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Úvodní slovo
JUDr. Marcela Krejsová

1. náměstkyně primátora města Plzně

Milé dámy, vážení pánové, vážení účastníci naší konference!

Dovolte mi, abych vyjádřila své poděkování vám všem, kteří jste se rozhodli 
pro účast na 1. Celostátní konferenci statutárních měst Plzeň 2009 věnované 
tématu Integrace cizinců na úrovni samosprávy. 

Naše město se tak stává historicky prvním, kde zmíněná problematika bude 
řešena na celonárodní úrovni. Společně s Ministerstvem vnitra ČR, Odborem 
azylové a migrační politiky – partnerem pilotního stejnojmenného projektu – 
vám nabízíme prostor ke společné diskuzi s otevřenými dotazy. 

Neklademe si vysokých cílů, chceme jen společně s vámi hledat a nalézt 
optimální řešení situace, ve které se v současné době, v souvislosti s cizin-
ci, nenacházíme pouze my zde v Plzni, ale, jak předpokládám, i další města 
v České republice. Pokud tomu tak ve vašem městě ještě není, věřte, že se 
zakrátko můžete s podobným ožehavým problémem vyžadujícím rychlé řešení 
potýkat i vy. Dost možná ale právě vy přicházíte s jedinečnou a nepřenositel-
nou zkušeností v oblasti integrace cizinců, s něčím, čemu město Plzeň dosud 
nemuselo čelit. Cizinci jsou naším společným problémem a výzvou – jsou no-
vým prvkem v naší společnosti, jsou její neoddiskutovatelnou součástí, jsou 
fenoménem, který s sebou nese nové, dosud neřešené a často jen obtížně 
řešitelné situace.

Co s tím? Co s přílivem osob migrujících za prací ze  „třetích zemí“ i z méně 
vyspělých států Evropské unie, které nacházejí útočiště v našich městech? Co 
s problémem eskalující kriminality související se zvýšeným počtem cizinců? 
Jaká opatření přijmout, aby byla přijatelná a akceptovatelná pro všechny zú-
častněné strany?

Velmi dobře chápeme, že cizinci jsou pro ekonomiku našeho města i státu 
nezastupitelní. Taková je realita. Existují provozy – v Plzni stejně jako v jiných 
městech – ve kterých aktuálně můžete nalézt výhradně cizince. 

Nejde jen o zaměstnanost a zaměstnavatelnost cizinců. Můžeme dlouze 
hovořit o deficitech způsobených městu cizinci cestujícími zdarma v doprav-
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ních prostředcích. Stejně tak se můžeme pustit do polemiky na téma „Cizinci 
a úhrady za zdravotní péči“, případně „Cizinci a zdravotní pojištění“, jádro pro-
blému však leží jinde. Ptejme se proto, co naše stesky vyřeší. 

Cizinci, osoby migrující za prací, migranti, říkejme jim, jak chceme. To není 
podstatné. Podstatné je, že stejně jako někteří z nás před dvaceti lety odchá-
zeli do sousední země za lepším výdělkem, tak za stejnou vidinou odchází oni 
z Vietnamu, Mongolska, Ukrajiny. A přichází k nám, neboť touží žít lépe a s vizí 
lepší budoucností pro své nejbližší. 

Město Plzeň aktuálně kandiduje na post „Evropské hlavní město kultury pro 
rok 2015“. Nemylme se, kultura není jen o divadlech, koncertech a velkolepých 
projektech. Kulturním se město stává v momentě, kdy dokáže zajistit život na 
určité kulturní a sociální úrovni i těm slabším článkům – seniorům žijícím osa-
měle, handicapovaným osobám, nízkopříjmovým vrstvám i migrantům, kdy se 
k nim dokáže chovat s respektem a dokáže jim poskytnout možnost plného 
zapojení do života města. Kulturním se totiž v evropském měřítku město stává 
teprve v okamžiku, kdy dokáže myslet multikulturně. 

A na tom právě teď Plzeň pracuje… Vítejte v našem městě!
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Ing. Jaroslav Salivar
náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost

Vážené dámy, vážení pánové,

je mi ctí, že se mohu dnes podílet na zahájení této první celostátní konferen-
ce statutárních měst na téma integrace cizinců na úrovni samosprávy. Na úvod 
bych chtěl především poděkovat primátorovi statutárního města Plzně panu 
Rödlovi, paní náměstkyni Krejsové a všem, kteří se podíleli na organizování 
této konference za to, že nám umožnili setkat se dnes na tomto reprezenta-
tivním místě.  

Jsem velice rád, že spolupráce, která byla zahájena v srpnu 2008, tedy více 
než před rokem, z iniciativy bývalého ministra vnitra Ivana Langera a vede-
ní města, dospěla až k tomuto bodu. Tato spolupráce byla a je založena na 
společném hledání odpovědi na krizovou situaci cizinců a na potřebě zlepšit 
soužití hostitelské společnosti a imigrantů. V rámci úzké kooperace se podařilo 
ve velmi krátkém čase nalézt potřebné zdroje a realizovat pilotní projekt, který 
se stal základem pro emergentní projekty i v dalších městech. Neocenitelné 
praktické zkušenosti z něj získané jsou tak dále přenášeny a rozvíjeny.

To, že jsme se zde dnes sešli, není náhoda nebo pouze důsledek vzájemné 
spolupráce, ale výsledek procesu, který můžeme sledovat přinejmenším již 
od roku 2000, kdy vláda České republiky poprvé schválila Koncepci integrace 
cizinců. Tento materiál je každoročně aktualizován tak, aby co nejlépe odrážel 
reálnou situaci a nové potřeby v oblasti integrace cizinců na našem území  
a je předkládán v nové podobě vládě ke schválení. Posun, který nastal od roku 
2000 oproti dnešku je dobře patrný, když si uvědomíme, že počet cizinců na 
našem území se za toto období více než zdvojnásobil. 

Pokud bychom měli hovořit o klíčovém bodu celého vývoje integrace cizinců 
v České republice, nebudeme ho hledat v minulosti, ale spíše v přítomnosti. 
Tato konference se totiž v mnoha ohledech koná v přelomovém období. Rok 
2008 přinesl, ještě před příchodem ekonomického propadu, i jednu naprosto 
novou událost. Poprvé se města ve větším počtu začala obracet se žádostí  
o pomoc v oblasti integrace cizinců na ministerstvo. Do té doby se o integraci 
cizinců zajímaly spíše jen vybrané resorty a jimi dotované nestátní neziskové 
organizace. Světlé výjimky v podobě Plzně, Brna, Pardubic či Jihomoravského 
kraje samozřejmě existovaly a existují a my jsme za to velmi vděční. Nicméně 
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je třeba konstatovat, že na území České republiky jako celku můžeme stále jen 
stěží hovořit o tolik potřebné hlubší koncepční spolupráci všech aktérů v oblasti 
integrace. 

Říká se, že každá krize přináší i něco pozitivního. Ta současná nám v ob-
lasti integrace cizinců přinesla minimálně několik poučných objevů. Pomohla 
nám rozkrýt činnost některých aktérů v oblasti imigrace, která se více či méně 
dá označit jako novodobé otrokářství. Donutila nás hledat nové efektivnější 
nástroje integrace – jako například emergentní projekty či centra pro integraci 
cizinců. V neposlední řadě pak přinesla praktickou realizaci již dlouho známé-
ho faktu, že integrace se odehrává především na místní úrovni. Poprvé jsme 
svědky toho, že integrace cizinců není podporována pouze směrem ze shora 
od úrovně EU přes vládu a ministerstva, ale i ze zdola, z lokální úrovně. K dlou-
holetému úsilí nestátních neziskových organizací se tak přidává v posledních 
dvou letech ve zvýšené míře tolik potřebná aktivita místní úrovně. Je to dáno 
především tím, že lidé pracující na místní úrovni cítí silnou potřebu situaci ci-
zinců a soužití s nimi řešit. Kruh se tedy pomalu uzavírá. Můžeme konstatovat, 
že v České republice dochází k efektivnímu propojení různých úrovní s velice 
dobrým cílem: propojení společných idejí i programu podpory integrace cizin-
ců. Ostatně jedním z nejlepších důkazů toho procesu je i tato konference. 

Dalším důležitým bodem je, že vzrůstající vůle všech aktérů podílet se na 
integraci je shodou okolností podložena i historicky doposud nejvyššími vol-
nými finančními zdroji pro tuto oblast. Rok 2009 je totiž rokem, kdy Česká 
republika poprvé získala možnost využít evropský Fond pro integraci občanů 
třetích zemí. Vzhledem k tomu, že tento fond je rozpočtován až do roku 2013 
a na integraci cizinců lze využít i jiné fondy Evropské unie, lze konstatovat, že 
nejbližší období je finančně velice dobře zajištěno. 

Naše výchozí postavení není tak špatné, jak by se mohlo zdát. Nelze hovořit 
o tom, že bychom byli zcela nepřipravení. V roce 2006 byl sestaven v rámci 
projektu MIPEX1 bodový žebříček 28 států v oblasti integrace cizinců. Česká 

1 Z dat za rok 2006 byl sestaven bodový žebříček MIPEX (Migrant Integration Policy Index). Tento 
projekt vznikl pod vedením Britské rady a Migration Policy Group. Zahrnuje 25 členských zemí EU 
a tři země mimo EU – Kanadu, Norsko, Švýcarsko a pokrývá hodnocení v těchto šesti oblastech: 
přístup na trh práce, slučování rodiny, dlouhodobý pobyt, politická participace, přístup k občanství, 
antidiskriminační opatření. V žádné z těchto oblastí ČR nezískala hodnocení nejhorší země v rámci 
vzorku. Základem pro celkové hodnocení bylo 140 indikátorů. Česká republika se v tomto žebříčku 
umístila na 17. až 18. místě spolu s Maďarskem z 28 států. ČR byla srovnávána se zeměmi, které 
mají velice dlouhou imigrační historii a které se s problémy integrace cizinců potýkají mnohem delší 
dobu než ČR. Bodový průměr nových členských zemí je 44 bodů, Česká republika získala nadprů-
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republika byla v rámci něj srovnávána i se zeměmi, které mají velice dlouhou 
imigrační historii a které se s problémy integrace cizinců potýkají mnohem delší 
dobu. V rámci tohoto žebříčku se z nových členských zemí před Českou re-
publikou umístilo pouze Slovinsko. Naopak pod Českou republikou se v žeb-
říčku umístily země jako Dánsko, Rakousko či Řecko. Tento veskrze pozitivní 
výsledek lze interpretovat tak, že přestože problémy cizinců v České republice 
jsou vážné, Česká republika uplatňuje a rozvíjí integrační politiku, která usiluje 
o jejich řešení a je za to oceňována i na evropské úrovni. 

