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Institut pro politiku a společnost 
mapuje dění ohledně migrační krize. 
Nyní vám přinášíme aktuality za první 
čtvrtletí roku 2018. V textu se dozvíte: 

 

• zda opravdu dochází ke zklidnění 

situace okolo migrační krize ve 

Středomoří a jak se poměňuje 

národnostní složení migrantů, 

• jaká je imigrační politika členských 

států EU a jak se odráží v počtech 

cizinců žijících v jednotlivých 

evropských zemích, 

• jaké národnosti cizinců převažují 

v Česku a jaké jsou jejich hlavní 

sociodemografické charakteristiky, 

• jaký je postoj hnutí ANO k imigrační 

politice České republiky. 

 

 

Klidný začátek roku 

První čtvrtletí roku 2018 dává naději, že 

se situace ve Středozemí může navrátit 

do stavu, který panoval před lety 2015  

a 2016. Zatímco v těchto krizových 

letech se počet žadatelů o azyl blížil 1,5 

milionu ročně, rok 2017 znamenal 

snížení náporu příchozích na jižní státy 

EU o více než polovinu (cca 724 000). 

Tento příznivý trend trval i v prvním 

čtvrtletí roku 2018. Podle dat Úřadu 

Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky 

(UNHCR) překročilo v únoru 2018 

hranice zemí EU 3900 migrantů, což je 

zhruba třetina z počtu nově příchozích, 

který byl zaznamenán ve stejném měsíci 

předchozího roku (10 701). Taktéž čísla 

tragických úmrtí klesají. Za první tři 

měsíce letošního roku španělská, italská 

a řecká pobřežní stráž hlásí „pouze“ 422 

utonulých, což je nejnižší číslo od roku 

2014.  

 

Stále platí, že migranti využívají tři 

hlavní cesty ze Severní Afriky, a to do 

Itálie, Řecka a Španělska. Vytížení 

jednotlivých tras se mění v závislosti na 

počasí a na ročním období (viz graf 

níže). V únoru byla kvůli rozbouřenému 

moři využívána kratší cesta do 

Španělska (1500 příchozích, tj. 40 %)  

a do Řecka (1200, tj. 32 %), zatímco do 

Itálie dorazilo pouze 1100 žadatelů  

o azyl (tj. 28 %), což představuje 

nejnižší počet nově příchozích od roku 

2013. Tato nízká čísla jsou do jisté míry 

důsledkem (stále značně omezeného) 

fungování lybijské pobřežní stráže, 

jelikož více jak polovina (56 %) 

migrantů na cestu do EU vyráží právě 

z Libye.  Počet zadržených migrantů 

v Libyi se odhaduje na cca 700 měsíčně. 

 

Zimní počasí má svůj vliv rovněž na 

změnu národnostního složení lidí 

přicházejících do Evropy. Do Španělska 

nejčastěji míří migranti z Guineje, ze 

Sýrie a z Pobřeží slonoviny, avšak 

Španělé neuvádějí přesnou statistiku 

deklarovaných národností. Italská 

pobřežní stráž uvádí, že mezi 

zadrženými bezpečně převládají 

Tunisané (42 %), následovaní Eritrejci 

(12 %) a Nigerijci (11 %). V Řecku 

nadále převládají Syřané (39 %), poté 

Iráčané (29 %) a Afghánci (15 %). 

Policy Brief – Karel Sál, duben 2018 
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Nemusíme snad připomínat, že do 

statistik se promítají pouze ti uprchlíci, 

které zadrží pobřežní stráž či kteří se 

sami přihlásí úřadům po dosažení 

břehů Evropy.  

 

Cizinci v evropských státech 

Ve zpravodajství posledních let 

převládají obrázky přeplněných 

gumových člunů a uprchlíků nacpaných 

v dodávkách pašeráků. Uprchlická krize 

tak strhla pozornost na migranty 

z Blízkého východu a Afriky, ale 

nesmíme zapomínat, že do evropských 

států proudí lidé i z jiných míst Evropy 

či ze zemí z celého světa. Většina těchto 

imigrantů ale vstupuje do zemí EU 

legálně a po splnění azylových 

požadavků, které má každý členský stát 

Unie nastavené odlišným způsobem. 

