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Evropská migrační síť (EMN, European Migration Network) je 
iniciativa Evropské komise zaměřená na shromažďování, výměnu 
a analýzu údajů a informací z oblasti azylu a migrace mezi 27 člen-
skými státy EU (Dánsko se na aktivitách EMN nepodílí) a Norskem, 
Gruzií a Moldavskem, které mají status pozorovatelských zemí.

Cílem Evropské migrační sítě je vyhovět informačním potřebám in-
stitucí Společenství, úřadů a organizací členských států a rovněž 
široké veřejnosti v oblasti azylu a migrace. Shromažďování, výmě-
na a analýza objektivních, spolehlivých a srovnatelných informací 
o azylu a migraci slouží jako podpora při formulování politik Evropské 
unie v oblastech azylu a migrace.

Přínos Evropské migrační sítě spočívá především v možnosti zajištění 
a srovnání komplexních poznatků o situaci, vývoji a praxi v oblas-
ti azylu a migrace ve 27 členských státech EU a Norska, Gruzie 
a Moldavska, které mají status pozorovatelských zemí. EMN navíc 
představuje platformu pro získávání informací nejenom od státních 
institucí, ale umožnuje zapojení i dalších aktérů z oblasti vědy, vý-
zkumu a nevládního sektoru.

Národním kontaktním místem EMN v České republice je od roku 
2008 odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Více in-
formací o činnosti EMN v České republice naleznete  
na www.emncz.eu.

http://www.emncz.eu/
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SEZNAM ZKRATEK

ANACEN Analytické centrum pro ochranu státních hranic a migraci

CIS Cizinecký informační systém 

ČR Česká republika

ČSÚ Český statistický úřad

DCAF Ženevské centrum pro demokratickou kontrolu 
ozbrojených sil (Geneva Centre for the Democratic 
Control of Armed Forces)

EASO Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (European 
Asylum Support Office)

ECRIS ‑TCN Evropský informační systém rejstříků trestů pro státní 
příslušníky třetích zemí   (European Criminal Records 
Information System)

EES Systém vstupu/výstupu (Entry/Exit System)

EHIC Karta evropského zdravotního pojištění (European Health 
Insurance Card) 

EHP Evropský hospodářský prostor

EMN Evropská migrační síť (European Migration Network)

EMPACT Evropská multidisciplinární platforma proti kriminálním 
hrozbám (European Multidisciplinary Platform against 
Criminal Threats) 

ETIAS Evropský systém pro cestovní informace a povolení 
(European Travel Information and Authorisation System)

EU Evropská unie

EUAA Agentura Evropské unie pro otázky azylu (European 
Union Agency for Asylum)

eu ‑LISA Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých 
informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti 
a práva (European Agency for the Operational 
Management of Large ‑scale IT Systems in the Area of 
Freedom, Security and Justice)

EUROSUR  Evropský systém ostrahy hranic (European Border 
Surveillance System)
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FADO Falešné a pravé doklady online (False and Authentic 
Documents Online)

FN Fakultní nemocnice 

FRONTEX Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž 
(European Border and Coast Guard Agency)

GAMM Globální přístup k migraci a mobilitě (Global Approach to 
Migration and Mobility)

GHIC  Karta britského globálního zdravotního pojištění (UK 
Global Health Insurance Card)

GPIS Generální poskytovatel integračních služeb

IAS Integrační azylové středisko

ICMPD Mezinárodní centrum pro rozvoj migračních politik 
(International Centre for Migration Policy Development) 

ICP Inspektorát cizinecké policie

IOM Mezinárodní organizace pro migraci (International 
Organization for Migration) 

JITs Společné vyšetřovací týmy (Joint Investigation Teams)

KŘP Krajské ředitelství policie 

MEDEVAC Program humanitárních evakuací zdravotně postižených 
obyvatel (Medical Evacuation) 

MENA Střední východ a severní Afrika

MF Ministerstvo financí

MK Ministerstvo kultury

ML Mezinárodní letiště

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí

MSp Ministerstvo spravedlnosti

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MV Ministerstvo vnitra

MZ Ministerstvo zdravotnictví

MZd Ministerstvo zdravotnictví
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MZe Ministerstvo zemědělství

MZV Ministerstvo zahraničních věcí

NBD Nezletilí bez doprovodu

NCOZ Národní centrála proti organizovanému zločinu služby 
kriminální policie a vyšetřování

NNO Nestátní nezisková organizace

OAMP Odbor azylové a migrační politiky (Ministerstva vnitra ČR)

OBSE Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 
(Organization for Security and Co ‑operation in Europe)

OCP Odbor cizinecké policie 

OPU Organizace pro pomoc uprchlíkům

OSN Organizace spojených národů (United Nations)

OSPOD Orgán sociálně ‑právní ochrany dětí

PČR Policie České republiky

PoS Pobytové středisko

PřS Přijímací středisko

ŘSCP Ředitelství služby cizinecké policie

SIP Státní integrační program

SIS Schengenský informační systém

SUZ Správa uprchlických zařízení (Ministerstva vnitra ČR)

UNHCR Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (United 
Nations High Commissioner for Refugees)

ÚP ČR Úřad práce ČR

V4 Visegrádská skupina

VIS Vízový informační systém

ZDC Zařízení pro děti ‑cizince

ZÚ Zastupitelský úřad

ZZC Zařízení pro zajištění cizinců
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SHRNUTÍ

Výroční zpráva Evropské migrační sítě (EMN) o politice v oblasti azylu 
a migrace 2021 poskytuje přehled o vývoji a nejdůležitějších změnách 
v oblasti migrace, azylu a integrace během roku 2021. I v tomto roce 
byla migrace ovlivněna pokračující pandemií koronaviru SARS ‑CoV‑2 
(dále jen pandemie covid‑19).

STRATEGIE MIGRAČNÍ POLITIKY ČESKÉ REPUBLIKY

Česká republika při formování migrační politiky nadále uplatňuje zásady 
migrační politiky, které byly formulovány ve Strategii migrační politiky 
České republiky (přijaté dne 29. července 2015 usnesením vlády Čes-
ké republiky č. 621). Materiál definuje klíčové zásady migrační politiky 
českého státu, stanovuje cíle v dané oblasti na národní i unijní úrovni 
a uvádí konkrétní nástroje sloužící k jejich dosažení. 

Strategie migrační politiky pokrývá migrační problematiku v celém jejím 
rozsahu. Je rozčleněna do 7 tematických modulů odpovídajících jednot-
livým stěžejním zásadám. Kromě bezpečnosti státu, představující průře-
zový element Strategie, se jedná o následující tematické okruhy:

 X integrace cizinců,

 X nelegální migrace a návratová politika,

 X mezinárodní ochrana,

 X vnější dimenze migrace (včetně rozvojových a humanitárních aspektů),

 X volný pohyb osob v rámci EU a schengenského prostoru,

 X legální migrace a 

 X provázanost se společnými politikami EU v oblasti migrace.

Na realizaci Strategie dohlíží Koordinační orgán pro řízení ochrany 
státních hranic a migraci.

LEGÁLNÍ MIGRACE A INTEGRACE

Stejně jako v předchozích letech i v roce 2021 pokračoval trend růstu 
legální migrace do České republiky. Ke dni 31. prosince 2021 pobývalo 
na území České republiky legálně (po dobu delší než 90 dnů) celkem 
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660 849 cizinců1 (meziročně o necelých 4,1 % více). Na konci roku 
2021 cizinci tvořili 6,3 % populace. Podíl cizinců na celkové populaci tak 
poprvé překročil hranici 6 %.2 

Převažující skupinu s podílem 66 % tvoří občané třetích zemí, z nichž 
se jedná zejména o občany Ukrajiny, Vietnamu a Ruska. Mezi 
cizinci ze zemí EU jsou nejvíce zastoupeni občané Slovenska, kteří po 
občanech Ukrajiny představují druhou nejpočetnější skupinu cizinců 
s registrovaným pobytem v ČR. Občané Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu 
tvoří více než polovinu všech cizinců na území.

Z celkového počtu cizinců s povoleným pobytem v České republice 
jich na konci roku 2021 mělo 321 892 (48,7 %) trvalý pobyt na území 
a 338 957 cizinců (51,3 %) přechodný. Největší zastoupení měli státní 
příslušníci Ukrajiny (196 875), Slovenska (114 630) a Vietnamu 
(64 851). Celkově převažovali cizinci z třetích zemí (66,2 %, 437 756 osob), 
občanů ze zemí EU bylo evidováno celkem 223 093.

V oblasti ekonomické migrace bylo ke dni 31. 12. 2021 úřady práce ČR 
evidováno v postavení zaměstnanců celkem 701 830 cizinců. Z tohoto 
počtu bylo 401 376 občanů členských států EU/EHP a Švýcarska včetně 
jejich rodinných příslušníků a 300 454 cizinců ze třetích zemí, z nichž se 
v 145 764 případech jednalo o zahraniční pracovníky, kteří na trh práce 
vstupují na základě pracovního povolení (zaměstnanecká či modrá karta, 
povolení k zaměstnání).

Ze států mimo EU měli na trhu práce tradičně nejvyšší zastoupení státní 
příslušníci Ukrajiny (195 207), Ruska (18 931) a Vietnamu (16 174). Ze 
států EU/EHP a Švýcarska byli nejvíce zastoupeni státní příslušníci Sloven-
ska (209 273), Polska (47 001), Rumunska (46 768) a Bulharska (38 120).

Ministerstvo průmyslu a obchodu evidovalo v roce 2021 celkem 
102 422 podnikatelů ‑cizinců, kteří měli registrováno 138 346 živnosten-
ských oprávnění. Mezi podnikateli ‑cizinci bylo nejvíce státních přísluš-
níků Ukrajiny (25 662 osob), Vietnamu (20 584 osob) a Slovenska 
(21 560 osob). Tyto tři státní příslušnosti představují více než 66 % všech 
podnikatelů ‑cizinců.

1 Údaj zahrnuje cizince s povoleným pobytem v České republice evidované v Cizineckém 
informačním systému. Reálné počty cizinců legálně pobývajících na území České re-
publiky se nicméně mohou lišit, neboť evidovaný počet cizinců nezahrnuje všechny 
občany jiných členských států EU pobývajících v České republice. Statistické přehledy 
zaznamenávají pouze ty občany EU, kteří požádali, resp. bylo jim vystaveno potvrzení 
o přechodném pobytu. Ti, kteří jen využívají svého práva volného pohybu, statisticky 
podchyceni nejsou.

2 ČR měla k 31. prosinci 2021 celkem 10 515 669 obyvatel (Zdroj: ČSÚ).
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V oblasti ekonomické migrace byly nadále realizovány programy 
ekonomické migrace, které jsou od roku 2012 vytvářeny v rámci 
meziresortní spolupráce ústředních orgánů státní správy. Tyto projekty 
představují účinný nástroj podpory migrace vybraných cílových skupin 
občanů třetích států, na jejichž vstupu a pobytu má český stát zvýšený 
zájem. Od roku 2019 jsou realizovány celkem 4 vládou schválené 
migrační programy. 

Na rostoucím počtu cizinců se významnou měrou podílela 
především pracovní migrace (ekonomické aktivity byly důvodem pro 
udělení dlouhodobého pobytového oprávnění u 64 % nově příchozích 
cizinců). Dlouhodobá pracovní migrace byla realizována zejména 
prostřednictvím vládou schválených programů ekonomické migrace. 
K zajištění dostatku zahraničních pracovních sil přispěla i pracovní 
migrace krátkodobá, která v roce 2021 dosáhla značného rozsahu 
185 tisíc krátkodobých víz za účelem zaměstnání. Pro cizince na 
území se zaměstnaneckou nebo modrou kartou došlo s ohledem na 
situaci vyvolanou opatřeními proti šíření pandemie covid‑19 k nastavení 
jednodušší možnosti změny zaměstnání stejně jako v roce 2020.

Integrační politika vycházela v roce 2021 z vládou schváleného Postu‑
pu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném 
respektu 2021. 

Zásadním prvkem integrace cizinců je síť 18 Center pro podporu 
integrace cizinců, která fungují ve všech krajích ČR. Cizincům poskytují 
široké spektrum integračních služeb a pomáhají i k vzájemnému poznání 
mezi cizinci a majoritou. S větším počtem cizinců na území jsou spojeny 
rostoucí požadavky na integrační kapacity, a to zejména v oblastech 
vyšší koncentrace zahraničních pracovníků. Vyšší požadavky vznikají 
i v souvislosti s dostatkem ubytovacích kapacit, zajištění lékařské péče 
a dostatečných kapacit ve školkách a školách. V některých regionech je 
ze strany místní samosprávy na s tím spojené problémy již upozorňováno 
(průmyslové zóny).

V roce 2021 nabylo státní občanství ČR celkem 4 298 cizinců, z toho 
nejvíce státní příslušníci Ukrajiny (1 483), Ruska (917) a Slovenska 
(585).
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MEZINÁRODNÍ OCHRANA

V roce 2021 v České republice požádalo o udělení mezinárodní 
ochrany celkem 1 411 žadatelů (oproti loňskému roku, kdy v dů-
sledku pandemie došlo k nejvýraznějšímu poklesu za posledních několik 
let, se počet žádostí zvýšil o 21,2 %). Hlavními zdrojovými zeměmi 
žadatelů o mezinárodní ochranu byly v roce 2021 Ukrajina (377), Gru-
zie (226), Afghánistán (176), Vietnam (70), Moldavsko (69). V České 
republice byl azyl udělen 191 žadatelům, nejčastěji státním příslušní-
kům Afghánistánu (117). Doplňková ochrana byla udělena 120 žadate-
lům, nejčastěji občanům Číny (41), dále Sýrie (34), Ukrajiny (7).

Cizinci, kterým byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo for-
mou doplňkové ochrany, mohou využívat Státní integrační program 
(SIP). V roce 2021 vstoupilo do SIP celkem 272 oprávněných osob, 
což je nárůst o 227,7 % oproti předchozímu roku. V průběhu roku bylo 
vypracováno celkem 120 individuálních integračních plánů pro celkem 
273 držitelů mezinárodní ochrany (jednotlivce i rodiny).

NEZLETILÍ BEZ DOPROVODU

V roce 2021 poskytla zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 
zřizovaná MŠMT všestrannou péči celkem 176 nezletilým bez doprovodu. 

O mezinárodní ochranu ve stejném roce požádalo 6 nezletilých dětí bez 
doprovodu ze třetích zemí (počet nezletilých žadatelů bez doprovodu ze 
třetích zemí žádajících o mezinárodní ochranu se každoročně pohybuje 
jen v řádu jednotek). V porovnání s ostatními členskými státy se tak 
jedná o velmi nízké počty.

OPATŘENÍ V OBLASTI BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

Situace v obchodování s lidmi během roku 2021 nezaznamenala oproti 
předchozímu období výrazné změny. Mezi nejčastější formy obchodo-
vání s lidmi stále patří sexuální a pracovní vykořisťování. Objevují se 
však i případy smíšené, kdy dochází k propojení forem, včetně nucených 
sňatků anebo nucení k trestné činnosti. Program podpory a ochrany 
obětí obchodování s lidmi (dále jen „Program“) je opatření vytvoře-
né s cílem poskytnout obětem obchodování s lidmi podporu a náležitou 
ochranu na základě individuálního posouzení rizika. Je určen pro oběti 
obchodování s lidmi staršími 18 let, a to jak pro občany EU obchodované 
na území ČR, pro občany třetích zemí obchodované na území ČR, tak pro 
občany ČR obchodované na území ČR či v zahraničí. 
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Do Programu bylo v roce 2021 zařazeno celkem 11 pravděpodobných 
obětí obchodování s lidmi (pokles o 2 osoby oproti roku 2020), a to 
z České republiky (5) a Mongolska (6). Jednalo se o 6 mužů a 5 žen. 
U těchto osob se jednalo o podezření na pracovní a sexuální vy‑
kořisťování. Od roku 2003, kdy Program vznikl, do něj bylo zařazeno 
celkem 284 pravděpodobných obětí obchodování s lidmi.

Prostřednictvím Programu dobrovolných návratů, který je součástí 
Programu, nebyl v roce 2021 realizován žádný dobrovolný návrat oběti 
do země původu.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A PROJEKTY

Mezinárodní spolupráce v oblasti migrace pokračovala v roce 2021 pře-
devším skrze intenzivní kontakty na úrovni jednotlivých orgánů Evrop-
ské unie, včetně jejich agentur, zejména v rámci Evropské agentury po-
hraniční a pobřežní stráže (Frontex) a Evropského podpůrného úřadu 
pro otázky azylu (EASO). ČR se rovněž soustředila na posílení praktické 
a operativní spolupráce ve všech aspektech migrace, azylu a ochrany 
hranic, a to jak na úrovni bilaterální, tak na úrovni multilaterální i unijní.

Program MEDEVAC3 byl v roce 2021 realizován v celkem 15 prioritních 
zemích, a to na Blízkém východě (Irák, Jordánsko, Libanon), v Africe 
(Burkina Faso, Ghana, Mali, Mauritánie, Nigérie, Senegal), ve východ-
ní Evropě (Bělorusko, Gruzie, Ukrajina) ve Střední Asii (Afghánistán) 
a v Jižní  Americe (Peru).

Skrze program Pomoc na místě MV uděluje peněžní dary do zahraničí 
určené zejména na pomoc uprchlíkům přímo na místě jejich prvotního 
vysídlení a státům, které velký počet uprchlíků a migrantů hostí nebo se 
s nimi jako tranzitní země potýkají. Rozpočet programu Pomoc na místě 
v roce 2021 činil 140 mil. Kč. Mezi prioritní oblasti programu v roce 2021 
patřil region Balkánu, region Blízkého východu a oblast širšího Sahelu. 
V návaznosti na dění na východní hranici EU směřovala mimořádná po-
moc do Litvy.

Ve vnější dimenzi Evropské unie ČR v roce 2021 pokračovala v účasti na 
rozvoji a implementaci nástrojů Globálního přístupu k migraci a mobilitě 
(GAMM) představujícím koncepční rámec vnější migrační politiky EU.

3 Program MEDEVAC je vládní, zdravotně humanitární program ČR, který se zaměřuje na 
poskytování lékařské péče zranitelným skupinám obyvatelstva v regionech zasažených 
migrací, zatížených velkým množství uprchlíků nebo v místech, kde není dostupná spe-
cializovaná odborná péče.
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Česká republika pro realizaci svých priorit v oblasti azylu a migrace 
také úzce spolupracovala s mezinárodními organizacemi, především pak 
s Mezinárodní organizací pro migraci (IOM), Mezinárodním centrem pro 
rozvoj migračních politik (ICMPD) a Úřadem Vysokého komisaře OSN pro 
uprchlíky (UNHCR).

V rámci mezinárodní spolupráce provádí příhraniční Krajská ředitelství 
policie České republiky (KŘP) společné hlídky, které jsou využívané 
ke standardní policejní práci. Společné hlídky byly zaměřeny na moni-
toring nelegální migrace, realizaci schengenského vnitrostátního pátrá-
ní, monitoring pohybu vozidel, přeshraniční trestnou činnost, pátrání po 
odcizených vozidlech, pachatelích trestných činů, kontrolu pobytového 
režimu cizinců, včetně pobytových kontrol v nočních klubech, kontrolu 
osob a vozidel. V roce 2021 bylo uskutečněno celkem 83 společných 
hlídek policisty odborů cizinecké policie KŘP s útvary sousedních států. 

NELEGÁLNÍ MIGRACE, PŘEVADĚČSTVÍ

V roce 2021 bylo celkem odhaleno při nelegální migraci na území Čes-
ké republiky 10 835 osob (meziroční nárůst o 63,1 %). Z uvedeného 
počtu bylo 335 osob zjištěno při nelegální migraci přes vnější schen-
genskou hranici ČR4 a 10 319 osob při nelegálním pobytu. Při nelegální 
migrací přes vnější schengenskou hranici bylo zadrženo nejvíce stát-
ních příslušníků Ukrajiny (132 osob), Ruska (48 osob) a Velké Británie 
(33 osob). Neregulérní cestovní doklad na vnější schengenské hranici 
použilo 11 osob; nejčastěji občanů Albánie (4 osoby) a Íránu (4 osoby). 
Při nelegálním pobytu bylo odhaleno nejvíce státních příslušníků Ukra‑
jiny (5 844 osob), Moldavska (1 548 osob), Afghánistánu (519 osob), 
Sýrie (428 osob) a Vietnamu (309 osob). Při nelegálním pobytu se 
prokázalo neregulérním cestovním dokladem 292 osob; nejčastěji 
občané Sýrie (110 osob) a Moldavska (56 osob) a Ukrajiny (51 osob).

4 Jelikož vnější schengenskou hranici tvoří pouze vzdušná hranice, jsou osoby při ne-
legální migraci přes vnější schengenskou hranici vykazovány jen u Ředitelství služby 
cizinecké policie, kam bylo v roce 2008 organizačně začleněno 5 inspektorátů cizinecké 
policie na mezinárodních letištích.
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NÁVRATY

V průběhu roku 2021 bylo realizováno celkem 513 dobrovolných návra‑
tů cizinců ze třetích zemí. V rámci tohoto počtu bylo 361 asistovaných 
dobrovolných návratů cizinců realizováno MV ČR, dále 133 dobrovolných 
návratů cizinců bylo realizováno Mezinárodní organizací pro migraci (IOM) 
a 19 asistovaných dobrovolných návratů žadatelů o mezinárodní ochranu 
bylo realizováno SUZ. Nejčetněji byli mezi těmito navrátilci zastoupeni 
státní příslušníci Ukrajiny, Moldavska, Mongolska či Uzbekistánu.

V rámci aplikace tzv. dublinského nařízení, kterým se určuje členský 
stát EU příslušný k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu, zrealizova-
la ČR v roce 2021 celkem 133 transferů cizinců ze třetích zemí do jiného 
členského státu EU.

V oblasti dobrovolných návratů realizují své programy asistovaných 
dobrovolných návratů Ministerstvo vnitra, Správa uprchlických zařízení 
(SUZ) a také Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). MV a IOM se 
ve svém programu soustředí především na cizince, kterým bylo vydáno 
rozhodnutí o správním vyhoštění. SUZ prostřednictvím svého progra-
mu poskytuje pomoc s dobrovolným vycestováním do země původu 
bývalým žadatelům o mezinárodní ochranu. U všech těchto programů 
dobrovolných návratů zajišťují MV, SUZ a IOM nejen samotnou realizaci 
dobrovolného návratu, ale také veškeré související poradenství a asis-
tenci, které jsou pro efektivní, rychlé a úspěšné uskutečnění návratu 
nezbytné. 

V případě, že jsou cizinci zajištěni a umístěni do Zařízení pro zajištění 
cizinců (ZZC), je návrat těchto cizinců realizován Ředitelstvím služby 
cizinecké policie (ŘSCP) ve spolupráci s MV ČR, které provádí pouze 
asistenci a související poradenství pro cizince.
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11ÚVOD

Výroční zpráva o politice v oblasti azylu a migrace v České republice 
podává přehled o nejdůležitějších politických i legislativních změnách 
a základních statistických datech v oblasti azylu a migrace na území 
České republiky za rok 2021. 

Zpráva byla vypracována národním kontaktním místem Evropské migrační 
sítě v České republice. Podle článku 9 (1) Rozhodnutí Rady 2008/381/EC 
o zřízení Evropské migrační sítě každé kontaktní místo každoročně zpra-
covává zprávu o vývoji v oblasti azylu a migrace v příslušné zemi. 

Zpráva se skládá z devíti kapitol a tří příloh. Kapitoly popisují vývoj v ob-
lasti legální migrace a mezinárodní ochrany, jedna kapitola je věnována 
problematice nezletilých cizinců bez doprovodu, dále jsou obsaženy in-
formace o opatřeních v oblasti boje proti obchodování s lidmi a boje 
s nelegální migrací. Zpráva také podává přehled o mezinárodní spolu-
práci, projektech a popisuje vývoj v oblasti návratů cizinců5 do země 
původu. V jednotlivých kapitolách jsou uvedeny i základní statistické 
údaje. Členění zprávy odpovídá doporučené struktuře národních zpráv 
jednotlivých kontaktních míst EMN tak, aby bylo možné jednotlivé 
dokumenty porovnávat a byla zachována kontinuita se zprávami zpraco-
vanými v minulých letech. 

Předkládaná zpráva byla vypracována zejména na základě podkladů 
odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, který má oblast 
migrace, azylu a integrace v gesci. Dále byly ve zprávě využity podkla-
dy od Ředitelství služby cizinecké policie, Policejního prezidia, odboru 
prevence kriminality Ministerstva vnitra, Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, Ministerstva práce  a sociálních věcí, Ministerstva zahra-
ničních věcí, Ministerstva spravedlnosti, Správy uprchlických zařízení 
Ministerstva vnitra, Národní centrály proti organizovanému zločinu a Za-
řízení  pro děti  – cizince. Bližší informace k metodologii jsou uvedeny 
v příloze č. 1. Příloha č. 2 obsahuje seznam zdrojů a literatury, příloha 
č. 3 pak seznam tabulek a grafů.

5 Pro potřeby zprávy jsou cizinci chápáni pouze jako občané třetích zemí. 
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1 .1 Organizace oblasti azylové a migrační politiky

MINISTERSTVO VNITRA (MV)

Ministerstvo vnitra je hlavním orgánem zodpovědným za oblast azylové 
a migrační politiky v České republice, a to jak na legislativně ‑koncepční 
úrovni, tak i na úrovni realizační.

ODBOR AZYLOVÉ A MIGRAČNÍ POLITIKY (OAMP)

Odbor azylové a migrační politiky je útvarem Ministerstva vnitra 
určeným pro výkon působnosti vymezené ministerstvu v oblasti 
mezinárodní ochrany, uprchlictví, vstupu a pobytu cizinců, koncepce 
integrace cizinců, Státního integračního programu (pro osoby 
s udělenou mezinárodní ochranou) a schengenské spolupráce. Odbor 
je dále útvarem ministerstva pro řízení organizační složky státu Správy 
uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, předkládá návrhy na zřízení či 
změnu charakteru azylových zařízení nebo zařízení pro zajištění cizinců.

KOORDINAČNÍ ORGÁN PRO ŘÍZENÍ OCHRANY STÁTNÍCH 
HRANIC A MIGRACI

Koordinační orgán pro řízení ochrany státních hranic a migraci je stálým 
mezirezortním orgánem složeným ze zástupců věcně příslušných resor-
tů, který disponuje pravomocí přijímat nezbytná opatření v oblasti mig-
race a ochrany státních hranic. Gestorem činnosti Koordinačního orgánu 
je resort vnitra. Koordinační orgán zasedá na úrovni členů vlády nebo 
náměstků ministrů. 

Spolupráce resortů v rámci Koordinačního orgánu umožňuje pružně re-
agovat na aktuální migrační situaci a přispívá k větší flexibilitě při řešení 
konkrétních problematik zasahujících do kompetence více ministerstev. 
Koordinační orgán rovněž řídí činnost Analytického centra pro ochranu 
státních hranic a migraci, stálého pracoviště Ministerstva vnitra zaměře-
ného na meziresortní spolupráci na expertní úrovni. Předjednání materi-
álů určených pro vládu ČR na zasedání Koordinačního orgánu umožňuje 
např. jejich následné schvalování bez rozpravy. V neposlední řadě Koor-
dinační orgán slouží také jako platforma pro diskuzi o dalším směřová-
ní migrační politiky. Koordinační orgán je také vládou zmocňován, aby 
svým rozhodnutím prováděl vhodné změny migračních programů.

Koordinační orgán v roce 2021 na základě pravomoci svěřené vládou 
schválil změnu migračního Programu kvalifikovaný zaměstnanec, 
kterou byla v jeho textu explicitně zakotvena pevnější opora pro 
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nezařazování a vyřazování zaměstnavatelů, u kterých existuje důvodné 
podezření, že operují na bázi zastřeného zprostředkování zaměstnání 
a mohli by k tomuto účelu využívat zahraniční pracovníky získané přes 
program. Schváleno bylo i několik úprav Programu klíčový a vědecký 
personál, Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Progra‑
mu mimořádné pracovní vízum, které však neměly zásadní povahu 
a neměnily základní parametry programů a postup jejich realizace. 

Koordinační orgán rovněž projednal návrh na přenastavení kvót pro ná-
běr žádostí o zaměstnanecké karty na vybraných zastupitelských úřa-
dech, který následně vláda schválila svým nařízením č. 233/2021 Sb. 
s účinností od 1. července 2021.

ANALYTICKÉ CENTRUM PRO OCHRANU STÁTNÍCH HRANIC 
A MIGRACI (ANACEN)

Analytické centrum pro ochranu státních hranic a migraci představuje 
stálé analytické pracoviště mezirezortního charakteru řízené 
Ministerstvem vnitra, které se v rámci své činnosti zaměřuje na 
sledování a analýzu migrace jako komplexního jevu. Analytické centrum 
funguje na expertní úrovni, jeho působení řídí Koordinační orgán pro 
řízení ochrany státních hranic a migraci. Na činnosti Analytického centra 
se podílejí všechny klíčové orgány zapojené do systému řízení ochrany 
státních hranic a regulace migrace, kterým úzká spolupráce a výměna 
informací na půdě této platformy poskytují možnost operativní a rychlé 
reakce na vzniklé problémy.6

Činnost Analytického centra probíhá v několika tematicky zaměřených 
fórech a nepřetržitě se zabývá monitoringem a analýzou aktuálních jevů, 
jež mohou být z bezpečnostně‑migračního hlediska identifikovány jako 
rizikové či potenciálně problémové.

Analytické centrum v průběhu roku 2021 i nadále s měsíční frekvencí 
zpracovávalo zprávu Trendy a poznatky v oblasti migrace a ochrany 
hranic určenou pro interní potřebu orgánů státní správy, jimž je cíleně 
distribuována k případnému využití.

SPRÁVA UPRCHLICKÝCH ZAŘÍZENÍ (SUZ)

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra je provozovatelem 
přijímacích, pobytových a integračních azylových středisek. V těchto 

6 Členy Analytického centra jsou delegovaní zástupci ministerstev vnitra, zahraničních 
věcí, práce a sociálních věcí, průmyslu a obchodu, školství, mládeže a tělovýchovy, 
financí (Generálního ředitelství cel), Policie České republiky a zpravodajských a bezpeč-
nostních služeb.
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zařízeních SUZ poskytuje zejména ubytovací, stravovací, psychologické, 
sociální, vzdělávací a poradenské služby a zajištuje také volnočasové 
aktivity. Většina z těchto aktivit probíhá i v zařízeních pro zajištění cizinců, 
která SUZ rovněž provozuje. Dále je SUZ zřizovatelem a provozovatelem 
10 krajských Center na podporu integrace cizinců, která jsou středisky 
integračních aktivit v regionu.

ŘEDITELSTVÍ SLUŽBY CIZINECKÉ POLICIE (ŘSCP)

Ředitelství služby cizinecké policie je vysoce specializovanou složkou 
Policie České republiky (PČR), která v oblasti cizinecké problematiky 
zastřešuje plnění úkolů souvisejících s odhalováním nelegální migrace, 
uplatňováním represivních opatření vůči cizincům zdržujícím se 
na území České republiky v rozporu se zákonem č. 326/1999 Sb., 
o pobytu cizinců na území České republiky, dodržováním závazků 
vyplývajících z mezinárodních smluv a přímo použitelných právních 
předpisů Evropského společenství a řešením trestné činnosti spáchané 
v souvislosti s překračováním státních hranic a s přeshraniční trestnou 
činností. ŘSCP také zajišťuje realizaci soudního či správního vyhoštění, 
a to v rozsahu zabezpečení cestovních a přepravních dokladů pro 
cizince vyhošťované z území ČR. Zabezpečuje zjišťování totožnosti 
cizinců v souvislosti s jejich zajištěním za účelem správního vyhoštění. 
V neposlední řadě také zabezpečuje realizaci readmisních dohod včetně 
policejních průvozů a plnění dalších úkolů vyplývajících z předpisů 
Evropské unie a mezinárodních smluv.

ŘSCP ve vztahu k teritoriálním útvarům cizinecké policie plní úkoly 
specializovaného ústředního metodicko ‑řídícího, odborného, analytického 
a kontrolního pracoviště a dále je výkonným útvarem PČR s celostátní 
působností. V přímé podřízenosti ŘSCP je zařazeno pět inspektorátů 
cizinecké policie (ICP) na mezinárodních letištích (ML7), které zajišťují 
ochranu vnějších hranic na všech mezinárodních letištích České 
republiky, dále pak Zařízení pro zajištění cizinců Bělá ‑Jezová, Zařízení 
pro zajištění cizinců Vyšní Lhoty, Zařízení pro zajištění cizinců Bálková 
a Přijímací středisko cizinců Zastávka u Brna. Na území jednotlivých 
krajů plní úlohy v oblasti migrace cizinců odbory cizinecké policie, které 
jsou zařazeny do organizační struktury Krajských ředitelství policie ČR 
(KŘP).

7 Jedná se o: ICP na ML Václava Havla Praha, ICP na ML Mošnov, ICP na ML Brno Tuřany, 
ICP na ML Karlovy Vary, ICP na ML Pardubice.

24



NÁRODNÍ CENTRÁLA PROTI ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU 
SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ (NCOZ)

Útvarem Policie ČR s celorepublikovou působností, který rovněž plní 
úkoly v oblasti nelegální migrace, především pak v oblasti boje proti 
převaděčství, je Národní centrála proti organizovanému zločinu služby 
kriminální policie a vyšetřování, jejíž sekce organizovaného zločinu, 
odbor obchodu s lidmi a nelegální migrace sleduje, rozpracovává 
a zabývá se bojem proti zločineckým seskupením, která páchají 
závažnou organizovanou trestnou činnost v oblasti nelegální migrace, 
obchodu s lidmi, nedovoleného nakládání s lidskými orgány a tkáněmi 
a nucených prací nebo jiných forem vykořisťování.

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ (MZV)

Ministerstvo zahraničních věcí je ústředním správním orgánem České 
republiky, které vytváří koncepci zahraniční politiky a koordinuje 
zahraniční rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc poskytovanou 
do zahraničí. Vykonává státní správu ve věcech povolování pobytu 
cizinců na území České republiky požívajících výsad a imunit podle 
mezinárodního práva. Prostřednictvím zastupitelských úřadů vykonává 
státní správu ve věcech udělování víz v rozsahu stanoveném zákonem 
o pobytu cizinců. V samostatné gesci pak vykonává státní správu ve 
věcech vydávání krátkodobých víz podle vízového kodexu EU.

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (MPSV)

Ministerstvo práce a sociálních věcí je zodpovědné za politiku v oblasti 
zaměstnávání cizinců, mj. vymezuje okruh subjektů působících v roli 
zaměstnavatele a ve vztahu k cizím státním příslušníkům stanovuje 
kritéria vstupu jednotlivých kategorií cizinců na trh práce. Na základě 
situace na trhu práce stanovuje podmínky pro povolování zaměstnání 
a zodpovídá za právní úpravu zaměstnávání cizinců ve vztahu 
k odpovídajícím právním předpisům Evropské unie a uzavřeným 
mezivládním dohodám. MPSV rovněž vede centrální evidenci volných 
pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké nebo modré karty.

