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Úvod 

 

Jako téma své absolventské práce jsem si zvolila problematiku týkající se uprchlictví. 

Cílem práce je zaměřit se a shrnout konkrétní problémy uprchlíků – žadatelů o udělení 

mezinárodní ochrany a osob s udělenou mezinárodní ochranou na území České 

republiky, a to zejména z hlediska jejich sociálního a ekonomického postavení.  

V teoretické části práce bude definován pojem „uprchlík“, popsána legislativa 

vztahující se k této problematice s návazností na situaci uprchlíků tzn., jakým 

způsobem se dostávají do České republiky, z jakých důvodů přicházejí, co je na našem 

území čeká, jaké podmínky a možnosti u nás mají pro život a jaká může být jejich 

budoucnost.   Informace a podklady pro svou práci budu čerpat nejen z dostupné 

literatury, z internetových zdrojů, ale také z odborných brožur, získaných na praxi 

v jedné z nevládních neziskových organizací, podstatou jejíž práce je pomáhat 

uprchlíkům např. formou sociálního či právního poradenství, pořádáním vzdělávacích 

kurzů apod. Cílem praktické části práce bude shrnout informace získané 

prostřednictvím analýzy dat z rozsáhlého dotazníkového šetření, které uskutečnila 

nevládní nezisková organizace – Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s., zaměřené  

na cizince žijící na území hlavního města Prahy. Provedené šetření doplním  

a rozšířím vlastním dotazníkovým šetřením zaměřeným na míru informovanosti  

a názory české veřejnosti ohledně uprchlíků samotných, jejich života a jejich problémů 

při pobytu v České republice. 
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1 Cíl absolventské práce 

 

Cílem absolventské práce je zabývat se problematikou uprchlíků pobývajících na území 

České republiky a zaměřit se zejména na ekonomické a sociální aspekty jejich života.   

 

1.1 Hlavní cíl  

 

Hlavním cílem mé práce je popsat současnou situaci uprchlíků na území České 

republiky, zaměřit se a shrnout konkrétní problémy uprchlíků z hlediska jejich 

sociálního a ekonomického postavení. 

 

1.2 Dílčí cíle  

 

 Shrnout základní legislativu k dané problematice 

 Uvést zúčastněné subjekty a upřesnit jejich roli v oblasti     

 Popsat azylovou proceduru  

 Analyzovat možnosti žadatelů o mezinárodní ochranu a osob s udělenou 

mezinárodní ochranou se zaměřením na jejich sociální a ekonomické postavení 
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2 Teoretická část  

 

Cílem teoretické části mé práce je představit „Úmluvu o právním postavení uprchlíků“, 

jakožto klíčový dokument vztahující se k této problematice a definovat pojem 

„uprchlík“, který vychází z tohoto dokumentu. Dále uvést zúčastněné subjekty  

s upřesněním jejich role v oblasti a shrnout základní legislativu týkající se pobytu 

cizinců v České republice.  Popsat azylovou proceduru včetně rozdělení a popisu 

zařízení pro cizince a analyzovat možnosti žadatelů o mezinárodní ochranu a osob 

s udělenou mezinárodní ochranou se zaměřením na jejich sociální a ekonomické 

postavení. 

 

2.1 Úmluva o právním postavení uprchlíků 

 

Pod záštitou Ligy národů, předchůdkyně Organizace spojených národů, došlo  

na počátku 20. století k procesu rozvoje mezinárodního práva za účelem ochrany 

uprchlíků. Tento proces vyvrcholil v Ženevě dne 28. července 1951, kdy byla Valným 

shromážděním OSN přijata „Úmluva o právním postavení uprchlíků“ označována také 

jako Ženevská konvence, která je klíčovým dokumentem v oblasti mezinárodní ochrany 

uprchlíků. Úmluva vstoupila v platnost dne 22. dubna 1954 a dne 31. ledna 1967 byl 

v New Yorku přijat Protokol týkající se právního postavení uprchlíků, kterým je 

doplněna původní Úmluva. Na základě tohoto Protokolu se smluvní strany zavázaly 

zachovat a rozšířit definici „uprchlíka“ z Úmluvy také na osoby, které se staly uprchlíky 

po 1. lednu 1951. Úmluva na jedné straně definuje, kdo je uprchlíkem, jaký druh právní 

ochrany, jakou podporu a jaká sociální práva by měly uprchlíkům zaručit smluvní státy, 

na straně druhé definuje povinnosti uprchlíků vůči zemi, ve které se nachází,  

což znamená podrobit se jejím zákonům, nařízením a předpisům k udržování veřejného 

pořádku. V neposlední řadě také stanoví určité kategorie lidí, kteří nemohou získat 

status uprchlíka jako například váleční zločinci. Cílem této úmluvy není řešit příčiny 

útěku, mezi které patří porušování lidských práv nebo politický či ozbrojený konflikt 
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v zemi jejich původu, ale zmírňovat následky v podobě poskytnutí mezinárodně právní 

ochrany dotčeným osobám.1 

 

Pro účely této Úmluvy se pojem „uprchlík“  vztahuje na kteroukoliv osobu, jež : 

 

 „byla považována za uprchlíka dle dohod z 12. května 1926 a 30. června 1928, 

nebo podle úmluv z 28. října 1933 a 10. února 1938 a podle protokolu ze 14. září 

1939 nebo též podle ustanovení Stanov Mezinárodní organizace pro uprchlíky 

 v důsledku událostí, které nastaly před 1. lednem 1951, se nachází mimo svou 

vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, 

náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým 

společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů, je 

neschopna přijmout, nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám, odmítá 

ochranu své vlasti; totéž platí pro osobu bez státní příslušnosti nacházející se 

mimo zemi svého dosavadního pobytu následkem shora zmíněných událostí,  

a která vzhledem ke shora uvedeným obavám se tam nechce nebo nemůže 

vrátit.“ 2  

  

2.2 Orgány, instituce a další organizace 

 

Základními orgány podílejícími se na vytváření, dodržování a realizaci opatření v oblasti 

migrační a azylové politiky a s návazností na oblast sociální politiky jsou Ministerstvo 

vnitra České republiky ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí České 

republiky. Působnost těchto ministerstev vymezuje § 12 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 

ministerstev a jiných správních orgánů státní správy České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů.3 Dalšími institucemi podílejícími se na této problematice jsou, 

                                                 
1 Úmluva o uprchlících/Zásadní dokument pro činnost UNHCR [online]. Úřad Vysokého komisaře OSN pro 

uprchlíky   [cit. 2012-10-12]. Dostupná z WWW : <http://www.unhcr-centraleurope.org/cz/zakladni-

informace/umluvy/umluva-o-uprchlicich.html>. 
2 UNHCR/Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 [online]. Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky 

[cit. 2012-10-12]. Dostupná z WWW : <http://www.unhcr-centraleurope.org/cz/pdf/zakladni-

informace/umluvy/umluva-o-uprchlicich/umluva-o-pravnim-postaveni-uprchliku-z-roku-1951.html>. 
3 Česko.Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv [online]. Praha : Ministerstvo vnitra České republiky [cit. 2012-

10-20]. Dostupná z WWW : <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2/1969&typeLaw=zákon 

&what=Cislo_zakona_smlouvy>. 

http://www.unhcr-centraleurope.org/cz/zakladni-informace/umluvy/umluva-o-uprchlicich.html
http://www.unhcr-centraleurope.org/cz/zakladni-informace/umluvy/umluva-o-uprchlicich.html
http://www.unhcr-centraleurope.org/cz/pdf/zakladni-informace/umluvy/umluva-o-uprchlicich/umluva-o-pravnim-postaveni-uprchliku-z-roku-1951.html
http://www.unhcr-centraleurope.org/cz/pdf/zakladni-informace/umluvy/umluva-o-uprchlicich/umluva-o-pravnim-postaveni-uprchliku-z-roku-1951.html
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2/1969&typeLaw=zákon%20&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2/1969&typeLaw=zákon%20&what=Cislo_zakona_smlouvy
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jednak zastupitelské úřady neboli velvyslanectví daného státu, které jsou příslušné  

ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území České republiky, a jednak 

nestátní neziskové organizace, které svou prací nemalou měrou přispívají k řešení 

uprchlické problematiky. 

 

2.2.1 Ministerstvo vnitra 

 

Ministerstvo vnitra České republiky je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci 

a v rámci své vymezené působnosti, prostřednictvím útvaru Odbor azylové a migrační 

politiky, plní úkoly v oblasti mezinárodní ochrany, uprchlictví, vstupu a pobytu cizinců, 

koncepce integrace cizinců, státního integračního programu a schengenské spolupráce. 

Tento útvar je zároveň řídícím orgánem Správy uprchlických zařízení Ministerstva 

vnitra České republiky, která je organizační složkou státu a předkládá návrhy na zřízení 

či změnu charakteru azylových zařízení nebo zařízení pro zajištění cizinců. Ministerstvo 

je dále nadřízeným orgánem Policie ČR – Služby cizinecké policie České republiky. 

Konkrétní kompetence ministerstva jsou uvedeny v příloze č. 1.  

V zásadě je tedy prioritou státu v oblasti migrace přijímat účinná opatření k podpoře 

řízené legální migrace, k minimalizaci nelegální migrace a snaha zajistit účinnou 

ochranu státních hranic v rámci schengenského prostoru. 4 

 

2.2.2 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky je ústředním orgánem státní 

správy v pracovněprávní oblasti, v oblasti sociálního zabezpečení a sociální péče. 

Do působnosti vymezené tomuto ministerstvu patří: 

 „pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, zaměstnanost a rekvalifikace 

 kolektivní vyjednávání, mzdy a jiné odměny za práci 

                                                 

4 Migrační a azylová politika České republiky [online]. Praha : Ministerstvo vnitra České republiky, [cit. 2012-10-

20]. Dostupné z WWW  : <http://www.mvcr.cz/clanek/migracni-a-azylova-politika-ceske-republiky-470144.aspx>. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bezpe%C4%8Dnost_a_ochrana_zdrav%C3%AD_p%C5%99i_pr%C3%A1ci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mzda
http://www.mvcr.cz/clanek/migracni-a-azylova-politika-ceske-republiky-470144.aspx


10 

 

 důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, sociální zabezpečení a sociální 

péče 

 péče o pracovní podmínky žen a mladistvých 

 právní ochrana mateřství 

 péče o rodinu 

 sociálně-právní ochrana dětí 

 péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc 

 integrace cizinců 

 zajištění rovnosti pohlaví.“ 5 

 

2.2.3 Nestátní neziskové organizace 

 

Nestátní neziskové organizace nebo také nevládní neziskové organizace jsou takové 

organizace, které nejsou závislé na státu, a stát také není jejich zřizovatelem. Jsou 

určeny jednak k obecně prospěšné činnosti a jednak k neziskové činnosti  

pro soukromý prospěch. Svými aktivitami zejména podporují zájmy chudých, zmírňují 

utrpení, chrání životní prostředí, poskytují základní sociální služby nebo vedou k rozvoji 

komunit, což je názor Světové banky. Nestátní neziskové organizace mohou mít několik 

právních forem, nicméně podle Rákoczyové a Trboly lze organizace působící v oblasti 

integrace cizinců rozdělit do tří základních právních forem: 

  

 „občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění 

pozdějších předpisů 

 obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů  

 registrované církve nebo náboženské společnosti nebo jimi zřízené tzv. církevní 

právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských 

společnostech v platném znění“.6  viz. Příloha č. 2 

                                                 
5 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky [online]. Wikipedie [2012-12-27]. Dostupné z WWW : 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_pr%C3%A1ce_a_soci%C3%A1ln%C3%ADch_v%C4%9Bc%C3%AD_

%C4%8Cesk%C3%A9_republiky>. 
6 NEZISKOVKY – Co to je neziskový sektor  Neziskovky v ČR fakta [online]. [cit. 2013-01-30]. Dostupné z WWW : 

<http://www.neziskovky.cz/clanky/511_538_540/fakta_neziskovky-v_co-to-je-neziskovy-sektor-/ >. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C4%9B-pr%C3%A1vn%C3%AD_ochrana_d%C4%9Bt%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_pr%C3%A1ce_a_soci%C3%A1ln%C3%ADch_v%C4%9Bc%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_pr%C3%A1ce_a_soci%C3%A1ln%C3%ADch_v%C4%9Bc%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://www.neziskovky.cz/clanky/511_538_540/fakta_neziskovky-v_co-to-je-neziskovy-sektor-/


11 

 

Neziskové organizace zabývající se nejen problematikou uprchlíků, ale obecně 

problematikou integrace cizinců do majoritní společnosti, mají definována opatření  

a „v rámci opatření na podporu integrace čtyři klíčové předpoklady:    

 

 znalost jazyka, 

 orientace ve společnosti, 

 participace na trhu práce, 

 vazby na příslušníky majoritní společnosti“.7  

 

Služby poskytované těmito organizacemi jsou bezplatné a patří mezi ně zejména: 

 poradenství v sociální oblasti, 

 právní poradenství, 

 poradenství v oblasti trhu práce, 

 psychologické poradenství, 

 asistence při legalizaci pobytu cizinců na území České republiky, 

 doprovod při jednání s úřady nebo zdravotnickými zařízeními, 

 jazykové kurzy, 

 volnočasové a multikulturní aktivity, 

 tlumočení a další. 

 

Původně vznikaly a fungovaly tyto nestátní neziskové organizace na bázi 

dobrovolnictví, ale s nárůstem potřeby využití jejich služeb se profesionalizovaly, 

nicméně dobrovolníci zůstávají jejich nedílnou součástí. 

  

„Nestátním neziskovým organizacím jsou v souvislosti s jejich aktivitami připisovány 

specifické vlastnosti, jako jsou vyšší míra operativnosti, efektivnější způsob komunikace 

s klienty, lepší znalost jejich potřeb a terénu, ale také vyšší míra účasti na řešení 

problémů klientů v rámci poskytované služby.“ 8  

                                                 
7 TRBOLA, Robert, RÁKOCZYOVÁ, Miroslava. Institucionální podmínky sociální integrace cizinců   v ČR II : role 

zaměstnání a vybraných institucí v procesu integrace. 1. vydání.  Brno : Barrister  & Principál, 2011. s. 75. ISBN 

978-80-87474-20-4. 
8 TRBOLA, Robert, RÁKOCZYOVÁ, Miroslava.  Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR II : role 

zaměstnání a vybraných institucí v procesu integrace. 1. vydání. Brno : Barrister  & Principál,  2011. s. 75. ISBN 

978-80-87474-20-4. 
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V případě, že se nevládní neziskové organizace, zabývající se cizineckou problematikou 

v České republice, snaží prosadit společný zájem, vystupují pod hlavičkou Konsorcia 

nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, o.s. Konsorcium sdružuje jedenáct 

členských organizací a jednoho člena se statusem pozorovatele. „Konsorcium prosazuje 

migrační, azylovou a integrační politiku, která klade důraz na dodržování lidských práv 

a sociálně spravedlivou společnost“.9 

   

2.3 Základní legislativa upravující pobyt cizinců v České republice 

 

Problematiku cizinců v  České republice upravují dva zákony: 

 

 zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 

některých zákonů 

 

Zákon o azylu, tzv. azylový zákon upravuje: 

a) podmínky vstupu a pobytu cizince, který projeví úmysl požádat v České republice  

o mezinárodní ochranu na území České republiky (dále jen "území"), a pobyt azylanta 

nebo osoby s udělenou doplňkovou ochranou na území, 

b) řízení o udělení mezinárodní ochrany či řízení o jejím odnětí, 

c) práva a povinnosti účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany osob s udělenou 

mezinárodní ochranou na území, 

d) působnost Ministerstva vnitra (dále jen "ministerstvo"), Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy a Policie České republiky (dále jen "policie") v této oblasti státní 

správy, 

e) státní integrační program, 

f) azylová zařízení. 