Migraci v EU tedy můžeme dělit na 

vnitřní (tj. osoby migrující ze státu EU 

do jiného, kteří se za cizince nepovažují) 

a vnější (tj. cizinci příchozí do Unie ze 

třetích zemí).  

 

Co stát, to jiná politika 

 

Stanovit, nakolik jsou jednotlivé země 

EU otevřené imigraci, není nijak 

snadné. Užitečnou berličkou nám 

k tomu může být index akceptování 

imigrantů, který sestavuje Gallup. 

Z průzkumu provedeného ve 138 

zemích světa vyplývá, že nejotevřenější 

zemí EU je nepřekvapivě Švédsko, 

následované Irskem a Rakouskem. Na 

opačném konci žebříčku stojí 

Maďarsko, Slovensko a Lotyšsko. Česká 

republika je z 28 zemí EU na 25. místě. 

 

Bohatství táhne 

 

Do ještě větší míry koreluje procento 

cizinců žijících v jednotlivých státech 

EU se socio-ekonomickou vyspělostí, 

velikostí populace či geografickým 

umístěním země.  Proto, možná trochu 

překvapivě, vévodí zcela bezpečně 

statistikám reflektujícím podíl cizinců  

v populaci malinké Lucembursko  

(46 %), jež je s velkým odstupem 

následováno Kyprem (17 %) a dále 

Estonskem, kde tvoří cizinci 15 % 

z celkového počtu obyvatelstva, z nichž 

většina jsou Rusové. Na opačném konci 

žebříčku stojí Polsko (méně než 1 %), 

Rumunsko a Litva (cca 1 %). Počet 

cizinců žijících v České republice se blíží 

5 %. Obecně pak lze konstatovat, že 

státy Střední a Východní Evropy mají 

poměr cizinců násobně nižší než ostatní 

státy EU. Bezpečně nejvíce cizinců, co 

do počtu osob, je usazeno v Německu 

(více jak 8,5 milionu, především Turků, 

tj. 11 % celkového obyvatelstva). 

Následuje Velká Británie (5,5 milionu, 

tj. 9 %) a Itálie (5 milionů, tj. 8 %). 

Zdroj dat: UNHCR Europe Monthly Report – February 2018 

http://news.gallup.com/poll/216377/new-index-shows-least-accepting-countries-migrants.aspx
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/62650
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Cizinci v České republice 

Česká republika je díky své historii, 

ekonomické situaci i mnohý kulturním 

podobnostem častým cílem cizinců ze 

zemí bývalého socialistického tábora 

(nástupnických států SSSR, Vietnamu 

apod.). Díky svému strategickému 

geografickému položení ve středu 

Evropy je ale Česko oblíbenou destinací 

cizinců prakticky z celého světa. Počty 

cizinců s trvalým pobytem tak každým 

rokem mírně stoupají. Pokud v roce 

2008 mělo povolení k trvalému pobytu 

172 927 lidí, o deset let později to bylo 

282 161 (tj. nárůst o 38,71 %).  

I přes ekonomickou konjunkturu 

posledních let je Česko pro občany 

jiných států stále rezidenční zemí, 

jelikož 54,8 % všech cizinců mělo 

uděleno trvalý pobyt, 44,6 % získalo 

pobyt přechodný. Pouze 0,6 % cizinců 

v České republice pak požívá statusu 

azylanta (ČSÚ 2018). 

 

Ukrajinci a Slováci: největší 

skupiny 

 

Dle dat ČSÚ představují největší 

skupinu cizinců žijících v ČR Ukrajinci. 

