraničních 

51 Vasiljeva, Tarasjev, 2012.

52 Rjazancev, 2012.
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pracovních  migrantů,  kteří  do  té  doby  nelegálně  pracovali  pro  fyzické  osoby 

v domácnosti. Do roku 2010 existovaly pracovní povolení, které vydávalo FMS a které 

umožňovaly pracovat pouze pro právnické osoby a osoby samostatně výdělečně činné 

(OSVČ).

Klíčovým milníkem se stal rok 2012, kdy výnosem prezidenta byla potvrzena Koncepce 

státní  migrační  politiky  do roku 2025.  V daném dokumentu  bylo poprvé uznáno,  že 

migrační  procesy  hrají  důležitou  roli  pro  socio-ekonomický  a  demografický  vývoj 

Ruské federace, a přilákání zahraničních pracovníků je klíčovou záležitostí, potřebnou 

pro jejíž následující progresivní rozvoj. Problémem je, že logika pozměňovacích návrhu 

zákonů neumožňuje v plně míře využít potenciál Koncepce, na jejiž tvorbě se podílela i 

expertní komunita.

Poslední, současnou etapou je období od roku 2016, kdy byly zavedené zatím poslední 

podstatné změny migračního zákonodárství.

Krátký přehled posledních základních změn:

 vstup na území pouze s cestovním pasem

 uvedení příčiny příjezdu a místa budoucí práce

 omezený počet dní pro registraci

 obdržení obecného patentu

 povinné složení zkoušek z ruštiny, dějepisu a práva

 povinnost zařídit si zdravotní a sociální pojištění

 zjednodušený postup podávání dokumentů pro studenty

Od ledna 2016 je tudíž povinností cizince používat na území Ruské federace cestovní 

pas.  Jedinou výjimku tvoří  občané Arménie,  Běloruska,  Kazachstánu a  Kyrgyzstánu 

(státy-členy Eurasijského svazu). Ti, kteří již jsou na území Ruské federace, si mohou 

nechat takový pas vystavit během roku 2017.

Cizinci,  kteří vstupují na území Ruské federace za účelem hledání práce, musí uvést 

svůj úmysl při vyplnění dokumentů ve sloupci o cílech pobytu. Pokud takto neučiní, 

nezískají oficiální povolení, což se vztahuje i na ty, pro které platí bezvízový režim. 

Další změnou je omezený čas na registraci. Od ledna 2016 má migrant 15 dní na to, aby 

se  zaregistroval.  V případě,  že  nestihne  nebo z nějakých důvodů takto  neučiní,  jeho 

pobyt se bude považovat jako nelegální.

Je nesporné, že v Ruské federaci probíhají procesy zdokonalování migrační legislativy. 

Svědčí o tom zvyšující  se počet pracovních migrantů, kteří získali oficiální pracovní 

povolení.  Nicméně  stále  existuje  velký  počet  nevyřešených  problémů  a  zdaleka  ne 
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všechny  zákony  dosahují  očekávaných  výsledků.  Jako  problematické  lze  například 

označit  systém  kvót,  nedostatečnou  informovanost  migrantů  o  změnách  právních 

norem, zavedení povinných zkoušek z ruského jazyka, dějepisu a práva atd. Zpřísnění 

migračního  zákonodárství  může  vést  k opačnému  efektu  –  nárůstu  nelegálních 

pracovních migrantů.

Lze říci, že zatímco během prvních 10 let 21. století migrační politika nebyla namířena 

do budoucna, nebyl stanovený cíl ani prostředky pro jeho dosažení, hlavním problémem 

současné  migrační  politiky  Ruské  federace  je  její  existující  rozpory  ekonomického, 

demografického  a  geopolitického  charakteru.  Na  jedné  straně  vývoj  ekonomiky  a 

populační propad vyžadují liberalizaci migrační politiky, na druhé straně zájmy národní 

bezpečnosti předpokládají její zpřísnění53. 

53 Voloch, 2010: 34–36. 
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2. Integrační politiky a reálie života pracovních 

migrantů

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, byla migrační politika v 90. letech vytvořena 

narychlo a neodpovídala potřebám tohoto období. Složitost zákonů a chaos panující na 

úřadech měly za následek, že na konci 90. let počet „migrantů bez statusu“ činil 3 mil. 

lidí a ne všem se podařilo své postavení legalizovat54. Nárůst počtu imigrantů a de facto 

absence  integračních  politik  v Ruské  federaci  v letech  1990-2000  vedly  ke vzniku 

velkého a v dnešní době naléhavého vnitropolitického problému – růstu xenofobie a 

antiimigrantských nálad ve společnosti55. 

Podle  Ivakhnyuk,  ignorace  a  absence  integračních  praktik  a  mechanismů  v prvním 

desetiletí po rozpadu SSSR lze vysvětlit tím, že v 90. letech většinu imigrantů tvořili 

buď Rusové, kteří se v době rozpadu SSSR nacházeli nebo dlouhodobě bydleli na území 

svazových  republik,  nebo  původní  obyvatelé  daných  republik,  kteří  nicméně  velmi 

dobře ovládali ruštinu, měli poměrně vysokou úroveň vzdělání, a kteří prošli jediným 

systémem  profesionální  přípravy  a  vyhovovali  kvalifikačním  požadavkům.  Byli  to 

občané někdy jediného velkého státu, a proto problém jejich začlenění do společnosti 

v ten okamžik neexistoval a nebyl řešen. Nutnost vytvoření a zavedení do praxe dobře 

fungujících integračních politik se objevila v okamžiku, kdy se objevila jiná kategorie 

imigrantů – pracovní imigranti, kteří vyrůstali ve státech Centrální Asie. „Nová vlna“ 

přijíždějících  za  účelem hledání  lepších  životních  podmínek  zpravidla  neumí  rusky, 

nezná ruské zákony, pravidla a normy společenského chování a nemá dobré vzdělání. 

Daná skupina migrantů jede do Ruské federace za prací a také proto, že přebírá určitý 

stereotyp chování – „musím do Ruska, protože tam se dá vydělat“. Takový stereotyp 

podporují kriminální etnické sítě prostředníků-náborářů, kteří vydělávají slušné peníze 

na svých spoluobčanech, kterým „pomáhají” za prací vycestovat56.

Ruská federace je případem státu, kde dlouhodobé ignorování otázek integrace migrantů 

vedlo  k  růstu  napětí  ve  společnosti,  která  nebyla  připravená  k  návalu  migrantů. 

54 Ivakhnyuk, I., 2015: 8–9.

55 Ivakhnyuk, I., 2008: 21–28.

56 Ivakhnyuk, I., 2015: 9–11.

19



Průzkumy  veřejného  mínění  poukazují  na  to,  že  téměř  každý  druhý57 občan  Ruské 

federace má negativní postoj vůči pracovním migrantům58. 

Současná oficiální politika federálních orgánů Ruské federace je deklarativně zaměřená 

na  vytvoření  podmínek  pro  efektivní  adaptaci  a  hlubokou  integraci  zahraničních 

migrantů59.  Pravidelně se objevují  iniciativy,  které se týkají otázek života a právního 

postavení zahraničních migrantů, o existujících problémech se také často diskutuje na 

půdě  různých  státních  institucí.  Stojí  také  za  zmínku,  že  myšlenky  a  návrhy 

zákonodárců,  které  mají  za cíl  omezit  příliv  migrantů  ze států bývalého Sovětského 

svazu a zpřísnit kontrolu vstupu a výjezdu, popřípadě zavést vízová omezení, nemají 

úspěch a podporu většiny poslanců parlamentu a vlády Ruské federace.

Kromě  otázek  právní  úpravy  postavení  zahraničních  migrantů  v Ruské  federaci,  se 

věnuje velká pozornost kvalitě a hloubce sociální adaptace a integrace přistěhovalců do 

společnosti.  Oficiální  vláda podniká určité  kroky s cílem podnítit  migranty ke studiu 

ruského  jazyka  a  kultury,  tradic  a  sociálních  norem ruské  společnosti60.  Nejvíce  se 

integrační politika zaměřuje na zahraniční migranty, kteří přijeli do Ruské federace za 

účelem zaměstnání, a v této souvislosti zpravidla na relativně dlouhou dobu. Cílovou 

skupinou  integračních  politik  jsou  pracovní  migranti-občané  států  Střední  Asie, 

kavkazského  regionu  a  států  Dálného  a  Středního  východu.  Zahraniční  migranti 

pocházející  ze  zmíněných  regionů  jsou  zpravidla  nositeli  odlišných  sociálních, 

kulturních  a  ekonomických  norem61.  Kromě  toho,  ve  zmíněných  regionech  není 

rozšířená znalost ruského jazyka (na rozdíl od zemí západní části bývalého Sovětského 

svazu), což má negativní dopad na úroveň integrace migranta do majoritní společnosti.

V dané kapitole se používají dva pojmy: integrace a adaptace. Adaptace je zde chápána 

jako jedna z forem mnohem širšího pojmu integrace, integrace totiž začíná z adaptace. 

Hlavní rozdíl spočívá v tom, že zatímco adaptace znamená přizpůsobení se migrantů 

k přijímající  společnosti  a  nepředpokládá  žádná úsilí  ze  strany většinové společnosti 

57 Počet občanů nespokojených s migrační politikou státu a kroky vlády se během let 2002-2017 měnil, 

nicméně i přes výkyvy ve veřejném mínění stále platí, že Rusové migranty ve své zemi nechtějí.  
58 Pipiya, K., 2017.

59 Prezident RF, 2012. 

60 Gosudarstvennaja Duma Rossijskoj Federacii, 2014.

61 Magerramov, M., 2008.
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porozumět  kultuře  migrantů,  integrace  vyžaduje  od  přijímající  společnosti  „vstřícné 

kroky“ ve vztahu v migrantům62. 

2.1 Otevřená a uzavřená adaptační strategie 

Současná  politika  Ruské  federace,  která  je  zaměřená  na  integraci  a  adaptaci 

zahraničních  migrantů  do  ruské  společnosti,  je  vytvářena  na  základě  tzv.  otevřené 

adaptační  strategie  migrantů,  přicházející  do Ruské federace63.  Jinými slovy, vychází 

z předpokladu,  že  imigrant  osobně  usiluje  o  hluboké  začleňování  do  společnosti  a 

rychlou adaptaci. Taková asimilační strategie imigranta je charakteristická úplným nebo 

převážným zamítnutím své kultury, dochází k procesu internalizace jednotlivých prvků 

cizí kultury a úplné přijetí sociálních, právních a etických norem vybraného imigrantem 

státu/regionu. 

Zahraničním migrantům, kteří zvolili otevřenou strategii adaptace, vláda Ruské federace 

poskytuje mnoho nástrojů a možností  právního nebo socio-kulturního charakteru pro 

usnadnění integračního procesu. Nicméně přítomnost a růst počtu národních diaspor, 

zvýšení  počtu  čtvrtí  kompaktního  usídlení  cizinců,  nepopularita  státních  právních  a 

sociálních  organizací,  nabízejících  zahraničním  migrantům  pomoc  a  podporu  a 

vyvarování se častým kontaktům s přijímajícím prostředím ze strany migrantů nepřímo 

naznačují, že značná část cizinců působí v souladu s uzavřenou strategií adaptace64.