Na závěr bych tedy rád shrnul současnou situaci. Máme před sebou velkou 
výzvu v podobě integrace cizinců, kterou nelze podcenit. Pokud selžeme v ob-
lasti integrace cizinců, jestliže se nám nepodaří získat jejich zájem o integrační 
programy, pokud přejdou do rezistence a uzavřou své komunity vůči většinové 
společnosti, následky pro všechny budou nedozírné. Z příkladů jiných zemí se 
můžeme v takovém případě připravit minimálně na vytváření paralelních uza-
vřených komunit s vlastními zákony, růst xenofobie, nárůst počtu dětí-cizinců 
s neukončeným základním vzděláním, na růst kriminality a třeba i hořící auta 
v ulicích našich měst, kde se najednou příslušníci majoritní společnosti budou 
cítit jako cizinci.

Oproti této temné vizi máme dnes dostatek vůle i finančních zdrojů na integ-
raci cizinců, vzrůstající zájem lokální úrovně, dlouhodobě budovanou síť zkuše-
ných nestátních neziskových organizací zabývajících se integrací cizinců a od 
roku 2000 budované podkladové koncepční materiály. Dále se můžeme opřít  
o řadu vytvořených metodik, informačních materiálů a inovativních projektů, 
které můžeme hrdě představovat i v zahraničí. Navíc ve snaze najít nejvhod-
nější řešení nejsme osamoceni. Především díky spolupráci v rámci Evropské 
unie máme dnes přístup k informacím a příkladům dobré praxe z jiných člen-
ských států. Musíme mít na mysli, že problematika integrace je velice úzce 
spojená s imigrací do české republiky. Vzhledem k tomu bývalý ministr Ivan 
Langer vytýčil další směřování imigrační politiky s jasnou a logickou vizí – měli 
bychom přijímat pouze tolik cizinců, kolik jich jsme schopni integrovat. 

měrných 48 bodů. Průměr EU-25 je 53, průměr MIPEX je 54, průměr EU-15 je 60 bodů. Z nových 
členských zemí se před Českou republikou umístilo pouze Slovinsko. Naopak pod ČR se v žebříčku 
umístily země jako Dánsko, Rakousko či Řecko. Velice těsně nad ČR je Švýcarsko (50), Irsko a 
Německo (53), Lucembursko, Francie, Slovinsko (55).
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Nastal čas složit všechny zmíněné komponenty do sebe a změnit je v dobře 
fungující celek, v němž má místní úroveň zcela nenahraditelnou roli. Na rozdíl 
od jiných zemí naštěstí nezačínáme příliš pozdě s příliš málem.  

Vážené dámy, vážení pánové, máme v rukách v této nelehké situaci řadu 
použitelných nástrojů a prostředků. Měli bychom si všichni uvědomit stávající 
realitu – je teď pouze na nás, jakého výsledku v oblasti integrace cizinců bude 
dosaženo. Je teď pouze na nás, jakým způsobem vytvoříme podmínky pro 
bezproblémové a oboustranně přínosné soužití české společnosti s cizinci.

Dovolte mi, abych nám všem popřál hodně štěstí v této činnosti.
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PhDr. Tomáš Haišman
ředitel Odboru azylové a migrační politiky MV ČR

Vážení, 

je mi ctí, že vás mohu pozdravit zde v Plzni. Setkáváme se zde právě díky 
iniciativě a mohu říci i odvaze města Plzně, které jako první z měst v České 
republice převzalo odpovědnost za situaci cizinců ve „svém“ městě a za její 
řešení.

Magistrát již v červnu 2008 konstatoval narůstající problémy a hledal způ-
sob, jak je řešit. První zprávy byly burcující – prudký nárůst počtu cizinců až 
na 17 % obyvatel města, nezvládnuté problémy s ubytováním, infrastrukturou, 
horšící se vztahy mezi cizinci a místními, rostoucí kriminalita ve městě. Situace 
si žádala rychlé řešení, a protože zkušenosti s podobnou situací ještě nebyly, 
i hledání nových nástrojů.

Velmi si vážím odvahy, odpovědnosti i rozhodnosti vedení města Plzně, kte-
ré přistoupilo na spolupráci s Ministerstvem vnitra v rámci tzv. emergentního 
projektu – tedy urgentního projektu komplexní integrace ke zvládnutí proble-
matické situace v místě s významným počtem zahraničních pracovníků. Bez 
zásadního a odpovědného rozhodnutí města situaci efektivně řešit by projekt – 
tedy ani řešení – neměl naději na úspěch. 

V čem spočívá mimořádnost takového projektu? Tento projekt spočíval  
v masivním nasazení celého spektra intenzivních integračních opatření. Byl 
založen na velmi podrobné analýze situace městem. Znovu se potvrdilo, že 
podmínkou změny musí být podrobná znalost postavení, potřeb a problémů 
cizinců i vztahů mezi jednotlivými skupinami v místě. Teprve na základě těchto 
poznatků bylo možno nastavit opatření ke změně situace. Druhou podmínkou 
je efektivní spolupráce všech, kdo mohou soužití s cizinci ovlivnit, tedy orgá-
nů města – jmenujme např. samosprávu, úřady práce, finanční úřady spolu 
s cizineckou a městskou policií a nevládními organizacemi včetně organizací 
cizinců samých.

Emergentní projekt je novým nástrojem integrace, a nebudu zapírat, že v Plz-
ni jsme jej začínali realizovat s určitými obavami – obavami, zda realizátoři pro-
jektu obhájí své rozhodnutí i přes prvotní obtíže, zda neselžou a vydrží intenzitu 
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nasazení již od samého počátku, zda realizovaná opatření budou dostačující 
a účinná. Dnes mohu konstatovat, že ve městě Plzni byla vybudována infra-
struktura integrace, která je plně funkční a co je podstatné, i opakovatelná. 

Naplnilo se i další očekávání – plzeňský projekt jako první a tedy pilotní, 
svým způsobem ověřovací, je přenositelný i do dalších měst, která řeší obdob-
né problémy a přebírají některé zkušenosti Plzně. V letošním roce se realizují 
emergentní projekty nejen Plzni, ale i v Pardubicích, Havlíčkově Brodě a někte-
rých městských částech Prahy.

Projekt připravil cestu pro další opatření – vznik regionálního integračního 
centra, které převezme část úkolů integračního projektu, stabilizuje infrastruk-
turu integrace v místě i čase a také rozšíří záběr integračních aktivit podle 
potřeb na území celého kraje. 

Plzeňský projekt potvrdil premisu, že integrace cizinců probíhá právě tam, 
kde jsou cizinci usazeni. Integrovat nelze na žádném ministerstvu – ta mohou 
nastavit koncepci a vytvořit podmínky pro integrační opatření, zejména pak 
metodické a finanční. Integrace se však uskutečňuje právě tam, kde cizinci žijí 
či pracují – na regionální či lokální úrovni. 

Nebudu tvrdit, že integrační opatření jsou samospasitelná, ani že mají obec-
nou podporu. Praktiky některých agentur a zprostředkovatelů jsou v příkrém 
rozporu se zásadami právního státu, demokracie, principem rovnosti či úcty  
k lidské důstojnosti. Před námi všemi tak stojí zásadní úkol – bojovat proti těm, 
kdo se na přítomnosti cizinců přiživují, proti všem formám nelegálního zaměst-
návání, vykořisťování, otrocké práci, obchodu s lidmi.

Současná krize je pro nás pro všechny velkou výzvou – je nutno pečovat  
o nastavení rovnováhy mezi přílivem migrantů a možnostmi jejich bezproblé-
mového začlenění do společnosti. Imigrace do České republiky měla v po-
sledních letech vzestupný trend. Legální cizinci tvoří dnes přes 4 % obyvatel. 
Procentní růst v ČR v posledních letech byl jedním z nejvyšších v Evropě (jen 
od roku 2000 do roku 2008 se počet cizinců v ČR zdvojnásobil). Situace v ob-
lasti migrace však prošla v posledním roce výraznou proměnou: nárůst počtu 
cizinců mírně zpomalil – od konce roku 2008, kdy zde žilo 438 300 cizinců, 
přibylo v ČR k 31. 7. 2009 pouze 1 460 cizinců. 

Nicméně ani nižší počty nově příchozích nás nevyvazují z povinnosti napo-
máhat začleňování (legálně pobývajících) cizinců. Integrace není samoúčelný 
proces. Také proto jsem přesvědčen, že integraci nelze oddělovat od imigrace. 
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Pouze koordinovaný postup v politice migrace a integrace, proaktivní integrač-
ní politika, vzájemná informovanost a sdílení zkušeností může přispět k zacho-
vání sociální soudržnosti. 

Klíčovým úkolem integrace je zejména prevence vytváření uzavřených ko-
munit imigrantů, společenské izolace a sociálního vyloučení cizinců. Uzavření 
se cizinců v rámci vlastní komunity a rodného jazyka může vést k závislosti 
cizince na komunitě v mnoha směrech; to není v zájmu ani cizinců, ani majo-
ritní společnosti. Prevencí vytváření uzavřených komunit musí být tedy nabíd-
ka takových integračních opatření, která budou odpovídat potřebám cizinců  
a budou široce dostupná. Integrační opatření by měla umožnit otevřenost těchto 
komunit a poskytnout jak cizincům tak i majoritní společnosti šanci ke vzájem-
nému prolnutí.

Vláda České republiky považuje v oblasti integrace za prioritní čtyři oblasti: 
znalost češtiny, ekonomickou soběstačnost, orientaci ve společnosti a vzájem-
né vztahy cizinců a majoritní společnosti.

Možnost ekonomické soběstačnosti imigrantů, tedy integrace zejména pro-
střednictvím zaměstnání, je nyní velice ohrožena. Dochází k poklesu poptávky 
po zahraničních zaměstnancích v důsledku omezování výroby – propuštění 
cizinci mají jen malou šanci na nové zaměstnání; v těchto případech je nutno 
zvážit nejen priority integrace, ale i umožnění dobrovolného návratu do země 
původu. 