Na konci listopadu 2017 jich mělo 

povolení k pobytu cca 118 000. Lidí 

původem z Vietnamu žilo v Česku přes 

59 700 a Rusů cca 36 000. V ČR 

pobývalo také 8500 občanů Spojených 

států amerických, celkem 3400 lidí 

pocházejících ze zemí severní Afriky  

a 1300 občanů Sýrie. Jen pro srovnání, 

z obyvatel, kteří pocházejí z některé ze 

členských zemí EU, u nás žije 111 500 

Slováků, přes 20 300 Poláků,  

21 300 Němců, 12 400 Bulharů, cca  

11 000 Rumunů, 4600 Italů, kolem 

3800 Francouzů, 3600 Rakušanů a asi 

5300 občanů Velké Británie (ČSÚ 

2018). 

 

Podle statistik je většina cizinců v České 

republice kvůli zaměstnání (41,8 %), 

následují rodinné důvody (27,7 %)  

a studium (21,6 %). Zajímavé jsou 

rozdílné důvody pobytu v ČR mezi 

pohlavími. Zatímco u mužů-cizinců 

bezpečně převládá zaměstnání či 

podnikání (53,9 %), u žen-cizinek 

převládají důvody rodinné (38 %). 

Cizinky se taktéž jezdí častěji do Česka 

vzdělávat, jelikož žen-cizinek u nás 

studuje 25,4 % z celkového počtu 

zahraničních studentů, oproti pouhým 

18,2 % studujících mužů-cizinců. Podle 

údajů MŠMT ČR roste taktéž počet 

příchozích cizinců s vysokoškolským 

vzděláním, po Slovácích jsou v čele 

těchto statistik Rusové, následovaní 

Ukrajinci a Kazachy (ČSÚ 2018). 

 

Azylanti: většinou Ukrajinci 

 

Samotnou kapitolou jsou žadatelé  

o mezinárodní ochranu, respektive tzv. 

azylanti. Na národnostním složení 

žadatelů v tuzemsku lze demonstrovat, 

nakolik se imigrace do Česka liší od 

evropského průměru. Podle posledních 

dostupných dat Ministerstva vnitra ČR 

za rok 2016 bylo z celkových 1478 osob 

34 % lidí z Ukrajiny (⌀ EU méně než 1 

%), 11 % z Iráku (⌀ EU 10 %), 5 % z Kuby 

(⌀ EU méně než 1 %), 5 % ze Sýrie (⌀ EU 

25 %) a 4 % z Ruska (⌀ EU 2 %). 

 

Tato čísla jasně ukazují, že počty 

azylantů v České republice mnohem 

více ovlivňuje ekonomická nestabilita 

Ukrajiny, sankce uvalené na Rusko  

a trvající konflikt na východní Ukrajině 

než celá evropská migrační krize. 
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Věděli jste, že: 

• největší podíl cizinců trvale žijících 

v zemi mají v Evropě Lucembursko, 

Lichtenštejnsko a Švýcarsko? 

 

• největší podíl žádostí o azyl má ČR 

od osob pocházejících z asijského 

kontinentu (44,9 %)? 

 

• ze všech cizinců v ČR (jak z EU, tak 

mimo EU) bylo v roce 2016 na 

Úřadech práce evidováno nejvíce 

Slováků (přes 160 000)? 

 

• ze všech trestných činů spáchaných 

na území ČR jsou stabilně v 6 % 

případů jejich pachateli cizinci? 

 

4 teze hnutí ANO  

1. Dosavadní imigrační politika České 

republiky funguje, z tohoto důvodu 

odmítáme princip jakýchkoliv kvót 

či zasahování nadnárodních 

společenství do azylové politiky ČR. 

2. Cílem azylové politiky musí být 

integrace příchozích, tzn. plné 

zapojení do české společnosti 

včetně základní znalosti českého 

jazyka. 

3. Imigrační politika státu by měla 

předcházet negativním jevům, jako 

je vytváření paralelních společností, 

vzniku ghett či uzavřených 

komunit. 

4. Stát musí mít možnost ukončit 

trvalý pobyt či odebrat vízum, 

případně i ukončit mezinárodní 

ochranu u osob, které spáchají 

úmyslný trestný čin na území EU. 
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