Uzavřená  strategie  adaptace  (která  je  často  nazývána  „ghettoizace“)  je  typická  pro 

občany monoetnických  států a  etnických  menšin,  které  se  ocitly  v zahraničí.  Kromě 

výše  uvedených  vlastností  je  tato  skupina  zahraničních  migrantů  charakteristická 

etnocentrismem,  absencí  tolerance  a  také  negativním  nebo  dokonce  nepřátelským 

postojem k novému prostředí65.

V souladu s uzavřenou strategií adaptace jednají především občané států Střední Asie, 

Kavkazského regionu a Středního východu. Důvodem k tomu je existence značných 

sociálních a kulturních rozdílů, nerozšířenost ruského jazyka a jazyková bariéra a také 

62 Ivakhnuk, I., 2015: 15–16.

63 Lisicyn, P. – Rezaev, A., 2015.

64 Juzhanin, M., 2007: 70–77.

65 Podporinova, N., 2005. 
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odlišné výklady společenských norem a vzorce chování66. Počet imigrantů z uvedených 

regionů, které se nacházejí na území Ruské federace jak legálně, tak i nelegálně, značně 

převyšuje  počet  imigrantů  přijíždějících  ze  států  západní  části  bývalého  Sovětského 

svazu, které naopak většinou jednají v souladu se zásadami otevřené adaptační strategie.

Na základě výše uvedených tezí lze vysledovat vyvíjející se situaci v oblasti politiky 

adaptace zahraničních pracovních migrantů v Ruské federaci.

Státní  politika  adaptace  se zaměřuje  především na lidi,  kteří  dobře neovládají  ruský 

jazyk, jsou nedostatečně seznámeni s ruskými reáliemi, současnou legislativou a socio-

kulturními normami,  a kteří vystupují v souladu s otevřenou strategii  přizpůsobování. 

Problémem je,  že pracovní  migranti,  na nichž je namířena taková politika  adaptace, 

většinou  volí  uzavřenou  adaptační  strategii  a  nevyužívají  v dostatečné  míře  ty 

příležitostí, které stát poskytuje. Na druhou stranu, pro pracovní migranty s otevřenou 

strategií, kteří jsou připraveni a usilují o rychlou a hlubokou integraci, neexistují žádné 

státní programy, které by zohledňovaly jejich potřeby.

Ve skutečnosti státní politiky zaměřené na adaptaci zahraničních pracovních migrantů 

mají  do  značné  míry  pouze  deklarativní  charakter  a  do  dnešního  dne  nepřinesly 

významné kvalitativní změny v životě a pobytu zahraničních pracovních migrantů na 

území Ruské federace.

Jak  již  bylo  zmíněno  v předchozí  kapitole,  nejvyšší  podíl  zahraničních  migrantů, 

přicházejících do Ruské federace za účelem hledání práce, pochází ze států bývalého 

Sovětského svazu a SNS67. Základním podnětem pro hledání práce v Ruské federaci 

slouží pro danou skupinu absence vízové povinnosti a nepříznivá ekonomická situace ve 

vlastní  zemi.  Zároveň v některých státech (především se jedná o země Střední Asie) 

panuje rozšířené přesvědčení o možnosti vysokých zisků v Ruské federaci (ve srovnání 

s vlastní zemí). 

Chování a postupy migrantů po vstupu na území cílové země se liší v závislosti na státní 

příslušnosti, resp. lze hovořit o regionálních rozdílech. 

Představitelé  zemí  západní  části  bývalého  Sovětské  svazu  (Ukrajina,  Moldavsko, 

Bělorusko, státy Pobaltí) se zpravidla osobně zabývají přípravou a registrací potřebných 

dokumentů,  snaží  se  najít  si  práci  před  odjezdem  a  zajímají  se  o  řádný  (oficiálně 

uzavřený)  pracovní  poměr.  Příčinou  tomu  je  široký  výskyt  ruského  jazyka  v těchto 

zemích. Takoví potenciální pracovní migranti mají schopnost samostatného průzkumu 
66 Bondyreva, S. – Kolesov, D., 2007. 

67 Federal'naja sluzhba gosudarstvennoj statistiki, 2016. 
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trhu práce, seznámení se se složitostí migračních a pracovněprávních předpisů a nemají 

žádné sociální a kulturní bariéry, které by jim bránily jednat samostatně.

Na  druhé  straně  občané  států  Střední  Asie  poté,  co  se  rozhodnou  pro  zaměstnání 

v Ruské federaci,  preferují  využít  služby specializovaných agentur  nebo jednotlivců, 

kteří  poskytují  pomoc  potenciálním  pracovním  migrantům  za  určitou  částku.  Pro 

představitele  daného regionu je  samostatná  příprava  potřebných dokumentů,  hledání 

práce a dodržování všech právních předpisů velice obtížná. Příčinou tomu je neznalost 

nebo nedostatečná úroveň ruského jazyka, odlišné socio-kulturní normy a skutečnost, že 

větší část zájemců o pracovní migraci má nízkou úroveň vzdělání a s tím spojené velké 

potíže se zorientovat a vyhovět všem požadavkům ze strany úřadů.

2.2 Právní rámec vs. Realita 

Jako příklad,  který demonstruje postup potenciálního pracovního migranta,  lze  uvést 

požadavky deklarované Velvyslanectvím Ruské federace v Uzbekistánu68.

Občan Uzbekistánu,  který se rozhodl  pro vycestování  do Ruské federace  za účelem 

zaměstnání,  musí prostřednictvím dálkových informačních kanálů si najít  potenciální 

místo  výkonu  práce,  poté  kontaktovat  zaměstnavatele  a  nabídnout  mu  své  služby. 

Povinností zaměstnavatele je pak obrátit se na úřad práce v místě údajného zaměstnání 

zahraničního pracovníka za účelem získání potvrzení o vhodnosti přizvání a zapojení 

cizince do pracovní činnosti69 V případě, že orgány Ministerstva práce a sociálních věcí 

(Ministry of labour and social protection) kladně odpoví na požadavek, zaměstnavatel 

obdrží  speciální  povolení  pro  zaměstnávání  cizinců,  se  kterým  se  musí  obrátit  na 

Federální  migrační  službu  Ministerstva  vnitra  Ruské  federace.  Teprve  poté,  co 

zaměstnavatel obdrží souhlas FMS s jeho činností, může zahraniční pracovník začít s 

vyřizováním dokumentů.

Po obdržení  pozvánky od zaměstnavatele  musí pracovní  migrant  hned po vstupu na 

území  Ruské  federace  poskytnout  orgánům  Služby  imigrační  kontroly  dokumenty 

potvrzující  dostatek finančních prostředků, které pokryjí  ubytování v Ruské federaci, 

68 Dle údajů velvyslanectví Ruské federace v Uzbekistánu: http://www.russia.uz/.
69 Federal'nyj zakon, 2002. 

23



lékařské osvědčení o absenci závažných onemocnění, potvrzení o bezúhonnosti a také 

dokumenty potvrzující zaměstnání a zajištění ubytování70.

Podobné požadavky platí  i  pro státní  příslušníky států bývalého Sovětského svazu a 

zemí SNS. Kromě toho některé kategorie pracovních migrantů71 mají  možnost získat 

patent  –  dokument,  který  potvrzuje  právo  na  práci  v  Ruské  federaci.  Nicméně  jak 

standartní  cesta  pracovní  migrace,  tak  i  možnost  získání  patentu  jsou  pro  některé 

kategorie  zahraničních  migrantů  příliš  obtížné  a  způsobují  komplikace  v  chápání  a 

komplikace  bezprostředně během procesu  přípravy nutné  sady dokumentů.  Jak bylo 

zmíněno výše,  především občané států Střední  Asie v důsledku různých příčin  mají 

velké potíže při samostatném plnění všech formálních náležitostí a požadavků ruského 

migračního zákonodárství a dodržování všech norem a formalit. Daná skutečnost vede 

k tomu, že se objevil velký počet jak legálních agentur, tak i pololegálních a nelegálních 

struktur, které nabízejí pomoc při přípravě dokumentů a při stěhování.

Za předpokladu, že se zahraniční migrant uchýlil k pomoci speciálních agentur, a to i 

v případě,  když  zvolil  cestu  oficiální  registrace  a  zaměstnanosti,  neexistují  žádné 

záruky,  že  všechny  poskytnuté  dokumenty  jsou  pravé  a  obsahují  platné  informace. 

Relativně  rozšířená  praxe  je  padělání  poskytnutých  dokumentů  a  pozměňování 

uvedených údajů. Dle údajů Ministerstva vnitra Ruské federace, kolem 40% trestných 

činů, spáchaných zahraničními migranty, jsou spojené s falzifikací dokumentů72. 

Absence vízového režimu a požadavků omezujících překročení hranic Ruské federace 

pro občany států SNS a bývalého Sovětského svazu, poskytují potenciálním pracovním 

migrantům možnost uvedení jako účel pobytu turismus nebo návštěvu příbuzných, což 

nepředpokládá  shromažďování  dokumentů.  Navzdory  tomu,  že  překročení  státních 

hranic  Ruské  federace  za  účelem  turistiky  nedovoluje  zaměstnání  na  území  Ruské 

federace,  chybí  faktická  kontrola  nad  dodržováním  deklarovaného  účelu  pobytu  a 

pracovní zařazení je možné. Mnozí migranti využívají možnost překročení hranic Ruské 

federace  s uvedením výše  zmíněných  účelů  a  pak  pracují  nelegálně73 nebo  začínají 

s přípravou  dokumentů  již  na  území  Ruské  federace,  což  je  také  porušením  ruské 

70 Federal'nyj zakon, 2013. 

71 Občané Ázerbajdžánu, Moldávie, Tádžikistánu, Uzbekistánu, Ukrajiny.

72 Ministerstvo  Vnutrennih  Del  Rossii  (a),  n.d. Dostupné  z:  https://xn--b1aew.xn--

p1ai/Deljatelnost/statistics

73 Ministerstvo Vnutrennih Del Rossii, 2017.
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migrační  legislativy,  za  předpokladu,  že  účelem  cesty  původně  nebylo  uvedeno 

zaměstnání74. 

Zahraniční  pracovní  migranti,  kteří  využívají  služeb  specializovaných  agentur  pro 

přípravu dokumentů, často poskytují informace, které neodpovídají skutečnosti. Častou 

příčinou  toho  je  nedostatečný  počet  finančních  prostředků,  potřebných  k pobytu 

v Rusku,  které  neodpovídají  legislativním požadavkům ubytování,  výskyt  závažných 

chorob nebo neschopnost či neochota sledovat všechna nařízení a právní postupy.

