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Abstrakt 

Bakalářská práce Budování hotspotů s cílem posílit po Arabském jaru společnou ostrahu hranic se věnuje 

analýze toho, jak záchytná centra (hotspoty) v Itálii a Řecku přispěly ke zmírnění migrační krize v Evropské unii, 

která v Evropě vyústila po událostech tzv. arabského jara. Tato analýza pracuje s daty, jako jsou počet migrantů 

v Řecku a Itálie, žádosti o azyl, s důrazem na roky 2015-2017. Tato práce pracuje na ověření těchto tří hypotéz:  

Díky hotspotům dojde v jejich lokalitě brzy ke zvýšení míry identifikace nově příchozích migrantů, sníží se počet 

nelegálních migrantů cestujících z lokality hotspotů hlouběji do EU, a že hotspoty dokáží urychlit rozhodovací 

proces toho, co s migranty dále. Práce má čtyři kapitoly. První kapitola vysvětluje základní pojmy této práce – 

migrant a uprchlík. Je tu vysvětleno, za jakých okolností nesmí být migrant vyhoštěn z EU. Druhá část se věnuje 

charakteristice migrační krize (2013-2016) a hlavním pilířům tehdejší azylové a migrační politiky EU. Třetí a čtvrtá 

kapitola se věnuje již hotspotům. Nejdříve je popisován vznik hotspotů, od prvotní myšlenky až po financování, 

věnuje se jejich fungování v praxi, popisu podpůrných týmů EU, možnostem, jaké má migrant, pakliže dostane 

azyl či naopak, když ho nedostane. Závěrečná kapitola je věnována zhodnocení hlavních hypotéz práce. Jsou 

však podány i odpovědi na sekundární otázky, jako je kvalita personálního obsazení, kapacita, životní podmínky 

v hotspotech. 

Abstract 

The bachelor’s work Building the hotspots in order to strengthen the common border security after the Arab 

Spring is dedicated to analysis of how hotspots in Italy and Greece have helped to the reduction of migration 

crisis in the EU. The migration crisis were resulted in Europe after the Arab Spring. This analysis works with data 

like the number of migrants in Greece and Italy, asylum applications, with an emphasis on 2015-2017. This 

bachelor’s work works on verifying of these three hypotheses: The hotspots will increase the identification of 

newly arrived migrants soon, will reduce the number of illegal migrants traveling from the hotspot site deeper to 

the EU, and that hotspots can speed up the decision-making process with migrants. This work has four chapters. 

The first chapter explains the basic terms of this work - migrant and refugee.  It also explains why the migrant 

must not be expelled from the EU. The second chapter is dedicated to the characteristics of the migration crisis 

(2013-2016) and the main pillars of the EU asylum and migration policy. The third and fourth chapter describe the 

hotspots. The first one describes the origins of hotspots (from the initial idea to financing), building of them, it also 

describes the EU support teams and possibilities that migrants has if they receive asylum or vice versa when they 

do not get it. The final chapter is devoted to the evaluation of the main hypotheses of the work. However, the 

answers on secondary questions (such as the quality of staffing, capacity, living conditions in hotspots) are also 

provided. 
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Úvod 
 

      Migrační vlna, která se nedávno přehnala Evropou, ukázala, že Evropská unie nebyla na 

příliv nových migrantů dostatečně připravena. Důvodu pro to bylo více - od nedostatků v 

integraci, rozpory mezi členskými státy až po nezvladatelnost bezpečnostních rizik. Odhaduje 

se, že v roce 2015 žilo ve světě mimo své domovy 244 milionů lidí.  A každým rokem se počet 

migrantů ve světě zvyšuje. Mezinárodní migrace a otázky kolem ní jsou velmi diskutovanými 

tématy, nejen v Evropské unii, ale také v České republice. Od roku 2015, kdy naplno propukla 

tzv. migrační krize, a kdy do Evropy proudí obrovské množství migrantů zejména ze zemí 

Blízkého východu a z Afriky, se stala otázka nalezení nové funkční migrační politiky EU velice 

aktuální.  

            Jedním ze základních opatření, kterými se EU snažila reagovat na migrační krizi, se stal 

tzv. ohniskový přístup. Komise tento pilíř ukázala v květnu 2015, základní myšlenkou tohoto 

přístupu bylo to, že v rámci jednoho zařízení bude Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu 

(EASO), Frontex, Eurojust a Europol spolupracovat s členskými státy v přední linii na rychlé 

identifikaci, registraci a snímání otisků prstů příchozích migrantů. Bylo rozhodnuto, že tato 

zařízení budou vybudována v Itálii a v Řecku, tedy v zemích, kde bylo nejnutnější zahájit 

okamžitá azylová řízení. Je důležité si uvědomit, že samotná zařízení, jakou jsou hotspoty, jsou 

jen jedním z nástrojů, kterými se EU snažila reagovat na zvýšený příliv migrantů, a rozhodně 

se vybudováním hotspotů nesnížil počet nově příchozích do Evropy. Primárním cílem hotspotů 

bylo snížení tlaku na hranicích a současně zajistit řádný příjem, identifikaci a zpracování nově 

příchozích. 

            Tato práce Budování hotspotů s cílem posílit po Arabském jaru společnou ostrahu 

hranic se snaží ukázat budování těchto záchytných zařízeních v pozitivním světle, a přednést 

analýzu toho, jak tato zařízení reálně napomohla ke zlepšení migrační situace v EU. Před 

samotnou hypotézou práce představím strukturu práce. 

             Struktura práce je následující. Bakalářská práce je rozdělena na úvod, čtyři kapitoly a 

závěr. První kapitola se věnuje obecně migraci, dělí migranty na několik typů, definuje na co a 

kdy mají uprchlíci dle různých mezinárodních úmluv právo, a proč není možné je jednoduše 

vykázat mimo území EU. V druhé části krátce popíši hlavní charakteristiky migrační krize 

(2013-2016), která zastihla Evropu. Na základě důležitých milníků ukáži hlavní pilíře tehdejší 

migrační a azylové politiky Evropské unie, problematiku boje proti nelegální migraci, který se 

ztížil ještě více po vzniku schengenského prostoru. Ukáži, proč se tzv. dublinská nařízení stala 
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během krize důležitými. Ve stejné kapitole vysvětlím, co se stalo spouštěčem této velké 

migrační vlny, která nemá v Evropě od dob druhé světové války obdoby. Vymezím hlavní trasy 

migrantů a ukáži počty migrantů cestujících po Řecku a Itálii. Třetí a čtvrtá kapitola se bude již 

plně věnovat hotspotům. Představím, kdy ona myšlenka poprvé vznikla, jaký byl původní 

záměr těchto záchytných center, jak to bylo s jejich budováním. Ve stejné kapitole představím 

fungování hotspotů v praxi, popíši, jaké podpůrné týmy z EU jsou na místě k dispozici pro 

podporu řeckým a italským úředníkům. Budu se také věnovat možnostem, jak může migrant 

hotspot opustit - v případě, že nedostane v EU azyl, anebo naopak, když ho dostane.  

          Protože je budování hotspotů pouhým z mnoha nástrojů, jak pomoci regulovat migrační 

toky, jejich vliv není nekonečný. Nelze předpokládat, že hotspoty snížily počet nově příchozích 

migrantů do EU či ovlivnily migrační situaci v dalších zemích.  Hlavní pracovní hypotéza bude 

tedy vycházet z počátečních předpokladů EU -  že pomocí hotspotů se v jejich lokalitě budování 

brzy zvýší míra identifikace nově příchozích migrantů, sníží počet nelegálních migrantů 

cestujících z lokality hotspotů hlouběji do EU, a že hotspoty dokáží urychlit rozhodovací proces 

toho, co s migranty dále. K potvrzení či vyvrácení těchto hypotéz budou použity statistické 

údaje (např. Eurostatu, UNHCR) a bude jim věnována poslední kapitola práce. 

             Primární výzkumné otázky této práce jsou: Zlepšila se v Itálii a v Řecku zbudováním 

hotspotů evidence nově příchozích migrantů? Došlo ke snížení počtu migrantů, jenž se 

nepozorovaně dostali z Řecka a z Itálie dále do EU? Můžeme hotspoty považovat za zařízení, 

která během krize přispěla k rychlejšímu procesu navrácení (mimo EU) a relokace (do dalších 

členských států EU) migrantů? 

              Abych vyvrátil názor, že hotspoty ten či onen úkol nemohly splnit z technických 

důvodů, pokládám si i sekundární otázky práce, které budou zodpovězeny během práce:  Byly 

italské a řecké hotspoty vybudovány dostatečně rychle a na strategických místech? Dokázaly 

hotspoty kapacitně, kvalitou personálu a služeb reagovat na migrační situaci dostatečně dobře? 

Výstupy mé práce poté budou shrnuty v závěru.  

              Na téma aktuální migrační krize v Evropě lze dohledat celkem málo knižních zdrojů. 

Hlavními zdroji této práce jsou tedy většinou odborné studie a zprávy vydané evropskými 

institucemi. Největšími knižními zdroji pro mě byly knihy Unie ve víru migrační krize od 

Tomáše Břicháčka, protože jeho kniha, ačkoliv občas zaujatě a nepřesně psaná, představuje 

ucelený pohled na tuto migrační krizi. Kromě samotných opatřeních, jako jsou hotspoty, 

pobřežní a pohraniční stráž, totiž kniha obsahuje také popis chování různých unijních institucí 

a fungování právních předpisů během krize. 
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        Otázkou mezilidských vztahů, právy uprchlíka a nároky azylu se zaobírá kniha Migrace a 

kulturní konflikty od Heralda Christia Schea. Stejně tak se v této knize můžeme dozvědět mnohé 

o vývoji evropské migrační politiky. Stěžejní pro mojí práci byla zpráva organizace ECRE 

(Evropská rada pro uprchlíky a exulanty) The implementation of the hotspots in Italy and 

Greece, která byla vydána v prosinci 2016 za přispění italských a řeckých rad pro uprchlíky. 

Tato zpráva představuje ucelený pohled na to, jak hotspoty organizačně fungují. Je v ní 

vysvětleno, co se stává s migranty po příjezdu, jaké úkoly mají jednotlivá oddělení. Nastiňuje 

také to, jakými problémy si hotspoty prošly při svém vzniku a ve svých počátcích.  

         Dalším významným pramenem informací pro mě byly každoroční Risk Analysis od 

Frontexu, v této práci citována vydání z let 2014 a 2016. Data v mé práci byly ve většině 

případů získány ze statistických databází Eurostatu (Statistický úřad EU) a UNHCR (Úřad 

Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky). 
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1. Právní rámec migrace 

1.1. Typy migrantů 
      Migrace (z latinského slova migrare – stěhovat se) označuje proces přesunu skupiny 

obyvatel.  Základní dělení migrace je na vnitřní a vnější (také označována jako mezinárodní).1 

Proces migrace doprovází lidskou komunitu od počátku věků. Evropa bývala po většinu svých 

moderních dějin místem, odkud se lidé spíše stěhovali (nejčastěji do Nového světa). Ve 20. 

století se však situace výrazně proměnila a Evropa se stala cílovou destinací (ať už se jedná o 

vnitřní či vnější migraci). Existuje mnoho faktorů, které iniciují lidi k migraci. Těmi jsou 

například vidina lepšího života (platové podmínky, vyšší životní standart, vzdělání), perzekuce 

v původním místě pobytu (náboženské, politické, sociální), demografické faktory (válka, 

hladomor, klimatické změny).        

