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Shrnutí / úvod 
Ač se to může zdát nepředstavitelné, tzv. 

migrační krize započala již před více než 

dvěma lety. Rostoucí počty migrantů z těchto 

oblastí se začaly objevovat v předchozím 

desetiletí a zejména pak v souvislosti s 

tzv. Arabským jarem (2011). Rozměry 

celoevropské krize jev dostal v dubnu roku 

2015, kdy se ve Středozemním moři během 

krátké doby potopilo několik lodí s migranty, 

celkem se utopilo asi 1 200 lidí a začalo se 

uvažovat o zavedení systému na 

přerozdělování uprchlíků. Na konci roku 2015 

bylo podle OSN celosvětově v pohybu nejvíc 

osob od konce 2. světové války. Své domovy 

muselo nuceně opustit celkem 65,3 milionů 

lidí.  

 

Teroristické útoky v Paříži v listopadu 2015 a 

následně také v Bruselu v březnu 

2016 poukázaly na přítomnost teroristů mezi 

migranty, a tím obrátily pozornost k 

bezpečnostním rizikům spojeným s krizí.  

 

Institut pro politiku a společnost mapuje dění 

ohledně migrační krize již přes rok. Nyní vám 

přinášíme aktuality z prvního čtvrtletí roku 

2017. V textu se dočtete: 

• Kolik uprchlíků přišlo do Evropy 

v roce 2016? 

• Kolik nelegálních migrantů překročilo 

v uplynulém roce Středozemní moře? 

• Kolik uprchlíků od počátku krize 

utonulo při pokusu dostat se do 

Evropy? 

• Kdo přichází do Evropy (národnosti)? 

• Jaké jsou nové události v Evropě i u 

nás? 

• Jaký je postoj vládního hnutí ANO 

k migrační krizi?
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Teroristick%C3%A9_%C3%BAtoky_v_Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEi_v_listopadu_2015
https://cs.wikipedia.org/wiki/Terorismus


 

 

 

 
       POLICY PAPER | duben 2017 

 

Migrační krize v Evropě pokračuje 

 

Dle dat UNHCR v roce 2016 přišlo do Evropy 

celkem 362 376 uprchlíků. Hlavní migrační 

nápor na Řecko a balkánské státy byl v březnu 

2016 radikálně snížen na základě bilaterální 

dohody EU a Turecka. 

 

 

 

 

 

Po uzavření tzv. balkánské trasy znovu vzrostl 

počet migrantů využívající středozemní trasu 

z Libye do Itálie a na Maltu, přičemž 

nejexponovanějšími měsíci jsou květen až 

září, kdy je mořská cesta nejbezpečnější. Za 

celý rok 2016 překročilo Středozemní moře 

181 000 nelegálních migrantů. 

  

 
 

Cesta přes moře je mnohem nebezpečnější než 

balkánská trasa, minulý rok utonulo 3 740 

uprchlíků, což je druhé nejvyšší číslo od 

začátku krize. V roce 2015 utonulo rekordních 

3 771 migrantů. 

 

Migrační krizi nedávno řešil i neformální 

meeting Evropské rady na Maltě (závěrečné 

memorandum). Kvůli nadcházejícímu jaru a 

očekávané další migrační vlně EU tlačí na 

představitele libyjské vlády, aby více chránili 

libyjské pobřežní vody před nelegálními 

migranty a pašeráky. Problémem je, že 

libyjská vláda pod vedením premiéra Fayeze 

al-Sarraje nemá pod kontrolou celé území.  

 

Zkušenosti s Tureckem napovídají, že 

bilaterální řešení může být účinným řešením 

nekontrolované krize, závisí však na 

vnitropolitické pozici libyjské vlády a její 

schopnosti prosadit dohody, kterými se 

zavázala. Islámský stát dosud ovládá pobřežní 

města Derna a Sirte. Sama pozice „vlády 

národní jednoty“ není příliš stabilní, i když ji 

uznávají nejdůležitější oblasti Tripolisu a 

Tobruku. Premiér al-Sarraj pobývá 

v Tripolisu teprve od března 2016, a to ve 

velmi silně chráněné námořní základně. 