V souladu s požadavky ruských právních předpisů se zahraniční pracovní migranti musí 

zaregistrovat, a aby to mohli učinit, musí mít zajištěné ubytování po celou dobu svého 

pobytu na území Ruské federace. Daný požadavek vyprovokoval vznik takového jevu, 

jakým  jsou  tzv.  gumové  byty.  Do  roku  2014  zákonodárství  žádným  způsobem 

neomezovalo počet osob, kterým je dovoleno přihlášení se na určité adrese. To vedlo 

k tomu,  že  majitelé  bytů  a  ubytoven  přihlašovali  na  jednu  adresu  stovky  a  tisíce 

migrantů, což jim vynášelo nemalé částky. Objevily se situace, kdy v některých domech 

a  bytech počet  přihlášených dosahoval  80 00075 zahraničních  migrantů,  kteří  ovšem 

fakticky nebydleli v daném prostoru. Dle údajů Federální migrační služby bylo v roce 

2011 v Ruské federaci  odhaleno 6.4 tisíc  podobných adres, na které bylo přihlášeno 

téměř 300 000 osob. Během následujících dvou let se jejich počet téměř dvojnásobil. Ke 

konci roku 2013 počet „gumových bytů“ překročil 10 000 a počet přihlášených na nich 

– 500 milionů lidí76. V této souvislosti se ukázalo, že jelikož migrant bydlel na uvedené 

adrese pouze „na papíře“, je nemožné zjistit jeho aktuální umístění a kontrolovat jeho 

činnost na území Ruské federace.  

Pokusy  ovlivnit  stávající  situaci  změnou  legislativy77 nevedly  k výraznému  zlepšení 

situace. Zákon č. 376-FZ je namířen proti fiktivní registraci, ale neomezuje počet osob, 

které mohou být přihlášení na 1 m² - zákonodárce se neodvážil zasahovat do základních 

vlasteneckých práv obsažených v občanském zákoníku Ruské federace, jelikož během 

trojího  čtení  návrhu  změny  zákona nebyla  schválena  část  č.  494206-5  o  povinnosti 

dodržování  hygienických  norem.  Je  totiž  prakticky  nemožné  prokázat  u  soudu 

74 Federal'nyj zakon, 2013.

75 V Krasnodaru prokuratura během kontroly odhalila rodinný dům, ve kterém bylo registrováno kolem 

80 000 lidí (RBK, 2010).

76 Filimonov, A., 2014.
77 Federal'nyj zakon, 2014. 
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nemožnost bydlení „příliš velkého“ počtu zahraničních migrantů78 v konkrétním bytě, 

což i nadále umožňuje cizincům falšovat informace o svém faktickém místě pobytu. 

Výhodou existence takové situace pro zahraničního migranta je, že nemusí ztrácet čas 

hledáním vhodného bydlení, šetří peníze a může se de facto nekontrolovaně pohybovat 

na území Ruské federace,  aniž by se dostal  pod kontrolu migračních služeb. V roce 

2015  tiskový  mluvčí  Federální  migrační  služby  prohlásil,  že  proces  likvidace  tzv. 

gumových bytů, který byl spuštěn v roce 2014, probíhá úspěšně, a že se jejich počet 

zkrátil o 98.5%79, nicméně žádné oficiální údaje nebyly zveřejněné.

Ve skutečnosti větší část pracovních migrantů žije v podmínkách, které nejsou v souladu 

s právními  předpisy  a  hygienickými  normami  Ruské  federace80.  Pracovní  migranti 

zpravidla  žijí  přímo  na  místě  výkonu  práce  anebo  v  nelegálně  uspořádaných 

ubytovnách, kde se hygienické normy a minimální plocha stanovená zákonem pro jednu 

osobu nedodržují. 

Kromě  falzifikace  informací  o  faktickém  místě  pobytu,  je  široce  rozšířená  praxe 

padělání  lékařských  potvrzení  a  dokladů  potvrzujících  přítomnost  dostatečných 

finančních prostředků. Dostupnost poskytování takových služeb na ruském trhu, která 

umožňuje vydat potřebné dokumenty nelegálně a během krátké lhůty, formuje poptávku 

a podobných služeb využívají ti, kteří mají možnost vyřídit všechny dokumenty legálně. 

Ověřit  pravost  těchto  dokumentů,  fakt  uskutečnění  lékařského  vyšetření  a  zjistit 

skutečného majitele prokázaných finančních prostředků je téměř nemožné a ani nespadá 

do kompetence úřadů evidence a přihlašování migrantů81.

Některé  kategorie  pracovních  migrantů,  které  se  rozhodnou  využít  služby 

specializovaných agentur, vědomě souhlasí a akceptují fakt podvodu, ale existují i jiné, 

které  o faktu padělání  dokumentů nemusí vůbec vědět.  Ruské reálie  jsou takové,  že 

poměrně jednoduché požadavky jako například podstoupení lékařského vyšetření nebo 

hledání  ubytování,  odpovídajícího  oficiálním  požadavkům,  způsobují  pracovním 

migrantům takové komplikace a jsou nezřídka spojené s větším rizikem, než falzifikace 

potřebných dokladů.

78 Zhilishhnyj kodeks Rossijskoj Federacii, 2016. 

79
 Nikolsky, A., 2015. 

80 Glavnyj gosudarstvennyj sanitarnyj vrach RF, 2010.

81 Pravitel'stvo RF, 2016.
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Lze tudíž podotknout,  že jedním z klíčových faktů popisujících současnou situaci je 

následující: pracovní migranti přicházející na území Ruské federace v důsledku různých 

faktorů (absence náležité legislativy a nedokonalost systémů kontroly, výskyt velkého 

množství prostředníků otevřeně nabízejících své služby, nemožnost nebo neochota jít 

legální cestou a neznalost cizinců ruského jazyka) mají možnost předložení fiktivních 

dokumentů, aniž by jim to bránilo legálně (z úhlu pohledu migračních služeb) bydlet a 

pracovat na území Ruské federace.

2.3 Reálie života pracovních migrantů v Ruské federaci

Absence  vízové  povinnosti  pro  některé  státy  přispívá  mimo  jiné  ke  zvýšení  počtu 

nelegálních  pracovních  migrantů82.  Lze  vyjmenovat  několik  faktorů,  které  k  dané 

skutečnosti  přispívají:  panující  mínění  o  složitosti  obdržení  oficiálního  pracovního 

povolení a postupech, které jsou spojeny s registraci migrantů; byrokratické požadavky, 

kterým musí zaměstnavatel vyhovět, aby mohl přijmout zahraničního migranta; nízké 

ohodnocení pracovní síly migrantů ze států bývalého Sovětského svazu a poptávka po 

levné pracovní síle. 

Situace,  ve  které  se  ocitnou  nelegální  pracovní  migranti,  kteří  nejsou  oficiálně 

registrovaní,  má  často  velmi  blízko  k situaci,  ve  které  se  ocitne  rukojmí.  Orgány 

migrační  kontroly  nejsou  schopny  sledovat  kvalitu  právního  postavení  nelegálních 

zahraničních  pracovních  migrantů  a  s tím  i  zajistit  jejich  bezpečnost,  poskytnout 

potřebnou pomoc a také ochránit jejich práva a svobody. Často se lze setkat s případy, 

kdy  nelegální  pracovní  migranti,  pracující  v Ruské  federace,  jsou  zaměstnavatelem 

připraveni o možnost volného pohybu, jsou zbaveni dokladů, které by jim umožnily 

opustit zemi a ochuzeni o finanční prostředky, nezbytné pro obživu83. Pracovní migrant 

se fakticky stává rukojmím vůle člověka, který ho nutí pracovat a omezuje jeho svobody 

a v takové situaci nemá možnost ani přivolat pomoc.

82 V souladu se zprávou o migrační situaci v Ruské federace za rok 2016, která byla předložena Federální 

migrační službou Ruské federace.
83 Celkově dle údajů mezinárodní organizace „The Walk Free Foundation“, počet osob, který se nachází  
v té čili oné formě otroctví v Rusku, činí 1 milion 48.5 tisíc lidí (Global Slavery Index, n.d.).
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Výskyt podobných případů je obtížné kontrolovat a sledovat, a to zejména v případech, 

kdy se omezení práv a svobod pracovních migrantů objevuje v malých městech nebo v 

podnicích  vzdálených  od  obcí  nebo  v  situacích,  kdy  orgány  kontroly  jsou 

zkorumpované  a  záměrně  nepodnikají  žádné  kroky  pro  osvobození  pracovních 

migrantů, protože jsou součástí zločinného schématu84 (situace je charakteristická pro 

jednotlivé regiony Ruské federace85).

Podle odhadů různých organizací a výsledků šetření, prováděných médií, se na území 

Ruské federace nachází nelegálně od 286 do 1087 milionů osob, účelem pobytu drtivé 

většiny je zaměstnání. Zajištění bezpečnosti těchto osob, jejich práv a svobod je téměř 

nemožné  v první  řadě  jejich  vlastní  vinou  a  neochotou  procházení  procedurami, 

nutnými pro legalizaci svého postavení.

Ochranou  práv  a  svobod  zahraničních  pracovních  migrantů  a  také  kontrolou  nad 

dodržováním právních předpisů, upravujících pobyt zahraničních pracovních migrantů 

na  území  Ruské  federace,  se  zabývá  Federální  migrační  služba  Ministerstva  vnitra 

Ruské  federace.  Úkolem  orgánů  migrační  služby  je  mimo  jiné  pomoc  legálním 

pracovním migrantům v adaptaci a integraci do společnosti. Kromě služeb poradenství 

mají migranti možnost získat pomoc v záležitostech, které se týkají hledání ubytování, 

umisťování dětí do škol a školek a zdravotní péče88. Navíc Federální migrační služba 

deklaruje  snahu  vyrovnat  práva  a  příležitosti  zahraničních  pracovních  migrantů  a 

občanů  Ruské  federace,  což  by  mělo  přispívat  k rychlejší  a  hlubší  integraci  do 

společnosti89.

Úroveň sociální  ochrany pracovních migrantů  ze strany orgánů veřejné  správy roste 

souběžně  s možnostmi,  které  se  otvírají  pro  pracovní  migranty  na  území  Ruské 

federace. Zákonodárné orgány (na podnět migrační služby) změkčují pravidla pobytu 

84 Dle  údajů  ruské  zpravodajské  služby  LIFE.ru  všechny  ukazatele  úrovně  kriminality  se  mezi 
zaměstnanci Ministerstva vnitřních věcí v roce 2016 zvýšily o 8%. Policisté během roku 2016 spáchali 
kolem 5 tisíc přestupků v 47 regionech Ruské federace (Velarov, 2016).
85 Dle údajů analytického centra Ministerstva vnitřních věcí  je nejhorší situace v regionech Severního 
Kavkazu,  republice  Adygea,  republice  Mordovia,  Přímořském  kraji  a  Židovské  autonomní  oblasti. 
(Ministerstvo Vnutrennih Del Rossii (b), n.d.).

