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Počty migrantů v EU 
Letošním rokem se výrazně posílily migrační 

vlny, které míří zejména z afrických zemí a 

zemí Blízkého Východu do zemí EU. Letos se 

do Evropy dostalo zhruba 500 000 

nelegálních migrantů (Německo ale 

například očekává, že do jejich země přijde 

letos celkem zhruba 800 000). Mezi 

migranty jsou zejména uprchlíci ze Sýrie, 

Libye nebo Eritrei. Dále jsou mezi migranty 

ekonomičtí migranti, kteří by podle 

evropských práv neměli mít právo na azyl a 

měli by tedy být poslány zpátky do svých 

domovských zemí. 

Nejvíce jmenovanou skupinou uprchlíků jsou 

mnohdy Syřané, kteří dříve utekli do 

uprchlických táborů v okolí jejich země poté, 

co v jejich zemi začala občanská válka – 

zejména do Turecka, Jordánska a Libanonu. 

V těchto tří zemí je jich aktuálně více jak 3,5 

milionů. Z důvodu déletrvající občanské 

války v Sýrii a přeplnění či nedostatečného 

vybavení uprchlických táborů tak pokračují 

desítky tisíc syrských uprchlíků do Evropy, 

kde se snaží následně žádat o azyl. Minulý 

rok jich v zemích EU nově požádalo o azyl 

zhruba 119 tis. (21%). Celkově jich v zemích 

EU v roce 2014 požádalo zhruba 560 tis. osob 

(jedná se pouze o osoby, které o azyl v zemích 

EU žádali poprvé).  Nejvíce žadatelů minulý 

rok přitom spolu se Sýrií pocházeli z 

Afghánistánu (38 tis./7%) a Eritrei (36 

tis./6%). 

Od začátku letošního roku do srpna požádalo 

v zemích EU o azyl přes 600 tis. lidí. Největší 

nátlak žadatelů letos je přímo v Německu 

(222 tis.), Maďarsku (143 tis.) a Švédsku (45 

tis.). O azyl v České republice požádalo ve 

stejném období zhruba 700 lidí.  

V Německu za dané období pocházelo nejvíce 

žadatelů o azyl ze Sýrie, Albánie a Kosova 

(dohromady více jak 100 tis.). V Maďarsku 

jich pocházelo nejvíce ze Sýrie, Afghánistánu 

a Kosova. Ve Švédsku bylo nejvíce žadatelů 

také ze Sýrie. Je třeba brát v potaz, že velký 

počet žádosti o azyl v Maďarsku může být 

způsobeno tím, že jednou z cest jak se dostat 

z detenčního zařízení je taková, že uprchlík 

podá žádost o azyl. 

Uprchlická krize a migrační vlny, kterým 

země EU letos čelí, bezesporu ukazují na 

nepřipravenost a nejednotnost zemí EU 

v řešení podobných problémů. Spory se 

ukazují například v otázkách kvót neboli 

zavedení automatického relokačního 

mechanismu, který by řešil problém 

Dublinské regulace. Ta totiž v současné krizi 

zadržuje žadatele o azyl v okrajových zemích 

EU, kterými migranti vstupují na území EU. 

Zavedení kvót by mělo fungovat jako nouzový 

mechanismus, který by migrační vlny 

soustředil do více zemí, tak aby náporu 

migrantům nemuselo čelit pouze pár 

vybraných zemí.  

V současnosti Dublinská regulace nutí 

migranty zůstávat v Řecku, Itálii a Maďarsku. 

Velkému náporu v posledních týdnech ale 

čelí také Německo, zejména po ohlášení 

německé kancléřky Merkelové, že 

Dublinskou regulaci nebudou v této situaci 

dodržovat a že uprchlíci budou moc žádat o 

azyl přímo v Německu (nebude je například 

posílat zpět do Maďarska). Německo je 

přitom jednou z hlavních cílových zemí 

migrantů. 
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Počet žadatelů o azyl za posledních 5 let 