        Na tyto migrační faktory navazuje kniha Örna B. Bodvarssona a Hendrika Van den Berga, 

The Economics of Immigration se svým rozlišováním migrantů na několik typů. Zde si dovolím 

použít volný český překlad jejich termínů. První skupinou migrantů, kterou kniha rozlišuje, jsou 

tzv. osadníci, tedy lidé, kteří se stěhují do druhé země za úmyslem tam trvale zůstat. Smluvní 

pracovníci cestují do dalších míst zase za účelem dočasné práce, profesionálové už jsou 

migranti s nějakou užší pracovní specializací (např. lékaři, vědci). Žadatelé o azyl a uprchlíci 

jsou na cestě z důvodu možných politických, náboženských nebo sociálních perzekucí v jejich 

vlasti. Další skupinou jsou tzv. protizákonní migranti, tedy lidé, kteří nelegálně překročili 

hranice, poslední skupinou jsou nedobrovolní migranti, migrující nechtěně – donuceni cestovat 

vlivem přírodní katastrofy, únosu.2 Nutno podotknout, že migranti jsou většinou obsaženi ve 

více skupinách, navíc například délkou pobytu se může jejich migrační status ještě měnit. 

Většina migrantů probíhající krize původně spadala do skupiny žadatelů o azyl, uprchlíků. Pro 

nás stěžejní migrant - uprchlík, je tedy člověk, vyhledávající cizí zemi z důvodu politických, 

náboženských nebo sociálních perzekucí v jeho vlasti. 

 

1.2. Práva uprchlíků 
           Záležitosti týkající se vstupu či pobytu cizinců na území suverénních států spadají 

obecně tradičně do vnitřní sféry jednotlivých států. Vedle válečného práva a diplomatického 

práva patří právní úprava postavení cizinců k základním kamenům tradičního mezinárodního 

práva. Se souvislostí se standardy EU a s mezinárodní ochranou lidských práv však lze v dnešní 

                                                             
1 Oxford Dictionaries. „Definition of migration  from Oxford Dictionaries“. Citováno: 10. 10. 2017. (Dostupné z: 
http://oxforddictionaries.com/view/entry/m_en_gb0985670m_en_gb0985670) 
2Bodvarsson  a Berg,  The economics of immigration: theory and policy, str. 48. 
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době hovořit o omezení jednacího prostoru suverénních států v otázkách týkajících se migrace. 

Státy si dnes již nemůžou jednoduše dovolit to, co mohly před sto lety, protože jsou na 

mezinárodním poli smluvně vázány. Ve zkratce se nyní podíváme, k čemu se dnešní vyspělé 

země v oblasti migrace zavázaly.  

            Mezinárodní úmluvy o ochraně lidských práv upravují pravidla, která úzce souvisejí se 

vstupem cizinců a jejich pobytem na území států.  Například článek 12 odst. 2 Mezinárodního 

paktu o občanských a politických práv a článek 2 odst. 2 Protokolu č. 4 k Evropské úmluvě o 

ochraně lidských práv a základních svobod upravují právo každého jedince opustit kteroukoli 

zemi. Na základě tohoto jsou státy povinny nechat vycestovat mimo své území, jak své občany, 

tak cizince.3 Omezení tohoto práva se však nevztahuje například na obžalované v trestních 

řízení  a odsouzené osoby, či příslušníky bezpečnostních a vojenských složek. Na druhou stranu 

mezinárodní právo zakazuje omezovat vycestování např. vědců či specializovaných 

pracovníků. 

             Z práva svobodně opustit kteroukoli zemi ovšem nevyplývá nárok jednotlivce být ve 

státě své volby přijat (takové právo mají jen občané daného státu). Zatímco smluvní úprava 

může obsahovat zvláštní pravidla, obecné mezinárodní právo nestanovuje státu povinnost 

vpustit cizince na své území. Výjimky z této zásady platí hlavně pro osoby hledající azyl a pro 

osoby v souvislosti se sjednocováním rodin. Ochrana uprchlíků před odmítnutím na hranicích 

či pozdějším vyhoštěním je zakotvena v ustanovení čl. 33 Ženevské úmluvy o právním 

postavení uprchlíků z roku 1951. Tato norma sice nedává uprchlíkovi právo na azyl, ale 

zavazuje smluvní stát zajistit, aby uprchlík nebyl navrácen do země původu, anebo aby nebyl 

vyhoštěn do jiné země, kde jsou bezprostředně v ohrožení jeho život či svoboda kvůli jeho rase, 

náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině či politickému přesvědčení.4 Text 

zároveň stanovuje základní práva, která by měla být uprchlíkům poskytována. Jedná se např. o 

svobodu vyznání, právo na práci, vzdělání a přístup k cestovním dokladům, svobodu pohybu. 

             Azyl tedy znamená přinejmenším základní ochranu – tj. zákaz násilného vrácení 

(princip non-refoulement) – na dočasné období s možností zůstat v hostitelské zemi do doby, 

než bude nalezeno řešení mimo tuto zemi.5 Na stejným principu je položen čl. 3 Úmluvy OSN 

proti mučení či jinému nelidskému zacházení a trestání z roku 1984.6     

                                                             
3 Rada Evropy. „European Convention on Human Rights“. Citováno 7. 11. 2017. (Dostupné z: 
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf) 
4 OSN. „Úmluva o právním postavení uprchlíků“. Citováno 7. 11. 2017.  (Dostupné z: https://www.osn.cz/wp-
content/uploads/2015/03/uprchlici.pdf) 
5 Mlsna, Petr. Azyl a hromadné uprchlictví v kontextu diskuse v EU o řešení migrační vlny. Acta Universitatis 
Carolinae Iuridica . 2016, Ročník 62, číslo 2. Str. 79-91. Str. 84. 
6 Scheu, Migrace a kulturní konflikty, str. 77. 
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              Klíčový vliv na mezinárodněprávní status cizinců má také současná úprava institutu 

sjednocování rodin. Právo na sloučení své rodiny je základem práva na soukromý a rodinný 

život ve smyslu čl. 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. To v praxi 

znamená, že pokud člen rodiny dostal právo na azyl v Evropě, mají stejné právo na azyl i jeho 

rodinní příslušníci. V tomto případě však nastaly otázky, zdali by evropské státy měly přijímat 

manžele, nezletilé děti, dospělé potomky či rodiče nezletilých dětí.7     

             Před evropskými státy tedy vzniklo dilema, kdy mají povinnost uprchlíky přijmout a 

nesmí je vrátit do zemí, kde jim bezprostředně hrozí nebezpečí. V samotné praxi se však 

ukázalo, po absolvování azylového řízení uprchlíkem, že mnozí žadatelé o azyl spadají spíše 

do skupiny ekonomických migrantů, a tím se jich Ženevská konvence netýká.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Scheu, Migrace a kulturní konflikty, str. 78. 
8 Evropská komise. „The EU and the migration crisis“. Citováno 15. 12. 2017. (Dostupné z: 
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/en/) 
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2. Migrační krize 2011-2016 

2.1. Vývoj a vybrané problémy migrační a azylové politiky EU 
        Velký přísun nových lidí vyvolal na začátku migrační krize v Evropské unii spoustu 

starostí, protože evropské státy dlouhou dobu hledaly společné stanovisko. Jak však vypadala 

migrační organizační struktura před touto krizí? Jaká nařízení a programy do té doby byly v EU 

stěžejní? Migrační politika ES/EU dlouhou dobu (počínaje 80. lety) rozlišovala v praxi pouze 

hrubě migraci občanů členských států a migraci občanů třetích zemí, přičemž status občana 

členského státu v druhém členském státu se začal brzy vymykat parametrům migračního práva, 

poté co se začal podobat statusu rodilých občanů.9 

 

2.1.1. Konec dvacátého století 
                     Důležitým milníkem v oblasti migrační politiky byl v Evropské unii rok 1992, tj. přijetí 

Maastrichtské smlouvy, která nově vízové záležitosti jako jeden z aspektů migračního práva 

začlenila do oblasti komunitárního práva.   Smlouva také zařadila otázky týkající se azylu, 

kontrol na vnějších hranicích EU, migrační politiky a politiky vůči občanům ze třetích zemí do 

nově vzniklého třetího pilíře, čímž tuto agendu otevřela pro mezinárodní spolupráci na úrovni 

EU.10  

          Amsterdamská smlouva (1997) poté otázky azylu a migrace zařadila do svého prvního 

pilíře.11 Dlouhou dobu byly na evropské půdě vyzdvihovány hlavně klady migrace (řešení 

nedostatku pracovních sil, posílení hospodářství, boj s úbytkem obyvatelstva). Další krok 

společné migrační politiky vznikl na setkání ve finském Tampere 15. a 16. října 1999. Program 

ze zasedání se dělil na 4 základní části: spolupráci se zeměmi původu (boj proti chudobě, 

předcházení konflikt, upevňování demokracie), společný azylový systém, spravedlivé 

zacházení s občany třetích zemí a řízení migračních proudů.12 Boj s migrací byl tedy důležitou 

otázkou již na konci minulého století 

                       Jedním z klíčových složek dnešního azylového systému jsou tzv. Dublinská nařízení, 

které začala platit v roce 1997, a v nichž jsou stanovena kritéria a mechanismy pro určení 

příslušného státu k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu. V zásadě šlo vždy o stát, kde 

migrant poprvé vstoupil na území EU. Stejná zásada platila i při navracování migrantů do země 

                                                             
9 Scheu, Migrace a kulturní konflikty, str. 102. 
10 Scheu, Migrace a kulturní konflikty, str. 96. 
11 Euroskop. „Amsterdamská smlouva 97/C 340/01“. Citováno 18. 4. 2018. (Dostupné z: 
http://www.euroskop.cz/gallery/2/764-amsterodam.pdf) 
12 Evropská parlament. „Tampere European Council 15 and 16 October 1999 Presidency conclusions“. Citováno 
15. 12. 2017. (Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm) 
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prvního vstupu, aby mohli o azyl požádat tam (tím se chtělo i zabránit nekontrolovanému 

pohybu azylantů po členských státech, kteří zkoušeli podávat postupně více žádostí o azyl 

v různých státech EU). Tyto tzv. dublinské transfery do Řecka z jiných členských států jsou 

však od roku 2011 pozastaveny na základě dvou rozsudků Evropského soudu pro lidská práva 

a Soudního dvora EU, které v řeckém azylovém systému konstatovaly systémové nedostatky.13    

           Až do přijmutí Lisabonské smlouvy (2007) však chyběla v rámci Evropské unie 

minimální harmonizace migrační politiky. V té době EU pořád jen řešila migraci legální, kdežto 

legislativní kroky vůči té nelegální byly v dílčím stádiu. Existovala sice společná vízová 

politika, ale ta obsahovala v roce 2001 jen seznam zemí, jejichž občané nejsou povinni mít při 

vstupu do EU vízum.14 Reálnost vysledování nelegální migraci uvnitř EU se mimochodem 

snížila vytvořením a poté růstem Schengenského prostoru. 