Kromě vnitrostátních právních předpisů je oblast pracovní migrace 
upravena i bilaterálními mezinárodními smlouvami upravujícími oblast 
sociálního zabezpečení a zaměstnávání a také multilaterálními úmluvami 
v oblasti lidských práv, postavení uprchlíků a sociálních práv, jimiž je 
ČR vázána. V ČR i nadále přetrvává fenomén nelegálního zaměstnávání 
cizinců. Touto oblastí se zabývá mj. Mezirezortní orgán pro potírání 
nelegálního zaměstnávání cizinců v České republice, jehož gestorem je 
MPSV.
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Dalšími institucemi, které mají vymezené kompetence v oblasti 
azylu a migrace, jsou: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), 
Ministerstvo spravedlnosti (MSp), Ministerstvo financí (MF), Ministerstvo 
zdravotnictví (MZ), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), 
Ministerstvo financí (Generální ředitelství cel), Ministerstvo kultury (MK) 
a Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).

1 .2 Azylová a migrační legislativa

Oblast azylu a migrace upravují zejména následující právní předpisy:

 X Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o pobytu cizinců)

Tento zákon upravuje podmínky vstupu cizinců na území ČR a vyces-
tování cizinců z území, stanovuje podmínky pobytu cizinců na území 
a vymezuje působnost PČR, Ministerstva vnitra a Ministerstva zahranič-
ních věcí v této oblasti státní správy.

V roce 2021 byl zákonem č. 274/2021 tento zákon novelizován. 
Novela přinesla řadu změn týkajících se například zavedení správních 
poplatků za žádost o vydání osvědčení o registraci občanů EU, o vy-
dání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU 
či žádost o vydání povolení k trvalému pobytu občana EU a jeho rodin-
ných příslušníků. 

Dále se pro cizince vstupující na území České republiky a hodlající na 
něm pobývat po dobu delší než devadesát dnů zavádí povinnost uzavřít 
komplexní zdravotní pojištění. Tato povinnost se nicméně nevztahuje 
na účastníky veřejného zdravotního pojištění, držitele zdravotního pojiš-
tění EHIC (European Health Insurance Card) a GHIC (UK Global Health 
Insurance Card) a ani občany Evropské unie a jejich blízké rodinné pří-
slušníky. 

Novela mění označení dokladu vydávaného občanům EU k osvěd‑
čení jejich pobytu na území. Nově jim bude vydáváno osvědčení 
o registraci (místo potvrzení o přechodném pobytu), které bude i nadále 
dokladem bez biometrických prvků vydávaným s platností na 10 let. 

Zásadní změnou je rozdělení příslušníků občanů EU do dvou růz-
ných skupin, na něž se vztahují odlišná pravidla. První jsou rodinní 
příslušníci podle § 15a odst. 1 a 2 zákona o pobytu cizinců – tzv. blízcí 

1.2
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rodinní příslušníci, tedy například manželé, rodiče či potomci mladší 
21 let. Druhou skupinou jsou rodinní příslušníci podle § 15a odst. 3 to-
hoto zákona ‑ tzv. vzdálení rodinní příslušníci. V tomto případě se jedná 
například o příbuzné, kteří jsou ze zdravotních důvodů v péči občana EU 
či s ním mají doložený trvalý partnerský vztah.

Novela přinesla také novou úpravu řízení o přiznání právního postavení 
osoby bez státní příslušnosti. 

V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie se 
novelizace v neposlední řadě věnuje také postavení britských občanů 
na území České republiky. Nově jim ukládá povinnost vyměnit po-
tvrzení o přechodném či trvalém pobytu za biometrické doklady. Britští 
občané, kteří k 31. 12. 2020 oprávněně pobývali na území České repub-
liky, budou moci i nadále žádat o osvědčení o registraci a v budoucnu se 
na ně budou vztahovat ustanovení zákona o pobytu cizinců týkající se 
občanů EU.

 X Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších 
předpisů

Zákon upravuje podmínky vstupu a pobytu cizinců, kteří požádají ČR 
o mezinárodní ochranu na území ČR, pobyt azylantů nebo osob požívají-
cích doplňkové ochrany na území, řízení o udělení mezinárodní ochrany 
formou azylu nebo doplňkové ochrany a řízení o odnětí azylu nebo do-
plňkové ochrany, práva a povinnosti žadatele o udělení mezinárodní 
ochrany, azylanta a osoby požívající doplňkové ochrany na území, pů-
sobnost Ministerstva vnitra, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
a Policie České republiky v této oblasti státní správy, Státní integrační 
program a azylová zařízení. 

V roce 2021 byl zákonem č. 274/2021 Sb. tento zákon novelizo‑
ván. Novela reaguje na některé praktické problémy a zpřesňuje stávající 
transpozici směrnic, které jsou součástí Evropského azylového systému. 

V roce 2021 nedošlo k projednání a tedy ani přijetí rozsáhlé novely 
zákona o azylu, která byla zpracována a prošla vnitřním i vnějším při-
pomínkovým řízením, nicméně během předchozího volebního období 
nedošlo k jejímu projednání v Parlamentu České republiky.
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 X Zákon č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České 
republiky a o změně některých souvisejících zákonů

Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. srpna 2016. V roce 2021 nedošlo 
k novelizaci tohoto zákona. 

V návaznosti na nařízení Evropské komise a Rady (ES) 2016/399 ze dne 
9. března 2016, kterým  se stanoví kodex Unie o pravidlech upravují-
cích přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), v platném 
znění, zákon upravuje ochranu státních hranic proti jejich nedovolené-
mu překračování. Stanovuje podmínky pro zřízení hraničního přechodu 
na mezinárodním letišti, povinnosti kapitánů letadel a provozovatelů le-
tišť, jakož i pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic 
a přestupky a správní delikty související s ochranou hranic.

Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti zákon č. 277/2019 Sb., kterým se 
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů 
a mezinárodních smluv, kterým byla upravena terminologie v § 4 zákona 
o ochraně státních hranic ČR.

 X Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, 
ve znění pozdějších předpisů

Tento zákon upravuje podmínky vstupu a pobytu cizinců na území ČR za 
účelem poskytnutí dočasné ochrany a jejich vycestování z území, řízení 
o udělení a odnětí oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochra-
ny na území ČR a právní status cizinců, kteří žádají o udělení oprávnění  
k pobytu za účelem dočasné ochrany a cizince, kterému bylo uděleno 
oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany. 

Podle zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců se postupuje 
pouze v případě, že dočasná ochrana byla vyhlášena rozhodnutím Rady 
Evropské unie. Jedná se o nástroj k využití v případě migrační vlny vel-
kého rozsahu.

V roce 2021 nebyl tento zákon novelizován. 
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 X Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,8 ve znění 
pozdějších předpisů

Tento zákon upravuje podmínky zaměstnávání cizinců na území ČR.

V zákoně o zaměstnanosti byla novelizací ukotvena odpovědnost za 
umožnění zastřeného zprostředkování tím, že byl zaveden nový přestupek 
– umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání s následnou sankcí 
v případě fyzické osoby až 5 mil. Kč, v případě právnické osoby až 
10 mil. Kč, minimálně však ve výši 50 tis. Kč. 

Tato novelizace byla provedena již výše zmíněným zákonem č. 274/2021 Sb., 
kterým se mění zákon o pobytu cizinců, s účinností od 2. srpna 2021.

 X Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České 
republiky a o změně některých zákonů

Tento zákon upravuje nabývání, pozbývání, prokazování a zjišťování 
státního občanství ČR, vydávání osvědčení o státním občanství ČR, 
vedení evidence fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly státní 
občanství ČR, řízení ve věci státního občanství a přestupky na úseku 
státního občanství. 

V roce 2021 nebyl tento zákon novelizován.

8  S ohledem na imigraci.
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2VÝVOJ V OBLASTI AZYLOVÉ A MIGRAČNÍ POLITIKY

V roce 2021 byl novelizován zákon o pobytu cizinců. 

Důležité změny se týkaly rozdělení rodinných příslušníků občanů 
EU do dvou různých skupin, na něž se vztahují odlišná pravidla. 

Dále pro cizince vstupující na území ČR a hodlající na něm pobývat po 
dobu delší než devadesát dnů se zavedla povinnost uzavřít komplexní 
zdravotní pojištění. 

Novela upravila také postavení britských občanů, kterým nově ukládá 
povinnost vyměnit potvrzení o přechodném či trvalém pobytu za biomet-
rické doklady. 

V neposlední řadě se změnilo označení dokladu vydávaného občanům EU 
k osvědčení jejich pobytu na území. Nově jim je vydáváno osvědčení 
o registraci (místo potvrzení o přechodném pobytu), které bude i nadá-
le dokladem bez biometrických prvků vydávaným s platností na 10 let.

Menší novelizace byly provedeny také u zákona o azylu a zákona o za-
městnanosti. V zákoně o zaměstnanosti byla ukotvena odpovědnost za 
umožnění zastřeného zprostředkování tím, že byl zaveden nový přestu-
pek s následnou peněžní sankcí.

2 .1 Politický vývoj

POLITICKÁ SITUACE V ZEMI

V roce 2021 se 8. a 9. října konaly volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR. Volební účast činila 65,43 %. Vítězem se stala koalice SPOLU 
(27,79 %) složená z ODS, KDU ‑ČSL a TOP 09. Druhé skončilo ANO 2011 
(27,12 %), třetí koalice Piráti a STAN (15,62 %) a do Sněmovny se do-
stala také strana SPD (9,56 %). Premiérem se stal předseda ODS Petr 
Fiala. Vláda složená ze stran ODS, KDU ‑ČSL, TOP 09, Piráti a Starostové 
byla jmenována 17. prosince 2021.

V roce 2021 také probíhaly přípravy na předsednictví ČR v Radě EU, kte-
rého se ČR ujme ve druhé polovině roku 2022. 

2.1
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2.22 .2 Legislativní vývoj

Legislativní aktivity byly v roce 2021 zaměřeny na novely níže 
uvedených zákonů.

 X Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců 
na území České republiky

V roce 2021 byl zákonem č. 274/2021 novelizován zákon o pobytu 
cizinců ve znění pozdějších předpisů. Novela přinesla řadu změn 
týkajících se například zavedení správních poplatků za žádost o vydání 
osvědčení o registraci občanů EU, o vydání povolení k přechodnému 
pobytu rodinného příslušníka občana EU či žádost o vydání povolení 
k trvalému pobytu občana EU a jeho rodinných příslušníků. 

Dále pro cizince vstupující na území ČR a hodlající na něm pobývat po 
dobu delší než devadesát dnů se zavádí povinnost uzavřít komplexní 
zdravotní pojištění.9 Tato povinnost se nicméně nevztahuje na účast-
níky veřejného zdravotního pojištění, držitele zdravotního pojištění EHIC 
a GHIC a ani občany EU a jejich blízké rodinné příslušníky.

Novela mění označení dokladu vydávaného občanům EU 
k osvědčení jejich pobytu na území. Nově jim bude vydáváno osvěd-
čení o registraci (místo potvrzení o přechodném pobytu), které bude 
i nadále dokladem bez biometrických prvků vydávaným s platností na 
10 let.

Zásadní změnou je rozdělení rodinných příslušníků občanů EU do 
dvou různých skupin, na něž se vztahují odlišná pravidla. První jsou ro-
dinní příslušníci podle § 15a odst. 1 a 2 zákona o pobytu cizinců – tzv. 
blízcí rodinní příslušníci, tedy například manželé, rodiče či potomci mlad-
ší 21 let. Druhou skupinou jsou rodinní příslušníci podle § 15a odst. 3 to-
hoto zákona ‑ tzv. vzdálení rodinní příslušníci. V tomto případě se jedná 
například o příbuzné, kteří jsou ze zdravotních důvodů v péči občana EU 
či s ním mají doložený trvalý partnerský vztah. Pro kategorii tzv. vzdále-
ných rodinných příslušníků je podstatná zejména nemožnost využití fikce 

9 Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která vstoupila v plat-
nost 2. srpna 2021, zavedla povinnost uzavřít komerční zdravotní pojištění, pro cizince 
kteří pobývají legálně na území ČR, a které nespadají pod systém veřejného zdravotní-
ho pojištění. Výše uvedenou novelou zákona o pobytu cizinců se rozhodl Parlament ČR 
svěřit nabízení soukromého zdravotního pojištění výhradně Pojišťovně VZP, a.s., která 
je dceřinou společností jedné z veřejných zdravotních pojišťoven: VZP ČR.

2.2

32



pobytu při včasném podání žádosti o prodloužení stávajícího, či podání 
žádosti o nový typ pobytového oprávnění.

V souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Sever-
ního Irska z EU se novelizace v neposlední řadě věnuje také postavení 
britských občanů na území ČR. Nově jim ukládá povinnost vyměnit 
potvrzení o přechodném či trvalém pobytu za biometrické doklady. Brit-
ští občané, kteří k 31. 12. 2020 oprávněně pobývali na území ČR, budou 
moci i nadále žádat o osvědčení o registraci a v budoucnu se na ně budou 
vztahovat ustanovení zákona o pobytu cizinců týkající se občanů EU.

 X Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu

V roce 2021 byl zákonem č. 274/2021 Sb. novelizován zákon č. 325/1999 Sb., 
o azylu ve znění pozdějších předpisů. Novela reaguje na některé praktické 
problémy a zpřesňuje stávající transpozici směrnic, které jsou součástí Ev-
ropského azylového systému.

Stejným zákonem byl rovněž novelizován i zákon o pobytu cizinců. No-
vela přinesla zejména novou úpravu řízení o přiznání právního postavení 
osoby bez státní příslušnosti.

V roce 2021 nedošlo k projednání a tedy ani přijetí rozsáhlé novely záko-
na o azylu, která byla zpracována a prošla vnitřním i vnějším připomín-
kovým řízením, nicméně během předchozího volebního období nedošlo 
k jejímu projednání v Parlamentu ČR.

 X Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti10 

V zákoně o zaměstnanosti byla ukotvena odpovědnost za umožnění 
zastřeného zprostředkování tím, že byl zaveden nový přestupek – 
umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání s následnou 
sankcí v případě fyzické osoby až 5 mil. Kč, v případě právnické osoby 
až 10 mil. Kč, minimálně však ve výši 50 tis. Kč. (Fyzická nebo právnická 
osoba se dopustí přestupku, pokud zastřeně zprostředkovává zaměstnání 
podle § 5 písm. g) zákona o zaměstnanosti nebo výkon zastřeného 
zprostředkování zaměstnání umožní.

Tato úprava byla zakotvena novelou právních předpisů provedenou 
zákonem č. 274/2021 Sb. kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., 
o pobytu cizinců na území ČR s účinností od 2. srpna 2021.

10 S ohledem na imigraci.
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2 .3 Debaty v médiích

Problematika cizinců a migrace se v roce 2021 řadila mezi velmi po-
pulární témata, i přes to, že většinu roku pozornost směřovala hlavně 
k opatřením souvisejícím s pandemií covid‑19.

Médii rezonovala zejména dvě témata. Jedním z nich byla srpnová nove-
la zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, druhým pak evakuace osob 
z Afghánistánu, kde se k moci dostal Talibán.

Novela zákona o pobytu cizinců s sebou mimo jiné přinesla poměrně vý-
znamnou úpravu týkající se zdravotního pojištění. Na základě této úpravě 
si mohou cizinci své pojištění na dobu pobytu sjednávat pouze u jedné 
konkrétní zdravotní pojišťovny. Tento krok, který vzešel z poslaneckého 
návrhu, byl velmi kritizován, jak v médiích, tak na sociálních sítích.

Zhoršení politické situace v Afghánistánu znamenalo ohrožení zejména 
pro ty Afgánce, kteří úzce spolupracovali s jinými státy. Z tohoto důvodu 
se Česká republika, společně s řadou dalších států, rozhodla svým spo-
lupracovníkům pomoci a zorganizovala několik evakuačních letů. Během 
těchto letů byli evakuováni spolupracovníci i se svými rodinami, kteří si 
následně mohli v České republice požádat o mezinárodní ochranu. Si-
tuace v Afghánistánu taktéž neunikla pozornosti médií, která přinášela 
zejména příběhy evakuovaných spolupracovníků.

Během celého roku 2021 média průběžně přinášela zprávy o počtech 
migrantů, kteří byli policií zadrženi při nelegální tranzitní migraci přes 
území ČR. Většinou byla zmiňována státní příslušnost takto zadržených 
cizinců a kam a jakým způsobem cestovali. Tyto informace jsou populár-
ní i na sociálních sítích mezi zástupci odpůrců migrace.

Průběžně se objevovaly i zprávy týkající se pracovní migrace. V tomto 
ohledu byl nejčastěji zmiňován nedostatek zahraničních pracovních sil.

Česká média nadále sledovala i dění na migračních trasách či obecně 
nelegální migraci do EU.

Pozornost v médiích a v rámci veřejných debat byla věnována 
(v různé míře) především následujícím tématům:

 X novele zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců,

 X příběhům Afghánců, kteří spolupracovali s Českou republikou,
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 X zaměstnávání cizinců v ČR (např. zaměstnávání Ukrajinců, programy 
pro zahraniční pracovníky, nedostatek „domácích“ pracovníků 
a s tím související požadavky firem na rychlý přísun zahraničních 
pracovníků),

 X dopadům proticovidových opatření na vstupu do ČR na cizince 
(zejména jejich dopad na zahraniční studenty na českých 
univerzitách),

 X cizincům v ČR v obecné rovině (např. kolik jich tu žije, integrace 
cizinců, kriminalita cizinců, nelegální tranzitní migrace),

 X situaci na migračních trasách, zejména na řecko‑turecké hranici,

 X situaci v uprchlických táborech v Řecku,

 X legislativním návrhům týkajícím se migrační politiky EU (reforma 
společné migrační politiky, migrační pakty apod.),

 X situaci v oblasti migrace v dalších státech EU (např. situaci 
v Německu a německé migrační politice; nepokojům ve Francii; 
problémům na švédských předměstích, kde žije velké množství 
migrantů apod.),

 X situaci ve zdrojových zemích migrace (především vývoji 
v Afghánistánu a v Sýrii),

 X bezpečnostním aspektům migrace,

 X aktivitám ČR v souvislosti s migrační krizí v zahraničí  
(např. finanční zapojení ČR v oblastech zasažených migrační krizí, 
programům MV MEDEVAC a Pomoc na místě),

 X udělování mezinárodní ochrany v ČR či EU.

 
I přes pokles zájmu médií i veřejnosti o dané téma patří migrace 
a cizinecká problematika nadále mezi významná a diskutovaná 
společenská témata.
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3LEGÁLNÍ MIGRACE A MOBILITA

Na území ČR v roce 2021 dlouhodobě pobývalo (po dobu delší než 
90 dnů) celkem 660 849 cizinců. Na konci roku 2021 podíl cizinců po-
prvé překročil hranici 6 %, z toho celkem  66,2 % (437 756) cizinců 
pobývajících na území ČR pocházelo ze třetích zemí. Občanů EU 
bylo evidováno celkem 223 093, což představuje 33,8 % celko‑
vého počtu cizinců. Největší zastoupení měli státní příslušníci Ukrajiny 
(196 875, tj. 29,8 %), Slovenska (114 630, tj. 17,3 %) a Vietnamu 
(64 851, tj. 9,8 %). Z evidovaného celkového počtu cizinců s povo-
leným pobytem v ČR jich na konci roku 2021 pobývalo 48,7 % na úze‑
mí trvale (321 892 cizinců) a 51,3 % přechodně (338 957 cizinců).

V roce 2021 bylo uděleno státní občanství ČR celkem 4 298 cizin‑
cům (o 1 642 osob více než v předchozím roce).

V roce 2021 byl novelizován zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců 
na území České republiky, a to zákonem č. 274/2021. Zásadní 
změnou je rozdělení příslušníků občanů EU do dvou různých skupin 
(blízcí a vzdálení), na něž se vztahují odlišná pravidla. Za účelem slou‑
čení rodiny bylo v roce 2021 uděleno 3 462 povolení k dlouhodobému 
pobytu, tedy 9 % z celkového počtu kladně vyřízených žádostí. Více než 
polovinu povolení k dlouhodobému pobytu za tímto účelem obdrželi ob-
čané Ukrajiny (1 901, tj. 55 % z celkového počtu kladných rozhodnutí). 
Následovali občané Vietnamu (506, tj. 15 %) a Ruska (340, tj. 10 %).
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3 .1 Cizinci s povoleným pobytem na území ČR ‑ statistiky

POČTY CIZINCŮ S POVOLENÝM POBYTEM NA ÚZEMÍ ČR

K 31. prosinci 2021 bylo na území ČR přihlášeno k legálnímu pobytu 
(po dobu delší než 90 dnů) celkem 660 849 cizinců11, což je o 26 059 
osob více než na konci roku 2020. Počet cizinců meziročně vzrostl 
o 4,1 %, nárůst počtu cizinců pokračoval i přes nadále probíhající pan-
demii covid‑19, ačkoliv tempo růstu bylo o něco nižší než v předcho-
zím roce (o 2,4 procentních bodů). Na konci roku 2021 cizinci tvořili 
6,3 % populace ČR. V roce 2021 tak podíl cizinců překročil hranici 6 % 
(v roce 2020 to bylo 5,9 %).

Tabulka 1
Vývoj počtu cizinců s povoleným pobytem na území ČR (2011–2021)

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Počet cizinců 436 389 438 213 441 536 451 923 467 562 496 413

meziroční změna v % 2,6 0,4 0,8 2,4 3,5 6,2

Rok 2017 2018 2019 2020 2021

Počet cizinců 526 811 566 931 595 881 634 790 660 849

meziroční změna v % 6,1 7,6 5,1 6,5 4,1

TRVALÝ A PŘECHODNÝ POBYT

Z evidovaného celkového počtu cizinců s povoleným pobytem v ČR jich 
na konci roku 2021 pobývalo 48,7 % na území trvale (321 892 cizinců 
s povolením k trvalému pobytu) a 51,3 % přechodně12 (338 957 cizinců). 
Toto zastoupení je téměř totožné jako v předchozím roce.

11 Údaj zahrnuje cizince s povoleným pobytem v ČR evidované v Cizineckém informačním 
systému. Reálné počty cizinců legálně pobývajících na území ČR se nicméně mohou 
lišit, neboť evidovaný počet cizinců nezahrnuje všechny občany jiných členských států 
EU pobývající v ČR. Statistické přehledy zaznamenávají pouze ty občany EU, kteří po-
žádali, resp. bylo jim vystaveno potvrzení o přechodném pobytu. Ti, kteří jen využívají 
svého práva volného pohybu, statisticky podchyceni nejsou. 

12 Zahrnuje osoby s vydaným dlouhodobým vízem (nad 90 dnů), povoleným dlouho-
dobým pobytem, povoleným přechodným pobytem rodinného příslušníka občana EU 
a osoby s vydaným potvrzením o přechodném pobytu občana EU či občana státu váza-
ného Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru.

3.1

Zdroj: 
IS CIS
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V posledních letech postupně vzrůstá počet cizinců, kteří na 
území ČR pobývají přechodně. V roce 2020 i 2021 byly oproti dvěma 
předcházejícím letům počty přechodně pobývajících vyšší než počty tr-
vale pobývajících cizinců. Počty přechodně pobývajících cizinců vzrostly 
meziročně o 4,2 %, zatímco počty trvale pobývajících cizinců vzrostly 
o 4 %. Značný nárůst v obou kategoriích se týká cizinců ze třetích zemí, 
a to o 28 % (47 319 osob) v kategorii přechodného pobytu a 4,5 % 
(9 486 osob) u trvalého pobytu. Občané EU přibyli pouze v kategorii 
trvalého pobytu (2 798 osob, tj. meziroční nárůst o 2,9 %), naopak 
v kategorii přechodného pobytu jich 33 544 ubylo (tj. meziroční pokles 
o 21,5 %). Důvodem je novela zákona o pobytu cizinců, která vstoupila 
v platnost 31. července 2019. Občanům EU se od té doby nevydávalo 
potvrzení o přechodném pobytu (od 2. srpna 2021 osvědčení o regis-
traci) na dobu neurčitou, ale na dobu 10 let. V návaznosti na to došlo 
v červenci 2021 k úpravě Cizineckého informačního systému, kdy byly 
osoby s prošlou dobou pobytu automaticky vyřazovány. Mezi červen-
cem a srpnem 2021 byl tedy zaznamenán skokový pokles osob. Jedná 
se pozitivní efekt, jelikož došlo k „čištění“ databáze, protože v naprosté 
většině případů se jednalo o osoby, které na území ČR dlouhodobě již 
nepobývaly.

Dalším důvodem poklesu vykazovaného celkového počtu cizinců z EU 
na území ČR je konec tzv. přechodného období (ke dni 31. prosince 
2020), v němž se v rámci Dohody o vystoupení Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského 
společenství pro atomovou energii na všechny občany Velké Británie ode 
dne jejich vystoupení dne 31. ledna 2020 nadále vztahovala ustanovení 
zákona o pobytu cizinců týkající se občanů EU. Občany Velké Británie 
lze nyní rozlišit na dvě kategorie. Jednu kategorii tvoří ti, kteří mohou 
prokázat, že na území ČR oprávněně pobývali ke dni 31. prosince 
2020 a pokračují ve svém pobytu i po skončení přechodného období 
(na ty se nadále vztahují ustanovení zákona o pobytu cizinců týkající 
se občanů EU). Druhou kategorií jsou občané Velké Británie, kteří na 
území ČR přicestovali po skončení přechodného období (na ty se vztahují 
ustanovení zákona o pobytu cizinců týkající se občanů z třetích zemí). 
Pro účely zpracování dat a jejich zjednodušení jsou v níže předkládaných 
datech občané Velké Británie nicméně zahrnuti pouze v kategorii občanů 
z třetích zemí.
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Graf 1:
Vývoj počtu cizinců s povoleným přechodným a trvalým pobytem 
v ČR (2011–2021)13

Zdroj: IS CIS
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Občané třetích zemí byli v posledních letech početně významnější 
kategorií a v roce 2021 se jejich zastoupení ještě více zvýšilo. Na konci 
roku 2021 představovali 66,2 % cizinců pobývajících na území 
ČR. Celkem jich bylo evidováno 437 756, což představuje výrazný 
meziroční nárůst o 56 80514. Nejvyšší absolutní nárůst se týká občanů 
Ukrajiny, kterých bylo evidováno o 31 221 více než ke konci roku 2020. 
Dále vzrostly nejvíce počty občanů Ruska (+3 458) a Vietnamu (+1 967). 
Občanů EU bylo evidováno celkem 223 093, což představuje 
33,8 % celkového počtu cizinců. Tento podíl se oproti předchozímu 
roku snížil o 6,2 % (zejména kvůli výše zmíněnému „čištění“ dat). 
Poklesy se nejvíce týkaly občanů Slovenska, Německa a Polska. Cizinci 

13 Do kategorie občanů EU jsou pro účely této zprávy zahrnováni občané členských států 
EU společně se státy, které jsou členy Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), 
se kterými má Evropská unie uzavřenu smlouvu o vytvoření společného Evropského 
hospodářského prostoru (tedy Island, Lichtenštejnsko a Norsko). Dále je tam zahrnuto 
také Švýcarsko, které je součástí Evropského jednotného trhu.

14 V rámci tohoto nárůstu jsou zahrnuti občané Velké Británie, kteří byli do této kategorie 
přesunuti, s počtem 7 875 osob.
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ze států EU pobývají na území ČR z většiny přechodně (55 %), zatímco 
u kategorie občanů ze třetích zemí jsou oba druhy pobytu téměř vyrovnané 
s mírnou převahou pobytu trvalého (50,6 %). Nejčastějšími státními 
příslušnostmi s povoleným pobytem na území ČR byli ke konci roku 
2021 občané Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu. Ti dohromady tvořili 
57 % všech cizinců.

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST CIZINCŮ

Složení cizinců dle jejich státní příslušnosti v rámci deseti 
nejčastěji zastoupených zdrojových zemí je podobné jako v roce 
2020 . Kromě vyřazení Velké Británie (‑1 209 osob) z 10. místa a jejím 
nahrazením Maďarskem, došlo k přemístění některých státních přísluš-
ností v rámci jejich pořadí. Např. Rumunsko se posunulo ze 7. místa na 
5. místo, kde nahradilo Německo, které je nyní na 8. pozici. Dále se Bul-
harsko posunulo z 8. místa o příčku výše na 7. místo, ačkoliv u něj došlo 
k poklesu počtu cizinců. 

V rámci TOP 10 nejčastěji zastoupených státních příslušností byl 
vykázán nejvyšší procentuální i absolutní nárůst v případě Ukrajiny 
(+ 18,8 %, + 31 221). Jedná se především o důsledek ekonomické 
migrace, neboť celkem 71,5 % občanů Ukrajiny pobývajících na území ČR 
přechodně má jako účel pobytu zaměstnání. Dále nejvíce procentuálně 
narostl počet občanů Maďarska (+9 %, +802), i v jejich případě je 
zaměstnání hlavním účelem přechodného pobytu (42,7 %). Dále se 
jednalo o nárůst počtu občanů Mongolska (+8,6 %, +875) a Ruska 
(+8,3 %, +3 458). Nárůst byl dále pozorován u občanů Vietnamu (3,1 %) 
a Rumunska (+2,2 %, +410). Rumunsko a Maďarsko jsou v rámci TOP 
10 jediné země EU, u kterých došlo k nárůstu počtu cizinců. U ostatních 
zemí EU došlo k poklesu, v případě Německa o 29,1 % (‑6 069), dále 
Polska (‑13,5 %, ‑2 797), Slovenska (‑8 %, ‑9 914) a Bulharska 
(‑3,5 %, ‑622).
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Tabulka 2:
TOP 10 státních příslušností cizinců s povoleným pobytem v ČR 
dle kategorie pobytu (k 31. prosinci 2021)

Druh 
pobytu počet podíl 

v %

meziroční 
změna 

v %

z toho

Trvale tj. % přechodně tj. %

Cizinci 
celkem 660 849 100 4,1 338 957 51,3 321 892 48,7

z toho TOP 10:

Ukrajina 196 875 29,8 18,8 106 099 53,9 90 776 46,1

Slovensko 114 630 17,3 ‑8,0 55 787 48,7 58 843 51,3

Vietnam 64 851 9,8 3,1 10 461 16,1 54 390 83,9

Rusko 45 365 6,9 8,3 21 989 48,5 23 376 51,5

Rumunsko 18 806 2,8 2,2 13 261 70,5 5 545 29,5

Polsko 17 936 2,7 -13,5 6 807 38,0 11 129 62,0

Bulharsko 17 295 2,6 -3,5 10 608 61,3 6 687 38,7

Německo 14 792 2,2 ‑29,1 10 191 68,9 4 601 31,1

Mongolsko 11 016 1,7 8,6 5 413 49,1 5 603 50,9

Maďarsko 9 740 1,5 9,0 7 898 81,1 1 842 18,9

občané EU 223 093 33,8 ‑12,1 122 702 55,0 100 391 45,0

občané 
třetích zemí 437 756 66,2 14,9 216 255 49,4 221 501 50,6

Zdroj: IS CIS

Další významný meziroční nárůst15 byl zaznamenán u občanů Uzbekistánu 
(+49,9 %). Jejich počet meziročně stoupl na 3 595, což je o 1 196 osob 
více než v předchozím roce. Jednalo se zejména o nárůst přechodného 
pobytu za účelem zaměstnání (+127,9 %, +949), což bylo zapříčiněno 
vyšším zájmem ze strany občanů Uzbekistánu o sezónní zaměstnávání 
v druhé polovině roku 2021. V rámci přechodného pobytu zde občané 
Uzbekistánu pobývali na konci roku nejčastěji za účelem zaměstnání 
(+71,1 %). 

15  U cizinců, u kterých byl v roce 2021 evidován počet nad 1 000 osob.
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Druhý nejvyšší procentuální nárůst byl evidován u občanů Íránu 
(+23,3 %), v absolutním počtu se jedná o nárůst o 214 osob. Více než 
polovina nárůstu připadá na účely studia a výzkumu. Většina občanů Íránu 
zde ke konci roku 2021 pobývala v rámci přechodného pobytu za účelem 
studia (51,8 %), sloučení rodiny (20,1 %) a výzkumu (14,1 %). Celkem 
na území ČR ke konci roku 2021 pobývalo 1 134 občanů Íránu.

Třetí nejvyšší procentuální nárůst byl zaznamenán u občanů Filipín 
(tj. + 22,8 %). Občané Filipín do ČR přicházejí zejména za účelem 
zaměstnání v rámci programů ekonomické migrace. Za účelem 
zaměstnání zde na konci roku pobývala v rámci přechodného pobytu 
většina z nich (87,3 %). Celkem bylo evidováno 3 230 občanů Filipín 
s pobytem na území ČR.

Podobně tomu je i v případě občanů Indie, u kterých byl zaznamenán 
čtvrtý nejvyšší procentuální nárůst (+19,6 %, +1 138). Jejich počty se 
zvýšily zejména v rámci pobytu za účelem zaměstnání, který je zároveň 
nejčastějším účelem přechodného pobytu (45,42 %), ale nárůst nastal 
také v případě účelu studia (+37,8 %). Celkový počet občanů Indie na 
území ČR ke konci roku 2021 tvořil 6 951 osob.

CIZINCI PODLE POHLAVÍ A VĚKU

Stejně jako v přechozích letech převažovali v roce 2021 mezi cizinci 
muži a jejich podíl tvořil 56,5 %. Velmi mírně se tak meziročně zvýšilo 
zastoupení žen (o 0,6 %), které tvořily 43,5 %. Poměr zastoupení 
mužů a žen je vyváženější u cizinců, kteří na území ČR pobývají trvale. 
U trvalých pobytů byl podíl mužů 52,7 %. U přechodných pobytů měli 
muži ještě výraznější převahu v zastoupení, a to 60,1 %. Odlišnosti 
v zastoupení cizinců dle pohlaví v rámci jednotlivých kategorií pobytu 
lze spojovat s charakterem přechodného pobytu, který je spíše dočasný 
a zejména ekonomicky motivovaný.