86 Zprůměrněné údaje oficiální statistiky Federální migrační služby Ministerstva vnitra za rok 2015-2016. 
Bulletin „Počet a migrace obyvatelstva“ vydány Federální službou státní statistiky (Federal'naja sluzhba 
gosudarstvennoj statistiki, 2016)

87 Dle údajů Ruské mezinárodní zpravodajské agentury (Ria Novosti, n.d.). 

88 Pravitel'stvo RF, 2015. 

89 V souladu s «Koncepcí státní migrační politiky Ruské federace do roku 2025», která byla schválena 
prezidentem Ruské federace 13. Června 2012 (Prezident RF, 2012).
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cizinců, usnadňují možnost získání statusu rodilého mluvčího a znalostí, které potřebují 

k absolvování zkoušky z dějepisu a práva, což přispívá k rychlejší adaptaci a napomáhá 

k lepšímu pochopení ruských reálií a socio-kulturních norem.

Funkci kontrol nad dodržováním práv a svobod pracovních migrantů jsou uděleny také 

federálním  a  regionálním  ombudsmanům90.  Veřejní  ochránci  práv  v Ruské  federaci 

poskytují společně s občany země právní pomoc zahraničním občanům, kteří se setkali 

s porušováním  nebo  nedodržováním  svých  práv.  Zpravidla  se  cizinci  obracejí  na 

ombudsmany  se  stížnostmi  na  nezákonné  jednání  Federální  migrační  služby,  špatné 

pracovní a ubytovací podmínky, a co je nejdůležitější, když čelí potížím při získávání 

informací o změnách v ruské legislativě.   

Petrohradská  univerzita  Ministerstva  vnitra  Ruské  federace  provedla  na  žádost 

veřejného  ochránce  lidských  práv  výzkum,  během kterého  bylo  zjištěno,  že  většina 

zahraničních občanů a osob bez státního občanství preferují žádat o pomoc neziskové 

organizace  nebo  soukromé  společnosti,  které  se  věnují  poskytování  pomoci 

imigrantům91. Příčinou tohoto stavu je nedostatek důvěry zahraničních migrantů vůči 

státním orgánům, pochyby o účinnosti ochrany svých práv a obavy stát se vyhoštěným 

ze země.

Na území Ruské federace vykonává svoji činnost velký počet92 nevládních občanských 

výborů  a  organizací,  které  se  zabývají  poskytováním  pomoci  cizincům,  především 

pracovním  migrantům.  Fakticky  se  hlavní  funkce  vykonávané  těmito  organizacemi 

téměř  neodlišují  od  těch,  které  poskytují  státní  organizace,  ale  mají  mnohem vyšší 

důvěryhodnost a nevyvolávají obavy přistěhovalců. Kromě NGOs se pracovní migranti 

často  obrací  za  pomocí  na regionální  diaspory  a  krajanské  spolky.  Jedná  se  o 

nejefektivnější  způsob  řešení  vznikajících  problémů,  který  nepřináší  pro  pracovní 

migranty žádná rizika. Obrátit se pro konziltaci nebo získat pomoc představitelů národní 

diaspory  může  nejen  legálně  pobývající  migrant,  ale  i  migračními  službami 

neregistrovaný cizinec. Tato skutečnost však nepřispívá k integraci pracovních migrantů 

do ruské společnosti, ale spíše to vede k izolaci zahraničních migrantů a k vzniku čtvrtí 

kompaktního usídlení, což vyvolává smíšené reakce ze strany ruské veřejnosti.

90 Gosudarstvennaja duma, 1997.
91 Dle údajů konference „Migrační procesy a lidská práva. Spolupráce ombudsmanů, orgánů veřejné  
správy a NGOs v oblasti integrace, adaptace a ochrany práv pracovních migrantů“ (Upolnomochennyj 
po pravam cheloveka v Sankt-Peterburge, n.d.).

92 Nejméně  2000 neziskových  organizací,  které  poskytují  pomoc  zahraničním pracovním  migrantům 
(Rosstat, 2016). 
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Činnost národních diaspor93 není de facto regulována ruskými právními předpisy, přesto 

významným způsobem ovlivňuje život a proces sociální a kulturní adaptace pracovních 

migrantů.  Izolace  podle  národnostního  principu,  která  je  způsobená  diasporami,  na 

jedné straně nejlépe chrání zájmy a zajišťuje bezpečnost pracovních migrantů, nicméně 

na  druhé  straně  přispívá  ke  vzniku  konfliktů  na  národní  půdě  a  snižuje  úroveň 

bezpečnosti v čtvrtích kompaktního usídlení a destabilizuje kriminální situaci.

Národní diaspory a krajanské spolky se mimo jiné zabývají organizací přeprav osob a 

nákladů do zemí původu. Ve většině případů nejsou tyto spoje registrovány a fungují 

nezákonně,  bez  oficiálního  povolení94.  Ve  velkých  městech  se  objevují  spontánní 

autobusové stanice, ze kterých lze vycestovat téměř do všech států bývalého Sovětského 

svazu a blízkého zahraničí. Vzhledem k tomu, že dopravci nejsou registrováni oficiálně, 

neodvádějí daně a nemají možnost pojistit cestující a náklady, a proto nenesou žádnou 

odpovědnost v případě nouzových situací. Navíc, protože dopravce nemají povolení pro 

tento  druh  činnosti  a  působí  nelegálně,  neexistuje  možnost  kontrolovat  kvalitu  a 

množství  přepravovaného  zboží,  což  má  negativní  dopad  na  ekonomickou  situaci 

v jednotlivých regionech a často přispívá k růstu kriminality a zhoršení společenských 

nálad.

V čtvrtích kompaktního usídlení cizinců vznikají i jiné infrastruktury, které nepodléhají 

vnější  kontrole  a  nezodpovídají  ruským kontrolním  a  regulačním  orgánům.  Většina 

národních diaspor je schopna poskytnout svým členům všechny potřebné služby, zboží a 

také právní a lékařskou pomoc.

2.4 Některé regionální zvláštností 

Hlavní proud zahraničních pracovních migrantů přichází  do Ruské federace ze zemí 

SNS a ostatních států bývalého Sovětského svazu. Počet pracovních migrantů z jiných 

zemí  je  celkově  zanedbatelný,  ale  přesto  docela  vážně  ovlivňuje  statistický  přehled 

v jednotlivých regionech Ruské federace. 

93 Dle údajů krátké statistické sbírky Federální služby státní statistiky, na území Ruské federace existuje 
nejméně 1500 národních diaspor (ibid).
94 Dle údajů provozovatele autobusových přeprav „Ruské autobusové linky“ operuje jenom v Moskvě 
kolem 48 nelegálních autobusových terminálů.
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Výrazným způsobem se od jiných regionů odlišují Dálný Východ a Východní Sibiř, kde 

převážná  část  zahraničních  pracovních  migrantů  přichází  z Číny.  Dle  údajů  Služby 

státní statistiky, podíl Číňanů na celkovém počtu zahraničních pracovních migrantů je 

2%95.  Obecně  platí,  že  pracovní  migranti  z Číny  pracují  v ruských  příhraničních 

regionech a nejsou rovnoměrně distribuováni po celé zemi.

Pro některé regiony je otázka adaptace a integrace čínských pracovních migrantů velmi 

palčivým  problémem,  nicméně  v současné  době  nebyl  navržen  a  uspořádán  žádný 

program pro čínské imigranty. Problémem je, že federální politiky zaměřené na adaptaci 

a  integraci  zahraničních  pracovních  migrantů  téměř  neberou  v potaz  regionální 

zvláštnosti struktur migračního toku.

Pro  pracovní  migranty  z Číny  je  typické  formování  diaspor  a  kompaktní  soužití. 

Vzhledem  k velkým  kulturologickým  rozdílům  je  pro  čínské  přistěhovalce  velice 

obtížné se přizpůsobit ruským reáliím a z toho důvodu jednají  v souladu s uzavřenou 

strategií adaptace.

Poměrně zvláštní je situace v Přímořském kraji,  kam přicházejí  pracovní migranti  ze 

Severní Koreje. Počet takových migrantů není příliš velký (zhruba 3000 lidí ročně) a je 

přísně  regulován  vládou  Severní  Koreje.  Občané  Severní  Koreje  pracují  v těsné 

blízkosti  hranice Severní Koreje  v podnicích,  které  se zabývají  těžbou dřeva nebo v 

jiných  technologicky  ne  příliš  složitých  subjektech.  Zboží,  které  bylo  vyrobeno 

severokorejskými pracovníky v ruských podnicích, je určeno především pro export do 

Severní Koreje.

Severokorejští migranti se vyznačují absolutní uzavřeností vůči jakýmkoliv kontaktům 

s přijímajícím prostředím. Občané Severní Koreje, pracující na území Ruské federace, 

jsou rozděleni do malých skupin 10-15 lidí, z nichž v každé existuje pověřený zástupce 

speciálních  služeb Severní  Koreje,  účelem kterého je  zabránit  veškerým pokusům o 

komunikaci Severokorejců s místním obyvatelstvem nebo vnějším prostředím.  

95 Federal'naja sluzhba gosudarstvennoj statistiki, 2016. 
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3. Případová studie: Petrohrad

Sankt-Petěrburg  neboli  Petrohrad  je  druhým  největším,  nejlidnatějším  a  politicky 

nejvýznamnějším městem Ruské federace  po Moskvě.  Podle  údajů Federální  služby 

státní statistiky (známé také jako  Rosstat) pro Petrohrad a Leningradskou oblast, k 1. 

lednu 2017 v Petrohradu trvale bydlelo 5 281 579 lidí96.

Jako bývalé hlavní město97 má Petrohrad status federálního města98 Ruské federace, což 

znamená, že je samostatným a samosprávným subjektem federace. Má vlastní parlament 

(Zákonodárný sbor Sankt-Petěrburgu) a právo vydávat vlastní zákony. 

Petrohrad se neoficiálně považuje za kulturní a vzdělávací hlavní město Ruska, které má 

zároveň velký výrobně-průmyslový potenciál. Na jeho území se nachází 109 vysokých 

škol  a  300  vědeckých  organizací,  což  dotváří  image  jednoho  z největších  vědecko-

vzdělávacích center státu.

Vše výše zmíněné plus příznivá ekonomická situace a vysoká úroveň vývoje různých 

hospodářských oblastí vedou k tomu, že se Petrohrad stává atraktivní cílovou destinací 

pro přestěhování jak natrvalo (trvalé bydliště), tak i za účelem přechodného zaměstnání, 

a to jak pro obyvatele jiných subjektů Ruské federace, tak i pro občany států blízkého 

(bývalé svazové republiky SSSR) a dalekého zahraničí.

3.1 Počty, charakteristiky a demografie pracovních migrantů, 

přicházejících do Petrohradu

Dle  oficiální  statistiky  naprostá  většina  migrantů  –  90.86%99 z celkového  počtu 

přijíždějících  přijíždí  do  Petrohradu  za  dočasným  výdělkem  a  na  sezónní  práce. 

Tradičně  mezi  nejatraktivnější  sektory  ekonomické  činnosti  pro  migranty  patří 

stavebnictví, renovace a opravy obytných a nebytových prostorů, obchod a také práce, 

které  nevyžadují  vysokou odbornou kvalifikaci,  spojené se službami a  terénní  práce 

96 Upravlenie Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki po gorodu Sankt-Peterburgu i Leningradskoj 
oblasti (a), 2017. 