Hlavní úkolem EU bude tedy finanční a 

politická podpora centrální vlády v dobití 

území od IS a následná ochrana mořské 

hranice.
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Graf č. 1:
Počty příchozích uprchlíků leden 2016 - březen 2017 

Řecko Itálie zdroj dat: UNHCR Weeakly Report

dohoda s 
Tureckem

http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean#_ga=1.43144231.34515924.1486570832
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/dohoda-eu-s-tureckem--18--brezna-2016-148971/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/dohoda-eu-s-tureckem--18--brezna-2016-148971/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/02/03-malta-declaration/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/02/03-malta-declaration/
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/54386
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Vybrané události telegraficky 

Svět 

Leden 2017 

Dánsko připravilo několik zákonů, které 

nařizují rodičům migrantů povinnost učit své 

děti dánský jazyk. Vláda plánuje uzákonit 

legislativu, na jejímž základě budou úřady 

rozhodovat, zda dítě migrantů potřebuje 

zlepšení v dánštině. Pokud rodiče dítě 

nepošlou do předškolní docházky, budou jim 

odňaty přídavky. Zákon má podporu všech 

parlamentních stran v Dánsku. Politici v 

severské zemi jsou oprávněně přesvědčeni, že 

děti se musí naučit dánsky, aby se mohli 

začlenit do společnosti. 

Exekutivní příkaz o přísnějším prověřování 

imigrantů, který v lednu podepsal nový 

americký prezident Donald Trump, 

pozastavuje na 120 dnů program Spojených 

států pro přijímání uprchlíků. Až do odvolání 

pak zakazuje vstup do USA migrantům ze 

Sýrie. Změna se dotkne i držitelů takzvaných 

zelených karet, tedy trvalého povolení k 

pobytu.  

 

Únor 2017 

Itálie a Tunisko uzavřely dohodu o spolupráci 

v boji s nelegální migrací, pašováním lidí a o 

ochraně hranic. Dokument podepsali italský 

ministr zahraničí Angelino Alfano a tuniský 

prezident Kaíd Sibsí. Itálie podepsala 

podobnou dohodu také s Libyí. Řím se 

dohodami se severoafrickými zeměmi snaží 

snížit masový příliv migrantů, kteří přes 

Středozemní moře do Itálie zejména z Libye 

připlouvají. 

 

V Ženevě se uskutečnilo setkání hlavních 

představitelů Mezinárodní organizace pro 

migraci, OSN, Vysokého komisaře pro 

uprchlíky a lidská práva. Zúčastnění vyzdvihli 

potřebu komplexního přístupu k řešení situace 

migrantů a uprchlíků v Libyi. Životní 

podmínky uprchlíků, a hlavně obchodování a 

pašeráctví jsou vrcholně nehumánní a dochází 

při nich k porušování základních lidských práv. 

Byly vytvořeny principy, které jsou zaměřené 

na ochranu lidských práv, potřebu úzké 

spolupráce na regionální a mezinárodní 
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Graf č. 2:
Deklarovaná národnost uprchlíků 

leden 2016 - leden 2017

zdroj dat: UNHCR Weeakly Report

http://zpravy.instory.cz/4011-vlada-se-pojistila-proti-migrantum-uprchlici-ted-nemaji-na-vyber.html
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2024436-trump-proti-migraci-az-do-odvolani-zakazal-vstup-do-usa-uprchlikum-ze-syrie
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2024436-trump-proti-migraci-az-do-odvolani-zakazal-vstup-do-usa-uprchlikum-ze-syrie
https://zahranicni.ihned.cz/evropa-slovensko/c1-65618840-motorove-cluny-i-vymeny-mladeze-italska-vlada-uzavrela-s-tuniskem-dohodu-o-boji-proti-migraci
https://zahranicni.ihned.cz/evropa-slovensko/c1-65618840-motorove-cluny-i-vymeny-mladeze-italska-vlada-uzavrela-s-tuniskem-dohodu-o-boji-proti-migraci
https://zahranicni.ihned.cz/evropa-slovensko/c1-65618840-motorove-cluny-i-vymeny-mladeze-italska-vlada-uzavrela-s-tuniskem-dohodu-o-boji-proti-migraci
http://www.iom.int/news/un-chiefs-call-international-solidarity-address-migrant-and-refugee-flows-libya
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/54386
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úrovni, a potřebu kontroly převaděče, který 

