
  

 
 
 

VYSOKÁ  ŠKOLA  BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ  UNIVERZITA  OSTRAVA 
EKONOMICKÁ  FAKULTA 

 
 
 

KATEDRA EVROPSKÉ INTEGRACE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spolupráce EU v oblasti imigrační a azylové politiky 
 

Cooperation of the EU in the Field of Imigration and Asylum Policy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student: Adriana Tošenovská 
 
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Iva Honová 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostrava 2008 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežně  prohlašuji, že jsem celou práci, včetně všech příloh vypracovala samostatně a 

použila jsem pouze prameny, které cituji a uvádím v seznamů použité literatury. 

 

V Ostravě dne 25. dubna 2008 

 

                                                                                                 ………………………………..                                                                                         

                                                                                                        Tošenovská Adriana 

 

 

 

 

 



  

Obsah 

 

 

Úvod ...........................................................................................................................................3 

1. Vytvoření a úloha tzv. třetího pilíře v integračním programu EU ..............................5 

1.1 Obecné vymezení mezinárodní migrace ....................................................................5 

1.1.1 Příčiny mezinárodní migrace..............................................................................6 

1.1.2 Důsledky mezinárodní migrace ..........................................................................6 

1.1.3 Specifické formy mezinárodní migrace..............................................................7 

1.1.4 Postoj zemí k mezinárodní migraci ....................................................................8 

1.2 Historický vývoj volného pohybu osob jako základ imigrační a azylové politiky ....8 

1.2.1 Neapolská konvence ...........................................................................................9 

1.2.2 Maastrichtská smlouva .....................................................................................10 

1.2.3 Amsterodamská smlouva..................................................................................11 

1.2.4 Smlouva z Nice.................................................................................................14 

1.3 Schengenské dohody ................................................................................................16 

1.4 Dublinská konvence .................................................................................................19 

2 Proces vytváření a současné problémy unijní imigrační a azylové politiky..............21 

2.1 Imigrační politika .....................................................................................................21 

2.1.1 Společná imigrační politika ..............................................................................22 

2.1.2 Podpora integrace migrujících osob do jejich hostitelských zemí ...................24 

2.2 Azylová politika .......................................................................................................25 

2.2.1 Společná azylová politika.................................................................................26 

2.3 Další orgány spolupráce v oblasti imigrační a azylové politiky...............................28 

2.3.1 Eurodac.............................................................................................................28 

2.3.2 Europol .............................................................................................................29 

2.3.3 Eurojust.............................................................................................................30 

2.4 Fondy a komunitární programy na podporu imigrační a azylové politiky...............31 

2.4.1 Evropský uprchlický fond ................................................................................31 

2.4.2 Komunitární program ARGO...........................................................................33 

2.4.3 Komunitární program AENEAS ......................................................................34 

3 Pojetí a realizace imigrační politiky v České republice ..............................................36 

3.1 Integrace cizinců.......................................................................................................36 



  

3.1.1 Integrace cizinců v České republice .................................................................37 

3.1.2 Přístup České republiky k legální migraci........................................................39 

3.1.3 Přístup České republiky k nelegální migraci ....................................................41 

3.1.4 Odbor azylové a migrační politiky České republiky........................................43 

3.2 Migrační trendy v Evropě.........................................................................................44 

3.2.1 Migrace v České republice ...............................................................................47 

3.3 Budoucnost imigrační a azylové politiky v ČR a EU...............................................50 

Závěr ........................................................................................................................................52 

Seznam použité literatury ......................................................................................................54 

Seznam zkratek.......................................................................................................................62 

Seznam příloh .........................................................................................................................64 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 
 

Úvod 

 

 

Snahou vedoucích představitelů Evropské unie je vytvořit z Unie prostor svobody, 

bezpečnosti a práva pro všechny její občany, což je zakotveno v Amsterodamské smlouvě 

z roku 1999.  

 

Evropská unie se snaží vytvářet koordinovanější azylovou a imigrační politiku, aby se 

žadateli o azyl mohlo být zacházeno rovným způsobem a legální přistěhovalci do EU byli 

integrováni do evropské společnosti.  

Migrace je chápána jako vstup, pobyt spojený s integrací a vycestováním cizinců. 

Nespornou výhodu, kterou Evropská unie přinesla svým občanům, je možnost volně se 

pohybovat po Evropské unii a žít a pracovat v kterékoli zemi podle vlastní volby. Evropané si 

velmi cení svobody a spravedlnosti, které jsou základními kameny Evropské unie. Země Unie 

jsou pevně spjaty s demokracií, respektem k lidským právům a vládou práva. Každý, kdo žije 

v Evropské unii, by měl mít možnost se volně pohybovat z jedné země do druhé a zvolit si, 

kde bude žít, a to bez ohledu na to, zda je občanem zvoleného členského státu nebo legálním 

přistěhovalcem odkudkoli. 

Azyl je humanitární institut, který slouží především k ochraně jedince, kde vstup a 

pobyt je sekundárního charakteru a ne primárního, jako u migrace. Přijímat lidi z jiných zemí 

je v Evropě je dlouholetou tradicí. Tito lidé mají právo na azyl a Evropská unie klade velký 

důraz na respektování Ženevské úmluvy o uprchlících. Od začátku devadesátých let situace, 

kdy v EU hledalo ochranu zvýšené množství lidí, přivedla členské státy k vytvoření společné 

azylové politiky. Společný azylový systém musí být doprovázen jasnou politikou zákonné 

imigrace, aby pro ekonomické přistěhovalce, kteří usilují o vstup do EU zákonným 

způsobem, nebyla cesta azylu atraktivní. Zajištění rovných zákonných opatření, za kterých 

mohou lidé vstoupit do Evropské unie, pomůže zamezit nezákonné imigraci. 

Velkým problémem je mísení migrace a azylu. V mé práci nejsou tyto problematiky 

vždy důsledně odděleny.  

 

Cílem této bakalářské práce je zhodnocení pojetí a realizace imigrační a azylové 

politiky v EU a České republice a imigrační politiky v ČR. Od vstupu České republiky do 

Evropské unie doznala tato oblast významných změn, se kterými bylo potřeba se vyrovnat. 
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Posledním významným mezníkem je vstup České republiky do Schengenského prostoru, 

který s sebou přinesl řadu nových opatření a to jak na poli právním, tak z hlediska běžného 

života českého občana.  

 

První kapitola „Vytvoření a úloha tzv. třetího pilíře v integračním programu EU“ 

obecně vymezí mezinárodní migraci jako společenský jev. Druhá část tohoto oddílu nastíní 

historický vývoj imigrační a azylové politiky. V závěru kapitoly bude definována oblast 

Schengenské spolupráce a Dublinská konvence. Druhá kapitola „Proces vytváření a 

současné problémy unijní imigrační a azylové politiky“ ve své první části definuje imigrační 

politiku v obecné poloze a dále konkrétně rozvádí společnou imigrační politiku Evropské 

unie. Druhá část kapitoly je zaměřena na azylovou politiku a společnou azylovou politiku 

Unie. V závěru kapitoly pak budou uvedeny některé organizace na podporu imigrační a 

azylové politiky. Třetí kapitola „Pojetí a realizace imigrační politiky v České republice“ je 

zaměřena na uplatňování imigrační politiky v České republice. Dále zde budou naznačeny 

nejčastější migrační trasy směřujících do Evropy a nastíněn budoucí vývoj imigrační a 

azylové politiky.  

 

 Informace jsou čerpány z odborných publikací a z dokumentů vydaných institucemi 

Evropské unie. Hlavním zdrojem informací pro zpracování práce byly internetové stránky 

Ministerstva vnitra ČR, které je gestorem za tuto problematiku. 
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1. Vytvoření a úloha tzv. třetího pilíře v integračním programu EU 

 

 

1.1 Obecné vymezení mezinárodní migrace 

 

Migraci lze obecně definovat jako časově více či méně ohraničený proces přesunu lidí 

mezi prostory určenými státními  hranicemi, neboť lidé se odjakživa přesouvali z místa        

na místo. Přístup jednotlivých komunit k nově příchozím nebo k těm, kteří o příchod 

usilovali, měl v daleké historii jako i dnes mnoho společného, protože společnosti se vždy 

snažily kontrolovat příliv cizinců. Nejvýznamnější migrační vlny ve středověké Evropě jsou 

známé jako „stěhování národů“. 

Migraci, jako společenský jev, lze zkoumat v několika rovinách i z různých úhlů 

pohledu. Základním hlediskem je dělení na migraci dobrovolnou a vynucenou1, i když 

mnohdy nelze mezi těmito dvěma pohledy stanovit pevnou dělící hranici, neboť v řadě 

případů, zvláště u migrace za prací, dobrovolná migrace splývá s kategorií migrace vynucené. 

Pod pojem migrace dobrovolné můžeme podřadit zejména ty případy, kdy lidé opouštějí svou 

vlast za účelem studia, sjednocení rodiny, zaměstnání či z jiných důvodů osobního charakteru. 

Vynucená migrace je vyjádřením snahy vyhnout se pronásledování, útisku, ozbrojeným 

konfliktům, přírodním či jiným katastrofám nebo jiným situacím, které představují ohrožení 

života, svobody a živobytí jednotlivce. 

Převažující příčiny migrace lze v současném světě spatřovat zejména v rozdílech 

bohatství mezi jednotlivými světadíly, v síle ekonomik jednotlivých zemí a úrovni 

ekonomického rozvoje a také životní úrovni jejich obyvatel. Při sledování migrace nelze mít 

na zřeteli jen jevy migraci vyvolávající, ale i faktory migraci umožňující nebo ty, které jí 

napomáhají. Svět tedy byl, je i v blízké budoucnosti bude konfrontován s pozitivními              

i negativními faktory vyvěrajícími z mezinárodní migrace, která bezesporu představuje jednu 

z globálních výzev lidstva. 

Je zřejmé, že na současnou dynamiku mezinárodní migrace je třeba reagovat snahou 

využít co nejlépe její potenciál a zároveň minimalizovat její negativní stránky. Jedním           

ze způsobů, jak efektivně omezovat obtížně zastavitelnou nelegální migraci, je kontrolovat      

a řídit její kroky pomocí programů migrace legální.  

 

                                                 
1 Ministerstvo vnitra ČR, [47].  
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Příčiny mezinárodní migrace 

 

Mezinárodní migrace osob může být vyvolána rozdílnými příčinami. Mezi 

neekonomické příčiny patří kromě důvodů rodinných především důvody politické, 

náboženské, národnostní a rasové. Impulsem k přesunům obyvatelstva bývají také přírodní 

katastrofy, které výrazně zhorší ekonomickou situaci obyvatel. 

 Ekonomické důvody mezinárodní migrace souvisí s nerovnoměrným ekonomickým 

vývojem v jednotlivých zemích, ze kterého vyplývají rozdíly v životní úrovni a ve výši reálné 

mzdy. Mezinárodní ekonomická migrace je spojena i s pohybem přímých zahraničních 

investic, protože pracovníci následují ekonomické příležitosti. Další ekonomickou příčinou 

jsou změny strukturální povahy, které v různých zemích vyvolávají potřebu nejen 

kvalifikovaných, ale také nekvalifikovaných pracovních sil.  

 Migrační toky z ekonomických příčin probíhají převážně ze zemí méně rozvinutých 

do zemí rozvinutějších, v opačném směru je migrace výrazně slabší. Přesto lze vyčlenit 

několik důvodů, které vedou k přesunu pracovníků do zemí s nižší ekonomickou úrovní. 

K těmto důvodům patří:  

- přímé zahraniční investice z rozvinuté země do méně vyspělé, které doprovází příchod 

zahraničních odborníků a manažerů, 

- deficit na trhu práce hostitelských zemí v určitých specializovaných oborech, 

- nedostatek pracovních příležitostí v rozvinutých zemích pro kvalifikované pracovníky 

v některých oborech.2 

 

 

Důsledky mezinárodní migrace 

 

Důsledky mezinárodní migrace se projevují v zemích hostitelských i zemích 

vysílajících. 

 

Důsledky pro hostitelskou zemi 

 Příliv zahraničních pracovníků může zaplnit mezery na trhu práce, jde zejména o méně 

atraktivní oblasti (např. práce ve stavebnictví). Zahraniční migranti mohou domácím 

                                                 
2 KUNEŠOVÁ, H., CIHELKOVÁ, E. a kol. Světová ekonomika, nové jevy a perspektivy. 2. doplněné a 
přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 86. 
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pracovníkům předat nové znalosti a pracovní dovednosti. Příliv kvalifikovaných pracovníků   

a specialistů přináší hostitelské zemi úsporu nákladů na vzdělání. 

 Konkurence zahraniční pracovní síly však vyvolává sociální neklid a nespokojenost, 

což může vést ke xenofobii vůči cizincům. Na trhu práce může docházet ke skryté 

diskriminaci cizinců, která v některých případech působí na snižování mezd. 

 

Důsledky pro vysílající zemi  

 Ve vysílající zemi se snižuje nabídka pracovních sil, což může vést k poklesu míry 

nezaměstnanosti. Odchod pracovníků do zahraničí může napomáhat ke zvýšení obchodu mezi 

vysílající a hostitelskou zemí. Zahraniční migrace se ve vysílající zemi stává stimulem 

k investicím do lidského kapitálu. 

 Odliv vysoce kvalifikovaných pracovníků má na druhou stranu negativní dopad        

na řadu oborů (např. zdravotnictví). Vysílající země odchodem pracovníků přichází o daně, 

které by tito pracovníci jinak platili. Migrace může přispět k růstu rozdílů v důchodech. 

 

 

Specifické formy mezinárodní migrace 

 

Přeshraniční migrace 

 Zvláštním případem mezinárodní ekonomické migrace je migrace přeshraniční. 

V případě přeshraniční migrace pracovníci (tzv. pendleři) žijí ve své zemi a dojíždějí za prací 

za hranice. Tato situace může způsobit destabilizaci na místním trhu práce vysílající země 

(např. dočasný nedostatek pracovníků ve stavebnictví, zdravotnictví, pohostinství apod.). 

 

Odliv mozků 

 Dalším specifikem mezinárodní migrace je pohyb vysoce kvalifikovaných pracovníků, 

tzv. odliv mozků. Cílové země tak získávají produktivní a kvalifikované pracovníky, zatímco 

mateřská země ztrácí nejen odborníky, ale i náklady investované do jejich vzdělání. 

Rozsáhlejší odliv kvalifikovaných pracovních sil může v mateřské zemi vést ke snížení 

ekonomické, kulturní i technické úrovně země. 

 Zvláštní pozornost vyžaduje odliv odborníků z důležitých odvětví veřejných služeb 

(např. školství, zdravotnictví, vědy a výzkumu), který obvykle vytváří impulzy k finanční 

podpoře uvedených resortů ze strany státu. 
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Nelegální migrace 

 Velkým problémem 90. let byla rostoucí nelegální migrace pracovních sil. Práce 

nelegálních cizinců má výrazné výhody před prací domácích pracovníků, jelikož cizinec 

neuplatňuje nárok na dovolenou, pracuje v sobotu i v neděli a nežádá příplatky. Nemá 

extrémní požadavky na byt a stravu, vykonává i práce, na které nebyl původně sjednán, mívá 

také vyšší pracovní motivaci a disciplínu. „Černý“ zaměstnavatel za své nelegální 

zaměstnance neplatí pojistné na zdravotní a sociální pojištění, neodvádí daň z příjmů              

a nedodržuje podmínky bezpečnosti při práci. 

Nelegální migrace se často realizuje prostřednictvím pašování lidí nebo obchodování 

s lidmi. Mezi hlavní důvody nárůstu nelegální migrace v Evropské unii patří otevření 

východní Evropy a odstranění vnitřních hranic mezi zeměmi EU, které podepsaly 

Schengenskou dohodu. 

 

 

Postoj zemí k mezinárodní migraci 

 

Během posledních desetiletí většina zemí světa přijímala opatření k liberalizaci 

pohybu zboží, služeb a kapitálu, avšak mezinárodní pohyb obyvatel zůstal do značné míry 

ovlivněn právními normami a politikami, které migraci omezují. V hostitelských zemích 

narůstá zejména znepokojení ze snižování mezd a míry zaměstnanosti domácího obyvatelstva, 

ale také obavy ze ztráty národní a kulturní identity.  

To se odráží v realizovaných imigračních politikách. K překážkám, kterými se státy 

snaží omezit příliv imigrantů, patří především překážky právní: vízová povinnost, požadavek 

získat povolení k pobytu, pracovní povolení nebo licenční podmínky. 

 

 

1.2 Historický vývoj volného pohybu osob jako základ imigrační a azylové politiky 

 

Volný pohyb osob je nejen právo cestovat a pobývat v rámci Evropského společenství 

(ES), ale zejména právo pracovat, podnikat a usazovat se na území kteréhokoli členského 

státu. Historii volného pohybu osob rozdělujeme do čtyř fází. Jednotlivá období jsou 

definována podpisy zásadních dokumentů. 
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1.2.1 Neapolská konvence 

 

První fáze je období před podepsáním Smlouvy o EU, tedy ještě před vytvořením 

pilířové struktury EU. Spolupráce mezi vládami jednotlivých členských států ES postrádala 

formální institucionální rámec a omezovala se na projednávání konkrétních případů. Zpočátku 

se zaměřovala pouze na problematiku pohybu pracovních sil v rámci společného trhu 

vytvořeného Smlouvou o Evropském hospodářském společenství.  