 

2.1.2. Schengenský prostor 
                      Podepsáním Schengenské dohody (1985) a následným zrušením pohraničních kontrol 

mezi členskými státy (1995) došlo ke ztížení kontroly migrace mezi členskými státy a 

rostoucímu tlaku přistěhovalců na vnějších hranicích Evropské unie, které vedly postupně k 

situaci, kdy národní státy prakticky v dnešní době nemohou prostředky svého vnitrostátního 

práva upravit a řídit všechny klíčové aspekty vstupu cizinců na svém území a jejich pobytu 

zde.15 Tyto kompetence přešly postupně do Bruselu. Schengenský hraniční kodex určuje 

všeobecné podmínky, za kterých je možné do EU vcestovat, jako např. cestovní doklady, platné 

vízum, odůvodnění účelu pobytu či zajištění dostatečných prostředků. Důvodem odmítnutí 

může být skutečnost, že je osoba vedena v Schengenském informačním systému či je 

považována za hrozbu pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost, veřejné zdraví nebo pro 

mezinárodní vztahy kterékoliv z členských států. Co se týče praktické ochrany hranic, tak Rada 

Evropy v červnu 2002 přijala programový dokument Plán pro správu vnějších hranic členských 

států Evropské unie. Myšlenka pohraniční stráže byla už roku 2003 plně podpořena Evropských 

parlamentem. A Frontex (Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších 

hranicích členských států Evropské unie) vznikla k 1. květnu 2005.16 

           V rámci politických elit však nebyla migrační krize považována za důsledek Schengenu. 

Dodnes je spíše považována za důsledek politické a hospodářské situace ve vybraných 

                                                             
13 Evropská komise. „Country responsible for asylum application (Dublin)“. Citováno 15. 12. 2017. (Dostupné z: 
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/examination-of-applicants_en) 
14 Scheu, Migrace a kulturní konflikty, str. 110. 
15 Scheu, Migrace a kulturní konflikty, str. 75. 
16 Břicháček, Unie ve víru migrační krize, str. 162. 
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asijských a afrických regionech. Migrační krize však alespoň vystavila Schengen zatěžkávající 

zkoušce, a také odhalila nedostatky ve správě vnějších hranice.17 Někteří členové Schengenu 

se v průběhu krize rozhodli obnovit kontroly na svých hranicích – Belgie, Francie, Dánsko, 

Německo či Švédsko.18 Maďarsko poté v červenci 2015 postavilo na vnějších hranicích 

Schengenského prostoru dokonce ostnatý plot, aby zabránilo migrantům nelegálně vstupovat 

ze Srbska.19  

2.2. Současná evropská migrační krize  

2.2.1. Arabské jaro 
           Stále více lidí po celém světě opouští své domovy. Podle aktuálních údajů OSN z roku 

2015 žilo mimo své domovské státy 244 milionů lidí. V roce 2000 to však přitom bylo pouze 

173 milionů.20 Lidé, kteří si zvolili za svůj nový domov stát Evropy, mají na celosvětové 

migraci podíl cca 32%. Na konci roku 2015 žilo mimo své domovy 65,3 milionů uprchlíků.21 

Nejvíce uprchlíků pocházelo ze Sýrie (4,9 milionů), Afganistánu (2,7 milionů) a Somálska 

(1,12 milionů).22   

        Aktuální migrační krize EU je jedna z největších migračních vln na území Evropy od 

konce 2. světové války. Její vznik zapříčinila kombinace spousty faktorů, ale tím 

nejdůležitějším spouštěčem krize byly události tzv. arabského jara. V zemích Blízkého východu 

a severní Afriky na konci roku 2010 proběhly masové demonstrace požadující svrhnutí 

autoritářských režimů, snížení nezaměstnanosti a zvýšení životního standardu.  První nepokoje 

proběhly v Tunisku, pak se přelily do Egypta, Bahrajnu, Alžírska a Libye. Následovalo Maroko, 

Jenem, Jordánsko, Libanon, Saúdská Arábie a Omán. Nejhorší následky postihly Sýrii, kde již 

7 let září občanská válka, která si vyžádala přes 470 tisíc obětí.23 Nepřehledné situace využily 

hlavně radikální islamistické skupiny, které podnítily významnou část obyvatelstva regionu 

k hledání nového domova. Tou nejvýznamnější radikální skupinou je tzv. Islámský stát.  

                                                             
17 Břicháček, Unie ve víru migrační krize, str. 52. 
18 European Council on Foreign Relations. „The future of Schengen“. Citováno 14. 2. 2018 (Dostupné z: 
http://www.ecfr.eu/specials/scorecard/schengen_flash_scorecard) 
19 TheGuardian.  „Hungary closes border with Serbia and starts building fence to bar migrants“. Citováno 10. 3. 
2018. (Dostupné z: https://www.theguardian.com/world/2015/jun/17/hungary-closes-border-serbia-starts-
building-fence-bar-migrants) 
20 OSN. „International Migration Report 2015: Highlights Key Facts“. Citováno 25. 10. 2017. (Dostupné 
z:http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/Migrati
onReport2015_Highlights.pdf) 
21 UNHCR. „Global Trends. Forced Displacement in 2015“. Str. 2. Citováno 14. 11. 2017. (Dostupné z: 
http://www.unhcr.org/afr/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html) 
22 UNHCR. „Global Trends. Forced Displacement in 2015“. Str. 24. Citováno 14. 11. 2017. (Dostupné z: 
http://www.unhcr.org/afr/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html) 
23 ČT 24, V Sýrii zřejmě oficiálně zasáhne NATO, obětí je údajně přes 470 tisíc. Únor, 2016. [online].  
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Spousta migrantů navíc pochází navíc ze zemí, kde donedávna zuřila válka (Afghánistán, Irák, 

Somálsko), či ve kterých je situace velice vyhrocená (Nigérie, Pákistán).  Veliká krize také 

zasáhla Libyi, která byla pro EU z hlediska boje proti nelegální migraci a pašeráckým sítím 

prioritním africkým spojencem. 

               Migrace do Evropy zaznamenala náhlý nárůst celkového počtu přicházejících osob, 

nejprve v roce 2014 a ještě silněji v roce 2015. Ačkoliv není možné zmapovat přesný počet 

migrantů příchozích do EU, můžeme si tento údaj vyčíst z mnoha statistik. Agentura Frontex 

předpokládá, že v roce 2015 bylo totiž detekováno 1 820 000 nelegálních překročení hranic EU, 

což je šestinásobné navýšení oproti roku 2014.24 Na základě toho existuje předpoklad, že 

hranici EU překročilo protiprávně přes jeden milion osob.25 Agentura Frontex počítá 

s předpokladem, že jeden migrant může být odhalen při více překročení (např. nejdříve v Řecku 

a poté i v Maďarsku).26 

                 Dalším zajímavým ukazatelem je množství prvních žádost o mezinárodní ochranu 

v zemích EU – tato žádost je nejjednodušší způsob, jak zlegalizovat pobyt. Statistiky Eurostatu 

v roce 2015 evidovaly 1 206 120 registrací.27 Po vlně protestů na severu Afriky a Blízkém 

východě přijala EU nová nouzová opatření. Utvrdila se v tom, že je důležité vytvořit účinnou 

návratovou politiku.  Do Evropy přicházely spousty lidí různých národností, na následujících 

dvou grafech vidíme národnostní složení nově příchozích do Itálie a Řecka během roku 2016. 

 

 

                                                             
24 Frontex. „Risk Analysis for 2016“. Str. 6. Citováno 6. 1. 2018. (Dostupné z: 
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annula_Risk_Analysis_2016.pdf) 
25 Frontex. „Risk Analysis for 2016“. Str. 6. Citováno 6. 1. 2018. (Dostupné z: 
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annula_Risk_Analysis_2016.pdf) 
26 Frontex. „Risk Analysis for 2016“. Str. 16. Citováno 6. 1. 2018. (Dostupné z: 
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annula_Risk_Analysis_2016.pdf) 
27 Eurostat. „Asylum and first time asylum applicants – annual aggregated data“. Citováno 9. 1. 2018. (Dostupné 
z: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do) 
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Graf č. 1: Národnostní složení migrantů přicházejících do Řecka v roce 2016. (Zdroj: Eurostat, 2016) 

 

Graf č. 2: Národnostní složení migrantů přicházejících do Itálie v roce 2016. (Zdroj: Eurostat, 2016)  

 

2.2.2. Hlavní trasy migrace 
            Hlavními trasami, kterými migranti vstupovali na území Schengenu, byly přechod přes 

západní Středozemní moře (z přístavů v Tunisku a Libyi do Itálie, a z Maroka do Španělska) a 

cesta přes východní část Středozemního moře, to znamená cesta z Turecka do Řecka, která je 

pro migranty kratší a méně nebezpečná. Poslední často používanou cestou do EU byl se 

vstupem do Maďarska (takzvaná Balkánská cesta), tuto trasu používají hojně i migranti 

cestující z Řecka.28 

              V roce 2015 byla již primárně využívána cesta ve východním Středomoří. Migranti 

nejčastěji cestovali z Turecka na ostrovy v Řecku. Migranti na této trase cestovali do Maďarska, 

                                                             
28 Bossong a Carrapico, EU Borders and Shifting Internal Security, str. 5. 
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poté co došlo v Maďarsku k vybudování hraničních zátarasů, přelila se část uprchlické vlny do 

Chorvatska.29 

 

Mapa č. 1: Odhalené případy nelegální přechodu hranic na vnějších hranicích EU.
30

(Zdroj: Frontex, Risk 

Analysis for 2016) 

 

2.2.3. Statistiky pohybu lidí do Itálie a Řecka 
             Migrační toky, které zasáhly celou Evropu v letech 2015 a 2016 nemají v Evropě od 

konce druhé světové války obdobu. Přesná čísla bohužel nejde přesně vyjádřit a to kvůli 

počátečnímu nedostatku v ostraze hranic a v registrace (popřípadě monitoringu) příchozích 

osob. Už před migrační krizí nebyla EU schopna říci, kolik lidí nelegálně v jejím prostoru 

pobývá. Agentura Frontex opakovaně uváděla, že v EU může takto žít 6 až 8 milionů lidí.31 

             Podle Frontexu se číslo nelegálních přechodů přes hranice EU ztrojnásobil mezi lety 

2009 a 2014, ze 105 tisíc až na 283 tisíc lidí.32 Ze statistik příchodů je zřejmé, že většina 

migrantů se dá požadovat za ekonomické migranty, a mělo se tedy stát, že jejich žádost bude 

zamítnuta stejně jako osobám vstupujícím do EU z bezpečné třetí země (jako je Turecko), anebo 

ilegálním migrantům, kteří žádost ani nepodají.33 V roce 2015 se přes Řecko a Itálii dostal na 

území Evropské unie přibližně 880 tisíc osob (viz. grafy o příchodech od Itálie a Řecka). 

                                                             
29  Frontex. „Risk Analysis for 2016“. Str. 16. Citováno 6. 1. 2018. (Dostupné z: 
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annula_Risk_Analysis_2016.pdf) 
30 Většina migrantů zaznamenaných na západobalkánské trase přijela již dříve na jeden z řeckých ostrovů a pak 
EU na severu Řecka opustila a vydala se přes Makedonii a Srbsko. 
31 Frontex. „Annual Risk Analysis 2014“. Str. 12. Citováno 9. 1. 2018. (Dostupné z: 
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2014.pdf) 
32 Bossong a Carrapico, EU Borders and Shifting Internal Security, str. 4. 
33Břicháček, Unie ve víru migrační krize, str. 45. 
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Graf č. 3: Příchod migrantů po moři do Řecka 2014-2017. (Zdroj: UNHCR, 2017) 

 

Graf č. 4: Příchod migrantů po moři do Itálie 2014-2017. (Zdroj: UNHCR, 2017) 

             Počet příjezdů do Řecka výrazně klesl po podepsání prohlášení EU o Turecku. 