V celkovém počtu cizinců převažuje věková kategorie v rozmezí 36‑65 let, 
která v roce 2021 tvořila 49,1 %. Věkové složení se liší dle typu pobytu. 
V kategorii přechodného pobytu je kategorie věku 18‑35 let a 36‑65 let 
téměř vyrovnaná, zatímco v kategorii trvalého pobytu jasně převažuje 
věk 36‑65 let a je zde i vyšší zastoupení nezletilých osob a osob starších 
66 let.
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Graf 2:
Věková struktura cizinců s povoleným pobytem v ČR  
(k 31. prosinci 2021)

8% 17%0–17 let

48% 18%18–35 let

42% 57%36–65 let

2% 8%66+ let

Zdroj: IS CIS

VĚKOVÉ KATEGORIE

s povoleným trvalým 
pobytem

s povoleným přechodným 
pobytem

3 .2 Ekonomická migrace

Ke dni 31. prosince 2020 bylo krajskými pobočkami Úřadu prá-
ce České republiky (ÚP ČR) evidováno v postavení zaměstnanců 
celkem 701 830 zahraničních pracovníků, což je o 9 % více 
než v roce 2020 (tehdy 644 164 zahraničních pracovníků). Celkem 
401 376 zahraničních pracovníků (tj. 57,2 %) pocházelo z člen‑
ských států EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, 
včetně jejich rodinných příslušníků. Nejčastěji to byli občané Slovenska 
(209 273 informačních karet), dále Polska (47 001 informačních karet), 
Rumunska (46 768 informačních karet) a Bulharska (38 120 informač-
ních karet). Celkem 300 454 zahraničních pracovníků (tj. 39,4 %) 
tvořili občané nečlenských států EU/EHP a Švýcarska – cizinci 
ze třetích zemí, nejčastěji občané Ukrajiny (87 323 informačních karet16 
+ 107 884 pracovních oprávnění17), Ruska (14 868 informačních karet 
+ 4 063 pracovních oprávnění) a Vietnamu (12 868 informačních karet 
+ 3 306 pracovních oprávnění). 

16 Zahrnuje pracovníky z třetích zemí, kteří nepotřebují povolení k zaměstnání, zaměstna-
neckou kartu, modrou kartu nebo kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance.

17 Zahrnuje povolení k zaměstnání, zaměstnanecké karty, modré karty popř. karty vnitro-
podnikově převedených zaměstnanců.

3.2
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Z hlediska územního členění je nejvyšší počet zahraničních pra‑
covníků v postavení zaměstnanců dlouhodobě evidován v hlavním 
městě Praze (222 446), následované Středočeským (121 586), 
Jihomoravským (77 201) a Plzeňským krajem (69 831).

Většinu zahraničních pracovníků v roce 2021 tvořily osoby s vol‑
ným přístupem na trh práce. Z celkového počtu 701 830 zahraničních 
pracovníků evidence vykázala 401 376 informačních karet občanů 
členských států EU/EHP a Švýcarska včetně jejich rodinných pří‑
slušníků a 154 690 informačních karet cizinců ze třetích zemí. Mezi 
zahraničními pracovníky, kteří na trh práce vstupují na základě pracovního 
oprávnění, bylo k 31. prosinci 2021 evidováno 102 714 držitelů zaměst-
naneckých karet18, 41 710 držitelů povolení k zaměstnání, 1 340 držitelů 
modrých karet (celkový počet pracovních oprávnění byl 145 764).

Agentur práce, tedy subjektů s povolením ke zprostředkování zaměst-
nání vydaným Generálním ředitelstvím Úřadu práce, bylo k 31. prosin‑
ci 2021 evidováno celkem 2 136.

PROGRAMY V OBLASTI EKONOMICKÉ MIGRACE

Migrační programy a projekty jsou od roku 2012 vytvářeny a realizová-
ny v rámci mezirezortní spolupráce ústředních orgánů státní správy MV, 
MPO, MZV, MPSV, MZe a MZd a na fungování některých z nich se podílejí 
rovněž podnikatelské reprezentace. Programy představují účinný ná‑
stroj podpory migrace vybraných cílových skupin občanů třetích 
států, na jejichž vstupu a pobytu na území ČR má český stát zvý‑
šený zájem.

Cílem migračních programů je zefektivnění migrační procedury 
cestou zjednodušení procesu podávání a vyřizování žádostí ci‑
zinců o pobytová oprávnění nebo povolení k zaměstnání. Cizince 
a tuzemské subjekty, které na jejich příchodu mají přímý zájem (zaměst-
navatelé, obchodní korporace, školy), zařazuje do projektu jeho gestor, 
a to za podmínky splnění stanovených kritérií. Programy se v předchozích 
letech osvědčily jako vhodný nástroj řízení pracovní migrace. Význam-
ně preventivně přispívaly ke snižování bezpečnostních rizik spojených 
s pracovní migrací ze třetích států do ČR, a to vyšší mírou kontroly za-
městnavatelů, v jejichž prospěch se migrace uskutečňovala. 

18 Jedná se pouze o zaměstnanecké karty vedené v centrální evidenci MPSV.
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Od roku 2019 jsou realizovány celkem 4 vládou schválené migrační 
programy:

1) Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

je určen pro společnosti zaměstnávající vysoce kvalifikované pracovníky 
ze třetích zemí (tj. pro cizince vykonávající v ČR profese zařazené 
v klasifikaci zaměstnání CZ ‑ISCO do hlavních tříd 1 až 3: řídící pracovníci, 
specialisté, techničtí a odborní pracovníci). Cílová skupina zahrnuje 
i zdravotnické pracovníky. Program je otevřen občanům všech třetích 
států, spolu s pracovními migranty se jeho účastníky mohou stát i jejich 
nejbližší rodinní příslušníci.

Tento program zaznamenal zvýšený zájem (téměř o třetinu ve srovnání 
s předchozím rokem). Do Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec 
bylo v roce 2021 zařazeno 873 uchazečů, přičemž nejvíce v něm byli 
zastoupeni žadatelé z Ukrajiny, Ruska, Indie, Číny a Běloruska. Nejčastěji 
se jednalo o specialisty v oblasti počítačových sítí, programátory, vývojáře 
softwaru, grafiky a zdravotnické profese (všeobecné a praktické sestry 
a lékaři bez atestace).

V Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec bylo podáno celkem 
369 žádostí o zaměstnaneckou kartu a vydáno 378 rozhodnutí, úspěšnost 
činila 93,1 %. Nejčastěji žádosti podávali občané Ukrajiny (153), 
Ruska (38), Číny (36) a Indie (33).

2) Program kvalifikovaný zaměstnanec

je určený pro společnosti zaměstnávající středně až nízko kvalifikované 
zaměstnance (pro cizince vykonávající profese zařazené do hlavní třídy 
4 až 8 v klasifikaci zaměstnání CZ ‑ISCO, např. řidiči, svářeči, šičky, řezníci, 
montážní dělníci, pracovníci v automobilovém a chemickém průmyslu 
atd.). O zařazení konkrétního zaměstnavatele do programu rozhodují 
garanti (tj. podnikatelské reprezentace v ČR a agentura CzechInvest), 
kteří by měli u každého jednotlivě posuzovat potřebnost zařazení. Pro 
tento program byly jako zdrojové země ekonomické migrace do ČR 
vybrány ty, které vláda shledala jako vhodné z hlediska požadavků 
českého trhu práce a současně z hlediska bezpečnostních a migračních 
rizik. Jedná se především o Ukrajinu s roční kapacitou 40 000 osob, 
dále pak o Filipíny (2 000 osob), Bělorusko (1 900 osob), Srbsko 
a Černou Horu (1 900 osob), Moldavsko (1 000 osob), Mongolsko 
(1 000 osob), Indii (600 osob) a Kazachstán (500 osob). Kapacita 
tohoto programu činí 50 000 žádostí ročně. S ohledem na velký zájem 
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o uvedený program byly v prosinci 2020 s účinností od 1. ledna 2021 
rozhodnutím vlády navýšeny kvóty pro Bělorusko a Filipíny.

V Programu kvalifikovaný zaměstnanec bylo podáno 31 506 žádostí 
o zaměstnaneckou kartu a vydáno 33 217 rozhodnutí, úspěšnost činila 
92,9 %. Žádosti podávali hlavně občané Ukrajiny (27 828), Mongolska 
(743), Filipín (708) a Srbska (66819).

Z celkových dat za rok 2021 vyplývá, že se u hlavních zdrojových zemí 
Programu kvalifikovaný zaměstnanec vyčerpalo více jak 50 % roční 
kvóty (Mongolsko 74 %, Ukrajina 68 %, Indie 55 % a Kazachstán 55 %). 
Nejmenší zájem byl zaznamenán o zaměstnance z Běloruska 29 %, 
Srbska a Černé Hory 35 %, Filipín 35 % a Moldavska 41 %. Nejčastěji 
poptávanými profesemi byli montážní dělníci, zedníci a řidiči.

Koordinační orgán v roce 2021 na základě pravomoci svěřené vládou 
schválil změnu migračního Programu kvalifikovaný zaměstnanec, kterou 
byla v jeho textu explicitně zakotvena pevnější opora pro nezařazování 
a vyřazování zaměstnavatelů, u kterých existuje důvodné podezření, že 
operují na bázi zastřeného zprostředkování zaměstnání a mohli by k to-
muto účelu využívat zahraniční pracovníky získané přes program. Schvá-
leno bylo i několik úprav Programu klíčový a vědecký personál, Programu 
vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Programu mimořádné pracovní ví-
zum, které však neměly zásadní povahu a neměnily základní parametry 
programů a postup jejich o realizace. Koordinační orgán rovněž projed-
nal návrh na přenastavení kvót pro náběr žádostí o zaměstnanecké karty 
na vybraných zastupitelských úřadech, který následně vláda ČR schválila 
svým nařízením č. 233/2021 Sb. s účinností od 1. července 2021.

3) Program klíčový a vědecký personál

je určen pro investory, nově založené společnosti, start ‑upy a nově 
také výzkumné organizace a technologické společnosti, jež mají zájem 
zaměstnat špičkové vysoce kvalifikované pracovníky ze třetích zemí. 
Program je otevřen občanům všech třetích států, spolu s pracovními 
migranty se jeho účastníky mohou stát i jejich nejbližší rodinní přísluš-
níci. Žádosti o pobytová oprávnění jsou vyřizovány ve zkrácené lhůtě 
(do 30 dnů). Zájem o tento program stále roste.

19  Vyšší počet rozhodnutí než počet nabraných žádostí je důvodem, že začátkem roku 
2021 jsou rozhodovány žádosti podané v roce 2020.
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V roce 2021 tento program zaznamenal téměř dvojnásobné navýšení 
počtu zařazených cizinců ve srovnání s rokem 2020. V roce 2021 bylo 
zařazeno více než 2 400 uchazečů. Nejčastějšími profesemi uchazečů 
byly: IT specialisté, vývojáři softwaru, strojní inženýři ve výzkumu 
a vývoji, specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a manažeři. Mezi 
nejčastější zdrojové země tohoto programu patřily Rusko, Indie, 
Bělorusko, Ukrajina, Japonsko, Čína a Turecko.

V roce 2021 bylo v rámci Programu klíčový a vědecký personál 
podáno 737 žádostí o zaměstnaneckou kartu a vydáno 
694 rozhodnutí, úspěšnost činila 93,2 %. Nejčastěji žádosti podávali 
občané Ruska (131), Indie (93), Ukrajiny (63) a Koreje (57).

4) Program Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky 
Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo 
lesnictví

je určený výhradně pro zaměstnavatele hledající méně kvalifikované i ne-
kvalifikované pracovníky (zařazené do hlavních tříd klasifikace zaměst-
nání CZ ‑ISCO 4 – 9) v sektorech uvedených v názvu programu a jeho 
cílovou skupinu tvoří pouze občané Ukrajiny. Roční kapacita programu je 
1 500 osob.

Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatku pracovníků v zemědělství v ČR 
a značnou propagaci Programu Mimořádné pracovní vízum ze strany 
Ministerstva zemědělství ČR se i zde navýšil zájem, a to zhruba o čtvrtinu. 
Zatímco v roce 2020 do tohoto programu bylo zařazeno 665 uchazečů, 
v roce 2021 se jednalo o 815 pracovníků. V rámci usnadnění podávání 
žádostí pro většinovou část žadatelů pocházejících ze západní Ukrajiny 
došlo v průběhu roku 2021 ke změně místa podání příslušných žádostí, 
a to z Velvyslanectví ČR v Kyjevě na Generální konzulát ČR ve Lvově. 
V návaznosti na potřeby pracovních sil zemědělského sektoru zejména 
v souvislosti s likvidací kůrovcové kalamity, která trvá od roku 2018, 
a s ohledem na akutní nedostatek pracovních sil na českém trhu práce, 
s kterým se aktuálně potýká i oblast zemědělství, byl institut mimořádného 
pracovního víza aktivován pro státní příslušníky Ukrajiny pracující 
v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví. Program má měsíční 
kvótu 125 žádostí měsíčně. V roce 2021 občané Ukrajiny v rámci 
Programu Mimořádné pracovní vízum podali 532 žádostí o zmíněné 
vízum a vydáno bylo 561 rozhodnutí, úspěšnost činila 84 %. Konec 
programu byl stanoven na konec roku 2022. 

Kromě zmíněných programů byl v roce 2021 realizován projekt Zácvik 
(zahájen dne 24. listopadu 2014 ve spolupráci se Svazem průmyslu 
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a dopravy ČR) určený pro cizince ze třetích zemí, kteří jsou vysíláni 
zahraničními zaměstnavateli k českým právnickým (typicky výrobním 
společnostem), popř. fyzickým osobám s cílem zvyšování dovedností 
a kvalifikace pro účely dalšího zaměstnání těchto cizinců u jejich 
zahraničních zaměstnavatelů, s tím, že jejich zácvik může trvat nejvýše 
6 měsíců. V roce 2021 byl projekt Zácvik realizován až od 30. září 2021, 
kdy došlo k obnovení přijímání žádostí o všechna pobytová oprávnění na 
zastupitelských úřadech ČR. Od 30. září 2021 se projektu Zácvik však 
nikdo nezúčastnil.

Cílem všech programů ekonomické migrace je zjednodušit příchod 
kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí na území ČR a podpořit 
tak cílenou a výběrovou legální ekonomickou migraci. 

Zavedením nových vládních programů ekonomické migrace doš‑
lo k výraznému teritoriálnímu rozšíření předchozích projektů, 
k zpřístupnění možnosti využití nových programů širšímu okruhu 
zaměstnavatelů a ke zjednodušení a sjednocení kritérií pro vstup 
do těchto programů.

Programy fungují jako nástroj výběru českých zaměstnavatelů a jejich 
zahraničních zaměstnanců, kterým je na základě splnění transparentních 
kritérií poskytováno přednostní zacházení při podávání žádostí o pobyto-
vá oprávnění na zastupitelských úřadech a další výhody (možnost migra-
ce společně s nejbližšími rodinnými příslušníky, omezení administrativy, 
zrychlené vyřízení žádosti o pobyt). Programy posilují kontrolu státních 
orgánů nad procesem pracovní migrace, snižují rizika spojená s migrací 
a zvyšují preventivní ochranu zahraničních pracovníků. Kritéria pro při-
jetí zaměstnavatelů do programu jsou nastavena tak, aby znemožňovala 
účast těch, kdo systematicky porušují právní předpisy a neplní zákonné 
povinnosti vůči státu nebo zaměstnancům. Jedním z důležitých krité-
rií jsou minimální výše mezd pro různé kategorie pracovních migrantů, 
které zaměstnavatel musí zajistit a které slouží jako prevence sociálního 
dumpingu a posilují ekonomické postavení zahraničních pracovníků. 

Roční maximální objem pracovní migrace v rámci těchto programů 
i mimo ně je stanoven nařízením vlády. V roce 2021 byla v rámci progra-
mů povolena zaměstnanecká karta přibližně 32 600 pracovním 
migrantům ze třetích zemí. Vláda ČR v červnu 2021 vydala nařízení 
(č. 233/2021 Sb.), kterým upravila kvóty pro rok 2021. Došlo k pře-
sunu kvót pro středně a nízko kvalifikovanou pracovní migraci v rámci 
Programu kvalifikovaný zaměstnanec na zastupitelských úřadech v Bě-
lehradě (Srbsko) (‑600 žádostí), Kišiněvě (Moldavsko) (+400 žádostí) 
a Nur ‑Sultanu (Kazachstán) (+200 žádostí) a zpřesněním kvóty pro vy-
soce kvalifikovanou pracovní migraci na zastupitelském úřadu v Hanoji 
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(Vietnam), která je nově určena pouze pro Program klíčový a vědecký 
personál. Nově byla kvóta stanovena na zastupitelském úřadu v Brati-
slavě pro Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Program klíčový 
a vědecký personál v celkovém ročním počtu 150 žádostí o zaměstna-
neckou kartu.

3 .3 Sloučení rodiny

V roce 2021 byl novelizován Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců 
na území České republiky, a to zákonem č. 274/2021. Zásadní 
změnou je rozdělení příslušníků občanů EU do dvou různých 
skupin, na něž se vztahují odlišná pravidla. První jsou rodinní příslušníci 
podle § 15a odst. 1 a 2 zákona o pobytu cizinců – tzv. blízcí rodinní 
příslušníci, tedy například manželé, rodiče či potomci mladší 21 let. 
Druhou skupinou jsou rodinní příslušníci podle § 15a odst. 3 tohoto 
zákona ‑ tzv. vzdálení rodinní příslušníci. V tomto případě se jedná 
například o příbuzné, kteří jsou ze zdravotních důvodů v péči občana EU či 
s ním mají doložený trvalý partnerský vztah. Dále se změnilo postavení 
britských občanů na území České republiky. 

Za účelem sloučení rodiny bylo v roce 2021 uděleno 3 462 povolení 
k dlouhodobému pobytu, tedy 9 % z celkového počtu kladně vyřízených 
žádostí. Meziročně došlo k nárůstu o 27 %, který odpovídá 744 kladně 
vyřízeným žádostem. Více než polovinu povolení k dlouhodobému 
pobytu za tímto účelem obdrželi občané Ukrajiny, konkrétně 1 901, 
což odpovídá 55 % z celkového počtu kladných rozhodnutí. Následovali 
občané Vietnamu (506, tj. 15 %) a Ruska (340, tj. 10 %).
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3 .4 Studenti a vědci

Tato problematika je upravena Strategickým dokumentem ke vstupu 
a pobytu občanů třetích států na území České republiky za účelem 
studia a jiných vzdělávacích aktivit,20 který obsahuje řadu legislativ-
ních, organizačních a dalších opatření k usnadnění vízového procesu pro 
zahraniční studenty vysokých škol, kteří mají zájem studovat v České 
republice.

MŠMT ve spolupráci s MV, MZV a zástupci vysokých škol navrhlo a v sou-
časné době realizuje společný projekt týkající se usnadnění vízové 
procedury u vybraných vysokoškolských studentů, tzv. Režim Stu‑
dent. Tento projekt byl schválen vládou ČR 22. května 2017 s účinností 
od 1. června 2017. Podstatou Režimu Student je usnadnění vízového 
procesu cizinců z vybraných států přijatých ke studiu v akreditovaných 
studijních programech na vysokých školách v ČR, které byly do Režimu 
Student zařazeny MŠMT. Zahraničním studentům je v rámci Režimu Stu-
dent umožňován rychlejší přístup na zastupitelský úřad k podání žádosti. 
Cílem Režimu Student je zajištění flexibilní spolupráce zařazených vyso-
kých škol s příslušnými správními orgány v České republice a zajištění 
kvalitní informovanosti cizinců ze strany vysokých škol, která povede 
k podávání žádostí bez formálních a věcných vad. 

V roce 2021 bylo do Režimu Student zapojeno 36 veřejných a soukromých 
vysokých škol. Sběr nominací do Režimu student probíhal v lednu, únoru, 
květnu až prosinci a bylo do něj v roce 2021 zařazeno 3 818 uchazečů, což 
oproti předchozímu roku představuje téměř dvojnásobný nárůst (konkrétně 
o 1 735 uchazečů). Do Režimu Student bylo k 1. prosinci 2021 zařazeno 
celkem 32 států, přičemž některé zastupitelské úřady mají konzulární 
působnost pro více států a Režimem tak bylo pokryto celkem 89 států.

V roce 2021 nadále pokračovala realizace projektu Zrychlená procedura 
udělování pobytových oprávnění pro cizince – zahraniční studenty 
ze třetích zemí, který byl poprvé zahájen v roce 2013. Projekt je za-
měřený zejména na studentskou migraci zahraničních stipendistů, jehož 
gestorem je MŠMT (spolugestory jsou MV a MZV). Studenti jsou do pro-
jektu zařazováni na základě nominace ze strany garanta pobytu, kterým 
jsou hostitelské instituce. Původní cílovou skupinu, kterou tvořili studenti 
ze třetích zemí, kteří byli ke studiu v ČR přijati na základě bilaterálních 

20 Schváleno MŠMT na základě usnesení vlády č. 621 ze dne 29. července 2015 o Strategii 
migrační politiky České republiky a o Komunikační strategii České republiky k migraci 
v červnu 2016.
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či multilaterálních mezinárodních smluv a usnesení vlády (rozvojové 
země a krajané) od roku 2020 doplnili také účastníci programu Erasmus+ 
Mezinárodní kreditové mobility a Fulbrightova programu.

3 .5 Vízová politika a schengenská spolupráce

VÍZOVÁ POLITIKA

Česká republika provádí ode dne svého plného zapojení do schengenské 
spolupráce (tj. od 21. prosince 2007) společnou vízovou politiku. 
Tato agenda spadá do působnosti MZV, přičemž probíhá úzká spolupráce 
s MV. Základním dokumentem společné vízové politiky je Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1806 (tzv. vízové 
nařízení). Tento dokument stanovuje seznam třetích zemí, jejichž 
státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, 
jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této 
povinnosti osvobozeni.

V roce 2021 došlo ke změně nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1806. V souvislosti s odchodem Velké Británie z Evropské 
unie v roce 2019 bylo vyjednáno tzv. přechodné období, během kterého 
bylo nadále uplatňováno právo volného pohybu mezi EU a Spojeným 
královstvím. K 31. prosinci 2020 toto období skončilo a od 1. ledna 
2021 začala platit nová pravidla pro cestování mezi EU a Velkou 
Británií. Co se týká krátkodobých víz, britští občané jsou od 
ledna 2021 považováni za občany tzv. třetích zemí. V tomto 
ohledu bylo již v dubnu 2019 přijato nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2019/592, kterým byli občané Velké Británie pro pobyt na 
území členských států schengenského prostoru od vízové povinnosti 
osvobozeni. Výjimkou je cestování za výdělečným účelem do některých 
zemí EU včetně ČR, kdy potřeba víza zůstává.

Základním právním nástrojem, který upravuje oblast vydávání 
krátkodobých (schengenských víz), je Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 
o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex21). Od 2. února 

21 Jedná se o přímo použitelný právní předpis, který se stal součástí českého práva dnem 
vstupu v platnost, tj. 5. dubna 2010. Prováděcím předpisem k vízovému kodexu je 
„Příručka pro zpracování žádostí o víza a provádění změn v udělených vízech“. Vízový 
kodex mj. upravuje postupy ve vízovém řízení, vyčísluje náležitosti k vízovým žádos-
tem, definuje okolnosti zastupování a outsourcingu a další.
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2020 je účinná novela vízového kodexu. Novela reflektuje poslední 
vývoj v bezpečnostní a migrační oblasti a jako nástroj řešení problémů 
spojených s nelegální migrací propojila vízovou politiku se spoluprací 
jednotlivých třetích zemí v oblasti navracení nelegálně pobývajících 
státních příslušníků třetích zemí.

Novela je založena na snaze o nalezení rovnováhy mezi podporou le-
gálního cestování a posílením nástrojů pro boj s nelegální migrací. Mezi 
nejdůležitější prvky novely patří usnadnění vízové procedury pro žada-
tele s pozitivní schengenskou historií, pro které se zavádí povinné vydá-
vání vícenásobných víz s postupně se prodlužující platností (v délce od 
1 roku do 5 let). Zároveň se upouští od povinnosti osobní přítomnosti 
při podání žádosti s výjimkou případů, kdy je nutný odběr biometrických 
dat. Dalšími novinkami je možnost podat žádost o vízum již 6 měsíců 
před očekávaným odjezdem, nejpozději však 15 dní před cestou. Též 
se ustavuje možnost vyplnit a podepsat formulář žádosti elektronicky. 
Nařízení jasněji stanovuje, který členský stát je příslušný pro posouzení 
žádosti, pokud zamýšlená návštěva zahrnuje několik členských států. 
Novela rovněž zahrnula změny, které do vízového procesu přinesl vývoj 
vízové praxe; k těm nejdůležitějším patří potřeba širší spolupráce s ex-
terními poskytovateli služeb (tzn. využití vízových center) při přijímání 
žádostí o víza či postupující digitalizace správních procedur při zachování 
integrity a bezpečnosti vízového procesu. Dále se z důvodu zvyšujících 
se nákladů na zpracování žádosti o víza a v kontextu nutných IT inovací 
mírně zvýšil vízový poplatek na 80 €.

Novela zavádí možnost určitých odstupňovaných vízových restrikcí vůči 
nespolupracujícím třetím zemím a umožňuje vytvořit tlak na zlepšení 
návratů (např. zvýšením vízového poplatku či prodloužením lhůt na 
rozhodnutí o nich). V případě dobré spolupráce lze nabídnout předmětné 
třetí zemi usnadnění vydávání víz. Opatření podle čl. 25a zahrnující 
soubor negativních pobídek, který může být aplikován vůči třetím 
zemím prokazujícím nízkou míru spolupráce v oblasti zpětného přebírání 
osob, bylo v roce 2021 poprvé implementováno. Dne 12. března 2021 
Evropská komise vyzvala Radu pro justici a vnitro (JHA), aby indikovala 
nespolupracující země, vůči nimž by mohla být tato opatření uplatněna. 
Na základě doporučení Rady pak Evropská komise v červenci 2021 
oznámila, že navrhuje aktivaci článku ve vztahu ke Gambii, Iráku 
a Bangladéši, a to v plném rozsahu (opatření uvedená v čl. 25a odst. 5a 
vízového kodexu). Navzdory počáteční podpoře rychlého přijetí návrhu 
bylo opatření přijato pouze vůči Gambii, v případě Bangladéše a Iráku 
bylo přijetí prováděcího rozhodnutí z politických důvodů odloženo.

Dne 7. října 2021 přijala Rada prováděcí rozhodnutí Rady 
EU 2021/1781 o pozastavení některých ustanovení nařízení 
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Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 (vízový kodex) 
ve vztahu ke Gambii. Bylo přistoupeno k dočasnému přijetí všech 
navrhovaných opatření: ukončení úlev při předkládání podpůrných do-
kumentů pro bona fide žadatele, zrušení výjimek z placení vízového 
poplatku pro držitele diplomatických a služebních pasů, zrušení povin-
nosti rozhodnout o žádosti do 15 dnů, zrušení udělování víz pro více 
vstupů včetně ukončení udělování vícenásobných víz s platností na 5 let. 
Prováděcí rozhodnutí vešlo v platnost dne 31. října 2021.

Vízová liberalizace nebyla v roce 2021 s žádnou další třetí zemí projed-
návána. Pokračovalo však pravidelné hodnocení migrační a bezpečností 
situace v zemích, které dovršily proces vízové liberalizace v posledních 
sedmi letech. V srpnu 2021 Evropská komise publikovala „Čtvrtou 
zprávu v rámci mechanismu pro pozastavení zrušení vízové po‑
vinnosti“ (tzv. suspenzivní mechanismus). Zatímco v rámci třetí zprávy 
vydané v roce 2020 byla registrována tendence klesajícího počtu žádostí 
o azyl, což lze vysvětlit omezeným cestováním v důsledku pandemie 
covid‑19, v roce 2021 byl většinou členských států EU zaznamenán ná-
růst počtu podaných žádostí o azyl i nárůst počtu nelegálních migrantů 
z hodnocených zemí (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko, 
Severní Makedonie, Moldavsko, Ukrajina a Gruzie). V polovině roku 2022 
by EK měla předložit další monitorovací zprávu. 

Jedním ze zásadních témat společné vízové politiky v roce 2021 byla 
digitalizace vízového procesu. Na počátku roku mělo několik člen‑
ských států EU včetně ČR možnost otestovat prototyp nového 
aplikačního portálu (EU VAP ‑Common EU Visa Application Portal). Pro-
totyp bude dále využit pro přípravu legislativního návrhu, který převede 
vízový proces do převážně digitální podoby včetně nahrazení vízové-
ho štítku jeho digitální alternativou. Hlavním přínosem portálu by měla 
být harmonizovaná online platforma pro podávání krátkodobých žádostí 
o víza s centrálním a výkonným managementem pro ústředí a konzulá-
ty. Evropská komise zapracuje výsledky práce na prototypu aplikačního 
portálu do legislativního návrhu k vízové digitalizaci, jeho zveřej‑
nění se očekává na jaře 2022. Projednávání návrhu bude důležitým 
tématem českého předsednictví na Pracovní skupině Víza.

Vízový štítek vydávaný podle jednotného vzoru má být v návaznosti 
na prováděcí rozhodnutí Evropské komise rozšířen o digitální pečeť, 
tj. zabezpečený 2D čárový kód. Cílem změny je posílení zabezpečení 
vízového štítku, a zejména jeho ochrana před paděláním. Členské státy 
mají vízové štítky s 2D čárovým kódem začít vydávat 1. května 2022 
s přechodným obdobím v délce 6 měsíců. Česká republika v roce 2021 
pracovala na splnění úkolu prostřednictvím nástrojů Programu eu ‑INIS. 
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V roce 2021 došlo k úspěšnému završení revize nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 
o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých 
vízech mezi členskými státy VIS. Rada EU návrh přijala na zasedání dne 
27. května 2021, následně jej schválil Evropský parlament a dne 7. července 
2021 byla novela podepsána. V účinnost vešla dne 2. srpna 2021. 
Předmětem změny nařízení je posílení bezpečnosti schengenského prostoru 
v rámci postupu udělování krátkodobých víz, zahrnutí dlouhodobých víz 
a povolení k pobytu do VIS a zajištění interoperability mezi systémem VIS 
a dalšími příslušnými systémy a databázemi EU (do VIS jsou nově vkládány 
informace o dlouhodobých pobytových oprávněních, která jsou kontrolována 
na hranicích a konzultována s ostatními informačními systémy). 

Nově by pro vyhodnocování žádosti o vízum měly být dotazovány unijní 
systémy a databáze (SIS, EES, ETIAS včetně seznamů zájmových osob, 
databáze Europolu a Interpolu. Dle aktualizovaného harmonogramu 
implementace programu interoperability přijatého Radou EU 9. prosince 
2021 bude interoperabilita do roku 2023 omezena na současně platný 
VIS. Projekt implementace revidovaného VIS se plánuje až v roce 2024. 

V oblasti interoperability bylo na podzim 2021 přikročeno k testování 
Entry/Exit Systému (EES), jehož spuštění se očekává v druhé 
polovině roku 2022. Přestože již nyní tento systém dobře funguje s VIS, 
pro jeho plné spuštění bude potřeba VIS lehce modifikovat. Spuštění 
systému ETIAS (chystaného registračního systému EU pro cizince 
cestující z bezvízových zemí; obdoby systému ESTA používaného USA) 
je naplánováno na konec roku 2022, přičemž sekundární legislativa je 
již dokončena. 

Výkon vízové agendy na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí byl 
v roce 2021 nadále silně ovlivněn celosvětovou pandemií covid‑19. 
Ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR týkající se vstupu cizin-
ců do ČR přímo určovala rozsah omezení ohledně přijímání a zpracování 
žádostí o různé typy víz a dlouhodobých pobytových titulů. Některé za-
stupitelské úřady rovněž musely být dočasně zcela uzavřeny, a to buď 
z důvodu hromadného onemocnění jejich pracovníků covidem‑19, nebo 
kvůli striktním vnitrostátním epidemiologickým opatřením v příslušné 
zemi.

Do výkonu vízové agendy v některých zemích rovněž výrazně zasáhl ná-
stup nových mutací covid‑19. Kvůli variantě delta bylo od dubna do srpna 
2021 vydáno několik ochranných opatření týkajících se zemí s extrém-
ním rizikem nákazy, v nichž byla vízová agenda dočasně omezena 
na úplné minimum (např. v Indii trvalo toto omezení téměř 17 týdnů, 
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v Rusku téměř 8 týdnů). Na nástup varianty omikron pak ke konci listo-
padu 2021 reagovalo usnesení vlády ČR, které výrazně omezilo výkon 
vízové agendy v několika jihoafrických zemích na cca 4 týdny.

Ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR v roce 2021 
obecně umožňovala plný výkon vízové agendy (tj. příjem a zpraco-
vání všech žádostí o víza a pobytové tituly) pouze na zastupitelských 
úřadech ČR v zemích EU+ (tj. země EU a EHP) a dále v zemích s níz-
kým rizikem nákazy covid‑19, jejichž seznam se průběžně měnil, ale 
obecně nebyl příliš početný. Od 23. srpna 2021 pak začala ochranná 
opatření zohledňovat očkování proti onemocnění covid‑19, a to 
tím způsobem, že cizinci s dokončeným očkováním, které bylo prove-
deno očkovací látkou a potvrzeno certifikátem (uznávanými ČR), mohli 
začít žádat o jakýkoliv typ víza či pobytového titulu (tj. podávat žádosti 
za stejných podmínek jako před pandemií covid‑19).

Pokud jde o krátkodobá víza, příjem a zpracování žádostí byly ve vět-
šině zemí světa (s výjimkou zemí EU+ a zemí s nízkým rizikem nákazy 
covid‑19) v souladu s unijními doporučeními omezeny jen na nezbytné 
účely cestování, mezi něž nepatří např. turistika či návštěva přátel a širší 
rodiny. Obecně tak byly přijímány žádosti o krátkodobá víza rodinných 
příslušníků občanů ČR/EU (včetně tzv. nesezdaných párů), krátkodobá 
víza za účelem zaměstnání ve vybraných klíčových odvětvích (přičemž na 
Ukrajině mohla být pracovní pozice jakákoliv), cizinců cestujících do ČR 
v mimořádně naléhavých situacích (např. neodkladný lékařský zákrok, 
neodkladné úřední jednání) či na základě výjimky udělované vybranými 
institucemi či státními orgány ČR (ministerstva, Národní sportovní agen-
tura). Očkovaným osobám (a posléze i jejich nezletilým dětem) pak bylo 
od konce srpna 2021 umožněno podávat žádosti o krátkodobá víza za 
jakýmkoliv účelem (včetně např. turistiky).

Příjem a zpracování žádostí o dlouhodobé pobytové tituly byl v ze-
mích mimo EU+ a zemí s nízkým rizikem nákazy rovněž omezen, a to 
opět na pobyty cizinců, které byly vyhodnoceny jako nezbytné. Kromě 
pobytových titulů pro rodinné příslušníky občanů ČR/EU se tak jednalo 
např. o pobyty za účelem studia, vědeckého výzkumu nebo za účelem 
zaměstnání pro všechny cizince zařazené do vládních programů cílené 
ekonomické migrace. Od 30. září 2021 pak bylo všem cizincům umož-
něno podávat žádosti o všechny druhy dlouhodobých víz a pobytů na 
všech zastupitelských úřadech ČR ve světě (bez ohledu na to, zda jsou 
očkováni či nikoliv).
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SCHENGENSKÁ SPOLUPRÁCE

Od rozšíření viru SARS ‑CoV‑2 a propuknutí globální pandemie covid‑19 
došlo na jaře 2020 k bezprecedentnímu zastavení celosvětového pohybu 
osob. Většina zemí světa zavedla více či méně přísná omezení vstupu 
na svá území. Valná většina zemí vstup omezila pouze na nezbytné 
cesty (návrat občanů a cizinců s povoleným pobytem, mezinárodní do-
pravu, slučování rodin a přeshraniční pracovníky). Celá Evropská unie 
na tento postup reagovala 16. března 2020 koordinovaným zavedením 
celoplošného zákazu vstupu do Evropské unie ze třetích zemí se stano-
venými výjimkami. Tento zákaz byl následně opakovaně prodloužen.