97 Petrohrad byl hlavním městem Ruska v letech 1712–1728 a 1730–1918.

98 Sobr. zakonodatel'stva RF, 2009.99 Upravlenie Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki po gorodu Sankt-Peterburgu i Leningradskoj 

oblasti (b), 2017. 
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neboli  práce spojené se zlepšením městského veřejného prostředí100 (úklid, ozelenění 

apod.).

Existující  poptávka  po  nekvalifikované  pracovní  síle  na  trhu  práce  v  Petrohradu  je 

zapříčiněná v první řadě tím, že migranti ze států SNS a blízkého zahraničí jsou ochotni 

pracovat za mnohem menší částky, než občané Ruské federace. Kromě toho, pracovní 

migranti  zpravidla  nevyžadují  od  zaměstnavatelů  formalizovat  pracovní  poměr  a 

hrazení  zdravotního  a  sociálního  zabezpečení,  což  umožňuje  zaměstnavatelům 

výrazným způsobem ušetřit  na  odvodu sociálního  a  zdravotního  pojištění,  daních  a 

pojištění  odpovědnosti  za  škody,  čímž  dochází  k porušení  zákonů  Ruské  federace 

s cílem obohacení101.

Ta část migrantů, která usiluje o trvalé bydliště na území Ruska nebo o zisk či obnovu 

občanství Ruské federace (9,14%), se skládá především z etnických Rusů pobývajících 

na území jiných států v době rozpadu Sovětského svazu. Tato kategorie imigrantů se 

odlišuje krátkým obdobím adaptace a vysokou mírou integrace do společnosti. Hlavním 

předmětem činností migrantů, kteří žádají o trvalý pobýt na území Petrohradu a o ruské 

občanství, je studium na vysokých školách a následné pracovní uplatnění v podnicích 

vyžadujících vysokou kvalifikaci.

Celkově lze říci, že počet cizinců přijíždějících do Petrohradu za účelem získat vzdělání 

roste. Petrohrad je v Rusku na druhém místě po Moskvě, co se týče počtu zahraničních 

studentů,  ze  kterých  79,2% pochází  ze  států  SNS a  blízkého  zahraničí102.  Nicméně 

zvýšení  počtu cizinců,  kteří  přicházejí  do Ruska získat  vyšší  vzdělání,  kvantitativně 

nemění celkový statistický obraz migračních toků a může pouze naznačovat vznikající 

tendenci změny stratifikace migračního toku (Tabulka č. 2). 

Hlavní proud migrantů směřujících do Petrohradu tradičně vychází ze států bývalého 

Sovětského svazu. Dle údajů statistického úřadu se jedná o 83.78% od celkového počtu 

migrantů. Během roku 2016 se v Petrohradu oficiálně zaregistrovalo 22 391 lidí, z nichž 

18 756 migrantů pochází ze států SNS103.

100 Ol’hovnik, T., 2004. 

101 Tyuryukanova E., 2007: 1–13. 

102 Federal'naja sluzhba po nadzoru v sfere obrazovanija i nauki, n.d. 

103 Upravlenie Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki po gorodu Sankt-Peterburgu i Leningradskoj 
oblasti (b), 2017.

33



2000/01 2005/06 2014/15 2015/16

Celkem Včetně 

denní 

formy 

studia

Celkem Včetně 

denní 

formy 

studia

Celkem Včetně 

denní 

formy 

studia

Celkem Včetně 

denní 

formy 

studia
Celkový 

počet  zahr. 

studentů 

58992 40479 78139 60969 178632 129932 195551 145505

z nichž 

celkový 

počet 

studentů ze 

států SNS

34510 19963 40636 25985 109893 66566 123955 77683

Tabulka č. 2: Celkový počet zahraničních studentů a počet studentů ze států SNS

První místo podle počtu cizinců přijíždějících do Petrohradu drží státní příslušníci zemí 

tzv. evropské části SNS (Bělorusko, Moldavsko) a Ukrajiny, jejichž celkový podíl činí 

50.01%.  Pro  danou skupinu migrantů  je  typické  relativně  krátké  období  adaptace  a 

vysoká úroveň integrace do společnosti, a to především kvůli širokému rozšíření ruštiny. 

Kromě toho, podobnost vnímání sociálních norem a modelu společenského uspořádání 

napomáhá úspěšnému a hlavně legálnímu usazení se na území Ruska104.

Druhou  největší  skupinu  migrantů  v Petrohradu  tvoří  občané  republik  Střední  Asie 

(Kazachstán,  Kyrgyzstán,  Uzbekistán,  Tádžikistán,  Turkmenistán),  kteří  jako  účel 

pobytu na území Ruské federace většinou uvádí dočasné zaměstnání. V roce 2016 a na 

počátku roku 2017 podíl občanů středoasijských republik na migračním toku Petrohradu 

činil 41.06% z celkového počtu přistěhovalců ze států SNS. Ovšem důležité je zmínit, 

že  počet  nelegálně  pobývajících  a  pracujících  migrantů  ze  středoasijských  republik 

bývalého  SSSR je  na  území  Ruska  velice  vysoký  a  podle  údajů  etnických  diaspor 

stokrát převyšuje oficiální počet pracovních migrantů.

Do  třetí  velikostní  skupiny  migrantů  spadají  občané  tzv.  kavkazských  republik  – 

Arménie a Ázerbájdžánu, jejichž podíl je 8.93% z celkového počtu migrantů ze států 

SNS. Arménská a ázerbájdžánská diaspora je tradiční pro Petrohrad, čtvrtě kompaktního 

usídlení Arménů a Ázerbájdžánců jsou součástí historického vzhledu města a objevily 

104 Tyuryukanova, E., 2009.
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se již  v 19.  století.  Dle údajů získaných v důsledku ruského sčítání  lidu v roce 2010 

bydlelo v Petrohradu 20 000 etnických Arménů a 17 717 etnických Ázerbájdžánců105. 

Podíl  zahraničních  občanů,  kteří  nepřišli  do  Petrohradu  ze  států  SNS,  činí  16.22% 

z celkového počtu migrantů. Největší počet cizinců z dané kategorie pochází z Gruzie, 

Číny a pobaltských států (Litvy, Lotyšska a Estonska).

Struktura  migračních  toků  v Petrohradu  v období  od  rozpadu  Sovětského  svazu  do 

současnosti se výrazným způsobem neměnila106, nicméně počet legálně přijíždějících a 

registrovaných  migrantů  rok  co  rok  podstatně  kolísá.  Například,  počet  nově 

přistěhovaných osob v roce 2014 činil  62 243 lidí,  což téměř  trojnásobně převyšuje 

údaje z roku 2016 – 22 391 osob (viz. Graf č. 1)107.

Graf č. 1: Počet přicházejících migrantů do Petrohradu (tis. osob/rok)

Ovšem statistika,  kterou poskytují  státní  orgány,  eviduje  pouze ty  migranty,  kteří  se 

dostali na území Ruské federace cestou legálního přechodu státních hranic a kteří se 

oficiálně  zaregistrovali  v orgánech  Ministerstva  vnitra  Ruské  federace108.  Většina 

organizací a odborníků, kteří se zabývají sepisováním migrujících cizinců, poukazuje na 

105 Federal'naja sluzhba gosudarstvennoj statistiki, 2010.  

106 Avak'jan, S., 2003.

107 Federal'naja sluzhba gosudarstvennoj statistiki, 2017.
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to,  že  počet  těch,  kteří  se  dostali  do  Ruska nelegálně  a  nedostavili  se  na  úřad  pro 

registraci,  je  mnohem vyšší,  než svědčí  oficiální  údaje.  Zde se předpoklady expertů 

rozcházejí a dle různých výpočtů v Petrohradu a jeho předměstích pobývá a pracuje od 

1 do 2 milionů lidí ze Střední Asie a států kavkazského regionů. 

Podle údajů ze sčítání lidu109 v roce 2010 v Petrohradu oficiálně bydlí  20 345 osob 

uzbecké národnosti, nicméně uzbecká diaspora v Petrohradu vykázala informace o 850 

000  Uzbecích,  kteří  ve  městě  žijí110.  Tím  pádem  mnohem  větší  část  migrantů  z 

Uzbekistánu  se  nachází  a  pracuje  na  území  Ruska  nelegálně,  což  potvrzují  i 

představitelé  uzbecké  diaspory  Petrohradu.  Fakticky,  Uzbekové  jsou  největší 

národnostní menšinou města.

Co  se  týče  demografických  charakteristik  zahraničních  pracovních  migrantů  v 

Petrohradu, lze říci, že obraz se nemění a zůstává stabilním nebo se mění jen nepatrně 

během celého období od rozpadu Sovětského svazu.

Převážná část zahraničních pracovníků se nachází v produktivním věku. Pouze 5.27% 

ze  všech  příchozích  migrantů  jsou  osobami  mladších  a  starších  věkových  skupin. 

Věková skupina od 20 do 29 let činí 38.88%, osoby ve věku od 30 do 39 let – 25.22% a 

skupina  40-49  letých  osob  –  16.21%.  V průměru  ve  všech  věkových  skupinách 

zahraničních pracovníků přijíždějících do Petrohradu jsou z 70% muži.

Počet zahraničních kandidátů na pracovní pozice s vyšším vzděláním činí pouhých 7% 

z celkového počtu migrantů.  Ve věkově skupině od 20 do 29 let má 89% lidí pouze 

základní nebo středoškolské vzdělání.

Ve většině případů sociologický portrét pracovního migranta ze států Střední Asie lze 

doplnit absencí zkušeností dlouhého pobytu ve velkých městech, nedostatečnou úrovní 

chápání sociálních a kulturních norem života v Ruské federaci celkově a v Petrohradu 

konkrétně, neznalostí ruského jazyka a zákonů, platných na území Ruské federace111.

Práceschopné obyvatelstvo chudých regionů středoasijských republik zpravidla využívá 

služby  specializovaných  agentur  nebo  náborových  pracovníků,  kteří  se  zabývají 

přípravou a vyřizováním dokumentů nutných pro práci v Rusku. Daná skutečnost vede 

108 Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, dříve se funkcí registrace a evidence cizinců zabýval 

státní  orgán  FMS (Federální  migrační  služba),  který  byl  v roce  2016 zrušen  nařízením prezidenta  a 

veškeré pravomoci daného orgánu byly postoupeny Ministerstvu vnitra Ruské federace.

109 Federal'naja sluzhba gosudarstvennoj statistiki, 2010.

110 Dle údajů představitele Uzbeckého krajanského spolku v Petrohradu „TURAN“.

111 Andrichenko, L. – Vasil’eva, L., 2006: 6–8.
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k tomu,  že  již  na  etapě  přípravy  na  cestu  potenciální  pracovní  migrant  se  osobně 

nepotýká s požadavky, které se ho přímo týkají a neví ani o krocích, které se od něj 

očekávají  a které bude muset v budoucnu podniknout.  Poté,  co se migrant ocitne na 

území Ruska, se ve většině případech obrací na místní diasporu s prosbami o pomoc a 

podporu, a tím pádem nevytváří aktivní sociální vazby vůči místnímu obyvatelstvu, což 

znesnadňuje proces adaptace a integrace do společnosti112. 