Zdůrazňuji zde nezbytnost znalosti češtiny cizinců, zejména pak dětí cizin-
ců. Uvědomuji si, že v České republice dosud nedošlo ke střídání generací 
imigrantů; s přicházením druhé a třetí generace migrantů do produktivního 
věku se může dosud klidné soužití výrazně zkomplikovat. Orientace cizinců 
ve společnosti se týká nejen znalosti práv a povinností, ale i obeznámení se 
zvyklostmi a hodnotami společnosti České republiky a jejich sdílení či alespoň 
respektování. 

Vycházím ze základního principu, že integrace je obousměrným procesem 
vzájemného přizpůsobování. Jeho aktéry nezbytně musí být obě strany – imi-
granti i hostitelská společnost. Úlohou hostitelské země je podporovat aktivní 
participaci imigrantů, garantovat účinnost antidiskriminačních opatření a vytvá-
řet podmínky pro nekonfliktní soužití ve společnosti. Ze strany imigrantů lze pak 
očekávat osobní odpovědnost, iniciativu a vůli k zapojení se do společnosti –  
včetně respektování legitimních požadavků hostitelské země. 
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Znovu však připomínám: integrační procesy probíhají na úrovni krajů a obcí. 
Někteří z vás se možná domníváte, že ve vašem městě žádný problém v sou-
žití s cizinci neexistuje. Možná si říkáte – to není náš problém. Nenechte se 
ukolébat touto představou. Je rozhodně jednodušší a efektivnější problémům 
v soužití s cizinci předcházet než řešit již rozvinutý konflikt. Cizince v naší zemi 
potřebujeme – nejen pro demografickou situaci, kterou ani aktuální vzestup 
porodnosti neřeší. Potřebujeme je zejména pro řadu profesí a zaměstnání, 
včetně vysoce kvalifikovaných, pro které nemáme dostatek domácích pracov-
níků. S cizinci se prostě musíme naučit žít, stejně jako oni s námi. A je i na nás 
všech, nakolik toto vzájemné soužití bude oboustranně prospěšné a nekon-
fliktní. Myslím ale, že vy, kteří jste na tuto konferenci přijeli, to již víte. 
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Činnost Služby cizinecké policie 
v rámci procesu integrace cizinců

plk. Mgr. Vladislav Husák
ředitel Služby cizinecké policie ČR

LEGÁLNÍ MIGRACE NA ÚZEMÍ ČR – stav k 31. 7. 2009

Ke dni 31. 7. 2009 evidovala SCP 439 762 cizinců s povoleným pobytem 
na území ČR, z toho bylo 175 508 cizinců v rámci trvalého pobytu (tj. 39,9 %)  
a 263 254 cizinců v kategorii dlouhodobého pobytu (tj. 60,1 %). V porovnání se 
stavem k 31. 7. 2008 došlo k nárůstu o 23 959 osob. Avšak při meziměsíčním 
porovnání stavových počtů v roce 2009 se ukazuje, že dochází k dlouhodobé-
mu poklesu počtu osob pobývajících na území na vízum nad 90 dnů (cizinec  
3. zemí) a naopak k mírnému nárůstu u dlouhodobých pobytů (cizinec 3. zemí).  
V kategorii přechodných pobytů (občan EU) je vývoj poměrně stabilní. Důvo-
dem snížení stavových počtů osob pobývajících na území na vízum nad 90 dnů  
je pokles přijímaných nových žádostí o vízum nad 90 dnů na jednotlivých ZÚ. 
Nárůst u stavových počtů osob s dlouhodobým pobytem je zapříčiněn „přelé-
váním“ z kategorie pobytu nad 90 dnů.

Největší skupiny cizinců s povoleným pobytem na území představují tradičně 
občané Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu, Ruska a Polska. Tito státní příslušníci 
tvořili k 31. 7. 2009 zhruba tři čtvrtiny z celkového počtu cizinců s povoleným 
pobytem v ČR. Největší početní nárůst oproti stavu k 31. 7. 2008 z občanů  
3. zemí je vykázán u občanů Ukrajiny (+7 892 osob, tj. +6,3 %), Ruska (+4 088, 
tj.+16,3 %) a Vietnamu (+3 885 osob, tj. +6,8 %). U občanů Ukrajiny – největší 
skupiny cizinců s povoleným pobytem na území ČR – převládá forma dlou-
hodobého pobytu (68,3 % z celkového počtu občanů Ukrajiny s povoleným 
pobytem). Naproti tomu u občanů Vietnamu převažuje forma trvalého pobytu 
(58,0 % z celkového počtu občanů Vietnamu s povoleným pobytem).

Nejčastějším účelem pobytu cizinců s povoleným dlouhodobým pobytem je 
zaměstnání (43,9 %) a účast v právnické osobě – výkonný manažer (20,5 %).  
V porovnání se stavem k 31. 7. 2008 došlo k úbytku v účelu zaměstnání  
(-8 617 osob, tj. -6,9 %) a naopak k nárůstu u zbývajících „základních“ úče-
lů (výkonný manažer +9 190, tj.+20,5 %; sloučení rodiny +7 378, tj.+33,2 %  
a podnikání +5 306, tj. +15,4 %).
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Z hlediska správního členění ČR bylo nejvíce cizinců s povoleným poby-
tem registrováno tradičně na území hlavního města Prahy (147 445 osob, tj. 
33,5 %), jejich počet tedy tvoří třetinu všech cizinců s povoleným pobytem 
na území ČR. Dále následoval Středočeský kraj (13,7 %), Jihomoravský kraj 
(8,4 %), Ústecký kraj (7,6 %) a Plzeňský kraj (6,4 %). V porovnání se stavem  
k 31. 7. 2008 došlo k největšímu nárůstu v teritoriu kraje Praha (+13 967 osob, 
tj. +10,5 %), Středočeském kraji (+4 984 osob, tj. +9,0 %), Plzeňském kraji  
(+3 710 osob, tj. +15,2 %, což je nejvyšší procentuelní nárůst) a Jihomorav-
ském kraji (+3 620 osob, tj. +10,9 %). Nejvyšší pokles je evidován v Ústeckém 
kraji (-3 092 osob, tj. -8,5 %).

PREVENCE KRIMINALITy

V oblasti prevence kriminality na místní úrovni se služba cizinecké policie an-
gažuje zejména prováděním pobytových kontrol cizinců příslušnými pracovišti 
cizinecké policie, neboť tyto plní mimo konkrétních výstupů (zjištěné přestupky, 
TČ, stav dodržování pobytového režimu cizinci, ubytovateli, zaměstnavateli, 
apod.) i jako primární prevenci kriminality (přímá přítomnost pracovníků SCPP 
v terénu spolu s vysokou osobní znalostí místních poměrů se jeví jako vysoce 
žádoucí). Nelze ani pominout zpětný efekt těchto kontrol – na základě osob-
ních znalostí dochází ke zkvalitnění práce pracovníků při řízení o žádostech ci-
zinců o pobyt na území ČR (nejedná se o formální dokladaci náležitostí, nýbrž 
tyto jsou prověřovány právě z hlediska osobní znalosti reálného stavu v dané 
lokalitě ze strany policistů).

Dále je věnována zvýšená pozornost tipování a identifikaci sociálně vylou-
čených skupin a komunit cizinců a následnému zmapování situace na území  
příslušném danému organizačnímu celku.

Služba cizinecké policie spolupracuje zejména s ostatními službami Policie 
ČR, městskými úřady, obecními úřady – pracovníci příslušných útvarů cizi-
necké policie se zúčastňují jednání týkající se integrace cizinců na městských  
a obecních úřadech, pravidelná spolupráce je s pracovníky Úřadů práce, Živ-
nostenských úřadů a České obchodní inspekce, dále neziskovými organizace-
mi – např. Charita (SCP poskytuje právní pomoc ve vztahu k zákonu o pobytu 
cizinců a naopak využívá pomoc Charity v případě pomoci cizincům v tísni), 
Občanské sdružení Slovo 21 (pomoc na projektu Rodina od vedle), občanské 
sdružení Most pro lidská práva (zajišťující právní a sociální pomoc cizincům 
v tísni) apod.
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V příhraničních oblastech spolupracuje cizinecká policie se zahraničními 
partnery – policejními složkami sousedních zemí, a to jak v oblasti vzájemné 
výměny informací, tak i v přímé spolupráci při řešení konkrétních úkolů, vy-
plývajících z výkonu služby. Na státní hranici byla vytvořena k tomuto účelu 
komunikační centra.

PRIORITy V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITy DO BUDOUCNA

Služba cizinecké policie by se v rámci prevence kriminality měla i nadále 
zaměřovat spíše na problematiku cizinců, spolupracovat na jejich integraci, po-
skytovat informace potřebné k jejich pobytu, věnovat se přednáškové činnosti 
ve spolupráci s neziskovými a jinými organizacemi, jejich zaměření směřovat 
na pobyt cizinců v ČR. Dále by se přednášková činnost měla zaměřit na nega-
tivní projevy rasismu a xenofobie již ve školách tak, aby docházelo k informo-
vanosti a vzdělání dětí.

Navrhujeme propojení Strategie prevence kriminality s Národní strategií pro 
práci Policie ČR ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám, přijaté vlá-
dou ČR Usnesením č. 85 ze dne 22. 1. 2003.

Jako nezbytné vnímáme vzdělávání policistů ve vztahu PČR k národnostním 
menšinám a cizincům v rámci boje proti rasismu a xenofobii (na základě přijaté 
Národní strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu k národnostním 
a etnickým menšinám) s důrazem na profesní etiku a hodnotovou orientaci 
příslušníků PČR (i v rámci boje proti korupci) – účelem je minimalizace kon-
fliktů z neznalosti, získání multikulturních kompetencí příslušníků PČR a jejich 
adaptace na současnost (v pojetí současné společnosti ČR jako moderní mul-
tikulturní společnosti), včetně orientace v problematice lidských práv.