Evropská komise vydala dne 2. června 2021 návrh nařízení Rady 
o zřízení a provozu hodnotícího a monitorovacího mechanismu 
k ověření uplatňování schengenského acquis a o zrušení nařízení 
(EU) č. 1053/2013. V současné době je schengenské hodnocení upra-
veno nařízením Rady č. 1053/2013, na jehož základě započal první cyklus 
hodnocení v roce 2015. V rámci tohoto cyklu jsou pravidelně každých pět 
let hodnoceny všechny členské státy v oblastech víza, policejní spoluprá-
ce, vnější hranice, návraty, Schengenský informační systém a ochrana 
osobních údajů. Návrh vychází ze zprávy o přezkumu fungování schen-
genského hodnocení po skončení prvního pětiletého cyklu na základě 
nařízení č. 1053/2013, kterou Komise vydala dne 25. listopadu 2020. 
Závěrem této zprávy je, že schengenské hodnocení přineslo hmatatel-
ná zlepšení, členské státy provádějí schengenské acquis odpovídajícím 
způsobem a zjištěné závažné nedostatky se daří napravovat. Nedostat-
ky současného mechanismu představuje zejména zdlouhavý adminis-
trativní proces přijímání zpráv z hodnocení a navazujících dokumentů, 
nedostatečná kapacita členských států vysílat experty na hodnocení, 
nízká účinnost neohlášených návštěv, pomalé provádění akčních plánů 
a nedostatek informací o jeho průběhu, a také nedostatečná integrace 
monitoringu základních práv do mechanismu hodnocení. Komise dále 
vyhodnotila doporučení Rady jako nedostatečný nástroj pro vytvoření 
politického tlaku na členské státy k odstranění zjištěných nedostatků. 
V první polovině roku 2022 lze očekávat dosažení shody a přijetí naříze-
ní. Účinnost nového nařízení by měla být na podzim 2022, tedy v průbě-
hu předsednictví ČR v Radě EU.

V návaznosti na Strategii pro zajištění plně funkčního a odolného 
schengenského prostoru a v reakci na aktuální situaci na vnějších 
hranicích v kontextu instrumentalizace migrace předložila Komise dne 
14. prosince 2021 návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, kterým se stanoví 
kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob 
(Schengenský hraniční kodex). Navržené změny se dotýkají obou hlavních 
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pilířů Schengenského hraničního kodexu, kterými jsou oblast vnějších 
a vnitřních hranic schengenského prostoru (Evropské unie). Návrh řeší 
mimo jiné otázku jednotného uplatňování opatření na vnějších hranicích 
v případě ohrožení veřejného zdraví, reakci na instrumentalizaci migrace 
na vnějších hranicích, režim na vnitřních hranicích či otázku dočasného 
znovuzavedení ochrany vnitřních hranic. Návrh byl předložen v balíčku 
s návrhem nařízení k řešení situací instrumentalizace v oblasti migrace 
a azylu a souvisí s dalšími návrhy předloženými v průběhu roku 2021, např. 
s návrhem revize Schengenského hodnotícího mechanismu či kodexem 
pro policejní spolupráci. Návrh je projednáván na úrovni Rady. Francie 
považuje návrh za jednu z priorit svého předsednictví v Radě EU a hodlá 
se jeho projednávání intenzivně věnovat s cílem dosáhnout co největšího 
pokroku.

I v roce 2021 pokračovalo v Radě EU projednávání jednotlivých návrhů, 
které byly předloženy v roce 2020 v rámci Paktu k migraci a azylu. 
Projednávání v pracovních orgánech Rady ohledně schengenské 
problematiky bylo zaměřeno na návrh nařízení o prověřování státních 
příslušníků třetích zemí na vnějších hranicích.

Dne 24. května 2021 vláda ČR schválila aktualizovaný Program eu ‑INIS 
2021, který zahrnuje implementaci nových nebo modifikaci již fungujících 
rozsáhlých evropských informačních systémů v oblasti spravedlnosti 
a vnitřních věcí v ČR (EES, ETIAS, SIS, Nástroje interoperability, VIS, 
Eurodac, ECRIS ‑TCN, EUROSUR, PNR, API). Celý program by měl být 
dokončen do roku 2024, s možností prodloužení v závislosti na reálném 
stavu implementace v evropském kontextu. Svým rozsahem a časovými 
limity se jedná o úkol bezprecedentního rozsahu v oblasti evropské 
integrace. Program eu‑ INIS obsahuje nástroje pro koordinaci, podporu 
a monitoring 9 národních a 4 horizontálních projektů v období 2019–2024. 
Na financování národních částí projektů v odhadnutém finančním objemu 
přibližně 3,5 mld. Kč se podílejí státní rozpočet a evropské fondy. Zavedení 
interoperability informačních systémů v oblasti spravedlnosti a vnitřních 
věcí je součástí politiky boje proti nelegální migraci a bezpečnostním 
hrozbám. 

V návaznosti na problémy zejména v centrálním projektu EES 
a v národních projektech EES některých členských států byl na Radě EU 
pro spravedlnost a vnitřní věci dne 9. prosince 2021 schválen alternativní 
scénář pro interoperabilitu vypracovaný ve spolupráci s členskými 
státy a Komisí, který posouvá termíny pro spuštění systému EES na 
září 2022 a systémy ETIAS a ECRIS ‑TCN na květen 2023. Alternativní 
scénář tak přenáší finální období implementace EES do předsednictví ČR 
v Radě EU. Současně bylo rozhodnuto, že revidovaný systém VIS není 
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součástí tohoto scénáře. Tento alternativní scénář představuje snahu 
o řešení, které umožní dodržet politický termín dokončení implementace 
interoperability na centrální evropské úrovni (eu ‑LISA) v roce 2023, 
nicméně jeho realizace bude vzhledem k celkové náročnosti, paralelizaci 
a nulové časové rezervě velkou výzvou pro agenturu i členské státy, 
přičemž s sebou nese řadu rizik ohrožujících splnění termínu.

Dne 1. prosince 2012 začala plnit své úkoly Evropská agentura pro 
provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svo‑
body, bezpečnosti a práva (eu ‑LISA). V roce 2013 Agentura převzala 
odpovědnost za provozní řízení rozsáhlých informačních systémů podpo-
rujících činnost odpovědných úřadů v této oblasti (SIS II, VIS, Eurodac). 
Vzhledem k rozšíření odpovědnosti za nově připravované informační sys-
témy se v roce 2020 struktury agentury eu ‑LISA zabývaly např. rozší-
řením mandátu agentury, smluvními záležitostmi, finančními aspekty, 
audity, lidskými a finančními zdroji, pracovními programy, bezpečností 
a provozními záležitostmi.

V roce 2021 se uskutečnilo celkem 7 zasedání správní rady (MB) Agentury 
eu ‑LISA i formou videokonference, která byla informována o jednání 
poradních skupin pro SIS, VIS a Eurodac. Dále o stavu implementace 
nových systémů EES, ETIAS, ECRIS ‑TCN a pro interoperabilitu. MB 
projednával mj. dokumenty k záležitostem agentury – provozování, 
financování a organizačního zajištění informačních systémů, včetně 
řešení akutních problémů a plánování aktivit do budoucna. Programová 
správní rada (PMB) k EES, ETIAS uskutečnila 12 jednání taktéž formou 
videokonference.

3 .6 Integrace, občanství

INTEGRACE

Migrace do ČR může být efektivní a prospěšná cizincům i majoritní společ-
nosti pouze tehdy, pokud je přímo provázána s integračními opatřeními. 
Nezbytnou nutností je aktivní integrační politika. Jejím cílem je podpořit 
začlenění cizinců do společnosti, vytvořit podmínky pro harmonické ne-
konfliktní soužití mezi cizinci a většinovou společností, zamezit vzniku 
negativních sociálních jevů soužití (např. vznik uzavřených komunit 
cizinců či radikalizace) a zajistit ochranu práv a bezpečnost všech 
obyvatel ČR. Integrace je oboustranný proces, který na jedné straně 
vyžaduje ochotu k integraci ze strany cizinců a z druhé strany pak ochotu 
majoritní společnosti podpořit jejich úsilí o začlenění do společnosti.

3.6
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Koordinací politiky integrace cizinců je pověřeno Ministerstvo vnitra, ale 
jednotlivá ministerstva jsou odpovědná za její realizaci v rámci jejich 
gesce. Realizovaná integrační opatření v roce 2021 vycházela z vládou 
schváleného usnesení ze dne 21. prosince 2020 č. 1352 o „Postupu při 
realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném 
respektu v roce 2021“. Samostatnou linií je integrace osob s udělenou 
mezinárodní ochranou, kterou upravuje Státní integrační program.22

Základní cílovou skupinou politiky integrace cizinců jsou státní 
příslušníci třetích zemí, kteří dlouhodobě legálně pobývají na území 
ČR. Doplňkovou cílovou skupinou integračních opatření jsou 
občané EU, kteří mají možnost využít některých integračních nástrojů, 
tj. především poskytování informací, sociální a právní poradenství, 
jazykové kurzy, či pomoc v tíživé životní situaci. Integračních opatření 
mohou jako doplňková skupina využívat i držitelé mezinárodní ochrany,23 
a to nad rámec služeb poskytovaných v rámci Státního integračního 
programu. Ve výjimečných případech mohou být součástí cílové skupiny 
i státní občané ČR, kteří mají prokazatelně obdobné integrační potřeby 
jako výše uvedené skupiny obyvatel. Integrace je oboustranným 
procesem, cílovou skupinou integrace je tedy také majoritní společnost. 
Integrační politika se ve zvýšené míře zaměřuje na integraci cizinců ve 
zranitelném či znevýhodněném postavení. Těmi jsou především ženy‑
‑cizinky (ekonomicky aktivní i ženy v domácnosti), cizinci ‑senioři a děti 
a mládež z řad cizinců.

Základním dokumentem integrační politiky ČR je Koncepce integrace 
cizinců na území České republiky, schválená v roce 2016. V Koncepci 
je stanoveno 5 základních priorit integrace cizinců, kterými jsou 
znalost českého jazyka, ekonomická soběstačnost, orientace cizinců ve 
společnosti, rozvíjení vzájemných vztahů mezi komunitami a postupné 
nabývání práv v závislosti na délce pobytu. MV každoročně předkládá 
vládě návrh usnesení k Postupu při realizaci Koncepce integrace cizinců 
(dále jen „Postup“), který obsahuje konkrétní integrační opatření, 
kterými příslušné resorty odpovědné za realizaci integrační politiky 
v průběhu následujícího roku podpoří úspěšnou integraci cizinců v ČR. 
V roce 2021 vycházela integrační opatření z dokumentu Postup při 
realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném 
respektu 2021, který byl schválen usnesením vlády č. 1352 ze dne 
21. prosince 2020. Vždy na začátku následujícího roku pak MV předkládá 

22 Dne 16. ledna 2017 schválila vláda České republiky svým usnesením č. 36 změnu usne-
sení vlády ze dne 20. listopadu 2015 č. 954, o státním integračním programu pro osoby 
s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících.

23 Tzn. azylanti a poživatelé doplňkové ochrany. 
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vládě informaci o realizaci Postupu v rámci Zprávy o situaci v oblasti 
migrace a integrace cizinců na území České republiky za předchozí rok.24

Integrační opatření se zaměřují na podporu soběstačnosti cizinců tak, 
aby znali svá práva a byli schopni dostát svým povinnostem, zvládli se 
zorientovat v novém prostředí, poznali zvyklosti a způsob života v ČR, 
rozuměli a byli schopni komunikovat v češtině, byli samostatnými 
a soběstačnými po stránce sociální a ekonomické a měli dostatek 
informací o tom, kde v případě potřeby naleznou pomoc a podporu. 
Pomoc při integraci u cizinců výrazně snižuje riziko jejich zneužívání, 
manipulovatelnosti a závislosti na zprostředkovatelích.

Klíčovým nástrojem podpory integrace cizinců na regionální úrovni je 
celorepubliková síť osmnácti Center na podporu integrace cizinců, 
jež monitorují situaci cizinců v daném regionu a sdílejí důležité informace 
s dalšími aktéry. Zajištují také cizincům rovný přístup k integračním 
službám a ke kvalifikované integrační podpoře na srovnatelné úrovni ve 
všech krajích ČR. Nabízejí tak celou škálu integračních služeb, kterými 
jsou například kurzy českého jazyka, sociokulturní kurzy či sociální 
a právní poradenství. Při své činnosti se Centra zaměřují i na většinovou 
společnost, orgány veřejné správy a další aktéry integrace v dané lokalitě 
(např. NNO, zaměstnavatele či školy).

Vybrané skupiny cizinců ze třetích zemí mají nově podle vyhlášky 
č. 520/2020 Sb. povinnost absolvovat po 1. lednu 2021 adaptačně‑
‑integrační kurz. Cílem tohoto opatření je seznámit cizince s jejich 
právy a povinnostmi a posílit jejich samostatnost a nezávislost. Záro-
veň by jim absolvování mělo pomoci vymanit se ze systému závislosti 
na zprostředkovatelích a poskytnout jim informace o možnosti využívat 
integračních opatření.

Dalším klíčovým nástrojem na podporu integrace na lokální úrovni jsou 
projekty obcí. Ty pomáhají vytvářet vhodné podmínky pro bezproblémové 
začlenění cizinců a bezkonfliktní soužití všech obyvatel dané obce. Obce 
a městské části mohou pomocí financí ze státních dotací realizovat 
komplexní integrační projekty, které jsou vytvořené na základě znalosti 
místní situace a potřeb. Projekty jsou realizované ve spolupráci s cizinci 
a s dalšími aktéry integrace v obci (např. Centra na podporu integrace 
cizinců, NNO, školy). Dalšími aktéry integrace na lokální úrovni jsou NNO, 
které v rámci své činnosti mimo jiné zajištovaly například asistenci cizincům 
na pracovištích OAMP, či metodicky dozorovaly adaptačně ‑integrační kurzy.

24  Koncepce, Postup i Zprávy jsou k dispozici na stránkách https://www.mvcr.cz/migrace/
clanek/zakladni ‑dokumenty ‑k‑integracni ‑politice ‑ke ‑stazeni.aspx  
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V průběhu závěrečného čtvrtletí 2021 MV na základě podkladů ostatních 
ministerstev a dalších subjektů zpracovalo a předložilo vládě Postup při 
realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném re‑
spektu 2022, který byl dne 26. ledna 2022 schválen usnesením č. 40.

V roce 2021 byla v rámci Koncepce integrace cizinců ze státního roz-
počtu ČR vyčleněna na podporu integrace cizinců částka 54 290 290 Kč. 
Z této částky bylo přiděleno MV 41 814 290 Kč, Ministerstvu kultury 
526 000 Kč, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 11 700 000 Kč 
a Českému statistickému úřadu 250 000 Kč. Ostatní resorty zapojené do 
integrace cizinců (MPSV, MZV, MMR, MPO a MZ) si nenárokovaly žádné fi-
nanční prostředky na integraci z této části státního rozpočtu. Prostředky  
byly alokovány i z vlastních zdrojů ministerstev mimo Koncepci integrace 
cizinců, také z ambasád, jednotlivých obcí, nadací a nadačních fondů. 
Mezi další významné finanční zdroje patřil Azylový, migrační a integrační 
fond. Finanční zdroje na projekty, jejichž převažující cílovou skupinou 
byli cizinci, rovněž pocházely z Evropského sociálního fondu.

V roce 2021 byl kladen důraz na informovanost cizinců i majoritní spo-
lečnosti. Jsou proto průběžně aktualizovány internetové stránky, které 
se věnují problematice integrace cizinců. MPSV ve spolupráci s MV pro-
vozuje web www.cizinci.cz, na němž je možné najít ucelené informace 
o integraci cizinců, statistikách ohledně tematiky cizinců, možnostech 
financování projektů v této oblasti a informační materiály pro cizince. 
Průběžně aktualizované informace o záležitostech spojených s vyřizo-
váním povolení k pobytu cizinců je možné nalézt na oficiálních interne-
tových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz/cizinci, které jsou 
dostupné i v anglickém jazyce. Zejména v reakci na epidemiologickou 
situaci došlo k vytvoření nových informačních sekcí a v některých pří-
padech i překladu do více jazyků. Aktualizovaný informační servis pro 
cizince lze najít i na stránkách některých místních samospráv, například 
na webu hl. m. Prahy www.metropolevsech.eu. 

MV se v roce 2021 i přes pokračující komplikace spojené s pandemií aktivně 
zapojilo do mezinárodních diskusí a jednání k integraci cizinců. Tato jed-
nání nově primárně probíhala on ‑line formou. V roce 2021 se uskutečnila 
dvě zasedání zástupců pracovní skupiny Evropská integrační síť (EIN) vy-
tvořené v rámci DG HOME. V rámci první se zaměřilo PT PRES především 
na dopad pandemie covid‑19 na migranty a trh práce. Druhé se zaměřilo 
na získání nových informací od EK, výměnu zkušenosti mezi členskými 
státy a možnosti využití Azylového, migračního a integračního fondu. PT 
PRES svolalo poprvé od roku 2016 pracovní skupinu Integration, Migrati-
on and Expulsion (Integration). Zájem byl především o výměnu informací 
a představení Akčního plánu v oblasti integrace a začleňování pro roky 
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2021–2027. Na druhém jednání se skupina zaměřila na téma integrace 
mládeže a rodičů s migrační historií. OECD představilo svojí studii „Ma-
king Integration Work ‑ Young People with Migrant Parents“. EK prezen-
tovala víceletý finanční rámec a jeho dopad na problematiku integrace. 
Nadále pokračovalo aktivní zapojení pracovníků MV do činnosti pracovní 
skupiny Evropské komise s názvem Evropská integrační síť (European 
Integration Network) a dalších forem zahraniční spolupráce, byť tato čin-
nost byla zásadně omezena vlivem epidemiologické situace.

OBČANSTVÍ

V roce 2021 bylo uděleno státní občanství ČR celkem 4 298 ci‑
zincům (o 1 642 osob více než v předchozím roce), z toho se jednalo 
ve 26 případech o osoby, kterým byla v ČR v minulosti udělena mezi-
národní ochrana formou azylu. Dále bylo vyhověno 58 žádostem o udě-
lení státního občanství ČR podle § 28 zákona o státním občanství ČR 
(o 31 osob více než v předchozím roce), kdy bylo české státní občanství 
uděleno nezletilým dětem, jejichž otec je státním občanem ČR, matka je 
cizinkou bez trvalého pobytu na území, není občankou členského státu 
EU, Švýcarska nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evrop-
ském hospodářském prostoru a otcovství k dítěti bylo určeno souhlas-
ným prohlášením rodičů.

V roce 2021 bylo uděleno státní občanství ČR podle § 29 zákona 
o státním občanství České republiky 11 osobám (v roce 2020 k takovému 
udělení nedošlo), tj. dětem, které se narodily na území České republiky 
a nenabyly narozením státní občanství ani jednoho z rodičů a alespoň 
jeden rodič měl na území České republiky povolen pobyt na dobu delší 
než 90 dnů.

V roce 2021 bylo uděleno státní občanství České republiky nejvíce státním 
příslušníkům Ukrajiny – 1 483 (o 547 osob více než v předchozím roce). 
Dále bylo státní občanství ČR udělováno nejvíce státním příslušníkům 
Ruska – 917 (o 406 osob více než v předchozím roce), Slovenska – 585 
(o 220 osob více než v předchozím roce), Vietnamu – 173 (o 84 osob 
více než v předchozím roce) a Běloruska – 139 (o 33 osob více než 
v předchozím roce). 

V roce 2021 vydalo MV v prvním stupni celkem 163 zamítavých 
rozhodnutí (o 22 méně než v předchozím roce).

Zároveň v roce 2021 nabylo 1 771 cizinců státní občanství České 
republiky na základě některého z prohlášení, jež jsou zakotvena 
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v zákoně o státním občanství České republiky (o 110 osob více než 
v předchozím roce). 

Celkem tedy v roce 2021 nabylo státní občanství ČR udělením 
či prohlášením 6 138 osob (o 1 794 osob více než v roce 2020).

Tabulka 3:
Počet cizinců, kterým bylo uděleno státní občanství ČR v letech 
2011–2021

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Cizincům 
uděleno 
státní 
občanství 
ČR

1 653 1 565 2 253 4 915 2 620 3 897 5 006 3 757 2 973 2 656 4 298

Zdroj: MV
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MEZINÁRODNÍ OCHRANA

V roce 2021 došlo k nárůstu počtu žadatelů o mezinárodní ochranu 
v porovnání s předchozím rokem, a to o 21,2 %. Celkem bylo v roce 
2021 evidováno 1 411 žádostí o mezinárodní ochranu, což je však 
stále pod úrovní roku 2019, tedy před vypuknutím pandemie covid‑19 . 

Hlavními zdrojovými zeměmi žadatelů o mezinárodní ochranu byly v roce 
2021 Ukrajina (377), Gruzie (226) a Afghánistán (176). Mezinárodní 
ochrana formou azylu byla udělena 191 žadatelům, nejvíce obča-
nům Afghánistánu (117), Běloruska (41) a Ázerbájdžánu (7). Formou 
doplňkové ochrany byla mezinárodní ochrana udělena ve 120 
případech. Nejčastěji byla udělena státním příslušníkům Číny (41). 
Dále to byli občané Sýrie a Ukrajiny.

Oblast integrace osob a udělenou mezinárodní ochranou upravuje Státní 
integrační program (SIP). Subjektem zastřešujícím integrační aktivity je 
Správa uprchlických zařízení (SUZ). Cílem programu je usnadnit proces 
integrace azylantů a držitelů doplňkové ochrany a jejich začlenění do 
společnosti. V roce 2021 vstoupilo do SIP celkem 272 oprávněných 
osob. V průběhu roku bylo uzavřeno celkem 120 individuálních inte‑
gračních plánů (IIP) pro celkem 273 držitelů mezinárodní ochra‑
ny (jednotlivce i rodiny).

4 .1 Žadatelé o mezinárodní ochranu v České republice

V roce 2021 se úroveň počtu žádostí od počátku roku mírně zvyšovala 
a od druhého čtvrtletí se držela na úrovni okolo 100 žádostí měsíčně. 
Výraznější výkyv v počtu žádostí byl zaznamenán v srpnu, kdy došlo 
k prudkému nárůstu počtu žadatelů v důsledku evakuací občanů z Af-
ghánistánu, z nichž v ČR podalo 151 žádost o mezinárodní ochranu. 
Celkem bylo v roce 2021 podáno 1 411 žádostí o mezinárodní ochra‑
nu, což je ve srovnání s rokem 2020 nárůst o 21,2 %. Počty jsou však 
stále nižší než v roce 2019, tedy před vypuknutím pandemie onemocnění 
covid‑19 (o 26,6 %). Podobná úroveň počtu žádostí byla naposledy za-
znamenána v roce 2017.

4

4.1
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ŽÁDOSTI O UDĚLENÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY

Zatímco dříve byli státní příslušníci Ukrajiny jasně dominantní státní 
příslušností žadatelů o  mezinárodní ochranu v ČR, od roku 2017 rostl 
podíl žadatelů z Gruzie, ale také Vietnamu či Uzbekistánu. Až do roku 
2021 nepatřili občané Afghánistánu k významně zastoupené skupině 
žadatelů v ČR, jejich roční podíl na celkovém počtu žadatelů se v letech 
2015–2020 pohyboval na úrovni okolo 0,9 %–2,5 %.

Ve srovnání s dalšími členskými zeměmi EU jsou počty uchazečů 
o mezinárodní ochranu v ČR stále podprůměrné. Stále platí, že z hlediska 
mezinárodní ochrany není ČR, ve srovnání s dalšími členskými státy EU, 
zemí, kterou by žadatelé o mezinárodní ochranu primárně preferovali. 
Jiné je rovněž národnostní složení žadatelů. V rámci EU+ patří ČR 24. 
místo v pořadí cílových zemí žadatelů o mezinárodní ochranu. Nižší 
počty žadatelů směřují už jen do 5 dalších zemí (Lucembursko, Lotyšsko, 
Slovensko, Estonsko, Maďarsko).

Tabulka 4:
Počet žadatelů o mezinárodní ochranu v České republice 
v letech 2011–2021

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Počet cizinců 756 753 707 1 156 1 525 1 478

meziroční změna v % ‑9,2 ‑0,4 ‑6,1 63,5 31,9 -3,1

Rok 2017 2018 2019 2020 2021

Počet cizinců 1 450 1 701 1 922 1 164 1 411

meziroční změna v % -1,9 17,3 13,0 -39,4 21,2

Zdroj: IS CIS

Z celkového počtu 1 411 žádostí o mezinárodní ochranu v roce 2021 jich 
bylo 1 060 (tj. 75,1 %) podáno poprvé a 351 (tj. 24,9 %) opako‑
vaně. Podíl poprvé podaných žádostí se oproti roku 2020 mírně zvýšil 
(o 6,5 %).

Oproti roku 2020, kdy v jarních měsících v důsledku zavedených opatření 
proti šíření pandemie covid‑19 došlo k výraznému propadu v počtu 
evidovaných žádostí, v roce 2021 byly měsíční počty žadatelů víceméně 
stabilní. Nejméně žádostí bylo podáno v průběhu I. čtvrtletí roku 2021 
(265), v průběhu II. (313) a IV. čtvrtletí (317) byly počty vyrovnané 
a nejvíce žádostí bylo podáno v průběhu III. čtvrtletí (516) z důvodů 
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evakuací afghánských občanů. Průměrný měsíční počet žádostí byl 
celkem 118 žádostí, což je v meziročním srovnání nárůst o 21 žádostí.

Graf 3:
Počet žádostí o mezinárodní ochranu v jednotlivých měsících – 
srovnání 2020/2021
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Hlavními zdrojovými zeměmi žadatelů o mezinárodní ochranu byly 
v roce 2021 Ukrajina (377), Gruzie (226), Afghánistán (176), Vietnam 
(70), a Moldavsko (69).

Mezinárodní ochrana formou azylu byla v roce 2021 udělena 
191 žadatelům. Jednalo se o občany Afghánistánu, kteří azyl získali 
ve 117 případech. Dále to byli občané Běloruska s 41 získanými azyly 
a Ázerbájdžánu (7). Formou doplňkové ochrany byla v roce 2021 
mezinárodní ochrana udělena ve 120 případech. Nejčastěji byla 
udělena státním příslušníkům Číny (41). Dále to byli občané Sýrie 
a Ukrajiny.

67



Graf 4:
Počet prvních a opakovaných žádostí o mezinárodní ochranu  
v roce 2021
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Celkem v ČR v roce 2021 žádali o mezinárodní ochranu cizinci z 57 zemí. 
Žadatelé bez státní příslušnosti podali celkem 9 žádostí. Stále více 
žadatelů pochází z asijských zemí, zatímco v roce 2020 jich byla necelá 
polovina, v roce 2021 to bylo již 54,7 % (772). Druhým nejčastějším 
zdrojovým kontinentem byla Evropa s podílem 37,2 % (525), 
zatímco v roce 2020 se zastoupení evropských zemí zvýšilo, v roce 
2021 došlo ke snížení podílu o 4,2 %. Z Afriky bylo podáno 89 žádostí, 
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což je o 31 žádostí více než v předchozím roce. Podíl afrických zemí se 
tak rovněž mírně zvýšil na 6,3 %. Z amerického kontinentu pocházelo 
16 žadatelů, což je o polovinu méně než předchozí rok a jejich podíl tak 
byl jen 1,1 %.

Nejvýraznější změnou, která byla při meziročním srovnání žadatelů 
v roce 2020 a 2021 zaznamenána se jednoznačně týká nárůstu občanů 
Afghánistánu. Kvůli proběhlým evakuacím se u nich jedná o naprosto 
nejvyšší meziroční nárůst, a to jak v absolutním počtu (+166), tak 
v relativním (+1 660 %). Občané Afghánistánu se tak v roce 2021 
dostali na 3. pozici v rámci žebříčku nejpočetněji zastoupených žadatelů, 
zatímco v roce 2020 byli na 20. místě (s počtem 10 žadatelů). Celkem 
bylo od občanů Afghánistánu podáno 176 žádostí o mezinárodní 
ochranu (12,5 % z celkového počtu žádostí), z nichž 151 pocházelo 
od evakuovaných občanů. Mezi žadateli bylo vyrovnané zastoupení žen 
a mužů s mírnou převahou mužů (89, tj. 50,6 %) a více než třetinu 
tvořily nezletilé osoby (66, tj. 37,5 %).

Pořadí na prvních dvou místech se však v roce 2021 nezměnilo. Nadále bylo 
nejvíce žádostí podáno od občanů Ukrajiny. Ti podali celkem 377 žádostí 
o mezinárodní ochranu. Došlo u nich meziročně k mírnému nárůstu 
o 7,4 % (tj. o 26 žádostí), nicméně téměř 30 % z nich bylo podáno již 
opakovaně. Celkově občané Ukrajiny tvořili 26,7 % všech žadatelů. Mezi 
žadateli byly více než dvě třetiny mužů (72,7 %) a nezletilých osob bylo 
11,1 %. Klesající trend u této státní příslušnosti byl přerušen v roce 
2020, kdy jejich počty opětovně rostly i přes důsledky opatření v rámci 
pandemie covid‑19. Již druhý rok po sobě tak dochází k opětovnému 
nárůstu jejich počtu, ačkoliv v roce 2021 byl tento nárůst o něco nižší než 
v roce předchozím25. Stále platí, že velká část občanů Ukrajiny podává 
své žádosti na území ČR se snahou zlegalizovat si pobyt.

Občané Gruzie byli v roce 2021 druhou nejpočetnější skupinou žadatelů 
o mezinárodní ochranu s celkovým počtem 226 žádostí, což tvoří 
16 % všech žádostí. Ve srovnání s předchozím rokem se jedná o nárůst 
o 82 žádostí, což je v absolutních číslech druhý nejvyšší nárůst po 
občanech Afghánistánu (tj. o 56,9 %). Úroveň počtu žadatelů z Gruzie 
se tak vrátila na úroveň zaznamenanou naposledy v roce 2019 (tehdy 
224 žadatelů). Trend vyššího počtu žadatelů z Gruzie je dlouhodobě 
spojen zejména se skutečností, že v roce 2017 pro občany této země 
proběhla vízová liberalizace. Od té doby docházelo každoročně k nárůstu 
počtu žádostí. Na počtu udělených mezinárodních ochran se však tento 

25 V roce 2021 počet občanů Ukrajiny mezi žadateli o mezinárodní ochranu narostl 
o 41 osob, což znamenalo nárůst o 13,2 %.
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nárůst nijak neprojevil. Za posledních 7 let byla mezinárodní ochrana 
občanům Gruzie udělena jen ve 3 případech, a to při celkovém objemu 
961 žádostí. V roce 2021 bylo mezi gruzínskými žadateli 33 žen a pouze 
8 nezletilých osob. Celkem 17,7 % žádostí bylo podáno opakovaně. 

Po občanech Afghánistánu dále na čtvrté pozici následovali občané 
Vietnamu s počtem 70 žádostí o  mezinárodní ochranu, kteří tak tvořili 
5 % všech žadatelů. V meziročním srovnání se jednalo o 5 žádostí více 
než v roce 2020 (tj. nárůst o 7,7 %). Nicméně z dlouhodobého hlediska 
se jedná spíše o klesající trend, jelikož ještě v roce 2019 byl jejich počet 
více než dvojnásobný (tehdy 143 žadatelů). Mezi žadateli z Vietnamu 
převažovali muži (87,1 %) a nezletilých osob bylo pouze 5,7 %. 

TOP 5 nejčastějších žadatelů doplňovali v roce 2021 občané Moldavska 
(69), kteří tvořili 4,9 % všech žadatelů. I u této státní příslušnosti došlo 
meziročně k nárůstu, a to o 18 žádostí (tzn. nárůst o 35,3 %). Mezi 
žadateli bylo 10 žen (tj. 14,5 %) a pouze 3 nezletilé osoby (tj. 4,3 %). 
Občané Moldavska podali v roce 2021 celkem 16 žádostí opakovaně. 
Zatímco mezi lety 2015–2018 se roční počty žadatelů z této země 
pohybovaly na úrovni maximálně dvou desítek žadatelů, od roku 2019 
jejich počty meziročně pravidelně stoupají. Od roku 2016 však občanům 
Moldavska nebyla udělena žádná forma mezinárodní ochrany.

Hlavní zdrojové země, ze kterých žadatelé v roce 2021 pocházeli, jsou 
dále Uzbekistán (50), Turecko (50), Bělorusko (46), Kazachstán 
(36), Sýrie (35) a Alžírsko (27). V případě občanů Alžírska se jednalo 
o meziroční nárůst o 200 % (+18 osob). K meziročnímu nárůstu došlo také 
u občanů Turecka (+16, tj. +47,1 %) a Sýrie (+12, tj. +52,2 %). Kromě 
TOP 10 zemí byl nárůst počtu žádostí v absolutních číslech zaznamenán 
také v případě Somálska. Nárůst o 12 žádostí v procentech odpovídá 
růstu o 1 200 %, což je po občanech Afghánistánu druhý nejvyšší 
procentuální nárůst. Jednalo se však o zvýšení v rámci plánovaného 
příjezdu rodinných příslušníků azylantky pobývající na území ČR. 

Naopak meziroční poklesy byly zaznamenány nejvíce u občanů 
Ázerbájdžánu (‑32, tj. ‑78 %), Ruska (‑20, tj. ‑51,3 %), Běloruska 
(‑19, tj. ‑29,2 %), Kuby (‑15, tj. ‑62,5 %) a Arménie (‑15, tj. ‑40,5 %).

ŘÍZENÍ O UDĚLENÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY

V roce 2021 MV vydalo celkem 1 642 rozhodnutí v řízení o udělení 
mezinárodní ochrany a 318 rozhodnutí v řízení o prodloužení doplňkové 
ochrany. Ke dni 31. prosince 2021 bylo evidováno 543 osob v řízení 
(tj. osob, o jejichž žádosti dosud nebylo rozhodnuto).
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Zatímco v prvním roce pandemie covid‑19 počet rozhodnutí týkajících se 
udělení mezinárodní ochrany meziročně poklesl zhruba o čtvrtinu, v roce 
2021 se jejich počet zvýšil o 12,9 % (celkem o 187 rozhodnutí více). 
Mezinárodní ochrana ve formě azylu či doplňkové ochrany byla 
udělena celkem 311 cizincům. Je to o 197 více, než v předchozím 
roce. Na tomto nárůstu se podílí především udělená mezinárodní ochrana 
evakuovaným občanům Afghánistánu.