                                                                                                                                               
 
9 Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR. O nás [online]. Praha : Konsorcium nevládních 

organizací pracujících s migranty v ČR, o.s., [cit. 2013-01-13]. Dostupné z WWW : <http://www.konsorcium-

nno.cz/o-nas.html>. 

 

http://www.konsorcium-nno.cz/o-nas.html
http://www.konsorcium-nno.cz/o-nas.html
http://www.konsorcium-nno.cz/o-nas.html
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Zákon o pobytu cizinců, tzv. cizinecký zákon „upravuje v návaznosti na přímo 

použitelný právní předpis Evropských společenství podmínky vstupu cizince na území 

České republiky (dále jen „území“) a vycestování cizince z území, stanoví podmínky 

pobytu cizince na území a vymezuje působnost Policie České republiky (dále jen 

„policie“), Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“) a Ministerstva zahraničních věcí 

v této oblasti.“ 10 

  

Z důvodu sjednocení azylové procedury v České republice s azylovými procedurami 

vedenými v ostatních členských státech Evropské unie, došlo ke změně zákona č. 

325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,  

ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů, zákonem č. 165/2006 Sb.    

 

2.4 Azylová procedura  

  

Z posledně výše uvedeného zákona tedy vyplývá, že cizinec, který byl pronásledován 

v zemi původu a hledal ochranu v členském státě Evropské unie, tak do zákonné 

úpravy v roce 2006 žádal o azyl a byl označován jako „žadatel o azyl“ a od roku 2006 

žádá o tzv. mezinárodní ochranu a je označován jako „žadatel o mezinárodní 

ochranu“. Žádost o mezinárodní ochranu posuzuje vždy jen jeden členský stát v rámci 

Evropské unie a ten je příslušný k posouzení žádosti bez ohledu na vůli žadatele 

a místo, kde žádost podal.  

 

Česká republika je povinna posoudit žádost o mezinárodní ochranu v případech 

stanovených tzv. „Dublinským nařízením“, nařízením Evropské rady č. 343/2003/ES : 

 

 cizinec vstoupil na území České republiky legálně 

 cizinec vstoupil na území České republiky nelegálně. 

                                                 
10 Česko. Zákon č. 326 ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 

zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky. 1999, částka 106, s. 7406-7446. Dostupný z WWW : 

<http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=326/1999&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_ 

smlouvy>. 

       

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=326/1999&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_%20smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=326/1999&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_%20smlouvy
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Legálním vstupem se rozumí, jestliže cizinec přicestoval na území České republiky 

s platným cestovním dokladem opatřeným vízem, pak je jeho žádost posouzena téměř 

vždy. Výjimkami jsou, má-li cizinec v jiné zemí Evropské unie legálně žijícího člena 

rodiny (tj. matku, otce nebo nezletilé dítě) nebo již předtím vstoupil na území jiného 

členského státu a mohl tedy o ochranu požádat tam. Žádost je posouzena v tomto 

členském státě. 

 

Nelegálním vstupem se rozumí, jestliže cizinec vstoupí na území České republiky 

neoprávněně. Jeho žádost je posouzena pouze v případě, že před tím nevstoupil  

na území žádného jiného členského státu Evropské unie, popř. nelze-li mu vstup  

na území tohoto státu prokázat. V opačném případě je jeho žádost posouzena 

členským státem, na jehož území vstoupil jako první. Žádost nebude rovněž 

posouzena, jestliže cizinec vlastní oprávnění k pobytu v jiné zemi Evropské unie  

nebo vlastní-li takové povolení někdo z jeho rodiny (matka, otec, nezletilé dítě).11 

 

2.4.1 Popis procedury 

 

Prvním krokem azylové procedury neboli k zahájení řízení o mezinárodní ochraně je,  

že cizinec, který vstoupil na naše území, učiní v co nejkratší možné době, prohlášení  

o úmyslu požádat o mezinárodní ochranu. Následkem jakékoliv prodlevy může být 

zpochybnění důvěryhodnosti žádosti nebo zbavení osobní svobody cizince bez platných 

cestovních dokladů.12 „Prohlášením o úmyslu požádat o mezinárodní ochranu (dále 

jen "prohlášení o mezinárodní ochraně") se rozumí projev vůle cizince, z něhož je 

zřejmé, že cizinec hledá v České republice ochranu před pronásledováním  

nebo před hrozící vážnou újmou.“ 13 

 

Toto prohlášení může učinit: 

1. policii 

                                                 
11 Organizace pro pomoc uprchlíkům: Vítejte v České republice. 4. doplněné a rozšířené vydání. Praha. 2010.  
12 Organizace pro pomoc uprchlíkům: Vítejte v České republice. 4. doplněné a rozšířené vydání. Praha. 2010. 
13 Česko. Zákon o azylu – č. 325/1999 Sb. – Konsolidované znění [online]. [cit. 12-12-27]. Dostupný z WWW : 

<http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-325#cast1 >. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-325#cast1
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 na hraničním přechodu 

 v přijímacím středisku 

 na oblastním ředitelství cizinecké policie 

 v zařízení pro zajištění cizinců 

 

2. ministerstvu  

 ve zdravotnickém zařízení, v případě, že je hospitalizován 

 ve vězení, vykonává-li vazbu, zabezpečovací detenci nebo trest odnětí 

svobody. 

 

Příslušným k vedení řízení o mezinárodní ochraně a k vydání rozhodnutí, zda bude 

nebo nebude mezinárodní ochrana žadateli udělena, je Ministerstvo vnitra České 

republiky prostřednictvím Odboru azylové a migrační politiky (dále jen OAMP). 

 

V České republice může být udělena mezinárodní ochrana formou: 

 

 azylu 

 doplňkové ochrany. 

 

Mezinárodní ochrana formou azylu se udělí cizinci: 

 

1. bude-li v řízení o udělení mezinárodní ochrany zjištěno, že cizinec: 

„a) je pronásledován za uplatňování politických práv a svobod, nebo 

b) má odůvodněný strach z pronásledování z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, 

národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických 

názorů ve státě, jehož občanství má, nebo v případě že je osobou bez státního 

občanství, ve státě jeho posledního trvalého bydliště“. 

 

2. za účelem sloučení rodiny, přičemž rodinným příslušníkem se rozumí: 

„a) manžel nebo partner azylanta, 

b) svobodné dítě azylanta mladší 18 let, 
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c) rodič azylanta mladšího 18 let, 

d) zletilá osoba odpovídající za nezletilou osobu bez doprovodu podle § 2 odst. 13, nebo 

e) svobodný sourozenec azylanta mladší 18 let.“  

 

3. z humanitárních důvodů, a to pouze „v případě hodného zvláštního zřetele“. 14 

 

Osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu, se nazývá „azylant“. 

Azylant je oprávněn na území České republiky pobývat časově neomezenou dobu, 

trvale a požívá výhody jako občan České republiky. Výjimka se vztahuje na právo volit, 

být volen a být zaměstnán na místech, která jsou ze zákona podmíněna státním 

občanstvím České republiky. 

 

Mezinárodní ochrana formou doplňkové ochrany se udělí cizinci, který nesplňuje 

důvody pro udělení azylu, bude-li v řízení o udělení mezinárodní ochrany zjištěno, že 

jsou důvodné obavy, že by mu po návratu do země původu nebo do země posledního 

trvalého bydliště hrozilo skutečné nebezpečí vážné újmy a nemůže nebo není ochoten 

z těchto důvodů využít ochrany státu, jehož je státním občanem nebo svého 

posledního trvalého bydliště. 

 

Za vážnou újmu se podle tohoto zákona považuje: 

„a) uložení nebo vykonání trestu smrti, 

b) mučení nebo nelidské či ponižující zacházení nebo trestání žadatele o mezinárodní 

ochranu, 

c) vážné ohrožení života nebo lidské důstojnosti z důvodu svévolného násilí v situacích 

mezinárodního nebo vnitřního ozbrojeného konfliktu, nebo 

d) pokud by vycestování cizince bylo v rozporu s mezinárodními závazky České 

republiky“. 15 

 

                                                 
14 Česko. Zákon o azylu – č. 325/1999 Sb. – Konsolidované znění [online]. [cit. 12-12-27]. Dostupný z WWW : 

<http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-325#cast1 >. 
15 Česko. Zákon o azylu – č. 325/1999 Sb. – Konsolidované znění [online]. [cit. 12-12-27]. Dostupný z WWW : 

<http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-325#cast1>. 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-325#cast1
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-325#cast1
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Pro osobu, které byla udělena mezinárodní ochrana formou doplňkové ochrany, není 

oficiální termín, ale v praxi se používá pracovní termín „doplňkář“. Na rozdíl od azylu je 

doplňková ochrana udělována na dobu určitou, od jednoho do tří let. Lze požádat o její 

prodloužení, ale pouze v případě, trvají-li důvody k jejímu udělení, tzn., že situace 

v zemi původu se nezměnila k lepšímu. Příslušným k vedení řízení o mezinárodní 

ochraně a k vydání rozhodnutí, zda bude nebo nebude udělena žadateli mezinárodní 

ochrana, je ministerstvo vnitra prostřednictvím OAMP - viz. Obrázek č. 1.  

Žadatel je umístěn do přijímacího střediska (podrobněji viz. kapitola 2.4.2),  

kde probíhá první pohovor tzv. nabrání žádosti s pracovníkem OAMP. Jedná se  

o základní identifikaci žadatele a jeho zdravotní testy. Povinností OAMP je vždy zajistit 

tlumočníka z jazyka, kterým žadatel hovoří.   

Z přijímacího střediska odchází žadatel do pobytového střediska (podrobněji viz. 

kapitola 2.4.2) nebo má-li možnost do soukromí. V obou případech se musí podrobit 

dalšímu tzv. hlavnímu pohovoru s pracovníkem OAMP, který je podrobnější  

a obsáhlejší. Pak po celou zbývající dobu čeká na rozhodnutí o jeho žádosti o udělení 

mezinárodní ochrany. Jestliže OAMP rozhodne, že žádost je odůvodněná, azylová 

procedura pro žadatele o mezinárodní ochranu končí udělením azylu nebo doplňkové 

ochrany.  V opačném případě, tedy zamítne-li OAMP svým rozhodnutím žadateli udělit 

mezinárodní ochranu, může se žadatel odvolat k příslušnému krajskému soudu. Krajský 

soud ve svém rozhodnutí posuzuje pochybení či nepochybení OAMP. V případě 

pochybení se věc vrací zpět OAMP k posouzení a vydání nového rozhodnutí. Pokud 

soud pochybení neshledá, odvolání zamítne. Po zamítnutí se žadatel může obrátit ještě 

na Nejvyšší správní soud s tzv. kasační stížností. Ten se zabývá rozhodnutím 

příslušného krajského soudu.  Jestliže Nejvyšší správní soud rozhodne ve prospěch 

žadatele, vrátí věc krajskému soudu. Jestliže stížnost zamítne, azylová procedura   

pro žadatele o mezinárodní ochranu končí; ten by pak měl opustit území České 

republiky, pokud nemá jiné důvody k setrvání. Cizinec může o udělení mezinárodní 

ochrany žádat opakovaně, ovšem pouze z důvodů, které nebyly známy nebo nemohly 

být uplatněny v předchozím řízení. Celý tento proces může trvat i několik let a po celou 
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dobu žadatel pobývá na území České republiky legálně a kdykoliv se může rozhodnout 

pro dobrovolný návrat domů tzv. dobrovolnou repatriaci.16 

 

Obrázek č. 1 Řízení ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany 
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 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY  

        

 ODBOR AZYLOVÉ A MIGRAČNÍ POLITIKY  

 

                           ´- vydává rozhodnutí ve věci žádosti  
 

 

   o udělení mezinárodní ochrany    

        

        

 kladné rozhodnutí  záporné rozhodnutí   

 

 

 
 

  

 

 
 

   

     pochybení OAMP  

 

 

   

 

 
 

  

        

        

 UDĚLEN AZYL  odvolání k příslušnému   

 nebo   krajskému soudu  

 DOPLŇKOVÁ OCHRANA      

      

      

   
pochybení 

krajského  nepochybení OAMP = 

   soudu  odvolání je zamítnuto 

        

      

   kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu 

        

       

    nepochybení krajského soudu  

        

       

     zamítnutí stížnosti =    

   KONEC PROCEDURY O UDĚLENÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY 

        

         

       rozhodnutí OAMP         konec procedury o udělení m.o. 

         

      rozhodnutí příslušného krajského úřadu        dobrovolná repatriace  

         

       udělení azylu nebo doplňkové ochrany     

 

                                                 
16  Organizace pro pomoc uprchlíkům: Vítejte v České republice. 4. doplněné a rozšířené vydání. Praha. 2010. 
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2.4.2 Zařízení pro cizince 

 

Dne 1.1.1996 byla v České republice založena organizační složka státu, Správa 

uprchlických zařízení (dále jen SUZ) jako rozpočtová organizace Ministerstva vnitra 

České republiky, jejímž prostřednictvím je zabezpečováno ubytování a další služby 

žadatelům o mezinárodní ochranu, azylantům, „doplňkářům“ a zajištěným cizincům. 

SUZ  spravuje a provozuje celkem tři typy zařízení pro cizince. Zařízení jsou rozdělena 

následovně: 

 

1. Azylová zařízení  

 Přijímací střediska 

 Pobytová střediska 

 Integrační azylová střediska 

 

2. Zařízení pro zajištění cizinců 

 

3. Centra na podporu integrace cizinců. 

 

Azylová zařízení – přijímací střediska 

  

Přijímací střediska se nachází v Zastávce u Brna a v Praze – Ruzyni a jsou v nich 

ubytováni nově příchozí žadatelé o mezinárodní ochranu. Do přijímacího střediska 

v Zastávce u Brna se musí dostavit všichni žadatelé o mezinárodní ochranu, kteří jsou 

již na území České republiky. Přijímací středisko v Praze – Ruzyni slouží pouze osobám, 

které o mezinárodní ochranu požádali přímo na letišti. Výše zmíněným osobám je 

poskytována strava, základní hygienické potřeby, lékařská péče, sociální  

a psychologické služby a mají možnost účastnit se volnočasových aktivit. Nicméně  

po celou dobu, tj. cca 30 dní, kdy probíhají základní vstupní procedury, nesmí žadatelé 

středisko opustit. Vstupními procedurami se především rozumí identifikace totožnosti, 

zahájení řízení o udělení mezinárodní ochrany, vstupní pohovor a sociální šetření  

a předepsaná vstupní zdravotní prohlídka. 
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Azylová zařízení – pobytová střediska 

 

Pobytová střediska se nachází v Kostelci nad Orlicí a v Havířově a jsou v nich ubytováni 

žadatelé o mezinárodní ochranu, kteří již prošli základními vstupními procedurami, a to 

po celou dobu jejich řízení ve věci žádosti o mezinárodní ochranu. Jsou zde nabízeny 

obdobné služby jako v přijímacích střediscích s tím rozdílem, že pobytová střediska 

mohou žadatelé svobodně opouštět nebo si zajistit ubytování v soukromí. Mají širší 

nabídku sociálního a právního poradenství, volnočasových aktivit v prostorách k tomu 

určených (tělocvična, dětské hřiště, dílny …) v areálu zařízení, ale také mimo něj. 

Individuální přístup vyžadují skupiny, jako jsou samotné matky s dětmi, senioři, 

handicapovaní apod. Pobytová střediska jsou však uzavřena pro volný pohyb návštěv. 