uprchlíkům poskytuje přepravu. Tyto principy 

se nevztahují pouze na Libyi, ale i na země 

původu a finální destinace uprchlíků. 

 

Březen 2017 

Lidskoprávní organizace ostře kritizovaly 

hlasování v maďarském parlamentu, které 

rozhodlo, že všichni žadatelé o azyl v 

Maďarsku budou uvězněni ve vazebních 

táborech. Premiér Viktor Orbán označil 

migraci za „trojského koně terorismu“. 

Žadatelé o azyl budou vězněni v kontejnerech, 

kde budou čekat na výslech prostřednictvím 

videolinku. Je to součástí opatření, jejichž 

účelem je podle Orbána „zachránit Evropu“. 

Orbán považuje uprchlíky, mnozí z nich jsou 

muslimové, za „hrozbu evropské křesťanské 

totožnosti a kultuře“. 

 

Rakouský ministr vnitra Wolfgang Sobotka se 

distancoval od požadavku spolkového 

kancléře Christiana Kerna na krácení finanční 

podpory zemím střední a východní Evropy, 

které nadále odmítají přijímat uprchlíky. 

Podle Sobotkových slov pro tiskovou agenturu 

APA je konečně potřebná redukce horní 

hranice přijímání uprchlíků namísto 

nerealistického přerozdělování. 

 

Maďarsko otevřelo v pořadí druhou 

vojenskou základnu z celkem čtyř 

plánovaných, aby tak posílilo hlídky podél 

300 kilometrů dlouhého plotu na hranicích se 

Srbskem a Chorvatskem. Základna 

v Hercegszántó byla oficiálně otevřena 

v pondělí ministrem obrany Istvánem 

Simicskem. „Obrana hranic, která zajistí, že 

nebudou po naší zemi pochodovat statisíce 

cizích lidí, si zasluhuje opravdový respekt… 

Naším nejdůležitějším společným zájmem je 

ochrana maďarských občanů, našich 

rodinných příslušníků a civilistů,“ dodal 

ministr Simicskó. 

 
Česká republika 

Leden 2017 

Šest českých policistů odjelo dne 3. 1. 2017 do 

Bulharska a Itálie, kde pomohou s ochranou 

vnějších hranic EU. Budou působit v rámci 

dvou společných operací unijní pohraniční 

agentury Frontex. Policisté zde budou 

vykonávat činnosti spojené s ostrahou 

pozemní hranice mezi Bulharskem a Srbskem 

a registraci migrantů v italském hotspotu na 

ostrově Lampedusa. 

 

Začátkem ledna byla na celém území České 

republiky zvýšená úroveň bezpečnostních 

opatření odpovídající prvnímu stupni 

ohrožení terorismem. Zvýšené bezpečnostní 

opatření po teroristickém útoku v Berlíně, 

které spočívalo mimo jiné v navýšení počtu 

policistů v ulicích až o 50 % nad rámec 

běžného výkonu služby, změní na úroveň z 24. 

5. 2016 a odpovídá prvnímu stupni ohrožení 

terorismem. Nad rámec této úrovně byl 

posilněný výkon služby na území některých 

krajských ředitelství Policie ČR tam, kde je to 

ve vztahu ke konkrétním měkkým cílům 

účelné s ohledem na bezpečnost. 

 

Únor 2017 

Generál Tomáš Tuhý společně se zástupci 

ministerstva vnitra jednal o aktuálních 

bezpečnostních tématech a rozvoji další 

spolupráce s Konradem Koglerem, 

generálním ředitelem vnitřní bezpečnosti 

Rakouska, a dalšími představiteli rakouského 

policejního sboru. Kromě témat terorismu, 

migrace a připravenosti obou států na další 

případné bezpečnostní výzvy zaznělo i téma 

využívání moderních mobilních technologií v 

přímém výkonu služby, například při kontrole 

osob.  