První rámcovou dohodou, která se zabývala otázkami, jež nebyly upraveny 

zakladatelskými smlouvami ES, byla Neapolská konvence o spolupráci a vzájemné pomoci 

mezi celními správami z roku 1967. Evropská politická spolupráce v oblastech justice            

a vnitřních věcí mezi členskými státy Společenství reagovala na narůstající problémy v boji 

proti zločinu. Koncem roku 1974 Evropská rada na svém zasedání v Paříži rozhodla, aby se 

předmětem zájmu Společenství stala právě problematika justice a vnitřních věcí. V roce 1975 

se začala mimo právní rámec ES rozvíjet mezivládní spolupráce, která se týkala 

přistěhovalectví, azylového práva a policejní a justiční spolupráce. Postupně byly sjednány 

úmluvy o evropské politické spolupráci, které nespadaly do kompetence Společenství a měly 

charakter smlouvy mezinárodního práva veřejného zavazující pouze smluvní členské státy.  

V souvislosti s rostoucím problémem boje proti terorismu, radikalismu, extremismu     

a násilí byla ministry členských států Společenství v roce 1976 vytvořena skupina TREVI. Od 

roku 1985 se tato skupina soustřeďovala také na nedovolené přistěhovalectví a organizovanou 

trestnou činnost. Později se pracovní náplň skupiny rozšířila o organizovaný zločin                 

a fotbalové výtržnictví. Informační setkání ministrů spravedlnosti a vnitra členských států ES 

se konají pravidelně každých šest měsíců na poradách o kooperaci a společné strategii. 

Zásadním krokem k dokončení vnitřního trhu bylo přijetí Jednotného evropského 

aktu v roce 1986, který smluvně zavázal členské státy Evropského společenství vytvořit 

jednotný vnitřní trh jako prostor volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu                     

do 31. prosince 1992. Volný pohyb osob uvnitř Společenství vyžadoval vyváženou aplikaci 

vhodných a účinných bezpečnostních opatření, to vyžadovalo politickou spolupráci mezi 

členskými státy v oblastech justice a vnitřních věcí. Těmito otázkami se zabývala mezivládní 

konference o politické unii, která se konala v roce 1989 a vyústila ve sjednání Smlouvy          

o Evropské unii. 

Odstraňování překážek volného pohybu osob a kontrol na vnitřních hranicích 

probíhalo podle tzv. Schengenských dohod, které jsou podrobněji vysvětleny v kapitole 1.2. 

V roce 1990 bylo ministry TREVI odsouhlaseno vytvoření Evropské protidrogové jednotky, 
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předchůdce Evropského policejního úřadu. Z důvodu rostoucího znepokojení nad imigrací        

ze třetích zemí do členských států ES byla podepsána Dublinská konvence, která určila stát 

odpovědný za posouzení žádosti o azyl podaný v jednom z členských států ES, což je blíže 

popsáno v kapitole 1.3. 

 

 

1.2.2 Maastrichtská smlouva 

 

Druhá fáze zahrnuje období mezi ratifikací Smlouvy o EU3 a Amsterodamské 

smlouvy. Evropská unie je označením spolupráce států založené na třech Společenstvích, 

jakož i v oblastech společné zahraniční a bezpečnostní politiky a také v oblastech justice        

a vnitřních věcí. Evropská unie zastřešuje Evropská společenství a dále politiky a formy 

spolupráce zavedené Smlouvou o EU, proto bývá označována jako struktura o třech pilířích.  

První pilíř (právo ES) je charakterizován svojí komunitární nadstátní povahou4. 

Spolupráce v rámci druhého a třetího pilíře probíhá na mezivládní úrovni, této skutečnosti 

odpovídají i odlišné procedury rozhodování a charakter závaznosti přijímaných aktů v rámci 

jednotlivých pilířů. Smlouva o EU vnesla zásadní změny do dosavadní ucelenosti acquis 

chápaného do té doby jako komunitární právo5.  

 

Obr. č. 1.1: Maastrichtský chrám (podle smlouvy o EU z roku 1992) 

Zdroj: (8), vlastní úprava 

                                                 
3 Smlouva o EU, označována jako Maastrichtská smlouva, byla podepsána 8. února 1992 v Maastrichtu a 
vstoupila v platnost 1. listopadu 1993. 
4 Pojem nadstátnost (supranacionalita) Společenství spočívá zejména v tom, že se členské státy vzdaly některých 
svých práv ve prospěch integrovaného celku. 
5 Komunitární právo, tzv. acquis communautaire lze obsahově charakterizovat jako vše, čeho bylo dosaženo 
v rámci Společenství, obzvláště na poli právním. 

Třetí pilíř 
(mezivládní) 

 

Problematiky: 
- azyl, přistěhovalectví 
- vnější hranice, celní 
- soudy obč. věci 
- soudy trest. věci 
- policejní spolupráce 

Druhý pilíř 
(mezivládní) 

 

Společná 

zahraniční        

a bezpečnostní 

politika 

        Smlouva o Evropské unii 

První pilíř 
(komunitární) 

 

1. ESUO 

2. EURATOM 

3. SES 
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Původní hlava VI. Smlouvy o EU upravovala azylovou politiku, pravidla překračování 

vnějších hranic států Evropské unie a provádění jejich kontrol, přistěhovaleckou politiku         

a politiku týkající se státních příslušníků třetích zemí, boj proti podvodům v mezinárodním 

měřítku, spolupráci soudů v občanskoprávních a trestních věcech, celní spolupráci a policejní 

spolupráci zaměřenou na prevenci a boj proti terorismu, nedovolený obchodu s drogami         

a další formy mezinárodního zločinu jako záležitosti společného zájmu. Tato spolupráce 

zahrnovala v případě potřeby i bezpečnostní aspekty celní spolupráce v rámci unijního 

systému výměny informací prostřednictvím Europolu. 

Smlouva o EU formálně konstituovala spolupráci v oblasti justice a vnitřních věcí 

(JVV). Obdobně jako druhý pilíř byl také třetí pilíř vybudován na zásadách mezivládní 

spolupráce. To znamená, že pro všechna rozhodnutí platila zásada jednomyslnosti, takže 

jednotlivý členský stát mohl svým vetem blokovat jakoukoliv dohodu. I když ve srovnání 

s předcházejícím stavem šlo o zřejmý pokrok, praktické výsledky v nově vytvořeném pilíři 

byly omezené. Kritizována byla těžkopádnost zavedeného systému, která vedla k tomu,        

že Evropská unie v oblastech JVV  nemohla reagovat tak rychle a pružně, jak bylo žádoucí. 

Proto koncepce třetího pilíře formulovaná Smlouvou o EU doznala nedlouho po svém 

zavedení významných změn, které byly souhrnně vyjádřeny v Amsterodamské smlouvě. 

 

 

1.2.3 Amsterodamská smlouva 

 

Třetí fáze spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí byla odstartována podpisem 

Amsterodamské smlouvy6, která novelizovala a doplnila Smlouvu o EU. Právní dokumenty, 

které byly přijímány v období tzv. Maastrichtu by nepřinesly vytvoření společného 

evropského azylového systému, resp. migračního systému, proto došlo k přesunutí oblasti 

azylu a přistěhovalectví do prvního pilíře, tedy do pravomoci orgánů EU. Obsah třetího pilíře 

tak doznal zásadních změn, byl omezen na policejní a soudní spolupráci v trestních věcech. 

Vízová, migrační a azylová politika, problematika občanství Unie zavedeného Maastrichtskou 

smlouvou se tak stala součástí komunitárního práva. Z legislativně právního hlediska            

to znamená závažný posun v právním charakteru přijímaných aktů z oblasti mezivládní 

spolupráce do silně nadnárodního prvního pilíře, ve kterém funguje odlišný způsob 

rozhodování.  

                                                 
6 Označovaná také jako Amsterodam. Byla podepsána 17. června 1997 a v platnost vstoupila 1. května 1999. 
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Třetí pilíř 
(mezivládní) 

 

- celní spolupráce 
- soudy trest. věci 
- policejní spolupráce 

Druhý pilíř 
(mezivládní) 

 

Společná 

zahraniční        

a bezpečnostní 

politika 

        Smlouva o Evropské unii 

První pilíř 
(komunitární) 

 

1. ESUO 

2. EURATOM 

3. SES 
- azyl, přistěhovalectví 
- hranice 
- soudy obč. věci 

 

Obr. č. 1.2: Maastrichtský chrám po Amsterodamské smlouvě 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (8), vlastní úprava 

 

S ohledem na tuto významnou změnu bylo dohodnuto, že Evropská společenství 

budou po dobu přechodného pětiletého období přijímat akty o těchto otázkách na zásadě 

jednomyslnosti. Další důležitou změnou, kterou přinesla Amsterodamská smlouva,                

je začlenění tzv. Schengenských dohod do prvního pilíře. Znamená to, že státy, které jednají  

o přistoupení k Evropské unii musí přijmout tzv. schengenské acquis v plném rozsahu. 

Významně tak byla posílena integrace členských států EU v oblasti justice a vnitřních věcí. 

 

Pokud jde o legislativní dopad Amsterodamské smlouvy do oblasti justice a vnitřních 

věcí, došlo k rozdělení této problematiky jednak do komunitárního práva a jednak do práva 

mezivládního. V Amsterodamské smlouvě byla vytvořena nová hlava IV Smlouvy o založení 

Evropského společenství (SES) „Vízová, azylová, přistěhovalecká i jiné politiky týkající se 

volného pohybu osob“. Článek 61 této hlavy stanoví, že k postupnému vytváření prostoru 

svobody, bezpečnosti a práva přijme Rada do pěti let od vstupu smlouvy v platnost mimo jiné 

opatření k zajištění volného pohybu osob a s tím spjatá doprovodná opatření, která se týkají 

kontroly na vnějších hranicích, práva azylu a přistěhovalectví. Rada přijme také ostatní 

opatření v oblastech azylu, přistěhovalectví a ochrany práv státních příslušníků třetích států. 

Plné znění tohoto článku je uvedeno v Příloze č. 1. 

Požadavek zajistit zvýšenou bezpečnost pro všechny občany Evropské unie požaduje, 

aby byla navržena a přijata potřebná bezpečnostní opatření, zejména na úseku kontroly 

vnějších hranic Unie a potírání ilegálního přistěhovalectví, při plném respektování ochrany 

lidských práv a principu právního státu. 
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Ministři Evropského společenství zodpovědní za přistěhovalectví schválili v Londýně 

v roce 1992 tři rezoluce (tzv. Londýnské rezoluce). Ty definovaly "zjevně neopodstatněné" 

azylové žádosti, pojem třetích hostitelských (nebo bezpečných) zemí, kterými žadatelé o azyl 

prošli a kam mohou být navráceni, a země, kde obecně neexistuje vážné riziko 

pronásledování. Tyto koncepty měly zrychlit proceduru posuzování azylových žádostí. 

Rezoluce nejsou závazné a byly aplikovány v některých členských státech EU, stejně jako      

v některých zemích nečlenských.7  

 

V devadesátých letech schválila Rada ministrů EU řadu rezolucí, doporučení               

a společných stanovisek, která také nejsou právně závazná. Mezi přijaté nástroje patří dvě 

doporučení o readmisních dohodách schválená v letech 1994 a 1995. Tato doporučení 

obsahují modelovou dohodu o návratu žadatelů o azyl, jejichž žádost byla zamítnuta nebo 

shledána neopodstatněnou. V letech 1993 až 1996 stanovila série opatření "sdílení břemene" 

principy solidarity v situacích rozsáhlého přílivu uprchlíků. V červnu 1995 schválila Rada 

ministrů rezoluci o minimálních zárukách azylového řízení, která stanovuje procedurální 

práva a závazky. V březnu 1996 bylo schváleno Společné stanovisko o harmonizované 

aplikaci definice "uprchlíka". Mnohá z těchto opatření byla kritiky označena jako proces 

harmonizace na základě nejmenšího společného jmenovatele. 

 

Dne 3. prosince 1998 byl Radou pro justici a vnitřní věci přijat ve Vídni Akční plán8 

(tzv. Vídeňský akční plán). Jeho posláním bylo zajistit plnou a bezodkladnou realizaci 

prioritních úkolů Amsterodamské smlouvy v této oblasti v co možná nejkratším časovém 

horizontu.  

Text akčního plánu není právně závazný, má však velkou váhu v tom smyslu, že úkoly 

v něm specifikované jsou považovány za "politicky závazné" s povinností je plnit. Jeho 

podstatné části jsou využívány při výkladu jednotlivých ustanovení Smlouvy ES i Smlouvy 

EU nebo i ucelených témat. Obsahuje otázky výběru kritérií pro priority a vymezuje úkoly          

ve vztahu k přijímaným opatřením v politikách souvisejících s volným pohybem osob a         

v oblasti policejní a soudní spolupráce v trestních věcech. V prvním případě jde                      

o komunitární opatření v oblasti azylu, vnějších hranic, přistěhovalectví a soudní spolupráce 

v občanskoprávních věcech.  

                                                 
7 UNHCR, [19]. 
8 Akční plán Rady a Komise o nejlepších způsobech provádění ustanovení Amsterodamské smlouvy o vytvoření 
prostoru svobody, bezpečnosti a práva (1999/C 19/01). 
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Evropská rada na svém setkání v Tampere (15.-16. října 1999, Finsko), které jednalo 

o urychlení procesu směřujícího k vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti 

stanovila hlavní oblasti a priority, v rámci kterých by měla být přijata nezbytná opatření, aby 

byl uvedený prostor skutečně vytvořen. Vyzvala rovněž k využití všech prostředků 

definovaných Amsterodamskou smlouvou a k dodržení stanovených termínů pro přijetí 

příslušných opatření. Dokument z Tampere zdůrazňuje, že Amsterodamská smlouva dává 

Unii za úkol zajistit, aby svobodu, jejíž součástí je i právo volně se pohybovat v rámci celé 

Unie, bylo možné využívat v podmínkách všem dostupné bezpečnosti a práva. K tomu           

je zapotřebí vytvořit právní prostor, v němž lidé mají stejně snadný přístup k soudům a dalším 

orgánům v kterémkoliv členském státu jako ve své vlastní zemi.  

Dokument z Tampere se zabývá rovněž opatřeními na úseku společné azylové             

a imigrační politiky Evropské unie a otázkami zajištění společného právního prostoru v rámci 

celé Unie a otázkou výraznějšího působení Unie navenek. Požaduje, aby Unie rozvíjela 

společnou imigrační a politiku a aby přitom zároveň přihlížela k potřebě soustavné kontroly 

vnějších hranic s cílem zastavit ilegální přistěhovalectví a současně zintenzivnit boj proti 

organizátorům této trestné činnosti. Do těchto aktivit má být plně zapojen Evropský policejní 

úřad. Dokument také předpokládá vytvoření společného evropského azylového systému pro 

Evropskou unii, který by vedl ke společnému azylovému řízení a jednotnému statusu azylantů 

na celém území Unie. Evropská rada v Tampere také přijala opatření k přípravě návrhu 

Charty základních práv Evropské unie a vyzvala členské státy k urychlení práci na této 

Chartě. Hlavní směr činnosti tvoří také posílení evropského občanství 

 

 

1.2.4 Smlouva z Nice 

 

Čtvrtou fázi spolupráce v oblasti JVV započala ratifikace Niceské smlouvy9. 

Rozšíření EU o 10 členů si vynutilo revizi zakládacích smluv. Smlouva z Nice nepřináší 

žádnou zásadní změnu do institucionálního rámce Unie, ale pouze modifikuje jeho určité 

oblasti jako je posílení rozhodování kvalifikovanou většinou, novou úpravu úzké spolupráce  

a změny v soudnictví. Patrně nejvýznamnější je novelizace principu flexibility a také 

ustanovení týkající se obrany základních hodnot Unie a dále je podrobně upravuje pro 

jednotlivé pilíře.  

                                                 
9 Smlouva byla sjednána v prosinci roku 2000, podepsána 26. února 2001 a vstoupila v platnost 1. ledna 2003. 
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Smlouva z Nice měla dořešit to, co Amsterdamská smlouva nedokončila. Proto 

potvrzuje podmínky dané touto smlouvou, tedy: respektování platných smluv, zachování 

acquis communautaire, otevřenost celého systému a přidává omezení, že k aktivitě na základě 

zesílené spolupráce může dojít pouze po vyčerpání standardních možností rozvoje. 

Smlouva z Nice dále začleňuje Chartu základních práv mezi společné dokumenty 

Evropské unie. Také Smlouva z Nice zůstala "na půl cesty", a tak se její problémy objevily v 

textu navrhované ústavy Evropské unie, jejíž součástí je i Listina základních práv občanů EU. 

 

Dne 4. prosince 2003 byl Evropskou radou přijat Haagský program. Tento nový 

víceletý program s podtitulem „posílení svobody, bezpečnosti a práva v EU“ navazuje           

na dosažené výsledky v oblasti justice a vnitřních věcí v uplynulých pěti letech10 a vytyčuje 

nové cíle, které zohledňují přijetí Ústavy EU pro období let 2005 – 2010. Haagský program 

bere v úvahu konečné hodnocení učiněné Komisí v Programu z Tampere, stejně tak jako 

poznámky přijaté během konzultací s občany.  

Dne 28. června 2006 přijala Komise první zprávu s vyhodnocením realizace 

Haagského programu. V této souvislosti také učinila návrh mechanismu poskytujícího 

efektivní hodnocení realizace a výsledků politik na území Společenství. Zároveň prozkoumala 

možnosti ve zlepšování rozhodování a jednání na území „svobody, bezpečnosti a práva EU“, 

a to na základě současných smluv. To zahrnuje komunikaci na přizpůsobení smlouvy 

Evropské komise k poskytování efektivnější soudní ochrany prostřednictvím Evropského 

soudního dvora. 