Pokud někdo chce navštívit osobu zde ubytovanou, musí nejprve požádat o povolení 

vstupu do zařízení přímo Správu uprchlických zařízení MV ČR. 

 

Azylová zařízení – integrační azylová střediska 

 

Integrační azylová střediska se nachází v Brně, České Lípě, Jaroměři a Předlicích a jsou 

určena osobám, kterým byla přiznána mezinárodní ochrana, které vstoupily  

do Státního integračního programu a zároveň požádaly o dočasné ubytování v tomto 

zařízení. Ubytování v těchto střediscích je pouze dočasné (viz. kapitola 2.5.1)  

a zpoplatněné. Ve střediscích tohoto typu je poskytováno potřebné poradenství  

a případná asistence při hledání bydlení, zaměstnání apod. 

 

Zařízení pro zajištění cizinců 

 

Zařízení pro zajištění cizinců se nachází v Bělé pod Bezdězem a bývá také jinak 

označováno jako detence. Toto zařízení slouží k zajištění osob, které pobývají na území 

České republiky nelegálně, a to buď bez platných dokladů, nebo bez povolení k pobytu. 

Zajištěny mohou být jen osoby starší 15 let. Osoby mají zajištěno ubytování, 

stravování, zdravotní a sociální služby a volný pohyb mají povolen pouze v rámci 

zařízení, s výjimkou nočního klidu. 
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Centra na podporu integrace cizinců 

 

Centra na podporu integrace cizinců se nachází v Českých Budějovicích, Karlových 

Varech, Liberci, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Zlíně a v Praze a jejich úkolem je 

vytvořit podmínky a prostor pro dlouhodobou podporu integrace cizinců neboli jejich 

začleňování do společnosti. Projekt center je spolufinancován z Evropského 

integračního fondu a zahrnuje sociální a právní poradenství, informační činnost, kurzy 

českého jazyka, internetová pracoviště, knihovny atd. 

Některé aktivity SUZ jsou také spolufinancovány z prostředků Evropského uprchlického 

fondu (prevence, integrace, repatriace, vybavení středisek a některé služby klientům), 

ale i z prostředků Evropského návratového fondu a Evropského fondu pro integraci 

státních příslušníků třetích zemí. SUZ spolupracuje s vládními a mezinárodními 

institucemi, samosprávou a nevládními organizacemi.17 

 

2.5 Analýza problémů uprchlíků se zaměřením na jejich sociální  

         a ekonomické postavení  

 

Souhrn doposud uvedených informací řeší cizineckou problematiku spíše z pohledu 

státu, státních institucí a legislativy jako takové. Nelze ale zapomínat, že všichni tito 

lidé, ať už jsou označováni jako uprchlíci, běženci nebo zkrátka cizinci z třetích zemí, 

jsou právě především lidmi. Své domovy mnohdy opouštějí pod nátlakem a nemají 

jinou možnost než požádat o pomoc v jiném státě. Stávají se tak žadateli o mezinárodní 

ochranu nejen v České republice, ale i v dalších zemích Evropské unie, a to  

z různých důvodů, porušování lidských práv nevyjímaje. „Uprchlíci k nám přicházejí 

převážně z východoevropských zemí. K útěku je přiměly buď poměry politické  

či ohrožení existence válkou, hladem, bídou“.18 V současné době se objevují také 

uprchlíci z Asie a Afriky.  

Lidská práva zaujímají první místo v žebříčku hodnot života, nicméně nesmí být 

opomíjena ani práva sociální, vycházející z Všeobecné deklarace lidských práv,  

                                                 
17 Správa Uprchlický zařízení [online]. MV ČR. [cit. 2012-11-20]. Dostupné z WWW  : <http://www.suz.cz/>. 

18 MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství Slon, 

2003. s. 144. ISBN 80 86429-19-9. 

http://www.suz.cz/
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ve které se uvádí: „Každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto 

deklarací, bez jakéhokoli rozlišování, zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, 

náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu,  

majetku, rodu nebo jiného postavení.“ 19 Obecně se tato práva týkají důstojné lidské 

existence a patří mezi ně např.: 

 

 právo na životní úroveň přiměřenou zdraví a blahobytu jeho i jeho rodiny, 

 právo na práci a náležitou přípravu na povolání, 

 právo na uspokojivé pracovní podmínky, 

 právo na vzdělání, 

 právo na rodinu, 

 právo na sociální zabezpečení, 

 právo na odpočinek na zotavení … 

 

S každým cizincem, který překročí hranice České republiky a projeví svou vůli požádat  

o mezinárodní ochranu je zahájeno řízení a o jeho žádosti je rozhodováno zákonem 

stanoveným způsobem. K vydání tohoto rozhodnutí je příslušný Odbor azylové  

a migrační politiky, a to ve lhůtě 90 dnů, která může být prodloužena. Do 30 dnů pak 

musí být vydáno rozhodnutí v tzv. zkráceném řízení, což je zvláštní typ řízení, 

 ve kterém se posuzuje žádost zjevně nedůvodná, jako např. uvádí-li žadatel pouze 

ekonomické důvody, nesprávné údaje nebo přichází ze země, která je považována  

za tzv. „bezpečnou zemi původu“.20 Tou je podle zákona o azylu země, v níž jsou 

dodržována lidská práva. Azylové řízení může být ukončeno udělením azylu, udělením 

doplňkové ochrany, zamítnutím žádosti nebo v průběhu celého řízení vzetím žádosti 

zpět a dobrovolným návratem do země původu. Vzhledem k tomu, že výsledek řízení 

ovlivňuje celá řada různých okolností, přináší s sebou řízení žadatelům mnoho 

sociálních a s tím také souvisejících ekonomických nejistot.   

Mezi základní sociální potřeby každého člověka, bez ohledu na rasu či národnost, patří 

potřeba zajistit si bydlení, mít možnost vzdělávání nebo volby zaměstnání, s návazností 

                                                 
19 OSN Praha. Lidská práva. [online]. Praha : OSN. Všeobecná deklarace lidských práv. [cit. 2012-12-20]. Dostupné 

z WWW : <http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf>. 
20 BUDILOVÁ, Lenka, HIRT, Tomáš (a kol.). Policista v multikulturním prostředí: informační manuál Policie ČR. 

Praha, 2005. s. 53. ISBN 80-903510-1-8. 

http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf
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na zajištění příjmů a zabezpečení rodiny. Jestliže tyto potřeby nejsou naplňovány, 

dostává se člověk do situace, kdy je nucen řešit konkrétní problémy, které ovlivňují 

jeho sociální a ekonomické postavení ve společnosti. Výsledky řešení těchto problémů 

se pak odvíjí nejen od vůle či motivace jednotlivce, ale také od možností a podmínek 

nastavených v dané společnosti. Uprchlíci patří ke skupině lidí, kteří jsou nuceni řešit 

nejen tyto problémy, ale také zdolávat překážky, mezi které patří zejména jazyková 

bariéra a z ní plynoucí neznalost a minimální orientace v normách, pravidlech 

hostitelské země a povinnostech vůči ní.  

 

2.5.1 Bydlení 

   

Jak již bylo řečeno, jednou ze základních sociálních potřeb každého člověka je bydlení. 

Není to jen o potřebě „mít střechu nad hlavou“, ale zejména o potřebě vytvořit si 

domov, zázemí a s ním pocit jistoty a bezpečí, nejen pro sebe, ale i pro celou rodinu. 

Někteří z uprchlíků se možná na variantu, že v případě nutnosti budou muset opustit 

svou zemi, připravují, mnozí ji ale opouští překotně a pod tlakem okolností. Ať už je 

tomu jakkoliv, s rozhodnutím odejít ze země původu souvisí také ztráta domova, 

zázemí, mnohdy i rodiny, narůstá pocit nejistoty z budoucnosti. Doufají v lepší život 

v bezpečí, ale nikdy nemají jistotu, kam se dostanou a co je tam čeká. Dříve platilo, 

tedy do roku 2007, dokud byla Česká republika okrajovým státem schengenského 

prostoru, že: „Většina uprchlíků, kteří se nacházejí na našem území, nepředpokládala, 

že naše země bude jejich cílem. Původně se chtěli dostat dále na západ Evropy, 

případně do zámoří. Na našich západních hranicích však shledali, že dále nemohou. 

Řada z nich se ještě pokouší o ilegální přechod hranic, při kterém odevzdají 

převaděčskému gangu většinu svých peněz a cenností.“ 21 Od roku 2007, kdy už nejsme 

okrajovým státem schengenského prostoru, přichází do České republiky daleko méně 

cizinců, kteří žádají o azyl, a pro více cizinců se Česká republika stává cílovou zemí. 

Proto v České republice cizinci více zůstávají, což vyplývá nejen ze zkušeností 

nevládních neziskových organizací, ale také ze statistik Ministerstva vnitra České 

                                                 
21 MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství Slon, 

2003. s. 146. ISBN 80 86429-19-9. 
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republiky. Nicméně stále platí, že ti, kterých se tato situace týká, se tak ocitají v cizí 

zemi, nejen mimo domov, ale také bez prostředků. 

Jestliže do České republiky přicházejí cizinci legálně např. na pozvání, mají alespoň 

nějaký čas, byť omezený, seznámit se s možnostmi a podmínkami pobytu na našem 

území.  Vzhledem k tomu, že povolení k pobytu za tímto účelem je na dobu určitou, 

neopustí-li Českou republiku včas, stávají se z nich po uplynutí této doby, cizinci 

s nelegálním pobytem. Čeká je pak obdobná procedura jako ty, kteří pobývají na 

našem území od počátku nelegálně a jsou zadrženi. Prvním „bydlením“ je pro ně 

rozdílný typ zařízení. Pro ty, kteří požádají o mezinárodní ochranu je azylové zařízení – 

přijímací středisko, pro již nelegálně pobývající cizince je to zařízení pro zajištění cizinců 

(viz. kapitola 2.4.2). Přijímací středisko nesmí cizinec opustit po celou dobu karantény, 

tzn. po dobu provádění lékařského vyšetření a identifikačních úkonů. Následuje přesun 

do druhého typu zařízení, a to do některého z pobytových středisek. Cizinci, kteří se 

ocitli v zajišťovacím zařízení a je jim prokázáno páchání trestné činnosti na našem 

území, jsou přemístěni do vazby a v případě odsouzení k trestu odnětí svobody,  

do výkonu trestu. V opačném případě, pokud trestnou činnost na území České 

republiky nepáchali a v zařízení pro zajištění cizinců projevili úmysl požádat  

o mezinárodní ochranu, jsou také oni dopraveni do pobytového střediska.  

Žadatel o mezinárodní ochranu hlášený k pobytu v pobytovém středisku může toto 

středisko opustit na dobu nejdéle 10 dnů v kalendářním měsíci, přičemž jeho opuštění 

na dobu delší než 3 dny je povinen písemně oznámit ministerstvu nejméně 24 hodin 

před odchodem. Nebrání-li to azylovému řízení, může ministerstvo povolit i dobu delší. 

Cizinec je pak povinen uvést adresu, kde se bude zdržovat, délku pobytu mimo 

pobytové středisko a musí dodržet platnost propustky. 

Úhrada za pobyt a další služby v pobytovém středisku se odvíjí od majetkových poměrů 

žadatele. Jestliže mu to majetkové poměry dovolí, měl by si náklady hradit zcela sám 

nebo alespoň na ně částečně přispívat. V opačném případě jsou mu základní služby 

jako např. ubytování či strava poskytovány bezplatně.  Podle § 55 zákona o azylu, 

přijel-li cizinec do České republiky na pozvání a v této době projevil úmysl požádat  

o mezinárodní ochranu, náklady spojené s jeho pobytem mimo středisko hradí fyzická 

či právnická osoba, která pozvání učinila. 
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Právem každého žadatele po dobu řízení o udělení mezinárodní ochrany je řešit své 

bydlení odchodem do soukromí. Ubytování si musí každý žadatel najít sám a k tomuto 

rozhodnutí je nezbytné: 

 

1. dostatečné finanční zajištění 

2. zajištěné ubytování, tzn. doložit čestné prohlášení o ubytování 

 nebo nájemní smlouvu opatřenou ověřeným podpisem vlastníka bytu   

či nemovitosti s přiloženým výpisem z katastru nemovitostí. 

 

Výše uvedené doklady podle bodu 2. předloží cizinecké policii v místě nového pobytu 

současně s žádostí o změnu adresy, která je postoupena ministerstvu. Ministerstvo 

vydá do 15ti dnů souhlas či nesouhlas se změnou ubytování. Adresa nového pobytu je 

považována po celou dobu řízení o udělení mezinárodní ochrany za adresu,  

na kterou jsou doručovány veškeré písemnosti. Pokud v době pobytu mimo azylové 

středisko nastane situace, že žadatel o mezinárodní ochranu již nemá finanční či jiné 

možnosti pro setrvání v soukromí, může požádat SUZ o ubytování v některém 

z pobytových středisek. Jestliže jsou v žádosti uvedeny veškeré požadované údaje 

(jméno, příjmení, číslo průkazu a doručovací adresa) a je napsána v českém jazyce, je 

vyřízena zpravidla do 1 až 2 dnů. Do žádosti lze uvést i požadavek na konkrétní 

pobytové středisko s odůvodněním, nicméně při posuzování se přihlíží jednak k volné 

kapacitě a jednak k tomu, v jaké fázi je řízení žadatele o udělení mezinárodní ochrany. 

Osoby, kterým již byla přiznána mezinárodní ochrana, tzn. udělen azyl nebo doplňková 

ochrana a vstoupily do Státního integračního programu, mohou požádat o dočasné 

ubytování v některém z integračních azylových středisek. U azylantů je maximální 

možná doba 18ti měsíců. U doplňkářů je tato doba pouze 3 měsíce než se zaregistrují 

na příslušné pobočce Úřadu práce a začnou pobírat sociální dávky. Po celou tuto dobu 

si zároveň hledají samostatné bydlení, zaměstnání a osvojují si český jazyk. Existuje 

také možnost požádat si o tzv. integrační byt po celé České republice, přičemž je nutná 

spolupráce ministerstva s jednotlivými městy, městskými částmi v případě městských 

bytů, případně s vlastníky  soukromých bytů. Takový byt si může najít i sám cizinec. Je-li 

některý z bytů zařazen jako integrační, což je v kompetencích ministerstva, je 

poskytován finanční příspěvek na holý nájem zúčastněným subjektům. Příspěvek se 
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zasílá na jednotlivé městské úřady nebo magistráty, které ho za soukromé byty 

postupují jejich majitelům. Cizinec má pak o tuto částku snížený nájem. Je to jedna 

z možností, jak spojit individuální bydlení s finančním příspěvkem. 

 

2.5.2 Zdraví 

 

V České republice existují dva základní systémy zdravotního pojištění: 

1. veřejné zdravotní pojištění 

2. komerční (cestovní, smluvní) zdravotní pojištění. 

 

Podle zákona o azylu jsou systémy veřejného zdravotního pojištění účastni: 

 všichni cizinci v režimu zákona o azylu, tedy osoby, kterým byl udělen 

azyl či doplňková ochrana, a to po dobu trvání tohoto statusu, 

 žadatelé o mezinárodní ochranu, a to po celou dobu trvání řízení  

o mezinárodní ochraně, 

 cizinci umístění v azylovém zařízení na mezinárodním letišti, a to ode 

dne umístění do dne propuštění, 

 děti žadatele o mezinárodní ochranu nebo cizince s vízem za účelem 

strpění, pokud se tyto děti narodily v České republice, a to až do doby 

než bude rozhodnuto o pobytu těchto dětí 

 děti, které se narodily azylantce nebo osobě požívající doplňkové 

ochrany a pobývající v České republice, a to až do doby než bude 

rozhodnuto o udělení mezinárodní ochrany nebo jiném druhu pobytu. 