Afghánistán Kosovo Pákistán Rusko Sýrie 

 Afghánistán Kosovo Pákistán Rusko Sýrie 

2010 16 180 11 725 5 800 12 725 3 775 

2011 22 270 7 550 14 805 12 650 6 455 

2012 21 080 7 165 17 100 17 445 20 805 

2013 21 030 16 905 19 125 35 120 46 450 

2014 37 810 34 120 20 455 14 030 119 050 

Celkem 118 370 77 465 77 285 91 970 196 535 

1-Graf a tabulka zobrazuje počty žadatelů 5 zemí, ze kterých za dané období podalo nejvíce žádostí. Zdroj: Eurostat 
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Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září 

Počet žádostí o azyl tento rok 

AFG[1] AL[2] IRQ[3] RKS[4] PK[5] SYR[6] Všechny země 

Země původu Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září 

AFG
1
 4 560  4 105  4 245  5 385  8 810 12 805  18 040 15 705 4 210 

AL
1
 2 170  2 325  3 645  5 445  5 585  6 635  8 890 8 695 420 

IRQ
1
 2 175  2 245  2 875  3 345  4 455  6 130  7 845 7 655 3 450 

RKS
1
 13 860  22 460  12 550  5 310  2 545  2 195  1 900 975 120 

PK
1
 1 730  1 685  1 905 2 230  2 680  3 955  6 630 6 785 90 

SYR
1
 11 110  8 400  9 810  10 925  12 760  20 305  30 555 42 425 10 925 

Všechny země 60 245 

  

64 905 60 675  57 740  66 770  88 830  112 990 104 875 23 225 

2-Počet žádostí o azyl za tento rok Zdroj: Eurostat, naposledy aktualizováno 13. 10. 2015;                    
1
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UPRCHLICKÁ KRIZE V ČÍSLECH 

Členské země EU se shodují na vážnosti 

situace a nutnosti společného řešení krize 

přímo v zemích konfliktu (zejména v Sýrii a  

sousedních zemí, kam Syřané od počátku 

občanské války utíkají) a na zasáhnutí proti 

organizovanému zločinu (převaděčským 

skupinám). Země se už ale rozcházejí 

v migrační a azylové politice, zejména v tom, 

zda má taková politika být společná pro celou 

EU nebo zda má situaci každý stát řešit po  

svém (v rámci společných nastavených 

pravidel). Přímo společná a azylová politika 

může být v této situaci klíčová, neboť k 

vyřešení probíhajících konfliktů v zemích, 

z kterých migranti odcházejí, nemůže dojít 

v brzké době a musíme pravděpodobně 

očekávat, že migrační vlny potrvají v řádu 

několika let. 

 

Situace v ČR 
Uprchlická krize se v ČR zatím nijak silně 

neprojevuje (jedním z hlavních důvodů je, že  

je ČR zejména transitní zemí a také není na 

hranicích EU – Policie ČR například během 

posledních 5 měsíců1 zadržela zhruba 3 tis. 

nelegálních migrantů s tím, že většina 

pravděpodobně o azyl v ČR nestojí2). 

ČR se od začátku roku snaží podílet zejména 

na pomoci v regionech, které jsou zasažené 

konflikty. Začátkem června například udělilo 

UNHCR peněžní dar ve výši 45 mil. Kč za 

účelem rozvoje infrastruktury uprchlického 

tábora Zaatari v Jordánsku (respektive na 

zajištění elektrické sítě pro uprchlíky), kde 

sídli v současnosti zhruba 80 tis. uprchlíků. 

Peníze darovala prostřednictvím programu 

na asistenci uprchlíkům v regionu původu a 

na prevenci velkých migračních pohybů, 

který byl schválený vládou v lednu 2015. 

Začátkem letošního roku také rozhodla o 

přijetí 15 syrských rodin (cca 70 lidí) 

z Jordánska jako humanitární gesto na 

                                                      
1
 Od začátku zvláštního opatření, které má za úkol 

zadržovat nelegální migranty – od 17. června 
2
 Tito lidé jsou pak zadržovány v detenčních zařízení 

žádost UNHRC. Na výběru lidí přitom 

pracovala speciální pracovní skupina, která 

vybírala syrské rodiny dle vybraných kritérií 

(zdravotní stav, míra integračního 

potencionálu, vzdělání, náboženství a 

bezpečnost pro ČR). 