 

Co se týče budoucího vývoje, Ústavní smlouva (tzv. Euroústava), posilovala cíl 

nabídnout občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva. Hlavním úkolem evropské ústavní 

smlouvy bylo zjednodušit stávající právní rámec evropské integrace. Původně měla být 

smlouva schválena na prosincovém summitu EU v roce 2003, avšak jednání skončila fiaskem 

a kompromisní dohody se podařilo dosáhnout až o půl roku později. Ratifikační proces byl 

přerušen v roce 2005. V červenci 2007 byla zahájena mezivládní konference, jejímž cílem 

bylo vypracovat text nové smlouvy. Ten je stručnější než Euroústava a nenahrazuje všechny 

dosavadní smlouvy, ale pouze je novelizuje.  

                                                 
10 Období od 1. května 1999 do 1. května 2004. 
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Současný dokument je nazýván Lisabonskou smlouvou11, byl podepsán 13. prosince 

2007 v Lisabonu a zařadí se za Maastrichtskou, Amsterodamskou či Niceskou smlouvu. 

Prostor svobody, bezpečnosti a práva byl Lisabonskou smlouvou pozměněn především díky 

zrušení pilířové struktury Společenství. Obecně se v této oblasti bude hlasovat kvalifikovanou 

většinou a bude uplatňována právní procedura řádného legislativního postupu. Politiky 

týkající se udělování azylu, přistěhovalectví, kontrol na hranicích a víz jsou považovány        

za společné politiky Unie, řízené zásadami solidarity a spravedlivého rozdělení 

odpovědnostmi mezi členskými státy.12  

Lisabonská smlouva, v čl. 2 stanoví, že „Unie poskytuje svým občanům prostor 

svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic, ve kterém je zaručen volný pohyb osob    

ve spojení s vhodnými opatřeními týkajícími se ochrany vnějších hranic, azylu, 

přistěhovalectví a předcházení a potírání zločinnosti“. Dále Hlava IV Amsterodamské 

smlouvy o vízové, azylové a přistěhovalecké politice a jiných politikách týkajících se volného 

pohybu osob se v Lisabonské smlouvě nahrazuje novou hlavou IV s názvem „PROSTOR 

SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA“. První kapitola této hlavy je uvedena v příloze č. 2. 

Než Lisabonská smlouva vstoupí v platnost a Evropa se podle jejího znění začne řídit, 

je nutné, aby členské státy vyjádřily souhlas s jejím obsahem. I tentokrát se  bude konat 

ratifikační kolečko ve všech národních státech Evropské unie.  

Pokud proběhnou ratifikační procesy ve všech členských státech úspěšně a včas, měla 

by vstoupit v platnost 1. ledna 2009, tj. na začátku českého předsednictví. 

 
 

1.3 Schengenské dohody 

 

Jde o označení mezivládní spolupráce v oblasti odstraňování kontrol na společných 

hranicích států Evropské unie, která se rozvinula nad rámec Smlouvy o založení ES                

a Smlouvy o EU na základě tzv. Schengenských dohod (tzv. Schengen). Schengenským 

dohodám předcházely tzv. Saarbrückenské dohody sjednané mezi Francií a SRN 13. června 

1984, které reagovaly na protesty evropských řidičů vozidel pro dálkovou silniční přepravu 

proti velkým zdržením na společných hranicích obou států. Cílem tzv. Saarbrückenské 

dohody bylo postupné odstraňování kontrol na francouzsko-německých hranicích a zavedení 

volného pohybu osob mezi oběma státy.  

                                                 
11 Celý název dokumentu zní Lisabonská smlouva pozměňující smlouvu o Evropské unii a smlouvu o založení 
Evropské unie. 
12 Euroskop, [41]. 
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Poté následovala jednání Francie a SRN o obdobných opatřeních se státy Beneluxu, 

která vyústila 14. června 1985 podpisem první Schengenské dohody o postupném rušení 

kontrol na společných hranicích. Dohodu podepsalo v lucemburském Schengenu pět zemí 

Evropských společenství – Belgie, Francie, Lucembursko, Nizozemsko a SRN. Dohoda byla 

uzavřena mimo smluvní rámec ES a byla otevřena všem členským státům Evropských 

společenství. Cílem této dohody bylo zrušení kontrol na společných hranicích (tzv. vnitřních 

hranicích) při pohybu státních příslušníků členských států ES a usnadnění pohybu zboží         

a služeb. Dohoda byla velmi obecná a nepodléhala ratifikaci. Členské státy se podle ní 

zavazovaly do 1. ledna 1990 vypracovat akční program pro její realizaci.  Z dnešního pohledu 

má Schengenská dohoda především politický význam, neboť vytvořila chybějící instrument 

k zajištění volného pohybu osob a zboží a umožnila spuštění tzv. schengenské spolupráce. 

O pět let později, dne 19. června 1990 sjednaly signatářské státy dohody z roku 1985 

tzv. Schengenskou prováděcí úmluvu, která už však ratifikaci vyžadovala, a vstoupila           

po odkladech v platnost 26. března 1995.  

 

K úmluvě později přistoupily 

- Itálie (1990),  

- Portugalsko a Španělsko (1991),  

- Řecko (1992),  

- Rakousko (1995), 

- Dánsko, Finsko, Švédsko (1996) 

 

Norsko a Island, tedy státy, které jsou taktéž členy Severské pasové unie, avšak nikoli 

členy Evropské unie, podepsaly se schengenskými státy dohodu o přidružení. Tím získaly 

v podstatě stejná práva a povinnosti jako plnoprávné členské státy, pouze s výjimkou práva 

hlasovat o přijímaných opatřeních.  

Schengenská prováděcí úmluva je obsáhlý dokument, který rozvádí a specifikuje 

Schengenskou dohodu a zároveň podrobně upravuje podmínky a garance pro vytvoření      

tzv. Schengenského prostoru. Prováděcí úmluva v Hlavě II s názvem „Zrušení kontrol na 

vnitřních hranicích a pohyb osob“ stanoví zejména pravidla pro překračování vnitřních           

a vnějších hranic zúčastněných členských států a řeší navazující problematiku vízovou            

a azylovou, dále policejní spolupráci, včetně přeshraničního pronásledování a sledování 

pachatele, a právní pomoc v trestních věcech. Problematika azylu je podrobně upravena 

v Kapitole 7 s názvem „Příslušnost k projednávání žádostí o azyl“, kde se smluvní strany 
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zavazují projednat každou žádost podanou cizincem na území některé z nich. Úmluva dále 

stanoví určení smluvní strany příslušné k projednání žádosti o azyl. 

Cílem Schengenské prováděcí úmluvy bylo dosáhnout zrušení kontrol pohybu všech 

osob, nejenom státních příslušníků členských států ES, na společných hranicích a usnadnit 

přepravu a pohyb zboží. Úmluva obsahuje ustanovení o fungování tzv. Schengenského 

informačního systému (SIS), včetně otázky ochrany osobních údajů. SIS je společný 

informační systém, který poskytuje zúčastněným státům a orgánům jimi určeným, pomocí 

automatizovaného vyhledávání informace o osobách a věcech, a to pro účely hraničních 

kontrol, vnitrostátních policejních a celních kontrol, vydávání víz, povolení k pobytu              

a postupu vůči cizincům.  

 

Členské státy Schengenských dohod reagovaly na myšlenku vytvořit „Evropu občanů“ 

a také na zavedení jednotného vnitřního trhu, jehož cílem bylo uvolnit pohyb osob, zboží, 

služeb a kapitálu mezi členskými státy ES. Původní schengenský systém měl sloužit jako 

„laboratoř Evropy v oblasti volného pohybu osob“. Zároveň s odstraňováním policejních         

a celních formalit u osob překračujících vnitřní hranice mezi zúčastněnými státy byla 

přijímána série mechanismů a konkrétních opatření sledujících udržení nebo i zvyšování 

úrovně veřejné bezpečnosti uvnitř členských států.  

 

Vývoj schengenské spolupráce byl ovlivňován vývojem jednotného evropského 

vnitřního trhu, který neprobíhal hladce. O realizačních těžkostech vypovídá fakt, že závazek 

zavést volný pohyb osob uvnitř jednotného vnitřního trhu byl několikrát oddálen, což se 

projevilo na realizaci závazků podle Schengenské dohody. V Evropských společenstvích       

se objevily také problémy spojené s rozdílnou interpretací závazku zajistit volný pohyb osob. 

Velká Británie a to určité míry také Irsko a Dánsko vykládaly volný pohyb osob přes vnitřní 

hranice tak, že se vztahuje pouze na občany členských států Společenství a nikoliv na státní 

příslušníky třetích zemí, kteří mají trvalý pobyt na území jiných členských států Společenství. 

Toto pojetí však odmítaly ostatní členské státy Společenství a také Evropská komise, které 

zastávaly názor, že svoboda pohybu se má aplikovat bez jakékoliv diskriminace na všechny 

osoby s legálním pobytem na území Společenství bez ohledu na jejich státní příslušnost. 

V této věci se nepodařilo dosáhnout dohody, což se projevilo na výsledném textu 

Amsterodamské smlouvy. Přes nevídaný rozsah práv, které volný pohyb osob občanům Unie 

přinesl, není svoboda pohybu v Evropské unii absolutní. První omezení se týká činností, které 

jsou spjaty s výkonem veřejné moci a mohou tak být vyhrazeny pouze státním příslušníkům 
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domovského státu. Státy také mohou omezit právo volného pohybu z důvodu veřejného 

pořádku, veřejné bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 

Na mezivládní konferenci členských států Evropské unie (1996 – 1997) vyjádřily 

členské státy zájem na tom, aby byla jejich spolupráce začleněna do právního                           

a institucionálního rámce Smluv o ES/EU. V tomto směru bylo dosaženo shody, schengenský 

systém byl začleněn do rámce Evropské unie. Přijetím Amsterodamské smlouvy tak nastala 

nová etapa rozvoje schengenského systému.  

Základním právním dokumentem pro tento proces je „Protokol o začlenění 

schengenského acquis do rámce Evropské unie“ (tzv. Schengenský protokol), implementace 

acquis byla uskutečněna k 1. květnu 1999. Dosažený výsledek může být označen jako proces 

postupné komunitarizace schengenského systému. Začlenění schengenského acquis do rámce 

Evropské unie a zejména pak zařazení konkrétních důležitých politik do komunitárního rámce 

prvního pilíře bylo současně reakcí na stále rostoucí kritiku, že oblasti justice a vnitřních věcí 

byly mimo kontrolu Evropského parlamentu a Evropského soudního dvora. Implementace 

acquis Schengenu tak bude i nadále věcí států, které tvoří tzv. Schengenskou skupinu. 

Až do 21. prosince 2007 byly do schengenské spolupráce zapojeny všechny státy 

evropské „patnáctky“ s výjimkou Velké Británie a Irska, které se podílejí jen na některých 

aspektech této spolupráce a nadále provádějí kontroly na všech úsecích svých státních hranic. 

V současné době je do schengenské spolupráce zapojeno 24 států: 

- 22 členských zemí EU: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, 

Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, 

Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko; 

- 2 nečlenské země EU: Island a Norsko. 

 

 

1.4 Dublinská konvence 

 

V souvislosti s rozhodnutím vytvořit trh bez vnitřních hranic mezi státy Evropských 

společenství se dostala do popředí zájmu otázka udělování azylu v jednotlivých členských 

státech ES. K tomuto účelu uzavřely členské státy 15. června 1990 v Dublinu Úmluvu určující 

stát odpovědný za posouzení žádosti o azyl podané v jednom z členských států ES,              

tzv. Dublinskou úmluvu. Úmluva vstoupila v platnost 1. září 1997 a nahradila do té doby 

platná ustanovení Schengenské prováděcí úmluvy, která se týkala právě azylu.  
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Po vstupu Amsterodamské smlouvy v platnost spadají otázky azylu pod první pilíř 

Evropské unie a jsou upravovány právními nástroji komunitárního práva. Dublinská úmluva 

vychází z potřeby sjednotit postupy při posuzování žádosti o azyl, s ohledem na vytvoření 

společného prostoru bez vnitřních hranic, a má zaručit každému žadateli o azyl, že nebude 

dlouho ponechán v nejistotě pokud jde o výsledek řízení a nebude vracen z jednoho členského 

státu Unie do druhého, aniž by některý z těchto států uznal svou kompetenci k posouzení 

žádosti o azyl. Tímto je zároveň sledováno vyloučení možnosti vícenásobného podávání 

žádostí o azyl v dalších členských státech. Dublinská úmluva vychází ze zásady,                   

že odpovědnost za posouzení žádosti o azyl přísluší právě tomu členskému státu, který je 

zodpovědný za kontrolu vstupu cizince na území členských států.  

Existují také výjimky z „dublinských kritérií“. Každý členský stát Unie má právo 

přezkoumat žádost o azyl, která mu byla předložena, za předpokladu, že s tím žadatel souhlasí 

(tzv. doložka o svrchovanosti). Každý členský stát Unie může též z humanitárních důvodů 

přezkoumat žádost o azyl na základě požadavku jiného členského státu, pokud si to žadatel     

o azyl přeje (tzv. humanitární doložka).  

Další podrobnosti azylového řízení a navazující otázky jsou upřesněny v několika 

usneseních Rady vydaných k realizaci Dublinské úmluvy. Důležitou roli v tomto procesu 

zastává EURASIL, síť EU pro odborníky pracující v terénu v oblasti azylových záležitostí, 

která byla zřízena v červenci roku 2002 v důsledku rozhodnutí Výboru stálých zástupců ze 

dne 6. března zastavit činnost skupiny CIREA, založené v roce 1992. 
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2 Proces vytváření a současné problémy unijní imigrační a azylové 

politiky 

 

Ačkoliv stále platí, že většina lidí na tomto světě prožije celý svůj život na místě, kde 

se narodila, je zřejmé, že díky stále se zvyšujícímu celkovému počtu obyvatel Země, se budou 

počty lidí hledajících obživu a místo k žití mimo hranice své domovské země zvyšovat. 

Zahraniční migrace se uskutečňuje jako emigrace, což je vystěhování ze země             

a imigrace, přistěhování. Imigrace má podobu jak legálního, tak ilegálního přistěhování, dále 

podobu utečenectví a žádostí o azyl. Data o rozsahu migrace nejsou příliš spolehlivá, protože 

si mnohé země nevedou vůbec žádné záznamy o počtech lidí, kteří se vystěhovali ze země, 

údaje o přistěhovalcích jsou také nepřesné, neboť ilegální imigrace tvoří v mnoha zemích 

poměrně významnou součást celého procesu. 

Problematika migrace a azylu je komplexní fenomén mezinárodního významu, který 

má zásadní dopady na nejrůznější oblasti společenského, hospodářského a politického života 

země. Tyto dopady mohou být jak negativního charakteru, v souvislosti s bezpečnostními 

riziky a nelegální migrací, tak mohou mít i pozitivní přínos, jako jeden z nástrojů řešení 

nepříznivého společensko-ekonomického vývoje, který je poznamenán stárnutím populace. 

 Prioritou v oblasti imigrace je v souladu se Zásadami politiky vlády v oblasti migrace 

cizinců formulovat účinná opatření, která budou podporovat řízenou legální migraci a zároveň 

minimalizovat migraci nelegální. Základním cílem odboru v oblasti azylové problematiky je 

poskytnout účinnou ochranu a pomoc cizincům v těžké životní situaci, která je v souladu 

s podmínkami vymezenými v zákoně o azylu a zároveň zabránit účelovému zneužívání 

institutu azylu. 

 

 

2.1 Imigrační politika 

 

Imigrace je téma, kterým se představitelé zemí Evropské unie a jednotliví občané 

zabývají téměř každodenně. Evropské státy včetně České republiky se zatím imigraci více či 

méně propracovanými způsoby brání. Přistěhovalectví je emocionální a velmi sporná 

záležitost, kterou někteří evropští občané vnímají jako ohrožení národní identity. Proto zavádí 

víza, přepravní sankce, kontrolu pasažérů ještě před odletem z jejich domovské země a mnoho 

dalších opatření, jejichž smyslem je omezení imigrace do Evropské unie a některých zemí 
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střední Evropy. Výsledek těchto opatření je dnes již zřejmý: narůstající počet ilegálních 

imigrantů, kteří z nedostatku jiných možností volí nelegální způsob imigrace.                             

Přesto lze z krátkodobého ekonomického hlediska argumentovat tím, že Evropa 

přistěhovalce potřebuje proto, aby překonala nedostatek pracovních sil. Některá odvětí 

hospodářství, jako je zemědělství, stavebnictví, hotely a restaurace, služby pro domácnosti      

a jednotlivce dál fungují jen díky nekvalifikovaným pracovníkům z řad přistěhovalců. 

Evropští zaměstnavatelé také stále více hledají vysoce kvalifikované, vzdělané přistěhovalce, 

např. v oblasti informačních technologií. Z dlouhodobého pohledu se bude muset Evropa 

vyrovnat s dvěma směry vývoje, se zpomalením růstu populace a prudkým zvýšením 

průměrného věku obyvatelstva.  

 

Přistěhovalectví je velmi složitou záležitostí s ekonomickými, sociálními, právními      

a kulturními dopady, což znamená, že jej nemohou řešit jednotlivé členské státy samostatně. 

Vzhledem k existenci ekonomické mobility, jednotného evropského trhu a trvalého rušení 

hranic uvnitř Evropy, jsou zapotřebí standardní politiky Unie, které se týkají povolení             

k pobytu, práva přistěhovalců přivést s sebou členy svých rodin a otázky legálních způsobů 

přistěhovalectví. Proto, když se v roce 1999 sešli ve finském Tampere představitelé vlád, 

dospěli k závěru, že „jednotlivé, ale vzájemně související otázky azylu a migrace vyžadují 

vypracování společné politiky EU.“  

Pro správnou imigrační politiku je potřeba mít nastavena naprosto přesná pravidla. 