Zejména, když v Řecku přibylo 123 395 osob v prvních dvou měsících roku 2016, v březnu se 

příjmy snížily na 26 971, v dubnu na 3 650, v květnu na 1 721, v červnu na 1 554 a v červenci 

na 1 920 v pozdním létě a v září.34 Důvodům, proč tomu tak bylo, se budu věnovat v další části 

této práce. Řecko stále nicméně zůstává hlavní zemí prvního vstupu z trasy východního 

Středomoří. 

 

 

                                                             
34 UNHCR. „Operational portal, refugee situations“. Citováno 14. 1. 2018. (Dostupné z: 
http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179) 
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3. Koncepce hotspotů 

3.1. První myšlenka a budování 
            Prvním problémem pro Evropskou úroveň byl samozřejmě vysoký počet nově 

příchozích a otázka, jak a kde se o tyto lidi postarat. Další problémem byla také vysoká ilegalita, 

kdy migranti nepozorovaně cestovali po Evropě. 

           Jedním ze základních opatření, kterými se EU snažila reagovat na tlak vyvolaný 

migrační krizí, se stal tzv. ohniskový přístup. Evropská komise představila projekt v květnu 

2015.35 Evropská agenda v migrační oblasti popsala hotspoty jako operativní pomoc pro 

členské státy, které čelily velkému migračnímu tlaku. Prvotním plánem bylo především pomocí 

Frontexu, Europolu a EASO (Evropského podpůrného úřadu), podpořit svižnější identifikaci, 

registrování otisků prstů. Tyto činnosti jsou podmínkou pro řádné a co nejrychlejší směrování 

migrantů do vnitrostátních azylových řízení, režimu nouzové relokace nebo návratového řízení. 

Oficiální návrh padl 25. a 26. července 2015. Návrh tehdy představil komisař Avramopoulos 

všem evropským ministrům vnitra členských států.  Směrnice Evropské pohraniční a pobřežní 

stráže 13. září 2015 definovala hotspoty jako území, kde Evropská Komise, unijní agentury a 

členové domácích složek kooperují v boji proti velkému přílivu migrantů na vnější hranici.36 

             Původně byl hotspot chápán jako úsek hranice, který je vystaven nadměrnému 

migračnímu tlaku a kudy do EU vstupuje nejvíce lidí (Sicílie, Lampedusa, Lesbos či Kos). 

V těchto ohniskových oblastech se předpokládalo s vybudováním zařízení pro přijímání 

migrantů a s poskytováním operativní podpory. Velká podpora hotspotům je vyjadřována také 

kooperací s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž.37 Evropská unie se 23. září 

2015 shodla, že by operativní podpora v podobě hotspotů měla být poskytována na žádost 

členského státu, na základě které by příslušné orgány posoudili potřeby žadatele a připravily 

řešení na míru.38  

           Ale nyní již k praktickému budování hotspotů. Když Evropská rada v červnu 2015 

odsouhlasila myšlenku hotspotů, usnesla se také, že Komise ve spolupráci s domovskými státy 

vypracuje do měsíce plán právních, finančních a provozních aspektů těchto zařízení. Komise a 

unijní agentury poté došly k dohodě, že hotspoty budou uplatňovat v prvních dvou zemí – v 

                                                             
35Evropský parlament. „On the frontline: the hotspot approach to managing migration“. Str. 26. Citováno 2. 4. 
2018. (Dostupné z: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556942/IPOL_STU(2016)556942_EN.pdf) 
36 Papadopoulou, Aspasia. „The implementation of the hotspots in Italy and Greece“. ECRE. Str. 10. Citováno 
10. 1. 2018. (Dostupné z: https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/12/HOTSPOTS-Report-
5.12.2016.pdf) 
37 Břicháček, Unie ve víru migrační krize, str. 105. 

38 Břicháček, Unie ve víru migrační krize, str. 107. 
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Itálii a v Řecku. Co se týče financování hotspotů, finanční podpora je poskytována Řecku a 

Itálii z prostředků Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF) a Fondu pro vnitřní 

bezpečnost (ISF) přidělených těmto zemím na období 2014–2020. Projekty financované 

Komisí v rámci mimořádné pomoci z AMIF a ISF spočívaly v poskytování přístřeší a 

ubytování, stravování a zdravotní péče, stavebních pracích pro systémy zásobování pitnou 

vodou a kanalizační systémy, přepravě z míst vylodění do hotspotů. V případě Řecka je na 

řešení humanitární situace k dispozici také nástroj pro mimořádnou podporu (ESI).39 V Řecku 

bylo naplánováno zřízení 5 hotspotů: na ostrovech Lesbos, Chios, Samos, Leros a Kos. Jako 

místo operačního ústředí byl určen přístav Pireus na pevnině. V Itálii mělo být zřízeno šest 

hotspotů: na ostrově Lampedusa, v sicilských lokalitách Pozzallo, Porto Empedocle, Augusta 

a Trapani a v přístavu Taranto na jihu kontinentální Itálie. Jako místo operačního ústředí byl vy 

brán sicilský přístav Catania.40  

 

 

Mapa č. 2: Lokalita všech plánovaných hotspotů, s vyznačenými kapacitami. (Zdroj: European court of 

auditors, 2017) 41 

                                                             
39 European court of auditors. „EU response to the refugee crisis: the hotspot approach. Citováno 3. 4. 2018. 
(Dostupné z: http://publications.europa.eu/webpub/eca/special-reports/refugee-crisis-hotspots-06-2017/en/) 
40 Evropský parlament. „On the frontline: the hotspot approach to managing migration“. Str. 33. Citováno 2. 4. 
2018. (Dostupné z: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556942/IPOL_STU(2016)556942_EN.pdf) 
41 European court of auditors. „EU response to the refugee crisis: the hotspot approach. Citováno 3. 4. 2018. 
(Dostupné z: http://publications.europa.eu/webpub/eca/special-reports/refugee-crisis-hotspots-06-2017/en/) 
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          V případě Řecka byla funkce hotspotů na řeckém území povolena zákonem č. 4375/2016, 

schváleném v dubnu 2016.42 V Itálii neexistuje žádný specifický právní rámec pro hotspoty, 

postupy a praktiky a podmínky se řídí azylovou legislativou a ústavou. Prvním předpokladem 

EU bylo, že všech jedenáct hotspotů bude funkčních do konce roku 2015. Nastaly však veliké 

průtahy, v uvedeném termínu se podařilo zprovoznit pouze dva hotspoty na Lampaduse (21. 

září 2015) a na Lesbu (16. října 2015). Důvodem, proč šlo vše velice pomalu, bylo z toho, že v 

obou zemích bylo od počátku potřeba budovat nová zařízení a vyrovnat se s problémy v 

infrastruktuře a s nedostatečným počtem pracovníků. Co se týče počtu pracovníků, tak 

například zástupci Europolu byli zprvu v hotspotech zastoupeni jen minimálně, role Eurojustu 

byla rozvinuta ještě méně.43 

            Hotspoty na Lesbu a na Samu byly vybudovány s využitím menších již existujících 

staveb. Na ostatních ostrovech byla ke konci roku 2015 vybudována prozatímní přijímací 

zařízení a na počátku roku 2016 řecké orgány s nemalým úsilím vybudovaly stávající střediska, 

takže čtyři z pěti plánovaných hotspotů se od ledna do března 2016 postupně stávaly 

provozuschopné. Bylo to později, než se plánovalo, a určování totožnosti a evidence všech 

migrantů přicházejících v období do března 2016 tudíž nebyly plně zaručeny. V Itálii během 

března 2016 již bylo vybudováno pět hotspotů s tím, že se čekalo na dokončení toho posledního. 

Hotspoty jsou těsně navázány na proces relokace, pro který byl s přispěním Evropského 

podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) vytvořen standardizovaný a efektivní postup. 

Italské hotspoty mají celkovou plánovanou kapacitu 1600 míst. Hotspot Lampedusa má 500 

míst, Trapani a Taranto 400 každý, a Pozzallo může ubytovat až 300 lidí.44  V Řecku byly čtyři 

z pěti plánovaných hotspotů v provozu v březnu 2016 a poslední byl zprovozněn v červnu 2016. 

Řecké hotspoty mají celkovou kapacitu 7 450 míst.   

3.2. Podpůrné týmy 
            V hotspotech funguje součinně mnoho týmů. Agentura Frontex je specializovaným 

odborným orgánem EU s právní působností. Byla vytvořena za účelem zdokonalení řízení 

vnějších hranic EU.45 Hlavním úkolem agentury je napomáhání s návraty migrantů, kteří 

                                                             
42 Papadopoulou, Aspasia. „The implementation of the hotspots in Italy and Greece“. ECRE. Str. 13. Citováno 
10. 1. 2018. (Dostupné z: https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/12/HOTSPOTS-Report-
5.12.2016.pdf) 
43 Evropský parlament. „On the frontline: the hotspot approach to managing migration“. Str. 35. Citováno 2. 4. 
2018. (Dostupné z: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556942/IPOL_STU(2016)556942_EN.pdf) 
44 Papadopoulou, Aspasia. „The implementation of the hotspots in Italy and Greece“. ECRE. Str. 15. Citováno 
10. 1. 2018. (Dostupné z: https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/12/HOTSPOTS-Report-
5.12.2016.pdf) 
45Břicháček, Unie ve víru migrační krize, str. 163. 
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nesplňují podmínky pro setrvání.46 Agentura sídlí ve Varšavě. Frontex plní v EU mimo jiné 

další důležité úkoly: Koordinuje operativní spolupráci mez členskými státy v oblasti řízení 

vnějších hranic, napomáhá členským státům při odborné přípravě vnitrostátních pohraniční 

stráže, provádí analýzu rizik, napomáhá státům s technickou a operativní pomocí, a nakonec 

podporuje státy při organizaci společných návratových operacích (vysílá překladatele a kulturní 

zprostředkovatele). Agentura má tedy usnadňovat operativní spolupráci mezi členskými státy a 

třetími zeměmi.47 Na místě pomáhá při registraci a identifikaci státních příslušníků třetích zemí 

a s poskytováním tlumočnické služby k usnadnění přezkumu žádostí o mezinárodní ochranu, 

které jsou předmětem zkoumání příslušnými vnitrostátními orgány.48 Frontex je přítomen na 

většině vyloďovacích místech. Agentura má na každém místě dva debetní a dva screeningové 

týmy (každý je ideálně složený ze dvou úředníků z členských států - jednoho vedoucího týmu 

a jednoho kulturního zprostředkovatele, deseti důstojníků a jednoho doktora).49 

           Nové pravomoci Frontex získal na konci roku 2013, kdy byl do provozu zaveden 

Evropský systém ostrahy hranic (Eurosur).50 Projekt Eurosur si s členskými státy EU vyměňuje 

informace s cílem zlepšit situační orientaci a posílit schopnost reakce na vnějších hranicích pro 

účely odhalování nedovoleného přistěhovalectví. Vlivem migrační krize je do chodu 6. října 

2016 také zavedena plnohodnotná Evropská pohraniční a pobřežní stráž (EPPS). Ta je pojata 

jako souhrn nové Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž a vnitrostátních složek 

členských států odpovědných za správu hranic. Nejde tedy o jednu instituci, ale soubor 

orgánů.51 V roce 2007 byly zřízeny pohraniční jednotky rychlé reakce (RABITs), jakožto 

rezerva příslušníků pohraniční stráže. Při plnění svých úkolů používají jednoty své vlastní 

uniformy, na kterých nosí na rukávě modrou pásku se symbolem EU a Frontexu. Mohou být 