Mezirezortní součinnost s jinými subjekty, jak na základě uzavřených dohod  
o vzájemné spolupráci, tak i na neformální úrovni. Součinnostní dohody, uzavře-
né například s Ředitelstvím celní správy, s orgány České obchodní  inspekce, 
České zemědělské a potravinářské inspekce, s úřady práce pověřených obcí, 
s živnostenskými úřady, s obecními a městskými úřady a se státními zastupitel-
stvími. Služba CP může asistovat při kontrolní činnosti jmenovaných organizací, 
a této spolupráce využívat v plnění svých úkolů ve věci nelegálního pobytu cizin-
ců a jejich nelegálního zaměstnávání. 

Spolupráce na úrovních republiky, krajů, měst i obcí ve smyslu omezení for-
malismu a byrokratismu stávajících postupů, vyšší informovanost o probíha-
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jících jednotlivých projektech v problematice menšin, rasové nesnášenlivosti 
a v budoucnu jistě i v otázce začleňování cizinců do naší společnosti v dané 
lokalitě.

V současné době spolupracuje Služba cizinecké policie například:

Spolupráce s Evropskou kontaktní skupinou v České republice European 1. 
Contact Group:

domluva spolupráce na jejich projektu „Poznáváme svou novou zemi“• 
cílem tohoto projektu je přispět k odstranění diskriminace cizinců/ek,  • 
a to především v rámci vzdělávacího kurzu, který zvýší jejich informo-
vanost v oblasti sociálněprávní, občanskoprávní a kulturní; dále jejich 
začleněním do místních komunit a zmírněním xenofobie a předsudků 
panujících v české společnosti

Hlavními aktivitami projektu jsou: 
realizace 3 vzdělávacích cyklů pro cizince a cizinky. Témata vzdělá-• 
vacích kurzů jsou vybrána tak, aby poskytla účastníkům a účastnicím 
praktickou orientaci v české společnosti, zvýšila jejich informovanost  
o legislativním, pracovněprávním, sociálním a kulturním systému ČR  
a tím snížila jejich sociální vyloučení a případné riziko diskriminace.
vzdělávací kurz bude mít celkovou kapacitu 60 osob• 
tohoto kurzu se zúčastní odborník z cizinecké policie, který bude zod-• 
povídat na dotazy cizinců týkající se problematiky cizinecké policie

Spolupráce s Poradnou pro integraci – Senovážná 2, Praha 1:2. 

navázán kontakt s ředitelkou a předběžně domluvena spolupráce  • 
s poradnou ve formě informací do publikace pro cizince
publikace bude obsahovat základní informace o právech a povinnos-• 
tech, které vyplývají ze získání víza nad 90 dnů a dlouhodobého poby-
tu na území ČR, které budou aktuálně platné. Brožura bude sledovat 
zejména pracovněprávní a pobytovou problematiku.

Spolupráce  s  „REGA & R“ spol. s r. o. – Husitská 37, Praha 33. 
navázán kontakt s panem ředitelem Yevhenem Rega• 
firma zajišťuje pravidelnou autobusovou dopravu mezi Českou repub-• 
likou, Ukrajinou a Moldavskem. Každý týden společně se zahraničními 
partnery odbavují více než 30 pravidelných linek směrem na Ukrajinu, 
do Moldávie a zpět.
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předběžně domluvena spolupráce na možnosti distribuce preventiv-• 
ních letáků ve všech autobusech dopravce s užitečnými informacemi 
pro cestující výše uvedených  

Organizace pro pomoc uprchlíkům – Kovářská 939/4, Praha 94. 
navázán kontakt se zástupkyní ředitele organizace Ing. Nidžar Džanou • 
Popovič
domluvena možná vzájemná pomoc při projektech• 

Připravovaný projekt: „Vysněná země II.“
projekt „Vysněná země II.“ navazuje na stejnojmenný projekt z roku 2004 a 2005

V  naší společnosti nejsou menšiny rovnoprávně přijímány, ale spíše pa-
sivně tolerovány a právě řešení tohoto problému má projekt podpořit. Projekt 
tedy zasahuje jak do prevence xenofobie a rasismu, tak i do oblasti podpory 
sociálně vyloučených komunit.

Projekt není cílený pouze na sblížení obou skupin, ale i na vytváření pozi-
tivního postoje vůči minoritám a pokusu společně nalézt původ těch negativ-
ních. Jedním z dalších cílů projektu bude rovněž přiblížení dětem problematiky 
Služby cizinecké policie. Pro toto přiblížení bude vyhotovena powerpointová 
prezentace. Rádi bychom také děti zapojili do multikulturních her.

Jako cílová skupina byly zvoleny děti jak z obou těchto prostředí, tj. jak  
z majoritního prostředí, tak i z prostředí minoritního v rozmezí věkové hranice 
9 – 15 let, s důrazem kladeným na věk dětí, kteří jsou právě v těchto letech 
tolerantnější k přijímání odlišností národnostních kultur. Projekt bude v rámci 
jednotlivých oblastních ředitelství Služby cizinecké policie realizován na vybra-
né věkové skupině dětí z předem vybraných základních škol. Velikost každé 
cílové skupiny v dané oblasti bude do 100 dětí. 

Samotná realizace bude rozdělena do části teoretické a do části praktické. 
V teoretické části bude zpracována podrobná příprava ke všem bodům pro-
jektu, do které budou zapojeni pracovníci PIS SCP. V praktické části budou 
vyzvány děti k namalování obrázku na vybrané téma, což je možné provést 
prostřednictvím učitelů např. výtvarné výchovy. Obrázky vyhodnotí pracovníci 
PIS společně s dětmi. Rovněž bude také zajištěna beseda vztahující se k pro-
blematice migrace s možností závěrečné diskuse. 

Po ukončení celé praktické části děti napíší, jak se jim celé toto setkání se 
Službou cizinecké policie líbilo a jaké zážitky si z něj odnesly, čímž bude zajiš-
těna zpětná vazba. Děti si odnesou ze setkání malý dáreček (např. nafukovací 
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míč, nebo antistresový míček, obojí ve tvaru nebo s potiskem zeměkoule). Ob-
rázky dětí budou vystaveny ve vstupních prostorách budov Služby cizinecké 
policie.

Celou realizaci tohoto projektu bude přímo při jeho průběhu kontrolovat oso-
ba odpovědná za celý projekt. Akce bude průběžně dokumentována a závě-
rem bude zpracována písemná zpráva o průběhu této preventivní akce. 

Tento projekt by po schválení žádosti o financování z MV probíhal v posled-
ním čtvrtletí tohoto roku.

EVROPSKÁ INTEGRACE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Zástupci SCP se v roce 2008 pravidelně zúčastňovali jednání pracovních sku-
pin Rady Evropské unie (Migrace a vyhoštění, Víza, Hranice, CIREFI – centrum 
pro informace, diskuzi a výměnu názorů k překračování hranic a imigraci v EU), 
expertních zasedání agentury Frontex, spolupráce v rámci zemí V4. 

V roce 2008 pokračoval rozvoj aktivit agentury Frontex (Evropská agentura 
pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU), do 
kterých se zapojují členské státy EU a státy uplatňující Schengenské standar-
dy. Stejně jako ostatní státy i Česká republika zaznamenala zvýšený nárůst 
aktivit v celé šíři své působnosti. Hlavním gestorem za spolupráci s agenturou 
Frontex je Služba cizinecké policie.

Za koordinace agentury Frontex probíhaly po celý rok společné operace 
na vnějších mořských, pozemních a vzdušných hranicích členských států EU  
a států uplatňujících Schengenské dohody. Základem pro organizaci a zamě-
ření společných operací jsou analýzy rizik vypracovávané oddělením analýzy 
rizik agentury Frontex. Agentura neustále vyvíjí a vypracovává postupy pro 
zlepšení provádění společných akcí. Příkladem nového konceptu pro prová-
dění operativní spolupráce je projekt HAMMER, který zahrnuje několik různě 
zaměřených operací a rámcově upravuje spolupráci v průběhu celého projektu. 
Jedním z rizik pro úspěšnost a efektivitu všech produktů a zamýšlených pro-
jektů agentury Frontex je nadále spolupráce členských států a států aplikují-
cích schengenské acquis, která stojí na dobrovolné bázi. 

SCP se aktivně zapojovala především do společných operací na vnějších 
pozemních a vzdušných hranicích. V případě účastí na společných operacích 
na vnějších pozemních a vzdušných hranicích se SCP zapojovala formou vy-
sílání příslušníků SCP (SO GORDIUS, SO ATLAS I., SO EUROCUP 2008, SO 
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HAMMER) do určených oblastí se zvýšenou mírou nelegální migrace. V přípa-
dě účastí na společných operacích na vnějších vzdušných hranicích pak Čes-
ká republika dále hrála i úlohu hostitelského státu (ZORBA, ZARATHUSTRA, 
HAMMER), na jehož letištích byla vykonávána opatření a úkoly v rámci dané 
operace. Policisté služby cizinecké policie se zúčastnili dvou cvičení RABIT 
v Rumunsku a ve Slovinsku. Cvičení RABIT jsou zaměřena na procvičová-
ní postupů a mechanismů vyslání příslušníků dle nařízení Rady a EP (ES)  
č. 863/2007, jehož účelem je poskytnutí rychlé operativní pomoci na omeze-
nou dobu žádajícímu státu, který čelí naléhavé a mimořádné situaci, zejména 
přílivu velkého počtu státních příslušníků třetích zemí usilujících o nedovolený 
vstup na území dotčeného členského státu. 

Mezi hlavní úkoly Služby cizinecké policie ve vztahu ke spolupráci s agen-
turou Frontex nadále patří aktivní účast na společných operacích (zejména 
vzdušné hranice) a společná cvičení RABIT, se zaměřením na zlepšování 
postupů operativního i plánovaného vysílání příslušníků SCP v závislosti na 
zlepšování mechanismů koordinace a spolupráce v rámci společných akcí or-
ganizovaných agenturou Frontex. Účast je plánována i v oblasti společných 
operací na pozemních hranicích a v oblasti vzdělávání. 