Jejich součástí by asi mělo být i hodnocení zájemců o získání trvalého pobytu, a to na základě 

předem stanovených kriterií. V úvahu přichází také stanovení kvót pro příliv imigrantů           

z jednotlivých zemí. Aktivní imigrační politice by pak mělo napomáhat například pokrývaní 

potřeb zaměstnavatelů v konkrétních profesích, které by tak měly přednost. Kritice byl 

naopak podroben současný systém, který staví zájemce o imigraci do nerovnoprávného 

postavení vůči úředníkům.  

 

 

2.1.1 Společná imigrační politika 

 

Imigrace je mezinárodní jev, který se týká a ovlivňuje všechny členy Společenství. 

Imigrační politika Evropská unie se zabývá problémy, jako jsou ekonomická migrace 

(podmínky přijetí a pobytu pracovníků ze třetích zemí), integrace přistěhovalců do EU, 

vracení ilegálních imigrantů, dopady ekonomické migrace na země jejího původu (včetně 
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odlivu mozků) a vztahy k třetím zemím. Evropská unie aktivně spolupracuje se zeměmi, které 

jsou zdrojem větší části imigrace, za účelem zlepšení budoucnosti jejich občanů v jejich 

domácím prostředí. Existují také speciální programy na podporu dodržování lidských práv      

a demokracie a také na stimulaci hospodářského rozvoje.  

 Navzdory restriktivní imigrační politiky, která byla příhodná od roku 1970 pro většinu 

členských států, stoupal počet legálních i  nelegálních přistěhovalců, kteří přicházeli do EU 

společně s osobami hledajícími azyl. Probíhající výzkumy byly proměnlivé a měly zabránit 

nelegální migraci a zaměřit se zejména na obchodníky a pašeráky. Kromě toho se připouští, 

že EU potřebuje přistěhovalce v určitých odvětvích a oblastech aby se mohla zabývat svými 

ekonomickými a sociálními potřebami. 

 

V říjnu 1999 v Tampere uznali nejvyšší představitelé států a vlád, že k řízení migrace 

je nezbytný společný postup a rozhodli se, že vypracují společnou imigrační politiku. 

Členské státy musely odsouhlasit vývoj společné imigrační politiky na úrovni Společenství. 

Evropská komise učinila návrhy pro rozvíjení této politiky, přičemž většina z těchto návrhů je 

začleněna do legislativy EU. Shodli se, že by stávající národní legislativa pro oblast imigrace 

měla být harmonizována tak, aby bylo možné regulovat migrační toky v souladu s potřebami 

hospodářství a schopnosti Evropské unie přijímat a integrovat nové imigranty. 

 Byly předloženy návrhy, jak stanovit kritéria k přijímání legálních imigrantů do EU,    

a to jak podporovat jejich integraci, tak i omezit nelegální imigraci a nezákonné obchodování 

s lidmi. Tato pravidla se nebudou vztahovat na Dánsko, které se rozhodlo nebýt účastníkem 

Oddílu IV Amsterodamské Smlouvy. Irsko a Spojené království, si v záležitosti přijímání 

legislativy EU v oblasti imigrace, ponechaly právo rozhodovat případ od případu. 

 

Imigrační politika se dotýká citlivých otázek, jakými jsou např. míra 

nezaměstnanosti, sociální soudržnost a kulturní rozdílnost, hraniční kontroly, a také 

prosazování práva a národní bezpečnost. Pro harmonizaci národních legislativ, které upravují 

přijímání a pobyt státních příslušníků zemí mimo EU bylo připraveno pět legislativních 

nástrojů. 

 

1. V září roku 2003 byla schválena směrnice o právu na spojení rodin č. 2003/86/ES. 

Tato směrnice byla prvním právním dokumentem, který Evropská unie v oblasti 

legální imigrace přijala. Stanoví podmínky, za nichž mají státní příslušníci třetích 
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zemí, kteří legálně pobývají v některém členském státě, právo přivést si do EU 

manžela, manželku či nezletilé děti. 

2. V listopadu roku 2003 byla přijata směrnice o postavení rezidentů s povolením 

k dlouhodobému pobytu č. 2003/109/ES. Tato směrnice zaručuje státním příslušníkům 

třetích zemí, kteří na základě povolení pobývají v EU již alespoň pět let, rovné 

zacházení ve většině sociálních či ekonomických oblastí. Za určitých podmínek jim 

také zaručuje právo přestěhovat se do jiného členského států, a to za účelem studia, 

zaměstnání nebo z jiných důvodů. 

3. V prosinci 2004 byla přijata směrnice o podmínkách přijímání státních příslušníků 

třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy 

nebo dobrovolné služby č. 2004/114/ES. Tato směrnice byla vytvořena na podporu 

mobility studentů, stážistů a dobrovolníků (Socrates, Evropská dobrovolná služba). 

4. Evropská unie se také chystá usnadnit přijímání výzkumných pracovníků ze třetích 

zemí, což je součástí její snahy podpořit evropský výzkum a přilákat větší počet 

vědců. 

5. V roce 2001 schválila Komise návrh směrnice stanovující harmonizovaná pravidla EU 

pro podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí, a to za účelem 

placeného zaměstnání nebo provozování samostatné výdělečné činnosti. V prosinci 

2005 předložila Komise „Strategický plán politiky legální migrace“, který obsahoval 

mimo jiné i pravidla pro povolování vstupu migrujících pracovníků na území Unie. 

Tento plán je zaměřen zejména na ekonomickou migraci. Od roku 2007 je realizována 

řada konkrétních iniciativ. 

 

 

2.1.2 Podpora integrace migrujících osob do jejich hostitelských zemí 

 

 Integrace státních příslušníků třetích zemí do členských států nemá právní základ 

ve Smlouvě o ES, je však jedním z největších problémů, kterému musí čelit společná 

imigrační politika. Současně je i klíčovým prvkem při rozvíjení hospodářské a sociální 

soudržnosti uvnitř EU. 

 EU aktivně podporuje výměnu informací a dobrých zkušeností v oblasti integrace 

prostřednictvím Národních kontaktních bodů pro integraci, založených v roce 2002, a zavedla 

rovněž zákonný rámec pro boj proti diskriminaci, rasismu a xenofobii, které mohou integrační 

proces vážně narušovat. 
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Komise v roce 2003 zveřejnila sdělení o imigraci, integraci a zaměstnanosti,           

ve které zdůrazňuje, že i když imigrace nepřinese řešení všech dopadů demografického 

poklesu a stárnutí, pro zajištění budoucích potřeb pracovního trhu EU bude potřeba zvýšit 

příliv migrujících osob. To platí především vzhledem k nadcházejícím předpokládaném 

poklesu počtu obyvatelstva EU v produktivním věku po roce 2010. První výroční zpráva 

Komise na téma migrace a integrace v Evropě (předložena v roce 2004) také uvádí,               

že zlepšení přístupu na pracovní trh, lepší jazykové znalosti i vzdělání budou představovat 

nezbytné podmínky pro úspěšnou integraci migrujících osob. 

  

 

2.2 Azylová politika 

 

Azyl je ochranný pobyt, který stát poskytuje příslušníku jiného státu nebo osobě bez 

státní příslušnosti. Obsah azylové ochrany je založen na mezinárodních úmluvách, proces 

udělování azylu a jeho realizace pak spadá do kompetence jednotlivých států, které jsou 

povinny tuto ochranu poskytovat. Právo na azyl je garantováno v Chartě základních práv 

Evropské unie13. 

Právní komunitární základ azylové politiky EU představuje článek 63 Smlouvy           

o založení ES, což znázorňuje Příloha č. 1. Jako součást realizace základního cíle, jímž je 

dosažení volného pohybu osob v rámci celé Evropské unie, přijímá Rada příslušná opatření, 

která se týkají azylu, přistěhovalectví a práva pobytu státních příslušníků třetích zemí. 

Z pohledu realizace stanovených priorit je rozdílně přistupováno k přistěhovalecké politice  

na straně jedné a azylové politice na druhé. Zvláštní prioritou zajišťování integrace a práv 

příslušníků třetích zemí, kteří se legálně zdržují na území Unie, jakož i poskytování nezbytné 

ochrany těm, kdo ji potřebují, když ne zcela splňují kritéria Ženevské úmluvy o uprchlících14. 

Cílem těchto a navazujících opatření je zřídit fungující prostor svobody, bezpečnosti    

a práva v pěti letech po vstupu Amsterodamu v platnost.15 Jako důsledek potřeby zajistit 

zvýšenou bezpečnost pro všechny „evropské“ občany vyžaduje dosažení tohoto cíle, aby byla 

přijata účinná původní opatření, zejména na úseku kontrol na vnějších hranicích Unie             

                                                 
13 Článek 18 Charty základních práv Evropské unie – Právo na azyl 
Právo na azyl je zaručeno ve shodě s právními předpisy Ženevské úmluvy z 28. července 1951 a protokolu z 31. 
ledna 1967 vztahujících se k postavení uprchlíka a v souladu se zakládající smlouvou o Evropském společenství. 
14 Ženevská úmluva určuje minimální obsah azylového práva, nezakotvuje však procedurální stránku azylové 
politiky, která je v kompetenci států. 
15 PIKNA, B. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu (oblast policejní a justiční spolupráce). 
Praha: Linde 2003, s. 149. 
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a potírání ilegálního přistěhovalectví. V případě potřeby mají být otázky týkající se azylu 

projednány s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Cílem společné 

azylové politiky je vytvořit minimální standardy a kvóty napříč EU. 

 

 

2.2.1 Společná azylová politika 

 

Společná azylová politika Unie včetně společného evropského azylového systému je 

významnou součástí cíle Evropské unie postupně vytvořit oblast svobody, bezpečnosti           

a práva, která bude otevřená osobám, které z důvodu zvláštních okolností oprávněně hledají 

ochranu ve Společenství. 

Evropská rada v Tampere se usnesla, že bude pracovat na společném evropském 

azylovém systému, jehož základem bude plné a všeobsažné uplatňování Ženevské úmluvy     

o uprchlících z 28. července 1951 doplněné Newyorským protokolem z 31. ledna 1967      

(tzv. Ženevská úmluva). Má se tak zaručit, aby nikdo nebyl vrácen tam, kde by byl vystaven 

persekuci, tj. dodržování zásady zákazu vrácení. V této souvislosti je třeba zmínit též 

společný postoj o harmonizování používání definice pojmu uprchlík16 podle Směrnice rady   

č. 2008/83/ES. Systém má rovněž zahrnovat jasnou a realizovatelnou metodu určení 

členského státu, který je odpovědný za posouzení žádosti o azyl, což není upraveno 

v Ženevských úmluvách o uprchlících. 

Tento stav umožňoval provozování tzv. asylum shopping, což znamenalo, že žadatel 

o azyl po odmítnutí v jednom státě Společenství žádal postupně o azyl v dalších členských 

státech.  

V rámci spolupráce členských států Evropského společenství byla azylová 

problematika zakotvena v Schengenské prováděcí úmluvě z roku 1990. S přihlédnutím 

k tomu, že členy Schengenských dohod nebyly všechny členské státy, přijalo Evropské 

společenství 15. června 1990 Dublinskou úmluvu17, která je blíže vysvětlena v kapitole 1.4. 

V únoru 2003 přijala Rada EU nařízení č. 343/2003/ES, kterým se stanoví 

mechanismy pro určení členského státu k posouzení žádosti o poskytnutí azylu. Toto nařízení, 

označované jako „Dublin II“, nahrazuje Dublinskou úmluvu. Členským státům se podařilo 

                                                 
16 Dle Úmluvy o právním postavení uprchlíků – Uprchlík je osoba, která „se nachází mimo svou vlast a má 
oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů 
příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů, je neschopna 
přijmout, nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám, odmítá ochranu své vlasti…“ 
17 Úmluva představovala mezinárodní smlouvu uzavřeného typu, a tudíž nebyla nástrojem evropského práva. 
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přijmout minimální standardy EU, přijetím objektivních kritérií určujících, který členský stát 

bude zodpovědný za konkrétní žádost o azyl. To by mělo zabránit, aby si žadatelé o azyl 

vybírali cílovou zemi. Dále byly přijaty zásadní směrnice, které řeší minimální úroveň 

ochrany uprchlíka, které stanoví minimální standardy ubytování, zdravotní péče apod. Byly 

také dohodnuty azylové procedury garantující minimální ochranu pro uprchlíky. 

Pokud jde o postupné zavedení společného azylového systému, který by měl 

z dlouhodobého pohledu vést ke společnému postupu a jednotnému statusu platnému v celé 

Unii pro osoby, kterým byl udělen azyl, je vhodné, aby při provádění nezbytných zlepšení     

na základě zkušeností byly potvrzeny zásady Dublinské úmluvy, jejíž provádění by podnítilo 

proces harmonizace azylových politik. Společné zpracování žádostí o azyl členů jedné rodiny 

jediným členským státem tak umožňuje důkladné posouzení žádostí a přijetí odpovídajících 

rozhodnutí.  

 

Žádost o azyl 

 Žádostí o azyl se rozumí žádost podaná státním příslušníkem třetí země, kterou 

můžeme chápat jako žádost o mezinárodní ochranu ze strany členského státu podle 

Ženevské úmluvy. Každá žádost o mezinárodní ochranu se považuje za žádost o azyl, pokud 

státní příslušník třetí země výslovně nežádá o jiný druh ochrany, o který může požádat 

samostatně. 

 Má být zaručeno, aby každá žádost o udělení azylu podaná cizincem z třetí země 

v některém ze členských států byla zásadně přezkoumána pouze jedním státem. Jen tento stát 

učiní konečné rozhodnutí o žádosti o azyl a v případě jejího zamítnutí také opatření k zajištění 

odchodu cizince z území Unie. Tento postup vede jak ke snížení celkových finančních 

nákladů vynaložených jednotlivými členskými státy v souvislosti s azylovým řízením tak 

k celkovému zefektivnění řízení o udělení azylu jako takového. 

 

Při posuzování žádosti o azyl se zjišťuje, zda: 

- žadatel o azyl má platné povolení k pobytu vydané členským státem Evropské unie 

nebo má platné vízum; 

- členu žadatelovy rodiny bylo přiznáno postavení uprchlíka v některém z členských 

států Evropské unie a zda v tomto státě legálně pobývá; 

- žadatel o azyl přešel vnější hranice Evropské unie ilegálně z nečlenského státu Unie, 

přičemž tato odpovědnost neplatí, pokud žadatel pobýval v jiném členském státě 

alespoň po dobu šesti měsíců. 
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Existují další konkrétní kritéria pro případy, kdy žadatel vlastní více než jedno platné 

vízum či povolení k pobytu, popřípadě již neplatné povolení k pobytu nebo vízum. Přihlíží se 

také k situaci, kdy je vízová povinnost zrušena v členském státě Evropské unie, v němž 

žadatel legálně překročil hranice, ale žadatel podá žádost v jiném členském státě, kde je 

vízová povinnost rovněž zrušena. V tomto případě za přezkoumání odpovědný tento posledně 

jmenovaný stát. Pokud nelze žádné z těchto kritérií uplatnit, je za přezkoumání žádosti 

odpovědný ten stát, kde žadatel podal svou žádost. 

 

 

Lze říci, že současný trend harmonizace azylové politiky v rámci Společenství, a 

hlavně jeho intenzita a hloubka, směrem k jednotnému azylovému systému, je v mnohém 

komplikovaný a nedotažený. Tomu odpovídá i dosavadní legislativní vývoj v oblasti azylu 

reflektující nedostatek politické vůle ze strany členských států Unie shodnout se na 

společných standardech. Hlavním zájmem členských států tak stále zůstává spíše zabraňování 

vstupu na jejich území než ochrana osob požadujících azyl. 

 

 

2.3 Další orgány spolupráce v oblasti imigrační a azylové politiky 

 

2.3.1 Eurodac 

 

V roce 2003 byl nařízením Rady EU č. 2725/2000/ES vytvořen systém Eurodac, 

zřízený a spravovaný Evropskou komisí. Databáze Eurodac členským státům umožňuje 

porovnávat otisky prstů žadatelů o azyl a lidí, kteří na území daného státu pobývají nelegálně. 

Cílem je zjistit, zda jedinec předložil žádost o azyl i v jiném členském státě Společenství. 

Databáze má sloužit k efektivnímu fungování Dublinské konvence. V praxi vypadá použití 

tohoto systému následovně. Každý členský stát sejme otisky prstů žadatele o azyl, který je 

starší čtrnácti let, a zašle je do centrální databáze, kde se porovnávají s otisky, které              

už v databázi jsou. Pokud se tyto otisky shodují s jinými, je žadatel o azyl poslán zpět            

do země, ve které mu byly poprvé sejmuty. 

 

Celý systém je založen na povinném snímání otisků prstů občanů třetích zemí:  

- žadatelů o udělení azylu,  

- a cizinců nelegálně překračujících vnější hranici Unie, 
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- třetí kategorii daktyloskopovaných osob tvoří cizinci ze třetích zemí zadržení až při 

nelegálním pobytu na území členského státu. 

 

Žadatel o azyl má právo být na vlastní žádost informován o všech zpracovaných 

údajích, jež se ho týkají. Pokud zjistí, že tyto informace byly zpracovány v rozporu s tímto 

nařízením nebo se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. října 1995            

o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů, zejména z toho důvodu, že jsou 

neúplné nebo nepřesné, je oprávněn nechat je opravit, vymazat nebo zablokovat. 

 Členské státy mohou uzavřít dvoustranná administrativní ujednání ohledně provádění 

tohoto nařízení. Za tímto účelem bylo v České republice se vstupem do Evropské unie zřízeno 

tzv. Dublinské středisko jako samostatné oddělení v rámci odboru azylové a migrační politiky 

Ministerstva vnitra ČR. Jeho hlavním posláním je identifikace tzv. dublinských případů           

a vydávání příslušných rozhodnutí. Středisko rovněž zajišťuje kontakt s partnerskými 

dublinskými středisky v jednotlivých členských státech Unie. 