                                                             
46 Papadopoulou, Aspasia. „The implementation of the hotspots in Italy and Greece“. ECRE. Str. 11. Citováno 
10. 1. 2018. (Dostupné z: https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/12/HOTSPOTS-Report-
5.12.2016.pdf) 
47Břicháček, Unie ve víru migrační krize, str.  164. 
48 Papadopoulou, Aspasia. „The implementation of the hotspots in Italy and Greece“. ECRE. Str. 11. Citováno 
10. 1. 2018. (Dostupné z: https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/12/HOTSPOTS-Report-
5.12.2016.pdf) 
49 Papadopoulou, Aspasia. „The implementation of the hotspots in Italy and Greece“. ECRE. Str. 19. Citováno 
10. 1. 2018. (Dostupné z: https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/12/HOTSPOTS-Report-
5.12.2016.pdf) 
50 Evropská unie. „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 (22. 10. 2013)“. Citováno 10.3. 
2018. (Dostupné z: https://publications.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/f49fd16b-46bb-11e3-
ae03-01aa75ed71a1) 
51 Břicháček, Unie ve víru migrační krize, str. 169. 
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ozbrojeny a se souhlasem domovského státu a za přítomnosti příslušníka stráže hostitelského 

státu mohou použít sílu.52 

            Europol je zkratka pro Evropský policejní úřad, který sídlí v Haagu. Jeho cílem je zlepšit 

bezpečnostní situaci v Evropě prostřednictvím podpory donucovacích orgánů v členských 

státech EU. V okolí hotspotů má za úkol s Eurojust zajišťovat eliminaci pašeráckých sítí.53 

V praxi pomáhá vyměňovat informace o trestné činnosti a podporuje prosazování práva 

v terénu.54  EASO (Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu) podporuje při identifikaci osob, 

asistuje při žádostech o azyl.55 Podporuje hotspoty navíc tak, že vysílá své odborníky se 

znalostmi legislativy v oblasti migrace a azylu, a se znalostmi toho, jak zažádat o mezinárodní 

ochranu. 

3.3. Fungování v praxi 
            Hotspoty fungují 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Každý, kdo dorazí na vnější hranici, je 

zaregistrován, jsou mu sejmuty otisky prstů a zkontrolovány doklady naproti vnitrostátním a 

mezinárodním bezpečnostním databázím. Migranti, co dorazí nelegálně, jsou poté nasměřováni 

do jednoho ze tří procesů: vnitrostátního azylového systému, evropského systému relokace 

nebo systému pro navrácení osob.56 Praktickou stránku těchto tří procesů vysvětlím níže.  Podle 

plánu musí být každý hotspot vybaven šesti národními úředníky pro přistěhovalectví, dvěma 

vyšetřovacími policisty, třemi důstojníky agentury Frontex pro pohovory, šesti kulturními 

zprostředkovateli, čtyřmi experty EASO, deseti forenzními hostitelskými policisty pro 

fotografickou identifikaci a deseti specialisty z agentur Frontex nebo EASO, kteří podporují 

hostitelské orgány v oblasti identifikace.57 

            Jak tedy probíhá samotný proces v hotspotech? Pobřežní stráž je upozorněna, jakmile 

se loď s migranty přiblíží k pobřeží. První zdravotní pomoc je ihned poskytnuta a osoby, pakliže 

                                                             
52  EUR-Lex. „Summaries of EU Legislation. Pohraniční jednotky rychlé reakce“. Citováno 2. 4. 2018. (Dostupné 
z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14124) 
53 Papadopoulou, Aspasia. „The implementation of the hotspots in Italy and Greece“. ECRE. Str. 11. Citováno 
10. 1. 2018. (Dostupné z: https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/12/HOTSPOTS-Report-
5.12.2016.pdf) 
54 Evropská unie „Evropský policejní úřad“. Citováno 2. 2. 2017. (Dostupné z: https://europa.eu/european-
union/about-eu/agencies/europol_cs) 
55 Papadopoulou, Aspasia. „The implementation of the hotspots in Italy and Greece“. ECRE. Str. 10. Citováno 
10. 1. 2018. (Dostupné z: https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/12/HOTSPOTS-Report-
5.12.2016.pdf) 
56 Evropský parlament. „On the frontline: the hotspot approach to managing migration“. Str. 36. Citováno 2. 4. 
2018. (Dostupné z: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556942/IPOL_STU(2016)556942_EN.pdf) 
57  Papadopoulou, Aspasia. „The implementation of the hotspots in Italy and Greece“. ECRE. Str. 15. Citováno 
10. 1. 2018. (Dostupné z: https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/12/HOTSPOTS-Report-
5.12.2016.pdf) 
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se ještě nedostaly na břeh, jsou naloděny na plavidlo pobřežní stráže nebo Frontexu.58 

Registrace a identifikace probíhá uvnitř hotspotu, EASO poskytuje základní informace o 

postupu, krocích, které je třeba podniknout, a o možnosti požádat o azyl. Když je nově 

příchozím předložena alternativa okamžitého navrácení, prakticky všichni žádají o mezinárodní 

ochranu. Migranti jsou pak požádáni, aby prošli několika kroky a pohovory.59 Jsou jim sejmuty 

otisky prstů, pakliže to migrant odmítne, automaticky je poslán do procesu navrácení. 

Rozhovory zahrnují debatu o osobních údajích, státní příslušnosti, otázky na možné rodinné 

vazby v jiných členských zemích, je vyhodnocována zranitelnost migrantů, jsou pořízeny 

fotografie migrantů. Všechny údaje jsou poté uloženy do mezinárodních databázích.  

            Po procesu screeningu je obecně migrant poslán do jedné ze dvou skupin. První 

skupinou jsou „žadatelé o azyl“ a tou druhou „lidé nepotřebující mezinárodní ochranu“.  Po 

prověření jsou lidé z první skupiny převedeni dále do specializovaných migračních střediskem 

rozesetých po celé Itálii a Řecku. U druhé skupiny většinou lidé dostanou příkaz k opuštění EU, 

v samotné praxi je však navracování lidí velice problematické. 

3.4. Varianty opuštění hotspotu 
           Při vstupu do hotspotu má migrant tři možnosti, jak z něho odejít. První možností je 

kladné vyřízení žádosti o azyl a tím nabytí mezinárodní ochrany v Itálii nebo v Řecku. V dalším 

případě může být relokován k posouzení své žádosti do jiného státu v EU, nutno podotknout, 

že tato možnost je v dnešní době málo využívaná, protože si žádá více času a ochotu dalších 

členských států EU přijmout migranta. V případě, že člověku ochrana není poskytnuta, 

nejčastěji z toho důvodu, že je shledán pouhým ekonomickým migrantem, je nasměrován do 

návratového řízení, které ho nasměruje mimo EU.  

            O projektu navrácení (do nečlenského státu) se hovoří již v Evropském programu pro 

migraci z května 2015, když se mluví o nutné potřebě dokončení společného evropského 

azylového systému (podle stávajícího rámce se s žadateli o azyl nezachází jednotně a míra 

uznávání se liší).60 Podle průzkumů v roce 2014 vycestovalo z EU pouze 40% lidí, kteří byli 

vyhoštěny. Do afrických zemí bylo toto procento ještě nižší, a to 30%. Velkým problémem bylo 

to, že domovské a tranzitní třetí státy, zvláště v Africe, nedostatečně spolupracují a zpětném 

                                                             
58  Papadopoulou, Aspasia. „The implementation of the hotspots in Italy and Greece“. ECRE. Str. 41. Citováno 
10. 1. 2018. (Dostupné z: https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/12/HOTSPOTS-Report-
5.12.2016.pdf) 
59 Papadopoulou, Aspasia. „The implementation of the hotspots in Italy and Greece“. ECRE. Str. 40. Citováno 
10. 1. 2018. (Dostupné z: https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/12/HOTSPOTS-Report-
5.12.2016.pdf) 
60 Evropská rada. Reforma společného evropského azylového systému. Citováno 15. 3. 2018.  (Dostupné z: 
http://www.consilium.europa.eu/cs/policies/migratory-pressures/ceas-reform/) 



20 
 

přebírání migrantů. Africké státy dokonce nejsou často připraveny převzít ani svoje vlastní 

občany, natož pak přebírat příslušníky jiných států. Obtíže vyplývají z těžkopádných 

administrativních návratových řízení, kapacity příslušných orgánů zajišťovacích zařízeních.61 

            Každý stát EU je dle směrnice č. 2008/115/ES (tzv. návratová směrnice) povinný 

příslušníkovi třetí země, který pobývá neoprávněně na jejich území, dát rozhodnutí o navrácení. 

Rozhodnutím se rozumí správní a soudní rozhodnutí nebo akt, kterým se rozhoduje nebo 

prohlašuje, že pobyt státního příslušníka třetí země je neoprávněný, a kterým se ukládá nebo 

prohlašuje povinnost návratu. Cizinec může být navrácen a) do země jeho původu b) do země 

tranzitu, nebo c) do jiné třetí země, do niž se dobrovolně rozhodne vrátit a jež ho přijme.62            

Neoprávněně pobývajícími státními příslušníky jsou například všichni držitelé povolení k 

pobytu nebo víza, jejichž platnost vypršela. Dále odmítnutí žadatelé o mezinárodní ochranu, 

migranti, kteří nezákonně překročili hranici EU a nepodali žádost o mezinárodní ochranu. V 

souladu se zásadou nenavrácení, která je zakotvena v Ženevské úmluvě, kterou jsem zmiňoval 

na začátku své práce, však nelze vrátit migranta do pro něho nebezpečné země.   

              Dalším procesem, jak k migrantům může EU přistupovat je proces relokace. Ten byl 

však v EU přijat velice rozporuplně. Přerozdělování žadatelů o azyl, ze zemí, které o to požádali 

podle pravidel nařízení Dublin III., do ostatních členských států se stala jedním z hlavních témat 

migrační krize. Proti povinnému přijímání migrantů se stavěly hlavně Polsko, Maďarsko a 

Česká republika.63 Myšlenka přerozdělování nově příchozích se však poprvé neobjevila až 

během této krize, svou žádost již na jaře 2009 podala Itálie. Nepovinnou účast členských států, 

jak původně EU nadnesla, však nepovažovaly žádající státy za řešení.64 V září 2015 přijala na 

žádost námi dvou zkoumaných zemí Rada dvě právně závazná rozhodnutí, kterými byl zaveden 

mechanismus pro relokaci 160 tisíc žadatelů z Řecka a Itálie v následujících dvou letech.  

 

 

 

                                                             
61 Břicháček, Unie ve víru migrační krize, str. 95. 
62 EUR-Lex. „Směrnice evropského parlamentu a rady 2008/115/ES (2008)“. Citováno 2. 4. 2018. (Dostupné z: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0115 
63 Evropská komise. „Relocation: EU solidarity between member states“. Citováno 19.3 2018. (Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-

migration/20171114_relocation_eu_solidarity_between_member_states_en.pdf 
64 Břicháček, Unie ve víru migrační krize, str. 117. 
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4. Hodnocení hotspotů 
        Tato kapitola je stěžejním bodem celé této bakalářské práce. Její primární a sekundární 

výzkumné otázky byly stanoveny v jejím úvodu. Jen pro připomenutí krátký souhrn úvodu. 

Hlavní hypotéza této práce vychází z počátečních předpokladů Evropské unie – tedy z toho, že 

pomocí hotspotů se v jejich lokalitě budování brzy zvýší míra identifikace nově příchozích 

migrantů, sníží počet nelegálních migrantů cestujících z lokality hotspotů hlouběji do EU, a že 

hotspoty dokáží urychlit rozhodovací proces toho, co s migranty dále.  Abych tyto hypotézy 

potvrdil či vyvrátil, a přitom se vyhnul otázkám typu: Není brzy hotspoty hodnotit? Byla 

věnována hotspotům unijní plná pozornost během budování či školení personálu? – stanovil 

jsem si proto sekundární otázky práce. 