Mezi policejními orgány ČR, Rakouska a Švýcarska probíhala intenzivní me-
zinárodní policejní spolupráce v souvislosti s konáním EURA 2008. PČR Služ-
ba cizinecké policie zde hrála významnou roli. Ředitel služby cizinecké policie 
byl určen jako hlavní koordinátor bezpečnostních opatření a v jím sestaveném 
týmu, vyslaném do místa konání EURA 2008, byli zařazeni také policisté služ-
by cizinecké policie. V této souvislosti rakouská strana využila čl. 23 Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, 
kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční 
pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) a znovu zavedla ochranu státních 
hranic. Na vybraných místech bývalých hraničních přechodů rakouská strana 
zavedla provádění pohraniční kontroly. Policisté Služby cizinecké policie pro-
váděli v této souvislosti na vytipovaných místech přeshraničních dopravních 
spojení intenzivnější činnost a následně v rámci mezinárodní spolupráce pro-
bíhala výměna informací související s EURO 2008.

Prohloubila se spolupráce v rámci společného česko-rakouského komuni-
kačního centra na bývalém hraničním přechodu Mikulov-Drasenhofen. V pro-
sinci 2007 došlo k zprovoznění nového společného pracoviště na česko-ně-
mecké státní hranici ve Schwandorfu, které nahradilo stávající pracoviště ve 
Fürth im Wald. Byla zintenzivněna i spolupráce s Polskem a byl zahájen pro-
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voz dvou společných pracovišť Chotěbuz-Cieszyn a Kudowa Slone-Náchod. 
Ačkoliv některá z těchto center byla vybudována v organizační struktuře PČR 
SCP, v současné době všechna zde zmíněná komunikační centra náleží do 
organizačních struktur příslušných krajských správ Policie ČR.

Za významné lze považovat provádění společných pohraničních hlídek. Na 
státních hranicích se SRN, Rakouskem, Slovenskem a Polskem jsou pravi-
delně organizovány tyto společné formy nasazení. Společné policejní hlídky 
se pravidelně účastní kontrol ubytovacích zařízení a rekreačních oblastí, pre-
ventivních akcí k potírání příhraniční a přeshraniční trestné činnosti na celé 
délce státní hranice a v příhraničním pásmu. V rámci projektu IFAREG, jehož 
účastníky jsou za Českou republiku ObŘ SCP Ústí n. L. a Plzeň a za Němec-
ko příslušné organizační články spolkové policie v Sasku (SRN), probíhá velmi 
čilá policejní spolupráce především v oblasti vzdělávání a činnosti společných 
hlídek. 

V roce 2008 došlo ke zhoršení mezinárodní policejní spolupráce s pohra-
ničními orgány Slovenska z důvodu reorganizace slovenské policie ke dni 
1. 8. 2008. Zrušením základních útvarů Slovenska v blízkosti státní hranice 
došlo k přerušení dosud uskutečňovaných společných aktivit. Dle zjištěných 
informací přešly kompetence k ochraně státních hranic Slovenska a k prová-
dění některých úkolů vyplývajících ze smluv (společné hlídky, readmise, atd.) 
do působnosti obvodních oddělení policie Slovenska. V rámci hraničně zmoc-
něnecké činnosti s partnerskými orgány Slovenska se v závěru roku 2008 ne-
uskutečnilo plánované jednání hraničních zmocněnců ČR a SR, které mělo 
být organizováno na území SR pod záštitou HZ SR pro Nitranský, Trnavský 
a Trenčínský kraj.
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Komplexní pohled na situaci 
pracujících cizinců na území 

České republiky
Ing. Jiří Bis

člen Senátu Parlamentu ČR, zastupitel města Plzně

NěKOLIK ČÍSEL ÚVODEM

V Plzni a přilehlém okolí se nachází přibližně 14 tisíc zahraničních pracovníků. 
Nejvíce cizinců je z Ukrajiny (5 800) a z Vietnamu (2 400). Následují další země, 
kde se počty pohybují v řádu několika stovek či desítek (Uzbekistán, Mongolsko, 
Rusko, Moldávie).

Nejvíce pracovníků z EU je ze Slovenska (2 300). Následují další země spíše 
v řádu desítek (Polsko, Rumunsko, Bulharsko).

V Plzni se nejvíce cizinců zdržuje (dle bydliště) ve 3. obvodu (4 200 osob), 
ve 2. obvodu (1 800 osob) a v 1. obvodu (1 700 osob). Mimo Plzeň se nejvíce 
osob nachází ve Šťáhlavech (80 osob) a v Chrástu (80 osob). 

Na území celé ČR je situace (procentně) obdobná. Počet zahraničních pra-
covníků činí 260 000 (k 03/2009). Programu „dobrovolného návratu“ využilo 
k 04/2009 celkem 1 411 cizinců (66 % z Mongolska, 17 % z Uzbekistánu,  
10 % z Vietnamu a 3 % z Ukrajiny).

Počet cizinců se na území města Plzně a v přilehlých lokalitách každý měsíc 
pozvolna zvyšuje. I přesto, že v únoru MV ČR vyhlásilo projekt „Zajištění bez-
pečnostní situace ČR v souvislosti s propouštěním zahraničních pracovníků 
v důsledku hospodářské krize“, nedochází k masivnějšímu odlivu zahraničních 
pracovníků z Plzně a přilehlých lokalit. Absolutní počet cizinců zde roste ze-
jména z důvodu stálého přílivu zahraničních pracovníků ze zemí EU, ale také 
z mimoevropských zemí (mimo EU) v důsledku platných pracovních povole-
ní vystavených ještě koncem minulého kalendářního roku, které má platnost  
cca. půl roku. Na tomto místě však musím vyzdvihnout snahu Ministerstva 
vnitra, neboť nemožnost cizince vrátit se zpět do své rodné vlasti by mohla 
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vést k páchání trestné činnosti na území České republiky, což by v konečném 
důsledku přineslo státu daleko vyšší náklady než současný program „dobro-
volných návratů“.

Navzdory ekonomické krizi hovoří čísla o tom, že cizinců v Plzni přibývá. 
To však může být klam. Je totiž možné, že častější kontroly přiměly cizince  
k tomu, aby začali poctivěji hlásit změny pobytu. Na tomto místě však upozor-
ňujeme, že informace o pobytu a pohybu cizinců přicházejí pouze od represiv-
ních struktur (především cizinecká policie). 

Bohužel stále platí, že hlavní „byznys“ plyne ze samotného příjezdu (dovozu) 
zahraničních pracovníků. Nejde jen o samotné agentury, ale také o potvrzenou 
korupci ze strany úředníků v zemích, ze kterých pracovníci přicházejí. Bývalý 
ministr vnitra Ivan Langer již v únoru avizoval, že cesta zahraničních dělníků 
stojí 6 000 – 12 000 dolarů ve formě úplatků (např. změna pořadí na čeka-
cích listinách pro vyřízení pracovního povolení v jednotlivých zemích). V tomto 
směru nedošlo dosud k žádné změně. Největší problém vidíme v nedostateč-
né koordinaci činnosti jednotlivých státních orgánů a samospráv v ČR. Tato 
nesoučinnost je zapříčiněna nedostatečnými organizačními i legislativními 
opatřeními. Problematika cizinců se dotýká hned několika ministerských re-
sortů – Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva 
zdravotnictví a Ministerstva zahraničí. 

IMIGRAČNÍ ÚřAD A INSTITUT PřECHODNéHO POByTU

Jedním z možných řešení by mohl být jeden zastřešující orgán („Imigrační 
úřad“). Ten by měl na starosti kontrolu a koordinaci jednotlivých orgánů, které 
se zaměstnáváním a migrací cizinců na našem území zabývají a veškerých 
agend, které s tím souvisí. Zdá se, že současný systém není kompaktní a je 
tudíž narušena jeho funkčnost. Úsilí jednotlivých ministerských resortů je patr-
né, ale nekoordinované. Imigrační úřad by neměl být politickým nástrojem na 
řešení problému se zahraničními pracovníky, ale spíše zastřešujícím orgánem 
pro všechny ostatní již existující instituce. Provozoval by svoji vlastní databázi, 
ze které by mohly čerpat úřady práce, zdravotní pojišťovny, živnostenské úřa-
dy, policie, obce atd.

Mezi další opatření, která by mohla být zavedena v souvislosti se zahranič-
ními pracovníky by mohl být institut přechodného pobytu. Přechodný pobyt by 
spadal přímo pod samosprávu, tedy obce a města. Zahraniční pracovník by 
nemohl bez prokázání přechodného pobytu vykonávat práci u svého zaměst-
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navatele. Zajistila by se tak kontrola pohybu a kvalita pobytu cizince na území 
ČR. Podmínky resp. stav ubytovacích zařízení, ve kterých cizinci na našem 
území bydlí často neodpovídají standardu ubytování v ČR. 

POHLED EVROPSKé UNIE

Pohled Evropské unie na tuto problematiku není zcela jednotný. Na rozdíl od 
vízové politiky, která je pro členské státy EU zásadně společná, zatím nelze  
o reálné jednotné politice v oblasti migrace tak, jak je deklarována v článku 
61 a článku 63 odst. 3 a 4 Smlouvy o založení Evropského společenství, a do 
které také institut přechodného pobytu spadá, hovořit. 

Za účelem sblížit právní předpisy jednotlivých členských zemí a zavést stan-
dardizované postupy v oblasti migrace byl přijat dokument Společná přistěho-
valecká politika pro Evropu: zásady, opatření a nástroje. 

Některá společná kritéria týkající se pobytu určitého typu cizinců jsou na 
evropské úrovni již upravena. To se týká zejména směrnice o podmínkách 
vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem vykonávání vysoce 
kvalifikované práce. Dalším právním předpisem upravujícím právní režim poby-
tu určité kategorie cizinců je směrnice o právu na sloučení rodiny.

O jednotnou úpravu žádosti o povolení k pobytu usiluje návrh směrnice  
o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí  
o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu a o spo-
lečném souboru práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají 
v členském státě. Konečná politická diskuse o tomto návrhu by měla proběh-
nout v Radě v polovině září 2009.

NěKOLIK DALŠÍCH NÁVRHů

Další návrh bych směřoval směrem k posílení kontrolních mechanismů pro 
zisk živnostenského oprávnění. Poslední dobou se dle našich informací množí 
fenomén cizinců-živnostníků. Na základě obchodního zákoníku musí pro pod-
nikání v České republice ovládat český jazyk. Proto se ptám, splňují toto všich-
ni žadatelé? Jaké vytvářejí zisky?