V červnu přijala policie ČR po jednání 

s Ministerstvem vnitra opatření, která by 

měla zajistit bezpečnost v souvislosti 

s migrační vlnou v Evropě (zejména na 

krajských ředitelstvích sousedících 

s Rakouskem). Na zajištění bezpečnosti se 

přitom podílí cizinecká, pořádková, dopravní 

a kriminální policie. Součástí opatření jsou 

například kontroly s cílem zachytit nelegální 

migranty na vytipovaných silničních tazích, 

vlakových spojích a na příjezdu do ČR. 

Začátkem července vláda schválila přijetí 

1500 uprchlíků do konce roku 2007. Jednalo 

se o závazek, který naše země přijala při 

jednání EU o zavedení systému kvót 

(navržený poprvé v květnu). ČR se tak 

zavázala k relokaci 1100 uprchlíků z Itálie a 

Řecka a přesídlení 400 uprchlíků 

z uprchlických táborů v Jordánsku a 

Kurdistánu. První uprchlíci z této schválené 

skupiny by měli přijít na podzim letošního 

roku. Zástupce církve Tomáš Holub přitom 

ohlásil, že pomůže v oblasti integrace 

uprchlíků do české společnosti. O procesu 

přijetí 1500 uprchlíků jedná pracovní 

skupina zřízená premiérem Bohuslavem 

Sobotkou. Pracovní skupina se skládá ze 

zástupců Ministerstva vnitra, práce, financí, 

průmyslu a obchodu a pro místní rozvoj, 

Svazu měst a obcí ČR a Svazu 

zaměstnavatelů. Dále také ze zástupců 

odborů a církví. Předsedou pracovní skupiny 

je první náměstek Ministerstva vnitra pro 

řízení sekce vnitřní bezpečnosti Jiří Nováček. 

Slovenská republika se přihlásila k přijetí 

200 uprchlíků. 

Koncem července byla dále schválena 

Strategie migrační politiky ČR, která stojí na 

7 hlavních bodech. Těmito hlavními body je 

integrační, návratová a azylová politika, 

Země 1. 2. 3. 

Německo Sýrie (49 370) Albánie (37 515) Kosovo (30 400) 

Maďarsko Sýrie (46 200) Afghánistán (37 995) Kosovo (23 515) 

Švédsko Sýrie (14 480) Afghánistán (5 570) Eritrea (4 465) 
3-Země podle počtu žádosti o azyl a nejčastější země odkaď žadatele pochází Zdroj: Eurostat, naposledy aktualizováno 13. 10. 2015 
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aktivity s cílem pomoci uprchlíkům 

v zahraničí (a tím spojená prevence dalších 

migračních toků), udržení výhod volného 

pohybu v rámci EU a schengenského 

prostoru, podpora legální migrace (která by 

měla být regulovaná dle kapacity ČR a 

schopnosti legální migranty integrovat do 

společnosti) a spolupráce na mezinárodní 

úrovni a úrovni EU (hledání společného 

řešení). 

Česká republika se snaží řešit problém 

v rámci Visegrádské čtyřky (Slovensko, 

Polsko, Maďarsko). Spolu se zeměmi 

Visegrádské čtyřky hledají společné řešení 

krize a také společné stanovisko, které pak 

prezentují při jednání s EU. Země Visegrádu 

se snaží bojovat proti zavedení kvót (v čemž 

uspěli při prvním pokusu zavádění kvót 

navržených v květnu letošního roku). 

Součástí postoje Visegrádské čtyřky je přitom 

zejména cílená podpora a ochrana 

schengenských hranic, posílení návratové 

politiky a koordinace proti organizovanému 

zločinu (převaděčským skupinám). 

Začátkem září zveřejnila vláda návrhy 

rozpočtů jednotlivých ministerstev na příští 

rok, mezi nimi ministerstvo vnitra 

požadovalo 55,8 miliard Kč (navýšení o 3 

miliardy Kč oproti minulému roku, zhruba 1 

miliarda má jít právě na řešení uprchlické 

krize). Součástí Ministerstva vnitra je Správa 

uprchlických zařízení (od roku 1996), která 

měla v posledních 4 letech výdaje v průměru 

zhruba 260 tis. Kč. 