 

 

2.3.2 Europol 

 

Evropský policejní úřad je organizace Evropské unie pro prosazování práva, která      

se zabývá zpravodajstvím v oblasti trestné činnosti. Zřízení Europolu bylo schváleno             

už v Maastrichtské smlouvě. Europol sídlí v Haagu a v omezeném rozsahu zahájil svou 

působnost 3. ledna 1994 jako protidrogová jednotka Europol. Postupně se přidávaly další 

důležité oblasti trestné činnosti, jak jsou vyjmenovány v příloze k Úmluvě o Europolu. 

Úmluva o Europolu byla ratifikována všemi členskými státy a vstoupila v platnost dne 1. října 

roku 1998. Po vydání dalších právních aktů v návaznosti na Úmluvu zahájil Europol svou 

činnost v plném rozsahu 1. července roku 1999. 

Cílem Europolu je zlepšovat účinnost a spolupráci mezi příslušnými orgány členských 

států při předcházení a potírání závažné mezinárodní organizované trestné činnosti                  

a terorismu. Posláním Europolu je přispět k prosazování práva a působení Evropské unie proti 

organizované trestné činnosti a terorismu s důrazem na identifikování zločineckých 

organizací. 

 

Europol podporuje činnost členských států při prosazování práva zaměřeného zejména proti: 

- nezákonnému obchodu s drogami, 
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- nezákonným přistěhovaleckým sítím, 

- terorismu, 

- padělání peněz (padělání eura) a dalších platebních prostředků, 

- obchodu s lidmi včetně dětské pornografie, 

- nezákonnému obchodu s vozidly, 

- praní peněz.18 

 

 

2.3.3 Eurojust 

 

Evropská jednotka soudní spolupráce je jedním z nejvýznamnějších projektů, který 

Evropská unie v poslední době realizovala v oblasti spolupráce mezi členskými státy            

ve věcech trestních. Historie projektu Eurojust začala již na zasedání Evropské rady 

v Tampere, kde byl formulován požadavek na zřízení jednotky justiční spolupráce. Jednotka 

Eurojust byla zřízena dne 28. února 2002, která od konce roku 2002 sídlí v Haagu. Eurojust je 

složen z národních státních zástupců, soudců či policejních úředníků s obdobnými 

pravomocemi, vyčleněných jednotlivými členskými státy v souladu s jejich právními řády.  

 

V obecné rovině je Eurojust oprávněn se zabývat všemi druhy trestné činnosti, tj.:  

- nedovolený obchod s drogami,  

- obchod s jadernými a radioaktivními látkami,  

- převaděčství,  

- obchod s lidmi,  

- trestná činnost týkající se motorových vozidel,  

- trestná činnost spáchaná v rámci teroristických činů proti životu, zdraví, osobní 

svobodě a majetku,  

- nedovolené praní peněz,  

- případně jiná závažná trestná činnost, pokud jde o organizovanou kriminální strukturu 

a dva nebo více států je dotčeno příslušnými formami trestné činnosti takovým 

způsobem, který vyžaduje společný postup členských států. 

 

 

                                                 
18 Europol, [39]. 
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2.4 Fondy a komunitární programy na podporu imigrační a azylové politiky 

 

V květnu 2007 přijala Rada celou řadu rozhodnutí, kterými se v rámci obecného 

programu „Solidarita a řízení migračních toků“ zřizuje až do roku 2013 několik fondů, jako 

např. Evropský uprchlický fond, Fond pro vnější hranice, Evropský návratový fond                

a Evropský integrační fond.  

Cílem Fondu pro vnější hranice, zřízeného na základě rozhodnutí Evropského 

parlamentu a Rady č. 574/2007/ES, je přispět k účinné organizaci kontrol a úkolů spojených 

s ostrahou vnějších hranic, k zajištění plynulého překračování vnějších hranic a také k tomu, 

aby příslušníci pohraniční stráže jednotně uplatňovali ustanovení práva Společenství, která se 

týkají hraničních přechodů. Dále má přispět ke zlepšení správy činností, které organizují 

konzulární služby členských států ve třetích zemích v souvislosti s migračními proudy           

ze třetích zemí.  

Evropský návratový fond, zřízený na základě rozhodnutí Evropského parlamentu     

a Rady č. 575/2007/ES, má za cíl podpořit úsilí členských států o zlepšení všech aspektů 

řízení návratů pomocí využití koncepce uceleného řízení návratů. Umožňuje provádění 

společných akcí členských států nebo vnitrostátních akcí v souladu se zásadami solidarity, 

právními předpisy Společenství v této oblasti a základními právy. 

Cílem Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, zřízeného 

na základě rozhodnutí Rady č. 2007/435/ES, je podpora členských států v jejich úsilí umožnit 

státním příslušníkům třetích zemí pocházejícím z odlišného hospodářského, sociálního, 

kulturního, náboženského, jazykového a etnického prostředí, aby splnili podmínky pobytu,     

a usnadnit jejich integraci do evropské společnosti. 

 

 

2.4.1 Evropský uprchlický fond 

 

Evropský fond pro uprchlíky, byl zřízen v roce 2000, aby bylo možno podělit se          

o náklady spojené s přijímáním, integrací a dobrovolnou repatriací osob hledajících azyl nebo 

humanitární ochranu. který podporuje přijímací centra EU a dobrovolné návraty uprchlíků. 

Evropský uprchlický fond byl zřízen rozhodnutím Rady ES č. 2004/904/ES ze dne 2. prosince 

2004 o zřízení Evropského fondu pro uprchlíky na období 2005 - 2010. Úkolem fondu je 

dorovnávat náklady jednotlivých států s největšími počty azylantů, které můžeme vidět 

v grafu 2.1 „Státy s nejvyššími počty žadatelů o azyl v letech 2000 a 2006“. Fond v podstatě 
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přerozděluje část peněz ve společném rozpočtu tak, aby se na těchto nákladech podílela celá 

Unie. 

 

Graf č. 2.1: Státy s nejvyššími počty žadatelů o azyl v letech 2000 a 2006 
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Zdroj: Eurostat [44], vlastní úprava. 

 

Hlavním smyslem Evropského uprchlického fondu (ERF) je podporovat solidaritu 

v rámci Evropské unie v otázkách azylu tím, že povzbudí úsilí členských států při přijímání 

uprchlíků a vysídlených osob a také řešení důsledků jejich přijetí. Národní program vychází 

z obecných zásad daných Rozhodnutím19. Je nezbytné podporovat úsilí členských států 

poskytovat uprchlíkům a vysídleným osobám odpovídající podmínky přijetí včetně 

spravedlivého a účinného řízení o azylu, aby byla chráněna práva osob, jež potřebují 

mezinárodní ochranu. 

Konkrétní pomoc je nutná při vytvoření nebo zlepšení podmínek umožňujících 

uprchlíkům a vysídleným osobám rozhodnout se na základě všech dostupných informací,    

zda opustí území členských států a vrátí se do země původu. 

 

Skupiny, na které jsou akce zaměřeny: 

1. všichni státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří mají 

právní postavení vymezené Ženevskou úmluvou ze dne 28. července 1951 o právním 

postavení uprchlíků a kterým je povoleno pobývat v tomto postavení v některém        

ze členských států;  

                                                 
19 Především o okruhu osob a akcí, na které lze použít prostředky poskytované z ERF. Tyto obecné zásady jsou 
specifikovány konkrétní situací v České republice a z ní vycházející priority dle potřeb státu. 
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2. všichni státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří požívají 

některou z forem mezinárodní ochrany udělovanou členským státem v souladu s jeho 

právními předpisy nebo zvyklostmi;  

3. všichni státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří požádali 

o jednu z forem ochrany uvedenou v bodech 1 a 2;  

4. státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří požívají režimu 

dočasné ochrany v některém členském státě;  

5. osoby, jejichž právo na dočasnou ochranu je právě posuzováno v některém členském 

státě.20 

 

 

2.4.2 Komunitární program ARGO 

 

Rozhodnutím Rady EU č. 2002/463/ES byl zřízen akční program ARGO                   

pro administrativní spolupráci na poli vnějších hranic, azylu, imigrace a víz. Program byl 

spuštěn 1. ledna 2002 a trval do 31. prosince 2006. 

 

Oblasti působení: 

- Vnější hranice: provádění hraničních kontrol v souladu s principy komunitárního 

práva;  

- Víza: soulad s principy komunitárního práva při vydávání víz, harmonizace pravidel 

při zkoumání žádostí o víza, harmonizace výjimek při vydávání víz;  

- Azyl: zajištění společného evropského azylového systému, určování státu 

zodpovědného za prozkoumání žádosti o azyl, sblížení pravidel při uznání a obsahu 

statutu uprchlíka;  

- Imigrace: efektivní a stejnorodé uplatňování pravidel legální imigrace, boj proti 

nelegální imigraci a návrat nelegálně pobývajících osob.21 

 

Typy aktivit, které směly být spolufinancovány z komunitárního programu ARGO 

mohly probíhat ve formě školení, výměny zaměstnanců, akcí na podporu zavádění výpočetní 

techniky, studií, konferencí a seminářů, spolupráce členských států při aktivitách ve třetích 

zemích a jiné. 

                                                 
20 Ministerstvo vnitra ČR, [53]. 
21 Ministerstvo vnitra ČR, [52]. 
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Konečným příjemcem byly národní agentury. Ty jsou definované jako správní 

a soudní úřady členského státu anebo jiné orgány, na které to bylo správními a soudními 

úřady delegováno. Za řízení byla zodpovědná Evropská komise v partnerství se členskými 

státy. Evropská komise připravila roční pracovní program, vyhodnotila a vybírala z návrhů 

předložených národními agenturami. Spolufinancování ze strany EU nepřesáhlo 60% nákladů 

na akci, za výjimečných okolností mohl být podíl zvýšen na 80%. 

 

 

2.4.3 Komunitární program AENEAS 

 

Komunitární program Aeneas byl vytvořen Nařízením (ES) č. 491/2004 Evropského 

parlamentu a Rady z 10. března 2004. Program je zaměřen na finanční a technickou pomoc 

třetím zemím v oblastech azylu a migrace a je časově vymezen na období od 1. ledna 2004  

do 31. prosince 2008. Jeho hlavním cílem je poskytnutí finanční a technické pomoci třetím 

zemím a pomoci jim v jejich úsilí zlepšit řízení migračních toků v celém rozsahu. 

 

Týká se zejména oblastí: 

- informační kampaně, poskytování právního poradenství na problematiku nezákonného 

obchodu s lidmi, nezákonného zaměstnávání v EU;  

- šíření informací a právního poradenství o možnostech legálního zaměstnávání v EU;  

- rozvoj aktivit, které směřují k navázání vztahů mezi místními komunitami v zemi 

původu a legálními emigranty, a tím umožnit sociální a ekonomický rozvoj komunit 

v zemích původu;  

- zavedení systému pro sběr dat;  

- podpora socioekonomické reintegrace navrátilců v jejich zemi původu;  

- pomoc třetím zemím při vyjednávání jejich vlastních readmisních dohod s příslušnými 

zeměmi;  

- zhodnocení institucionálního a administrativního rámce v oblasti ochrany hranice, 

zlepšení řízení ochrany hranic, včetně prostředků operativní spolupráce.22 

 

 

                                                 
22 Ministerstvo vnitra ČR, [51].  
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Přijetím čtyř nástrojů uvedených v čl. 63 odst. 1 Smlouvy o ES byla 1. prosince 2005 

ukončena první fáze zavádění společného evropského azylového systému (CEAS). Cílem 

sledovaným v této fázi bylo harmonizovat právní úpravu členských států na bázi společných 

minimálních standardů zaručujících spravedlivost, účinnost a transparentnost. Poté šlo o to, 

upevnit zavedené struktury a přejít k realizaci druhé fáze systému, která předpokládala 

zavedení společného azylového systému a jednotného statusu pro osoby, jimž je přiznáno 

postavení uprchlíka nebo jimž je poskytována dodatečná ochrana.  

Proces vyhodnocování nástrojů a iniciativ první fáze dosud stále probíhá, avšak 

vzhledem k nutnosti včas předložit návrhy pro druhou fázi, aby mohly být schváleny v roce 

2010, je již nyní nezbytné zahájit hloubkové úvahy a diskusi o budoucí architektuře systému 

CEAS. Aby bylo možno dosáhnout stanovených cílů a přejít ke druhé fázi azylového 

systému, je nutno podporovat především konkrétní spolupráci mezi členskými státy, přičemž 

konečným cílem je zlepšit kvalitu rozhodovacího procesu, který by měl být rychlejší, 

spravedlivější a spolehlivější. 

Na azylové systémy členských států je stále více pohlíženo jako na jednotný regionální 

prostor ochrany. Tento efekt zavedením společného řízení a jednotného statutu ještě zesílí.       

S tím, jak nabývá vnější rozměr azylové politiky EU na významu, očekává se od EU jako 

subjektu sdružujícího 27 států větší role v rámci celosvětového systému ochrany uprchlíků.23 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Zelená kniha o budoucím společném evropském azylovém systému (předložená Komisí). 
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3 Pojetí a realizace imigrační politiky v České republice 

 

Gestorem za problematiku mezinárodní migrace a azylu v České republice, a to jak 

z legislativního hlediska (oblast mezinárodní migrace a azylu), tak i z realizačního hlediska 

(azyl, zčásti mezinárodní migrace) je ministerstvo vnitra. Úsekem ministerstva vnitra, který 

zodpovídá za výkon úkolů v oblasti azylu, uprchlictví, koncepce imigrační politiky, integrace 

cizinců, v otázkách vstupu a pobytu cizinců a schengenské spolupráce, je odbor azylové         

a migrační politiky. 

 
Přirozeným důsledkem migrace je integrace, která je chápána jako proces postupného 

začleňování imigrantů do struktur a vazeb společnosti domácího obyvatelstva. Integrace je 

komplexním jevem, který má své podmínky a politické, právní, ekonomické, sociální, 

kulturní, psychologické a náboženské aspekty. 

Legální migrace a integrace státních příslušníků třetích zemí jsou součástí důležité 

diskuze, která už delší dobu v rámci Evropské unie probíhá. Většina členských států 

zaznamenává migrační jevy a čelí výzvám integrace. Některé země se s problematikou 

přistěhovalectví setkaly teprve nedávno. Jiné země se výzvami spojenými s přistěhovalectvím 

a integrací zabývají již desetiletí, ale ne vždy s uspokojivými výsledky, a v důsledku toho 

přehodnocují své politiky. S ohledem na různé dějiny, tradice a institucionální opatření 

existuje široká škála přístupů k nalezení řešení problémů, které je nutné zvládnout. 

 

 

3.1 Integrace cizinců 

 

Integraci cizinců ztěžuje celá řada skutečností. Členské státy mají různé struktury 

veřejné správy, sociální systémy a vztahy s občanskou společností, mají také různé historické 

zkušenosti s migrací. Populace přistěhovalců se odlišuje nejen v jednotlivých zemích, ale        

i v jejich jednotlivých částech. Rodinný život, vzdělávání, neziskové činnosti, politické 

strany, odbory, náboženství, sociální dialog a další mechanismy a instituce mění svůj tvar pod 

vlivem rychlých socioekonomických změn. Přistěhovalci a uprchlíci se v Evropě stávají se 

součástí měnícího se společenského uspořádání, které je obklopuje. 

Integraci není snadné plánovat, je to dlouhodobý proces, který není přímočarý. 

Integrace má mnoho aspektů a vyžaduje schopnost přizpůsobení od široké řady osob, včetně 

samotných přistěhovalců. Evropské společnosti se musejí stát „učícími se společnostmi“         
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a seznamovat se s novými druhy vztahů a komunikace a s novými a odlišnými skupinami lidí, 

včetně přistěhovalců a uprchlíků. 

 
Největší vliv na zlepšení situace přistěhovalců mají dva procesy, které jsou jádrem 

evropských integračních politik:  

- odstraňování nerovností a  

- získávání dovedností.  

 

Odstraňování nerovností v hospodářském životě, vzdělávání a dalších oblastech je 

úkolem pro všechny subjekty, i když zvláštní odpovědnost leží na těch, kteří vytvářejí  

legislativní rámec. Ústřední význam mají prvky „aktivního občanství“, jako jsou bezpečnost 

pobytu, podpora rodinného života, snazší udělení státního občanství a antidiskriminace. Tyto 

pojmy jsou uváděny do praxe prostřednictvím stanovování standardů na vnitrostátní                

a evropské úrovni, kodexů chování týkajících se správních postupů a odstranění nadbytečných 

právních překážek. 

 
Získání dovedností se týká všech obyvatel, včetně přistěhovalců, a vyžaduje, aby se 

všichni lidé zapojili do procesu celoživotního vzdělávání. Součástí tohoto úkolu je ovládnutí 

jazyka, nepřetržité vzdělávání a odborná příprava. Jednotlivci časem získají nejen nové 

informace, ale také schopnost vzdělávat se. Poskytnutí rozsáhlejších práv přispívá ke zvýšení 

úrovně vzdělávání a naopak. Z lepších dovedností nemají prospěch pouze jednotlivci, ale         

také organizace, které si získáváním mezikulturních znalostí pomáhají a přispívají přitom             

i k procesu integrace.  

 

To, čemu se volně říká „integrace“, zahrnuje aspekty spravedlnosti a vnitra spojené 

s právním rámcem pro přijímání přistěhovalců, jejich pobyt, udělování státního občanství        

a antidiskriminaci, stejně jako aspekty, které těsněji souvisí s takovými oblastmi politiky, jako 

jsou sociální věci, pracovní trh, vzdělávání a kultura.  