Počet  oficiálně  registrovaných  zahraničních  pracovních  migrantů  v Petrohradu 

kvalitativně neovlivňuje tradiční způsob života města. Lze říci, že ekonomický dopad 

náboru  a  zaměstnávání  legální  pracovní  síly  ze  zahraničí  je  celkově zanedbatelný  a 

nemá  vliv  na  situaci  na  trhu  práce  ve  městě.  Nicméně  v důsledku  velkého  počtu 

nelegálních  a  neregistrovaných migrantů  téma migrační  politiky  zůstává  aktuální  po 

celé období od rozpadu Sovětského svazu do současnosti113.

3.2 Sociální situace a problematika nacionalismu

Nedostatečná  kontrola  nelegálních  migračních  toků  bezprostředně  po  rozpadu 

Sovětského  svazu  způsobila  vznik  napětí  a  nestability  ve  společenském  životě 

Petrohradu.  Na  jedné  straně  to  bylo  dané  počtem  imigrantů,  na  straně  druhé 

nedostatkem  náležité  reakce  ze  strany  městské  a  federální  vlády.  Oblast  kontroly 

migračních toků byla a je dodnes společností  vnímaná jako nejvíce zkorumpovaná a 

„stínová“114.

Negativní  zhodnocení  činnosti  policejních  a  zákonodárných  orgánů  ze  strany 

společnosti formovalo představu o nutností samostatného řešení problémů způsobených 

přílivem zahraničních migrantů115.

S rozpadem Sovětského svazu zanikla  i  možnost samoidentifikace jako „sovětského“ 

člověka a ve společnosti se objevil požadavek na nové vymezení identity, vznikl tzv. 

ideový  vakuum.  Vedlo  to  mimo  jiné  k tomu,  že  na  počátku  90.  let  20.  století  se 

v Petrohradu začalo aktivně vyvíjet  subkulturní  hnutí  Skinheads.  Hnutí  Skinheads se 

112 Habrieva, T., 2006: 3–12. 113 Kruchinin, A, 2005: 24–30.

114 Stepenko, V., 2004.

115 Operskij, G., 2007.
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jevilo  radikální  kvintesencí  sociálních  požadavků  té  doby.  Skinheads,  podporující 

antikomunistickou propagandu a kritizující internacionalismus a řídící se myšlenkami o 

nadčlověku a nadřazenosti rasy, měli podstatný vliv na společenské nálady116. Petrohrad 

je  dodnes  nazýván  „kolébkou  migrace“  a  je  zároveň  také  hlavním městem ruského 

nacionalismu.

V Petrohradě  se  zformoval  velký  počet  oblastí  kompaktního  usídlení  migrantů. 

V takovýchto „národních ghettech“ platí jiné, odlišné normy společenského chování, na 

které jsou migranti více zvyklí, často dochází k porušování zákonů Ruské federace a je 

zde vysoká úroveň kriminality.

Hlavní  příčinou  společenské  nespokojenosti  a  formování  radikálních  hnutí 

nacionalistického  a  neonacistického  charakteru  je  otázka  bezpečnosti117.  Negativní 

tendence vnímání migrantů ze států SNS se dostávají do veřejného mínění vzhledem 

k velkému počtů konfliktních situací, kdy byli účastníky zahraniční pracovníci. Naopak 

protiprávní  činnost  nacionalistů  a  skinheadů  je  vnímána  zkresleně,  jako  ochrana 

místního obyvatelstva. 

Trestné činy, které jsou alespoň nějakým způsobem spojené se zahraničními migranty, 

mají  téměř  vždy  rezonanční  charakter  a  způsobují  prudký  nárůst  aktivity 

nacionalistických a xenofobních nálad ve společnosti118.

V průměru,  ze  všech  nezákonných  činů  trestněprávní  povahy  v Petrohradu  za 

posledních 6 let, bylo 5% spácháno občany jiných států, a toto procento má tendenci 

narůstat. Podle údajů generální prokuratury Ruské federace bylo v roce 2011 spácháno 

cizinci 2026 zločinů, což je 3.15% z celkového počtu zločinů a v roce 2015 to bylo již 

6.25%  zločinů119.  Dle  údajů  vyšetřovacího  výboru  Sankt-Petěrburgu  je  každá  pátá 

vražda a každé šesté znásilnění spácháno zahraničními migranty, stejně také 40% všech 

zločinů, které jsou spáchané na veřejném prostranství120.

Širokou  společenskou  odezvu,  následně  negativně  ovlivňující  postoj  místního 

obyvatelstva  ve  vztahu  k přistěhovalcům  mají  vnitřní  konflikty  mezi  diasporami  a 

různými  seskupeními  zahraničních  imigrantů,  které  jsou  zpravidla  velice  rozsáhlé  a 

116 Tarasov, A., 2005. 
117 Pochebut, L., – Mejzhis, I., 2010. 

118 Magerranov, M., 2008.

119 General'naja Prokuratura Rossijskoj Federacii, n.d.

120 Obshhestvennyj sovet pri glavnom upravlenii sledstvennogo komiteta Rossijskoj Federacii po Sankt-
Peterburgu, 2016.
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probíhají s četnými narušeními veřejného pořádku a zákonů Ruské federace, ohrožují 

okolí  a  jsou  nezřídka  doprovázené  střelbami.  Nová  vlna  anti-imigrantských  nálad 

v Petrohradu je spojena také s odhalením informací o výskytu poměrně velkého počtu 

migrantských  uskupení,  které  podporují  v Rusku  zakázané  teroristické  organizace  a 

extremistickou činnost v místech kompaktního usídlení migrantů.

Důležité je zmínit,  že bez ohledu na celkovou nespokojenost obyvatelstva s migrační 

politikou  a  rezonanční  činností  imigrantů,  ani  jednomu  z  hnutí  nacionalistického 

charakteru se nepodařilo převést své myšlenky do politiky a přesunout dialog z ulic na 

politické  tribuny.  Příčinou  tomu  je  naprostá  absence  jakékoliv  komunikace  mezi 

odlišnými uskupeními a jejich nepřátelské postoje vůči sobě navzájem121. 

Sociokulturní  hnutí  jako skinheads poměrně významným způsobem ovlivnila  život a 

postoje  společnosti  v  Petrohradu,  hlavně  v oblasti  formování  veřejného  mínění. 

Zformulované  nacionalistické  postuláty,  orientované  především  na  Petrohraďany,  se 

staly  jednou  z forem  kolektivního  vědomí,  která  ovlivnila  městskou  kulturu, 

kinematografii a umění, a tím se upevnila ve vědomí lidí. 

Hnutím a uskupením nacionalistického rázu Petrohradu se daří udržovat své pozice po 

celou  dobu  existence  Ruské  federace.  Poměrně  zajímavou  zvláštností  nacionalismu 

v současném Rusku je fakt transformace nacionalistických hnutí z radikálních uskupení 

fašistického typu na počátku a v polovině 90. let do ultrakonzervativních a radikálně 

náboženských skupin na konci nultých let 21. století. Teprve od konce nultých let začal 

být  ruský  nacionalismus  začleňován  do  politické  konjuktury  díky  spojení 

nacionalistických idejí a pravoslaví s hesly o nutnosti pěstování patriotických nálad ve 

společnosti122.

Popularizace patriotismu neboli pěstování lásky k vlasti – tyto dané teze jsou nezbytnou 

součástí  většiny  státních  sociokulturních  programů  Ruska.  Hromadné  sdělovací 

prostředky, zčásti reflektující společenské nálady a zčásti plnící státní zakázky (sociální 

reklama),  obrátily  ve svých článcích pozornost na vládnoucí roli  titulární  národnosti 

(titular  nation)  Ruské  federace.  V daném kontextu  jakékoli  publikace,  která  se  týká 

tématu  zahraničních  migrantů,  získávají  negativní  konotace,  především  kvůli 

panujícímu  mínění  o  škodlivosti  pracovních  migrantů.  Média  se  většinou  obávají 

negativního  zhodnocení  své  činnosti  společností  a  v důsledku  toho  se  staví  vůči 

121 Pochebut, L., – Mejzhis, I., 2010. 

122 Moskovskoe bjuro po pravam cheloveka, 2016. 
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„migračním otázkám“ velice kriticky, čímž způsobují  posílení negativního vnímání a 

negativního  vztahu  k migrantům.  Dále  následuje  ještě  ostřejší  osvětlení  tématu 

migrantů, což způsobuje nový rozměr negativního vnímání migrantů společností.

 

3.3 Federální a lokální úroveň 

Na otázky  migrační  politiky  v Ruské  federaci  a  zejména  v Petrohradu se  politickou 

elitou a společností nahlíží především skrz prizmu otázek politiky národní bezpečnosti a 

vnitřní politiky. Ekonomické aspekty jsou většinou sekundární. A to vzhledem k tomu, 

že  oficiální  údaje  o  počtu  zahraničních  pracovních  migrantů  na  území  Ruska  a 

konkrétně Petrohradu neodrážejí skutečnou situaci123.

Kvůli  tomu,  že  se  informace  o  skutečném počtu  cizinců  neaktualizují  a  celkově  se 

docela  špatně  odhadují,  nedochází  k efektivnímu  korigování  existující  situace 

z ekonomického  hlediska.  Bez  ohledu  na  složitost  situace,  zákonodárné  orgány 

Petrohradu  již  poměrně  dlouhou  dobu  neučinily  žádné  faktické  kroky  pro  změnu 

stávajícího stavu. Dialog zpravidla vybočuje z právního rámce během období zostření 

konfliktu mezi nacionalistickými skupinami a imigranty.  Většina městských iniciativ, 

které  jsou  spojené  s regulací  postavení  imigrantů,  směřuje  k posílení  kontroly  nad 

oblastmi kompaktního usídlení zahraničních migrantů124.

Rozsáhlou  sociální  strukturou,  která  se  zabývá  mimo  jiné  dodržováním  veřejného 

pořádku v ulicích, je Kozáctvo. Jedná se o etnickokulturní společenský útvar v Rusku, 

který provádí ve většině případu ozbrojené hlídky ulic za účelem dodržování veřejného 

pořádku a který zčásti přebírá funkce policie.

Poté,  co  v roce  2014  dosáhl  rozměr  společenského  napětí  svého  vrcholu  a 

nacionalistickými  uskupeními  byla  provedena  řada  protizákonných  opatření,  tzv. 

„čistek“  centrálních  ulic  města  od  zahraničních  pracovních  migrantů,  vznesl 

zákonodárný  sbor  Petrohradu  pozměňovací  návrh  zákona  „o  Kozáctví  Sankt-

Petěrburgu“. V souladu s těmito změnami, městské úřady na jedné straně zavedly státní 

kontrolu nad stanovami kozáckých organizací tím, že je převedly do právní oblasti, a 

tím pádem pod městskou kontrolu,  ale  na straně druhé fakticky  přidělily  kozáckým 

123 Sobolev, I., 2006: 62–67. 

124 Krasnov, A., 2010. 
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hlídkám funkci  strážce  právního pořádku125.  Ve skutečnosti  toto  ustanovení  de facto 

uzákonilo činnost organizací a hnutí nacionalistického charakteru, i pokud jde o jejich 

postoje ve vztahu k zahraničním pracovníkům. 