EU letos dále přijala národní program pro 

azylovou a migrační politiku ČR (období 

2014-2020), která dostane od EU finanční 

prostředky zhruba ve výši 40 milionů eur 

skrze čtyři evropské fondy. 

 

Detenční tábory v ČR 
K zadržování nelegálních migrantů, které 

Policie ČR přistihne na našem území, slouží 

detenční zařízení (Dle EU práva). 

V současnosti zde fungují 3 taková detenční 

zařízeni (Bělá pod Bezdězem, Vyšní Lhoty a 

Drahonice). Tato zařízení slouží k zadržování 

nelegálních migrantů neboli cizinců, kteří se 

pohybují na území ČR bez platného povolení 

– včetně uprchlíků, kteří si ještě nepožádali 

v žádné zemi EU o azyl. K oprávněnému 

zajištění musí přitom existovat odůvodněné 

riziko útěku, vyhýbáni se vyhoštění či 

vyhýbání se předání do jiné země. Zařízení 

dále slouží zejména ke zjištění totožnosti 

zadržených migrantů a následně se realizuje 

správní vyhoštění či předání do jiných států 

dle readmisních dohod nebo dle Dublinského 

systému. 

V detenčních zařízeních mohou být lidé 

zajištěni u procesu správního vyhoštění max. 

180 dní (ve zvláštních případech max. 545 

dní) a u přesunu dle readmisních dohod max. 

180 dnů. Zajištěné rodiny s dětmi se vyřizují 

přitom zrychleně v max. lhůtě 90 dní. Při 

přesunu do jiné země dle Dublinského 

systému musí trvat zajištění 30 až 42 dnů. 

Nelegální migranti mohou opustit zařízení 

přitom v těchto případech:  

 Pokud dojde k uplynutí doby 

možného zajištění 

 Pokud rozhodne soud nebo policie o 

propuštění 

 Pokud dojde k pominutí důvodu 

zadržení (nelze provést vyhoštění 

nebo jej cílové země odmítají převzít) 

 Při nuceném vyhoštění nebo předání 

do cílové země (domovská země nebo 

země určená Dublinským nařízením).  

V praxi tyto detenční zařízení dle 

Ministerstva vnitra ale nefungují, tak jak by 

se předpokládalo. Problémem je, že k procesu 

nuceného vyhoštěni či přesunu dle readmisní 

dohody/Dublinského nařízení, kvůli kterým 

jsou tito lidé drženi, často ani nedochází 

(např. Maďarsko odmítá přijímat uprchlíky 

dle Dublinského nařízení). Nejčastěji jsou 

zadržení nelegální migranti propouštěni ze 

zařízení právě z důvodu uplynutí zadržovací 

lhůty nebo na příkaz soudu. Tito lidé jsou pak 

propuštěni s výjezdním příkazem opustit ČR. 

V detenci dále nesmí být zadržování ti 

uprchlíci, kteří již požádali o 

azyl/mezinárodní ochranu (v ČR nebo v jiné 

zemi EU). Uprchlíci, kteří o azyl požádali až 

v detenčním zařízení, musí být přemístěni do 

přijímacího a následně do pobytového 

střediska pro uprchlíky. Může přitom nastat 

situace, kdy uprchlík požádá o azyl v zemi na 
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hranicích EU, právě proto, aby byl propuštěn 

z detence. Takové uprchlíky musí dle zákonů 

země EU zadržovat (max. na 42 dnů) a 

posílat zpět do zemí, kde podali žádost o azyl 

(Což v současné krizi nefunguje, protože 

například Itálie či Řecko neregistruje na 

svém území většinu běženců. Maďarsko je 

sice registruje, ale v současnosti odmítá 

přijímat uprchlíky dle Dublinského nařízení, 

jak již bylo řečeno výše.) 

Mnoho lidí přitom kritizuje samotné 

fungování detenčních zařízení v ČR. Ministr 

spravedlnosti Robert Pelikán například 

kritizoval podmínky uprchlických zařízení, 

které jsou srovnatelné s podmínkami ve 

vězení. Jiří Dienstbier v rozhovoru pro DVTV 

prohlásil, že některé podmínky v detenčních 

zařízení jsou horší než vězeňské podmínky 

(např. nedostatek právní pomoci). Advokát 

Jan Procházka v rozhovoru pro Respekt řekl, 

že lidé zadržení v detenčních zařízení, často 

ani neví, proč jsou zadržovány a že zde 

zároveň není zajištěna dostatečná právní 

pomoc. (Česká advokátní komora také 

nedávno vyzvala advokáty, aby uprchlíkům 

pomohla). 