 

Vzhledem k tomu, že každý cizinec na území ČR má povinnost mít zdravotní pojištění, 

musí ti cizinci, kteří nesplňují podmínky pro účast na veřejném zdravotním pojištění  

a jejichž zdravotní péče není hrazena na základě mezinárodních smluv, uzavřít 

komerční zdravotní pojištění. 22 

 

                                                 
22 ČIŽINSKÝ, Pavel a kol. Cizinecké právo. Praha : Linde, 2012. s.  256 - 265. ISBN 978-80-7201-887-1. 
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Péče o zdraví uprchlíků začíná karanténou v přijímacím středisku, popřípadě v zařízení 

pro zajištění cizinců, kde jsou provedena základní lékařská vyšetření. Žadatelům  

o mezinárodní ochranu vzniká jejich pojištění dnem učinění prohlášení o úmyslu 

požádat o mezinárodní ochranu. Každému žadateli je zprostředkována registrace  

u Všeobecné zdravotní pojišťovny a po příchodu do pobytového střediska obdrží 

potvrzení, že je za něj hrazena základní zdravotní péče.  Doba platnosti tohoto 

potvrzení je obvykle vázána na dobu platnosti pobytu a je povinností každého si tuto 

platnost měnit v návaznosti na změnu pobytu. Změnu lze ohlásit osobně  

na pobočkách Všeobecné zdravotní pojišťovny v místě pobytu nebo se lze s žádostí  

o změnu obrátit na sociální pracovníky v pobytovém středisku. Léky s doplatkem si 

hradí každý sám, případně může požádat o proplacení některou z nevládních 

neziskových organizací, jejichž zástupci pobytová střediska pravidelně navštěvují 

v rámci poradenské činnosti a tyto služby klientům nabízejí.  

V případě absence příjmů nese náklady s poskytováním zdravotní péče stát a jsou 

hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Získá-li žadatel zaměstnání na řádnou 

pracovní smlouvu, hradí měsíční náklady částečně zaměstnavatel a částečně žadatel 

pobírající mzdu. Při nemoci je pak žadateli poskytována komplexní zdravotní péče 

hrazená příslušnou pojišťovnou. Jedná-li se o osobu, které již byla udělena mezinárodní 

ochrana, může vykonávat samostatnou výdělečnou činnost např. na základě 

živnostenského oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon). Z této činnosti si pak 

náklady na zdravotní péči rovněž hradí sám. 

Při těhotenství platí, že z veřejného zdravotního pojištění je hrazena žadatelkám  

o mezinárodní ochranu péče v těhotenství a porod. U narozeného dítěte je však nutno 

do 60 dnů upravit pobyt, tzn. požádat také o mezinárodní ochranu pro dítě. Dítě 

narozené cizincům v České republice má státní občanství rodičů, ale jestliže je jedním 

z rodičů občan ČR, pak také dítě může získat české státní občanství. 
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2.5.3 Finanční příspěvky 

 

Žadatelům o udělení mezinárodní ochrany je podle § 42a zákona o azylu vypláceno 

v přijímacích a pobytových střediscích kapesné. Poskytuje se pouze za dobu jejich 

přítomnosti v azylovém zařízení a jeho výši za kalendářní den a termíny výplaty stanoví 

ministerstvo vyhláškou.23  V této vyhlášce č. 376/2005 Sb., novelizované vyhláškou č. 

198/2008 Sb. se v § 2 – Výše kapesného uvádí: „Žadateli o udělení azylu se poskytne 

kapesné ve výši 30,- Kč na kalendářní den“.24 

 

Těm, kteří jsou přihlášeni k pobytu mimo azylové zařízení, se kapesné nehradí. 

V určitých případech lze na základě žádosti a prokázání majetkových a finančních 

poměrů jich samotných a jejich rodiny, poskytnout finanční příspěvek do výše 

životního minima po dobu nejvýše 3 měsíců. Žádost o příspěvek se podává v azylovém 

zařízení nebo přímo na OAMP, který rozhoduje o přidělení příspěvku. Příspěvek je 

určen k zajištění výživy, základních osobních potřeb, nezbytných nákladů  

na domácnost, případně na dietní stravování, pokud je podloženo lékařskou zprávou. 

V případě přiznání příspěvku je povinností ministerstvu pravidelně dokládat čestné 

prohlášení o tom, zda se nezměnila, popř. změnila výše příjmů a jak. O příspěvek  

od MV ČR mohou žádat jen ti žadatelé o mezinárodní ochranu, kteří žijí v soukromí  

a nepřijeli do České republiky na pozvání. 

 

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění 

výživy a ostatních základních osobních potřeb. Životní a existenční minimum je 

upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu ve znění 

pozdějších předpisů a částky platné k 1.1.2012 jsou stanoveny nařízením vlády  

č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního a existenčního minima. Využití životního  

a existenčního minima je stanoveno v zákonech č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 

nouzi a č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 

                                                 
23 Česko. Zákon o azylu – č. 325/1999 Sb. – Konsolidované znění [online]. [cit. 12-12-27]. Dostupný z WWW : 

<http://www.zakonyprolidi. cz/cs/1999-325#cast1>. 
24 Česko. Vyhláška č. 198 ze dne 22. května 2008, kterou se mění vyhláška č. 376/2005 Sb., kterou se stanoví výše 

úhrady za stravu a ubytování, poskytnuté v azylovém zařízení, výše kapesného a termíny jeho výplaty. In: Sbírka 

zákonů České republiky, 2005. částka 64. s 2656. Dostupná z WWW : <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=198/2008&typeLaw= zakon&what= Cislo_zakona_smlouvy>. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-325#cast1
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=198/2008&typeLaw=%20zakon&what=%20Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=198/2008&typeLaw=%20zakon&what=%20Cislo_zakona_smlouvy
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Částky životního minima platné od 1.1.2012 v Kč za měsíc : 

 Pro jednotlivce 3.410,- Kč 

 pro první dospělou osobu v domácnosti 3.140,- Kč 

 pro druhou dospělou osobu v domácnosti 2.830,- Kč 

 pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let 1.740,- Kč 

 pro nezaopatřené dítě ve věku 6 až 15 let 2.140,- Kč 

 pro nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let 2.450,- Kč 

 

Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů 

domácnosti.25 

Tento příspěvek nelze poskytnout, jestliže náklady spojené s pobytem hradí fyzická  

či právnická osoba viz. kapitola 2.5.2, nebo pokud žadatel pracuje a výše jeho mzdy 

přesahuje částku životního minima. Nepřesahuje-li výše jeho mzdy tuto částku, lze 

požádat o dorovnání. 

Osoby s udělenou mezinárodní ochranou mají stejná práva a povinnosti jako občané 

České republiky a mají proto také rovný přístup ke všem sociálním dávkám, tedy širší 

možnosti k jejich získání, a ti o příspěvek ministerstva nežádají. 

 

2.5.4 Vzdělání 

 

V České republice je povinná devítiletá školní docházka. Dítě ve věku povinné školní 

docházky, žijící s rodiči v azylovém zařízení, je povinno navštěvovat základní školu 

v místě pobytových zařízení a o pomoc s jeho zápisem do školy se žadatelé o udělení 

mezinárodní ochrany mohou obracet na sociální pracovníky v pobytovém středisku. 

Jedná-li se o dítě žijící s rodiči mimo azylové zařízení, je povinnost rodičů přihlásit dítě 

k plnění povinné školní docházky v okolí místa aktuálního pobytu. Povinnou školní 

docházku lze plnit do věku 17ti let. V případě neabsolvování docházky do dovršení 

tohoto věku, je možné požádat o složení souhrnné zkoušky k ukončení základního 

vzdělání, což mnohdy znemožňuje právě jazykové bariéra. Po jeho ukončení mohou 

                                                 
25 Životní a existenční minimum [online]. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí. [cit. 2012-12-19]. Dostupné z 

WWW : <http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/zivotni_min>. 

 

http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/zivotni_min
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zájemci studovat na středních školách, státních bezplatně nebo na středních 

odborných učilištích, kde student hradí, vzhledem k nákladům na pořízení pracovních 

pomůcek, stanovenou částku na jejich úhradu nebo si je sám zakoupí. Studium  

na vyšších odborných školách je za úhradu a její výše se liší pouze tím, zda se jedná  

o školu soukromou či státní. Obdobně je tomu i u škol vysokých, přičemž u státních 

středních a vysokých škol platí, prokáže-li student schopnost studovat v českém jazyce, 

je studium bezplatné. V případě studia vysoké školy v cizím jazyce platí student veškeré 

poplatky spojené se studiem. „Přijetí cizince ke studiu na střední a vyšší odborné škole 

je školským zákonem podmíněno prokázáním legálního pobytu na území ČR. 

Podmínkou přijetí ke studiu na vysoké škole je dosažení úplného středního  

nebo úplného středního odborného vzdělání.“ 26 

 

2.5.5 Zaměstnání a podnikání 

 

Žadatel o udělení mezinárodní ochrany má v České republice právo pracovat  

až po uplynutí 365 dnů ode dne zahájení azylového řízení a pouze na základě povolení 

k zaměstnání vydaného pobočkou příslušného Úřadu práce podle místa výkonu 

zaměstnání a po doložení všech požadovaných dokladů.  Povolení se vydává ve lhůtě 

do 30 kalendářních dnů nejdéle na dobu 2 let v závislosti na době, na kterou potřebuje 

zaměstnavatel místo obsadit a lze ho prodloužit na základě žádosti podané nejdříve  

3 měsíce, nejpozději 30 dnů před vypršením platnosti stávajícího povolení. Nutnost 

povolení platí i při vykonávání práce v pracovně-právním vztahu, kdy se nejedná  

o hlavní pracovní poměr. Zaměstnavatel nemusí mít povolení k zaměstnávání cizinců, 

ale jeho povinností je nahlásit místo, které chce obsadit, vyplnit cizinci formulář 

„Vyjádření zaměstnavatele“ a následně nahlásit nástup do pracovního poměru a jeho 

ukončení. Se zaměstnancem uzavírá pracovní smlouvu a hradí za něj zdravotní  

a sociální pojištění a zálohu na daň z příjmu fyzických osob. V případě zaměstnávání 

žadatelů o mezinárodní ochranu se nepřihlíží k situaci na trhu práce, tzn.,  

že zaměstnavatel nemusí úřadu práce prokazovat, že o pracovní pozici není z řad 

českých občanů zájem.  V této souvislosti je nutné zmínit, že pokud cizinec vůbec 

                                                 
26 ČIŽINSKÝ, Pavel a kol. Cizinecké právo. Praha : Linde, 2012. s. 247- 248. ISBN 978-80-7201-887-1. 
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nějaké zaměstnání sežene, jedná se zpravidla o práci nekvalifikovanou a z důvodu jeho 

postavení také převážně fyzicky náročnou.  

Co se podnikání týče, vzhledem k tomu, že žadatel nesplňuje podmínku podle § 5 odst. 

5) živnostenského zákona, kdy „Zahraniční fyzická osoba, která hodlá na území České 

republiky provozovat živnost a která má podle zvláštního zákona povinnost mít  

k pobytu na území České republiky povolení, musí k ohlášení živnosti a k žádosti  

o koncesi doložit doklad prokazující udělení víza k pobytu na 90 dnů nebo povolení 

k dlouhodobému pobytu.“, nemůže být zdrojem jeho příjmů samostatná výdělečná 

činnost na základě živnostenského oprávnění. Naproti tomu v souladu se zněním § 5 

odst. 6) živnostenského zákona: „Fyzická osoba, již byl udělen azyl nebo doplňková 

ochrana, a její rodinní příslušníci, mohou provozovat živnost za stejných podmínek jako 

česká osoba“.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Česko. Zákony ČR [online]. – úplná znění zákonů, přehled právních předpisu platných v ČR a zákony zdarma [cit. 

12-12-27]. Dostupné z WWW : <http://www.zakonycr.cz/seznamy/455-1991-Sb-zakon-o-zivnostenskem-podnikani-

(zivnostensky-zakon).html>. 

http://www.zakonycr.cz/seznamy/455-1991-Sb-zakon-o-zivnostenskem-podnikani-(zivnostensky-zakon).html
http://www.zakonycr.cz/seznamy/455-1991-Sb-zakon-o-zivnostenskem-podnikani-(zivnostensky-zakon).html
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3 Praktická část 

 

Záměrem praktické části práce bylo zpracovat dotazníkové šetření a ukázat 

problematiku uprchlictví z obou stran. Zjistit, jaké názory mají uprchlíci na majoritní 

společnost a naopak jaké názory má majoritní společnost na uprchlíky. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o velmi citlivou problematiku, nebylo možné zrealizovat 

dotazníkové šetření mezi uprchlíky. Proto jsem místo dotazníkového šetření s uprchlíky 

použila pro svou práci závěrečnou zprávu z šetření, které bylo uskutečněno v Praze 

nevládními neziskovými organizacemi v rámci jednoho z jejich projektů. Zprávu jsem 

doplnila vlastním dotazníkovým šetřením zaměřeným na zjištění jaké povědomí má 

majoritní společnost ohledně uprchlíků. Praktická část je rozdělena do dvou dílčích 

částí: 

 souhrn informací získaných prostřednictvím analýzy z rozsáhlého dotazníkového 

šetření nevládních neziskových organizací, 

  vlastní dotazníkové šetření zaměřené na míru informovanosti a názory české  

veřejnosti k problematice uprchlíků. 

 

3.1 Souhrn informací z dotazníkového šetření 

 

 Rozsáhlé dotazníkové šetření proběhlo v rámci projektu „Průzkum sociální situace 

cizinců na území Hl. m. Prahy“. Tento projekt byl realizován za spolupráce nevládních 

neziskových organizací Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s. a Poradna  

pro integraci, o. s. a za finanční podpory Magistrátu Hlavního města Prahy, a to 

v období červenec – listopad 2010.  

 

„Hlavními cíli průzkumu bylo posoudit koncentraci cizinců na území hlavního města, 

zmonitorovat jejich sociální situaci a detailněji popsat vybraný případ soužití cizinců 

s majoritní společností.“ 28 

 

                                                 
28 Docs. opu.cz [online]. OPU Praha. [cit. 13-03-20]. Dostupné z WWW : <http://docs.opu.cz/pruzkum_socialni 

%20situace%20cizincu.pdf>. 

 

http://docs.opu.cz/pruzkum_socialni%20situace%20cizincu.pdf
http://docs.opu.cz/pruzkum_socialni%20situace%20cizincu.pdf
http://docs.opu.cz/pruzkum_socialni%20situace%20cizincu.pdf
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3.1.1 Analýza statistických dat 

 

V první části zprávy byla formou analýzy zpracována dostupná statistická data získaná 

od jednotlivých institucí (ministerstev, cizinecké policie, úřadů práce, úřadů městských 

částí). V rámci 10 základních pražských obvodů (podle starého dělení) byla z těchto dat 

zjišťována místa s největší koncentrací cizinců viz.  Souhrnná tabulka základních údajů 

o počtu cizinců na území Hl. města Prahy. 