Doplňková ochrana byla prodloužena celkem v 279 případech, 
což je o 129 méně než v předchozím roce (‑31,1 %). Obdobně jako 
v předchozím roce se nejčastěji jednalo o státní příslušníky Sýrie (77), 
Ukrajiny (53), na třetím místě byla doplňková ochrana prodloužena 
občanům Běloruska (25).

V průběhu roku 2021 bylo v rámci řízení o udělení mezinárodní ochrany 
vydáno celkem 783 negativních rozhodnutí (tj. 46,7 %), kdy bylo 
rozhodnuto o neudělení mezinárodní ochrany nebo zamítnutí žádosti jako 
zjevně nedůvodné. Řízení bylo zastaveno v 548 případech (tj. 33,4 %).

Míra udělení mezinárodní ochrany v roce 2021 tvořila 18,9 %, 
což je o 11,1 % více než v předchozím roce. Tento nárůst byl způsoben 
především pomocí evakuovaným občanům Afghánistánu.

APLIKACE DUBLINSKÉHO NAŘÍZENÍ26

V roce 2021 ČR evidovala celkem 989 tzv. dublinských případů (tzn. 
přijatých a odeslaných žádostí), což je oproti roku 2020 nárůst o cca 
čtvrtinu (+26 %). Během roku 2021 ČR přijala z jiného členského státu 
celkem 346 žádostí (pokles oproti předchozímu roku o 30,5 %). Z toho bylo 
evidováno 236 žádostí o přijetí zpět a 110 žádostí o převzetí59. Nejčastěji 
ČR tyto žádosti přijala z Německa (162), Francie (41) a Nizozemska (25). 
Ve všech třech případech se počty přijatých žádostí z těchto zemí oproti 
předchozímu roku snížily, v procentuálním vyjádření tomu bylo nejvíce 
u Francie (‑66,1 %), poté Nizozemska (‑24,2 %) a Německa (‑20,6 %). 
Procentuálně nejvyšší pokles byl však zaznamenán v případě Španělska 
(‑96 %), z kterého bylo v roce 2020 přijato 25 žádostí, v roce 2021 to 
byla pouze 1 žádost.

Za stejné období ČR zaslala jinému členskému státu celkem 643 žádostí 
o převzetí či přijetí cizince zpět, což znamená více než dvojnásobný 

26 Dublinské nařízení, Nařízení Rady (ES) č. 604/2013, stanoví kritéria, podle kterých je 
určován členský stát příslušný (odpovědný) k posouzení žádosti o mezinárodní ochra-
nu. Mezi tato kritéria patří například vydané vízum či povolení k pobytu, první žádost 
o mezinárodní ochranu na území členského státu či rodinné vazby.
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meziroční nárůst (+124 %). Meziročně opět výrazně narostl počet žádostí 
o přijetí zpět do Rumunska, zatímco v roce 2020 směřovalo do Rumunska 
60 žádostí o přijetí zpět, v roce 2021 to bylo 324 žádostí. Tyto žádosti se 
většinou týkaly občanů Afghánistánu, kteří se tak jednoznačně stali hlavní 
státní příslušností v rámci odesílaných žádostí (celkem 346 odeslaných 
žádostí se týkalo občanů Afghánistánu, tj. 53,8 %).

Ačkoliv i rok 2021 byl v oblasti aplikace dublinského systému zejména 
pak při plánováních a realizacích dublinských transferů stále významně 
ovlivněn restriktivními opatřeními členských států za účelem omezení 
šíření pandemie covid‑19, situace se v zásadě stabilizovala. Členské státy 
bez větších potíží spolupracovaly a respektovaly podmínky nastavené pro 
přijetí osob podle dublinského nařízení na své území, včetně podmínek 
pro přijetí osob do ČR. V roce 2021 již nedošlo k přímému pozastavení 
dublinských transferů ani jedním z členských států. Nejzávažnějšími 
důvody, jež měly za následek nemožnost realizovat dublinská přemístění, 
byly kapacitní možnosti, tj. zejména nedostatek leteckých spojení do 
cílových destinací, a také svévolné odchody či neznámé pobyty osob, 
které měly být předávány do členských států.

Graf 5:
Vývoj dublinských případů v období 2011–202127

Zdroj: MV
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27 V roce 2012 až 2015 nebyly do statistik tzv. dublinských případů započítány žádosti 
o informace.
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Během roku 2021 ČR přijala z jiného členského státu celkem 346 žádostí 
(pokles oproti předchozímu roku o 30,5 %). Z toho bylo evidováno 
236 žádostí o přijetí zpět a 110 žádostí o převzetí. Nejčastěji ČR tyto žádosti 
přijala z Německa (162), Francie (41) a Nizozemska (25). Počty přijatých 
žádostí z těchto zemí z každé z těchto zemí se oproti předchozímu roku 
snížily, v procentuálním vyjádření tomu bylo nejvíce u Francie (‑66,1 %), 
poté Nizozemska (‑24,2 %) a Německa (‑20,6 %). Procentuálně nejvyšší 
pokles byl však zaznamenán v případě Španělska (‑96 %), z kterého bylo 
v roce 2020 přijato 25 žádostí, v roce 2021 to byla pouze 1 žádost.

Za stejné období ČR zaslala jinému členskému státu celkem 643 žádostí 
o převzetí či přijetí cizince zpět, což znamená více než dvojnásobný 
meziroční nárůst (+124 %). Nejčastěji byly žádosti o přijetí zpět odesílány 
do Rumunska. Zatímco v roce 2020 směřovalo do Rumunska 60 žádostí 
o přijetí zpět, v roce 2021 to bylo 324 žádostí. Tyto žádosti se většinou týkaly 
občanů Afghánistánu, kteří se tak jednoznačně stali hlavní státní příslušností 
v rámci odesílaných žádostí (celkem 346 odeslaných žádostí se týkalo občanů 
Afghánistánu, tj. 53,8 %). Druhou nejčastější zemí se stalo Bulharsko, kde 
došlo k několikanásobnému meziročnímu růstu (+70, +333,3%) a třetí 
nejvyšší počet odeslaných žádostí směřoval do Německa (58).

Graf 6:
Realizované transfery z a na území České republiky v období 
2011 – 202128
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4 .2 Azylová zařízení v České republice

Provozovatelem přijímacích, pobytových a integračních azylových stře-
disek je Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (SUZ). 
SUZ zajišťovala služby žadatelům o udělení mezinárodní ochrany a ci-
zincům s udělenou mezinárodní ochranou v celkem devíti azylových 
zařízeních tří typů. Přijímací středisko (PřS) slouží k prvotnímu uby-
tování cizinců ‑žadatelů o udělení mezinárodní ochrany po dobu provedení 
prvotních úkonů jako je registrace nebo zdravotní prohlídka. Pobytové 
středisko (PoS) slouží k ubytování žadatelů o udělení mezinárodní 
ochrany do doby pravomocného ukončení řízení o udělení mezinárod-
ní ochrany. Integrační azylové středisko (IAS) slouží k přechodnému 
ubytování azylantů a osob s udělenou doplňkovou ochranou.

SUZ provozuje tři přijímací střediska, a to karanténní zařízení 
přijímací středisko Bělá ‑Jezová, přijímací středisko Zastáv‑
ka a přijímací středisko na mezinárodním letišti Václava Havla 
Praha. Karanténní zařízení přijímací středisko Bělá ‑Jezová SUZ MV zří-
dila na základě mimořádného opatření Ministerstva vnitra, odboru 
zdravotnického zabezpečení, jako orgánu ochrany veřejného zdraví, 
a je určeno pro ubytování nově příchozích klientů v režimu karantény 
v souvislosti s pandemií nemoci covid‑19, a to jak žadatelů o udělení 
mezinárodní ochrany, tak i zajištěných cizinců. Bylo zřízeno již v první 
vlně pandemie, a to dne 1. dubna 2020 s kapacitou 65 lůžek. SUZ pro-
vozuje tři pobytová střediska, a to pobytové středisko Havířov, 
pobytové středisko Kostelec nad Orlicí a od roku 2018 pobytové 
středisko Zastávka (duální režim přijímacího a pobytového stře‑
diska). V obou typech byla vedle zajištění ubytovacích služeb řešena 
strava (zřizovatel buďto vaří nebo vydává pravidelný finanční příspěvek 
sloužící i na samostatné vaření). Nezastupitelná je role sociálních pracov-
níků, k dispozici je vyvážená nabídka volnočasových aktivit. Pracovníci 
v přímém kontaktu s cílovou skupinou pracují pod odbornou supervizí. 
Klienti mají k dispozici služby sociálního šatníku, pro potřeby zejména 
zranitelných osob do zařízení dochází psycholog.

Ke dni 31. prosince 2021 byla celková kapacita přijímacích a poby‑
tových středisek 772 lůžek. 

Integrační azylová střediska slouží pro dočasné ubytování osob, kte-
rým byl přiznán azyl nebo udělena doplňková ochrana v první etapě 
jejich integrace (maximální doba pobytu je stanovena zákonem o azylu 
na 18 měsíců). Všem ubytovaným azylantům i osobám s udělenou doplň-
kovou ochranou zde byla poskytována asistence sociálního pracovníka, 
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poradenství zaměřené k získání bydlení, zaměstnání a dalších integrač-
ních aktivit a kurzy českého jazyka. 

Ke dni 31. prosince 2021 byla SUZ provozována celkem čtyři integrační 
azylová střediska, ve kterých je azylantům k dispozici celkem 44 ubytova-
cích jednotek (jsou obsazovány podle velikosti a charakteru ubytovaných 
rodin) s maximální kapacitou 124 lůžek. 

VYTÍŽENOST UBYTOVACÍCH KAPACIT V ROCE 2021

V roce 2021 přišlo do azylových zařízení celkem 1 344 nově příchozích 
cizinců – žadatelů o udělení mezinárodní ochrany (včetně novoro-
zenců narozených v průběhu pobytu matky v azylovém zařízení) nebo 
osob ubytovaných na výjimku. Nejčastěji přicházeli do azylových zaří-
zení státní příslušníci Ukrajiny (349 osob, tj. 26 %), Afghánistánu 
(191 osob, tj. 14,2 %), Vietnamu (65 osob, tj. 4,8 %), a Moldavska 
(61 osob, tj. 4,5 %).

Kapacita přijímacích a pobytových středisek byla v průměru vytí-
žena na 35 %, přičemž do těchto údajů jsou započítávány pouze osoby 
fyzicky pobývající v těchto zařízeních, jsou ‑li započteny evidenčně hlá-
šené osoby, které odcházející pobývat mimo pobytová střediska, byla by 
přijímací a pobytová střediska vytížena v průměru na 81 %. 

Žadatelé o mezinárodní ochranu ubytovaní v pobytovém středisku mají 
možnost na základě žádosti toto středisko dlouhodobě opustit. V roce 
2021 tuto možnost využívalo průměrně 58 % evidovaných žadatelů 
o udělení mezinárodní ochrany.

Ubytovací kapacita integračních azylových středisek zůstala v průběhu 
roku beze změn.

Vytíženost ubytovacích kapacit a obsazenost IAS má pouze orientační 
charakter, protože ubytovací kapacity jsou spíše bytovými jednotkami 
než samostatnými pokoji. Počet volných lůžek tudíž nekopíruje počet vol-
ných bytových jednotek. V roce 2020 byl průměrný počet ubytovaných 
v IAS 52 osob, tudíž průměr za rok 2021 činící 68 osob vykazuje nárůst, 
způsobený příjmem většího počtu osob s udělenou mezinárodní ochra-
nou.
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4 .3 Integrace azylantů a osob  
 s udělenou doplňkovou ochranou

Oblast integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou je upravena 
Státním integračním programem. Legislativně SIP upravují § 68 až 
70 zákona o azylu a usnesení vlády č. 36 ze dne 16. ledna 2017. Zde 
se kromě jeho závazných zásad stanoví i subjekt zastřešující integrační 
aktivity, tzv. generální poskytovatel integračních služeb (dále jen 
„GPIS“).

Tímto subjektem zastřešujícím integrační aktivity je od ledna 
2017 Správa uprchlických zařízení29, která je mj. provozovatelem 
integračních azylových středisek. Ve své aktualizované podobě je pro-
gram schopen lépe reagovat na potřeby procesu integrace. 

Cílem programu je usnadnit proces integrace azylantů a osob požívajících 
doplňkové ochrany (oprávněné osoby) a jejich začlenění do společnosti 
v ČR. Jde především o asistenci a sociální poradenství v oblasti bydlení, 
vstupu na trh práce, zdraví, sociální pomoci a vzdělávání vč. systému 
rekvalifikací a v oblasti získávání a rozvoje znalosti českého jazyka.

Správa uprchlických zařízení MV zprostředkovává integrační služby 
azylantům a poživatelům doplňkové ochrany na celém území ČR. Úkolem 
generálního poskytovatele je koordinace a zajištění integračních služeb 
azylantům a poživatelům doplňkové ochrany, a to také ve spolupráci 
s ostatními subjekty, kterými jsou zejména dotčená ministerstva, obce, 
nestátní neziskové organizace, církve, dobrovolníci, zaměstnavatelé aj. 
Poskytovatel může jednotlivé služby zajistit prostřednictvím třetí osoby 
formou subdodávky. 

Veškerá pomoc a podpora a spolupráce oprávněné osoby se řídí in‑
dividuálním integračním plánem, který poskytovatel připravuje 
v úzké spolupráci s oprávněnými osobami a pracovníky integračních 
azylových středisek. Integrační plán je základní dokument popisující 
integrační cíle u konkrétní osoby a průběh integrace v těchto klíčo-
vých oblastech: bydlení, zaměstnání, vzdělávání a odstranění jazykové 
bariéry, v oblasti sociální a zdravotní. Jedná se o aktivity, které po-
vedou k naplnění stanoveného cíle. Na realizaci a uskutečnění aktivit 
se čerpá ze speciálního rozpočtu a spolupráce na jeho plnění trvá 
12 měsíců. Součástí plánu je i materiální vybavení oprávněné osoby, 
které je hrazeno z rozpočtu, a to podle předem stanovených limitů.

29 Tuto roli jí určuje i novela výše uvedeného zákona (zákon č. 222/2017 Sb.), která na-
byla účinnosti v srpnu 2017.

4.3

76



V roce 2021 vstoupilo do SIP celkem 272 oprávněných osob, což je 
nárůst o 189 osob (227,7 %) oproti předchozímu roku. Nárůst počtu 
oprávněných osob je dán zejména realizací pomoci 45 zdravotně hen‑
dikepovaným osobám z Běloruska v rámci projektu MEDEVAC, 
udělení doplňkové ochrany 41 žadatelům o mezinárodní ochranu 
z Číny a pomoci 121 evakuovaným osobám z Afghánistánu. V prů-
běhu roku bylo uzavřeno celkem 120 individuálních integračních 
plánů (IIP) pro celkem 273 držitelů mezinárodní ochrany (jed‑
notlivce i rodiny). Ze státního rozpočtu bylo v roce 2021 na zajiště-
ní integračních služeb formou realizace IIP čerpáno téměř 7,8 mil. Kč. 
Většinu uvedené sumy činily přímé výdaje za služby, zajišťování bydlení 
a vybavení oprávněným osobám, další náklady tvořily platby za integrač-
ní služby nestátním neziskovým organizacím.
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5NEZLETILÍ BEZ DOPROVODU A DALŠÍ 
ZRANITELNÉ SKUPINY

V roce 2021 poskytla zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy zři-
zovaná MŠMT všestrannou péči celkem 176 nezletilým cizincům bez 
doprovodu. V tomto roce požádalo 6 nezletilých cizinců bez do‑
provodu o mezinárodní ochranu v ČR.

Zařízení pro děti ‑cizince po celý rok 2021 bylo aktivním členem několi-
ka expertních skupin zabývajících se problematikou NBD, poskytovalo 
metodickou podporu OSPOD i soudům, vytvářelo materiály pro jednání 
na mezirezortních a mezinárodních setkáních, podílelo se na tvorbě kon-
cepce přístupu ke zvýšené migrační krizi v období pandemie a účastnilo 
se všech jednání organizovaných státními i nevládními institucemi k pro-
blematice NBD.

Činnost všech zařízení v rezortu MŠMT po celý rok 2021 nebyla nijak 
omezena. I v období přísných hygienických opatření byly služby posky-
továny v plném rozsahu garantovaném platnou legislativou.

5 .1 Nezletilí bez doprovodu

Česká republika se v této oblasti řídí Koncepcí ochrany a péče o nezletilé 
cizince bez doprovodu, včetně žadatelů o mezinárodní ochranu, která byla 
přijata v roce 2012. Tato koncepce nastavila pravidla týkající se zacházení 
s NBD, kteří se dostanou na území České republiky bez zákonného zástupce, 
a taktéž upravila systém péče a podmínky pro integraci této skupiny. 

V okamžiku, kdy je zjištěno, že se na území České republiky nachází 
NBD, je Policií ČR neodkladně vyrozuměn orgán sociálně ‑právní ochra-
ny dětí (OSPOD). Péče o NBD vzniká neodkladně po převzetí NBD pra-
covníkem OSPOD, který má povinnost konat v nejlepším zájmu dítěte 
a zajistit mu odpovídající péči. 

Česká republika disponuje v rámci péče o nezletilé cizince bez dopro-
vodu ojedinělým pracovištěm – Zařízením pro děti  – cizince (ZDC), 
které poskytuje péči dětem, které nejsou občany ČR a splňují podmínky 
stanovené zákonem o sociálně ‑právní ochraně dětí. Zřizovatelem ZDC je 
MŠMT. Zařízení zajišťuje plné přímé zaopatření, terapeutické a podpůrné 
služby, vzdělávání, intenzivní práce na integračním procesu a přípravu 
na budoucí samostatný život.
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Součástí zařízení je diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní 
škola. V rámci diagnostického ústavu plní zařízení zejména diagnostické, 
terapeutické, zdravotní a výchovně vzdělávací služby. Během prvních 
dvou měsíců pobytu klienta v zařízení je provedena jeho komplexní dia-
gnostika (psychologická, speciálně pedagogická, školská, sociálně právní 
a zdravotní) a je vypracován individuální výchovně vzdělávací plán a plán 
rozvoje osobnosti klienta, jehož cílem je zejména integrace do české 
společnosti. Zařízení poskytuje klientům soustavné základní vzdělávání 
s důrazem na zlepšování znalosti českého jazyka, klienti mohou realizo-
vat volnočasové aktivity v zařízení i mimo něj. Pro klienty, kteří již splnili 
povinnou školní docházku, umožňuje v diagnostické třídě systematickou 
přípravu pro vstup na střední školu. Klientům, kteří studují střední či vy-
sokou školu, je umožněno zůstat v zařízení na základě smluvního vztahu 
až do 26 let. K zajištění zdárného procesu integrace slouží také tzv. tré-
ninkový byt, ve kterém se klienti připravují na odchod ze zařízení (v roce 
2021 zde bydleli 3 klienti). V roce 2021 byl přijat 1 klient ke studiu SŠ 
a dalších 6 postoupilo do vyšších ročníků SŠ. Dva klienti úspěšně ukončili 
vzdělávání a měli zajištěnu práci i ubytování.

Na začátku pobytu v ZDC je u každého dítěte provedeno komplexní po-
souzení potřeb a situace dítěte a na základě výsledků tohoto zhodnocení 
je pro každého klienta vypracován individuální plán rozvoje osobnosti 
a individuální vzdělávací plán. V rámci systému přijatého v roce 2015 
bylo zejména dbáno na to, aby každému nezletilému cizinci byla poskyt-
nuta možnost realizace komplexního posouzení v ZDC. Na základě takto 
zjištěných objektivních skutečností bylo možné společně s klientem na-
stavit již výše zmíněné integrační plány.

V roce 2021 vzhledem ke zvýšenému migračnímu toku bylo potře-
ba umístit poměrně vysoký počet nezletilých bez doprovodu. Situace 
byla zásadně komplikována celosvětovou pandemickou situací a velmi 
špatným zdravotním stavem migrantů především v důsledku různých 
infekčních chorob včetně covid‑19. Vzhledem ke zvýšenému počtu umis-
ťovaných NBD bylo nutné i v tomto roce úzce spolupracovat s dalšími 
zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, která MŠMT pro případ 
většího počtu NBD určilo. Zařízení pro děti ‑cizince tedy úzce spolupraco-
valo a metodicky vedlo další pracoviště a celkově koordinovalo organizaci 
péče o NBD v ČR. Spolupráce probíhala zejména se SVP Klíčov, VÚ Pšov, 
VÚ Višňové, VÚ Hostouň a DDŠ Sedlec Prčice.

V roce 2021 poskytla zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy zřizo-
vaná MŠMT všestrannou péči celkem 176 nezletilým bez doprovodu. 
Všichni klienti byli do zařízení umístěni na základě předběžného opatření 
soudu. Jednalo se o 175 chlapců a 1 dívku, 26 klientů bylo ve věku do 
15 let, ostatní ve věkové kategorii nad 15 let, celkem 141 klientů bylo 
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z Afghánistánu. V roce 2021 celkem 159 klientů svévolně opustilo zaří-
zení a pokračovalo v cestě do cílové země, pouze 6 klientů podalo žádost 
o mezinárodní ochranu.

Zařízení pro děti ‑cizince bylo aktivním členem několika expertních skupin 
zabývajících se problematikou NBD, poskytovalo metodickou podpo-
ru orgánům sociálně právní ochrany dětí i soudům, vytvářelo materiály 
pro jednání na mezirezortních a mezinárodních setkáních, podílelo se na 
tvorbě koncepce přístupu ke zvýšené migrační krizi v období pandemie 
a účastnilo se jednání k problematice NBD. Činnost všech zařízení po 
celý rok 2021 nebyla nijak omezena, péče byla poskytována i v období 
přísných hygienických opatření.

V roce 2021 nedošlo k žádným změnám v zákonných předpisech 
upravujících postupy práce s NBD.

STATISTIKY

V roce 2021 poskytla zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 
zřizovaná MŠMT všestrannou péči celkem 176 nezletilých cizinců bez 
doprovodu ze třetích zemí. Z těchto klientů bylo 175 chlapců a 1 dív-
ka. 26 klientů bylo ve věku do 15 let, ostatní ve věkové kategorii nad 
15 let. Všichni klienti byli do zařízení umístěni na základě předběžné-
ho opatření soudu. Celkem 159 klientů v roce 2021 svévolně opusti-
lo zařízení a pokračovalo ve své cestě do cílové země. 630 nezletilých 
osob bez doprovodu  ze třetích zemí podalo žádost o mezinárodní 
ochranu (počet nezletilých žadatelů bez doprovodu ze třetích zemí žá-
dajících o mezinárodní ochranu se každoročně pohybuje v řádu jedno-
tek). V porovnání s ostatními členskými státy se tak jedná stále o velmi 
nízké počty.

Dle údajů z posledních let platí, že většina nezletilých bez doprovodu 
ze třetích zemí pobývajících v ČR je starší 15 let, avšak nikoliv ve věku 
před těsným dosažením zletilosti. Převažují jednoznačně muži.

30  Zdroj: OAMP
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Tabulka 5:
Počet nezletilých cizinců bez doprovodu, kteří požádali 
o mezinárodní ochranu v období 2009–2021

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Počet nezletilých bez 
doprovodu žádajících 
o mezinárodní ochranu

9 4 8 5 2 6 14

Rok 201631 201732 2018 2019 2020 2021

Počet nezletilých bez 
doprovodu žádajících 
o mezinárodní ochranu

4 7 10 8 7 6

Zdroj: OAMP (pro období 2008‑2015); ZDC (pro rok 2016‑2017), od roku 2018 opět OAMP

5 .2 Ostatní zranitelné skupiny osob

Co se týče řízení o udělení mezinárodní ochrany, stejně tak jako ne-
zletilí cizinci bez doprovodu a oběti obchodování s lidmi, tak i osoby se 
zdravotním postižením, starší osoby, těhotné ženy, rodiče samoživite-
lé s nezletilým dítětem, osoby s duševní poruchou a osoby, které byly 
vystaveny týrání, znásilnění či jiné vážné formě psychického, fyzické-
ho či sexuálního násilí, patří do tzv. zranitelných skupin podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, 
kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu 
(přijímací směrnice). 

Česká republika disponuje systémem podpory a pomoci pro oběti 
obchodování s lidmi a zaměřuje se i na prevenci v této oblasti. Pro 
oběti obchodování s lidmi staršími 18 let disponuje Programem 
podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi a pro osoby mladší 
18 let specializovaným systémem pomoci, který spadá pod Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy. Důležitou roli zastávají při řešení 
situace dětských obětí obchodování s lidmi pracoviště OSPOD, která 
chrání práva a hájí zájmy ohroženého dítěte. Více o tématu obchodování 
s lidmi viz kapitola 6.

31 Tento počet nemusí být za ČR úplný, jedná se o počet dětí, které byly umístěné do ZDC 
a požádaly v tomto zařízení v roce 2016 o mezinárodní ochranu.

32 Tento počet nemusí být za ČR úplný, jedná se o počet dětí, které byly umístěné do ZDC 
a požádaly v tomto zařízení v roce 2017 o mezinárodní ochranu.
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6OPATŘENÍ V OBLASTI BOJE PROTI 
OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

V roce 2021 bylo za trestný čin obchodování s lidmi stíháno 21 osob 
a odsouzeno 24 osob.

Do Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi Minis-
terstva vnitra bylo v roce 2021 zařazeno 11 pravděpodobných obětí 
obchodování s lidmi, a to z České republiky (5) a Mongolska (6).

V průběhu roku 2021 pokračoval trend cíleného vyhledávání mužů a žen 
ze sociálně a vzdělanostně slabšího prostředí v ČR, s následným vylá-
káním do zahraničí, zejména do Velké Británie, kde ženy jsou nuceny 
k prostituci a muži musejí vykonávat fyzicky náročnou práci.

6 .1 Obchodování s lidmi

Oběti obchodování s lidmi jsou považovány podle zákona o obětech 
trestných činů (č. 45/2013 Sb.) za skupinu zvlášť zranitelných osob, na 
kterou se vztahuje nutnost citlivého a speciálního zacházení. Tomu odpo-
vídá také nastavení Národního referenčního mechanismu. 

Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi MV (dále 
jen Program) je opatření vytvořené s cílem poskytnout obětem obcho-
dování s lidmi podporu a náležitou ochranu na základě individuálního 
posouzení rizika. Je určen pro oběti obchodování s lidmi starší 18 let, 
a to jak pro občany EU obchodované na území ČR, pro občany třetích 
zemí obchodované na území ČR, tak pro občany ČR obchodované na 
území ČR či v zahraničí.

V rámci Programu bylo v roce 2021 zařazeno celkem 11 pravděpodob-
ných obětí obchodování s lidmi (pokles o 2 osoby oproti roku 2020), a to 
z České republiky (5) a Mongolska (6). Šlo o 6 mužů a 5 žen. U těchto 
osob se jednalo o podezření na pracovní a sexuální vykořisťování.

Klíčovým cílem Programu je humanitární rozměr pomoci a ochrany obětí 
obchodování s lidmi. Obětem tohoto závažného trestného činu Program 
nabízí ubytování, psychosociální a zdravotní pomoc, služby tlumočení, 
právní asistenci, služby advokáta, asistenci při hledání zaměstnání, pomoc 
při úpravě pobytového oprávnění a v případě zájmu realizaci důstojného 

6.1

83



návratu do země původu. Nicméně jeho účelem je také získávání rele-
vantních informací o kriminálním prostředí, které mohou vést k odhalení, 
potrestání a odsouzení pachatelů. Všechny oběti zařazené v Programu 
projevily zájem o předání podnětů na prošetření svého případu na 
příslušný útvar PČR.

V roce 2021 nebyl v rámci Programu realizován žádný dobrovolný návrat 
oběti do země původu. Poskytování služeb a péče o oběti obchodování 
s lidmi nebyla přerušena ani pandemií covid‑19.

V oblasti obchodování s lidmi nebyly během roku 2021 zaznamenány 
oproti předchozímu období výrazné změny. Nejčastější formy 
obchodování s lidmi jsou nadále užití obětí obchodování s lidmi k jiným 
formám vykořisťování, dále pak užití k prostituci a k nuceným pracím 
anebo kořistění z takového jednání. 

V průběhu roku 2021 pokračoval trend cíleného vyhledávání mužů 
a žen ze sociálně a vzdělanostně slabšího prostředí v ČR, s následným 
vylákáním do zahraničí, zejména do Velké Británie, kde ženy jsou 
nuceny k prostituci33 a muži musejí vykonávat fyzicky náročnou práci. 
Pracovním prostředím pro takové osoby byly např. myčky automobilů, 
třídírny ovoce a zeleniny, drůbežárny, restaurace, stavby a různé výrobní 
podniky. Pachatelé poškozeným při výplatě odebírají celou nebo větší 
část vydělané mzdy, mnohdy prostřednictvím platebních karet, které 
pachatelé poškozeným spolu s účty zřídili v tamních bankovních ústavech, 
v některých případech navíc poškozené zadlužili úvěry na pořízené účty. 

V roce 2021 nadále působil v Londýně při Velvyslanectví ČR styčný 
důstojník Policie ČR, který zde zajišťoval pomoc pravděpodobným obětem 
obchodování s lidmi v rámci dobrovolných návratů do ČR, prováděl 
prvotní vytěžování těchto osob, informoval NCOZ SKPV o konkrétních 
podezřeních, a dále zajišťoval komunikaci s britskými policejními orgány 
při následném prověřování či vyšetřování trestné činnosti. Styčný 
důstojník ve Velké Británii byl i v roce 2021 ze strany NCOZ SKPV 
v oblasti obchodování s lidmi intenzivně využíván. Styčný důstojník byl 
dále aktivně zapojený jako řádný člen do Společných vyšetřovacích týmů 
a plnil zde řadu procesních úkonů.

Nutno dodat, že údaje o počtech osob neodráží celkovou situaci v ob-
lasti obchodování s lidmi v ČR. Program je nutné vnímat jen jako jedno 

33 Častým jevem byly dříve také tzv. „sňatky s výhodou” (marriages of convenience), kdy 
státní příslušníci ČR, především z romské komunity, byli nuceni ke sňatkům s občany 
třetích zemí. S vystoupením Velké Británie z EU se ale „poptávka“ po těchto sňatcích 
snížila.
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z možných opatření pro oběti obchodování s lidmi. Od roku 2003, kdy 
Program vznikl, bylo do Programu zařazeno celkem 284 pravděpodob-
ných obětí obchodování s lidmi.

6 .2 Preventivní aktivity a vzdělávací akce za rok 2021

V rámci preventivních aktivit se ČR v roce 2021 připojila ke kampani 
EMPACT34, zaměřené na sexuální vykořisťování. V rámci této kampaně 
byly materiály šířeny prostřednictvím sociálních médií a rozeslány též 
neziskovým organizacím k případnému využití v rámci terénní práce.

V roce 2021 byla vydána metodika identifikace obětí trestných činů 
pro policisty. Jedná se o podrobný návod, jak správně rozklíčovat oběti 
trestné činnosti, a to jak z hlediska psychologického, tak právního. 
V rámci Strategie prevence kriminality je v plánu plošně proškolit policii, 
aby uměla využívat tuto metodiku a přispěla tak k lepší identifikaci obětí 
trestné činnosti. 

V únoru 2021 Justiční akademie zorganizovala pro soudce a státní 
zástupce seminář věnovaný problematice obchodování s lidmi v oblasti 
sexuálního a pracovního vykořisťování, obchodování s dětmi, jakož 
i jiným formám vykořisťování obětí obchodování s lidmi a to aktuálně 
z pohledu státního zastupitelství, NCOZ a Ministerstva vnitra. Pozornost 
byla věnována rovněž tématům identifikace obětí obchodování s lidmi, 
zásadě netrestání, Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi 
MV ČR a v neposlední řadě rozhodovací činnosti Evropského soudu pro 
lidská práva, Ústavního soudu ČR a obecných soudů.

K obchodu s lidmi proběhla v roce 2021 dvě školení konzulárních pracov-
níků. Další školení a semináře pořádala v rámci policejního vzdělávání 
NCOZ.

34  European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats
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STATISTIKY

V roce 2021 bylo trestně stíháno Policií České republiky 21 osob a 24 osob 
bylo v témže roce odsouzeno za trestný čin obchodování s lidmi.

Tabulka 6:
Počet osob trestně stíhaných a odsouzených za obchodování 
s lidmi v období 2012–202135

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Počet osob 
stíhaných  
za obchodování 
s lidmi*

31 25 16 12 23 24 15 26 21 21

Počet osob 
odsouzených  
za obchodování 
s lidmi**

11 20 6 19 8 14 16 9 0 24

Zdroj: * Policejní prezidium; ** MSp

35 V roce 2016 došlo k rozsáhlé rekonstrukci Evidenčně statistického systému kriminality, 
nelze tedy porovnávat počet osob stíhaných za obchodování s lidmi v tomto roce s po-
čty z předchozích let.  
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77MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 
A PROJEKTY V OBLASTI MIGRACE A AZYLU

Již od roku 2015 realizuje Ministerstvo vnitra program Pomoc na místě 
(Program Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech půvo-
du a prevenci velkých migračních pohybů). Rozpočet programu Pomoc 
na místě v roce 2021 činil 140 mil. Kč. Mezi prioritní oblasti programu 
v roce 2020 patřil region Balkánu, region Blízkého východu a širší 
Sahel. Vzhledem k situaci na východní hranici EU byla mimořádná po-
moc zaslána také do Litvy.

I v roce 2021 byl realizován program MEDEVAC, který je zaměřen na 
poskytování odborné lékařské péče zranitelným skupinám obyvatel v re-
gionech zasažených uprchlickou krizí či přírodní katastrofou, a to v pat‑
nácti zemích, které odrážejí jeho teritoriální priority.

V průběhu roku 2021 v rámci Programu poskytování asistence 
českým krajanům přesídlilo do ČR celkem 264 příslušníků českých 
krajanských komunit na Ukrajině, v Rusku a ve Venezuele.

7 .1 Mezinárodní spolupráce a projekty

Migrační politika ČR je pevně zakotvena v rámci společných politik 
Evropské unie a její provádění do značné míry vyplývá ze společných 
právních nástrojů EU. Mezi specifické oblasti migrace, které jsou nejvíce 
regulovány společnými politikami EU, patří především mezinárodní 
ochrana, společná vízová politika, ochrana vnější hranice EU a oblast 
návratů (včetně vyhošťování neoprávněně pobývajících cizinců). 
V oblastech legální migrace a integrace cizinců si členské státy EU 
zachovaly poměrně vysokou míru suverenity. Všechny uvedené oblasti, 
bez ohledu na míru jejich harmonizace na unijní úrovni, utvářejí propojený 
systémový rámec. ČR tak musí ve svém přístupu k otázkám migrace brát 
ohled nejen na specifické potřeby a možnosti státu, ale současně také 
na situaci na úrovni EU, a aktivně se podílet na řešeních v rámci jejích 
společných politik.