 

 

3.1.1 Integrace cizinců v České republice 

 

V České republice se počet cizinců postupně zvyšuje, od roku 1993 se téměř 

zpětinásobil, což znázorňuje Graf č. 3.1 „Vývoj počtu cizinců s trvalými a dlouhodobými 
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pobyty v ČR 1993 – 2007“. Rostoucí životní úroveň a příležitost uplatnění na trhu práce láká 

cizí státní příslušníky z ekonomicky chudších zemí. Zahraniční investoři dosazují své lidi      

do vedení firem a v určitých profesích získávají cizinci vysoké zastoupení, stávají se pro ně 

typickými reprezentanty. 

 

  Graf č. 3.1: Vývoj počtu cizinců s trvalými a dlouhodobými pobyty v ČR 1993 – 2007 

Zdroj: Český statistický úřad, [24]. 

 

Nová imigrační situace ČR a skutečnost, že část cizinců se na území dlouhodobě nebo 

trvale usadila, postavily českou společnost koncem devadesátých let před úkol řešit otázky 

spojené s právním postavením cizinců a vytvořit konkrétní podmínky pro jejich integraci.  

Vláda ČR v této souvislosti přijala dva strategické dokumenty zpracované 

Ministerstvem vnitra - Zásady koncepce integrace cizinců na území ČR a Koncepci 

integrace cizinců na území ČR24, které specifikovaly východiska a cíle politiky integrace 

cizinců a rozvoje vztahů mezi komunitami, včetně opatření na podporu integrace cizinců 

v praxi. Přijetím obou dokumentů se ČR už v letech 1999 - 2000 přihlásila k aplikaci 

doporučení Rady Evropy a ke sjednocujícímu postoji členských zemí Společenství v dané 

oblasti a k zajištění potřebné míry ochrany práv dlouhodobě a legálně usazených cizinců 

v souladu s jejich objektivními potřebami, mezinárodními požadavky a možnostmi ČR.  

V rámci Ministerstva vnitra bylo administrativou integrace cizinců pověřeno oddělení 

integrace cizinců a azylantů odboru azylové a migrační politiky. Do realizace Koncepce 

integrace cizinců na území ČR jsou aktivně zapojena ministerstva práce a sociálních věcí, 

vnitra, školství, mládeže a tělovýchovy, průmyslu a obchodu, kultury, pro místní rozvoj, 

                                                 
24 Ministerstvo vnitra ČR, [47]. 

http://www.mvcr.cz/azyl/integrace2.html#zasady#zasady
http://www.mvcr.cz/azyl/integrace2.html#koncepce#koncepce
http://www.mvcr.cz/azyl/integrace2.html#koncepce#koncepce
http://www.mvcr.cz/ministerstvo/oamp.html#oic
http://www.mvcr.cz/ministerstvo/oamp.html#oic
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zdravotnictví a financí a rovněž další orgány a instituce (např. Český statistický úřad, sociální 

partneři Rady hospodářské a sociální dohody a nestátní neziskové organizace).  

Ministerstvo vnitra zajišťovalo mezirezortní koordinaci realizace Koncepce integrace 

cizinců na území ČR v letech 2000 – 2003. V souvislosti s převodem koordinační  

odpovědnosti z ministra vnitra na ministra práce a sociálních věcí, zajišťuje mezirezortní 

koordinaci realizace Koncepce integrace cizinců na území ČR od 1. ledna 2004 Ministerstvo 

práce a sociálních věcí.  

Tento záměr vyšel z přesvědčení, že koordinační role problematiky integrace 

imigrantů by měla být svěřena resortu, který se přímo zabývá otázkami sociální koheze 

(otázky sociální soudržnosti, přístup cizinců na trh práce a jejich sociální zabezpečení)             

a rozvojem vztahů mezi komunitami, jako je tomu v dalších evropských zemích. 

 

Kromě koordinace celé integrační politiky v ČR od roku 2004 je náplní oddělení pro 

integraci cizinců zajištění hlavního integračního proudu v rámci MPSV v oblasti vstupu na trh 

práce a rovných příležitostí v zaměstnání a v oblasti sociálního zabezpečení, tzn. při vytváření 

veškerých resortních politik, právních předpisů a při přijímání opatření v oblasti působnosti 

MPSV by měl být zohledněn dopad připravované politiky, právního předpisu nebo opatření 

na dosažený stav integrace cizinců. Také z tohoto důvodu vznikla resortní Pracovní skupina 

pro integraci cizinců, která funguje od roku 2002. Cílem této skupiny je zajistit pokračování 

procesu sbližování právního postavení dlouhodoběji usazených cizinců s právním postavením 

občanů. 

Oddělení pro integraci cizinců se podílí na uskutečnění mnoha praktických programů, 

jejichž cílovou skupinou jsou kromě cizinců samotných také občané ČR, cílem je 

informovanost obou skupin o procesu integrace. Cílem programů a opatření realizovaných 

pouze pro cizince je podpora jejich aktivního a samostatného života v České republice. 

 

 

3.1.2 Přístup České republiky k legální migraci 

 

V České republice dochází k zásadní proměně v účelu migrace. Z pasivní „obrany“ 

před nežádoucí migrací, respektive imigrací do popředí stále intenzivněji proniká ekonomické 

a nyní i společenské využití migrace a přistěhovalectví. Obecně se začalo prosazovat 

povědomí, že migrace a zejména imigrace se napříště bude muset stát jedním z efektivních 
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nástrojů řešení dalšího ekonomického rozvoje této země i součástí jejího společenského 

vývoje. 

 S ohledem na uvedené přijala vláda České republiky usnesením č. 55 ze dne 13. ledna 

2003 Zásady politiky vlády v oblasti migrace cizinců25, které jsou základním dokumentem 

a zároveň východiskem pro budování moderní a cílené Koncepce imigrační politiky České 

republiky. Mezi zásady, které obecně vyjadřují vůli České republiky aktivně a zodpovědně se 

zabývat migrační politikou, patří i ta, že migrační politika státu je založena na koordinovaném 

postupu všech státních orgánů, orgánů územní a zájmové samosprávy a na podpoře ze strany 

dalších subjektů zabývajících se migrací a její realizací předpokládá široké zapojení 

nevládních a dalších organizací občanské společnosti. Jednou z důležitých zásad je ta,             

že migrační politika státu neklade překážky legální migraci, a podporuje imigraci, která je pro 

stát i pro společnost v dlouhodobé perspektivě přínosná. 

 

Je třeba mít na paměti především skutečnost, že v České republice, ale prakticky        

ve všech vyspělých státech Evropy, dochází ke stále se zhoršující demografické situaci. Podle 

předních odborníků na migraci se bude Česká republika v roce 2030 potýkat s výrazným 

nedostatkem lidí v produktivním věku, přičemž některé výzkumy hovoří řádově                     

až o statisících. Z tohoto důvodu schválila vláda České republiky dne 10. července 2002 

usnesením č. 720 pilotní projekt Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků. 

Orgánem odpovědným za jeho realizaci je Ministerstvo práce a sociálních věcí České 

republiky. Projekt byl zahájen v Červenci roku 2003 a je plánován na pět let. Cílem pilotního 

projektu je přivést do České republiky odborníky ze zahraničí, kteří se v ní chtějí usadit i se 

svými rodinami. V cílových zemích, tj. Bulharsku, Chorvatsku a Kazachstánu, odstartoval 

1. září 2003 a dnem 1. října 2004 došlo k rozšíření okruhu zemí o Bělorusko a Moldavsko. 

Současně byla dána možnost k zapojení se do tohoto projektu všem cizincům, kteří v České 

republice vystudovali vysokou školu, bez ohledu na státní příslušnost. 

 

V souvislosti s problematikou legální imigrace je nutné zmínit i některá další hlediska. 

Zejména je potřeba aktivně působit na myšlení našich občanů a měnit v něm hluboce 

zakořeněnou nedůvěru a v mnoha případech až nenávist k cizincům. To pravděpodobně 

pramení z minulosti, kdy docházelo k určité izolaci spojené s nemožností stýkat se s občany 

jiných států, tedy nemožností mít vlastní zkušenost, že i jiné národy mají své zvyky, kulturu, 

                                                 
25 Ministerstvo vnitra ČR, [21].  
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historii a životní úroveň. Češi se musí přesunout k toleranci a osobnímu poznání, že cizinci 

pro nás mohou být inspirací, zdrojem zkušeností a mohou obohatit i náš život. Velmi častým 

argumentem našich občanů, uveřejňovaným v některých masmédiích, je „cizinci nám berou 

práci“. Toto konstatování je zcela nesmyslné a pouze podporuje xenofobní chování. Jak již 

bylo uvedeno, legální imigraci Česká republika vítá, protože tito cizinci velmi často vyplňují 

mezery na trhu práce, neboť jsou činní tam, kde čeští občané nemají zájem pracovat. Většinou 

pak vykonávají těžkou fyzickou práci na stavbách, pomocnou nekvalifikovanou práci, práci 

ve směnném provozu nebo málo honorované profese. 

Současně je nutné konstatovat, že podle vědeckých studií je absorpční schopnost 

České republiky nejméně 10%, tzn., že je schopna pojmout až na jeden milión cizinců. 

V současné době legálně pobývá na území republiky cca 250 000 cizinců26, což činí přibližně 

2,5 % populace. V souvislosti s tím si musíme uvědomit, že podíl cizinců na populaci 

převážné většiny států Evropy se pohybuje výrazně nad tímto procentem, a často překračuje 

i dvouciferné vyjádření. 

 

 

3.1.3 Přístup České republiky k nelegální migraci 

 

Nejprve je nutné uvést, že nelegální migrace může vyvolat v cílových zemích ohrožení 

vnitřní rovnováhy společnosti a ohrozit bezpečnostní situaci. To souvisí s přeshraniční 

trestnou činností, organizovanou převaděčskou kriminalitou a obchodem s lidmi. Vedle 

rostoucího podílu soustav organizovaného zločinu vnímá mezinárodní společenství jako 

vážnou bezpečnostní hrozbu především nárůst aktivit teroristických skupin na poli nelegální 

migrace.  

Fenomén nelegální migrace je potřeba spatřovat ve dvou rovinách. Nelze hovořit 

pouze o případech nelegálního vstupu osob přes státní hranice na území daného státu 

z různých důvodů či případech nedovoleného způsobu opuštění státu, ale zejména o případech 

nelegálního pobytu na území. Od vzniku České republiky bylo při nedovoleném způsobu 

překročení státních hranic ČR nebo při prokazatelném pokusu zjištěno více než 300 000 osob. 

Od roku 1998, kdy byl zjištěn nejvyšší počet případů od vzniku samostatné České republiky 

(jednalo se téměř o 45 000 osob) dochází k postupnému snižování počtu zjištěných 

nelegálních migrantů, až na 11 000 v roce 2004. Stejný trend pokračuje i v roce 2007, jak je 

                                                 
26 Cizinci s povoleným trvalým pobytem, s povoleným pobytem na vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobým 
pobytem) a občané EU. 
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patrné z grafu 3.2 „Vývoj nelegální migrace v letech 1993 – 2006“. To samo o sobě svědčí 

o skutečnosti, že ochraně státních hranic je trvale věnována zvýšená pozornost a přijímaná 

opatření jsou účinná. Jedním z významných aspektů v boji proti tomuto jevu je i spolupráce 

s příslušnými orgány dalších zemí. Poněkud odlišná je situace při zjišťování případů 

nelegálního pobytu cizinců na území. Provádění kontrol ve vnitrozemí byla věnována náležitá 

pozornost a odstranění nelegální migrace ve formě neoprávněného pobytu je důležitým 

faktorem i pro začlenění České republiky do Schengenského prostoru.  

 

Graf č. 3.2: Vývoj nelegální migrace v letech 1993 - 2006 

Zdroj: Český statistický úřad, [25]. 

 

Jak již bylo uvedeno, vláda České republiky přijala Zásady politiky vlády v oblasti 

migrace cizinců, mezi které patří i zásada zaměřit migrační politiku státu na odstraňování 

všech forem nelegální migrace a jiných nelegálních aktivit, a to jak opatřeními na poli 

mezinárodní spolupráce, tak i opatřeními národními. Jedním z hlavních kroků k jejímu 

naplňování je Akční plán boje proti nelegální migraci, přijatý usnesením vlády České 

republiky č. 108 ze dne 4. února 2004. Materiál byl vypracován i v návaznosti na úkoly 

stanovené Národním akčním plánem České republiky v boji proti terorismu a také na základě 

závěrů přijatých na summitu Evropské unie, konaném v Seville ve dnech 21. a 22. června 

2002. Jeho hlavním úkolem je nalézt a realizovat taková opatření, která by minimalizovala 

nelegální migraci na území České republiky a vedla cizince k tomu, aby do České republiky 

přijížděli legálně. 

Velmi ožehavým a často diskutovaným tématem jsou jevy spojené s nelegálním 

zaměstnáváním. Vláda se o tento problémem dlouhodobě zajímá, o čemž svědčí i fakt, že 

usnesením vlády České republiky ze dne 23. října 2000 č. 1044 k „Harmonogramu opatření 
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vyplývající z Aktualizované Koncepce boje proti organizovanému zločinu“ byl zřízen 

meziresortní orgán pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců v České republice. 

Gestorem činnosti tohoto orgánu, jehož smyslem je vzájemnou informovaností a využíváním 

koordinovaných přístupů zlepšit účinnost boje s nelegální prací cizinců ve všech úrovních 

a potírání tzv. šedé ekonomiky, je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. 

 

Vzhledem k tomu, že migrace a azyl jsou fenoménem nadnárodního významu, odbor 

azylové a migrační politiky také považuje za významnou co nejužší mezinárodní spolupráci 

na bilaterální a multilaterální úrovni a aktivní zapojení se do formulování azylové a migrační 

politiky v rámci Evropské unie. 

 

 

3.1.4 Odbor azylové a migrační politiky České republiky 

 

Odbor azylové a migrační politiky je útvarem Ministerstva vnitra České republiky. 

Odbor vykonává zákonem vymezenou působnost v oblastech mezinárodní migrace, azylu       

a ochrany cizinců či osob bez státní příslušnosti. Do kompetence odboru spadá také 

problematika ochrany státních hranic, vstupu a pobytu cizinců na území České republiky         

a koordinace schengenské spolupráce. Odbor je zodpovědný za oblast integrace azylantů a 

aktivně se podílí na integraci cizinců. Odbor azylové a migrační politiky je útvarem 

ministerstva pro řízení organizační složky státu Správa uprchlických zařízení Ministerstva 

vnitra v oblasti správy azylu, integrace azylantů a jejich dočasné ochrany.  

Mezi úkoly odboru patří integrační politika ve vztahu k azylantům a cizincům včetně 

realizace státního integračního programu na podporu integrace azylantů a v případě 

rozhodnutí vlády České republiky pomoc cizincům s prokázaným českým původem žijícím 

ve vzdálených nebo ohrožených teritoriích. Odbor plní úkoly ministerstva podle zákona         

o azylu, mezi které patří také jednání za ministerstvo v řízení před soudy o žalobách podaných 

žadateli o azyl proti rozhodnutím vydaným ve správním řízení ve věci azylu. Odbor zastupuje 

ministerstvo také např. před soudy ve věcech správního vyhoštění, prodloužení víza k pobytu 

nad 90 dní, nepovolení a zrušení pobytu.  

Odbor azylové a migrační politiky se podílí na přípravě humanitárních programů, 

přičemž do jeho kompetence spadá koordinování realizace projektů zaměřených zejména      

na prevenci nelegální migrace, stabilizaci uprchlíků v krizových oblastech, opětovnou 
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integraci neúspěšných a potenciálních žadatelů o azyl a pomoc při vytváření azylové 

infrastruktury.  

Odbor plní úkoly ministerstva, které vyplývají z mezinárodních smluv v oblasti 

spolupráce a režimu na státních hranicích, dále úkoly při sjednávání mezinárodních smluv       

v oblasti mezinárodní migrace, např. smlouvy o bezvízovém styku. Úkoly jsou plněny podle 

zákona o dočasné ochraně cizinců a také podle zákona o ochraně státních hranic. Odbor také 

plnil úkoly ministerstva v oblasti koordinace a přípravy České republiky na převzetí 

schengenského acquis a zapojení do schengenské spolupráce.  

 

Odbor azylové a migrační politiky je rozdělen do následujících oddělení27: 

- Oddělení azylového řízení  

- Oddělení Dublinského střediska 

- Oddělení azylové legislativy, dohledu v azylovém řízení a kasací 

- Oddělení zástupčí činnosti v azylovém řízení 

- Oddělení koncepcí, zahraničních vztahů a informací o zemích původu 

- Oddělení integrace cizinců a azylantů  

- Oddělení imigrační legislativy a správního řízení 

- Oddělení imigrace, ochrany hranic a dozoru 

- Oddělení koordinace schengenské spolupráce 

- Oddělení pro Evropskou unii a mezinárodní právo  

- Oddělení organizační 

- Oddělení státní správy, evidencí a ekonomiky 

 

 

3.2 Migrační trendy v Evropě 

 

Během roku 2004 proniklo na území Evropské unie podle různých zdrojů 350 000 – 

700 000 nelegálních migrantů. V roce 2007 to mohlo být 350 000 – 500 000 nových 

přistěhovalců. Celkový počet nelegálních migrantů na území členských států EU je 

v současnosti odhadován na 4,5 – 8 milionů osob. Dokonalejší ochrana vnějších hranic, 

přísnější migrační politika jednotlivých evropských států a také rozšíření EU o nové státy 

střední a východní Evropy vedlo v roce 2004 k některým dílčím změnám tras a způsobů 

                                                 
27 Ministerstvo vnitra ČR, [54].  
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ilegální migrace. Roste úloha organizátorů a profesionálních převaděčů na úkor 

individuálních forem nelegální migrace. Většina nelegálních migrantů směřovala                  

do ekonomicky vyspělejších členských států (původní EU-15) Evropské unie.  