Další poznámka směřuje na placení zdravotního pojištění. V České repub-
lice by měli být cizinci zaměstnáváni dle našich platných zákonů. Ty jim na 
jedné straně zajišťují jistoty a nabízí určité požitky, ovšem na druhé straně také 
povinnosti, které musí plnit. Podle posledních informací v systému veřejného 



28

1. Celostátní konference statutárních měst ČR

zdravotního pojištění není až 100 000 cizinců ze třetích zemí. Patří mezi ně 
živnostníci, nezaopatřené děti zaměstnanců a živnostníků či studenti. Do sys-
tému by přispívali ročně až 1,5 miliardy Kč, čerpali by cca 1 miliardu Kč. Stát 
by tak vydělal necelých 500 miliónů Kč. Cizinci si totiž neplatí veřejné zdravotní 
pojištění, ale „pouze“ komerční. Problém je v tom, že i to nejširší komerční 
pojištění nekryje akutní psychiatrické nemoci, drogové závislosti či sexuálně 
přenosné nemoci. Komerční pojištění kryje jen akutní péči. Domnívám se, že 
komerční pojištění má složit především turistům.

Se zdravotním pojištěním souvisí i další z možných návrhů. Příliš kompli-
kovaný systém zaměstnávání pracovníků přes družstva a pracovní agentury 
může vést k neprůhlednosti celého systému. Proto by bylo možné, aby hrazení 
zdravotního a sociálního pojištění přešlo na koncového uživatele pracovní síly 
(konečného zaměstnavatele).

Osobně se domnívám, že dalším impulzem by mohlo být zrušení tzv. zele-
ných karet. Jedním z důvodů je katastrofální nezájem ze strany cizinců. Od 
1. ledna, kdy systém funguje, o zelenou kartu požádalo dle našich informací 
jen 100 osob. Pouze jediný uchazeč kartu skutečně získal. Systém nenaplnil 
očekávání a je tedy třeba ho revidovat.

ZÁVěR

Na závěr je třeba uvést několik praktických poznámek:

a) Ekonomický přínos je jak pro legálně pracující cizince, tak i pro Českou 
republiku.

b) Zaměstnávání cizinců zejména z tzv. třetích zemí vede k podpoře šíření 
demokracie a dodržování lidských práv. 

c) Cizinci by neměli mít problémy s dodržováním zákonů v České republi-
ce. Systém je má chránit a dohlížet na dodržování jejich práv.

d) Je třeba si uvědomit, že cizinci nahrazují nedostatek pracovní síly v Čes-
ké republice. Mnohdy vykonávají činnost, o kterou Češi nemají zájem.
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Ing. Miloslava Šlajsová
zastupitelka města Plzně, ředitelka krajské pobočky VZP

pro Plzeňský kraj

Veřejné zdravotní pojištění je druh zákonného pojištění, na jehož základě je 
plně nebo částečně hrazena zdravotní péče poskytnutá pojištěnci s cílem za-
chovat nebo zlepšit jeho zdravotní stav. Rozsah poskytované zdravotní péče 
je dán zákonem o veřejném zákonném pojištění. Zdravotní pojištění provádějí 
zdravotní pojišťovny a mají své nezastupitelné místo v migraci cizinců na úrov-
ni samosprávy. 

ÚČAST NA ZDRAVOTNÍM POJIŠTěNÍ  

Zdravotní pojištění v ČR je podle zákona povinné:

pro všechny osoby s trvalým pobytem na území ČR (bez ohledu na • 
státní občanství),

pro osoby které na území ČR trvalý pobyt nemají, pokud jsou zaměstná-• 
ny u zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR,

osoby, na něž se vztahují nařízení Rady EHS.• 

Veřejné zdravotní pojištění upravují především dva klíčové zákony:

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a do-• 
plnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve • 
znění pozdějších předpisů,

velmi důležitou roli hrají také nařízení Evropské unie pro oblast zdra-• 
votního pojištění a sociálního zabezpečení a mezinárodní předpisy. Jde 
zejména o nařízení Rady EHS č. 1408/71 a prováděcí nařízení Rady 
EHS č. 574/72 (dále jen pod společným označením Nařízení Rady). 
V současné době je aktuální také nařízení č. 883/2004, s jehož platností 
se počítá od května roku 2010.
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Cizinci ze třetích zemí

Cizinci ze třetích zemí  se stávají účastníky veřejného zdravotního pojištění:

z titulu zaměstnání•   (jejich děti se však do veřejného zdravotního pojiš-
tění nedostanou, musí mít smluvní zdravotní pojištění, pokud není jinak 
stanoveno v mezinárodní smlouvě). Cizinec bez trvalého pobytu v ČR 
může být pojištěn pouze po dobu, pokud je zaměstnán u zaměstnavate-
le se sídlem na území ČR (zelená kartička),

získáním statutu• 
– žadatel o udělení mezinárodní ochrany a jeho dítě (pokud tyto osoby 

nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnos-
ti, je plátcem pojistného stát),

– cizinec, jemuž bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu a jeho 
dítě (pokud tyto osoby nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samo-
statné výdělečné činnosti, je plátcem pojistného stát), 

– cizinec, kterému bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem dočas-
né ochrany (plátcem pojistného je stát),

– azylant a jeho dítě narozené na území ČR,
– osoba požívající doplňkové ochrany a její dítě narozené na území ČR.

Všechny tyto osoby dostanou jako doklad o pojištění u VZP ČR papíro-
vé potvrzení (platnost max. 3 měsíce, které se může prodlužovat na dobu 
platnosti konkrétního dokladu o statutu cizince). 

získání trvalého pobytu na území ČR•     
– doklad o pojištění stejný jako občan ČR (modrá kartička),
– cizinec musí být zařazen v nějaké kategorii (OBZP, zaměstnanec, 

OSVČ, stát),
– možnost odhlášení – cizinec nemusí platit pojistné v případě dlouho-

dobého pobytu v cizině a následném doložení dokladu o zdravotním 
pojištění v cizině. Musí splnit tyto zákonné podmínky:

• odhlásit se u VZP ČR a vrátit průkazku VZP ČR před odjezdem 
do ciziny,

• nepřetržitý pobyt v cizině min. 6 měsíců,
• po návratu doložit doklad o zdravotním pojištění v cizině. 

Narození dítěte na území ČR cizinci, který má trvalý pobyt v ČR. Nutné 
doložit u VZP ČR, že byla podána na cizinecké policii žádost o trvalý 
pobyt pro dítě, následně doklad o trvalém pobytu pro dítě.

 dle mezinárodní smlouvy• 
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Cizinec ze třetí země, který nesplnil podmínky pro vstup do veřejného zdra-
votního pojištění dle zákona o veřejném zdravotním pojištění, nebo mezinárodní 
smlouvy, se musí komerčně připojistit. 

Zdravotní pojištění osob ze zemí EU

Zdravotního pojištění v ČR jsou za podmínek stanovených Nařízeními Rady 
účastny osoby z EU, EHP (Norska, Islandu, Lichtenštejnska) a Švýcarska.

Obecně platí princip, že v kterékoli době se na pojištěnou osobu z EU vzta-
hují právní předpisy jen jednoho členského státu a že je (mimo výjimek) pojiš-
těna v té zemi, kde vykonává výdělečnou činnost. 

V pojištění osob z EU může nastat široká škála situací a je vždy nutné řešit 
konkrétní případ ve zdravotní pojišťovně.  

HOSPODÁřSKÁ KRIZE A DALŠÍ VLIVy NA POJIŠTěNÍ CIZINCů
Projekt dobrovolných návratů – minimalizace škod.1. 

Nárůst počtu dětí cizinek odložených v Kojeneckém ústavu v Plzni –  2. 
nedokonalá právní úprava v § 87 cizineckého zákona.

Nárůst počtu cizinců ze zemí EU žádajících pojištění dle Nařízení Rady 3. 
z titulu faktického bydliště v ČR.

Nárůst Čechů, kteří si vzali cizinku ze třetí země (většinou chybí prvek 4. 
migrace, proto nelze manželku pojistit dle Nařízení Rady).

Snaha německých pojištěnců ukončit si pojištění v Německu a dostat se 5. 
do českého systému.

Najímání rumunských, slovenských zaměstnanců českým zaměstnava-6. 
telem pro práci v Německu.

Možnost, jak zmírnit zneužívání zelených kartiček zdravotního pojištění. 7. 
(nutná novela § 106 cizineckého zákona).
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Ing. Petr Osvald
zmocněnec primátora pro záležitosti EU, člen Výboru regionů, 
zastupitel města Plzně

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,

vystupuji zde ve dvojí roli: nejen jako zastupitel města Plzně, ale zároveň  
i jako člen české delegace ve Výboru regionů v Bruselu. Proto bych rád, přes-
tože to není jednoduché, zkombinoval ve svém krátkém vystoupení zhodnoce-
ní aktuální situace v našem městě s evropským prostředím.

Rezortní náměstkyně JUDr. Marcela Krejsová vám objasnila současný stav 
ve městě Plzni a rovněž důvody, pro které se snažíme problematiku cizinců 
řešit. Pokud se mám ale na daný problém podívat jako městský zastupitel  
a pochopitelně i občan města Plzně, pak jej musím vnímat z pozice dopadů na 
město, jeho ekonomiku a na běžného člověka.

Jedna zcela zásadní poznámka na úvod: Pokud chceme problematiku mig-
rantů skutečně řešit, musíme si říkat pravdu, sdělovat to, co si skutečně myslí-
me. Budeme-li si některé problémy z etických, společenských nebo politických 
důvodu zastírat, nebo je budeme přehlížet, pak nemá tato konference žádného 
smyslu. Vzhledem k tomu, že je předvolební období, prosil bych všechny zúčast-
něné o vysokou míru tolerance k příspěvkům, případné obviňování a napadání 
spojená s rasizmem a xenofobií jsou v tomto případě výhradně tendenční a úče-
lová a rozhodně věci nepomohou. Kdybychom rasisty skutečně byli, rozhodně 
bychom se neúčastnili této konference.

Co se týče migrantů z pohledu ekonomiky města, migranti bohužel předsta-
vují v tomto smyslu pouze zátěž, a při dnešním způsobu rozpočtového určení 
daní, kdy jsou příjmy obce téměř ze 100 % vázány pouze na počet obyvatel, 
nemohou představovat pro jeho rozpočet prakticky žádný přínos, ale pouze 
náklady. Nejsou totiž vnímáni jako jeho obyvatelé a tudíž je rozpočtové určení 
daní nikterak nezohledňuje. Využívají však veškerých služeb, garantovaných 
Městem pro své občany. 