Kritizováno je například i vybírání poplatků 

za zadržování (242Kč/den). Vládní výbor pro 

práva cizinců (předsedkyní je Magda Faltová) 

například tvrdí, že daný poplatek nemá žádný 

právní základ.  

Další kritika padá také na zabavování 

telefonů, které jsou bezesporu jedním 

z nejdůležitějších nástrojů uprchlíků 

z migračních vln (právě díky nim se dokážou 

uprchlíci rychle orientovat a zůstat 

v kontaktu s rodinou atd.). Ministerstvo 

Vnitra toto odůvodňuje tím, že k zabavování 

dochází z bezpečnostních důvodů a že lidé 

zadržení v detenčních zařízeních mají 

možnost si zavolat z telefonních automatů. 

Dalším problémem je, že nejsou zpřesněné 

důvody pro obavu z možného útěku 

zadrženého migranta. Je tedy otázkou, zda 

celkově zadržování uprchlíků v detencích je 

dostatečně oprávněné. 

Smysl a cíl detenčních zařízení je 

pochopitelný v běžné situaci (kdy je 

například cizincovi zamítnuta žádost o 

prodloužení trvalého pobytu a je zde obava, 

že se daný cizinec bude vyhýbat návratu do 

své země). Velkou otázkou je zda mají tyto 

zařízení vůbec smysl v současné migrační 

krizi. Je vidět, že detenční zařízení současnou 

situaci nejsou schopni zvládat (posílání do 

domovských zemí nebo do zemí EU, přes 

které přišli do ČR, je v podstatě nemožné). 

Dále se vytrácí smysl zadržovat uprchlíky, 

kteří v naší zemí být ani nechtějí a následně 

po nich navíc chtít aby platili náklady spojené 

s jejich zadržením v zařízeních, kteří 

nemohou efektivně plnit svůj hlavní účel 

(nemohou je poslat do původních zemí, 

kterými se dostali do EU) a ve kterém 

zejména neexistují dostatečné podmínky pro 

zadržování takových lidí. 

 

Proč migranti míří zejména do 

Německa? 
Nejčastější cílovou zemí, do které migruje 

velké množství lidí, je bezesporu Německo. 

Jako časté důvody, které uvádí samotní 

migranti, jsou takové, že zde mají známé či 

rodinu nebo také proto, že je Německo 

jednou z nejvyspělejších zemí.  

Dalším důvodem může být ale samozřejmě i 

to jak se Německo staví k uprchlíkům. 

Zatímco například Maďarsko nebo Slovensko 

svůj postoj vyjadřuje tak, že v žádném 

případě nechce přijímat ať už nelegální 

ekonomické migranty nebo uprchlíky, tak 

naopak Německo veřejně prohlašuje, že se 

bude snažit pomoct všem uprchlíkům, které 

mají právo na mezinárodní ochranu. Např. 

syrský uprchlík Azad Darwish (který ve své 

zemi vystudoval právnickou školu) řekl 

v rozhovoru pro New York Times, že nechce 

zůstat v Maďarsku, protože zde není žádná 

práce, žádná možnost studovat, těžký jazyk a 

také, že přístup Maďarů k uprchlíkům není 

moc vlídný. 

Dalším příkladem může být syrská rodina 

Ahmada Majida, která byla zadržena 

v detenčních zařízeních v Dánsku při cestě do 

Švédska. Stejně jako většina uprchlíků v ČR, 

Ahmad Majid také nevěděl proč je zadržován 

v Dánsku. Při otázce zda nechce požádat o 

azyl v Dánsku, odpověděl Ahmad Majid, že 

ani kdyby bylo Dánsko celé „ze zlata“, protože 

kvůli Dánsku poznal jejich syn význam slova 

vězení. 