Z hlediska  sociální  adaptace  a  vnímání  veřejností  zůstává  postavení  pracovních 

migrantů velmi těžkým tématem. Nicméně daný faktor nesnižuje atraktivitu Petrohradu 

v očích potenciálních imigrantů a město i nadále patří k lídrům v počtu přijíždějících 

zahraničních pracovních migrantů, především v důsledku rychle rostoucího trhu práce a 

zvýšení poptávky po levné nekvalifikované práci.

Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, v roce 2014 byla na federální úrovni provedena 

řada významných legislativních změn v oblasti pracovní migrace, které vedly k revizi a 

úpravám  právních  předpisů  také  na  místní  úrovni.  Změny  v zákonodárství  byly 

zaměřeny  na zvýšení  úrovně integrace  imigrantů  do ruské společnosti  a  zároveň na 

zvýšení vstupních bariér na pracovní trh. Nicméně nové požadavky, které komplikují a 

zdražují  proces  přípravy  oficiálních  dokumentů  pro  obdržení  pracovního  povolení, 

mohou  mít  i  efekt  opačný  deklarovanému.  Představitelé  zákonodárného  sboru 

Petrohradu  hovoří  o  tom,  že  vysoké  náklady  na  vyřízení  potřebných  dokumentů  a 

předkládané požadavky potenciálnímu uchazeči o pracovní pozici mohou vyprovokovat 

přírůstek  nelegálně  pracujících  imigrantů,  kteří  nemají  prostředky  nebo  nechtějí  jít 

oficiální cestou.  Z toho důvodu se zákonodárný sbor Petrohradu rozhodl pro přísnou 

kontrolu  nákladů  na  získání  pracovního  patentu  pro  zahraniční  pracovníky  a  pro 

udržování  jeho  ceny  na  takové  úrovni,  která  by  stimulovala  legalizaci  oficiálně 

neregistrovaných imigrantů126. 

Navzdory  změně  průměrného  indexu  spotřebitelských  cen  (koeficienta-deflatora127), 

který  je  určen  podle  daně  z příjmu  fyzických  osob  a  stanoven  Ministerstvem 

ekonomického  rozvoje  Ruské  federace,  udržuje  zákonodárný  sbor  Petrohradu  cenu 

patentu  pro cizince  na úrovni  minulých let  bez ohledu na existenci  deficitu  ročního 

rozpočtu města. Tím pádem, platební částka za patent pro zahraniční pracovní migranty 

se v roce 2017 neliší od roku 2015 a 2016 a činí 3000 rublů (přibližně 1200 korun) za 

125 Zakonodatel'noe sobranie Sankt-Peterburga, 2014. 

126 Komitet finansov Sankt-Peterburga (a), 2016; Komitet finansov Sankt-Peterburga (b), 2016. 

127 Koeficient-deflator eviduje změny spotřebitelských cen na zboží a také na výkon práce a poskytování  
servisu v Ruské federace v předešlém období. Je stanoven každoročně vládou Ruské federace a podléhá 
oficiálnímu zveřejnění (Ministerstvo ekonomicheskogo razvitiya Russkoj federacii, 2013). 
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měsíc128. Ve stejném období se cena za patent v Moskvě zvýšila o 4.76%, v republice 

Sacha o 19.47% a v Vologodské oblasti o 23.72%129.

Oficiální  informace  o  zhodnocení  účinnosti  opatření,  směřujících  k udržování  cen 

pracovních patentů na stejné úrovni, neexistují, nicméně odhady nezaujatých expertů a 

průzkumy médií  naznačují,  že  tyto  kroky v dostatečné  míře  nepřispívají  ke  zvýšení 

počtu legálně pracujících imigrantů.

V ekonomice  a  sociální  sféře  Petrohradu  během  posledních  tří  let  dochází 

k technickoekonomickým změnám, které jsou vyvolávané požadavky o zvýšení úrovně 

výkonnosti  ekonomiky  a  zmenšení  deficitu  rozpočtu  města.  Modernizace  a 

restrukturalizace  výrobních  a  ekonomických  procesů  přispívají  ke  změně  počtu  a 

struktury  zaměstnanosti  obyvatelstva.  Dané  procesy  jsou  doprovázené  odstraněním 

neefektivních  pracovních  pozic  a  nárůstem  úrovně  zaměstnanosti  obyvatelstva 

především v sektoru služeb. Tím pádem lze říci, že politika města, usilující o zlepšení 

ekonomické  výkonnosti  a  zvýšení  výnosů,  vede k podstatným změnám ve struktuře 

pracovního  trhu.  V důsledku  takových  změn  lze  pozorovat  nárůst  počtu  pracovních 

migrantů  v sektorech,  které  jsou  tradičně  obsazovány  občany  Ruské  federace,  což 

způsobuje  zvýšení  konkurence  na  pracovním  trhu,  napomáhá  zefektivnění  pracovní 

činnosti  a  zároveň  přímo  ovlivňuje  ukazatele  zaměstnanosti  občanů  Ruska  v 

produktivním věku.

Podle údajů vlády Petrohradu došlo k výraznému nárůstu počtu zahraničních pracovních 

migrantů v takových oblastech hospodářské činnosti,  jako jsou restaurace,  kavárny a 

hotely (narůst 19% za rok 2016), operace s nemovitostmi (17%) a vysoce kvalifikovaná 

stavební činnost (10%)130. Nicméně celková úroveň kvalifikace zahraničních pracovníků 

v Petrohradu zůstává stejná. Pracovníci s vysokoškolským vzděláním, kteří se zabývají 

vysoce  kvalifikovanou  prací  a  jsou  oficiálně  registrováni  v městě,  činí  kolem 0.8% 

z celkového počtu zaměstnaných. Pracovní migranti se střední úrovní kvalifikace činí 

zhruba  4.1%  a  nekvalifikovaní  pracovníci  60%  z celkového  počtu  přistěhovalců131. 

Celkově lze říci, že strukturální změny pracovních pozic, obsazovaných zahraničními 

128 Zakonodatel'noe sobranie Sankt-Peterburga, 2016.

129 Výpočty byly provedeny na základě údajů, zveřejněných na portálu právní informace (Legal Labor, 
n.d.).

130
 Pravitel’stvo Sankt-Peterburga, 2012. 

131 Upravlenie Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki po gorodu Sankt-Peterburgu i Leningradskoj 
oblasti (b), 2017.
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migranty, zatím nedosáhly takové úrovně, která by mohla ohrozit existující rovnováhu 

alokace pracovních sil.

Rozšíření pracovního trhu a stabilní růst počtu volných pracovních míst v Petrohradu 

odůvodňuje potřebu přilákání pracovníků ze zahraničí132. Některá soukromá výzkumná 

střediska  poukazují  na  stabilní  růst  potřeby  pomocné  pracovní  síly  ze  zahraničí  od 

druhého čtvrtletí 2015 do současnosti. Měsíční přírůstek volných pracovních míst v roce 

2017  ve  srovnání  s analogickým měsícem předchozího  roku  činí  v průměru  38%133. 

Vláda Petrohradu se s ohledem na průměrný počet volných pracovních míst, které se 

vypočítávají  na jednoho pracovního migranta (kolem 2.0 jednotek v období od roku 

2010), zastává názor o nezbytnosti přilákání zahraničních pracovních migrantů na trh 

práce.

Na  trhu  práce  Petrohradu  lze  pozorovat  pozitivní  trend  vývoje  počtu  uchazečů  o 

zaměstnání,  registrovaných  na  úřadu  práce  na  jedno  volné  pracovní  místo  (rusky 

„koeficient  napětí“).  Daná  skutečnost  nepřímo  svědčí  o  absenci  jakéhokoliv 

významného tlaku zahraničních migrantů na pracovní trh134. Příčinou tomu je fakt, že 

místní obyvatelstvo nemá zájem o pracovní pozice, které tradičně obsazují zahraniční 

pracovníci. 

Lze říct, že v současné době využití legální registrované pracovní síly ze zahraničí nemá 

žádný  negativní  ekonomický  dopad  na  trh  práce  Petrohradu.  Nicméně  strategie 

socioekonomického  rozvoje  města  je  budována  na  principech  přednostního  využití 

pracovních sil vlastních občanů a je zaměřena především na podporu jejich pracovní 

mobility135.  Hlavním  cílem  strategie  rozvoje  regionu,  souvisejícím  se zahraničními 

pracovními  imigranty,  je  především integrace  a  adaptace  migrantů,  zlepšení  kvality 

kontroly  pracovních  podmínek  zahraničních  pracovníků  a  přilákání  vysoce 

kvalifikovaných odborníků ze zahraničí.

Vládou a zákonodárným sborem Petrohradu byla vydána řada zákonů, jejichž cílem je 

snížení  sociálního napětí  a úrovně etnické nesnášenlivosti.  Jedním z pokusů o řešení 

daného  akutního  a  pro  město  ostrého  problému  je  vytvoření  programu  „Tolerance“ 

v roce 2010136. Program byl zaměřen na harmonizaci mezikulturních, mezietnických a 

132 Bulatov, A., 2002.
133 HeadHunter, 2016. 
134 Pul, M. – Uorner, M., 2002.  

135 Pravitel’stvo Sankt-Peterburga (a), 2014.

136 Pravitel’stvo Sankt-Peterburga, 2010. 
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mezikonfesních  vztahů a výchovu kultury tolerance v Petrohradu.  Platnost  programu 

vypršela  v prosinci  2015 a Sankt-Petěrburgská státní  univerzita  s cílem vyhodnocení 

jeho efektivity uspořádala řadu sociologických průzkumů. Zjistilo se, že 57% obyvatelů 

města kladně hodnotí účinnost programu a podporují ho, 14.1% považují program za 

zbytečné  utrácení  peněz a popírají  jeho efektivitu.  Při  té příležitosti,  40% obyvatelů 

Petrohradu  stále  považují  otázky  spojené  se zahraničními  migranty  za  aktuální  a 

pravidelně o nich diskutují se svými známými137. 

V roce  2012  se  základní  teze  programu  „Tolerance“  staly  součástí  městského 

dlouhodobého programu „Migrace“138, určeného do roku 2025. Cílem daného programu 

je  mimo  jiné  optimalizace  objemů  a  profesně-kvalifikační  struktury  přilákání 

zahraničních  pracovních  migrantů  a  snížení  úrovně  společenského  napětí.  Program 

„Migrace“  vychází  ze základního  ustanovení  o  tom,  že  zapojení  pracovní  síly  ze 

zahraničí  by  mělo  být  přísně  v souladu  se  socioekonomickými  a  demografickými 

potřebami vývoje města.

V roce 2014 vláda města zveřejnila nový program s názvem „Vytvoření podmínek pro 

zajištění  společenského  konsensu  v Sankt-Petěrburgu“139.  Obecná  ideologie  nového 

dokumentu, který nahradil dva předchozí, se změnila.