 

Březen 2017 

Ministerstvo vnitra ČR předkládá na vládu 

materiál, který definuje priority MV pro 

asistenci uprchlíkům a státům pod silnými 

migračními tlaky, a jehož prostřednictvím 

budou uděleny peněžní dary. Hlavními 

prioritami pro rok 2017 zůstávají region 

Blízkého východu a region západního 

Balkánu. Součástí materiálu je i návrh na 

udělení prvního konkrétního peněžního daru 

– finanční podpora UNHCR ve výši 40 

milionů Kč bude směřovat na infrastrukturní 

aktivity v jordánském uprchlickém táboře 

Azraq. Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) 

má v případě pomoci s uprchlíky připraveno 

celkem 150 milionů pro letošní rok, z toho 40 

milionů by mělo směřovat na jordánský 

uprchlický tábor. 

 

Přijímání uprchlíků ze zemí postižených 

válečným konfliktem odmítá 61 % Čechů. Od 

http://blisty.cz/art/85983.html
http://blisty.cz/art/85983.html
http://www.topky.sk/cl/1000851/1614465/Rakusky-Sobotka-zaujal-kriticky-postoj-k-uteceneckym-kvotam--Neobmedzene-prijimanie-je-prec
http://eurodenik.cz/zpravy/madarsko-otevrelo-v-pohranici-druhou-vojenskou-zakladnu-za-ucelem-potlaceni-migrace-z-turecka
http://eurodenik.cz/zpravy/madarsko-otevrelo-v-pohranici-druhou-vojenskou-zakladnu-za-ucelem-potlaceni-migrace-z-turecka
http://www.policie.cz/clanek/nasazeni-policistu-do-operaci-frontex-v-roce-2017.aspx
http://www.policie.cz/clanek/nasazeni-policistu-do-operaci-frontex-v-roce-2017.aspx
http://www.policie.cz/clanek/web-informacni-servis-zpravodajstvi-bezpecnostni-opatreni-v-cr.aspx
http://www.policie.cz/clanek/web-informacni-servis-zpravodajstvi-bezpecnostni-opatreni-v-cr.aspx
http://www.policie.cz/clanek/policejni-prezident-ve-vidni.aspx
http://www.policie.cz/clanek/policejni-prezident-ve-vidni.aspx
http://www.policie.cz/clanek/policejni-prezident-ve-vidni.aspx
http://roklen24.cz/a/ws2Bb/ministerstvo-vnitra-da-na-pomoc-s-migraci-150-milionu-korun
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cvvm-temer-tretina-lidi-stale-odmita-prijimani-uprchliku/1466270
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konce loňského roku jejich podíl klesl o tři 

procentní body. Necelá třetina lidí (32 %) je 

pro přijetí migrantů jen do doby, než se budou 

schopni vrátit zpět do své země. Pouze 3 % lidí 

si pak myslí, že by ČR měla uprchlíky přijmout 

a nechat je zde se usadit. 

 

Česko neprávem zadržovalo uprchlíky v 

hlídaných táborech i tři měsíce a organizace 

na pomoc uprchlíkům na to dlouhodobě 

upozorňovaly. Do začátku roku 2016 Česko 

omezovalo v mnoha případech svobodu 

běženců a zavíralo je do detenčních zařízení, 

aniž by to nařizoval zákon. Rozhodnutí proto 

přezkoumával Nejvyšší správní soud, který 

případ předal Soudnímu dvoru EU. 

Ten potvrdil, že Česko jednalo protiprávně, 

když uprchlickou rodinu drželo v hlídaném 

areálu. 

 

 

 

 

  

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cvvm-temer-tretina-lidi-stale-odmita-prijimani-uprchliku/1466270
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5 tezí hnutí ANO k migrační krizi 

1. Hnutí ANO zásadně odmítá princip přerozdělování uprchlíků na základě kvót, a to i za 

situace, že by to znamenalo postih ze strany EU. 