4.1. Sekundární hodnocení 
           Sekundárními výzkumnými otázkami této práce byly stanoveny: Byly italské a řecké 

hotspoty vybudovány dostatečně rychle a na strategických místech? Dokázaly hotspoty 

kapacitně, kvalitou personálu a služeb reagovat na migrační situaci dostatečně dobře?  

          Začnu první otázkou. V obou zemích bylo při výběru lokalit zachycovacích center 

strategicky přihlíženo na hlavní vstupní místa a zároveň na již dostupné kapacity. Správný 

výběr místa dokládám 2 mapami (vstupů migrantů do Itálie a Řecka, od 1. 1. 2018). 

 

Mapa č. 3: Grafika vstupů na řecké území během roku 2018. (Zdroj: UNHCR, 2018) 
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Příloha č. 4:Grafika vstupů na italské území během roku 2018. (Zdroj: UNHCR, 2018) 

        Podle údajů UNHCR v obou zemích připlouvala drtivá většinu migrantů k ostrovům v 

Řecku či na místa na Apeninském poloostrově a Sicílii, kde byla zbudována záchytná centra. 

Zřízení záchytných center však trvalo déle, než bylo původně v plánu (všechny hotspoty mít 

v provozu na začátku roku 2016). V Řecku byl poslední plánovaný hotspot zbudován až 

v červnu 2016, po tomto měsíci Evropská komise vyhodnotila, že řecké hotspoty jsou schopné 

provozu. V Itálii zase dva ze šesti plánovaných hotspotů nebyly v plném provozu ani na začátku 

roku 2017, a splnilo se tak až na jaře téhož roku.  

         Druhá otázka: Dokázaly hotspoty kapacitně, kvalitou personálu a služeb reagovat na 

migrační situaci dostatečně dobře? Co se týče technické stránky zařízení, tak hotspoty dle 

mnoha hodnotících zpráv nenaplňují požadavky bezpečnosti, zdravotní péče a hygieny. 

Bezpečnostní incidenty ukazují, že v obou zemích není v ubytovacích zařízeních bezpečno.65 

Navíc omezená kapacita řecké azylové služby k vyřizování žádostí o azyl v hotspotech vede k 

nadměrným prodlevám a prodlouženému pobytu, které obě přispívají ke zhoršující se situaci. 

Poskytování informací v jazyce, kterému uprchlíci rozumí ve všech fázích procesu, v souladu 

se směrnicemi o přijímacích podmínkách a směrnicích o azylovém řízení je problematické. 

Existuje totiž značný nedostatek kulturních mediátorů / tlumočníků ve všech jazycích, zejména 

                                                             
65 EDAL. „Hotspots under a spotlight: the legality of the hotspot approach in Italy“. Citováno 19. 3. 2018. 
(Dostupné z: http://www.asylumlawdatabase.eu/en/journal/hotspots-under-spotlight-legality-hotspot-
approach-italy) 
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v subsaharských jazycích.66 Migranti nejsou dostatečně informováni a často nevědí, že právě v 

daný moment mají příležitost vyjádřit svůj záměr zažádat o azyl, v jiných případech podepíšou 

nějaký protokol, ale není jim poskytnuta kopie. Existují dokonce případy, kdy migranti nebyli 

informováni o tom, že jim bylo uděleno rozhodnutí o zamítnutí. V Řecku se zdá, že násobení 

vnitrostátních a mezinárodních aktérů, a to i pokud jde o poskytování informací, vedlo k situaci 

zmatku a dezinformace.    

           Právní informace a pomoc jsou přístupné, ale vzhledem k podstatnému zvýšení potřeb 

je třeba posílit kapacity místních činitelů, kteří poskytují tuto pomoc. Odborníci jsou často 

vysíláni jen na velmi krátkou dobu, čímž se snižovala efektivita jejich nasazení. Dalším 

problémem je to, že místní policie má za úkol uskutečnit první síto mezi těmi, kteří potřebují 

ochranu, a těmi, kteří ochranu nepotřebují, čímž vzniká nepřiměřená odpovědnost orgánu, který 

není k takovým věcem kompetentní. Vzhledem k tomu, že téměř všechny nově příchozí osoby 

žádají o azyl, čas pro navrácení připadají v úvahu až poté, co obdržely zamítavé rozhodnutí o 

azylu a uplatnily právo na odvolání. 

           Podmínky v táborech (kvalita jídla, nedostatek pokrývek a nedostatek soukromí, 

neodpovídající přístup k lékařské péči, nedostatek vody) kritizovaly nevládní organizace jako 

Amnesty International67  či Human Rights Watch.68 Pro osoby, které odmítají otisky prstů, se 

používají bohužel donucovací opatření, včetně fyzické síly a prodlouženého zadržení.69 

Důvodem, proč se migranti odmítají registrovat, je obava z toho, že budou muset dlouhodobě 

setrvat v Řecku a Itálii, a že si registrací ubírají automaticky právo na azyl v severních státech 

EU, kam třeba původně směřovali. I přes podporu EU přijímací kapacity na konci roku 2017 

stále nedostačovaly k tomu, aby v nich mohlo být řádně přijato (Itálie) nebo ubytováno (Řecko) 

množství přicházejících migrantů, proto se obecně Itálii doporučuje postavit nové hotspoty a 

Řecku dovybavit ty stávající. Migranti, kteří projdou řádnými procedurami v hotspotech, jsou 

převezeny kvůli limitované kapacitě hotspotů na pevninu. Kapacita imigračních budov 

                                                             
66 Papadopoulou, Aspasia. „The implementation of the hotspots in Italy and Greece“. ECRE. Str. 16.  Citováno 
10. 1. 2018. (Dostupné z: https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/12/HOTSPOTS-Report-
5.12.2016.pdf) 
67 Amnesty International. „Greece: Refugees detained in dire conditions amid rush to implement EU-Turecko 
deal“. Citováno 15. 3. 2018. (Dostupné z: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/greece-refugees-
detained-in-dire-conditions-amid-rush-to-implement-eu-turkey-deal/) 
68 Human Rights Watch. „Greece Refugee „Hotspots’ Unsafe, Unsanitary“. Citováno 10. 1. 2018. (Dostupné z: 
https://www.hrw.org/news/2016/05/19/greece-refugee-hotspots-unsafe-unsanitary) 
69 Amnesty international. „Hotspot Italy -How EU’s flagship approach leads to violations of refugee and migrant 
rights“. Str. 15. Citováno 15. 3. 2018. (Dostupné z: 
https://www.amnesty.org/en/documents/eur30/5004/2016/en/) 
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v polovině dubna 2018 byla na řecké pevnině 24 077 míst (obsazenost 98,5%)70 a tato kapacita 

se dle potřeb zvyšuje. 

          Shrnutí odpovědí na sekundární otázky: lokalita pro vybudování záchytných center byla 

vybrána strategicky dobře, hotspoty byly zbudovány na místech, kam přijížděla drtivá většina 

migrantů, časově však jejich příprava na provoz byla delší než se čekalo. Část italských 

hotspotů nebyla v provozu ani na začátku 2017. Při řešení primárních otázek však nepovažuji 

toto zdržení natolik veliké, aby to ovlivnilo výsledky mé práce, protože většina plánovaných 

kapacit byla plně schopna provozu již v první polovině roku 2016, což poskytuje dostatečný 

prostor pro hlavní analýzy. 

           Kriticky však musím konstatovat, že personální obsazení (nedostatek překladatelů) a 

podmínky (bezpečnostní, hygienické) v hotspotech byly mnohdy nedostatečné. Omezená 

kapacita řecké azylové služby k vyřizování žádostí o azyl a nezkušenost stále střídajícího 

personálu v hotspotech vedla k nadměrným prodlevám řízení. Co se týče kapacity zařízení, tak 

Itálii se doporučuje zbudovat další hotspoty a Řecku další dovybavení těch stávajících, obě 

země však hojně využívají své kapacity i na pevnině. Na výsledky sekundárního výzkumu 

budou brány v potaz při potvrzování/vyvracování hypotéz této práce. 

4.2. Primární hodnocení 
         V následující části zanalyzuji představené hlavní hypotézy s jejich výsledky.  

Primárními výzkumnými otázkami byly zvoleny tyto: Zlepšila se v Itálii a v Řecku 

zbudováním hotspotů evidence nově příchozích migrantů? Došlo ke snížení počtu migrantů, 

jenž se nepozorovaně dostali z Řecka a z Itálie dále do EU? Můžeme hotspoty považovat za 

zařízení, která během krize přispěla k rychlejšímu procesu navrácení (mimo EU) a relokace 

(do dalších členských států EU) migrantů? 

4.2.1. Provádění registrací 
          V období před hotspoty se Itálie a Řecko potýkaly s nedostatečným systémem 

sesbírávání informací o migrantech cestujících přes jejich území. Od roku 2013 do roku 2015 

se desítkám tisíc běženců podařilo přesunout do severních členských zemí EU, aniž by 

zanechali stopy jejich průjezdu přes Itálii a Řecko, čímž obešli uplatňování dublinského 

nařízení.  

           Proč je registrace migrantů důležitá? Správná a rychlá identifikace a registrace do 

systému je hlavním předpokladem k přechodu na azylové řízení. Jedním z hlavním cílem 

                                                             
70 UNHCR. „Weekly accomodation update“. Citováno 20. 4. 2018. (Dostupné z: 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63138) 
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hotspotů tedy bylo odejmutí hlavně otisků prstů a jejich registrace do společných evidenčního 

systému Eurodac. Již v kontrolní zprávě z 10. února 2016 Evropská komise informovala o tom, 

že podíl migrantů, jejichž otisky prstů jsou uloženy v databázi Eurodac, vzrostl od září 2015 do 

ledna 2016 v Řecku z 8% do 78% a v Itálii z 36% na 87%.71 Komise ve stejné zprávě také 

očekávala, že až budou hotspoty v plném provozu, tato čísla se ještě vylepší. To se také 

vyplnilo. Oficiálně se dnes hovoří o tom, že v Itálii a Řecku se daří zaregistrovat 100% úřady 

odhalených migrantů.72 Italské úřady uvádí, že zatímco před zřízením hotspotů mnoho migrantů 

mohlo proniknout přes Sicílii a celou Itálii, aniž by jim byly sejmuty otisky prstů, nyní je to 

extrémně složité. Koordinovaná snaha italské pobřežní stráže a Frontexu prý vede k tomu, že 

prakticky každá loď je identifikována dříve, než dosáhne břehů, migranti jsou vzati na palubu 

a ve většině případů převezeny rovnou do hotspotů.73 

          Rychlost registrace a ověřování identity však není v obou dvou státech stejná. V Itálii 

tráví migranti několik dní venku ještě před transferem do záchytného centra, protože nejdřív 

jim je zjišťována totožnost, zatímco v Řecku jsou poskytovány rovnou záchytná centra, kde 

však lidé poté tráví delší čas. Každodenní registrace však funguje účinně. Důsledně se 

kontrolují otisky prstů a kontrola pravosti dokladů.  