Jen jako příklad bych uvedl městskou hromadnou dopravu, jejíž dotování je 
prakticky ve všech městech největší položkou rozpočtu. Ta je přirozeně vy-
užívána i cizinci cestujícími zejména za prací, její kapacita nedostačuje a na 
její posílení nemají města ve svých napjatých rozpočtech finanční prostředky. 
Jakákoliv kultura přepravy cestujících bere za své, o tom, že většina cizinců 
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se neobtěžuje cestování po Plzni hradit, není třeba diskutovat. Dalším příkla-
dem jsou třeba městské bazény, ze kterých se stávají spíše veřejné umývárny.  
O úhradách za bezodkladnou lékařskou péči a nutnou hospitalizaci se v přípa-
dě většiny cizinců nemá ani cenu zmiňovat.

Zcela zásadní dopad na migranty, kteří k nám přišli za prací, má stávající 
ekonomická krize. To, že přišli o práci, totiž není zohledněno v žádných statis-
tikách, protože migranti nejsou evidováni na úřadech práce a nemají nárok na 
žádnou podporu v nezaměstnanosti. Tito lidé se tak dostávají do zcela bezvý-
chodné situace a stávají se oběťmi jejich místních etnických mafií. Můžeme se 
tvářit, že to nevidíme, „ať se vrátí domů“, ale to je pro většinu z nich nemožné, 
protože se zadlužili u různých zprostředkovatelských agentur práce ještě před 
svým příjezdem do ČR, a nalijme si čistého vína: náš stát jim před jejich et-
nickými mafiemi neposkytuje prakticky žádnou ochranu. Ruku v ruce s danou 
situací jde i další fenomén: stoupá kriminalita, zatím možná pouze drobná, ale 
i tak se díky strachu z budoucího, dost možná dramatičtějšího vývoje začíná 
objevovat mezi „domácími obyvateli“, kteří dosud netrpěli xenofobními myš-
lenkami, postupná nevraživost, později nenávist k migrantům. Mluvme klidně 
o časované bombě, o pohybu v minovém poli. Pokud věc nebude řešena ra-
zantně, pokud nebudou pro cizince jasně stanoveny mantinely, limity, kvó-
ty, daňové povinnosti a další nezbytnosti platné pro „domorodce“, tedy pro 
každého Plzeňana, pak v budoucnu lze téměř stoprocentně předpokládat, že 
dojde k občanským nepokojům, k formování domobrany nebo k ozbrojeným 
střetům. Neboť kriminalita spojená s migranty a jejich pohybem v našem městě 
se projevuje jak na městském a občanském majetku, tedy majetku hrazeném  
z daní občanů a v jejich osobním vlastnictví, tak na úrovni bezpečnosti ve městě  
a přímo souvisí s rozpočtem našeho města.

Přestože se všechny tyto aspekty dotýkají každého občana města, chtěl 
bych vám ukázat jeden z problémů, který sice město pocítí jen málo, ale běž-
ného občana může velmi trápit a tato situace je pro něj naprosto neřešitelná. 
Představte si, že bydlíte v bytovém domě, kde se jeden nebo více majitelů bytů 
rozhodne pronajímat svůj byt migrantům. Řeknete si: „Na tom není nic špatné-
ho“. A ono opravdu není, pokud cizinců ve 2+1 nebydlí patnáct. To totiž není 
v současné době hospodářské krize nic neobvyklého, ale z hlediska hygieny, 
společných nákladů atd. vám to nejen značně znepříjemňuje váš život, ale 
znehodnocuje to i váš majetek, protože cena bytu sousedícího s takovýmto 
lágrem samozřejmě značně klesne. Pokud víte, jak má obyčejný člověk tuto 
situaci řešit, velice rád bych od vás slyšel návod. Divíte se pak jeho začínající 
xenofobii?
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Jako naprostý základ řešení problematiky migrantů bych viděl povinnost 
platit obci denní poplatek za ubytovanou osobu. Pokud bychom nebrali v po-
taz to, že by se při jeho určité výši jednalo o alespoň částečnou kompenzaci 
nákladů pro obce a města, měl by tento poplatek, a to i kdyby se jednalo  
o jeden haléř denně, alespoň ten efekt, že by zavedl povinnost tyto osoby 
nahlásit. Město by tak získalo informace o tom, kde a kolik migrantů má a jestli 
jich je v jednom bytě třeba zmíněných patnáct, což by pak mohla následně 
Hygiena řešit. Samozřejmě ruku v ruce s tímto poplatkem by města a jejich 
městské policie musely dostat možnost kontroly. Bez oprávněné kontroly by 
tento poplatek neměl žádný smysl. 

Na závěr ještě krátký pohled z Evropy. Když o tomto problému diskutuji  
s představiteli západoevropských měst, radí mi: „Neopakujte naše chyby. 
Představu, že tito migranti odejdou, jsme měli my také. Neodejdou, a čím dříve 
to pochopíte a začnete s nimi pracovat, vzdělávat je a rekvalifikovat, tím menší 
problém budete mít. Hlavně nestrkejte hlavu do písku. Pokud nechcete, aby 
vám ve městě vznikla etnická ghetta a aby vám hořela auta a obchody v růz-
ných čtvrtích, rychle se tomuto problému začněte věnovat.“

Z tohoto pohledu musím říci, že je u nás v současné době velkým problé-
mem s migranty cokoli dělat, a to hned z několika důvodů: 

nemáme jejich evidenci a tudíž nevíme kolik a kde jich vůbec máme• 
nejsou vnímáni jako nezaměstnaní, takže nejsou v evidenci ÚP a nelze • 
pro ně udělat žádné rekvalifikační programy atd.
řada z nich je v důsledku svých dluhů zcela v rukách svých vlastních • 
mafií

Poučme se třeba z Vídně, kde se s migranty hodně pracuje, a proto tam 
s nimi nejsou větší problémy. Nedělejme, že tu nejsou. Jsou, a domů – až 
na výjimky – nepůjdou. Nestrkejme tedy hlavu do písku a pracujme s nimi, 
dokud to jde. Těmi, kdo jejich problematiku chtě nechtě budou muset řešit, 
jsou především statutární města. Potřebují k tomu ale patřičnou legislativu, 
finanční podporu od státu a změnu nastavení čerpání prostředků z evropského 
sociálního fondu, tak aby jich bylo možno lokálně využít na řešení problematiky 
migrantů.

Děkuji vám za pozornost.
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Aktuální problémové momenty 
integrace cizinců (nejenom) 

v agendě veřejného ochánce práv 
JUDr. Pavel Pořízek

zástupce vedoucí Odboru právního, 
Kancelář veřejného ochránce práv

ZAČLENěNÍ VyBRANýCH KATEGORIÍ CIZINCů, KTEřÍ  
POBýVAJÍ V ČESKé REPUBLICE PřECHODNě, DO SySTéMU 
VEřEJNéHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTěNÍ

Veřejný ochránce práv považuje nastavení stávajícího systému veřejného 
zdravotního pojištění ve vztahu k určitým kategoriím cizinců za deficitní a nevy-
vážené. Za neoprávněně znevýhodněné považuje zejména postavení  

a) cizinců z třetích zemí, kteří nejsou rodinnými příslušníky občanů EU/ČR, 
po dobu prvních pěti let pobytu v ČR1 a 

b) rodinných příslušníků občanů ČR (typicky manželé/manželky) z třetích 
zemí po dobu přechodného pobytu na území. 

Pokud jde o prvně zmíněnou kategorii cizinců (odhlédnuto od skupin cizin-
ců začleněných do systému veřejného zdravotního pojištění, tedy zejména 
zaměstnanců), vidím nejzávažnější nedostatky v jejich vyloučení ze systému 
veřejného zdravotního pojištění bez rozlišování délky pobytu cizince na území  
a míru jeho (popř. jeho rodinných příslušníků) příspěvku na tvorbu zdrojů ke 
krytí nákladů na zdravotní péči. Stejně se tak přistupuje k cizinci, který na úze-
mí pobývá první rok na základě víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sloučení 
rodiny, a stejně k osobě, která za týmž účelem pobývá na území na základě 
povolení k dlouhodobému pobytu pátým rokem. Jde zejména o děti a další 
rodinné příslušníky cizinců, pobývajících na území na základě povolení k dlou-
hodobému pobytu za účelem zaměstnání, popř. výkonu samostatné výdělečné 
činnosti (nicméně i posledně uvedená kategorie je ze systému veřejného zdra-
votního pojištění vyloučena). Tito cizinci tak musí využívat komerčního zdravot-

1 Tzn. před možností využít ustanovení § 68 č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), a získat povolení k trvalému pobytu po 
5 letech nepřetržitého pobytu na území.
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ního pojištění,2 které pokrývá citelně menší rozsah zdravotní péče než veřejné 
zdravotní pojištění, není na něj právní nárok a s mnohými cizinci odmítají ko-
merční zdravotní pojišťovny uzavřít odpovídající zdravotní pojištění (zejména 
osoby nemocné, osoby starší 70 let, v podrobnostech viz níže). 

Co považuje ochránce za zásadní a systémový nedostatek stávající právní 
úpravy je skutečnost, že na jedné straně pojišťovna nemá povinnost cizince 
pojistit, na straně druhé je cizinec povinen pobývat na území zdravotně po-
jištěn, resp. má povinnost při pobytové kontrole prokázat „schopnost uhradit 
náklady zdravotní péče“. Pokud úhradu těchto nákladů není schopen pro-
kázat, dopouští se přestupku a může být sankcionován pokutou až do výše  
3 000,– Kč.3 Nepojištěný cizinec zároveň musí v případě sebemenšího ošet-
ření platit v hotovosti ve smluvních cenách, které mohou dosáhnout velmi vy-
sokých částek. 

V situacích, kdy je cizinec nemocný, resp. se mu narodí dítě s vrozenou va-
dou či jiným závažným onemocněním, nepodaří se mu v některých případech 
vůbec pojištění uzavřít. Dále, pojišťovna neuzavře dlouhodobé smluvní zdra-
votní pojištění s cizinci, kteří jsou starší 70 let. 