Jednotlivé trasy a kanály nelegální migrace ovládají specializované skupiny 

organizovaného zločinu. V některých případech ovládají celou trasu ze zdrojového regionu  

až do cílové země (např. čínské skupiny), často však zajišťují pouze část migrační trasy          

a spolupracují se skupinami, které ovládají další úseky. V důsledku kvalitnějšího zabezpečení 

vnějších hranic Unie na některých úsecích migračních tras vzrostly ceny, které si převaděči    

a organizátoři účtují za asistenci během přesunu migrantů. 

Hlavní proudy ilegálních migrantů do Evropy směřují ze severní Afriky a dále             

z Turecka buď přes Egejské moře do Řecka a Itálie nebo pozemní trasou přes balkánské státy 

a střední Evropu až do cílových zemí v západní Evropě. Stále více využívanou trasu nelegální 

migrace představuje cesta z libyjského pobřeží na území Itálie. Velké množství nelegálních 

migrantů proudí přes území bývalých republik SSSR po celé délce hranic s evropskými státy, 

včetně tzv. Baltské cesty přes Litvu, Lotyšsko a Estonsko do skandinávských států. 

Mezinárodní letiště v Moskvě a Kyjevě fungují jako významné tranzitní body na trase 

nelegálních migrantů zejména z Číny a částečně také z dalších asijských nebo Afrických 

států. Migrační trasy jsou znázorněny v příloze č. 3. 

 

Zájem o migraci do z Afriky do Evropy přes Středozemní moře byl v minulosti patrný 

zejména u obyvatel Maghrebu, avšak v současnosti cestu přes severoafrické pobřeží             

do Evropy využívají i migranti z jižněji položených afrických států, z Blízkého východu a      

z Jižní Ameriky. Stálým centrem nelegální migrace v tomto subregionu je jednoznačně 

Maroko. Odhaduje se, že přes 14 km širokou Gibraltarskou úžinu se na jihošpanělské pobřeží 

přepraví každoročně více než 100 000 nelegálních přistěhovalců. Část z nich zůstává            

na Pyrenejském poloostrově, ale většina pokračuje dále na sever do států EU. Nové trasy 

běženců, kteří přicházejí ze států Guinejského zálivu, subsaharské Afriky, střední Afriky, 

západní Afriky a států Afrického rohu směřují přes poušť na pobřeží Tunisu a Libye. 

Vzhledem ke své geografické poloze plní území Turecka úlohu vstupní brány          

pro statisíce ilegálních přistěhovalců z Asie a částečně i z Afriky. Nedostatečně fungující 

pohraniční policie a hornatá nepřístupná krajina Kurdistánu, kudy vede turecká východní 

hranice s Irákem a Íránem, jsou hlavními faktory, které pomáhají skupinám organizujícím 

nelegální migraci v oblasti. 
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Naprostá většina nelegálních přistěhovalců míří z Turecka do Evropy jednou z tras 

tzv. balkánské cesty nebo lodní dopravou do Řecka a Itálie. Část těchto běženců je 

přepravována po moři nebo letecky na Maltu a odtud dále na sever do Evropy. 

Balkánský poloostrov představuje zdrojovou oblast nelegální migrace. Zároveň plní 

úlohu tranzitního regionu pro nelegální migranty z oblastí Středního východu, přední Indie, 

jihovýchodní Asie, Číny a Ruské federace. Výchozím bodem většiny současných tras po     

tzv. balkánské cestě je Turecko, odkud zločinecké organizace zaměřené na pašování lidí 

organizují transporty běženců přes jednotlivé státy balkánského regionu směrem na sever     

do střední Evropy a dále do západoevropských cílových zemí. 

Kromě tzv. Baltské cesty, která vede přes Rusko a pobaltské republiky                       

do Skandinávie, směřuje hlavní proud nelegálních migrantů do západní Evropy přes střední a 

východní Evropu, tzn. Ukrajinu, Bělorusko, Polsko, Slovensko a Českou republiku nebo 

Maďarsko do cílových zemí EU, především do Německa a Rakouska. Stále přetrvává pozice 

Moskvy, která představuje stejně jako Kyjev tranzitní bod pro nelegální přistěhovalce z Číny, 

Vietnamu, kavkazských států a postsovětských středoasijských republik. 

Přes znatelný každoroční ekonomický růst představuje Čína hlavní zdrojovou zemi 

nelegální migrace. Čínská ekonomická transformace totiž prohlubuje rozdíly v životní úrovni 

obyvatel jednotlivých regionů a navíc komunistická vláda pod vlivem této transformace 

ustupuje od politiky garance základních sociálních jistot pro všechny občany Číny. Stále více 

obyvatel nejlidnatější země světa tak raději volí odchod ze země. Mezi hlavní cílové regiony 

pro čínské nelegální migranty lze zařadit Severní Ameriku, Evropu (zejména státy EU), Jižní 

Koreu, Japonsko, Tchaj-wan, Singapur, Austrálii a Malajsii. 

 

V důsledku jednoznačně stanovených podmínek a předpokladů legálního vstupu          

a legálního pobytu v zemích EU roste podíl osob, které se do Evropy snaží pronikat nelegálně 

za pomoci převaděčů a organizátorů z řad specializovaných kriminálních skupin. Dokonalejší 

zabezpečení vnějších hranic EU nutí zločinecké skupiny hledat stále nové trasy a nové 

způsoby přepravy nelegálních přistěhovalců.  

Národnostní složení nelegálních migrantů je i s přihlédnutím k dílčím rozdílům           

v zásadě shodné se stavem v minulých letech. Tomu odpovídá i rozložení zdrojových regionů 

ilegální migrace do Evropy. Vzhledem ke zhoršujícímu se stavu životního prostředí lze 
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očekávat značný nárůst počtu tzv. environmentálních uprchlíků28, a to zejména z rozvojových 

zemí afrického a asijského kontinentu.  

 

 

3.2.1 Migrace v České republice 

 

V roce 2006 se do České republiky ze zahraničí přistěhovalo 66 125 cizích státních 

příslušníků a naopak, z ČR se do zahraničí vystěhovalo 31 388 cizinců. Migrační saldo,        

tj. rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých osob, bylo 34 737 osob. 

 

Graf č. 3.3: Vnitřní a zahraniční stěhování cizinců v letech 1996 -2006 

Zdroj: Český statistický úřad, [14]. 

 

Co se týče migrantů podle státního občanství, nejvíce přistěhovalých osob 

představovali občané Ukrajiny (30 150 osob), následovali občané Slovenska (6 781 osob), 

Vietnamu (6 433 osob), Ruska a Moldavska (4 675, resp. 2 377 osob). Více než tisíc osob se   

v roce 2006 přistěhovalo dále ze Spojených států, Mongolska a Číny, více než pět set osob 

pak z Polska, Bulharska, Německa a Běloruska.  

 

 

 

 

 

                                                 
28 Osoby, které jsou nuceny opustit své domovy v důsledku zničeného životního prostředí. Mezi hlavní příčiny 
se řadí změny způsobené globálním oteplováním (např. zvyšování mořské hladiny, extrémní sucha a další 
výkyvy počasí), nedostatek zdrojů pitné vody, znečištění vodních zdrojů, stavby měnící charakter krajiny apod. 
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 Graf č. 3.4: Cizinci přistěhovalí ze zahraničí podle státního občanství 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Český statistický úřad, [26]. 

 

Kladné migrační saldo bylo zjištěno u všech z prvních 25 státních občanství              

s nejvyššími počty přistěhovalých osob. Nejvyšší podíly osob nově přistěhovalých                  

z celkového počtu cizinců v ČR usazených (tj. cizinců k 31.12.2006 evidovaných Cizineckou 

a pohraniční policií ČR) byly zjištěny u občanů Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu - dále pak 

občanů Ruské federace, Moldávie a Mongolska. 

Nejvíce cizinců se přistěhovalo do Prahy (26 390 osob), s odstupem následoval kraj 

Středočeský (9 090 osob) a  Jihomoravská (4 724 osob). Mezi regiony s nejvyšším počtem 

vystěhovalých cizinců patřila Praha (19 616 osob), dále kraj Středočeský (3 110 osob) a kraj 

Ústecký (2 963 osob). Kladné migrační saldo bylo zjištěno u všech ze 14 krajů ČR, nejvyšší 

hodnoty dosáhlo v Praze (6 774 osob), v porovnání s ostatními kraji vysoké migrační saldo 

bylo zaznamenáno rovněž v kraji Středočeském (5 980 osob).  

Mezi přistěhovalými cizinci byla nejvíce zastoupena věková skupina 20-29 let,          

v tomto věkovém rozmezí se nacházelo 25 344 cizinců, kteří se do ČR v roce 2006 

přistěhovali, do věkové skupiny 30-39 let náleželo 17 066 cizinců a 11 339 přistěhovalých 

cizinců bylo zjištěno ve věku 40-49 let, což je blíže zobrazeno v grafu č. 3.5 „Přistěhovalí 

cizinci podle věku v roce 2006. 

Přičemž nejvýraznější zastoupení věkové skupiny 20-29 let bylo zjištěno u migrujících 

občanů Ukrajiny, kdy do tohoto věkového rozmezí spadalo 11 469 přistěhovalých osob tohoto 

státního občanství. Pro porovnání mezi 20-29 lety se nacházelo 3 307 osob se státním 

občanstvím Slovenska. Mezi nejčastějšími státními občanstvími byli mezi migrujícími 

především muži, nejvyrovnanější poměr mezi muži a ženami je pravidelně zjišťován u občanů 

z Ruské federace. 
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Graf č. 3.5: Přistěhovalí cizinci podle věku v roce 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Český statistický úřad, [25], vlastní úprava. 

 

 V rámci vnitřní migrace se v České republice v roce 2006 přestěhovalo 22 973 cizích 

státních občanů. Při stěhování mezi kraji se projevila tendence stěhovat se převážně do Prahy. 

Praha měla nejvýrazněji kladné saldo vnitřního stěhování. Ostatní kraje vykazovaly v rámci 

vnitřního stěhování vyšší počty vystěhovalých než přistěhovalých cizinců. Nejvíce cizinců se 

vystěhovalo z kraje Ústeckého, Moravskoslezského a Středočeského, přičemž část těchto 

cizinců migrovala do Prahy, část změnila bydliště v rámci příslušného kraje. Toto blíže 

znázorňuje graf č.  3.6 „Vnitřní stěhování cizinců v roce 2006“. 

 

Graf č. 3.6: Vnitřní stěhování cizinců v roce 2006 

 

 
 
 
 
 
 

Zdroj: Český statistický úřad, [29] , vlastní úprava. 

 

 Z výše uvedeného je tedy patrné, že počet imigrantů do ČR se neustále zvyšuje, 

nejčastěji směřují do Prahy. Nejvíce přistěhovalých cizinců je z Ukrajiny a nejpočetnější 

skupinou jsou lidé ve věku 20 – 29 let.  
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3.3 Budoucnost imigrační a azylové politiky v ČR a EU 

 

Co přinese další vývoj v oblasti imigrační a azylové politiky, zejména v souvislosti      

s prohlubujícím se evropským procesem, zatím není příliš jisté. Jasné je, že zatímco evropské 

ekonomiky sílí, evropská populace obecně stárne, takže ať už je to politicky, nebo kulturně 

vítané, západoevropské státy budou muset svou restriktivní imigrační politiku v budoucnosti 

zásadně přehodnotit.  

Stejně tak Česká republika potřebuje aktivní imigrační politiku, protože může pomoci 

odstranit negativní vlivy, jež vzhledem k poklesu populace a jejímu stárnutí působí na systém 

sociálního zabezpečení.  

Řízení migračních toků do Evropské unie vyžaduje komplexní přístup. Dobře řízená 

migrace pracovníků je pozitivním příspěvkem k evropské prosperitě a kulturní rozmanitosti. 

V roce 2008 předloží Komise dva legislativní návrhy o migraci pracovníků týkající se 

podmínek vstupu a pobytu sezónních pracovníků a placených stážistů. Právo podat žádost      

o azyl v Evropské unii je vyjádřením evropských hodnot solidarity. Komise také předloží 

další opatření, pokud jde o společnou politiku v oblasti migrace, a opatření k vytvoření 

společného evropského azylového systému do roku 2010. Evropská unie musí bránit 

nedovolené migraci, bojovat proti obchodování s lidmi a chránit své vnější hranice. Agentura 

pro vnější hranice bude v roce 2008 dále rozvinuta a členské státy budou podporovat boj proti 

nedovolené migraci prostřednictvím evropského systému dohledu. Komise bude také dále 

pracovat na vnější dimenzi prostřednictvím kombinované migrační a rozvojové agendy, 

zejména s Afrikou. 

 

Bezpečnost a svoboda, plánovaná klíčová opatření na rok 2008 (Volný pohyb a správa 

vnějších hranic EU)29: 

- Dokončení druhé generace schengenského informačního systému (SIS II). 

- Nová opatření ke správě vnějších hranic EU, včetně dalšího rozvoje Agentury pro 

vnější hranice (FRONTEX), zlepšení síťového propojení kontrol námořních hranic      

a evropského kontrolního systému, jenž pomáhá členským státům vyrovnávat se         

s přílivy nelegálních přistěhovalců. 

- Zavedení vízového informačního systému (VIS) k přípravě společné vízové politiky. 

 

                                                 
29 Roční politická strategie pro rok 2008, V Bruselu dne 21.2.2007 KOM(2007) 65 v konečném znění. 
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Vyrovnání se s přílivem uprchlíků a ostatních přistěhovalců je složitý problém,        

pro který neexistují žádná jednoduchá řešení. Systémy vypracované ekonomicky vyspělými 

zeměmi Společenství jsou závislé na změnách dynamiky mezinárodní migrace, včetně počtu 

uprchlíků a dalších migrantů, snažících se vstoupit do těchto zemí. Tato dynamika pak závisí 

na opatřeních přijatých vládami a mezinárodními organizacemi v oblasti řešení příčin útěku 

uprchlíků a dalších migračních pohybů. Pokud i nadále poroste propast mezi nejbohatšími       

a nejchudšími zeměmi světa, jako tomu bylo v posledních padesáti letech, a pokud země 

mimo ekonomicky vyspělý svět nebudou dostatečně podporovány v poskytování ochrany a 

pomoci uprchlíkům ve svých oblastech, potom počet osob snažících se začít nový život          

v nejbohatších státech světa zůstane vysoký. Oblastní přístupy k migraci a azylu, které jsou 

přijaté v Evropě, mají svou hodnotu. Mohou se však ukázat jako kontraproduktivní, budou-li 

podkopávat globální přístup k řešení těchto otázek. 
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Závěr 

 

Bakalářská práce je zaměřena na vymezení imigrační a azylové politiky jako dílčí 

součásti společných politik Evropské unie. Historický vývoj Unie měnil postavení těchto 

politik a došlo zde k přesunu z mezivládní spolupráce do komunitárního práva Společenství. 

Imigrační a azylová politika jsou komplexním fenoménem mezinárodního významu. 

Vzájemně se prolínají, což je zřejmé z přístupu v této práci, kde k nim v některých případech 

přistupuji společně a jinde je na ně nahlíženo jako na samostatné problémy v rámci unijní 

imigrační a azylové politiky.  

 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení pojetí a realizace imigrační a azylové 

politiky v Evropské unii a České republice a imigrační politiky v ČR. Česká republika naráží 

na problémy jak v zapojení všech aktérů do integračního procesu a v navázání spolupráce 

s nimi, tak ve vytvoření jasného dlouhodobého rámce integrační politiky. Vytvořit takovýto 

rámec je však obtížné i pro země s mnohaletou imigrační a integrační zkušeností vzhledem 

k tomu, že některé faktory, které výrazně ovlivňují podobu migrace, jako mezinárodní situace, 

velikost migračních vln, budoucí ekonomická situace domovské a hostitelské země, imigrační 

a integrační politika sousedních zemí i situace v samotné České republice, jsou obtížně 

předvídatelné. 

 

První kapitola obecně vymezuje mezinárodní migraci jako společenský jev, určuje 

příčiny a důsledky mezinárodní migrace a přibližuje také specifické formy migrace, jako je 

přeshraniční migrace nebo odliv mozků. Zmíněn je rovněž postoj zemí k mezinárodní 

migraci. Ve druhé části první kapitoly je nastíněn historický vývoj imigrační a azylové 

politiky, zejména její začlenění do zakládajících smluv Evropských společenství s ohledem   

na jeho rozšiřování. Tento vývoj se datuje od roku 1967, kdy byla jako první rámcová dohoda 

podepsána Neapolská konvence. V Maastrichtské smlouvě, podepsané roku 1992, je již 

upravena azylová a přistěhovalecká politika v mezivládní spolupráci oblasti justice a vnitřních 

věcí. Až Amsterodamská smlouva v roce 1999 přesunuje tuto problematiku do komunitárního 

práva Společenství. V závěru kapitoly je definována oblast Schengenské spolupráce                

a Dublinská konvence. Druhá kapitola ve své první části definuje imigrační politiku 

v obecné poloze a dále konkrétně rozvádí společnou imigrační politiku Evropské unie jako 

jev, který ovlivňuje všechny členy Společenství. Druhá část kapitoly je zaměřena na azylovou 
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politiku, ke které je přistupováno odlišným způsobem. Společná azylová politika je rovněž 

významnou součástí, zejména pro osoby které hledají ochranu ve Společenství. Zavedení 

společného azylového systému tak vede k jednotnému postupu při udělování azylu,              

na základě žádosti o azyl. V závěru kapitoly jsou pak uvedeny některé organizace na podporu 

imigrační a azylové politiky, jako je například Evropský uprchlický fond. Třetí kapitola      

je zaměřena na uplatňování imigrační politiky v České republice. Integrace cizinců je 

přirozeným důsledkem migrace a proto je zde prostor věnovaný vývoji počtu cizinců            

na našem území. Je přihlédnuto také k přístupu České republiky jak k legální, tak k nelegální 

migraci. Zmínka je zde také o odboru imigrační a azylové politiky, jakožto gestora za tuto 

problematiku. V této části jsou definovány také migrační trasy. Kapitolu uzavírá predikce 

budoucnosti imigrační a azylové politiky v České republice a Evropské unii. 