Nový  a  dodnes  platný  městský  program  je  orientován  v první  řadě  na  dosažení 

společenské  soudržnosti  a  pozitivního  postoje  obyvatelů  ve  vztahu  k sociálně-

politickým a socioekonomickým otázkám městského života. Hlavním úkolem programu 

je formování patriotického cítění u obyvatelů města, pocitu občanské povinnosti a lásky 

k vlasti. Na problematiku sociální adaptace zahraničních migrantů do ruské společností 

je nahlíženo z pozice zvyšování tolerantnosti místního obyvatelstva.

Petrohrad byl a zůstává pro zahraniční pracovníky atraktivním městem. Velký proud 

cizinců, které mají zájem o pracovní zařazení, zabezpečuje město potřebnou pracovní 

silou v některých sektorech ekonomiky bez způsobení jakýkoli škod pro hospodaření 

města a pracovní trh.

Nicméně  stále  nevyřešeným  problémem,  který  výrazným  způsobem  ovlivňuje 

socioekonomický sektor a život města, je velký a nekontrolovatelný proud nelegálních 

137 Dle průzkumu, který uspořádal Centrum empirických politických výzkumů katedry politologie Sankt-

Petěrburské státní univerzity. Leden 2016, nejméně 1111 respondentů.

138 Pravitel’stvo Sankt-Peterburga, 2012. 

139 Pravitel’stvo Sankt-Peterburga (b), 2014.
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pracovních  imigrantů.  Přijaté  opatření  na  federální  a  místní  úrovni140 nevykazují 

dostatečnou úroveň účinnosti v boji proti nelegálním imigrantům a neslouží dostatečnou 

pobídkou  pro  imigranty  k legalizaci  svého  postavení  na  území  Ruské  federace  a 

Petrohradu.  Pokusy lokální  vlády o vyřešení současné situace,  spojené s nelegálními 

imigranty,  měly  za  cíl  zvýšení  úrovně integrace  migrantů  do  místního  společenství. 

V důsledku toho, že programy, které měly zlepšit situaci a vyřešit různé problémy života 

zahraničních pracovníků v Petrohradu, stále platí nebo byly přednedávnem ukončené, 

nelze ohodnotit jejich efektivitu. Také je nutné poznamenat, že chybí oficiální údaje a 

hodnotící zprávy o výsledcích těchto programů.

140 Federal'nyj zakon, 2002.
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Závěr

Pracovní  migrace  v Ruské federaci  je  velice  aktuálním a diskutovaným tématem.  V 

důsledku  ekonomických  a  demografických  charakteristik  trh  práce  Ruské  federace 

pracovní  migranty potřebuje.  Na jednu stranu proto,  že s jejich pomocí  kompenzuje 

populační  propad,  na  druhou  stranu  pracovní  migranti  většinou  pracují  v  takových 

sektorech  ekonomiky a  obsazují  taková pracovní  místa,  o  které  místní  obyvatelstvo 

nemá zájem. 

Pracovní  migrace  vystupuje  na  území  bývalého  sovětského  prostoru  jako  forma 

ekonomické a politické integrace. Jako tzv. push faktory lze uvést nízkou výrobu, nízké 

platy a vysokou úroveň nezaměstnanosti, nedostatek pracovních míst, vysokou úroveň 

chudoby a přebytek pracovní síly ve většině středoasijských republik. Naopak ze strany 

Ruské federace jsou pull-faktory jako velký pracovní trh, diverzifikovaná ekonomika, 

nedostatek vlastních  lidských zdrojů v některých sektorech ekonomiky a v některých 

regionech,  relativně  vysoká  životní  úroveň  a  platy.  Nicméně  kromě  vyloženě 

ekonomických příčin pracovní migrace existují  také příčiny historické,  geografické a 

kulturní.  Lze  tudíž  hovořit  o  existenci  Eurasijského  migračního  systému.  Kromě 

geografické  blízkosti  států  je  spojuje  také  společná  historie.  Navíc  se  v  některých 

státech  postsovětského  prostoru  objevil  určitý  stereotyp  chování,  který  je  spojen  s 

přesvědčením, že „v Ruské federaci si lze vydělat”. 

Daná  diplomová  práce  měla  dva  stanovené  cíle.  Prvním  bylo  zmapovat  současné 

migrační trendy v Ruské federaci se zaměřením na pracovní migraci a zjistit, nakolik je 

existující legislativa účinná, přiměřená a odpovídá potřebám doby. Byl sledován vývoj 

migrační  politiky  od  rozpadu  Sovětského  svazu  do  současnosti  a  pro  lepší  ukázku 

zmíněné období bylo rozděleno na několik etap. Během každé etapy byly na federální 

úrovni  stanoveny  různé  cíle  migrační  politiky.  Nicméně  charakter  veškerých 

legislativních změn je vždycky reagující na již existující situaci a nikoliv předbíhající a 

moderující.  Za  obdobím  „měkké”  migrační  politiky  následovalo  období  „tvrdé” 

migrační politiky, předcházející liberalizace byla zpřísněna, což celkově ve sledovaném 

období  převládalo.  Zatím se Ruské federaci  nepodařilo  přiblížit  ke  smíšenému typu 

migrační  politiky,  tudíž  k  takovému,  který  je  rozumnou  kombinací  zájmů  států, 

přilákání pracovních migrantů a zároveň ochranou jejich práv a svobod. 

Důležitým  problémem  současné  Ruské  federace  je  nelegální  pracovní  migrace. 

Nelegální  zahraniční  pracovníci  většinou pochází  ze středoasijských republik,  a to  z 
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toho důvodu,  že  zpravidla  v momentě  vstupu na území  neovládají  ruštinu  a  nejsou 

schopni  nebo  ochotni  se  vyznat  v  legislativních  předpisech.  Na  rozdíl  od  občanů, 

například  Ukrajiny  nebo  Moldavska,  kteří  se  zabývají  vyřizováním  všech  papírů 

samostatně  a  hledají  práci  již  před  přechodem na  území,  občané států  Střední  Asie 

využívají služeb různých agentur, které jim pomáhají s přípravou dokumentů. Bohužel 

ani  v  případě,  že  se  obrátí  s žádostí  o  pomoc do specializované  agentury,  není  jim 

garantována bezproblémová registrace a pobyt. Často se stává, že dochází k falzifikaci 

dokumentů,  kterou  jim  agentury  poskytují,  přičemž  pracovní  migrant  o  tom  vůbec 

nemusí  vědět.  Nejčastějšími  doklady,  které  se  ukazují  jako  falešné,  jsou  zprávy  o 

lékařském ošetření,  potvrzení  existence  potřebných finančních  prostředků na období 

pobytu a doklad o zajištění ubytování. 

V případě, že se pracovní migranti rozhodnou o uzavření oficiálního pracovního poměru 

a legální cestu pobytu na území Ruské federace, mají stejná práva jako pracující občané 

státu.  Naopak situace,  ve  které  se  ocitnou  nelegální  pracovní  migranti,  kteří  nejsou 

oficiálně  registrovaní,  má  často  velmi  blízko  k situaci,  ve  které  se  ocitne  rukojmí. 

Orgány  migrační  kontroly  nejsou  schopny  sledovat  kvalitu  právního  postavení 

nelegálních  zahraničních  pracovních  migrantů  a  s tím  i  zajistit  jejich  bezpečnost, 

poskytnout potřebnou pomoc a také ochránit jejich práva a svobody. 

Druhým  cílem  této  diplomové  práce  je  zmapovat  migrační  situaci  v  Petrohradu  s 

důrazem na pracovní migranty a zjistit, jakým způsobem novely migračních zákonů na 

federální  úrovni  ovlivňují  situaci  v regionech.  Petrohrad  jako  druhé  největší  město 

Ruské  federace  patří  pro  pracovní  migranty  mezi  cílové  destinace.  Drtivá  většina 

zahraničních pracovníků přijíždí kvůli dočasnému výdělku a po skončení práce se vrací 

domů.  Zajímavé  je,  že  zhruba  polovinu  z celkového  počtu  legálně  registrovaných 

pracovních migrantů tvoří státní příslušníci zemí tzv. evropské části SNS (Bělorusko, 

Moldavsko) a Ukrajiny.

Na  otázky  migrační  politiky  v  Petrohradu  se  politickou  elitou  a  společností  nahlíží 

především  skrz  prizmu  otázek  politiky  národní  bezpečnosti  a  vnitřní  politiky. 

Ekonomické  aspekty  jsou  většinou  sekundární.  Údaje  o  velkém  počtu  nelegálních 

pracovních  migrantů,  které  jsou  v očích  veřejnosti  často  spojovány  s kriminalitou  a 

terorismem,  nutí  lokální  vládu  přijímat  na  místní  úrovni  taková  opatření,  která  by 

způsobila  přechod nelegálních  pracovních  migrantů  z  šedého sektoru  ekonomiky do 

legality.  Jako  příklad  lze  uvést  udržování  ceny  patentu  na  stejné  úrovni,  nicméně 

oficiální údaje o efektivitě tohoto opatření neexistují.
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Velkým  problémem  pro  Petrohrad  je  integrace  pracovních  migrantů,  existence 

xenofobních  nálad  ve  společnosti  a  činnost  nacionalistických  skupin.  Místní  vláda 

vytváří programy pro zvýšení tolerance místního obyvatelstva a snížení společenského 

napětí, nicméně v důsledku toho, že tyto programy stále platí nebo byly před nedávnem 

ukončené, zatím nelze ohodnotit jejich efektivitu. Také je nutné poznamenat, že chybí 

oficiální údaje a hodnotící zprávy o výsledcích těchto programů.

Pro shrnutí lze říci, že je nesporné, že v Ruské federaci probíhají procesy zdokonalování 

migrační  legislativy  v otázce  pracovních  migrantů.  Svědčí  o  tom zvyšující  se  počet 

pracovních migrantů, kteří získali oficiální pracovní povolení. Nicméně stále existuje 

velký počet nevyřešených problémů a zdaleka ne všechny zákony dosahují očekávaných 

výsledků.  Lze  říci,  že  současná  migrační  politika  Ruské  federace  vůči  pracovním 

migrantům je charakteristická rozpory ekonomického, demografického a geopolitického 

charakteru. Na jedné straně vývoj ekonomiky a populační propad vyžadují liberalizaci 

migrační  politiky,  na  druhé  straně  zájmy  národní  bezpečnosti  předpokládají  její 

zpřísnění.

V současné  době  je  jisté,  že  se  Ruská  federace  musí  naučit  efektivněji  využívat 

ekonomické,  kulturní  a sociální  výhody, které pracovní migrace obnáší a zároveň je 

důležité najít cesty pro zmírnění jejich negativních důsledků. Pro efektivní spravování 

migračních procesů je obzvlášť důležité, aby osoby, které se podílejí na politickém a 

praktickém řízení dané otázky, měli hlubokou, jasnou a všestrannou představu o daném 

složitém jevu a byli ochotni řešit problémy, které jsou s ním spojené. Právě v dnešní 

době  v  podmínkách  absence  efektivní  migrační  politiky  se  migranti,  především 

nelegální, stávají živelnou půdou pro organizovaný zločin, obchod s lidmi, terorismus 

apod. 
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