Ne všichni migranti či uprchlíci ale mají 

rodiny v Německu. Jedním z důvodu proč 
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mnoho lidí míří do Německa, je i samotný 

fakt, že se tam vydává většina běženců. Tito 

lidé mají o Německu vytvořenou představu 

z toho, co slyší kolem, a to že se jedná o 

bohatou a vyspělou zemi, kde je možnost 

získání vzdělání a práce nebo že se jedná o 

zemi, kde je snadné se naučit jazyk. V realitě 

ale je zde mnoho frustrovaných uprchlíků, 

žijících v prozatímních německých 

uprchlických táborech, kde čekají na své 

vyřízení azylu. Marcel Schweitzer, mluvčí pro 

Ministerstvo práce, sociálních věcí a 

integrace v Hamburgu řekl v rozhovoru pro 

BBC, že uprchlíci očekávají více, než jsou 

schopni v Německu zvládnout (tamější úřady 

přiznávají, že nestíhají zpracovávat vlny 

žádostí o azyl). 

 

Návrh řešení prezidenta 

Evropské komise 

Jean-Claude Junckera 

Začátkem září proběhlo plenární zasedání 

Evropského parlamentu, na kterém prezident 

Evropský komise Jean-Claude Juncker 

představil svůj úplný návrh k řešení 

uprchlické krize. Hlasování o přijetí návrhu 

probíhalo 16. října. Součástí návrhu byl 

relokační mechanismus, seznam bezpečných 

zemí pro EU a další cílená opatření a řešení 

v regionech konfliktu (tak aby se zamezilo 

migračním vlnám). V půlce záři proběhlo 

také hlasování o původních kvótách o 

realokaci 40 000 uprchlíků. Česká republika 

byla v tomto hlasování zásadně proti (spolu 

se Slovenskou republikou a Maďarskem). 

 

Relokační mechanismus 
Prezident Evropské komise podruhé 

navrhnul přijetí automatického relokačního 

mechanismu (systému kvót), který by 

v současnosti zejména pomohl nejvíce 

zatíženým zemím – Itálii, Řecku a Maďarsku. 

V současnosti by měl mechanismus rozdělit 

120 000 uprchlíků právě z těchto tří zemí 

(navrch relokace/přesídlení 40 000 

uprchlíků z květnového návrhu). Současný 

návrh by měl relokovat 15 600 uprchlíků 

z Itálie, 50 400 uprchlíků z Řecka a 54 000 

z Maďarska. Jednotlivé členské země budou 

muset přijmout uprchlíky na základě 

objektivních a kvantifikovatelných kritérií 

(velikost populace, HDP, průměrný počet 

žádostí o azyl v přijímané zemi a míra 

nezaměstnanosti).  

Česká republika by měla dle zářijového 

návrhu přijmout 387 uprchlíků z Itálie, 1251 

uprchlíků z Řecka a 1340 uprchlíků 

z Maďarska. Dohromady tedy 2978 

uprchlíků. 

Relokační mechanismus bude brát také 

ohledy na charakteristiky uprchlíka, tak aby 

cílová země co nejlépe odpovídala jeho 

vzdělání nebo odborné kvalifikaci, jeho 

jazykovým schopnostem a dále také aby 

mechanismus zohledňoval existující rodinné, 

společenské či kulturní vazby v přijímaných 

zemích. Toto opatření by mělo usnadnit 

integraci uprchlíka v dané zemi a také 

zabránit tomu, aby uprchlíci neutíkali do 

jiných zemí, než jim byla přidělena. 

Hypotetickým příkladem může být například 

syrský uprchlík, který umí francouzsky a ve 

své zemi pracoval jako IT specialista. 

V takové situaci není efektivní uprchlíka 

posílat např. do České republiky, když by se 

mnohem snáze mohl integrovat ve Francii (a 

později se i lépe uplatnit na daném 

pracovním trhu). 

Země zapojené do relokačního mechanismu 

budou získávat finance od EU. Přijímací 

země budou získávat 6 000 euro za každého 

přijatého uprchlíka (celkem tak 780 milionů 

eur z rozpočtu EU). Itálie, Řecko a Maďarsko 

dostanou 500 euro za každého uprchlíka, 

kterého budou posílat ze svých zemí (na 

pokrytí transportních nákladů). 