 

Souhrnná tabulka základních údajů o počtu cizinců na území Hl. města Prahy 

Městské části ženy muži celkem 

 Praha 4 12616 16463 29079 

 Praha 9 10067 15964 26031 

 Praha 5 10255 14127 24382 

 Praha 10 7547 10548 18095 

 Praha 6 7760 9851 17611 

 Praha 8 4851 6773 11624 

 Praha 3 3971 5545 9516 

 Praha 2 3541 4853 8394 

 Praha 7 2383 3477 5860 

 Praha 1 1683 2457 4140 

Zdroj : OPU Praha. <http://docs.opu.cz/pruzkum_socialni %20situace%20cizincu.pdf> 

 

  

3.1.2 Dotazníkové šetření a hloubkové rozhovory 

 

V druhé části zprávy byla zpracována sociální situace cizinců, kteří dlouhodobě 

pobývají na území Hl. m. Prahy. Analýza byla uskutečněna formou rozhovorů 

s migranty ze třetích zemí s cílem získat jejich názory a pohledy a lépe tak porozumět 

jejich sociální situaci. Otázky pro respondenty byly rozděleny do několika okruhů : 

 

1. Bydlení 

2. Zaměstnání 

3. Pobyt  

4. Informovanost 

5. Vzdělání 

http://docs.opu.cz/pruzkum_socialni%20situace%20cizincu.pdf
http://docs.opu.cz/pruzkum_socialni%20situace%20cizincu.pdf
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6. Život v České republice 

7. Vztah se zemí původu 

8. Budoucnost 

 

Témata dotazníkového šetření a hloubkových rozhovorů byla totožná, přičemž 

v případě rozhovorů mohla být rozvedena podrobněji. Z 800 distribuovaných dotazníků 

se jich vrátilo 235 a hloubkové rozhovory byly uskutečněny se 40 respondenty. Tyto 

rozhovory byly v jejich průběhu nahrávány na zvukový záznam a do papírové podoby 

doslovně přepsány. Okruhy pak byly zpracovány s následujícími závěry: 

 

1) Bydlení 

Otázky ohledně bydlení byly zaměřeny na typ a kvalitu bydlení, vztah dotyčného 

k nemovitosti, zda je adresa bydliště totožná s adresou uvedenou na cizinecké policii, 

zda se potýkali s nějakými problémy v této oblasti a pokud ano, tak s jakými konkrétně. 

Z odpovědí vyplynulo následující: 

 Typ a kvalita bydlení se odvíjela zejména podle finančních možností  

a podle toho, zda měli při příchodu do ČR již nějaké předchozí vazby či nikoliv. 

 Převažovalo bydlení v nájmu (51 %) oproti pronájmu (25 %) a vlastnímu bydlení 

(24 %). Při hledání bydlení využívali internet, inzerci nebo pomoc známých, 

přátel a výjimečně pak služeb realitních agentur. Více, jak polovina 

respondentů (58 %) uvedla, že bydlí v bytě samostatně popř. s rodinou, mezi 

další nejpočetnější odpovědi pak bylo (shodně 13 %) sdílení bytu s dalšími 

osobami nebo s rodinami, bydlení v samostatném domě užívané jen 

respondentem popř. rodinou a bydlení v pronajatém pokoji v bytě nebo domě. 

Nejméně respondentů uvádělo, že bydlí na ubytovně (3 %). 

 Problémy s bydlením nemělo 71 % respondentů, s financováním vysokého 

nájmu v závislosti na jejich výdělku mělo 10 % a ostatní uváděli jiné problémy 

(9 %), špatnou kvalitu bydlení (6 %), bydlení s více lidmi pohromadě (3%) 

 a problémy s pronajímatelem (1 %).  

 Shodnost adresy nahlášené na cizinecké policii s adresou, kde se fakticky 

zdržovali, byla u 90 % respondentů a u 10 % se adresy lišily. 
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2) Zaměstnání 

Otázky ohledně zaměstnání byly zaměřeny na způsob, jakým si v ČR vydělávají  

a jak lze porovnat možnosti výdělku v době, kdy probíhal výzkum s dobou jejich 

příjezdu do ČR. Z odpovědí vyplynulo následující: 

 Legálně i nelegálně zaměstnaní cizinci (35 %), podnikající (30 %), využívali 

příležitostné nabídky (15 %) a 1/3 byla ve svém příjmu do určité míry závislá  

na další osobě, tzn., že pobírali dávky, živila je rodina, známí v ČR  

nebo dostávali peníze ze země původu.  

 Při porovnání možností získání výdělku v době jejich příjezdu do ČR oproti době 

provádění výzkumu respondenti uváděli, že to bylo stejné (29 %), bylo to 

náročnější (28 %), bylo to snazší (26 %), bylo to výrazně snazší (9 %) a bylo to 

výrazně náročnější (8 %).  

 

3) Pobyt 

Otázky ohledně pobytu se týkaly hlavně typu, účelu, délky pobytu, a zda současně 

s respondentem pobývá v ČR někdo z rodiny.  

 46 % respondentů přijelo do ČR za účelem podnikání, 34 % za účelem 

zaměstnání, shodně 8 % za účelem studia a víza strpění a 4 %  za účelem pobytu 

s rodinou. U některých byla ČR volbou náhodnou s cílem dostat se do jakékoliv 

země EU, v případě pobytu již některého člena rodiny volbou cílenou.  

 Jednoznačně převažoval trvalý pobyt (41 %) a dlouhodobý pobyt (30 %)  

oproti pobytu v postavení azylanta (12 %), přechodnému pobytu (7 %), 

zbývajícím typům pobytu (8 %) a dokonce bez pobytu (2 %).  

 Délka pobytu cizinců byla v rozmezí od 6 měsíců do 12 let, přičemž poměry 

délky pobytu byly vcelku vyrovnané u pobytu do 6 měsíců (28 %) a do 5 let  

(27 %), a pak také u pobytu do 1 roku (23 %) a do 12 let (22 %). 

 52 % respondentů uvedlo, že žije v ČR se svými rodinami – manželkou a dětmi, 

10 % pouze s manželkou/partnerkou, 8 % s rodiči a 6 % se sourozenci. Ostatní 

uváděli, že rodina je v zemi původu (12 %) nebo jinde v zahraničí (3 %) popř., že 

manželku ani děti nemají (9 %). 
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4) Informovanost 

Otázky ohledně dostupnosti informací se týkaly zejména zdroje informací o právech  

a povinnostech, možnostech a znalostech úřadů, institucí nebo organizací, kde se 

mohli dozvědět potřebné informace popř. rady ohledně pobytu, zaměstnání, školy  

pro děti.  

 V odpovědích na informace o právech a povinnostech jednoznačně převažovaly 

částečné informace (45 %) nad dostatkem informací (35 %), nedostatkem 

informací (12 %), nevědomostí, zda měli dostatek informací (8 %) a každopádně 

nikdo neodpověděl, že ho tyto informace nezajímaly. 

 Nejvíce informací získávali u přátel a známých (49 %), na internetu a v tisku  

(47 %), na úřadech a u neziskových organizací (shodně 31 %), z dostupných 

informací (20 %) a dalších dostupných zdrojů.  

 Prostředníka k získání informací využívalo 37 % dotázaných, 63 % naopak jeho 

služeb nevyužilo a někteří respondenti uváděli, že neměli dostatek informací, 

neboť sami neměli potřebu je vyhledávat. 

 

5) Vzdělání 

Otázky ohledně vzdělání se týkaly nejvyššího dosaženého vzdělání, nostrifikace 

vzdělání v ČR, zda jejich pracovní zařazení odpovídá jejich vzdělání, a zda absolvovali 

nějaké další vzdělávání. 

 Téměř 90 % respondentů uvádělo vysokoškolské (46%) nebo středoškolské 

vzdělání (44 %), většinou v zemi původu, z toho 53 % nemělo své vzdělání 

nostrifikováno a 47 % o nostrifikaci požádalo. Základní vzdělání pak mělo 9 % 

dotázaných a 1 % bylo bez vzdělání. Ti, co nostrifikaci podstoupili, by museli 

absolvovat doplňující vzdělání, což pro ně bylo z důvodů časových a finančních 

nereálné, přestože jedním z důvodů stěhování do Prahy byl právě zájem  

o další vzdělávání za účelem lepšího uplatnění.  

 U 59 % respondentů dosažené vzdělání neodpovídalo pracovnímu zařazení,  

u 22 % tomu bylo naopak, 12 % uvádělo, že nepracuje a 7 %, že vzdělání mají 

vyšší, ale pracují v oboru. 

 Více jak 1/3 respondentů absolvovala nějaké kurzy, a to jazykové zejména 

českého a anglického jazyka (27 %) či odborné kurzy (13 %), např. účetnictví, 
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práce na PC apod. a rekvalifikační kurzy (8 %). Zájem o studium či další 

vzdělávání vyjádřili všichni respondenti, kteří z nějakých důvodů nemohli 

dostudovat ve své zemi původu (42 %) a naopak 10 % o něj zájem nemělo. 

 

Hloubkové rozhovory byly zaměřeny ještě na 2 oblasti, a to učení se českému jazyku  

a vzdělávání dětí cizinců: 

 Většina respondentů vyjádřila souhlas s nutností naučit se jazyk země,  

ve které chtějí žít, přičemž mnohdy absolvovali jen první kurzy a poté přešli  

na samostudium.  

 Také u dětí respondentů, které v ČR navštěvovaly školky a školy, se přístup 

k nim odvíjel od stupně znalosti českého jazyka. Přestože příprava do školy  

pro ně byla náročnější, celkově byla integrace u dětí snazší. Zajímavým 

poznatkem bylo, že pokud mělo dítě české jméno, nepovažovali ho ostatní  

za cizince.  

 

6) Život v ČR 

Otázky ohledně života v ČR byly zaměřeny na sociální sítě cizinců, jejich volný čas  

a zkušenosti pro ně nové a specifické v ČR a také na zdravotní péči.  

 Oceňovány byly zejména možnosti, svoboda pohybu, snadnější komunikace 

s úřady, kulturní život i získání práce, vše v porovnání se zemí původu.  

 Na druhé straně uváděli absenci stabilního prostředí, diskriminaci, nerovné 

podmínky pro cizince a Čechy a nemožnost sehnat zaměstnání mimo Prahu.  

 Novým byl pojistný systém a kultura, požadavek vyššího pracovního nasazení  

a pro ženy, z jiné kultury přemíra svobody a osobní zodpovědnosti. 

 Ulehčení spatřovali v udělení trvalého pobytu nebo získání stálého zaměstnání.  

 Velkým problémem byla nepřítomnost rodiny, případně její rozpad pod tíhou 

podmínek, přičemž přetrvávalo společné soužití z důvodu nedostatku 

finančních prostředků na samostatný život. 

 Schopnost navazovat nové kontakty byla různorodá. Čechy považovali  

za uzavřené, a proto navázání kontaktů s nimi nebylo jednoduché. Někteří je 

naopak preferovali před kamarády – cizinci, neboť jim pomáhali získávat 
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informace, zaměstnání, zařizovat různé věci, což vnímali jako usnadnění 

integrace.  

 S vnímáním majoritní společnosti uváděli negativní zkušenosti se starší 

generací, přičemž se tyto projevy snažili nevnímat, neřešit, v krajním případě 

odcházeli jinam. Naráželi i na nedůvěru a neochotu lidí, např. byli odmítáni 

v případě, že nebyli schopní komunikovat v českém jazyce. Nicméně vyskytli se  

i problémy s jinými etniky žijícími v ČR a mnohdy považovali za rasistický projev 

i zkušenost, kterou mohl zažít i kdokoliv jiný bez ohledu na národnost, např.  

na úřadech.  

 S úrovní zdravotní péče byli vcelku spokojeni, pouze poukazovali na méně 

osobní přístup lékařů, vyplácení některých plateb zpětně po posouzení  

nebo na psychické potíže a financování zdravotní péče.  

 Volný čas trávili převážně s rodinou (60 %) a okolo 30 % pak téměř shodně 

trávili s přáteli, návštěvou kulturních a společenských akcí a doma. Méně  

jak 20 % odpovídajících se věnovalo sportu, navštěvovalo vzdělávací kurzy  

nebo nemělo volný čas. Na otázku co by chtěli, ale nemohou dělat ve volném 

čase, nejčetnější odpovědi byly: vzdělávat se (22 %), cestovat (19 %)  

nebo sportovat (12 %). 

 

7) Vztah k zemi původu 

Otázky ohledně vztahu k zemi původu se týkaly zejména, zda respondenti udržují vztah 

se svými krajany v zemi původu, a zda dostávají nebo naopak poskytují finanční  

či materiální podporu z nebo do země původu. 

 Pro naprostou většinu bylo velmi důležité udržovat kontakt s rodinou  

nebo s přáteli v zemi původu, nejméně 1 x týdně, prostřednictvím telefonu, 

skypu nebo e-mailu, který považovali za nejbezpečnější. 

 Mnozí zemi původu nenavštěvovali, neboť se obávali pronásledování  

a hrozícího nebezpečí, proto spíše přijížděli rodinní příslušníci do ČR, byť 

s komplikacemi.  

 Málo informací bylo možné získat ohledně podpory (finanční i materiální)  

do i ze země původu. Mnozí to považovali za soukromou záležitost a tuto 

informaci nesdělovali. Jen někteří uvedli, že posílají peníze do země původu  
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na zlepšení životních podmínek nebo naopak dostávají podporu oni do ČR, 

zejména na studia.  

 Mnozí přišli do ČR kvůli lepší budoucnosti své i svých dětí, někteří chtěli jinam 

do Evropy, ale nezůstali jim finanční prostředky na další cestu. I přes převažující 

pocit nejistoty, měli respondenti plány alespoň na další 2 roky, přičemž najít 

práci by chtělo 43 %, podnikat 40 %, další by chtěli studovat či založit rodinu.  

14 % z celkového počtu respondentů plánovalo, popřípadě připustilo odchod 

z ČR, a to buď do jiné země nebo zpět do země původu. 

 

3.1.3 Případová studie 

 

Ke spolupráci na případové studii byly osloveny všechny městské části Prahy. Některé 

se vyjádřily, že jim legislativa neumožňuje sledovat soužití cizinců a majoritní 

společnosti, další realizovaly vlastní preventivní programy, nevytipovaly žádné oblasti 

možných neshod a od některých nebylo možné informace získat. Nakonec se podařilo 

zpracovat případovou studii, která se zabývala soužitím cizinců a majoritní společnosti 

na území městské části Praha – Libuš. 

 

Nastínění problému 

V této městské části se v létě roku 2010 začaly objevovat zprávy o problémovém 

soužití cizinců s majoritní společností. Tehdejší starosta městské části společně 

s předsedkyní Výboru pro multikulturní soužití začali poukazovat na problematickou 

integraci vietnamských obyvatel do zdejší společnosti a nevhodnou medializací přispěli 

k vytvoření kauzy „libušská domobrana“. 

 

Jednotliví aktéři a vývoj situace 

V procesu integrace cizinců do majoritní společnosti se nelze obejít bez spolupráce 

různých aktérů, v tomto případě: 

 obyvatel z vietnamské komunity, 

 obyvatel z majoritní společnosti (jednotlivců i iniciativ), 
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 místní samosprávy zastoupené Humanitním odborem a zastupitelstvem 

městské části, 

 státní správy – bezpečnostních složek státu, 

 neziskových organizací, 

 škol, 

 médií. 