          Čas strávený v hotspotech se pro lidi v Řecku prodloužil ještě poté, co bylo vydáno 

prohlášení EU a Turecka o spolupráci.  Nově příchozím již nebylo dovoleno odejít na pevninu, 

nýbrž museli žádost o azyl podat v hotspotu. Povaha pobytu migrantů v hotspotech se tak 

změnila z několikadenního tranzitu na mnohem delší pobyt (i měsíce). Počet přicházejících se 

v Řecku značně snížil po uzavření dohody Evropské unie a Turecka (20. března 2016). Počet 

se snížil na 50 osob za den (květen-červen 2016) z 2000 lidí za den (leden-únor). Od července 

se počet lidí opět zvýšil na 100 denně. Přesto se počet uprchlíků v hotspotech zvyšuje. V 

červenci 2016 se počet migrantů na ostrovech zvýšil z 8 502 na počátku července na 12 515 na 

počátku září a 16 250 na počátku listopadu.74 

                                                             
71 Evropská komise. „Communication from the commission to the European parliament and the council“. 
Citováno 14. 1. 2018. (Dostupné z: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-85-EN-
F1-1.PDF) 
72  Evropský parlament. „On the frontline: the hotspot approach to managing migration“. Str. 44. Citováno 2. 4. 
2018. (Dostupné z: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556942/IPOL_STU(2016)556942_EN.pdf) 
73 D´Angelo A. „Migrant crisis? The Italian hotspot approach is not a solution, but it has been politically 

effective“. Citováno 12. 4. 2018. (Dostupné z: http://migrantsicily.blogspot.com) 

74 UNHCR. „Mediterranean Situation“. Citováno 29. 3. 2018. (Dostupné z: 
http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179) 
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          Dohodou mezi Tureckem a EU se úloha hotspotů změnila, nyní slouží spíše jako 

uzavřená jako zajišťovací uzavřená centra, ze kterých jsou migranti vraceni zpátky do 

Turecka.75 Při jednáních se Turecko totiž zavázalo k tomu přijímat zpět všechny nelegální 

migranty, proniknuvší z jejich území na řecké ostrovy, kteří budou EU vráceni.76 Oplátkou za 

každého syrského občana navraceného z řeckých ostrovů do Turecka, bude jeden syrský občan 

přesídlen z Turecka do EU. Turecko za to výměnou získalo masivní finanční pomoc, schéma 

přesidlování pro syrské běžence, podmíněný příslib zrušení vízové povinnosti a závazek 

pokroku v přístupových jednáních do EU.  

           V Itálii zůstal počet přicházejících osob v 2016 srovnatelný s roky 2014 a 2015. Podle 

informací od italských orgánů se míra evidence a snímání otisků prstů výrazně zlepšila z 36% 

v září roku 2015 na průměrnou hodnotu 97% za celý rok 2016.77  Hypotéza o tom, že hotspoty 

zvýší efektivitu evidencí ve své oblasti, se tedy potvrzuje. 

4.2.2. Snížení nelegálních výstupů z Řecka a Itálie 
        Abych prověřil reálnost tvrzení, že většina migrantů je v Řecku a v Itálii nyní 

zaregistrována a díky hotspotům již nedochází tedy k masivnímu nekontrolovatelnému 

přechodu Itálie nebo Řecka do dalších částí EU, vytvořil jsem si svoje vlastní statistické 

ověření. Vycházím z předpokladu, že prakticky každý migrant, který je zachycen na jeho cestě 

Evropskou unií, automaticky po své registraci podává alespoň žádost o azyl a ochranu, aby 

nebyl okamžitě určen evropskými orgány k vyhoštění mimo EU. 

         Z tohoto běžného postupu tedy usuzuji, že pakliže se podíl prvotních žádostí o azyl 

podaných v Řecku a v Itálii zvýší v celkovém počtu prvotních žádostí o azyl podaných v celé 

EU, značí to, že evidence a zachycování migrantů se právě v Řecku a Itálii zlepšila, a že 

hypotéza o přispění hotspotů ke snížení nelegálních výstupů z Řecka a Itálie je správná. Prvotní 

žádosti o azyl jsem si vybral záměrně, protože existuje ještě statistika žádostí o azyl, kde jsou 

však obsaženy i žádosti od jednoho člověka, co zažádal v několika zemích EU zároveň. Jak to 

tedy situace v našich dvou zkoumaných zemích změnila od roku 2015? 

 

 

                                                             
75 Collett, Elizabeth. „The Paradox of the EU-Turkey Refugee Deal“. Citováno 14. 3. 2018. (Dostupné z: 
https://www.migrationpolicy.org/news/paradox-eu-turkey-refugee-deal) 
76 Collett, Elizabeth. „The Paradox of the EU-Turkey Refugee Deal“. Citováno 14. 3. 2018. (Dostupné z: 
https://www.migrationpolicy.org/news/paradox-eu-turkey-refugee-deal) 
 

77 EDAL. „Hotspots under a spotlight: the legality of the hotspot approach in Italy“. Citováno 1.4 2018. 
(Dostupné z: http://www.asylumlawdatabase.eu/en/journal/hotspots-under-spotlight-legality-hotspot-
approach-italy) 
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       PRVOTNÍ ŽÁDOSTI O AZYL 

 Řecko Itálie EU (celkem) 

2012 9575 17170 313265 

2013 7860 25720 398570 

2014 7585 63655 595530 

2015 11370 83245 1325565 

2016 49875 121185 1236360 

2017 56940 126550 672000 

Tabulka č. 1: Prvotní žádosti o azyl. (Zdroj: Eurostat, 2017) 

 

      V obou zemích vidíme každoroční zvyšující se počet registrací. To však stále nic 

nedokazuje, protože počet migrantů se s roky měnil po celé Evropě. Proto jsem se rozhodl 

ukázat spíše podíl žádostí z Řecka a Itálie na celkovém počtu prvotních žádostí o azyl.  

Podíl řeckých a italských žádostí o azyl na celkovém počtu žádostí o azyl v EU (v závorce vždy 

důležité události): 

 

Tabulka č. 2: Poměr řeckých a italských prvotních žádostí o azyl na celkovém počtu žádostí v EU. (Zdroj: vlastní, 

2018) 

 

      V tomto případě je nutné udělat ještě jeden výzkum. A to dokázat, že výsledky této statistiky 

podílů azylových žádostí nejsou ovlivněné zvýšenou či sníženou tendencí vstupů do EU 

přes Itálii a Řecko. Mohlo by se totiž jednoduše stát, že v roce 2017 se podíl řeckých a italských 

prvotních azylových žádostí zvýšil z toho důvodu, že vstupy přes Řecko a Itálii byly tento rok 

daleko hojnější než minulé roky, kdy třeba mohlo více lidí vstupovat do EU přes Španělsko, 

Chorvatsko či jiné státy. V následující tabulce tedy ukáži v období 2014-2015 následující 

hodnoty – celkové nelegální přechody vnější hranice EU, podíl nelegálních přechodů hranic 

 PODÍL  

2012 8,5%  

2013 8,4%  

2014 11,9%  

2015 7,3% (Prvotní myšlenka hotspotů a budování) 

2016 13,8% (Dokončování hotspotů v průběhu roku, čekání na dva italské) 

2017 27,3% (Hotspoty v plném provozu) 
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EU v Řecku a Itálii. Počty těchto přechodů jsou každoročně poskytovány agenturou Frontex, 

ve zprávách Risk of Analysis. Tyto údaje v tabulce poté doplním již zjištěnými čísly z přílohy 

č. 10.  

 

Nelegální vstupy do EU 

(celkem) 

Podíl vstupů v 

Řecku a Itálii 

Podíl prvotních žádostí o azyl v 

Řecku a Itálii 

2014 282 962 78,2% 11,9% 

2015 1 822 337 57,0% 7,3% 

2016 511 371 71,1% 13,8% 

2017 204 30078 78,6% 27,3% 

Tabulka č. 3: Podíl nelegálních vstupů v komparaci s podílem prvotních žádostí o azyl. (Zdroj: vlastní, 2018) 

          Na této statistice můžeme vysledovat to, že zvýšený podíl prvotních žádostí o azyl 

v Řecku a v Itálii v roce 2017 nebyl způsoben žádným výrazným vzrůstem podílu vstupů do 

EU přes Řecko a Itálii. Dokládá to hlavně stejný procentuální podíl vstupů v letech 2014 a 2017. 

Když tento výsledek shrnu jednoduše, můžeme říci, že během roku 2014 o azyl již v Řecku či 

Itálii zažádal každý šestý migrant, co nelegálně vstoupil do EU přes území těchto dvou 

zkoumaných zemí, zatímco v roce 2017 to byl už každý třetí migrant. 

         Na základě těchto statistik tedy můžeme konstatovat, že hotspoty dopomohly k větší 

efektivitě zachycování a evidenci migrantů již na území Itálie a Řecka, když se podíl prvotních 

žádostí o azyl v celounijním měřítku zvýšil z roku 2015 do roku 2017 z 7,3% na 27,3% . I 

v tomto případě tedy mohu potvrdit, že hypotéza o snížení počtu nelegálních migrantů 

cestujících z lokality hotspotů hlouběji do EU, se potvrdila. 

 

4.2.3. Podpora pro relokaci a navrácení 
         Hotspoty byly vytvořeny, aby urychlily rozhodující proces, co s migrantem. Během této 

práce jsem vysvětlil, co člověka po přesunu do hotspotu a po zaevidování do systémů Eurodac 

může čekat – azyl v Itálii a Řecku, relokace do jiného členského státu EU či vyhoštění z EU. 

Pokud jde o Řecko, jak jsem již psal, posunul se cíl hotspotů po podepsání smlouvy o spolupráci 

mezi Tureckem a Evropskou unií na filtrování mezi řádným azylovým řízením v Řecku anebo 

návratem do Turecka. Řecká azylová služba na základě stanoviska členských států ze zasedání 

Rady pro spravedlnost a vnitřní věci se primárně začala soustředit na migranty na pevnině, kteří 

přišli před 20. březnem 2016. 

                                                             
78 Frontex. „Migratory flows in 2017“. Citováno 26. 4. 2018. (Dostupné z: https://frontex.europa.eu/media-
centre/news-release/migratory-flows-in-2017-pressure-eased-on-italy-and-greece-spain-saw-record-numbers-
QK2Wcw) 
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            V rámci řeckých legislativních předpisů by migrant měl dostat odpověď na svou žádost 

o azyl do šesti měsíců, v horších případech do 12 měsíců, kdy spousta žadatelů zažádá ve 

stejnou dobu, anebo když případ zaslouží hlubší přezkoumání.79 Nicméně azylová služba má i 

právo migranta požádat pro své rozhodnutí o více času. V praxi to tedy vypadá tak, že velká 

část případů z let 2015-2017 se do půl roku od podání žádosti nestihne přezkoumat. U jedenácti 

procent žádostí vyřízených během roku 2017 se čekalo na verdikt více než 12 měsíců.80 Žádost, 

podané v roce 2016, tedy mohou čekat na vyřešení dodnes. 

            To je jeden z důvodů, proč nelze přesně statisticky definovat přispění hotspotů 

k vyřešení žádostí o azyl. Můžeme totiž jen spekulovat o tom, jestli budování hotspotů přispělo 

například k vyřešení případů z roku 2014. Na následující tabulce v komparaci s předešlou 

tabulkou prvotních žádostí o azyl mimochodem můžeme průtahy vidět na vlastní oči. Během 

let 2012 a 2013 bylo odpovězeno na více žádostí, než kolik jich bylo během těchto konkrétních 

let v Itálii a Řecku podáno, stalo se tak z důvodu, že byly dořešeny případy ze starší doby. 