Přijímací země mohou dostat také výjimku 

např. v případě přírodních katastrof. Takové 

země se tak na relokaci uprchlíků nemusí 

podílet (případně se budou podílet jen z části 

– bude jim snížen počet uprchlíků, kterých 

budou muset přijmout). Tyto země budou 

muset na druhou stranu přispět do rozpočtu 

EU finanční částku o velikosti 0,002% jejich 

HDP. O tom, zda země dostane výjimku, 

bude rozhodovat Evropská komise. 

Relokační systém se dále bude týkat pouze 

těch žadatelů o azyl, jejíž země původu má 

vysokou míru přiznání mezinárodní ochrany 



 
 

      POLICY PAPER  | říjen 2015 

 

UPRCHLICKÁ KRIZE V ČÍSLECH 

(více jak 75%). V současnosti se to tak týká 

těchto zemí: Sýrie, Eritrea a Irák. 

Relokační systém je dále hlavně krizové 

opatření, které by mělo automaticky reagovat 

na budoucí krize spojené s velkými 

migračními vlnami. Evropská komise bude 

moci s tímto nástrojem relokovat migranty 

mezi členy EU na základě nárůstů žádostí o 

azyly, množství nelegálních migrantů nebo 

množství žadatelů o azyl na obyvatele 

jednotlivých zemí ve sledovaném období šesti 

měsíců. 

 

Společný EU seznam 

bezpečných zemí původu 
Společný seznam bezpečných zemí původů 

byl vytvořený za účelem urychlení procesu 

azylového řízení a urychlení návratové 

politiky. Země, v kterých nedochází 

k neoprávněnému pronásledování občanů, 

mučení či nelidského zacházení s občany, 

nehrozí v nich fyzické nebezpečí nebo zde 

nedochází k ozbrojeným konfliktům, budou 

zařazeny do tohoto seznamu. Země EU se 

v procesu udělování azylů budou zaměřovat 

zejména na země, které na seznamu 

nebudou. Neznamená to ale, že žadatelé o 

azyl, kteří pochází z bezpečných zemí, budou 

automaticky zamítnuti (Země stále musí 

respektovat Ženevskou konvenci). Tento 

seznam ale pomůže členským zemím urychlit 

schvalovací proces osob z bezpečných zemí a 

v případě, že žadatel neprokáže nárok na 

azyl, bude moct země žadatele rychle navrátit 

do země původu. 

Cílem seznamu je tak urychlit proces 

schvalování mezinárodní ochrany, zabránit 

zneužívaní azylového systému (a zabránit 

předem pokusům o získání azylu u osob, 

který na azyl nárok nemají) a přesměrovat 

tak zdroje na osoby, které mezinárodní 

ochranu potřebují. 

V současnosti EU navrhuje do seznamu 

přidat těchto 5 zemí: Albánie, Makedonie, 

Kosovo, Černá hora, Srbsko, Turecko. Před 

vznikem společného seznamu pro EU mělo 

již 12 členských zemí svůj vlastní seznam 

bezpečných zemí (mezi nimi i ČR, která se 

podílela na vytváření společného seznamu). 

 

 

Cílená opatření a řešení 
Kromě vnitřního řešení (řešení přijímaní 

uprchlíků) se EU snaží řešit uprchlickou krizi 

přímo v třetích zemích. EU zatím uvolnila 3,9 

miliard euro na pomoc obyvatelům žijících 

stále v Sýrii a na pomoc okolním zemím – 

zejména Jordánsku, Libanonu a Turecku, jež 

jsou nyní zemí pro skoro 4 miliony uprchlíků 

Sýrie. Dále se EU snaží spolupracovat 

s třetími zeměmi a tím urychlit návraty 

migrantů do svých zemí (pomocí 

readmisních dohod). V květnu letošního roku 

byl dále založen svěřenecký fond pro pomoc 

v Sýrii a okolním regionu, pomocí kterého 

EU financuje programy (zatím o výši 40 

milionů eur) na pomoc zhruba 400 000 

uprchlíkům, ale i zemím, které přijalo 

uprchlíky (Libanon, Turecko, Jordánsko, 

Irák). 