 

Českou republiku, v porovnání s jinými zeměmi Evropy, nelze považovat za zemi 

s dlouhodobější imigrační zkušeností, ani s dlouhodobě prováděnou integrační politikou. 

Samotná problematika integrace cizinců na našem území se na vládní úrovni řeší pouze 

několik let. Před úkol vypořádat se s přítomností cizinců v České republice budeme postaveni 

i nadále, stejně jako budou nadále přicházet další imigranti s úmyslem přechodně či trvale se 

zde usadit. Nevyhnutelná je však i přítomnost dalších generací cizinců, kteří se na území 

našeho státu narodí. 
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Seznam zkratek 

 

 

CEAS  Common European Asylum System 

  (Společný evropský azylový systém) 

CIREA Centre for Information, its Research and Exchange of Asylum Information 

(Středisko pro informace, pro jejich výzkum a výměna informací v oblasti 

azylu) 

ČR Česká republika 

EHS Evropské hospodářské společenství 

ERF European Refugee Fund   

(Evropský uprchlický fond) 

ES  Evropské společenství 

EU  Evropská unie 

Eurodac Evropská databáze otisků prstů 

Europol Evropský policejní úřad 

FRONTEX European Agency for the Management of Operational Cooperation at the 

External Borders 

(Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích 

členských států EU) 

JVV  Justice a vnitřní věci 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MV  Ministerstvo vnitra 

SES  Smlouva o založení Evropského společenství 

SIS  Schengenský informační systém 

SRN  Spolková republika Německo 

SSSR  Svaz sovětských socialistických republik 

TREVI  Terrorisme, radicalisme, extremisme, violence internationale  

(Mezinárodní terorismus, radikalismus, extremismus, násilí) 

UNHCR The United Nations High Commissioner for Refugees 

  (Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky) 

VIS  Visa Information System  

  (Vízový informační systém) 
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Příloha č. 1 

 

HLAVA IV 

(ex-hlava IIIa) 

Vízová, azylová a přistěhovalecká politika a jiné politiky týkající se volného pohybu osob 

 
Čl. 61/ex-čl. 73i Pohyb osob; opatření; boj proti kriminalitě 

K postupnému vytváření prostoru svobody, bezpečnosti a práva přijme Rada: 

a) do pěti let poté, co Amsterodamská smlouva vstoupí v platnost opatření k zajištění volného 

pohybu osob podle článku 14 ve spojitosti s bezprostředně s tím spjatými doprovodnými 

opatřeními týkajícími se kontroly na vnějších hranicích, azylu a přistěhovalectví podle článku 

62 odstavec 2 a 3, a článku 63 odstavec 1 písm.a a 2 písm.a a opatření k předcházení a 

potírání kriminality podle článku 31 písm.e Smlouvy o Evropské unii; 

b) ostatní opatření v oblastech azylu, přistěhovalectví a ochrany práv státních příslušníků 

třetích států podle článku 63; 

c) opatření v oblasti justiční spolupráce v civilních věcech podle článku 65; 

d) vhodná opatření k podpoře a posílení administrativní spolupráce podle článku 66; 

e) opatření v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech, která předcházením a 

potíráním kriminality v Unii podle Smlouvy o Evropské unii sledují dosažení vysokého 

stupně bezpečnosti. 

 

Čl. 62/ex-čl. 73j Vízová opatření 

Rada postupem podle článku 67 do pěti let poté, co vstoupí v platnost Amsterodamská 

smlouva, přijme: 

(1) opatření, která zajistí podle článku 14, aby osoby, občané Unie, či státní příslušníci třetích 

států nebyli kontrolováni při překračování vnitřních hranic; 

(2) opatření ohledně překračování vnějších hranic členských států, která stanoví: 

a) standardy a postupy, které členské státy musí respektovat při provádění osobních kontrol na 

vnějších hranicích; 

b) vízové předpisy pro zamýšlené pobyty v trvání nejvýše 3 měsíců, zahrnující: 

(i) seznam třetích států, jejich. státní příslušníci při překračování vnějších hranic musejí mít 

vízum, a třetích států, 

jejich. státní příslušníci jsou od vízové povinnosti osvobozeni; 

(ii) postupy a předpoklady pro udílení víz členskými státy; 



  
 

(iii) jednotné formy víz; 

(iv) pravidla pro jednotné vízum; 

(3) opatření, jimi. se stanoví podmínky, za kterých státní příslušníci třetích států požívají po 

dobu nanejvýš tří měsíců na území členských států svobodu cestování. 

 

Čl. 63/ex-čl. 73k Azylová opatření; přistěhovalectví 

Rada postupem podle článku 67 do pěti let poté, co Amsterodamská smlouva vstoupí v 

platnost přijme: 

(1) v souladu s Úmluvou z 28. července 1951 a Protokolem z 31. ledna 1967 o postavení 

uprchlíků a příslušnými ostatními úmluvami opatření ohledně azylu v následujících oblastech: 

a) kritéria a postupy pro určení členského státu, který je příslušný pro posuzování žádosti o 

azyl, kterou podal státní příslušník třetího státu v jednom z členských států; 

b) minimální standardy pro přijímání uchazečů o azyl v členských státech; 

c) minimální standardy pro uznání státních příslušníků třetích států za uprchlíky; 

d) minimální standardy pro postup členských států při udělování či odnímání statusu 

uprchlíka. 

(2) Opatření týkající se uprchlíků a osob vyhnaných v následujících oblastech: 

a) minimální standardy pro přechodnou ochranu vyhnaných osob z třetích států, které se 

nemohou vrátit do státu svého původu a osob, které jinak potřebují mezinárodní ochranu; 

b) podpora vyváženého rozdělení zátěže, která je spojena s přijímáním uprchlíků a vyhnaných 

osob a s jeho důsledky pro členské státy. 

(3) Opatření ohledně přistěhovalecké politiky v následujících oblastech: 

a) podmínky vstupu a pobytu a standardy pro postupy k udělení dlouhodobého víza a 

povolení k pobytu, včetně těch, které vedou ke spojování rodin, členskými státy; 

b) nelegální přistěhovalectví a nelegální pobyt, a to včetně vracení takových osob, které se 

zdržují v jiném členském státě nelegálně. 

(4) Opatření ke stanovení práv a podmínek, za kterých státní příslušníci třetích států, kteří se 

zdržují legálně v jednom členském státě, mohou pobývat v jiném členském státě. 

Opatření přijatá Radou podle bodů 3 a 4 nebrání členskému státu, aby v dotčených oblastech 

zachoval nebo zavedl vnitrostátní právní úpravu, která je slučitelná s touto smlouvou a 

mezinárodními úmluvami. 

Výše uvedená pětiletá lhůta neplatí pro přijetí opatření podle bodů 2 písm. b, 3 písm. a až 4. 

 

Zdroj: [1] 



  
 

Příloha č. 2 

 

KAPITOLA 1 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

ČLÁNEK 61 

1. Unie tvoří prostor svobody, bezpečnosti a práva při respektování základních práv a různých 

právních systémů a tradic členských států. 

2. Unie zajišťuje, že na vnitřních hranicích neprobíhá kontrola osob, a rozvíjí společnou 

politiku v oblasti azylu, přistěhovalectví a ochrany vnějších hranic, která je založena na 

solidaritě mezi členskými státy a je spravedlivá vůči státním příslušníkům třetích zemí. Pro 

účely této hlavy se s osobami bez státní příslušnosti zachází jako se státními příslušníky 

třetích zemí. 

3. Unie usiluje o zajištění vysoké úrovně bezpečnosti prostřednictvím opatření pro 

předcházení trestné činnosti, rasismu a xenofobii a boj proti nim, prostřednictvím opatření pro 

koordinaci a spolupráci mezi policejními a justičními orgány a jinými příslušnými orgány, 

jakož i prostřednictvím vzájemného uznávání soudních rozhodnutí v trestních věcech, a je-li 

to nezbytné, prostřednictvím sbližování předpisů trestního práva. 

4. Unie usnadňuje přístup ke spravedlnosti, zejména zásadou vzájemného uznávání soudních 

a mimosoudních rozhodnutí v občanských věcech. 

ČLÁNEK 61a 

Evropská rada vymezuje v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva strategické směry pro 

legislativní a operativní plánování. 

ČLÁNEK 61b 

Vnitrostátní parlamenty dbají s ohledem na legislativní návrhy a podněty předkládané v rámci 

kapitol 4 a 5 na dodržování zásady subsidiarity v souladu s Protokolem o používání zásad 

subsidiarity a proporcionality. 

ČLÁNEK 61c 

Aniž jsou dotčeny články 226, 227 a 228, může Rada na návrh Komise přijmout opatření, 

která stanoví způsob, jakým členské státy ve spolupráci s Komisí postupují při objektivním a 

nestranném hodnocení toho, jak orgány členských států provádějí politiky Unie podle této 

hlavy, zejména pro usnadnění plného uplatňování zásady vzájemného uznávání. O obsahu a 

výsledcích hodnocení je informován Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty. 

ČLÁNEK 61d 



  
 

K zajištění podpory a posílení operativní spolupráce v oblasti vnitřní bezpečnosti uvnitř Unie 

se v Radě zřizuje stálý výbor. Aniž je dotčen článek 207, usnadňuje tento výbor koordinaci 

činnosti příslušných orgánů členských států. Do jednání výboru mohou být zapojeni zástupci 

dotčených institucí a jiných subjektů Unie. O jednáních je informován Evropský parlament a 

vnitrostátní parlamenty. 

ČLÁNEK 61e 

Tato hlava se nedotýká výkonu odpovědnosti členských států za udržování veřejného pořádku 

a ochranu vnitřní bezpečnosti. 

ČLÁNEK 61f 

Členské státy mohou mezi sebou a na vlastní odpovědnost organizovat formy spolupráce a 

koordinace, které považují za vhodné, mezi příslušnými útvary svých státních správ 

pověřenými zajišťováním národní bezpečnosti. 

ČLÁNEK 61g 

Rada přijme opatření k zajištění správní spolupráce mezi příslušnými útvary členských států v 

oblastech uvedených v této hlavě, jakož i mezi těmito útvary a Komisí. Rozhoduje na návrh 

Komise, s výhradou článku 61i, a po konzultaci s Evropským parlamentem. 

ČLÁNEK 61h 

Je-li to nezbytné pro dosažení cílů uvedených v článku 61, pokud jde o předcházení terorismu 

a souvisejícím činnostem a boj proti nim, vymezí Evropský parlament a Rada řádným 

legislativním postupem formou nařízení rámec správních opatření týkajících se pohybu 

kapitálu a plateb, jako je zmrazení peněžních prostředků, finančních aktiv nebo 

hospodářských výhod, které náležejí fyzickým nebo právnickým osobám, skupinám nebo 

nestátním útvarům, jsou jimi vlastněny nebo jsou v jejich v držbě. K provedení rámce 

uvedeného v prvním pododstavci přijme Rada na návrh Komise opatření. Akty uvedené v 

tomto článku musí obsahovat nezbytná ustanovení o právních zárukách. 

ČLÁNEK 61i 

Akty uvedené v kapitolách 4 a 5 a opatření uvedená v článku 61g, která zajišťují správní 

spolupráci v oblastech podle těchto kapitol, se přijímají: 

a) na návrh Komise, nebo 

b) z podnětu čtvrtiny členských států.“ 

 

POLITIKY TÝKAJÍCÍ SE KONTROL NA HRANICÍCH, AZYLU A ŘISTĚHOVALECTVÍ 

ČLÁNEK 62 

1. Unie rozvíjí politiku s cílem: 



  
 

a) zajistit, aby osoby bez ohledu na svou státní příslušnost nebyly kontrolovány při 

překračování vnitřních hranic; 

b) zajistit kontrolu osob a účinný dohled nad překračováním vnějších hranic; 

c) postupně zavést integrovaný systém řízení vnějších hranic. 

2. Pro účely odstavce 1 přijímají Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem 

opatření týkající se: 

a) společné politiky v oblasti víz a jiných krátkodobých povolení k pobytu; 

b) kontrol, jimž podléhají osoby překračující vnější hranice; 

c) podmínek, za kterých požívají státní příslušníci třetích zemí v Unii po krátkou dobu 

svobody pohybu; 

d) veškerých opatření nezbytných pro postupné zavedení integrovaného systému řízení 

vnějších hranic; 

e) neprovádění kontrol osob bez ohledu na jejich státní příslušnost při překračování vnitřních 

hranic. 

3. Ukáže-li se k usnadnění výkonu práva podle čl. 17 odst. 2 písm. a) činnost Unie jako 

nezbytná a nestanoví-li Smlouvy pro takovou činnost nezbytné pravomoci, může Rada 

zvláštním legislativním postupem přijmout předpisy týkající se cestovních pasů, průkazů 

totožnosti, povolení k pobytu a jiných obdobných dokladů. Rada rozhoduje jednomyslně po 

konzultaci s Evropským parlamentem. 

4. Tento článek se nedotýká pravomoci členských států k zeměpisnému vymezení svých 

hranic podle mezinárodního práva. 

ČLÁNEK 63 

1. Unie vyvíjí společnou politiku týkající se azylu, doplňkové ochrany a dočasné ochrany s 

cílem poskytnout každému státnímu příslušníkovi třetí země, který potřebuje mezinárodní 

ochranu, přiměřený status a zajistit dodržování zásady nenavracení. Tato politika musí být v 

souladu s Ženevskou úmluvou o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951, 

Protokolem týkajícím se právního postavení uprchlíků ze dne 31. ledna 1967 a ostatními 

příslušnými smlouvami. 

2. Pro účely odstavce 1 přijímají Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem 

opatření týkající se společného evropského azylového systému, který obsahuje: 

a) jednotný azylový status pro státní příslušníky třetích zemí platný v celé Unii; 

b) jednotný status doplňkové ochrany pro státní příslušníky třetích zemí, kteří, aniž by získali 

evropský azyl, potřebují mezinárodní ochranu; 

c) společný režim dočasné ochrany vysídlených osob v případě hromadného přílivu; 



  
 

d) společný postup pro udělování a odnímání jednotného azylového statusu nebo statusu 

doplňkové ochrany; 

e) kritéria a mechanismy pro určení členského státu příslušného pro posouzení žádosti o azyl 

nebo doplňkovou ochranu; 

f) normy týkající se podmínek pro přijímání žadatelů o azyl nebo doplňkovou ochranu; 

g) partnerství a spolupráci se třetími zeměmi pro zvládání přílivů osob žádajících o azyl nebo 

doplňkovou či dočasnou ochranu. 

3. Ocitnou-li se jeden nebo více členských států ve stavu nouze v důsledku náhlého přílivu 

státních příslušníků třetích zemí, může Rada na návrh Komise přijmout ve prospěch 

dotyčných členských států dočasná opatření. Rada rozhoduje po konzultaci s Evropským 

parlamentem. 

ČLÁNEK 63a 

1. Unie vyvíjí společnou přistěhovaleckou politiku, jejímž cílem je ve všech etapách zajistit 

účinné řízení migračních toků, spravedlivé zacházení pro státní příslušníky třetích zemí 

oprávněně pobývající v členských státech, jakož i předcházení nedovolenému přistěhovalectví 

a obchodu s lidmi a posílení boje proti těmto činnostem. 

2. Pro účely odstavce 1 přijímají Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem 

opatření v těchto oblastech: 

a) podmínky vstupu a pobytu a pravidla, podle nichž členské státy udělují dlouhodobá víza a 

vydávají dlouhodobá povolení k pobytu, včetně těch, která jsou udělována a vydávána za 

účelem slučování rodin; 

b) vymezení práv státních příslušníků třetích zemí oprávněně pobývajících v členském státě, 

včetně podmínek upravujících svobodu pohybovat se a pobývat v ostatních členských státech; 

c) nedovolené přistěhovalectví a nedovolený pobyt včetně vyhoštění a vracení osob s 

neoprávněným pobytem; 

d) boj proti obchodu s lidmi, především se ženami a dětmi. 

3. Unie může se třetími zeměmi uzavřít dohody o zpětném přebírání státních příslušníků 

třetích zemí, kteří nesplňují nebo již nesplňují podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na 

území některého členského státu, do země původu nebo do země, odkud přicházejí. 

4. Evropský parlament a Rada mohou řádným legislativním postupem přijmout opatření pro 

povzbuzení a podporu činnosti členských států k podpoře integrace státních příslušníků třetích 

zemí oprávněně pobývajících na jejich území, s vyloučením harmonizace právních předpisů 

členských států. 



  
 

5. Tento článek se nedotýká práva členských států stanovit objem vstupů státních příslušníků 

třetích zemí přicházejících ze třetích zemí na jejich území s cílem hledat tam práci jako 

zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné. 

ČLÁNEK 63b 

Politiky Unie podle této kapitoly a jejich provádění se řídí zásadou solidarity a spravedlivého 

rozdělení odpovědnosti mezi členskými státy, a to i na finanční úrovni. Kdykoli je to nutné, 

obsahují akty Unie přijaté podle této kapitoly vhodná opatření pro používání této zásady.“ 

 

Zdroj: [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Příloha č. 3 
 
 
 

 
 
Zdroj: Wikipedie [60], vlastní úprava 