2. Hnutí ANO stojí za principem, že o imigrační politice rozhoduje suverénní stát. 

3. Hnutí ANO je přesvědčeno, že dosavadní přístup České republiky k migraci v minulých 

desetiletích byl úspěšný, proto ČR musí mít poslední slovo v otázce přijetí uprchlíků. 

4. ANO považuje nelegální vstup migrantů na území EU za bezpečnostní riziko. 

5. Hnutí ANO je pro důslednou ochranu vnějších hranic EU, zejm. posílení pravomocí 

evropské agentury Frontex a Europolu. 

 

Otázky a odpovědi k migrační krizi 

 

Proč ANO brojí proti uprchlíkům, když v ČR skoro žádní nejsou? 

o ANO není proti uprchlíkům, ANO je proti kvótám. Pokud někdo chce žít v České republice, 

vyhoví všem požadovaným kritériím, chce tu pracovat a vychovávat děti, proti tomuto 

člověku ANO nic nemá a ani mít nemůže. ČR má poměrně úspěšnou imigrační politiku 

(Vietnamci, Ukrajinci či občané bývalé Jugoslávie) a tu budeme prosazovat dále. 

Proč ANO odmítá evropský konsenzus ohledně uprchlických kvót? 

o Je to neúčinné byrokratické opatření, které si v České republice nikdo nepřeje a z principu 

spravedlnosti nemůže být pro českou stranu závazné. Proti kvótám hlasovala Česká 

republika, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. Finsko se zdrželo. Polsko svůj souhlas 

odvolalo po změně vlády. Nyní Rakousko sonduje možnou spolupráci s Visegrádskou 

čtyřkou. Podpora kvót není v EU natolik jednotná, jak se na první pohled může zdát.  

o Hnutí ANO je principiálně proti kvótám. Nepřejeme si, aby do ČR na základě 

byrokratického mechanismu přijeli lidé, které ČR absolutně nezajímá a jejich prvotním 

úkonem bude emigrace do západní Evropy. Nikdo migranty, kteří přijdou na základě kvót, 

v ČR neudrží. 

Jaké je řešení evropské migrační krize? 

o První ze všeho je důsledná ochrana mořské hranice. Námořní akce bude stát obrovské 

prostředky a lidské zdroje, ale to je první věc, co EU musí udělat. Pokud se ekonomičtí 

migranti dozvědí, že Evropa je zavřená, odpadne značná část migračního tlaku a poté bude 

Evropa moci pomáhat těm, kteří pomoc opravdu potřebují. To, že by se ČR finančně 

podílela na řešení krize, hnutí ANO nevylučuje. Kvóty nikoliv, ano finanční pomoci 

postiženým státům EU. 

Jsou nově příchozí migranti nějak nebezpeční? 

o Migrační krize je krom jiných i bezpečnostním rizikem. Jeden ze 

sebevražedných atentátníků na bruselském letišti přišel do Evropy Balkánskou trasou. Na 

pařížských útocích se také podíleli lidé, kteří přišli přes Řecko. Kolínské sexuální útoky 

mají na svědomí také migranti. Česká republika musí mít poslední slovo v tom, kdo přijde 

na její území. Proto musíme odmítnout kvóty jako takové. Neříkáme, že všichni lidé, co se 
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přeplaví na člunu na Lesbos, jsou teroristé. Ale na druhou stranu nemůžeme říci, že se 

mezi nimi alespoň jeden neschovává. 

Co s přeplněnými tábory v Řecku, Turecku a Jordánsku? 

o Rozšířit, posílit, vybudovat nové. ANO podporuje vznik záchytných míst pro uprchlíky 

mimo EU, zejm. v Libyi. Výměnou za finanční pomoc bude moci EU na jejich území třídit 

uprchlíky a poté rozhodnout, jak jim nejlépe pomoci. Říkáme tomu tzv. australský model. 

 