Začátkem září Evropská komise dále založila 

krizový svěřenecký fond pro Afriku 

s počátečními finančními prostředky 1,8 

miliard eur. Fond je určený pro stabilizaci a 

cílení příčin nelegálních migračních vln 

v regionech Sahelu, Čadského jezera, 

Afrického rohu a Severní Afriky3. Fond se 

bude dále podílet na rozvoji 

socioekonomických podmínek a migrační 

politiky. Účast na fondu zatím potvrdilo 

Španělsko. V listopadu bude mít EU dále 

konferenci s klíčovými africkými zeměmi o 

migraci a uprchlické krizi ve Vallettě. 

Dalším důležitým bodem je boj 

s převaděčskými skupinami (například 

mořskou operaci EUNAVFOR MED). Kromě 

přímého boje s organizovaným zločinem se 

diskutuje i o dalších řešeních. Prezident 

Evropské Komise Jean-Claude Juncker 

například mluvil na zářijovém zasedání 

Evropského parlamentu o „zlegalizování“ 

migrace neboli zavedení legálních cest pro 

uprchlíky. Podobné řešení navrhnul i 

představitel UNHCR Gert Westerveen. 

Zavedením legálních cest pro uprchlíky, by 

převaděčské skupiny mohly zaniknout, neboť 

by uprchlíci neměli zájem platit tak vysoké 

částky za převoz a zároveň riskovat svůj život, 

                                                      
3
 Burkina Faso, Kamerun, Gambie, Mali, Mauritánie, 

Niger, Nigérie, Senegal, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, 
Keňa, Somálsko, Jižní Súdán, Súdán, Tanzanie, 
Uganda, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Egypt 
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když by si mohl legálně koupit za stejnou 

nebo menší částku například letenku a 

bezpečně se dopravit do země, kde chtějí 

zažádat o azyl (zároveň by tak pohyb žadatelů 

o azyl mohl být lépe koordinován – např. 

pomocí azylových středisek v místech, kudy 

by žadatelé o azyl přicházeli do země). 

Zároveň by se mohl uvolnit tlak v hraničních 

zemích EU i přes dodržování Dublinské 

regulace. 

 

Postoj ČR k navrhovanému 

řešení 
Celkový postoj vlády ČR k navrhovanému 

řešení prezidenta Junckera je spíše negativní. 

Vláda ČR se staví negativně zejména 

k zavedení relokačního mechanismu (kvót), 

který podle ní není řešením krize. 

Argumentuje například tím, že není možné 

uměle přesouvat lidi do zemí, ve kterých 

uprchlíci být ani nechtějí. Naopak apelují na 

řešení příčin krize a migračních vln (válečné 

konflikty v zemích, přeplněné uprchlické 

tábory ve třetích zemích, boj s převaděčskými 

gangy, spolupráce se zeměmi odkaď lidé 

migrují a také ochrana vnějších hranic – 

např. společnými evropskými silami).  

Juncker ve svém návrhu pokrývá právě i 

řešení těchto příčin, ve svém proslovu ale 

zdůrazňoval, že není možné tuto krizi vyřešit 

během krátké chvíle (a tudíž není 

zodpovědné svým občanům slibovat rychlá 

řešení). Juncker také kritizoval snahu stavět 

ploty na vnějších hranicích, které považuje 

jako neefektivní (migranti, kteří jsou ochotni 

riskovat své životy na moři, nezastaví 

samotný plot na hranicích). 

ČR se z důvodu uprchlické krize také schází 

se zeměmi Visegrádské čtyřky (Maďarskem, 

Polskem a Slovenskem) se kterými jedná o 

společném postoji při jednání s EU. Juncker 

jejich společný postoj právě kritizoval ve 

svém proslovu, kdy prohlásil, že v každé zemi 

byli jednou uprchlíci a následně vyjmenoval 

země Visegrádské čtyřky a jejich případy 

uprchlíků v minulosti včetně České republiky 

a její vlnou uprchlíku po invazi vojska 

Sovětského svazu v roce 1968. 

Proti negativnímu postoji ke kvótám se staví 

ministr spravedlnost Robert Pelikán (jako 

jediný hlasoval proti odmítnutí kvót při 

schvalování mandátu ministra vnitra Milana 

Chovance). 

 

 

 

 