 

Humanitní odbor Úřadu městské části Praha – Libuš se integračním aktivitám věnoval 

již od roku 2004. Pod jeho záštitou se uskutečnilo několik kulturně-společenských akcí, 

2 projekty na integraci ve školách, městská část získala projekt zaměřený na výměnu 

zkušeností s dalšími evropskými zeměmi v oblasti integrace Vietnamců na trh práce  

a kurzy pro úředníky zaměřené na život, kulturu, tradice a zvyky ve Vietnamu, práce 

s tlumočníkem a konkrétní případy komunikace a reakcí Vietnamců s praktickým 

nácvikem řešení případných problémů či nedorozumění s nimi. S realizací těchto kurzů 

pomáhaly organizace Člověk v tísni a Klub Hanoi, zapojilo se 15 úředníků a vše se 

osvědčilo i v praxi. Vietnamská komunita dostala také možnost zúčastňovat se 

projednávání veřejných věcí, kam se ovšem buď nedostavovala nebo se k věcem 

nechtěla vyjadřovat či kritizovat je. Na jaře roku 2009 byly realizovány workshopy 

s tématikou vietnamské komunity, které byly reakcí na požadavky občanů ohledně 

informací k požáru v objektu Sapa. K zastřešení akcí vznikl již zmiňovaný Výbor  

pro multikulturní soužití a o součinnost byly požádány neziskové organizace  

i vietnamská komunita v areálu Sapa. Podstatou činnosti byla vzájemná komunikace 

mezi všemi aktéry formou veřejných debat a společenských akcí s cílem zprostředkovat 

informace a kontakty mezi nimi. Městská část také realizovala na školách projekt 

zaměřený na výuku českého jazyka zejména pro rodiče vietnamský žáků, kterým se 

školy zapojily do integrace dětí cizinců. Výuka zahrnovala kromě jazyka i českou 

kulturu, historii, společné poznávací výlety a přípravu pedagogů na výuku cizinců. Do 

února 2010 bylo zrealizováno několik dalších úspěšných aktivit, které byly oboustranně 

pozitivně přijímány. Od února se však činnost výboru přeorientovala z integračních 

aktivit, které byly zastaveny, na aktivity represivní. Začaly být monitorovány problémy 

občanského soužití, dodržování práv a byla rozpoutána negativní medializace. 

Vietnamské komunitě v areálu Sapa bylo připsáno ovlivňování vietnamské komunity 
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jako takové po celé ČR a byla ztotožněna se společností Saparia a.s. – správcem areálu. 

Této společnosti pak výbor přisoudil vedoucí pozici pro vietnamskou komunitu. 

K záchraně situace byla otevřena kancelář Centra pro integraci v rámci činnosti 

společnosti Dům národnostních menšin, o.p.s., přičemž panovaly rozporuplné 

představy o její činnosti a jejím smyslu. Později byla otevřena všem cizincům k 

poskytování sociálních, poradenských, vzdělávacích a kulturních služeb a k obecné 

pomoci při odstraňování bariér mezi majoritou a cizinci.  

Do problému se zapojily, díky již zmiňovanému požáru v areálu Sapy, také kontrolní  

a bezpečností složky státu, které společně s represivními složkami a zástupci 

společnosti Saparia, a.s. Řešili odmítavý postoj této společnosti k přijetí zodpovědnosti 

za konání osob, jimž prostory pronajímala, přičemž sama měla vliv na to, komu jsou 

pronajímány. Součástí diskuze bylo také zapojení policie při řešení problémů 

občanského soužití a potlačování kriminality. Jeden z představitelů společnosti Saparia, 

a.s. byl, do doby vyhrocení situace, členem Výboru pro multikulturní soužití, poté však 

odstoupil. Společnost, která do té doby finančně zajišťovala kulturní a sportovní akce 

pro veřejnost zároveň odstoupila od projektu, na kterém do té doby spolupracovala 

s městskou částí. 

Neopominutelný byl přínos neziskových organizací jako Poradna pro integraci, o. s., 

Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s., sdružení Klub Hanoi a dalších, které společně 

iniciovaly výzvu městské části k řešení vznikajících problémů. Sdružení otevřelo v Sapě 

kancelář jako poradnu pro Vietnamce a zároveň knihovnu a informační centrum  

pro veřejnost. Tyto organizace po celou dobu sledovaly vývoj situace, vyměňovaly si 

navzájem informace a zajistily přístup novinářů, kteří by se k problému vyjádřili 

objektivně. Pod hlavičkou Konsorcia neziskové organizace vydaly prohlášení,  

ve kterém vyjádřily nesouhlas s postupem některých zástupců městské části a staly se 

informátory a iniciátory veřejné debaty.  

Reakce přišly také od samotných občanů městské části Praha – Libuš, jednotlivců, 

občanských iniciativ či národnostních organizací, a tito vesměs popírali rozměr celé 

kauzy, zejména to, že by se jednalo ryze o problém majoritní společnosti a vietnamské 

komunity. K vyřešení problému přispěl vznik skupiny dobrovolníků pro integraci  

a pořádek s cílem zkvalitňovat soužití obyvatel v bytovém domě, který byl na 

prvopočátku rozpoutání celé kauzy. Nástroji jim byla: 
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 komunikace s úřady, bezpečnostními složkami, majiteli, nájemníky  

a neziskovými organizacemi, 

 kontrola nad dodržováním domovního řádu. 

 

Poté, co skupina nastolila jasná pravidla, situace se výrazně zlepšila. Stejně tak 

prezentace celé kauzy v médiích. Podstatou bylo, že se i přes mnohé problémy 

podařilo zabránit uměle vyvolanému národnostnímu střetu, a to za velkého přispění 

zejména samotných občanů žijících na území této městské části, bez ohledu na 

národnost. 

 

3.2 Vlastní dotazníkové šetření 
 

Pro svou praktickou část práce jsem si zvolila dotazníkovou výzkumnou metodu,  

která je zaměřená na kvantitu a jejím výzkumným nástrojem je dotazník. Pro sběr dat  

a získání většího vzorku respondentů jsem se s vypracovaným dotazníkem pod názvem 

„Povědomí české veřejnosti o životě uprchlíků v ČR?“ obrátila na internetový portál 

vyplňto.cz, kde byl dotazník po určitých úpravách zveřejněn. Otázky obecnějšího 

charakteru byly automaticky nastaveny jako povinné, otázky odbornějšího charakteru 

naopak jako nepovinné. Po uplynutí doby určené ke zveřejnění dotazníku mi bylo 

zasláno vyhodnocení dotazníkového šetření, které jsem pro jejich přehlednost a účel 

práce upravila. Cílem vlastního dotazníkového šetření bylo zaměřit se na míru 

informovanosti a názory české veřejnosti ohledně uprchlíků samotných, jejich života  

a jejich problémů při pobytu v České republice. Z dostupné literatury vyplynulo,  

že se znalost této problematiky v řadách veřejnosti značně zlepšila od dob, kdy k nám 

začali přicházet první uprchlíci. Mým záměrem bylo toto tvrzení potvrdit či vyvrátit 

právě následujícím dotazníkem viz. příloha č. 3.  
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Otázka č. 1 : Slyšeli jste někdy o dokumentu „Úmluva o právním postavení uprchlíků“ 

neboli „Ženevská konvence“? 

 

Graf k otázce č. 1 [Povědomost o Úmluvě] 

 

 

Odpověď na otázku č. 1 byla povinná. Otázku zodpovědělo 210 respondentů (tj.  

100 %), z toho 166 respondentů (tj. 79,05 %) slyšelo o výše uvedené „Úmluvě“, 37 

respondentů (tj. 17,62 %) o ní neslyšelo a 7 respondentů (tj. 3,33 %) neznalo odpověď. 

 

Otázka č. 2 : Víte, jakou úlohu má ve vztahu k uprchlíkům Úřad Vysokého komisaře 

OSN (UNHCR)? 

 

Graf k otázce č. 2 [Povědomost o komisaři OSN] 

 

Odpověď na otázku č. 2 byla nepovinná. Odpovědělo na ni 185 respondentů (tj.  

88,1 %) z celkového počtu, přičemž 153 respondentů (tj. 72,86 %) označilo Úřad 

Vysokého komisaře OSN jako organizaci dohlížející na dodržování lidských práv  
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a shodně 16 respondentů (tj. 7,62 %) jako organizaci zajišťující pouze humanitární 

pomoc a organizaci vytvářející jednotnou legislativu. 

 

Otázka č. 3 : Máte představu, kteří cizinci jsou podle „Úmluvy“ považováni za 

uprchlíky? 

 

Graf k otázce č. 3 [Představa o uprchlících] 

 

Odpověď na otázku č. 3 byla nepovinná. Odpovědělo na ni 199 respondentů (tj. 

94,76 %) z celkového počtu, přičemž 138 respondentů (tj. 82,86 %) odpovědělo,  

že za uprchlíky jsou podle „Úmluvy“ považováni ti, které k opuštění země původu vedlo 

jejich pronásledování, 12 respondentů (tj. 7,14 %) odpovědělo, že ti, které vedlo 

neuspokojivé společenské postavení a 8 respondentů (tj. 4,76 %), že ti, které vedla 

vysoká nezaměstnanost.  
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Otázka č. 4 : Myslíte si, že uprchlíci pocházejí převážně z členských států Evropské 

unie?  

 

Graf k otázce č. 4 [Uprchlíci z EU] 

 

 

Odpověď na otázku č. 4 byla povinná. Odpovědělo na ni 210 respondentů (tj. 100 %), 

přičemž 3 respondenti (tj. 1,43 %) odpověděli, že uprchlíci pocházejí převážně 

z členských států EU, 199 respondentů (tj. 94,76 %) odpovědělo, že uprchlíci nepochází 

převážně ze států EU a 8 respondentů (tj. 3,81 %) neznalo odpověď. 

 

Otázka č. 5 : Myslíte si, že uprchlíci pocházejí převážně z tzv. třetích zemí?           

 

   Graf k otázce č. 5 [Uprchlíci z třetích zemí]                                             

 

 
Odpověď na otázku č. 5 byla povinná. Odpovědělo na ni 210 respondentů (tj. 100 %), 

přičemž 182 respondentů (tj. 86,67 %) odpovědělo, že uprchlíci pocházejí převážně 
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z tzv. třetích zemí, 20 respondentů (tj. 9,52 %) odpovědělo, že uprchlíci nepochází 

převážně z tzv. třetích zemí a 8 respondentů (tj. 3,81) neznalo odpověď. 

 

Otázka č. 6 : Jaké důvody vedou uprchlíka k tomu, opustit svou zemi původu a uchýlit 

se do jiného státu? 

 

Graf k otázce č. 6 [Důvody k opuštění země] 

 

 

Odpověď na otázku č. 6 byla nepovinná. Odpovědělo 206 respondentů (tj. 98,1 %) 

z celkového počtu, přičemž 9 respondentů (tj. 4,29 %) odpovědělo, že důvodem  

k opuštění země původu a uchýlení se do jiného státu vedou uprchlíky společenské 

důvody, 181 respondentů (tj. 86,19 %) odpovědělo, že politické důvody  

a válečné konflikty, 10 respondentů (tj. 4,76 %), že vysoká nezaměstnanost a 6 (tj.  

2,86 %) respondentů odpovědělo, že je k tomu vedou jiné důvody. 
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Otázka č. 7 : Po příchodu na území ČR musí uprchlík, chce-li u nás zůstat, projevit 

úmysl požádat o: 

 

Graf k otázce č. 7 [Projevení úmyslu]  

 

Odpověď na otázku č. 7 byla nepovinná. Odpovědělo na ni 204 respondentů (tj.  

97,14 %) z celkového počtu, přičemž 113 respondentů (tj. 53,81 %) odpovědělo, že 

uprchlík, který chce zůstat na území ČR, musí po příchodu projevit úmysl požádat o 

mezinárodní ochranu, 5 respondentů (tj. 2,38 %) odpovědělo, že musí požádat o 

zaměstnání a 86 respondentů (tj. 40,95 %), že musí požádat o udělení povolení 

k trvalému pobytu. 

 

Otázka č. 8 : Do doby než příslušné orgány ČR posoudí důvody pro přijetí uprchlíka a 

rozhodnou o jejich oprávněnosti, je zpravidla ubytován: 

 

Graf k otázce č. 8 [Ubytování uprchlíků] 
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Odpověď na otázku č. 8 byla povinná. Odpovědělo na ni 210 respondentů (tj. 100 %),  

z toho 18 respondentů (tj. 8,57 %) odpovědělo, že do doby než příslušné orgány ČR 

posoudí důvody pro přijetí uprchlíka a rozhodnou o jejich oprávněnosti, je zpravidla 

ubytován na ubytovně, 3 respondenti (tj. 1,43 %) odpověděli, že v dočasně přiděleném 

bytě, 186 respondentů (tj. 88,57 %) odpovědělo, že v pobytovém středisku,  

1 respondent (tj. 0,48 %), že v soukromí u dobrovolníků z řad občanů ČR  

a 2 respondenti (tj. 0,95 %), že není ubytován nikde a žijí na ulici. 

 

Otázka č. 9 : Víte, kam se může uprchlík obrátit o bezplatnou pomoc v oblastech, jako 

jsou např. sociální nebo právní poradenství? 

 

Graf k otázce č. 9 [Žádost o bezplatnou pomoc] 

 

 

Odpověď na otázku č. 9 byla povinná. Odpovědělo 210 respondentů (tj. 100%), z toho 

14 respondentů (tj. 6,67 %) odpovědělo, že uprchlík se může o bezplatnou pomoc 

v oblastech, jako jsou např. sociální nebo právní poradenství, obrátit na MV ČR, 158 

respondentů (tj. 75,24 %) odpovědělo, že na kteroukoliv nevládní neziskovou 

organizaci, která se touto problematikou zabývá, 26 respondentů (tj. 12,38 %) 

odpovědělo, že na Policii ČR – Službu cizinecké policie ČR a 12 respondentů (tj. 5,71 %) 

odpovědělo, že nemají žádnou možnost bezplatného poradenství. 
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Otázka č. 10 : Víte, z čeho uprchlíci po dobu svého pobytu v pobytových zařízeních 

žijí, jestliže nesmí 365 dní od zahájení řízení o mezinárodní ochranu pracovat? 

 

Graf k otázce č. 10 [Prostředky na živobytí] 

 

 

Odpověď na otázku č. 10 byla povinná. Odpovědělo 210 respondentů (tj. 100 %), 

z toho 48 respondentů (tj. 22,86 %) odpovědělo, že po dobu svého pobytu 

v pobytových zařízeních pobírají uprchlíci částku ve výši životního minima, 7 

respondentů (tj. 3,33 %) odpovědělo, že pobírají částku ve výši minimální mzdy, 137 

respondentů (tj. 65,24 %) odpovědělo, že pobírají kapesné stanovené vyhláškou MV ČR 

a 18 respondentů (tj. 8,57 %) odpovědělo, že nepobírají žádnou částku. 

 

Otázka č. 11 : V případě kladného rozhodnutí o žádosti uprchlíka mu může být udělen 

azyl nebo doplňková ochrana. Věděli byste, jaký je mezi nimi rozdíl?  

 

Graf k otázce č. 11 [Rozdíl mezi azylem a doplňkovou ochranou]                
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Odpověď na otázku č. 11 byla povinná. Odpovědělo 210 respondentů (tj. 100 %), 

z toho 61 respondentů (tj. 29,05 %) odpovědělo, že ví, jaký je rozdíl  

mezi udělením azylu a doplňkové ochrany a 149 respondentů (tj. 70,95 %) odpovědělo, 

že neví, jaký je mezi nimi rozdíl. 

 

Otázka č. 12 : Domníváte se, že uprchlík má po celou dobu pobytu na našem území 

stejná práva jako občan ČR? 

 

Graf k otázce č. 12 [Povědomost o rovnosti práv uprchlíků s občany ČR] 

 

 

Odpověď na otázku č. 12 byla povinná. Odpovědělo 210 respondentů (tj. 100 %), 

z toho 25 respondentů (tj. 11,9 %) odpovědělo, že se domnívá, že uprchlík má po celou 

dobu pobytu na našem území stejná práva jako občan ČR, 163 respondentů (tj.  

77,62 %) odpovědělo, že nemá stejná práva a 22 respondentů (tj. 10,48 %) 

odpovědělo, že neví, zda má či nemá stejná práva jako občan ČR. 
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Otázka č. 13 : Domníváte se, že zaměstnávání uprchlíků zvyšuje nezaměstnanost 

v ČR? 