Migrační politika EU byla i v roce 2021 výrazně poznamenána pandemií 
covid‑19. V EU tedy vedle diskuse o předložené legislativě a řešení 
společných migračních výzev byla zásadní koordinace opatření související 
s mobilitou během pandemie. Rada EU za účelem společné koordinace 
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přijala společná Doporučení k mobilitě v rámci EU i do EU, která byla 
během roku 2021 několikrát aktualizována v závislosti na vývoji 
epidemiologické situace. Klíčovým bodem se také stalo přijetí nařízení 
o Digitálním certifikátu EU COVID z června 2021.36 Všechny tyto 
snahy, které ČR implementuje do národních opatření, měly a mají za cíl 
především vytvoření předvídatelných pravidel pro cestující a nastavení 
pravidel tak, aby došlo k omezení rizika přenosu nákazy.

V roce 2021 stála EU stejně jako celé globální společenství před výzvami 
vypořádání se s dopady převzetí moci Talibánem v Afghánistánu 
a instrumentalizací migrace ze strany Běloruska.

Situace v Afghánistánu, jakožto bezprecedentní bezpečnostní a migrační 
výzva, si vyžádala okamžitou reakci ze strany ministrů vnitra i ministrů 
zahraničních věcí. Poslední srpnový den ministři vnitra členských států EU 
podpořili evakuace občanů EU a relevantních afghánských občanů a vyslovili 
se pro potřebu posílení spolupráce s relevantními třetími zeměmi za účelem 
stabilizace osob v sousedních zemích a prevence jejich nelegálních toků 
směrem do EU. Společnou reakcí se také stalo okamžité uvolnění humanitární 
pomoci směřující buď přímo do Afghánistánu či do sousedních zemí.

Podobnou intenzitu reakce si vyžádala i situace na východní vnější 
hranici s Běloruskem. Koncem května roku 2021 začal být patrný nárůst 
nelegální migrace z Běloruska zejména do Litvy a částečně také do 
Lotyšska. V kontextu sankcí uvalených ze strany EU na běloruský režim 
kvůli prezidentským volbám a následnému brutálnímu potlačení občanské 
společnosti bylo záhy jasné, že se jedná o případ instrumentalizace 
migrace, kdy běloruský režim aktivně a záměrně organizoval nelegální 
přechody do EU s cílem vyvinout na ni tlak a unijní státy destabilizovat. 
Po zakročení ze stran litevských úřadů (zejm. ve formě omezení možností 
vstupu do země) se migrační toky přesměrovaly do Polska, které také 
reagovalo uzavřením vybraných hraničních přechodů a masivním zvýšením 
ochrany hranic. Celkem bylo za rok 2021 evidováno 8 267 příchodů 
z Běloruska (4 326 do Litvy, 3 495 do Polska a 446 do Lotyšska).37 
Celkem 48 241 pokusům o přechod bylo zabráněno. Litva, Lotyšsko 
a Polsko obdržely za loňský rok celkem 12 730 žádostí o azyl.38 Z hlediska 
národnosti na hranice přicházeli zejména občané Iráku, v menší míře pak 
Afghánistánu, Sýrie, Konžské demokratické republiky, Kamerunu aj.

36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci 
pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu 
a o zotavení v souvislosti s onemocněním covid‑19 (digitální certifikát EU COVID) za 
účelem usnadnění volného pohybu během pandemie covid‑19.

37 Zdroj: European Comission Directorate ‑General for Migration and Home Affairs.
38 Zdroj: EUAA Annual Trend Analysis Report 2021.
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Na úrovni EU a mezi členskými státy panovala jasná reakce odsuzující 
jednání běloruského režimu, odmítající jakoukoliv formu nátlaku 
a vyjadřující solidaritu se zasaženými státy. Evropská komise reagovala 
mobilizací finanční a expertní podpory a představením několika 
legislativních návrhů s cílem reagovat na případy instrumentalizace 
migrace nyní i v budoucnu. 

Obě tyto situace vytvořily jasnou potřebu konkrétně pokročit v aktivitách 
EU a jejích členských států ve vnější dimenzi. V reakci na krizi na 
vnějších hranicích s Běloruskem došlo ze strany místopředsedy Evropské 
komise M. Schinase a také ze strany Evropské akce pro vnější činnost 
k cíleným kontaktům s představiteli třetích zemí, zejména za účelem 
prevence příchodu dalších nelegálních migrantů do EU a posílení návratů. 
Snaha o posílení komplexních vztahů s třetími zeměmi se také promítla 
do vytvoření dedikovaných akčních plánů pro nejvíce relevantní třetí 
země, které vedle identifikace hlavních priorit vůči jednotlivým zemím 
identifikují i nástroje a finanční možnosti pro zajištění pokroku. 

ČR v reakci na hybridní útoky běloruského režimu plně podporovala 
kroky vedoucí k efektivní ochraně vnější hranice EU před organizovanou 
nelegální migrací a je připravena i nadále aktivně přispívat k řešení situace 
prostřednictvím své expertní, finanční a politické podpory. Podpořila také 
v souladu se svou dlouhodobou politikou konání EU vůči třetím zemím, 
což považuje za absolutní podmínku pro efektivní fungování evropské 
migrační politiky. 

I v roce 2021 pokračovalo v Radě EU projednávání jednotlivých návrhů, 
které byly předloženy v roce 2020 v rámci Paktu k migraci a azylu. 
Pracovní orgány Rady projednávaly zejména návrh nařízení týkající se 
společného systému pro uchovávání otisků prstů Eurodac a návrh nařízení 
o azylovém a migračním managementu, který zahrnuje komponenty 
odpovědnosti (kritéria a mechanismy pro určení státu odpovědného za 
posouzení podané žádosti o udělení mezinárodní ochrany) a solidarity 
(solidární opatření ve prospěch členských států dotčených rozsáhlými 
migračními proudy na jejich území). Složité diskuse na úrovni EU 
hledající zejména správnou rovnováhu mezi odpovědností a solidaritou 
zaznamenaly omezený, ale určitý pokrok. Konkrétním výstupem se 
např. v prosinci stalo schválení mandátu Agentury EU pro otázky azylu 
(EUAA), která oficiálně vznikla na základě Evropského podpůrného úřadu 
pro otázky azylu (EASO) počátkem roku 2022.39 

39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2303/2021 o Agentuře EU pro otázky azylu 
a o zrušení nařízení č. 439/2010.
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V roce 2021 došlo také k předložení tzv. Schengenského balíčku, 
který vedle snahy o zlepšení rámce správy Schengenu cílí i na revizi 
Schengenského hraničního kodexu. Jednání na tato témata budou 
klíčová i pro rok 2022, kdy ČR v druhé polovině roku naváže na práci 
francouzského předsednictví v Radě EU.

Dále na úrovni EU byla přijata směrnice o modrých kartách.40 Její 
přijetí bylo završením několikaletých jednání na úrovni evropských 
institucí i členských států o potřebě podpory pracovní migrace 
talentovaných a vysoce kvalifikovaných cizinců. K naplnění tohoto cíle 
byla identifikována nutnost změny dosavadního systému modrých 
karet EU jakožto primárního nástroje pro zaměstnávání těchto skupin 
cizinců na území členských států. Doposud byl systém modrých karet EU 
upraven na základě směrnice Rady 2009/50/ES o zaměstnávání vysoce 
kvalifikovaných cizinců.

Konkrétní změny spočívají například ve zjednodušení přístupu vysoce 
kvalifikovaných cizinců na evropský pracovní trh. Nově jim pro účel 
žádosti o vydání tohoto povolení postačí uzavření pracovní smlouvy či 
předložení závazné pracovní nabídky na dobu minimálně šesti měsíců 
oproti původním dvanácti. Dále se zavádí uznávání odborných dovedností 
jako dokladu o vysoké kvalifikaci. Změnou prošla i platové hranice pro 
zaměstnání, o která se žadatelé o modrou kartu mohou ucházet. Nová 
směrnice přináší také usnadnění mobility držitelů modré karty v rámci 
EU a zkrácení lhůt pro posouzení jejich žádostí. Držitelé modrých karet 
budou mít navíc jednodušší přístup k trvalému pobytu. Do požadovaných 
pěti let pobytu na území EU totiž bude vedle doby zaměstnání na základě 
modré karty nově možné započítávat také povolení za účelem vědeckého 
výzkumu, studia nebo dobu, během níž byl cizinec držitelem mezinárodní 
ochrany. Lhůta pro transpozici nové směrnice o modrých kartách je 
stanovena na 18. listopad 2023. Předložení příslušné novelizace do 
meziresortního řízení je naplánováno na začátek roku 2022.

Na mezinárodní úrovni ČR pokračovala v rozvoji spolupráce zejména 
s Mezinárodní organizací pro migraci (IOM) a Úřadem Vysokého komisaře 
OSN pro uprchlíky (UNHCR) s cílem řešit největší globální výzvy s dopadem 
na EU. Co se týče regionální spolupráce, ČR se aktivně zapojila do 
spolupráce v rámci Mezinárodního centra pro rozvoj migračních politik 
(ICMPD), zejména prostřednictvím regionálních dialogů (Rabatský 
proces, Chartúmský proces, Budapešťský proces, Pražský proces), které 

40 Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU 2021/1883 zde dne 20. října 2021 
o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu 
zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci a o zrušení směrnice Rady 2009/50/ES.
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ČR využila k prezentaci a prosazování svých dlouhodobých cílů ve vztahu 
ke třetím zemím.

Rabatský proces a Chartúmský proces zabývající se spoluprací 
s africkými zeměmi v roce 2021 pokračoval v implementaci svého 
hlavního cíle, tj. naplnění Akčního plánu z Valletty z roku 2015. 
ČR proto podpořila veškerá snažení, která cílila na prevenci nelegální 
migrace, boj proti pašerákům a zefektivnění návratové politiky. 
Předsednictví Rabatského procesu převzala po Francii první africká země 
– Rovníková Guinea a od ní potom Španělsko.

Regionální spolupráci ČR rozvíjela i v rámci Salcburského fóra, které 
své úsilí zaměřuje na politickou koordinaci v rámci EU a spolupráci 
se zeměmi západního Balkánu. ČR se ujala na první půlrok 2021 
předsednické role. Vyvrcholením veškerých snah se stala ministerská 
konference v červnu 2021, jejímž výstupem se stala Pražská deklarace, 
která schválila strategické směřování spolupráce této platformy do roku 
2030, a ministerská deklarace k Joint Coordination Platform, která byla 
z iniciativy Rakouska za přispění ČR založena na přelomu let 2020 a 2021. 
Celkově lze deklarovat, že spolupráce ČR na regionální úrovni se snažila 
zejména o slaďování pozic společně uvažujících zemí za účelem získat 
silnější hlas na evropské úrovni a zacílení společných snah – do pro ČR 
klíčového geografického regionu z pohledu migrace – západního Balkánu.

PŘÍKLADY KONKRÉTNÍCH AKTIVIT:

PRAŽSKÝ PROCES

ČR udržuje dobré vztahy v otázce východní a jihovýchodní dimenze, 
mimo jiné prostřednictvím Pražského procesu. Pražský proces je hlavním 
dialogem se zeměmi z východních regionů, které jsou pro ČR hlavními 
zdrojovými zeměmi migrace. Posílený a efektivní dialog, který se promítne 
na celkovou situaci v EU, je v zájmu ČR. ČR se na roky 2021–2022 ujala 
předsednické role řídícího výboru Pražského procesu s cílem politicky 
a technicky připravit proces na další fázi své existence. Snahy konané 
během roku 2021 a roku 2022 by měly vyvrcholit v druhé polovině roku 
2022, kdy ČR plánuje během svého předsednictví v Radě EU zorganizovat 
ministerské jednání tohoto procesu a schválit politický mandát a akční 
plán pro následující roky. Hlavní událostí roku 2021 vedoucí k tomuto cíli 
se stalo zorganizování jednání seniorních úředníků, během kterého byly 
diskutovány první verze návrhů výstupových dokumentů.

91



SPOLUPRÁCE V RÁMCI VISEGRÁDSKÉ SKUPINY

Vedle pravidelných konzultací na expertní úrovni se ČR v říjnu 2021 
účastnila jednání ministrů vnitra v Budapešti, kde státy V4 spolu 
s Rakouskem a Slovinskem diskutovaly aktuální vývoj migrační situace 
a současné otázky ve věci evropské ochrany vnějších hranic. ČR společně 
s Polskem také v roce 2021 spustila realizaci společného projektu na 
školení azylových expertů, které vedle zacílení na experty zemí V4 nabízí 
možnost vzdělání expertů i dalších členských států EU.

EVROPSKÝ PODPŮRNÝ ÚŘAD PRO OTÁZKY AZYLU (EASO)

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) je agentura Evropské 
unie, jež vznikla v roce 2010 nařízením EU 439/2010. Sídlí v maltském 
hlavním městě Vallettě a jejím úkolem je posilovat spolupráci členských 
států v oblasti azylu a pomáhat jim při krizových situacích.

V roce 2021 patřila i nadále mezi klíčové aktivity EASO zejména operativní 
a technická podpora azylových systémů ve vybraných státech EU. Již 
standardně se tato podpora týkala Řecka, Itálie, Kypru a Malty. V důsledku 
sílícího migračního tlaku ze směru severní Afriky byla operativní a technická 
podpora poskytovaná úřadem EASO rozšířena v roce 2021 rovněž na 
Španělsko. Úřad EASO v roce 2021 také operativně reagoval na zhoršující 
se migrační situaci na hranicích EU s Běloruskem. Od července 2021 proto 
začal působit také na území Litvy.

V Itálii bylo těžiště angažmá úřadu EASO v roce 2021 soustředěné 
na poskytování především strukturální podpory relevantním italským 
úřadům. Jednalo se zejména o podporu v oblasti standardizace kvality 
v rámci systému přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu, dublinského 
řízení a řízení o mezinárodní ochraně. Další strukturální podpora Itálie 
úřadem EASU byla zaměřena na posílení koordinace mezi italskými 
azylovými orgány prostřednictvím rozvoje informačních systémů 
a posílení vzájemné komunikace. Přímá intervence byla v omezené 
míře realizována prostřednictvím podpory procesu registrace žadatelů 
o mezinárodní ochranu a dublinského řízení.

V Řecku byla úřadem EASO realizována jak přímá intervence prostřednictvím 
podpory vyřizování žádostí o mezinárodní ochranu v prvním stupni 
a komunikace s žadateli, tak strukturální podpora zaměřená na zlepšení 
strategického plánování a řízení v rámci řeckého azylového systému. 
Kromě toho poskytl úřad EASO v roce 2021 Řecku pomoc při zvyšování 
kapacit jeho přijímacího systému. Jednalo se především o pomoc při 
plánování, designu a budování nových přijímacích center.

92



Na Maltě a Kypru se úřad EASO v rámci přímé intervence zaměřoval 
především na zlepšování přístupu k azylovému řízení a zvyšování 
kvality systému registrace žadatelů o mezinárodní ochranu. Další úsilí 
pak bylo věnováno harmonizaci maltského a kyperského azylového 
systému se standardy SEAS. Kypru byla navíc poskytována přímá 
podpora v procesu azylového řízení nejen v oblasti registrací žádostí, 
ale také při jejich zpracování a vyřizování v prvním stupni. Vzhledem 
k tomu, že se Kypr potýká rovněž s problémem zpracovávání 
nevyřízených žádostí o mezinárodní ochranu ve druhém stupni 
správního řízení, zaměřil se úřad EASO v roce 2021 také na zvyšování 
kapacit kyperského soudního systému. Dalšími zeměmi, kterým úřad 
EASO poskytoval v roce 2021 pomoc při zvládání přetížení systémů 
přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu, bylo Španělsko a Litva. Ve 
Španělsku se úřad EASO věnoval především strukturální podpoře při 
komplexním budování nového španělského systému přijímání žadatelů 
o mezinárodní ochranu. V Litvě se úřad EASO v rámci operativní reakce 
na zhoršující se migrační situaci na hranici s Běloruskem soustředil 
na posilování kapacit pohraniční stráže v oblasti provádění přijímacích 
procedur v první linii a rovněž tak na posílení kapacit celého litevského 
systému přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu a péče o zranitelné 
žadatele. 

Již druhým rokem do faktického naplňování operačních plánů úřadu EASO 
zasahovala významným způsobem pandemie onemocnění covid‑19 a s ní 
související restriktivní opatření, která ovlivnila nejen možnosti členských 
států EU v oblasti vysílání národních expertů, ale i ostatní plánované 
aktivity úřadu EASO v roce 2021. Uvedené komplikace, které svým 
dlouhodobým charakterem počaly přerůstat ve strukturální problém, úřad 
EASO v roce 2021 intensivně řešil a vytvořil podmínky pro budování vlastní 
expertní báze, která bude s to doplňovat stávající systém personálního 
zabezpečení naplňování operačních plánů úřadu EASO, který je založený 
na vysílání národních expertů z členských států EU. 

Úřad EASO se v roce 2021 nadále věnoval svým povinnostem vycházejícím 
z jeho mandátu, který úřadu ukládá podpůrnou roli členským státům 
především v oblasti harmonizace společného evropského azylového 
systému (SEAS), např. přijímacím podmínkám, zvyšování kvality 
azylových řízení, posuzování zranitelnosti, dublinským případům, 
vytváření společných informací o zemích původu atd. Tyto aktivity úřad 
vykonával i navzdory restriktivním opatřením v souvislosti s onemocněním 
covid‑19 platným jak na Maltě, tak v jednotlivých členských státech EU. 
Nicméně díky přenesení většiny svých aktivit online se úřad EASO mohl 
i nadále věnovat např. školení národních expertů v dílčích oblastech své 
působnosti. 
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Česká republika se na činnosti EASO podílela účastí na pravidelných 
zasedáních Správní rady EASO a dalších expertních jednáních, která 
se uskutečnila dle plánu díky online videokonferencím. Česká republika 
se také tradičně podílí na podpoře naplňování operačních plánů EASO 
pro Řecko a Itálii, a to zejména prostřednictvím angažování národních 
expertů, které do uvedených zemí vysílá. V letech 2015–2021 se v rámci 
této podpory uskutečnilo celkem 103 vyslání národních expertů ČR. 
Z důvodu pandemie covid‑19 v roce 2021 a přetrvávajících restriktivních 
ochranných opatření bylo možné v rámci tohoto formátu spolupráce 
a podpory naplňování operačních plánů pokračovat pouze v omezeném 
rozsahu. V roce 2021 Česká republika vyslala národního experta EASO 
do Itálie, kde působil v rámci přímé intervence při podpoře registrování 
žadatelů o mezinárodní ochranu. Dále se Česká republika, stejně jako 
ostatní členské státy EU, v roce 2021 soustředila na podporu úřadu 
EASO při hledání nových expertních personálních kapacit, které by 
doplňovaly národní experty vysílané z  členských států EU při naplňování 
operačních plánů úřadu EASO a také by lépe odpovídaly aktuální strategii 
a potřebám působení úřadu EASO v zemích, kterým pomáhá při řešení 
přetížení azylových systémů. Tento problém je aktuální zejména v Řecku, 
kde v důsledku legislativních změn, které proběhly v roce 2020, je nyní 
nezbytné, aby experti EASO dokázali vést azylové řízení v řeckém jazyce.

I v roce 2021 byl celosvětovou pandemií covid‑19 a restriktivními opatřeními 
zaměřenými na omezení šíření nemoci ovlivněn také program školení 
vedených úřadem EASO. Ze stejného důvodu byla, tak jako v předcházejícím 
roce 2020, vedením úřadu EASO zrušena každoroční propagační akce „Den 
EASO“, která slouží k prezentaci aktuálních aktivit realizovaných úřadem 
EASO a také k informování o dosavadních zkušenostech s fungováním 
českých expertů v rámci naplňování operačních plánů úřadu. Nehledě 
na výše uvedené komplikace se Česká republika zapojila do společného 
víceletého projektu vedeného polským ministerstvem vnitra, jehož úkolem 
je vyškolit celkem 100 nových národních expertů z členských zemí EU. 
V uplynulém roce se navzdory nepříznivé situaci podařilo v rámci tohoto 
projektu vyškolit v souladu s plánem 20 nových národních expertů, z nichž 
4 jsou pracovníky MV ČR.

Rok 2021 se nad rámec realizace výše zmíněných meritorních aktivit 
úřadu EASO vyplývajících z jeho aktuálního mandátu nesl také v duchu 
pokračující přípravy transformace úřadu EASO do nového formátu 
Agentury EU pro otázky azylu (EUAA). Mezi úřadem EASO a členskými 
státy EU probíhala v tomto ohledu velmi intenzivní komunikace. Příprava 
transformačního procesu vrcholila na konci roku 2021, aby bylo možné 
jej zahájit již v lednu roku 2022.
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7 .2 Humanitární projekty, relokace, přesídlování

POMOC V ZAHRANIČÍ

V reakci na zhoršování bezpečnostní i humanitární situace v bezpro-
středním okolí EU, spojené především s pokračujícím ozbrojeným kon-
fliktem v Sýrii, schválila vláda ČR v lednu 2015 vznik stálého Programu 
Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu 
a prevenci velkých migračních pohybů (Pomoc na místě). Na podzim 
téhož roku pak vláda schválila Koncepci Ministerstva vnitra pro asisten‑
ci uprchlíkům a státům pod silnými migračními tlaky, která formuluje 
obecný rámec, v rámci kterého MV provádí a do budoucna bude provádět 
své aktivity ve vztahu k vnější dimenzi migrace, především pak asistencí 
uprchlíkům a státům, které jsou pod silnými migračními tlaky. 

Prostřednictvím programu Pomoc na místě uděluje MV peněžní dary do 
zahraničí určené zejména na pomoc uprchlíkům přímo na místě jejich pr-
votního vysídlení a státům, které velký počet uprchlíků a migrantů hostí 
nebo se s nimi jako tranzitní země potýkají. V roce 2015, kdy vrcholila 
migrační krize zejména v oblasti Blízkého východu, MV rozdělilo na pro-
jekty spojené s podporou uprchlíků celkem 100 milionů Kč. ČR tak proje-
vila solidaritu jak přímo s uprchlíky, kterým byla zajištěna základní péče, 
tak se státy potýkajícími se s velkými migračními tlaky, a svým dílem tak 
přispěla k utišení vyhrocené migrační situace. 

Podle údajů agentury Frontex překročilo v roce 2021 nelegálně hranice 
EU téměř 200 tisíc osob. Jedná se o nárůst o 60 % v porovnání s rokem 
2020, ale současně též o nárůst 41 % oproti roku 2019. Nejfrekventova-
nější zůstává centrální středomořská trasa, kde cestu po moři ze severní 
Afriky směrem do Itálie a na Maltu absolvovalo téměř 68 tisíc osob, což 
je o téměř 90 % více než v předešlém roce. Počet migrantů narostl též 
na trase přes západní Balkán, kde v roce 2021 dle statistik agentury 
Frontex hranice nelegálně překročilo téměř 62 tisíc osob. Ve srovnání 
s rokem 2020 se jedná o nárůst o 129 %, oproti roku 2019 dokonce 
o 307 %. Stabilní migrační tlak v roce 2021 zažilo Řecko. Přes východní 
středomořskou trasu přišlo v roce 2021 do EU 20,5 tisíc migrantů, což 
je o 1,4 % více oproti předchozímu roku. Podobný setrvalý trend zazna-
menala i západní středomořská migrační trasa, na které Frontex v roce 
2021 zaznamenal okolo 18,5 tisíce osob, které nelegálně překročily hra-
nice ze severní Afriky do Španělska (nárůst o 7 %), dále také okolo 
22 tisíc migrantů doplulo na Kanárské ostrovy (pokles o 3 %).
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Migrační situaci v EU nicméně v roce 2021 nad rámec dění na těchto 
hlavních migračních trasách negativně ovlivnily dvě události, a to pře-
vzetí moci v Afghánistánu hnutím Talibán a migrační tlak vyvolaný bělo-
ruským režimem na východní hranici EU.

Rozpočet programu Pomoc na místě v roce 2021 činil 140 mil. Kč. Mezi 
prioritní oblasti programu v roce 2021 patřil region Balkánu, region 
Blízkého východu a širší Sahel. Vzhledem k situaci na východní hranici 
EU byla mimořádná pomoc zaslána také do Litvy.

PŘEHLED DARŮ Z PROGRAMU POMOC NA MÍSTĚ V ROCE 2021

PRIORITA Č. 1 – REGION BALKÁNU

 X Bosna a Hercegovina – Podpora zajištění základních 
potřeb migrantů a uprchlíků – 5 mil. Kč

Peněžní dar byl poskytnut Mezinárodní organizaci pro migraci (IOM) na 
zajištění základních potřeb migrantů a uprchlíků v zimním období. Z daru 
bylo nakoupeno teplé oblečení, boty, spací pytle, přikrývky, matrace 
a další vybavení pro více než 700 osob pobývajících mimo ubytovací 
centra. Realizace projektu byla ukončena v srpnu 2021.

 X Bosna a Hercegovina – Podpora dobrovolných návratů 
a systematického sběru dat – 20 mil. Kč

Cílem projektu Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) je podpora 
dobrovolných návratů migrantů z Bosny a Hercegoviny do zemí původu 
a podpora pravidelného a systematického sběru dat o migrantech 
nacházejících se na území Bosny a Hercegoviny. Cílovou skupinu tvoří 
až 40 000 osob v průběhu jednoho roku. Projekt byl zahájen v červenci 
2021. Realizace projektu by měla být ukončena v červnu 2022.

PRIORITA Č. 2 – REGION BLÍZKÉHO VÝCHODU 
A SEVERNÍ AFRIKY

 X Jordánsko – Podpora rozvoje podnikání syrských 
uprchlíků – 25 mil. Kč

Cílem projektu Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) 
bylo podpořit rozvoj podnikání syrských uprchlíků v Jordánsku, zejména 
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žen. Celkem bylo podpořeno 604 osob. Aktivity zahrnovaly školení 
v oboru kadeřnictví, krejčovství a kosmetika. Dále bylo budoucím 
živnostníkům poskytnuto školení technických a obchodních dovedností 
a právní poradenství za účelem umožnit vstup na formální pracovní 
trh. 70 vybraných příjemců pomoci obdrželo vstupní grant na pořízení 
vybavení a materiálu nezbytného pro zahájení jejich podnikání, byla 
jim poskytnuta právní pomoc při registraci podnikání a byli propojeni 
s potenciálními obchodními partnery z řad maloobchodů i velkoobchodů, 
aby mohli úspěšně zahájit své podnikání. Realizace projektu byla 
ukončena v prosinci 2021.

PRIORITA Č. 3 – ŠIRŠÍ SAHEL

 X Niger – Zřízení mobilní policejní jednotky  
na ochranu jižní hranice – 25 mil. Kč

Cílem projektu evropské mise EUCAP Sahel Niger je zřízení a vybavení 
mobilní policejní jednotky čítající cca 250 osob na ochranu jižní hranice 
Nigeru, v regionu Tillabéri. Permanentní ochrana této hranice je velkou 
výzvou. Přeshraniční terorismus (zejména při hranicích s Nigérií, Burkinou 
Faso a Mali), nelegální migrace, pašování drog a zbraní jsou bohužel 
velmi častým jevem. Projekt je spolufinancován ČR a Německem. 
V rámci projektu budou pořízena vozidla a technické vybavení, postaveny 
a vybaveny budovy a poskytnuto nezbytné zaškolení policejním 
jednotkám. Realizace projektu by měla být ukončena v červnu 2022.

 X Senegal – Podpora ekonomických příležitostí a prevence 
nelegální migrace ‑ 25 mil. Kč

Hlavním cílem projektu Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) je 
podpora ekonomických příležitostí pro navrátilce a potenciální budoucí 
migranty ze Senegalu. Projekt zahrnuje komplexní podporu drobného 
podnikání navrátilců a mladých Senegalců prostřednictvím tvorby nových 
pracovních míst, zlepšení přístupu k financování včetně mikrokreditů, 
k vybavení a novým technologiím či prostřednictvím školení technických 
a podnikatelských dovedností. Druhým cílem projektu je osvěta 
mladých lidí a jejich rodin, propagace ekonomických příležitostí pro 
mladé v Senegalu prostřednictvím sdílení úspěšných příběhů navrátilců 
a představení alternativ k nelegální migraci. Realizace projektu byla 
zahájena v listopadu 2021 a bude ukončena v říjnu 2022.
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DALŠÍ PODPOŘENÉ PROJEKTY

 X Maroko – Podpora společného projektu zemí V4 
a Německa – 23,3 mil. Kč

Peněžní dar byl poskytnut Mezinárodnímu centru pro rozvoj migračních 
politik (ICMPD) jako příspěvek ČR do 1. pilíře společného migračního 
projektu zemí V4 a Německa v Maroku v návaznosti na dohodu premiérů 
zemí V4 a Německa a usnesení vlády č. 922 ze dne 14. září 2020. 
Implementace projektu by měla být zahájena v průběhu roku 2022.

 X Litva – Materiální pomoc – 3,2 mil. Kč

V reakci na žádost litevského Ministerstva vnitra o pomoc v rámci 
Evropského mechanismu civilní ochrany (UCPM) byla do Litvy doručena 
materiální pomoc, která obsahovala 20 stanů, 100 skládacích lůžek 
s matrací, 500 dek, 20 topidel a 500 spacích pytlů ze zásob Hasičského 
záchranného sboru ČR. Litva o pomoc požádala v souvislosti s přílivem 
migrantů přes litevsko ‑běloruskou hranici.

 X Litva – Podpora migračního systému a ochrany hranic – 
13,5 mil. Kč

Peněžní dar udělený litevskému Ministerstvu vnitra v souvislosti s děním 
na litevsko ‑běloruské hranici bude využit zejména na výstavbu fyzické 
bariéry na této hranici, případně na zvyšování ubytovacích kapacit 
a přímou podporu migrantů a žadatelů o mezinárodní ochranu v zemi. 
Realizace bude probíhat do září 2022.

STÁLÝ ZDRAVOTNĚ HUMANITÁRNÍ PROGRAM MEDEVAC

Program MEDEVAC je vládní, zdravotně humanitární program ČR, který 
se zaměřuje na poskytování lékařské péče zranitelným skupinám obyva-
telstva v regionech zasažených migrací, zatížených velkým množstvím 
uprchlíků nebo v místech, kde není dostupná specializovaná odborná 
péče. Léčba je poskytována zdarma a výhradně civilistům (převážně 
ženám, dětem a starším osobám), kteří se nacházejí ve vážném zdra-
votním stavu, nebo jim jejich zdravotní stav neumožňuje vést důstojný 
život. Program je realizován na základě usnesení vlády České repub-
liky č. 956 ze dne 20. listopadu 2015, a to prostřednictvím vysílání 
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českých lékařských týmů do zahraničí, školení zdravotnického personálu 
a podpory projektů na budování a rozvoj zdravotnické infrastruktury.

V roce 2021 program MEDEVAC podpořil zdravotnictví a poskytl pomoc 
v celkem 15 prioritních zemích, a to na Blízkém východě (Irák, Jordánsko, 
Libanon), v Africe (Burkina Faso, Ghana, Mali, Mauritánie, Nigérie, 
Senegal), ve východní Evropě (Bělorusko, Gruzie, Ukrajina), ve Střední 
Asii (Afghánistán) a v Jižní Americe (Peru). Byly zde organizovány 
lékařské mise, školeni zdravotníci, evakuováni pacienti na léčení do ČR, 
ale i podpořeny zdravotní projekty a poskytnuty materiální dary. I přes 
pokračující pandemii spojenou s restrikcemi v souvislosti s pandemií 
covid‑19 se podařilo uskutečnit většinu plánovaných aktivit.

Rozpočet programu MEDEVAC v roce 2021 činil 55 mil. Kč. Vzhledem ke 
zrušeným či přesunutým aktivitám programu v roce 2020 v důsledku 
pandemie covid‑19 došlo k převedení nevyužité části rozpočtu z roku 
2020 do roku 2021. Celkem bylo tedy v roce 2021 z rozpočtu programu 
MEDEVAC vyčerpáno 76 mil. Kč.

Souhrn realizace programu MEDEVAC v roce 2021:

 X Do realizace programu se zapojilo 7 českých nemocnic  
(FN Bulovka, FN Brno, IKEM, FN Královské Vinohrady, FN Motol,  
FN Olomouc, VFN).

 X 12 operačních misí, na kterých se uskutečnilo 487 operačních 
výkonů v Ghaně, Jordánsku, Libanonu, Senegalu (dětská 
kardiochirurgie, gynekologie, oftalmologie, ORL, plastická chirurgie, 
traumatologie)

 X Evakuace 29 perzekuovaných zdravotníků a jejich rodinných 
příslušníků z Běloruska do ČR

 X 2 online školení zaměřená na pandemii covid‑19 ve spolupráci 
s IKEM (Peru) a fyzioterapii ve spolupráci s VFN (Ukrajina)

 X 2 školení zdravotnického personálu v zahraničí v oblasti 
gynekologie a infektologie (Gruzie, Irák)

 X 4 odborné stáže v České republice z Ghany, Ukrajiny a Senegalu 
(fyzioterapie, gynekologie)

 X Podpořeno 8 zdravotních projektů mezinárodních organizací 
(CARE Int., Caritas Int., ICRC, Lutheran World Federation, Světlo pro 
svět) v celkové výši 40 mil. Kč (Afghánistán, Burkina Faso, Gruzie, 
Irák, Keňa, Mali, Mauritánie, Nigérie)
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7 .3 Asistence krajanům

V roce 2021 pokračoval program poskytování asistence při přesídlení 
českým krajanům. Realizaci tohoto programu umožnilo přijetí usnesení 
vlády ze dne 8. prosince 2014 č. 1 014, kterým vláda schválila nové zá-
sady politiky vlády k přesídlování osob s prokázaným českým původem 
(krajanů) žijících v zahraničí. 

Účast v programu neznamená pro jeho účastníky automatické povolení 
trvalého pobytu. Jedná se o zjednodušení celé procedury, zejména tím, 
že stát přebírá odpovědnost za zajištění ubytovánía prostředků k poby-
tu. Tato zvýhodnění jsou však poskytována pouze osobám, u nichž je 
taková pomoc na místě, tedy osobám z ohrožených oblastí, nebo zdra-
votně, sociálně, či ekonomicky znevýhodněným příslušníkům českých 
krajanských komunit. 

V průběhu roku 2021 do ČR přesídlilo celkem 264 příslušníků 
českých krajanských komunit na Ukrajině, v Rusku a ve Venezuele. 
V případě Ukrajiny se jednalo zejména o příslušníky krajanských komu-
nit v Záporožské, Oděské a Žitomírské oblasti a z Kyjeva. Do konce roku 
z této skupiny 211 lidí nalezlo stálé bydliště i práci a zcela se osamostat-
nili, čímž došlo k naplnění účelu tohoto programu. Zbytek přesídlených 
krajanů se do místa trvalého usídlení stěhoval na počátku roku 2022. 
Největší množství krajanů se usídlilo v Praze a na území Plzeňského, 
Jihočeského, Středočeského a Ústeckého kraje. Partnerem MV při reali-
zaci tohoto programu byla i v roce 2021 Arcidiecézní charita Praha, která 
zajišťovala přímou práci s klienty.