 

 VÝSLEDEK ŽÁDOSTÍ O AZYL   

 Řecko   Itálie   

 Zodpovězených  Azyl udělen Zodpovězených  Azyl udělen 

2012 11195 95 27280 22025 

2013 13080 500 23565 14390 

2014 13305 1970 35180 20580 

2015 9640 4030 71345 29615 

2016 11455 2715 89875 35405 

2017 24510 10455 78235 31795 
Tabulka č. 4: Výsledky žádostí o azyl v Řecku a Itálii. (Eurostat, 2018) 

 

          Na této statistice tedy bohužel není možnost vysledovat žádný trend, který nastal po 

začátku projektu záchytných center. Číselné údaje, na kterých bych doložil zlepšení azylového 

procesu, nemám, ale zlepšení vidí v kvalitě rozhodování například Úřad Vysokého komisaře 

OSN pro uprchlíky (UNHCR), který však varuje před nedostatečně proškoleným personálem 

                                                             
79 Greek Council for Refugees. „Regular Procedure.“ Citováno: 13. 4. 2018 (Dostupné z: 
http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/asylum-procedure/procedures/regular-procedure) 
80 Greek Council for Refugees. „Regular Procedure.“ Citováno: 13. 4. 2018 (Dostupné z: 
http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/asylum-procedure/procedures/regular-procedure) 
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v hotspotech a dlouho dobou zpracování.81 Přestože nakonec nejsem názoru, že by čísla 

relokací, návratů migrantů do Turecka a udělených azylů, nějak dokazovaly třetí hypotézu 

budování hotspotů, přijde mi vhodné ona čísla zde představit. 

          Představili jsme si počet schválených azylů v Řecku a Itálii. Je samozřejmě jasné, že o 

takový počet azylantů neměla ani jedna z těchto zemí možnost se postarat sama, takže byl EU 

schválen projekt relokaci. Problém však je v tom, že pro tento proces bylo úředně určeno 

poměrně malé číslo migrantů. Dokládá to fakt, že v hotspotech na konci roku 2017 čekalo na 

relokování pouze 3 868 lidí.82 Koncem roku bylo z hotspotů relokováno tedy jenom 31 503 

osob (21 238 z Řecka a 10 265 z Itálie).83 Což je malé číslo hlavně u Itálie. Původním plánem 

z roku 2015 bylo relokování 140 tisíc lidí, nicméně proces je pomalý, i z toho důvodu, že je 

malá ochota členských států spolupracovat na relokaci, ačkoliv členský stát relokace obdrží 

jednorázovou částku ve výši 6 000 EUR na každou přemístěnou osobu na základě těchto 

rozhodnutí.84 

         Statistika návratů z Řecka do Turecka je následující: Od května 2016 do konce roku 2017 

bylo navráceno 1 484 migrantů.85 42% navrácených migrantů bylo z Pákistánu, následovány 

patnácti procenty Syřany, Alžířany, Bangladéšany a Afghánci. Hlavními důvody pro nucený 

návrat bylo zamítnutí azyl (43%), nezažádání o azyl (33%) a stáhnutí žádosti (10%). Z údajů o 

navrácení a relokaci můžeme vysledovat, že hotspot nejsou těmi aktéry, co by fungovaly 

pomalu či špatně. Ano, v hotspotech jsou nedostatky v personálním obsazení hotspotů. Avšak 

samotný vliv těchto zařízeních na azylovou politiku, i v případě, že by fungovaly na sto procent, 

je nepatrný. 

 

 

 

                                                             
81 UNHCR. „Explanatory Memorandum pertaining to UNHCR’s submission to the Committee of Ministers of the 
Council of Europe on developments in the management of asylum and reception in Greece“. Citováno 2. 4. 
2018. (Dostupné z: http://www.refworld.org/pdfid/595675554.pdf) 
82 Evropská komise. „Relocation: EU solidarity between member states“. Str. 2. Citováno 19.3 2018. (Dostupné 
z: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-
migration/20171114_relocation_eu_solidarity_between_member_states_en.pdf 
83 Evropská komise. „Relocation: EU solidarity between member states“. Str. 2. Citováno 19.3 2018. (Dostupné 
z: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-
migration/20171114_relocation_eu_solidarity_between_member_states_en.pdf 
84 EUR-Lex. "Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523“. Citováno 3. 4. 2018. (Dostupné z: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2015_239_R_0011) 
85  UNHCR. „Returns from Greece to Turkey“. Citováno 4. 4. 2018. (Dostupné z 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/61473) 
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Závěr 
         Jedním ze základních opatření, kterými se EU snažila reagovat na migrační krizi, která 

propukla po událostech tzv. arabského jara, se staly hotspoty, které vznikly v Itálii a v Řecku. 

Tato práce si dala za úkol přednést analýzu toho, jak hotspoty reálně napomohly ke zlepšení 

migrační situace. K potvrzení či vyvrácení jejich vlivu jsem pracoval s hypotézami: Po 

vybudování hotspotů se v jejich lokalitě brzy zvýší míra identifikace nově příchozích migrantů, 

sníží počet nelegálních migrantů cestujících z lokality hotspotů hlouběji do EU, a že hotspoty 

dokáží urychlit rozhodovací proces toho, co s migranty dále. 

           Abych došel k výsledkům těchto hypotéz, bylo nutné v prvních kapitolách představit 

základní pojmy práce – dozvěděli jsme se, že migrant, který je uznán uprchlíkem, nemůže být 

navrácen do země původu, anebo vyhoštěn do jiné země, kde jsou bezprostředně v ohrožení 

jeho život či svoboda kvůli jeho rase, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální 

skupině či politickému přesvědčení. V praxi se však ukázalo, že spousta migrantů putující v 

posledních letech do Evropy je jenom migranty ekonomickými. Během roku 2015 bylo zjištěno 

1,8 milionu nelegálních překročení hranic EU, nejvíce v Itálii a v Řecku. Dopady migrační krize 

ještě umocnila malá míra harmonizace migrační a azylové politiky. Bylo rozhodnuto na krizi 

reagovat stavbou hotspotů, jejich projekt byl představen v květnu 2015. Prvotním plánem 

hotspotů bylo pomocí Frontexu, Europolu a EASO podpořit svižnější identifikaci a registrování 

otisků prstů v místech největšího migračního tlaku. 

          Hotspoty fungují 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Migranti, co dorazí, jsou nasměrováni 

do jednoho z procesů: vnitrostátního azylového systému, evropského systému relokace nebo 

systému pro navrácení osob. 

          Abych pracovní hypotézy potvrdil či vyvrátil, a přitom se vyhnul otázkám, zdali je již 

správná doba na hodnocení hotspotů, podal jsem si během práce i sekundární otázky: Byly 

italské a řecké hotspoty vybudovány dostatečně rychle a na strategických místech? Dokázaly 

hotspoty kapacitně, kvalitou personálu a služeb reagovat na migrační situaci dostatečně dobře? 

Zjistil jsem, že lokality pro vybudování záchytných center byly vybrány strategicky na místech 

nejvyššího vstupu do Itálie a Řecka. Hotspoty byly však zbudovány pomaleji, než se původně 

plánovalo (plán dokončení: konec roku 2015, realizace posledních hotspotů až na začátku 

2017).  Musel jsem také kriticky konstatovat, že personální obsazení, hygienické a bezpečnostní 

podmínky byly dlouhou dobu nedostačující. Itálii se doporučuje zbudovat další hotspoty a 

Řecku další dovybavení těch stávajících, obě země však hojně a logicky využívají své kapacity 

i na své pevnině. Při řešení primárních otázek této práce však ani zdržení či technické 

nedostatky jsem nepovažoval za překážku při řešení hlavních hypotéz, protože zdržení 
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stavebních úkonů bylo pro potřeby analýzy nepatrné a u technických problémů se ukázalo, že 

jsou pro hlavní hodnocení také zanedbatelné. 

               Jedním z hlavním cílem hotspotů bylo zvýšení odejmutí otisků prstů a jejich registrace 

do společného evidenčního systému Eurodac. Tento krok je hlavním předpokladem ke vstupu 

do azylového řízení. Zpráva Evropské komise již v únoru 2016 informovala o tom, že 

registrovaných migrantů vzrostl od září 2015 do ledna 2016 v Řecku z 8% do 78% a v Itálii z 

36% na 87%. Na základě výrazného zvětšení podílu řeckých a italských prvotních žádostí o 

azyl v celounijním měřítku můžu demonstrovat, že hotspoty dopomohly k větší efektivitě 

zachycování a evidenci migrantů již na území Itálie a Řecka, od roku 2015 do roku 2017 se 

tento ukazatel zvýšil z 7,3% na 27,3%.  

                Třetí hypotézou bylo to, že záchytná centra dopomohou k urychlení rozhodujícího 

procesu, co s migrantem. Kvůli prodlouženému procesu, který však není způsoben hotspoty, 

vyřizování žádostí o azyl nešlo přesně statisticky definovat přispění hotspotů, protože žádnou 

statistikou nešlo vysledovat nový trend, který nastal po začátku projektu záchytných center. 

Tuto hypotézu tedy oproti prvním dvěma nemůžu v této práci potvrdit. 

                  Ve vybudování hotspotů tedy opravdu můžeme vysledovat přínos v řešení 

nepřehledné migrační situace. Na základě výsledků této práce lze předpokládat, že došlo ke 

zvýšení evidence migrantů v Řecku a Itálii, čímž došlo ke snížení nelegálních a navíc 

nezaregistrovaných migrantů cestujících dále na sever do Evropy, tedy pokud se bavíme o 

procentech. Můžeme jenom spekulovat, zdali by tato krize probíhala jinak, kdyby koncept 

hotspotů byl připraven již roky dopředu, a ne tvořen až během největšího migračního tlaku. Jak 

jsem již psal v průběhu práce, hotspoty jsou pouhými nástroji, jak něco regulovat. Aby došlo 

k celkovému řešení této či dalších migračních krizí je nutno problémy řešit již v jejich počátcích 

– nejlépe v ohniskách napětí (v domovinách imigrantů). K větší efektivitě hotspotů a 

celkovému řešení krize by také jistě přispělo, kdyby byl zrychlen a zjednodušen rozhodovací 

azylový proces (ať už relokování migrantů do dalších států EU či navracování mimo EU), to 

však nelze v brzké době v mnohdy nejednotné EU očekávat. 
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Summary 
 

One of the preventive measures how the EU tried to respond to the migration crisis became 

hotspots. At the beginning of this work, three hypotheses were determined to confirm or refute 

its influence. 

It was found that the places for hotspots were selected strategically well, in Italy and Greece. 

Hotspots were built slower than was planned. Critically, I have to say that staffing and hygienic 

and safety conditions were insufficient for a long time. I do not consider any delays or technical 

deficiencies as an obstacle to solving the main three hypotheses. 

One of the main goals of the hotspots was to increase fingerprint withdrawal and registration in 

the Eurodac registration system. The European Commission already reported in February 2016 

that the number of registered migrants grew from 8% to 78% from September 2015 to January 

2016 in Greece and from 36% to 87% in Italy.  

Due to the significant increase in the share of Greek and Italian primary asylum applications 

across the EU, I can demonstrate that hotspots helped to improve the efficiency of migrants' 

capture and registration already in Italy and Greece, from 2015 to 2017, this indicator increased 

from 7.3% to 27.3%. 

The third hypothesis was that hotspots would help to speed up the process of deciding what to 

do with the migrants. However, due to the prolonged process, which is not caused by hotspots, 

it was impossible to define the contribution of hotspots because of the fact that there is no 

statistics that could follow the trend that came after the start of the hotspots project. I can not 

confirm this hypothesis in this work. 
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