 

Graf k otázce č. 13 [Domněnka o zvyšování nezaměstnanosti] 

 

 

Odpověď na otázku č. 13 byla povinná. Odpovědělo 210 respondentů (tj. 100 %), 

z toho 44 respondentů (tj. 20,95 %) odpovědělo, že domnívají, že zaměstnávání 

uprchlíků zvyšuje nezaměstnanost v ČR, 142 respondentů (tj. 67, 62 %) odpovědělo, 

že se nedomnívají, že zvyšuje nezaměstnanost a 24 respondentů (tj. 11, 43 %) 

odpovědělo, že neví, zda zvyšuje či nezvyšuje nezaměstnanost v ČR. 

 

Otázka č. 14 : Dokážete si představit situaci, kdy musíte ze dne na den opustit svou 

zemi a jakákoliv nejistota je pro vás jediným možným východiskem? 

 

Graf k otázce č. 14 [Představa o opuštění země] 
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Odpověď na otázku č. 14 byla povinná. Odpovědělo 210 respondentů (tj. 100 %), 

z toho 46 respondentů (tj. 21,9 %) odpovědělo, že si dokážou představit situaci, 

tuto situaci představit nedokážou a 17 respondentů (tj. 8,1 %) odpovědělo, že neví. 

 

Otázka č. 15 : Myslíte si, že pomoc, která je v ČR poskytována uprchlíkům, je 

dostatečná? 

 

Graf k otázce č. 15 [Dostatečnost pomoci uprchlíkům] 

 

 

Odpověď na otázku č. 15 byla povinná. Odpovědělo 210 respondentů (tj. 100 %), 

z toho 49 respondentů (tj. 23,33 %) odpovědělo, že si myslí, že pomoc, která je v ČR 

poskytována uprchlíkům je dostatečná, 81 respondentů (tj. 38,57 %) si myslí,  

že dostatečná není a 80 respondentů (tj. 38,1 %) neví, zda je dostatečná. 

 Otázka č. 16 : Uveďte prosím své pohlaví: 

 

Graf k otázce č. 16 [Pohlaví] 
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Odpověď na otázku č. 16 byla povinná. Odpovědělo 210 respondentů (tj. 100%). 

Z grafu i z tabulky je patrné, že 164 respondentů (tj. 78,1 %) byly ženy a 46 

respondentů (tj. 21,9 %) byli muži. 

Otázka č. 17 : Uveďte prosím svůj věk: 

 

Graf k otázce č. 17 [Věk] 

 

 

Odpověď na otázku č. 17 byla povinná. Odpovědělo 210 respondentů (tj. 100 %), 

z toho 48 respondentů (tj. 22,86 %) ve věkovém rozmezí 15 – 25 let, 67 respondentů 

(tj. 31,9 %) ve věkovém rozmezí 26 – 35 let, 61 respondentů (tj. 29,05 %) ve věkovém 

rozmezí 36 – 45 let, 24 respondentů (tj. 11,43 %) ve věkovém rozmezí 46 – 55 let a 10 

respondentů (tj. 4,76 %) ve věku 56 let a více. 

 

Otázka č. 18 : Uveďte prosím počet obyvatel obce či města, kde žijete? 

 

Graf k otázce č. 18 [Bydliště podle počtu obyvatel] 
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Odpověď na otázku č. 18 byla povinná. Odpovědělo 210 respondentů (tj. 100 %), 

z toho 32 respondentů (tj. 15,24 %) odpovědělo, že žije v obci či městě do 1.000 

obyvatel, 22 respondentů (tj. 10,48 %) odpovědělo, že žije v obci či městě do 5.000 

obyvatel, 13 respondentů (tj. 68,1 %) odpovědělo, že žije v obci či městě do 10.000 

obyvatel a 143 respondentů (tj. 68,1 %) odpovědělo, že žije v obci či městě nad 10.000 

obyvatel. 

 

Otázka č. 19 : Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 

Graf k otázce č. 19 [Nejvyšší dosažené vzdělání] 

 

 

Odpověď na otázku č. 19 byla povinná. Odpovědělo 210 respondentů (tj. 100%), z toho 

17 respondentů (tj. 8,1 %) uvedlo jako nejvyšší dosažené - základní vzdělání, 6 

respondentů (tj. 2,86 %) uvedlo střední vzdělání bez maturity, 79 respondentů (tj. 

37,62 %) uvedlo střední vzdělání s maturitou, 9 respondentů (tj. 4,29 %) uvedlo vyšší 

odborné vzdělání a 99 respondentů (tj. 47,14 %) uvedlo vysokoškolské vzdělání. 
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4 Diskuze 

 

Praktickou část práce lze ve smyslu diskuze rozdělit na tři samostatné celky : 

 

 Dotazníkové šetření nevládních neziskových organizací v rámci 

závěrečné zprávy 

 Případová studie 

 Vlastní výzkumné šetření, viz. příloha č. 3 

 

Dotazníkové šetření nevládních neziskových organizací v rámci závěrečné zprávy : 

 

Počáteční analýza statistických dat ukázala, že téměř polovina cizinců žijících v České 

republice pobývala v době průzkumu na území Hl. města Prahy, přičemž byli 

nerovnoměrně rozmístěni takřka do všech městských částí. Vzhledem k tomu,  

že v některých částech se jednalo o koncentraci jednotlivých národností, nebylo možné 

všude uplatňovat jednotné kroky a strategie, ale naopak bylo třeba volit individuální 

přístup. K tomu bylo třeba znalosti situace a potřeb cizinců, kteří žijí na tom kterém 

území. Z následného dotazníkového šetření nevládních neziskových organizací  

pak vyplynulo, že nejnáročnější období pro cizince pobývajících na našem území, bylo 

jednoznačně období po příjezdu do ČR, což souviselo zejména s nedostatkem 

informací, jazykovou bariérou, odlišnými zkušenostmi s fungováním legislativy  

a sociálních služeb, neochota úředníků komunikovat v jiném než mateřském jazyce  

a poskytování nedostatečných informací a v neposlední řadě přístup úředníků  

na cizinecké policii. Na to navazovaly problémy s hledáním bydlení v závislosti  

na získání a udržení si zaměstnání či možností podnikat, přičemž byli schopni 

akceptovat i nevýhodnější a náročnější podmínky. Firmy mnohdy zneužívali jejich 

neznalosti. Byť téměř polovina respondentů uváděla, že má vysokoškolské vzdělání, 

neuvažovali o kariérním růstu, přestože jejich pracovní zařazení neodpovídalo jejich 

dosaženému vzdělání. Důležitost dalšího vzdělání si uvědomovali, nicméně z časových 

či finančních důvodů pro ně bylo nereálné. Zpravidla se tak zúčastňovali zejména 

jazykových kurzů. Většina respondentů žijících v ČR pociťovala v době průzkumu 
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značnou nejistotu, budoucnost příliš neplánovala a byla zaskočena mírou byrokracie, 

korupce a kriminality. Přesto se nechtěli vrátit do země původu ani odejít do jiné země, 

neboť Českou republiku považovali za nový domov, kde mohou vybudovat budoucnost 

pro sebe a své děti. Z dotazníkového šetření závěrečné zprávy jsem nabyla dojmu, že 

pro cizince je život v České republice náročný, přičemž bezesporu velkou roli hraje 

zejména jazyková bariéra, od které se odvíjí další jejich možnosti (bydlení, zaměstnání, 

vzdělávání atd.) a zároveň jejich integrace do nové společnosti. Přes již zmiňovanou 

nejistotu ve všech směrech, bylo pro mnohé z nich překonání těchto obtíží snazší než 

návrat zpět do země svého původu a vidí v České republice svůj domov a svou 

budoucnost. 

Od tohoto dotazníkového šetření jsem očekávala, že budou zřejmé výraznější rozdíly 

právě mezi postavením uprchlíků a majoritní společností. Mezi respondenty však 

převažovaly vesměs pozitivní názory a zkušenosti. Nemyslím si ovšem, že by důvodem 

tohoto výsledku byla jejich naprostá spokojenost, ale zřejmě v porovnání 

s podmínkami v zemi původu se projevily jejich skromnější nároky na život, což se 

odrazilo v jejich hodnocení při pobytu na našem území. 

 

Případová studie 

 

Tato případová studie je ukázkou, jak velice důležitý je vstřícný přístup obou stran  

a v  jakém rozsahu může negativní přístup samosprávy celkově ovlivnit integrační 

politiku, přičemž v integračních krocích, které byly uplatněny na území městské části 

Praha – Libuš, lze vysledovat jak pozitivní, tak negativní prvky integrace.  

 

Pozitivní prvky : 

 vzdělávání cizinců a podpora jejich nezávislosti na třetí osobě 

(zprostředkovateli), 

 kulturní a společenské aktivity sbližující cizince a majoritní společnost, 

 vzdělávání osob, které přichází do styku s cizinci (úředníci, pedagogové), 

 zapojení cizinců do života městské části (účast na pracovních skupinách, apod.), 
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 vytvoření prostoru pro diskuzi (diskusní fórum apod.).29 

 

Negativní prvky : 

 postavení jednoho podnikatelského subjektu do vedoucí pozice celé 

vietnamské komunity, což prohlubuje jejich závislost na tomto subjektu, 

 záměna problémů občanského soužití s problémy mezi majoritní a minoritní 

společností, 

 špatná a nepřínosná komunikace s médii, 

 nekoordinovanost Výboru pro multikulturní soužití, prosazování zájmů 

osobních nad zájmy společenské a neprofesionalita.                  

 

Domnívám se, že celá tato kauza ukázala, jak politika ovlivňuje a utváří veřejné mínění  

a ve spojení s neuváženými kroky a medializací může mít velké dopady na společnost  

jako takovou. Na straně jedné politika ve smyslu samosprávy a jejích zástupců v tomto 

případě selhala, na straně druhé neměla takový vliv, aby k ní občané nedokázali 

zaujmout vlastní stanovisko a přístup. Nicméně v těch, kteří se o celé situaci dozvídali 

právě jen z médií, mohla vyvolat pocit pobouření až rasové nenávisti vůči vietnamské 

komunitě a celý problém se mohl rozrůst do celorepublikových rozměrů, což naštěstí, 

zejména díky přispění celé řady aktérů, nenastalo.  

 
Vlastní výzkumné šetření 

 

Dotazníkové šetření proběhlo na základě vlastního vypracovaného dotazníku, který byl 

sestaven z 19. uzavřených anonymních otázek zveřejněných prostřednictvím internetu, 

vztahujících se tématicky k uprchlictví. Tato oblast byla pro mě samotnou něčím 

novým, zcela neznámým a domnívala jsem se, že zhruba obdobně na tom bude také 

veřejnost, vyjma těch, kteří se touto problematikou zabývají profesně nebo z vlastní 

iniciativy. Po celkovém zhodnocení dotazníku, viz. příloha č. 4, lze potvrdit, že veřejnost 

opravdu nevnímá problematiku ohledně uprchlíků pouze jako okrajovou záležitost, ale 

jako společenské téma hodné zamyšlení, ať už by bylo pozitivním či negativním. 

                                                 
29 Docs. opu.cz [online]. OPU Praha. [cit. 13-03-20]. Dostupné z WWW :   <http://docs.opu.cz/pruzkum_socialni 

%20situace%20cizincu.pdf>.                                                                                            

http://docs.opu.cz/pruzkum_socialni%20situace%20cizincu.pdf
http://docs.opu.cz/pruzkum_socialni%20situace%20cizincu.pdf
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Závěr 

 

Vzhledem k tomu, že nepracuji v sociální oblasti, snažila jsem se při výběru tématu své 

absolventské práce hledat takové, které by mělo alespoň částečnou spojitost s mou 

profesí referenta živnostenského úřadu. Denně přicházím do kontaktu s cizinci,  

což mě přivedlo na myšlenku vypracovat práci právě o nich. V rámci své profese 

vnímám cizince pouze jako klienty, kteří přijdou požádat o službu, ale každý z nich je 

především lidská bytost s vlastním životním příběhem. Vnímám to jako dva různé 

pohledy na jednoho a toho samého člověka. V rámci odborné praxe v Organizaci  

pro pomoc uprchlíkům, o. s. jsem se pak utvrdila ve volbě tématu s názvem „Problémy 

uprchlíků v České republice“.  

Problematika uprchlictví je problematikou velmi závažnou a citlivou pro obě 

zúčastněné strany. Z pohledu hostitelské země je třeba vypořádat se s přílivem 

uprchlíků a s jejich individuálními potřebami po stránce sociální i ekonomické. 

Z pohledu uprchlíků jde vždy o naději na nový začátek jejich života v zemi, kde hledají 

pomoc a bezpečí pro sebe a svou rodinu, a jejíž jazyk, kultura, pravidla i způsob života 

jsou jim cizí. 

Hlavním cílem mé práce bylo popsat současnou situaci uprchlíků na území České 

republiky, se zaměřením a shrnutím konkrétních problémů uprchlíků z hlediska jejich 

sociálního a ekonomického postavení. V teoretické části práce byla osvětlena definice 

„uprchlíka“, vycházející z „Úmluvy o právním postavení uprchlíků“ neboli „Ženevské 

konvence“, zmínila jsem ministerstva, jejichž působnost se této problematiky více  

či méně dotýká a osvětlila jsem nezbytnou roli nevládních neziskových organizací,  

které mají lví podíl na mnoha úspěších při práci s uprchlíky a zejména pak na jejich 

integraci do majoritní společnosti. Dále jsem se zabývala základní legislativou  

vztahující se k této oblasti a popsala jsem azylovou proceduru včetně zařízení  

pro cizince. V neposlední řadě jsem zpracovala analýzu problémů se zaměřením  

na sociální a ekonomické postavení uprchlíků, kam jsem zahrnula otázky bydlení, 

zdraví, finančních příspěvků, vzdělání a zaměstnání či podnikání. 

V praktické části jsem se pokusila shrnout informace získané ze závěrečné zprávy 

z projektu, jenž proběhl mezi uprchlíky na území Hl. města Prahy. Součástí této zprávy 
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byla analýza statistických dat, rozsáhlé dotazníkové šetření a případová studie. Tyto 

informace jsem pak rozšířila vlastním dotazníkovým šetřením, které bylo zaměřeno  

na povědomí české veřejnosti o životě uprchlíků v ČR. Všechny získané a zpracované 

informace jsem shrnula v rámci diskuze. 

Pokud by má práce neměla být přínosem pro nikoho dalšího, mě samotnou obohatila 

minimálně o jedno poznání. Chceme-li být multikulturní společností, měli bychom 

respektovat tradice a kulturu všech národů žijících společně s námi. Každý člověk bez 

ohledu na národnost, má své sny a svá přání, ale bohužel má také odlišné možnosti  

a podmínky k jejich naplnění. Mnozí z nás nejsme schopni uvědomit si, jak velké je naše 

štěstí, že jsme se narodili v zemi, kde nejsou zcela opomíjena základní lidská práva  

a lidská důstojnost. Zatímco někteří z těch, kteří k nám přicházejí, toto štěstí neměli  

a mnohdy celé roky prožívali v lidsky nedůstojných podmínkách, ve strachu, v bolesti, 

ale jistě i v naději, že jednou svůj život změní. A jak pravil Václav Havel: „Naděje je stav 

ducha, který dává smysl našemu životu.“ 30 Smyslem života uprchlíků je hledat lepší 

podmínky pro život nejen svůj, ale i svých blízkých. Proto opouštějí své země původu  

a přicházejí do České republiky a do dalších zemí v Evropě, přestože změna,  

po které touží, většinou nebývá otázkou dnů, týdnů či měsíců, ale spíše otázkou let.  

A přiznejme si, kdo z nás by chtěl roky žít v cizí zemi, bez rodiny, na okraji společnosti, 

v provizorních podmínkách a s pocitem nejistoty, co přinese budoucnost? Právě takový 

je ale život uprchlíků! 