Od počátku programu v roce 2015 do 31. prosince 2021 byly do ČR 
přesídleny celkem 2 004 osoby. Průměrná doba jejich pobytu v pře-
chodném ubytování zajištěném MV se zkrátila na 63 dnů, což je o 7 dnů 
méně než v roce 2020. Ke zkrácení doby pobytu došlo i přes to, že byl 
program realizován v komplikovaných podmínkách probíhající epidemie.

Program, který je v souladu s výše uvedeným usnesením vlády, je ote-
vřen k účasti příslušníkům českých krajanských komunit bez ohledu na 
zemi původu. Program bude pokračovat i v roce 2022, resp. s ohledem 
na zájem klientů i v letech následujících, přičemž lze předpokládat roz-
šíření cílové skupiny o krajany z dalších oblastí, zejména z Jižní Ameriky 
a zemí bývalého Sovětského svazu.
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7 .4 Mezinárodní policejní spolupráce

Ve dnech 28. až 30. 9. 2021 došlo k pravidelnému setkání ředitelů 
služeb cizineckých a pohraničních policií států V4 za účasti zástup-
ce rakouského ministerstva vnitra. Předsedající hostitelská země poskyt-
la účastníkům rozsáhlé informace o systému ochrany vnější schengenské 
hranice na území Maďarska, včetně návštěvy hranice se Srbskem (tech-
nické zařízení) a příslušného řídícího centra. Účastníci jednání se shodli, 
že je zásadní, aby i nadále pokračovala vzájemná spolupráce při ochraně 
vnější schengenské hranice a v boji proti nelegálnímu převaděčství.

Dne 29. listopadu 2021 proběhlo v ČR (Mikulově) zasedání hlavního 
hraničního zmocněnce ČR, Slovenska a zástupce hlavního velitele 
Hraniční stráže Polska (formou videokonference). Účastníci informovali 
o aktuální migrační situaci v jejich zemích. Slovenská strana v této sou-
vislosti informovala o podpisu bilaterální dohody, na základě které bude 
moci Slovensko vysílat policejní kontingenty na maďarsko ‑rumunskou 
a maďarsko ‑srbskou hranici.

Vzhledem k trvající epidemiologické situaci v ČR byla v roce 2021 v rámci 
krajských ředitelství PČR nastavena přísná opatření za účelem zabránění 
šíření pandemie covid‑19, a tak byly velmi omezeny společné aktivi‑
ty v oblasti mezinárodní policejní spolupráce (vzájemná vzdělávací 
soustředění, přímý výkon společných hlídek na území obou zúčastně-
ných států, součinnostní jednání atd.).

Pracovníci ŘSCP jsou pravidelnými účastníky jednání agentury Fron-
tex a speciálních tréninků v rámci pracovní skupiny zabývající se 
společnými návratovými operacemi (Direct Contact Points). V roce 
2021 zasedání probíhala kvůli pandemickým omezením formou web se-
minářů. Vzhledem k přísným podmínkám vstupu některých zemí klesl 
počet návratových operací. Nejčastější destinace návratových letů z Ně-
mecka byly balkánské státy (Srbsko, Kosovo, Severní Makedonie a Al-
bánie). Lety z dalších zemí (Francie, Itálie, Španělsko) mířily do Afriky. 
Obecným problémem, který přetrvává, je získávání náhradních cestov-
ních dokladů. Úspěšně probíhá i vracení osob linkovými lety. ČR se na 
akcích podílí méně, což je způsobeno počtem vracených cizinců a sku-
tečností, že většina návratů probíhá pozemní cestou.

ŘSCP sleduje možnosti, které nabízí agentura Frontex v rámci návratových 
operací a sleduje plány společných návratových operací realizovaných 
prostřednictvím agentury Frontex a zároveň neustále vyhodnocuje 
nabídky předmětných návratových operací, které porovnává s aktuálním 
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stavem osob jednak zajištěných a umístěných v zařízeních pro zajištění 
cizinců a stavem osob nacházejících se ve  věznicích ve výkonu trestu 
odnětí svobody nebo vyhošťovací vazbě s uloženým trestem vyhoštění. 
V době pandemie (omezené letové možnosti) byl návrat možný jedině 
prostřednictvím těchto letů. Vzhledem k počtu jednotlivých státních 
příslušností nebyla ČR organizátorem žádné společné návratové operace, 
přesto se aktivně účastní návratů organizovaných s odletem především 
z Vídně. V roce 2021 byly navráceny osoby do Nigérie, Gruzie či Vietnamu.

Cizinečtí policisté, převážně z týmů mobilní jednotky ŘSCP a Frontexu, 
se podíleli na společných akcích na různých úsecích evropských 
vnějších hranic (Řecko, Severní Makedonie, Srbsko). Dále byli součástí 
několika policejních kontingentů působících v Severní Makedonii, Srbsku 
a Maďarsku na základě dvoustranných dohod.41 V rámci akcí agentury 
Frontex byli cizinečtí policisté vysíláni na letiště, která jsou klíčovými 
body pro nelegální migraci. Rovněž zahraniční policisté byli nasazeni 
na inspektorátu cizinecké policie na mezinárodním letišti Václava Havla 
Praha.

Vzájemná výměna informací o dokladech úspěšně probíhá na platformě 
pracovního uskupení Rady EU Hranice/Falešné doklady, Výboru specialistů 
na doklady v rámci agentury Frontex a dalších organizací. Informace 
o dokladech jsou vyměňovány rovněž prostřednictvím informačních 
systémů (např. mezinárodní systém FADO). Prostřednictvím národních 
kontaktních míst na doklady v rámci EU+ lze kdykoliv požádat o pomoc 
partnerské státy. Nicméně ČR v rámci mezinárodní spolupráce v oblasti 
dokladů průběžně navazuje a udržuje kontakty i s experty mimo EU+ 
(Kanada, USA, Austrálie, Korejská republika).

Pravidelně jsou agentuře Frontex zasílána data z oblasti neregulérních 
cestovních dokladů, z oblasti nelegální migrace, vyhoštění, odbavených 
osob na vnější schengenské hranici aj. Dále je ŘSCP zapojeno do 
systému EUROSUR (Evropský systém ostrahy hranic), který slouží ke 
sdílení informací a kooperačních mechanismů. Data jsou poskytována 
také v rámci VAN (Vulnerability Assessment Network), což je koncepce 
vytvořená agenturou Frontex, která posuzuje zranitelnost při ochraně 
státních hranic (cílem je získat analytická data od jednotlivých členských 
států a posoudit připravenost jednotlivých států na neočekávaný migrační 
nápor; je monitorováno a hodnoceno technické vybavení, informační 
systémy, kapacity lidských zdrojů, finanční zdroje a infrastruktura 
vzhledem k ochraně vnějších schengenských hranic).

41 Podrobným přehledem o vysílání policistů disponuje policejní prezídium, do jehož kom-
petence vysílání policistů náleží.
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SPOLUPRÁCE SE SOUSEDNÍMI STÁTY42

Jedna z forem mezinárodní spolupráce jsou společné hlídky prováděné 
odbory cizinecké policie krajských ředitelství PČR43 s partnery ze sousedních 
států, které jsou využívané ke standardní policejní práci. Společné hlídky 
jsou zaměřeny na monitoring nelegální migrace, realizaci schengenského 
vnitrostátního pátrání, monitoring pohybu vozidel, přeshraniční trestnou 
činnost, pátrání po odcizených vozidlech, pachatelích trestných činů, 
kontrolu pobytového režimu cizinců, včetně pobytových kontrol v nočních 
klubech, kontrolu osob a vozidel. Výkon společných hlídek se dlouhodobě 
osvědčuje zejména z pohledu preventivního působení, výměny informací 
a zkušeností a obecně prohlubování přeshraniční spolupráce. Společné 
hlídky jsou plánovány s předstihem, avšak obě strany jsou schopny 
i reagovat dle potřeby operativně. Do společných hlídek jsou zařazováni 
policisté, kteří prošli speciálním vzděláváním.

V roce 2021 bylo uskutečněno celkem 75 společných hlídek policisty 
odborů cizinecké policie KŘP s útvary sousedních států. 
V porovnání s rokem 2020 se opět jedná o značný pokles, a to o 151 hlídek 
(tj. ‑66,8 %). Důvodem tohoto nízkého počtu byla trvající opatření 
v souvislosti s pandemií covid‑19, kdy po většinu měsíců roku 2021 
byl výkon společných hlídek pozastaven nebo zcela zrušen. Před rokem 
2020 byly roční počty společných hlídek cca 700 hlídek. Z celkového 
počtu proběhlo 53 česko ‑německých hlídek, 20 česko ‑polských 
a 2 česko ‑rakouské. Se slovenskou stranou neproběhla žádná hlídka. Více 
jak polovina společných hlídek byla realizována u OCP KŘP Libereckého 
kraje (41 hlídek), dále následovalo OCP KŘP Plzeňského (13), Ústeckého 
(11), Jihočeského (8) a Karlovarského kraje (2). Téměř polovina hlídek se 
konala na území ČR (48 %). Na území Německa proběhlo cca 29 % hlídek 
a zároveň na území Německa a ČR 8 %. Na území Polska bylo realizováno 
15 % hlídek. V rámci společných hlídek bylo kontrolováno cca 1 922 osob 
a řešeno 75 přestupků.

Realizace projektu Cross Border Security Cooperation (CBSC) – 
posílení přeshraniční spolupráce byla významně ovlivněna opatřeními 
proti šíření pandemie covid‑19. Vzhledem k této situaci byly aktivity 
realizovány (pokud to bylo možné) formou videokonferencí. Cílem projektu 
je zvýšit účinnost boje proti přeshraniční trestné činnosti a nelegální 
migraci na hranici a území ČR a Německa a v hraničním trojúhelníku mezi 

42 Jednotlivé formy spolupráce se sousedními státy jsou uvedeny v mezinárodních smlou-
vách o policejní spolupráci.

43 Netýká se vnitrozemských KŘP, tj. KŘP Praha, Středočeského kraje a kraje Vysočina.
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ČR, Polskem a Německem. Schengenská hranice mezi ČR a Německem, 
jakož i alternativní trasy přes Polsko, jsou typické pro různé druhy 
trestné činnosti. Vzhledem k opatřením proti šíření onemocnění covid‑19 
byl podán a schválen návrh na prodloužení realizace projektu do dubna 
2022. Realizována byla distanční výuka jazyků, vytvořeny návrhy sběru 
statistických dat o společných aktivitách a podílu na odhalování trestné 
činnosti a je vyhotovena společná regionální analýza v oblasti nelegální 
migrace. Před dokončením je společná pomůcka pro výkon společných 
hlídek a uskutečněna část zahraničních studijních pobytů (např. v Polsku 
a Švýcarsku). V listopadu 2021 se uskutečnila „Bezpečnostní konference 
Trojmezí“ v Liberci s účastí regionálních vedoucích představitelů 
bezpečnostních složek a vedení projektu.

Zásadní roli v rámci spolupráce se sousedními státy mají společná centra 
policejní a celní spolupráce, kdy spolupráce probíhá zejména v rámci 
získávání informací ke konkrétním cizincům, se kterými je vedeno řízení 
(prověrky v evidencích daného státu z důvodu ověření totožnosti osoby), 
při zprostředkovávání nabídek na předání a převzetí osob a koordinaci 
společných hlídek.

Důležitou roli v oblasti boje proti nelegální migraci, přeshraniční trestné 
činnosti, obchodu se ženami atd. hraje přímá operativní spolupráce 
s orgány sousedních států. Oddělení šetření trestné činnosti a do-
kumentace ŘSCP se snaží aktivně, dle svých možností, spolupracovat 
s bezpečnostními složkami Německa, Rakouska, Slovenska, Polska 
a Maďarska, neboť nezbytnost této spolupráce je velmi důležitá k efek-
tivnímu a rychlému jednání v boji s nelegální migrací. Tato spolupráce je 
navazována dle aktuální potřeby a situace. Kromě spolupráce zaměřené 
na oblast nelegální migrace a odhalování přeshraniční trestné činnosti, 
se jedná i o spolupráci v souvislosti s dokumentováním legální migra-
ce cizinců třetích zemí, spáchané formou fiktivních sňatků, účelových 
otcovství, zneužitím pracovních víz atp.

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI STÁTY

Kromě sousedních států je také úzká spolupráce navázána se státy, přes 
které vede hlavní migrační trasa mířící přes území ČR, a to s Maďarskem 
a Srbskem.

104



8NELEGÁLNÍ MIGRACE, PŘEVADĚČSTVÍ

V období od 1. ledna do 31. prosince 2021 bylo zjištěno celkem 
11 170 osob při nelegální migraci na území ČR. V porovnání s rokem 
2020 došlo k výraznému zvýšení počtu, a to o 4 077 osob (tj. +57,5 %). 
Z uvedeného počtu bylo 10 835 osob (tj. 97 %) zjištěno při nelegálním 
pobytu a 335 osob při nelegální migraci přes vnější schengenskou 
hranici ČR. Celkem bylo odhaleno při nelegální migraci 779 osob 
opakovaně (tj. 7 % z celkového počtu osob odhalených při nelegální 
migraci). To v meziročním srovnání představuje nárůst o 484 osob.

Při nelegální migrací přes vnější schengenskou hranici bylo zadrženo 
nejvíce státních příslušníků Ukrajiny (132), Ruska (48) a Velké Británie 
(33). Neregulérní cestovní doklad na vnější schengenské hranici použilo 
11 osob; nejčastěji občanů Gruzie (4 osoby) a Íránu (4 osoby).

8 .1 Nelegální migrace na území ČR

Od roku 2008 (vstup do schengenského prostoru) jsou sledovány dvě 
základní kategorie nelegální migrace na území České republiky:

1. Nelegální překročení vnější schengenské hranice ČR – v této 
kategorii jsou sledovány osoby, které nedovoleně překročily nebo se 
pokusily o nedovolené překročení vnější schengenské hranice (letiště) 
České republiky. Pod pojmem osoby rozumíme cizince a občany ČR.

2. Nelegální pobyt – v této kategorii jsou vykazováni cizinci zjiště-
ní na území ČR, včetně tranzitního prostoru na letištích (nelegální 
vstup, překročení platnosti nebo doby pobytu aj.). V této kategorii 
je zahrnuta i podkategorie tzv. tranzitní nelegální migrace (statová-
no od r. 2015, cizinci překračující nedovoleně většinou pozemní vnit-
roschengenské hranice s cílem pokračovat přes území ČR do dalších 
zemí EU/Schengenského prostoru).

Vývoj nelegální migrace po roce 2008 (27. prosince 2007 došlo k zásadním 
změnám v souvislosti se vstupem ČR do schengenského prostoru) uka-
zoval po prudkém snížení v roce 2010 postupné narůstání ročních počtů. 
Mezi jednotlivými roky se v období 2011–2014 jednalo o zvýšení v rozmezí 
7 až 16 %. Výrazná změna nastala v roce 2015, kdy v porovnání s rokem 

8.1
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2014 došlo k markantnímu nárůstu o 78 %. V roce 2015 byl tedy evidován 
od roku 2008 dosud nejvyšší roční počet zjištěných osob, které přices-
tovaly nelegálně. V roce 2016 došlo k výraznému poklesu, a to o 39 %. 
Pokles pokračoval i v roce 2017, ačkoliv již mírnější, kdy se v meziročním 
porovnání jednalo o snížení o 10 %. V roce 2018 se trend obrátil a počet 
osob zadržených při nelegální migraci začal opět narůstat. K významné-
mu zvýšení došlo v roce 2020 (+25 %), na což měla vliv situace v oblasti 
prevence proti šíření nemoci covid‑19 a tento nárůst ještě strměji po-
kračoval v roce 2021 (+58 %). Pokud budeme hodnotit roční počty 
od roku 2008 (tedy období 14 let), je počet za rok 2021 nejvyšší.

Tranzitní nelegální migrace44 přes území ČR je spojena s nelegálním 
vstupem hlavně ze Slovenska a Rakouska nebo leteckou cestou, kdy cílem 
je Německo a další státy západní a severní Evropy. Na tranzitní nelegální mi-
graci, a tím na oblast převaděčství, mělo v roce 2021 vliv mnoho okolností. 
Pokračoval vysoký migrační tlak na východostředomořské, resp. pokra-
čující západobalkánské migrační trase, která má dopad na vývoj tranzitní 
nelegální migrace přes území ČR. Hlavním místem soustředění migrantů 
zůstává Turecko, kdy jsou pak využívány nejvíce dvě hlavní trasy. První 
trasa vede do Řecka a následně přes Severní Makedonii/Albánii a Srbsko 
do Maďarska s pokračováním přes Slovensko/Rakousko a Českou republiku 
do Německa a dalších západních nebo severních zemí Evropy. Druhá trasa 
míří do Bulharska přes Rumunsko do Maďarska s pokračováním přes Slo-
vensko/Rakousko a ČR do Německa a dalších západo/severo ‑evropských 
zemí. Individuálně dochází k odchylkám, kdy cesta vede přes více zemí 
(např. Albánie ‑ Srbsko, Bosna a Hercegovina ‑ Chorvatsko), ale stále stej-
ným směrem. Na území Rumunska, Maďarska a Rakouska jsou využívány 
k dočasnému úkrytu nelegálních migrantů různé byty či hotely, které jsou 
označovány jako „safe house“. Od poloviny roku 2021 vzrostl význam vý-
chodní migrační trasy, konkrétně cesta z Běloruska do Litvy, posléze do 
Lotyšska a Polska, která však dosud neměla vliv na migrační situaci v ČR 
(na našem území dosud nebyl zaznamenán zvýšený počet migrantů dispo-
nujících žádostmi o azyl v Litvě, Polsku či Lotyšsku, nelze však vyloučit, že 
z uprchlických táborů nově zřízených v těchto zemích budou v budoucnu 
migranti za pomoci převaděčů pokračovat v cestě do zemí západní Evropy 
přes ČR). Dalším faktorem mající vliv na nelegální migraci, a to občanů 
Afghánistánu, mělo jistě postupné stahování vojsk armády USA z Afgháni-
stánu, které bylo dokončeno v červenci 2021, a následné ovládnutí většiny 
území Afghánistánu islamistickým hnutím Tálibán. 

Také stále trvající občanská válka na území Sýrie, která propukla v březnu 
2011, má za následek trvalý zájem části občanů opustit jejich domov a usa-
dit se v některém ze států, které jsou součástí schengenského prostoru. 

44 Jako podkategorie nelegální migrace samostatně vykazována od 17. června 2015.
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Také v roce 2020 většina tranzitujících osob využila dvě hlavní migrační tra-
sy, a to východostředomořskou (Turecko–Řecko, jak mořská, tak pozemní 
hranice) a západobalkánskou (hlavními vstupními místy do regionu z Řecka 
zůstává Albánie a Severní Makedonie, migrační trasy vedou dále směrem na 
sever zejména přes Srbsko, v menší míře přes Bulharsko nebo Rumunsko, 
a poté k maďarským hranicím, nebo se jedná o trasu přes Bosnu a Herce-
govinu, Chorvatsko a Slovinsko).

ČR zůstala i v roce 2021 pro tyto nelegální migranty především zemí 
tranzitní, k čemuž přispěl zejména méně lukrativní systém sociálních 
dávek a absence rodinných vazeb na území ČR.

V roce 2021 bylo odhaleno 1 330 osob při tranzitní nelegální 
migraci. Z počtu 486 osob bylo 1 168 zjištěno v souvislosti s pozemní 
hranicí a 162 osob se vzdušnou hranicí. Při meziročním srovnání došlo 
k vysokému nárůstu o 844 osob (tj. +173,7 %). V 1. pololetí 2021 bylo 
zjištěno 515 osob (tj. 8,7 %), kdežto ve 2. pololetí 2021 se již jednalo 
o 815 osob (tj. 61,3 %). V rámci měsíčního vývoje byly nejvyšší počty 
odhaleny v listopadu (222 osob) a prosinci (190), nízké počty v dubnu až 
červnu (44, 65 a 53 osob). Vliv na vývoj tranzitní nelegální migrace mají 
nejen opatření přijatá v ČR, ale i dalších států EU/Schengenu (zejména 
Maďarska) a států, které leží na hlavních migračních trasách dotýkajících 
se situace v ČR (Turecko, Řecko, balkánské státy aj.).

První místo ve statistice opět obsadili občané Afghánistánu (513 osob, 
tj. 38,6 %). Na druhém místě jsou občané Sýrie (394, tj. 29,6 %), 
kteří oproti ostatním příslušnostem měli vysoký podíl (zhruba jednu tře-
tinu) zjištění na vzdušné hranici (a z celkového počtu osob zjištěných 
na vzdušné hranici pak tvořili 75 %). Třetí místo patří občanům Maro‑
ka (133, tj. 10,0 %). Tyto 3 státní příslušnosti, které jsou shodné jako 
v roce 2020, se na celkovém počtu tranzitní nelegální migrace podílely 
ze 78 %. S odstupem ve statistice následovali občané Turecka (50 osob), 
Alžírska (44), Pákistánu (42), Tuniska (31), Iráku (31) aj. U prvních 
3 státních příslušností je vykázán také nejvyšší meziroční nárůst: obča-
né Afghánistánu o 374 osob (tj. +269,1 %), občané Sýrie o 311 osob 
(tj. +347,7 %) a občané Maroka o 71 osob (tj. +114,5 %). Poklesy jsou 
u některých příslušností pouze v minimálních počtech.

S nelegální migrací je úzce propojeno zneužívání azylových procedur. 
Jedná se především o případy, kdy cizinci ze třetích zemí, kteří požádají 
v určitém státě o poskytnutí ochrany ve formě azylu, nemají zájem zůstat 
v dané zemi, ale chtějí dále neoprávněně pokračovat do jiné země. Většinou 
je i pravidlem, že stát, ve kterém osoba požádá o azyl, je prvním státem 
schengenského prostoru. Nebo se jedná o stát uvnitř schengenského 
prostoru, kdy je osoba při svém nelegálním pobytu poprvé zadržena.
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STATISTIKY

V období od 1. ledna do 31. prosince 2021 bylo zjištěno celkem 
11 170 osob při nelegální migraci na území ČR. V porovnání s rokem 
2020 došlo k výraznému zvýšení počtu, a to o 4 077 osob (tj. +57,5 
%). Z uvedeného počtu bylo 10 835 osob (tj. 97 %) osob zjištěno 
při nelegálním pobytu a 335 osob při nelegální migraci přes vnější 
schengenskou hranici ČR.

Celkem bylo odhaleno při nelegální migraci 779 osob opakovaně 
(tj. 7 % z celkového počtu osob odhalených při nelegální migraci). To 
v meziročním srovnání představuje nárůst o 484 osob.

Tabulka 7:
Nelegální migrace v ČR v roce 2021 – TOP 10 dle kategorií

Nelegální migrace v ČR

Nelegální pobyt Zjištěno 
osob tj. % Nelegální migrace přes 

VSH
Zjištěno 
osob tj. %

Celkem 10 835 100,0 Celkem 335 100,0

z toho TOP 10: z toho TOP 10:

Ukrajina 5 844 53,9 Ukrajina 132 39,4

Moldavsko 1 548 14,3 Rusko 48 14,3

Afghánistán 529 4,9 Velká Británie 33 9,9

Sýrie 428 4,0 Izrael 21 6,3

Vietnam 309 2,9 Turecko 15 4,5

Gruzie 271 2,5 Gruzie 14 4,2

Rusko 180 1,7 Moldavsko 10 3,0

Uzbekistán 172 1,6 Indie 7 2,1

Maroko 142 1,3 Spojené státy americké 7 2,1

Turecko 113 1,0 Sýrie 6 1,8

Zdroj: ŘSCP

Z hlediska státních příslušností byli od roku 2008 tradičně nejpočetnější 
skupinou odhalených osob při nelegální migraci občané Ukrajiny. V roce 
2015 došlo v rámci velké migrační vlny ke změně a první místo obsadili 
občané Sýrie. Po opadnutí migrační vlny se od roku 2016 na první 
místo opět vrátili občané Ukrajiny. Celkem bylo v roce 2021 odhaleno 
5 976 občanů Ukrajiny (tj. 53,5 %). Na dalších místech se ve statistice 
umístili občané Moldavska (1 558 osob, tj. 13,9 %), Afghánistánu 
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(529, tj. 4,7 %), Sýrie (434, tj. 3,9 %) a Vietnamu (310, tj. 2,8 %). 
V porovnání s rokem 2020 se na prvních dvou místech jedná o stejné 
státní příslušnosti (Ukrajina a Moldavsko). U občanů Afghánistánu 
došlo k posunu směrem vzhůru z 6. místa na 3. pozici a u občanů Sýrie 
z 9. místa na 4. místo. Občané Vietnamu klesli o jedno místo. Těchto 
5 státních příslušností se na celkovém počtu zjištěných osob při nelegální 
migraci podílí ze 79 %.

V rámci členění dle pohlaví bylo při nelegálním pobytu zastoupeno více 
mužů (85,6 %) než žen.

8 .2 Napomáhání k nelegální migraci

Po vstupu ČR do schengenského prostoru (prosinec 2007) se problema-
tika napomáhání k nelegální migraci přes státní hranice (převaděčství) 
přesunula spíše k napomáhání k nelegálnímu pobytu na území ČR (for-
mou účelového sňatku, zneužívání institutu souhlasného prohlášení 
rodičů o určení otcovství, obstarávání padělků různých potvrzení nutných 
k pobytu atd.). V roce 2015 v souvislosti s tranzitní nelegální migrací do-
šlo ke změně trendu a převládalo napomáhání k nelegální migraci přes 
státní hranice, tedy pomoc při překročení hranic do ČR a následnému 
pohybu přes naše území do zemí západní Evropy a Skandinávie. Po útlu-
mu nelegální migrační vlny v roce 2016 se hlavní trend v napomáhání 
k migraci vrátil opět spíše do oblasti k napomáhání k nelegálnímu pobytu 
na území ČR. V roce 2021 se výrazněji zvýšil počet osob zjištěných při 
tranzitní nelegální migraci (vysoká míra pomoci dalších osob) a záchyty 
napomáhajících osob byly opět četnější.

Dle informací NCOZ byl v roce 2021 zaznamenán vznik nových organi-
zovaných skupin za účelem napomáhání k nelegální migraci, a to i v ČR. 
Jejich členy tvoří z části osoby státní příslušnosti ČR, které jsou nejčastě-
ji ve věku od 20 do 40 let a pocházejí ze sociálně slabé vrstvy obyvatel. 
V hierarchii organizovaných skupin působí především na pozicích zajišťo-
vatelů vozidel určených pro transport nelegálních migrantů, nebo na po-
zicích řidičů jednotlivých převozů. Dalšími členy těchto organizovaných 
skupin pachatelů jsou občané Ukrajiny, Sýrie a Vietnamu s dlouhodobým 
nebo trvalým pobytem na území ČR. Všechny tyto organizované skupiny 
jsou tvořeny členy působícími v několika státech.

Napomáhání k nelegální migraci je realizováno i formou zajištění neregu‑
lérních dokladů. Neregulérní doklady byly předkládány cizinci v rámci 
pobytového řízení, při výkonu práce, po skončení legálního pobytu nebo 
při nelegální migraci přes území ČR. Mezi hlavní státní příslušnosti, které 
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využívaly neregulérní cestovní doklady k pobytu, resp. k neoprávněné 
výdělečné činnosti, patřili občané Ukrajiny a Moldavska.45 V případě nele-
gálního vstupu na území se jednalo zejména o vstup občanů Sýrie, kteří 
byli zjištěni na příletu vnitroschengenskými lety z Řecka (zneužití zejmé-
na českých, řeckých a bulharských dokladů). Kromě cestovních dokladů 
byly zjištěny padělané/pozměněné povolení k pobytu, řidičské průkazy, 
potvrzení o zajištění ubytování, lékařské zprávy o provedení testu na co-
vid‑19, rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, zdravotní pojištění, 
rejstříky trestů, doklady o absolvování rekvalifikačních kurzů aj.

V roce 2021 pokračovala činnost mezinárodních cizojazyčných zločinec-
kých skupin částečně působících v ČR a částečně v zahraničí. Tyto sku-
piny se podílely na obstarávání padělaných nebo pozměněných osobních 
dokladů sloužících k legalizaci pobytu migrantů (a jejich následnému ne-
legálnímu zaměstnávání), kteří se již na území evropských států včetně 
ČR nacházejí, nebo se s jejich pomocí snaží nelegální migranti dostat do 
zemí schengenského prostoru. Tato činnost je doménou zejména ukra-
jinské komunity.

K legalizaci pobytu na území ČR byly i nadále užívány účelově uzavřené 
sňatky. Často se jedná o totožný modus operandi, kdy občanky ČR 
uzavřely sňatek na území ČR i mimo území ČR (Tunisko, Egypt aj.) 
s cizinci za předstíraným účelem sloučení rodiny, a to za finanční úplatu, 
kterou jim přislíbil organizátor. Na základě uzavřeného sňatku požádá 
cizinec na zastupitelském úřadu o přechodný pobyt na území ČR.46 
Následně je osobě uděleno krátkodobé vízum za účelem rodinným, kdy 
cizinec na základě takto uděleného víza přicestuje na území ČR. Jako 
další modus operandi se jedná o případy, kdy občanky ČR po uzavření 
sňatku umožnily pobyt občanu třetí země na území jiného členského státu 
(českým ženám, jako občankám EU, byla administrativně zařízena práce 
a bydliště v jiném členském státě EU a jejich manželé pak na základě 
účelových sňatků požádali o pobyt v tomto státě z důvodu sloučení 
rodiny). Prošetřování případů s cílem odhalení účelově uzavřených 
manželství probíhá jak na základě vlastní vyhledávací činnosti policie, 
tak i na základě poznatků jiných osob a dalších orgánů státní správy. 
Odbory cizinecké policie KŘP jsou taktéž prováděny pohovory na základě 
žádostí zastupitelských úřadů ČR v souvislosti s ověřováním informací při 

45 Tyto osoby se nechávají zaměstnat v různých firmách, kde se vydávají za občany EU 
a předkládají padělky zejména rumunských dokladů, čímž se vyhýbají zdlouhavému 
procesu pracovního povolení, případně prověřování legálnosti svého pobytu. Tyto pa-
dělky předkládají zaměstnavateli a kontrolním orgánům pouze při výkonu své práce, 
mimo výkon práce se prokazují svými platnými cestovními pasy, často s povoleným 
pobytem v Polsku.

46  Ve smyslu § 26 z. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR.
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udělování pobytového oprávnění cizincům žádajícím o pobyt zejména za 
účelem sloučení rodiny, např. po uzavřeném sňatku.47 V roce 2021 bylo 
provedeno 158 pohovorů, z toho se polovina týkala občanů Tuniska (80 
osob, tj. 50,6 %), dále občanů Egypta (25 osob), Alžírska (12), Turecka 
(10), Vietnamu (10) atd. Naprosto převládal účel pobytu rodinný – 
manžel (155 osob).

Pracovníky oddělení dokumentace OCP KŘP byly řešeny i osoby, které 
napomáhaly k pobytu formou účelového otcovství (institut souhlasného 
prohlášení rodičů), tzn. zapsání občana EU/cizince jako rodiče do rodného 
listu dítěte za úplatu nebo organizování této činnosti. Mezi identifikované 
formy zneužití tohoto institutu patří způsob, kterým se cizinec nechá 
zapsat jako otec či matka, dále jen rodič českého dítěte (ať již narozeného 
či ještě nenarozeného), a žádá následně o pobyt za účelem sloučení 
s občanem ČR. Dále je to způsob, kdy se český občan nechá zapsat jako 
rodič dítěte cizince (ať již narozeného či ještě nenarozeného) a způsob, 
kdy se cizinec nechá zapsat jako rodič dítěte cizince, který má již na 
území ČR trvalý pobyt. K utlumení tohoto jevu přispěla úprava zákona 
č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR v roce 2014 (znalecký posudek 
– genetická zkouška48).

Napomáhání k neoprávněnému pobytu probíhá také zneužitím povolení 
k přechodnému pobytu na základě souhlasného prohlášení o sloučení 
druh ‑družka s občanem ČR. Občané ČR za úplatu na pracovištích 
OAMP MV čestně prohlásí, že žijí s občany třetích zemí v uvedeném 
partnerství, kteří následně, jako jejich rodinní příslušníci, žádají o povolení 
k přechodnému pobytu. Tím napomáhají k získání jejich neoprávněného 
pobytu na území ČR, ale i v rámci celé EU.

Kontroly byly odbory cizinecké policie prováděny také při konání 
jazykových zkoušek z českého jazyka cizinci. Jednalo se o kontroly 
cizinců žádajících o povolení k trvalému pobytu či získání státního 
občanství ČR, se zaměřením na kontrolu pravosti a platnosti předkládaných 
cizozemských dokladů totožnosti účastníků zkoušky a ověření, že doklad 
totožnosti předkládá a zkoušku skládá skutečně konkrétní žadatel, 
a to z důvodu nebezpečí zneužití identity či jiného podvodného jednání 
při absolvování zkoušky z českého jazyka a získání Osvědčení.

47  Požadování vysvětlení v souladu s § 167 odst. 1 písm. c) z. č. 326/1999 Sb.
48  Dle § 7 odst. 2 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR, dítě (jehož matka není 

občankou ČR, státu EU ani nemá trvalý pobyt na území ČR, ani není bezdomovkyní) 
nabývá státní občanství ČR dnem, kdy bylo učiněno souhlasné prohlášení rodičů o ur-
čení otcovství státního občana ČR, pokud rodiče prokázali matričnímu úřadu genetickou 
zkoušku formu znaleckého posudku.
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Dále byly policisty skupin dokumentace OCP prověřovány poznatky 
vedoucí k činnosti osob napomáhajících k neoprávněnému zaměst‑
návání. Jedná se zejména o případy, že osoby zprostředkují zaměstnání 
cizincům, kteří nemají platné povolení k zaměstnání, nebo z důvodu 
snazšího nástupu do zaměstnání těmto osobám opatří padělané či jinak 
pozměněné doklady totožnosti v úmyslu, aby byly užity jako pravé.

STATISTIKY

V roce 2021 bylo zjištěno 52 osob, které napomáhaly k nelegální 
migraci. V porovnání s předchozím rokem došlo ke zvýšení o 15 osob 
(tj. +40,5 %). V rámci formy napomáhání se u 34 osob (tj. 65,4 %) 
jednalo o převádění přes hranici, 8 osob se podílelo na účelovém sňatku, 
6 na účelovém otcovství a 4 osoby na účelovém společném soužití druh/
družka. Z hlediska státní příslušnosti se jednalo nejčastěji o občany ČR 
(18 osob), Rumunska (8), Srbska (4) a Ukrajiny (4).

Tabulka 8:
Napomáhání k nelegálnímu pobytu nebo překročení hranic – 
porovnání roku 2020/2021

Rok 2020 tj. % 2021 tj. %

Změna oproti 
předchozímu 
období

v % absolutní 
číslo

Celkem osob 37 100,0 52 100,0 40,5 15

z toho způsob napomáhání k NM:     

účelový sňatek a jeho organizování 15 40,5 8 15,4 ‑46,7 ‑7

účelové otcovství a jeho 
organizování 0 0,0 6 11,5 +100,0 6

umožnění nel. překročení SH 22 59,5 34 65,4 54,5 12

jiné umožnění nel. pobytu** 0 0,0 4 7,7 +100,0 4

** např. obstarávání víz, falešných dokumentů apod.

Zdroj: ŘSCP
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9NÁVRATY

V roce 2021 bylo celkem zaznamenáno 6 155 správních rozhodnutí 
o návratu. Z tohoto počtu bylo zaznamenáno 5 050 pravomocných 
rozhodnutí o správním vyhoštění. V roce 2021 bylo dále zaznamenáno 
1 105 rozhodnutí o uložení povinnosti opustit území, čímž v mezi-
ročním srovnání došlo k nárůstu téměř o jednu čtvrtinu (23,1 %) 

Nejvíce zastoupenou skupinu cizinců s vydaným pravomocným rozhod-
nutím o správním vyhoštění tvořili státní příslušníci Ukrajiny, Moldavska 
a Sýrie.

V oblasti dobrovolných návratů realizují své programy asistovaných 
dobrovolných návratů odbor azylové a migrační politiky Minis‑
terstva vnitra ČR, Mezinárodní organizace pro migraci a Správa 
uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. V roce 2021 bylo realizo-
váno celkem 513 dobrovolných návratů cizinců ze třetích zemí. 
V rámci tohoto počtu bylo 361 asistovaných dobrovolných návratů cizin-
ců realizováno MV ČR, 133 dobrovolných návratů cizinců bylo realizová-
no IOM a 19 asistovaných dobrovolných návratů žadatelů o mezinárod-
ní ochranu bylo realizováno SUZ. Nejčetněji byli mezi těmito navrátilci 
zastoupeni státní příslušníci Ukrajiny (172), Moldavska (83), Mongolska 
(63) či Uzbekistánu (42).

Návratová politika je neodmyslitelnou součástí migrační politiky jako cel-
ku. Její snahou je snížení a vypořádání se s následky nelegální migrace 
prostřednictvím úzké spolupráce se třetími zeměmi v rámci readmisní 
politiky. Tzv. readmisní politiku, předávání/zpětné přebírání nelegálně 
pobývajících osob, je třeba řešit v širším kontextu mezinárodní spolu-
práce, která přesahuje oblast migrace.

Návrat cizince může být buď dobrovolný, nebo nucený. Dobrovolný 
návrat zajišťuje cizinci bezpečný a důstojný návrat do země původu 
nebo do jiného státu, který cizinci umožní vstup na své území. Navrace-
jící se osoba cestuje jako běžný turista, bez asistence policie nebo jiných 
státních orgánů. Návrat probíhá letecky, případně pozemní cestou, v zá-
vislosti na cílové destinaci a preferencích navracejících se osob. Státní 
instituce v zemi návratu nejsou informovány o příjezdu navracejících 
se osob, ani o okolnostech jejich pobytu v zemi, ze které se navracejí. 
Nucený návrat se týká cizinců, kteří na území pobývají neoprávněně, 
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nebo jim byl soudy uložen trest vyhoštění a jsou nuceni opustit území. 
Pokud nevyužijí možnosti zažádat o dobrovolný návrat, je nutno přistou-
pit k nucenému návratu. V České republice je vždy upřednostňována 
možnost realizace vycestování formou dobrovolnou před návratem nu-
ceným, o čemž vypovídají i statistické údaje.

9 .1 Správní rozhodnutí o návratu

V roce 2021 bylo celkem evidováno 6 155 správních rozhodnutí 
o návratu. Správní rozhodnutí o návratu může mít podobu rozhodnutí 
o povinnosti opustit území nebo rozhodnutí o správním vyhoštění.

ROZHODNUTÍ O POVINNOSTI OPUSTIT ÚZEMÍ

V roce 2021 bylo vydáno celkem 1 105 rozhodnutí o uložení povinnosti 
opustit území ČR49. V meziročním srovnání došlo ke zvýšení o téměř 
jednu čtvrtinu (+207 osob, tj. +23,1 %). Ve statistice převládají opět 
výrazně občané Ukrajiny (318 osob, tj. 28,8 %), kdy téměř polovina 
je vykázána u KŘP Praha. Meziročně došlo u občanů Ukrajiny k téměř 
čtvrtinovému nárůstu (+60 osob, tj. +23,3 %). Následují občané 
Afghánistánu (167 osob, tj. 15,1 %), u kterých je meziročně vykázáno 
nejvyšší zvýšení počtu (+145 osob, tj. +659,1 %). Jako třetí v pořadí 
jsou občané Vietnamu (108 osob, tj. 9,8 %, +11 osob). Tyto tři státní 
příslušnosti se podílejí na celkovém počtu z 54 %. 

V roce 2021 bylo ve 40 případech (‑46 případů) rozhodováno ve věci 
odvolání proti rozhodnutí o povinnosti opustit území České republiky. 
V 16 případech bylo odvolání zamítnuto, v 8 případech bylo vyhověno, 
ve 13 případech bylo rozhodnutí zrušeno a vráceno a ve 3 případech 
byl změněn výrok rozhodnutí. V 202 případech (+115 případů) bylo 
rozhodováno ve věci odvolání proti rozhodnutí o povinnosti opustit území 
členských států Evropské unie, kdy ve 122 případech bylo odvolání 
zamítnuto, ve 29 případech bylo vyhověno, ve 42 případech bylo 
rozhodnutí zrušeno a vráceno a v 9 bylo rozhodnutí změněno.

ROZHODNUTÍ O SPRÁVNÍM VYHOŠTĚNÍ

Správním vyhoštěním se rozumí správní rozhodnutí, kterým je současně 
ukončen pobyt cizince na území, stanovena doba k vycestování z území 

49 Institut rozhodnutí o povinnosti opustit území byl zaveden v návaznosti na tzv. návrato-
vou směrnici od ledna 2011, a to podle § 50a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců.
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a určena doba, po kterou nelze umožnit cizinci vstup na území člen-
ských států Evropské unie. Dobu, po kterou nelze umožnit cizinci vstup 
na území členských států Evropské unie, stanoví Policie ČR na základě 
přesných podmínek stanovených zákonem.

V roce 2021 bylo zaevidováno celkem 4 987 cizinců s vydaným pra‑
vomocným rozhodnutím o správním vyhoštění, což ve srovnání 
s předchozím rokem představuje pokles o 1 398 osob (tj. ‑21,9 %). 
Nejvíce zastoupenou skupinu cizinců s vydaným pravomocným rozhod-
nutím o správním vyhoštění, kteří byli evidováni v roce 2021, tvořili 
stejně jako v předchozích letech občané Ukrajiny (2 718 osob). Na 
celkovém počtu osob se podílí více jak z poloviny (54,5 %), kdy v me-
ziročním porovnání u nich došlo k nejvyššímu meziročnímu poklesu, 
a to o 1 515 osob (tj. ‑35,8 %). S velkým odstupem se opět na druhém 
místě umístili státní příslušníci Moldavska (984 osob, tj. 19,7 %), 
u kterých byl evidován mírný pokles počtu (‑66 osob, tj. ‑6,3 %). Třetí 
místo obsadili státní příslušníci Sýrie (245 osob, tj. 4,9 %), u nichž 
došlo k nejvyššímu meziročnímu zvýšení (+213 osob, tj. 665,6 %), 
a tím se po letech dostali do TOP 5 státních příslušností (naposledy to 
bylo v roce 2015 při veliké vlně nelegální migrace). Čtvrté místo nále-
ží občanům Gruzie (123 osob, tj. 2,5 %), u nichž nedošlo meziročně 
k výrazné změně (pouze o 2 osoby více). Páté místo obsadili občané 
Maroka (104, tj. 2,1 %), u nichž je vykázán druhý nejvyšší meziroční 
nárůst (+70 osob, tj. +205,9 %) a poprvé se objevili v TOP 5 státních 
příslušností. Celkově těchto 5 státních příslušností tvořilo 84 % z cel-
kového počtu osob s vydaným pravomocným rozhodnutím o správním 
vyhoštění, zbylých 16 % připadalo na dalších 57 státních příslušností. 

V roce 2021 bylo zaznamenáno 5 050 pravomocných rozhodnutí 
o správním vyhoštění.50

Z hlediska důvodů (celkem bylo v roce 2021 evidováno 6 562 důvodů 
pro vydání rozhodnutí o správním vyhoštění) největší podíl představo-
vala opět kategorie nelegálního pobytu (4 661 důvodů, tj. 71,0 %), dále 
následovala kategorie porušení zákona o zaměstnanosti (1 094 osob, 
tj. 16,7 %). Dalšími důvody bylo neuposlechnutí rozhodnutí o vyhoštění 
(304 důvodů, tj. 4,6 %), prokázání se neregulérním dokladem (210, 
tj. 3,2 %) a ostatní důvody (293, tj. 4,5 %).

50  Jedné osobě může být v daném časovém období vydáno více rozhodnutí.
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9 .2 Realizace rozhodnutí o návratu

DOBROVOLNÉ NÁVRATY

Česká republika preferuje možnost dobrovolného návratu před návratem 
nuceným. Problematika dobrovolných návratů je na národní úrovni 
upravena zákonem o pobytu cizinců ustanovením § 123a. Ministerstvo 
může nést i náklady spojené s dobrovolným návratem cizince, který je 
zajištěn za účelem správního vyhoštění nebo kterému byla rozhodnutím 
o správním vyhoštění stanovena lhůta k vycestování a který na území 
pobývá bez platného oprávnění k pobytu. OAMP je kompetentní posoudit 
žádost podanou cizincem a jeho žádosti případně vyhovět a návrat 
realizovat. Dobrovolná repatriace je dále upravena zákonem o azylu, 
kdy na základě ustanovení § 54a Ministerstvo vnitra může, je ‑li to 
ve veřejném zájmu, nést náklady spojené s dobrovolným návratem.

V souvislosti s problematikou dobrovolných návratů a návratů obecně je 
z pohledu právní úpravy podstatná také legislativa EU. Konkrétně se pak 
jedná o Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 
16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských stá-
tech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích 
zemí. 

V oblasti dobrovolných návratů realizují své programy asistovaných 
dobrovolných návratů MV, SUZ a také IOM. Ministerstvo vnitra a IOM 
se ve svém programu soustředí především na cizince, kterým bylo vydá-
no rozhodnutí o správním vyhoštění nebo rozhodnutí o povinnosti opustit 
území. SUZ prostřednictvím svého programu poskytuje pomoc s dobro-
volným vycestováním do země původu bývalým žadatelům o mezinárod-
ní ochranu.

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) od 1. dubna 2019 do 31. květ-
na 2022 realizuje projekt Asistované dobrovolné návraty a reintegrace, 
který je financován v rámci národního programu Azylového a migrač-
ního fondu (AMIF) a rozpočtu MV ČR. Hlavním cílem tohoto projektu je 
přispět k efektivnímu řízení migrace prostřednictvím komplexní podpory 
konceptu asistovaných dobrovolných návratů a reintegrace a podpořit 
udržitelnou reintegraci navrátilců do zemí původu.

U všech těchto programů dobrovolných návratů zajišťují Ministerstvo 
vnitra, SUZ a IOM nejen samotnou realizaci dobrovolného návratu, ale 
také veškeré související poradenství a asistenci, které jsou pro efek-
tivní, rychlé a úspěšné uskutečnění návratu nezbytné. Mezi zajišťované 
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služby patří poskytování informací o dobrovolném návratu cizincům 
umístěným v přijímacích a pobytových střediscích pro žadatele o mezi-
národní ochranu a v zařízeních pro zajištění cizinců. Rovněž se provádí 
návratové poradenství poskytované cizincům s povinností opustit území 
ČR, na které nebyl uplatněn institut zajištění. V souvislosti s návratovým 
poradenstvím je dotčeným cizincům poskytována asistence při komuni-
kaci se zastupitelskými úřady jejich zemí původu, nejčastěji v souvislosti 
s vyřízením náhradního cestovního dokladu. IOM může také v přípa-
dě potřeby pro cizince zajistit tranzitní asistenci a asistenci po příletu 
do země původu. 

Kromě možnosti využít některého z fungujících programů asistovaných 
dobrovolných návratů mohou bývalí žadatelé o mezinárodní ochranu, 
cizinci s ukončeným pobytem nebo cizinci se správním vyhoštěním vy-
cestovat spontánně na vlastní náklady. 

V průběhu roku 2021 bylo realizováno celkem 513 dobrovolných 
návratů cizinců ze třetích zemí. V rámci tohoto počtu bylo 361 asi‑
stovaných dobrovolných návratů cizinců realizováno MV ČR, 133 
dobrovolných návratů cizinců bylo realizováno IOM a 19 asistovaných 
dobrovolných návratů žadatelů o mezinárodní ochranu bylo realizováno 
SUZ. Nejčetněji byli mezi těmito navrátilci zastoupeni státní příslušníci 
Ukrajiny (172), Moldavska (83), Mongolska (63) či Uzbekistánu (42). 

a) Dobrovolné návraty realizované OAMP

Ministerstvo vnitra, konkrétně odbor azylové a migrační politiky, realizu-
je vlastní program dobrovolných návratů od ledna roku 2017. Program 
dobrovolných návratů OAMP se řídí základními pravidly, danými ustano-
vením § 123a zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců. Aktuální cílovou 
skupinou programu, v souladu s výše uvedeným zákonným ustanove-
ním, jsou cizinci, kterým bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění.

V rámci realizace dobrovolného návratu MV zajišťuje nejen samotnou 
realizaci dobrovolného návratu, ale také veškeré související poradenství 
a asistenci, které jsou pro efektivní, rychlé a úspěšné uskutečnění návra-
tu nezbytné. Ministerstvo vnitra za podpory Azylového, migračního a in-
tegračního fondu (AMIF) realizuje od 1. dubna 2020 do 31. prosince 2022 
projekt s názvem Posílení návratových kapacit MV ČR. Cílem tohoto projek-
tu je posílení kapacity a zkvalitnění návratového aparátu MV tak, aby byla 
celorepublikově zajištěna maximální dostupnost této služby, a díky tomu 
zásadně navýšen počet realizovaných návratů a zefektivněn celý proces 
navracení. V roce 2020 byla v rámci zmíněného projektu zřízena celkem 
4 detašovaná pracoviště oddělení dobrovolných návratů OAMP v regionech 

117



a to v zařízeních pro zajištění cizinců (ZZC Balková, ZZC Bělá ‑Jezová, 
ZZC Vyšní Lhoty) a v rámci OAMP Brno. Mezi úkony zajišťované od-
dělením dobrovolných návratů patří především poskytování informací 
o dobrovolném návratu cizincům umístěným v zařízeních pro zajištění 
cizinců. Návratové poradenství se dále poskytuje cizincům s vydaným 
rozhodnutím o správním vyhoštění, zrušeným pobytem, trestem vyhoš-
tění či s rozhodnutím o povinnosti opustit území, na které nebyl uplatněn 
institut zajištění. V souvislosti s návratovým poradenstvím je dotčeným 
cizincům také poskytována asistence při komunikaci se zastupitelskými 
úřady jejich zemí původu, nejčastěji v souvislosti s vyřízením náhradního 
cestovního dokladu. Pokud se cizinec rozhodne využít možnosti dobro-
volného návratu, ministerstvo zajišťuje realizaci návratu a dbá přitom na 
potřeby a preference jednotlivých cizinců; například co se týče požadav-
ků na cílovou destinaci. 

V roce 2021 bylo MV realizováno celkem 361 dobrovolných ná‑
vratů. Z uvedeného počtu bylo 313 osob umístěno v zařízeních pro 
zajištění cizinců. Nejčastěji byl dobrovolný návrat realizovaný Minister-
stvem vnitra u státních příslušníků Ukrajiny (161 osob), Moldavska 
(81 osob) a s velkým odstupem pak Albánie (21 osob). Celkem se 
podařilo úspěšně realizovat dobrovolný návrat cizinců 24 různých stát-
ních příslušností.  

V roce 2021 byla realizace navracení nadále vystavena dopadům 
pandemie covid‑19. Oddělení dobrovolných návratů se potýkalo při 
přípravě návratů především s problémy ohledně podmínek a opatření 
jednotlivých států ke vstupu na jejich území či s omezením dostupnos-
ti leteckých spojení. V prvním čtvrtletí roku 2021 se pohybovaly počty 
navrácených cizinců měsíčně navzdory uzavření téměř celé ekonomiky 
stabilně v rozmezí (24–39 cizinců). V jarních a letních měsících potom 
došlo k mírnému snížení měsíčních vycestování a v posledním čtvrtletí 
opět k nárůstu v rozmezí (29–57 cizinců), když nejvíce cizinců bylo na-
vráceno během prosince v počtu 57.

Většina navracejících cizinců v souvislosti s pandemií covid‑19 podstoupila 
před odletem PCR test, který byl mnohdy podmínkou ke vstupu na území 
jednotlivých států. Mimořádně náročná byla například příprava návratů 
do Číny, ale rovněž do dalších států jako například Filipíny, Mongolsko 
či Tunisko. V roce 2021 se celkově navýšil počet realizovaných návratů 
cizinců mimo zařízení pro zajištění cizinců z 30 na 48.
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b) Dobrovolné návraty realizované SUZ MV ČR

Každý cizinec splňující podmínky uvedené v ustanovení § 54a zákona 
o azylu je oprávněn požádat o repatriaci, tedy – dobrovolný, důstojný 
a bezpečný návrat do země původu nebo třetí země hrazený z rozpočtu 
státu. Nárok na dobrovolný návrat nevzniká automaticky. Každá žádost 
je posuzována individuálně. SUZ nese náklady na repatriaci s přihléd-
nutím k tomu, zda cizinec splňuje podmínky dle § 54a zákona o azylu, 
s ohledem na finanční situaci žadatele, míru spolupráce ze strany cizin-
ce, přičemž zohledňuje při realizaci zdravotní a psychický stav, rodinnou 
a sociální situaci a další faktory.

Při realizaci dobrovolného návratu SUZ poskytuje žadatelům bezplatný 
nákup letenky nebo jízdenky do cílové země, přímou asistenci při odjez-
du, poradenství a v případě, že klientovi není možné zajistit dopravu až 
do jím zvolené destinace, může mu být vyplacen příspěvek na dopravu 
do požadovaného místa. 

Dále může SUZ poskytnout další nezbytnou asistenci, která povede 
k úspěšnému návratu cizince, například se jedná o asistenci při zajištění 
cestovního dokladu v případě jeho absence, úhradu nákladů s tím spo-
jených, úhradu nákladů na požadované testy na covid‑19, zajištění od-
vozu na místo odjezdu z České republiky, zajištění doprovodu zdravotně 
nezpůsobilého cizince specializovanou přepravní zdravotnickou službou, 
asistenci během případného přestupu v cizí zemi atd.

V případě potřeby SUZ spolupracuje při realizaci repatriací s OAMP, IOM 
nebo Českým červeným křížem. Z důvodu ochrany osobních údajů ža-
datelů o mezinárodní ochranu nevstupuje SUZ přímo do kontaktu se 
zahraničními úřady zemí původu. S uvedenými smluvními organizacemi 
SUZ spolupracuje zejména v případech:

 X je ‑li nutné zajištění náhradních nebo prodloužení doby platnosti 
stávajících cestovních dokladů, 

 X narodí ‑li se žadateli o mezinárodní ochranu na území České 
republiky dítě a není tedy zapsáno v cestovním dokladu rodiče 
a Policie ČR nemůže vydat cestovní průkaz totožnosti, nebo tento 
není dostačující k návratu,

 X je ‑li nutná asistence při mezipřistání (např. z důvodů handicapu),

 X je ‑li nevyhnutelné mezipřistání a přestup v zemích Schengenského 
prostoru,

 X jedná ‑li se o nezletilého žadatele o mezinárodní ochranu bez 
doprovodu.

119



V roce 2021 bylo řešeno celkem 28 žádostí o dobrovolný návrat, z toho 
bylo navráceno do požadovaných zemí celkem 20 osob, z toho 1 osoba 
za asistence a finanční spoluúčasti OAMP MV ČR.  Nejčastější cílovou 
zemí návratu byla Arménie (5 osob), Libanon (3 osoby) a Kazach‑
stán, Rusko a Ukrajina (každá země po 2 osobách).

c) Dobrovolné návraty státních příslušníků třetích zemí s vydaným 
rozhodnutím o návratu, realizované prostřednictvím IOM.

V oblasti dobrovolných návratů se dlouhodobě angažuje rovněž IOM, 
která zajišťuje nejen samotnou realizaci dobrovolného návratu, ale také 
veškeré související poradenství a asistenci, které jsou pro úspěšné usku-
tečnění návratu nezbytné. IOM se v rámci realizace vlastního programu 
dobrovolných návratů soustřeďuje na cizince s vydaným rozhodnutím 
o správním vyhoštění, kteří nebyli zajištěni do ZZC a byla jim dána lhůta 
k vycestování.

Mezi služby zajišťované IOM patří jak poskytování základních informací 
o dobrovolném návratu, tak poskytování komplexního návratového po-
radenství cizincům, včetně asistence při komunikaci se zastupitelskými 
úřady jejich zemí původu, nejčastěji v souvislosti s vyřízením náhrad-
ního cestovního dokladu. Navraceným cizincům je standardně posky-
tována odletová asistence na letišti, a v případě potřeby také tranzitní 
a po ‑příletová asistence. 

IOM pak realizoval celkem 133 dobrovolných návratů, přičemž 
nečastější destinací bylo Mongolsko (47 osob), Uzbekistán (22 osob) 
a Kazachstán (13 osob).
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Tabulka 9:
Dobrovolně navrácené osoby dle státní příslušnosti v rámci 
programů asistovaných dobrovolných návratů v roce 2021

Státní příslušnost

Celkový počet státních příslušníků navrácených 
v rámci programů dobrovolných návratů

Realizováno 
MV ČR

Realizováno 
IOM

Realizováno 
SUZ MV ČR

Albánie 21

Alžírsko 1

Arménie 3

Ázerbájdžán 5 5

Bangladéš 1

Bělorusko 2

Bez st. příslušnosti 1

Burkina Faso 1

Čína 3

Filipíny 7 2

Gruzie 18 7 1

Chile 1

Indie 1

Jordánsko 2

Kazachstán 3 13 3

Kolumbie 1

Kosovo 2 1

Kuba 1

Kyrgyzstán 1 9

Libye   1

Moldavsko 81  2

Mongolsko 16 47  

Namibie 1

Nepál 2

Nigérie   1
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Státní příslušnost

Celkový počet státních příslušníků navrácených 
v rámci programů dobrovolných návratů

Realizováno 
MV ČR

Realizováno 
IOM

Realizováno 
SUZ MV ČR

Norsko 1

Rumunsko 2   

Rusko 1 4 1

Severní Makedonie 2   

Srbsko 5   

Thajsko  1  

Tunisko 4

Turecko 7 1  

Ukrajina 161 9 2

Uzbekistán 20 22  

Velká Británie 1

Vietnam 1 1  

CELKEM 361 133 19

NUCENÉ NÁVRATY

Na základě pravomocného rozhodnutí o správním vyhoštění byla jeho 
realizace v roce 2021 provedena u 389 cizinců, což ve srovnání s předcho-
zím rokem představuje pokles téměř o polovinu (‑340 osob, tj. ‑46,6 %). 
Rozdíl mezi počtem osob, kterým bylo vydáno rozhodnutí o správním vy-
hoštění (4 987) a počtem osob, u kterých došlo k realizaci vyhoštění (389), 
spočívá v tom, že pouze část cizinců s vydaným rozhodnutím o správním 
vyhoštění je zajišťována do zařízení pro zajištění cizinců (a to v případě, 
že existují zákonné důvody pro jejich zajištění do ZZC) s následnou re-
alizací správního vyhoštění. U ostatních cizinců je předpokládáno jejich 
samostatné vycestování z území ČR.

V průběhu roku 2021 bylo rozhodováno v 992 případech odvolání 
proti rozhodnutí o správním vyhoštění, což je o 175 odvolání méně 
než v roce 2020 (tj. ‑14,9 %). Z uvedeného počtu bylo v 505 případech 
odvolání zamítnuto, ve 134 případech bylo rozhodnutí zrušeno a řízení 
zastaveno, ve 223 případech bylo rozhodnutí zrušeno a vráceno k nové-
mu projednání a ve 130 případech byl změněn výrok rozhodnutí.

Zdroj: MV
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Pokud se týče žádostí o odstranění tvrdosti rozhodnutí o správním 
vyhoštění podle ustanovení § 122 zákona č. 326/1999 Sb., těchto bylo 
řešeno 177 případů (+49, tj. +38,3 %). V 53 případech bylo rozhodnutí 
o správním vyhoštění zrušeno, v 65 případech byla žádost o zrušení roz-
hodnutí o správním vyhoštění zamítnuta a v 59 případech bylo řízení za-
staveno podle ustanovení § 66 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.

V roce 2021 bylo podáno celkem 325 žalob proti rozhodnutí 
odvolacího správního orgánu, což je v meziročním porovnání 
o 43 žalob více (tj. +15,2 %). Soud ve 255 případech žalobu zamítnul, 
ve 17 případech byla žaloba odmítnuta, v 51 případech soud rozhodnutí 
odvolacího správního orgánu zrušil a vrátil správnímu orgánu k novému 
projednání a ve 4 případech bylo řízení o žalobě proti rozhodnutí 
odvolacího správního orgánu zastaveno.

9 .3 Readmisní smlouvy

Jeden z nástrojů efektivní realizace nuceného návratu osob do země 
jejich původu představuje předání podle readmisní smlouvy. Česká 
republika má zájem na sjednávání bilaterálních dohod a ujednání se stá-
ty, které jsou pro ČR důležité, ale nejsou vybrány Evropskou unií jako 
možní adepti pro jednání na unijní úrovni. ČR se rovněž spolupodílí na 
práci Evropské komise při sjednávání unijních readmisních dohod s vy-
branými třetími státy a aktivně se zapojuje do unijní návratové politiky 
formou účasti svých zástupců na relevantních jednáních Rady a Komise 
a dále na jednáních s konkrétními třetími státy. 

ČR v roce 2021 nezahájila jednání o readmisní dohodě s novými státy. 
Důvodem je zejména skutečnost, že většina třetích států, se kterými 
je zájem spolupracovat na smluvní bázi, již byla oslovena a příslušné 
readmisní dohody již jsou uzavřené, nebo v různém stadiu rozpracova-
nosti. ČR se proto snaží finalizovat již rozpracované dohody a sjednávat 
prováděcí protokoly k unijním readmisním dohodám, kde je to žádoucí. 

Aktuálně má ČR sjednáno celkem 17 bilaterálních readmisních dohod: 
Rakousko, Polsko, Německo, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko, Kanada, 
Chorvatsko, Bulharsko, Slovinsko, Moldavsko, Vietnam, Švýcarsko, Ar-
ménie, Kazachstán, Kosovo a dne 1. března 2021 vstoupila v platnost 
readmisní dohoda s Mongolskem. Připravena k podpisu je rovněž bila-
terální readmisní dohoda mezi vládou ČR a vládou Republiky Uzbekis-
tán o zpětném přebírání a průvozu osob a protokol k jejímu provádění. 
Podpis bude možné uskutečnit v závislosti na součinnosti druhé smluvní 
strany.
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V rámci projednávání unijních readmisních dohod neobdržela v roce 
2021 Komise mandát pro jednání o readmisní dohodě s novým třetím 
státem. V průběhu roku 2021 se uskutečnila jednání formou videokonfe-
rence k readmisním dohodám/ujednáním o návratech s Albánií, Arménií, 
Bangladéši, Bosnou a Hercegovinou, Černou Horou, Gruzií, Moldavskem, 
Srbskem, Srí Lankou, Pákistánem, Ukrajinou, Afghánistánem, Alžírskem, 
Irákem, Pobřežím Slonoviny a Nigérií. S Nigérií došlo ke změně postoje 
Nigérie k návrhu readmisní dohody a některé již odsouhlasené okruhy 
vzala Nigérie zpět a naopak předložila neakceptovatelné požadavky. Pro-
běhl workshop k migraci s Čínou. V rámci Unie byl podepsán dokument 
Joint Declaration on Migration Cooperation s Afghanistánem, který na-
hradil dokument Joint Way forward.

V průběhu roku 2021 probíhala také jednání k readmisím na expertní 
úrovni (REM – Readmission Expert’s Meeting). Na těchto jednáních se 
v průběhu roku řešily otázky spolupráce zejména se zeměmi Afriky 
(Alžírsko, Maroko, Tunisko, Egypt, Gambie, Pobřeží Slonoviny, Nigérie, 
Mali, Senegal, Somálsko, Ghana, Kamerun, Konžská demokratická 
republika, Guinea, Etiopie). Na jednáních REM informovaly státy dále 
o spolupráci se zeměmi, se kterými bylo plánováno jednání společných 
readmisních výborů (Arménie, Bangladéš, Ukrajina, Gruzie, Srí Lanka, 
Pákistán, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Pobřeží Slonoviny, 
Afghánistán).

Vedle výše uvedených dohod jsou pro ČR závazné rovněž readmisní 
dohody sjednané EU, resp. ES. Aktuálně má EU sjednáno celkem 
18 readmisních dohod: Hongkong, Macao, Srí Lanka, Albánie, 
Rusko, Ukrajina, Moldavsko, Srbsko, Černá Hora, Severní Makedonie, 
Bosna a Hercegovina, Pákistán, Gruzie, Turecko, Kapverdy, Arménie, 
Ázerbájdžán a Bělorusko. K některým z těchto dohod sjednala ČR 
bilaterální prováděcí protokoly, které upravují technické podrobnosti 
týkající se readmisní procedury. Ve stavu rozpracovanosti je prováděcí 
protokol s Ázerbájdžánem. 

124



9 .4 Trest vyhoštění uložený soudy

V případě nerespektování rozhodnutí o správním vyhoštění může být 
toto jednání cizince kvalifikováno jako trestný čin maření výkonu úřed-
ního rozhodnutí. V praxi však dochází k využití tohoto institutu obvykle 
až v případě druhého a dalšího porušení/nesplnění uložené povinnosti.

Trest vyhoštění z území České republiky je ukládán soudy pachatelům, 
kteří nejsou občany České republiky, a to jako trest samostatný, nebo ved-
le jiného trestu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném zně-
ní, vyžaduje ‑li to bezpečnost lidí nebo majetku, anebo jiný obecný zájem. 
Jako samostatný trest může být trest vyhoštění uložen, jestliže vzhledem 
k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a osobě a poměrům pa-
chatele uložení jiného trestu není třeba. Soud může uložit trest vyhoštění 
ve výměře od jednoho roku do deseti let, anebo na dobu neurčitou.

Trest vyhoštění je realizován ŘSCP v případě, kdy se cizinci nachází ve 
výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vyhošťovací vazbě. ŘSCP v tomto 
případě zajišťuje cestovní a přepravní doklady, komunikuje se zastupi-
telskými úřady, spolupracuje s ostatními orgány státní správy, zejména 
Vězeňskou službou ČR, soudy a MZV.

Graf 7:
Počet osob s trestem vyhoštění v letech 2011–2021

Zdroj: PČR
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V roce 2021 bylo evidováno celkem 1 288 osob, kterým byl soudy 
v trestním řízení uložen trest vyhoštění, což představuje meziroční 
navýšení o 54 osob (tj. +4,4%). V této kategorii opět dominovali 
občané Ukrajiny (496 osob, tj. 38,5 %), dále následovali občané 
Moldavska (152 osob, tj. 11,8 %) a Slovenska (115 osob, tj. 8,9 %). 
Tyto 3 státní příslušnosti se na celkovém počtu osob s vydaným 
trestem vyhoštění podílely z 60 %. Největší meziroční nárůsty byly 
zaznamenány u občanů Ukrajiny (+146 osob, tj. +41,7 %) a Moldavska 
(+36, tj. +31,0 %). Naopak k největšímu poklesu došlo u občanů 
Rumunska (84 osob, ‑52 osob, tj. ‑38,2 %). U občanů Ukrajiny byly 
nejčastějšími důvody vyhoštění skutek maření výkonu úředního 
rozhodnutí/vykázání a ohrožení pod vlivem návykové látky, u občanů 
Moldavska maření výkonu úředního rozhodnutí/vykázání a padělání 
a pozměnění veřejné listiny a u občanů Slovenska krádež a maření 
výkonu úředního rozhodnutí/vykázání.

Nejčastějším důvodem trestu vyhoštění (celkem se jednalo o 1 709 skutků) 
bylo maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (364 skutků, tj. 21,3 %), 
ohrožení pod vlivem návykové látky (220, tj. 12,9 %), krádež (198, tj. 11,6 %), 
padělání a pozměnění veřejné listiny (182 skutků, tj. 10,6 %) a nedovolená 
výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy 
(91, tj. 5,3 %).  

Realizace soudního vyhoštění byla v hodnoceném období provedena 
u 271 cizinců, což představuje v porovnání s předchozím rokem 
zvýšení o 64 osob (tj. +30,9 %). Z hlediska státních příslušností osob se 
jednalo nejčastěji o občany Slovenska (72 osob, tj. 26,6 %), Ukrajiny 
(47, tj. 17,3 %) a Rumunska (35, tj. 12,9 %). V meziročním porovnání 
došlo k největší změně u občanů Rumunska, a to zvýšení počtu o 21 osob 
(tj. +150,0 %).
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PŘÍLOHY

PŘÍLOHA 1: METODOLOGIE A DEFINICE

Tato zpráva byla sestavena zejména na základě podkladů institucí 
zabývajících se azylem, migrací a integrací. Zmíněnou agendu má v gesci 
především Ministerstvo vnitra. Dále byly ve zprávě využity podklady od 
Ředitelství služby cizinecké policie, Policejního prezidia, Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí, 
Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva spravedlnosti, Správy 
uprchlických zařízení, Národní centrály proti organizovanému zločinu 
a Zařízení pro děti ‑cizince. Většina těchto institucí byla kontaktována 
národním kontaktním místem EMN v České republice, které je 
součástí odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra,  
nebo přímo tímto odborem. Podklady zmíněných institucí tvoří většinu 
obsahu této zprávy. Dalšími zdroji pak jsou veřejně dostupné informace. 

Statistická data byla čerpána zejména z informačních systémů Policie 
České republiky, odboru azylové a migrační politiky MV a Zařízení pro 
děti ‑cizince.

Především byly využity informace a data z pracovní verze Zprávy 
o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky 
v roce 202151 a ze zpráv a studií Evropské migrační sítě v příslušných 
oblastech. Zejména byl využit národní příspěvek do souhrnné Výroční 
zprávy EMN za rok 2021 (EMN Annual Report on Migration and Asylum 
2021), kterou české národní kontaktní místo EMN vypracovalo na 
začátku roku 2022.

Pro účely této zprávy byla použita i analýza tiskových článků v oblasti 
azylu a migrace za rok 2021.

Terminologie byla použitá v souladu s národní praxí a legislativou. Bylo 
využito i definicí výrazů obsažených v 6. vydání EMN Slovníku azylových 
a migračních pojmů.

51  Zpráva je každoročně vypracovávána Ministerstvem vnitra.
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