Myslím se, že cíle své práce jsem naplnila. Pouze v případě vlastního dotazníkového 

šetření se domnívám, že k objektivnímu posouzení, jaké má česká společnost 

povědomí o uprchlících, by byl zapotřebí větší vzorek odpovídajících respondentů.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Citáty o životě – 4. strana/Nejlepší citáty. [online].[cit. 2013- 03-25]. Dostupné z WWW :  <http://azcitaty.cz/citaty-o-zivote/4/>. 

http://azcitaty.cz/citaty-o-zivote/4/
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Resumé 

 

Я не работаю в социальной сфере, a в государственном учреждении референтом 

предпинимательcкого реестра. Для моей работы я искала тему близкую моей 

профессии. Потому что я часто в работе вступаю в контакт с иностанцами, я 

решила  написать именно о них. Одной из категорий иностанцев, которые 

нуждаются в помощи социальных работников, являются беженцы. Поэтому 

беженцы стали темой моей работы, которую я назвала "Проблемы беженцев  

в Чешской республике". Основные информации по этой теме я получала  

на профеcсиональной практике в Организации для оказания помощи беженцам. 

Главной целью моей работы было описать современное положение беженцев  

на территории Чешской республики, обратить внимание на специфические 

проблемы беженцев с точки зрения их социального и экономического статуса. 

В теоретической части своей работы я занималась интерпретацией определения 

беженец, которое выходит из "Конвенции о правовом статусе беженцев", так 

называемой "Женевской конвенции",  дальше деятельностью министерств  

и общественных организаций в этой области и основным законодательством. Я 

описала процедуру убежища, когда беженцы становятся заявителями  

на международную защиту, раcпределение заведений для иностранцев  

и разработала анализ социальных и экономических проблем, таких как жилье, 

здравоохранение, финансовые взносы, образование, занятость или бизнес.  

В практической части я разработала информации полученные в рамках проекта  

общественных организаций  работающих среди беженцев, которые живут  

в Праге. Проект касался статистических показаний, широкого анкетного следсвия 

и случайной этюды. Эти информации были затем расширены  своей анкетой, 

которой я хотела выяснить, что чешская общественность знает о жизни беженцев 

в Чешской республике. 

Проблематика о беженцев является проблематикой очень серьёзной  

и чувствительной для самых беженцев и для принимающей страны. Если мы 

хотим быть мултикульрным обществом, мы должны уважать традиции и культуру 

всех народов, которые живут вместе с нами и наоборот. Вацлав Гавел сказал : 
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"Надежда это состояние души, которое придает смысл нашей жизни“. Смысл 

жизни беженцев заключается в поиске  лучших условий жизни не только для 

себя, но и своих близких. Поэтому они покудают свою подины и приезжают  

в Чешскую республику и другие страны Европы, чтобы найти лучщее будущее. Я 

думаю, что цель моей работы была выполнена. 
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Příloha č. 1 

 

Konkrétní kompetence Ministerstva vnitra České republiky: 

 

 „na základě zákona 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“) zabezpečuje výkon státní správy v oblasti migrace, v tomto 

smyslu úzce spolupracuje s dalšími resorty, státními a nevládními organizacemi 

včetně organizací mezinárodních, 

 rozhoduje o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle zákona o pobytu 

cizinců, o prodloužení a zrušení platnosti tohoto povolení (vydává se občanům 

tzv. třetích států), 

 rozhoduje o vydání povolení k přechodnému pobytu, prodloužení a zrušení 

platnosti tohoto povolení (vydává se rodinným příslušníkům občanů Evropské 

unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska),  

 vydává potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky (vydává se 

občanům Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska)  

a o zrušení přechodného pobytu občanů těchto států na území České republiky, 

 rozhoduje o vydání povolení k trvalému pobytu, o prodloužení platnosti průkazů 

o povolení k pobytu cizincům, kterým byl povolen trvalý pobyt, o zrušení 

platnosti povolení k trvalému pobytu a vydává potvrzení o oprávnění k trvalému 

pobytu na území,  

 rozhoduje o vydání a odnětí cizineckého pasu,  

 rozhoduje o udělení dlouhodobého víza (tj. víza k pobytu nad 90 dnů) 

a o prodloužení doby pobytu a platnosti tohoto víza,  

 rozhoduje o vydání zelené karty, o prodloužení nebo zrušení její platnosti  

a stanoví seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o její 

vydání,  

 rozhoduje o vydání modré karty a o prodloužení nebo zrušení její platnosti,  

 rozhoduje o přiznání a o zrušení postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta 

na území,  



 

 

 

 rozhoduje o úhradě nákladů spojených se správním vyhoštěním zajištěného 

cizince a vymáhá jejich úhradu, pokud o jejich úhradě nerozhoduje policie,  

 rozhoduje o žádosti cizince o dobrovolný návrat,  

 v rozsahu své působnosti rozhoduje o přestupcích cizinců,  

 vydává závazné stanovisko pro Ministerstvo práce a sociálních věcí k žádosti  

o udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání právnické nebo fyzické osobě,  

 je zřizovatelem a provozovatelem zařízení pro zajištění cizinců,  

 pro rozhodování o správním vyhoštění vydává na základě vyžádání policie 

závazná stanoviska, zda je vycestování cizince možné,  

 vyhlašuje seznam hraničních přechodů a jejich provozní dobu a uveřejňuje tento 

seznam včetně jeho změn formou sdělení ve Sbírce zákonů České republiky,  

 po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí stanovuje okruh cizinců,  

kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území 

České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza 

(vyhláška č. 428/2010 Sb.),  

 sjednává anebo se podílí na sjednávání mezinárodních smluv v oblasti 

mezinárodní migrace (smlouvy o bezvízovém styku, hraničním režimu, malém 

pohraničním styku, policejní spolupráci, o readmisi),  

 je gestorem za oblast schengenské problematiky,  

 na základě zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,  

o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu) a zákona 

č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců zabezpečuje výkon státní správy  

ve věci mezinárodní a dočasné ochrany,  

 vytváří státní integrační programy zaměřené na pomoc azylantům při jejich 

začlenění do společnosti,  

 je koordinátorem politiky integrace cizinců v rámci ČR (agenda spojená                

s koordinací integrace cizinců byla z rozhodnutí vlády převedena na Ministerstvo 

vnitra z Ministerstva práce a sociálních věcí v červenci 2008),  

 spolupracuje s dalšími resorty, státními a nevládními organizacemi včetně 

organizací mezinárodních, ve spolupráci s policií a Mezinárodní organizací  

pro migraci se podílí na vypracování repatriačních programů a přímo zajišťuje 

repatriace (dobrovolné návraty) cizinců do zemí jejich původu,  



 

 

 

 rozvíjí oblast mezinárodní spolupráce na bilaterální úrovni i multilaterální úrovni 

a aktivně se zapojuje do formulování azylové a migrační politiky rámci Evropské 

unie.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 2 

 

Právní formy neziskových organizací 

Občanská sdružení 

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) Brno, Nesehnutí Brno, Občanská poradna 

Brno, Sdružení občanů zabývajících se Emigrací (SOZE) Brno, Poradna pro integraci 

(PPI) Ústí nad Labem, Ukrajinská iniciativa Chomutov, Evropská kontaktní skupina 

(EKS) Praha, Centrum pro integraci cizinců (CIC) Praha, Vzdělávací centrum Podkruš- 

Nohoří Žatec, Fórum Ukrajinců Praha, Klub Hanoi Praha, Asociace uprchlíků v ČR 

Praha, Sdružení pro migraci a integraci Praha, Asociace učitelů češtiny jako cizího 

jazyka Praha, Berkat Praha, Poradna pro občanství Praha, META - Sdružení pro   

mladé migranty Praha, OPU Praha, Slovo 21 Praha, Kontaktní centrum pro cizince 

(KCC) Plzeň, Most pro lidská práva Pardubice 

Obecně prospěšné společnosti 

La Strada Praha 

Církevní právnické osoby 

Diecézní charita Brno, Armáda spásy Brno, Diecézní charita Litoměřice, Arcidiecézní 

Charita Praha 

Zdroj : TRBOLA, Robert, RÁKOCZYOVÁ, Miroslava. Institucionální podmínky sociální integrace cizinců   v ČR II 

: role zaměstnání a vybraných institucí v procesu integrace. 1. vyd. Brno : Barrister  & Principál, 2011. s.83. ISBN 

978-80-87474-20-4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 3  

D O T A Z N Í K 
 

Vážené respondentky, vážení respondenti, 
 
jmenuji se Monika Jirchovská, jsem studentkou 3. ročníku vyšší odborné školy se 
sociálním zaměřením a chtěla bych Vás tímto požádat a zároveň Vám poděkovat za 
několik minut Vašeho času, který věnujete vyplnění následujícího dotazníku. Tento 
dotazník je zcela anonymní, je součástí mé absolventské práce na téma „Problémy 
uprchlíků v České republice“ a jeho cílem je zjistit míru informovanosti a názory české 
veřejnosti ohledně uprchlíků samotných, jejich života a jejich problémů při pobytu v ČR. 
 
Jaké povědomí má česká veřejnost o životě cizinců – uprchlíků pobývajících v České 

republice? 
 
1. Slyšeli jste někdy o dokumentu „Úmluva o právním postavení uprchlíků“ 

neboli „Ženevská konvence? 
 

a) ano 
b) ne 
c) nevím 

 
2. Víte, jakou úlohu má ve vztahu k uprchlíkům Úřad Vysokého komisaře OSN 

(UNHCR)?  
 

a) organizace, která v případě potřeby zajišťuje pouze humanitární 
pomoc uprchlíkům  

b) organizace, která vytváří jednotnou legislativu v otázkách uprchlictví 
pro všechny smluvní státy 

c) organizace, která dohlíží na dodržování lidských práv a 
mezinárodních smluv ohledně uprchlíků 

 
3. Máte představu, kteří cizinci jsou podle „Úmluvy“ považováni za uprchlíky? 

 
a) ti, kteří opouští svou zemi z důvodu vysoké nezaměstnanosti 
b) ti, kteří opouští svou zemi z důvodu pronásledování 
c) ti, kteří opouští svou zemi z důvodu neuspokojivého společenského  
    postavení     

 
4. Myslíte si, že uprchlíci pocházejí převážně z členských států Evropské unie? 

 
a) ano 
b) ne 
c) nevím 

 
 



 

 

 

 
5. Myslíte si, že uprchlíci pocházejí převážně z tzv. třetích zemí? 

 
a) ano 
b) ne 
c) nevím 
 

6. Jaké důvody vedou uprchlíka k tomu, opustit svou zemi původu a uchýlit se  
do jiného státu? 

 
a) společenské důvody 
b) politické důvody a válečné konflikty 
c) vysoká nezaměstnanost 
d) jiné 

 
7. Po příchodu na území ČR musí uprchlík, chce-li u nás zůstat, projevit úmysl 

požádat o: 
 

a) mezinárodní ochranu 
b) zaměstnání 
c) udělení povolení k trvalému pobytu 

 
8. Do doby než příslušné orgány ČR posoudí důvody pro přijetí uprchlíka  

a rozhodnou o jejich oprávněnosti, je zpravidla ubytován: 
 

a) na ubytovně 
b) v dočasně přiděleném bytě 
c) v pobytovém středisku 
d) v soukromí u dobrovolníků z řad občanů ČR 
e) nikde, žijí na ulici 

 
 

9. Víte, kam se může uprchlík obrátit o bezplatnou pomoc v oblastech, jako 
jsou např. sociální nebo právní poradenství? 

 
a) na Ministerstvo vnitra 
b) na kteroukoliv nevládní neziskovou organizaci, která se touto 

problematikou zabývá 
c) na Policii ČR - Službu cizinecké policie ČR 
d) nemají žádnou možnost bezplatného poradenství 

 
 

10. Víte, z čeho uprchlíci po dobu svého pobytu v azylovém zařízení žijí, jestliže 
nesmí 365 dní od zahájení řízení o mezinárodní ochranu pracovat? 

 
a) pobírají částku ve výši životního minima 
b) pobírají částku ve výši minimální mzdy 



 

 

 

c) pobírají kapesné ve výši stanovené vyhláškou MV ČR 
d) nepobírají žádnou částku 

 
11. V případě kladného rozhodnutí o žádosti uprchlíka mu může být udělen azyl  

nebo doplňková ochrana. Věděli byste, jaký je mezi nimi rozdíl? 
 

a) ano 
b) ne 
 

12. Domníváte se, že uprchlík má po celou dobu pobytu na našem území stejná 
práva jako občan ČR? 

 
a) ano 
b) ne 
c) nevím 

 
13. Domníváte se, že zaměstnávání uprchlíků zvyšuje nezaměstnanost v ČR? 
 

a) ano 
b) ne 
c) nevím 
 

14. Dokážete si představit situaci, kdy musíte ze dne na den opustit svou zemi  
a jakákoliv nejistota je pro vás jediným možným východiskem? 

 
a) ano 
b) ne 
c) nevím 

 
15. Myslíte si, že pomoc, která je v ČR poskytována uprchlíkům je dostatečná? 

 
a) ano 
b) ne 
c) nevím 

 
16.  Uveďte prosím své pohlaví. 

 
a) žena 
b) muž 
 

17. Uveďte prosím svůj věk. 
 

a) 15 – 25 
b) 26 – 35 
c) 36 – 45 
d) 46 – 55 
e) 56 a více 



 

 

 

 
 

18. Uveďte prosím počet obyvatel obce či města, kde žijete? 
 

a) do 1.000 
b) do 5.000 
c) do 10.000 
d) nad 10.000 
 

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
 

a) základní 
b) střední bez maturity 
c) střední s maturitou 
d) vyšší odborné 
e) vysokoškolské 

 
 
Závěrem mi dovolte, abych Vám ještě jednou poděkovala za Váš čas, který jste věnovali 
tomuto dotazníku. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Příloha č. 4 
 
Výsledky vlastního výzkumného šetření 
 
 
Samotné vyhodnocení dotazníku je tvořeno grafy s celkovým počtem respondentů, 

lokální četností v % (bere v potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli) 

a globální četností v % (z celkového počtu respondentů). Výsledky dotazníkového 

šetření, které měly potvrdit či vyvrátit publikovaný názor uváděný v dostupné 

literatuře, že znalost této problematiky v řadách veřejnosti se značně zlepšila od dob, 

kdy k nám začali přicházet první uprchlíci, mě mile překvapily.  Počet respondentů 

(210) předčil má očekávání a stejně tomu bylo i co se odpovědí týče, přičemž otázky se 

daly rozčlenit do tří okruhů, viz. příloha č. 4.  

 
Otázky povinné (č. 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19):  

 otázky zodpovědělo 210 respondentů, 

 byl vyrovnaný poměr mezi správně zodpovězenými otázkami a otázkami, které 

nelze jednoznačně hodnotit, neboť respondenti vyjadřovali subjektivní názor. 

 

Otázky nepovinné (č. 2, 3, 6, 7): 

 otázky zodpověděla většina respondentů, 

 jak muži, tak ženy odpovídali správně. 

 

Otázky týkající se samotných respondentů (č. 16, 17, 18, 19): 

  otázky zodpovědělo 210 respondentů, 

  mezi respondenty jednoznačně převažovaly ženy (164) nad muži (46), 

  nejvíce žen bylo ve věkové kategorii 36 – 46 a nejvíce mužů ve věkové kategorii 

26 – 35), 

   jak u žen, tak u mužů převažovali respondenti z měst nad 10.000 obyvatel, 

   a u obou kategorií odpovídalo nejvíce respondentů s vysokoškolským vzděláním. 

 
 