Zároveň, a v tom spatřuji další systémový deficit, pokud se cizincům pobýva-
jícím na území na základě víza k pobytu nad 90 dnů narodí dítě, musí za něj do 
60 dnů podat žádost o stejný druh víza.4 K žádosti musí přiložit i doklad o ces-
tovním zdravotním pojištění dítěte nebo čestné prohlášení, že uhradí náklady 
spojené s poskytnutím zdravotní péče dítěti,5 a to opět za situace, kdy pojiš-
ťovna nemá povinnost s dítětem smluvní zdravotní pojištění uzavřít (a v praxi 
bohužel k takovým případům u dětí narozených s vrozenými vadami či jiným 
onemocněním dochází).6 Navíc péči o dítě v porodnici, velmi nákladnou, je za-
potřebí uhradit v hotovosti, pojišťovna dítě pojistí až po provedení zdravotních 
prohlídek a účinnost případné pojistné smlouvy se nevztahuje zpětně k datu 

2 Poskytovaného buď ve formě pojištění nutné a neodkladné péče s pojistným plněním až do výše 
30 000 EUR, nebo komplexního pojištění zdravotní péče, které dosud poskytovala především Pojiš-
ťovna VZP, a.s.
3 Srov. § 157 odst. 1 písm. v), resp. odst. 2 zákona o pobytu cizinců.
4 Srov. § 88 odst. 1, resp. 2 zákona o pobytu cizinců.
5 Srov. § 89 odst. 1 písm. c) zákona o pobytu cizinců.     
6 Zároveň jsem si vědom možností, které pro těhotné cizinky nabízí Pojistné podmínky VZP pro 
zdravotní pojištění cizinců pro případ komplexní péče (ZPCK 1/08 s platností od 1. 1. 2008) umožně-
ním sjednání typu pojištění „Standard“ + „Gravidita“. Nicméně i tento typ pojištění má své limity (ome-
zený finanční limit pojistného plnění pro novorozence, poskytování poporodní péče bezprostředně 
navazující na porod pouze bez přerušení hospitalizace, zvýšená sazba pojistného atd.).
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narození dítěte. Nutnou zdravotní péči pak musí hradit jejich rodiny, které toho 
často nejsou schopny anebo to pro ně znamená citelné finanční zatížení na 
mnoho let. Ministerstvo vnitra (v minulosti cizinecká policie) nakonec ovšem 
často v těch nejzávažnějších případech dotyčnému dítěti udělí trvalý pobyt, 
čímž se dítě stane účastníkem veřejného zdravotního pojištění, takže náklady 
nakonec stejně nese příslušná zdravotní pojišťovna.7 

Popsaný stav je v rozporu s Aktualizovanou koncepcí integrace cizinců 
v ČR,8 která již v roce 2005 identifikovala jako jednu z hlavních překážek v ob-
lasti sociálně-ekonomické integrace „nemožnost podílet se na veřejném systé-
mu zdravotního pojištění u státních občanů třetích zemí nebo jejich rodinných 
příslušníků (zejména dětí)“.9 V tomto dokumentu vláda již v roce 2006 v rámci 
podpůrných opatření zavázala Ministerstvo zdravotnictví „předložit vládě návrh 
na legislativní změnu, která by umožnila nezaopatřeným dětem cizinců mlad-
ším 18ti let, které pobývají na území ČR na základě víza k pobytu nad 90 dnů, 
přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění“ (bod 6.1.). V témže dokumentu 
(bod 6.2.) bylo Ministerstvo zdravotnictví zaúkolováno opět ještě v roce 2006 
„předložit vládě návrh na rozšíření osobní působnosti zákona … o veřejném 
zdravotním pojištění … tak, aby se vztahoval rovněž na cizince podnikající 
podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zá-
kon), kteří na území ČR pobývají na základě dlouhodobého pobytu“.10 Nejno-

7 V této souvislosti působí ne úplně přesvědčivě a uspokojivě (byť samozřejmě chápu snahu danou 
situaci řešit dobře míněnou radou) řešení doporučené v Průvodci systémem zdravotní péče České 
republiky, Informační příručka pro cizince (vydal IZPE, Institut zdravotní politiky a ekonomiky, Kos-
telec nad Černými lesy, aktualizované třetí vydání, prosinec 2004), které na otázku „Co když se mé 
dítě narodí postižené? Jak se bude hradit zdravotní péče?“ odpovídá: „V tomto případě podejte do 60 
dnů od narození dítěte (nebo později, pokud již dítěti bylo uděleno vízum nad 90 dnů a vada se zjistila 
až potom a pojistka péči nekryje) žádost o povolení k pobytu z humanitárních důvodů…“ Zásadní 
systémový deficit spatřuji v tom, že na udělení trvalého pobytu z humanitárních důvodů (§ 66 odst. 1 
písm. a), resp. b) – jiné důvody hodného zřetele zákona o pobytu cizinců) není právní nárok. Kvituji 
citlivý přístup Ministerstva vnitra v daných případech, řešení podobných situací ad hoc udělováním 
trvalého pobytu však nemohu považovat za systémové.
8 Schválená usnesením Vlády ČR ze dne 8. února 2006 č. 126 ke Koncepci  integrace cizinců  
v roce 2005 a obsažená v  části III materiálu č.j. 118/06. Kromě toho vláda tímto usnesením schválila 
i Komplexní návrh dlouhodobých legislativních a praktických opatření – návrh cílů a opatření pro první 
fázi zavádění dlouhodobých legislativních a praktických opatření, obsažený v části III materiálu č.j. 
118/06.
9 Kteří nejsou zaměstnanci na území ČR, nebo nemají na území ČR trvalý pobyt, nebo se jedná 
o občany státu, se kterým nemá ČR uzavřenou bilaterální smlouvu (nejčastěji smlouvu o sociálním 
zabezpečení), nebo se na tyto osoby nevztahuje Nařízení Rady (ES) č. 859/2003, které rozšiřuje 
používání ustanovení Nařízení (EHS) č. 1408/71 a Nařízení č. 574/72 na státní občany třetích zemí 
(str. 28 Aktualizované koncepce). 
10 V dalších bodech bylo Ministerstvo zdravotnictví zavázáno „6.3. Přijmout opatření k tomu, aby  
v rámci soukromého zdravotního pojištění cizinců byla cizincům umožněna měsíční platba pojist-
ného., resp. „6.4. Přijmout opatření k tomu, aby doba pojištění cizinců byla stanovitelná flexibilně, 
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věji pak požaduje zajistit přístup do systému veřejného zdravotního pojištění 
dětem cizinců, kteří na území ČR dlouhodobě legálně pobývají (pobyt nad 90 
dnů) usnesení vlády č. 259 ze dne 17. března 2008 ke Koncepci integrace 
cizinců v roce 2007, resp. usnesení vlády ze dne 16. února 2009 č. 183 ke 
zprávě o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2008.

Pokud jde o kategorii cizinců zmíněnou výše pod písm. b), ochránce se do-
mnívá, že dochází k neodůvodněnému znevýhodnění rodinných příslušníků 
občanů ČR (typicky manželů/manželek) z třetích zemí po dobu přechodného 
pobytu na území oproti rodinným příslušníkům jiných občanů EU pobývajících 
v ČR.             

Od 21. 12. 2007, s nabytím účinnosti zákona č. 379/2007 Sb., který noveli-
zoval zákon o pobytu cizinců, již nemůže rodinný příslušník11 občana ČR/EU 
(zejména se jedná o manžele/manželky) žádat o povolení k trvalému poby-
tu ihned po získání statutu rodinného příslušníka, ale až „po 2 letech … ne-
přetržitého přechodného pobytu na území, pokud je nejméně 1 rok rodinným 
příslušníkem státního občana České republiky, který je na území přihlášen  
k trvalému pobytu, nebo rodinným příslušníkem občana jiného členského státu 
Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území“.12 
Rodinný příslušník občana ČR tak obecně může po dobu prvních dvou let po-
bývat na území pouze na základě povolení k přechodnému pobytu13 a po tuto 
dobu zároveň nemá přístup (s výjimkou zaměstnanců) do systému veřejného 
zdravotního pojištění. Tato osoba je tak po dobu prvních dvou let odkázána na 
komerční pojištění, se všemi výše popsanými riziky a nevýhodami.     

A nyní se dostáváme k paradoxní a dle názoru ochránce neodůvodněné 
diferenciaci až diskriminaci, neboť rodinný příslušník (občan třetího státu) ji-
ného občana EU, výdělečně činného na území ČR, který rovněž pobývá na 
území ČR na základě povolení k přechodnému pobytu, je účasten na systému 
veřejného zdravotního pojištění. Po dobu, kdy je občan EU, jehož jsou nezao-
patřenými rodinnými příslušníky, na území ČR výdělečně činný, nemusí hradit 
pojistné do systému zdravotního pojištění země, kde bydlí. Na základě Naříze-
ní Rady (EHS) č. 1408/71 mají nárok na plnou zdravotní péči v České republice 

a to na dobu nepřesahující předpokládanou dobu pobytu cizince v ČR vzhledem k délce platnosti 
povolení cizince k pobytu v ČR. Je však nutno brát v úvahu počáteční náklady vzniku tohoto pojištění 
a nutné čekací doby u některých nemocí nebo zdravotních stavů.“
11 Definici rodinného příslušníka pak obsahuje ustanovení § 15a zákona o pobytu cizinců.          
12 Srov. § 87h odst. 2 písm. b) zákona o pobytu cizinců.  
13 Vydanému podle § 87b zákona o pobytu cizinců.  
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i v zemi, kde bydlí.14 Jinými slovy, stát je pak plátcem pojistného za rodinné 
příslušníky občanů EU (vyjma rodinných příslušníků občanů ČR!), splňující kri-
téria ustanovení § 7 odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění.15 

Ochránce je tak přesvědčen o tom, že by mělo dojít k vyrovnání postavení 
rodinných příslušníků občanů ČR a rodinných příslušníků ostatních občanů EU 
a že neexistují pro tyto dvě kategorie cizinců přesvědčivé důvody pro odlišné 
zacházení v oblasti přístupu k veřejnému zdravotnímu pojištění.16   

Dne 26. 2. 2009 Rada vlády pro lidská práva na svém zasedání schválila 
podnět Výboru pro práva cizinců k začlenění vybraných kategorií cizinců, kte-
ří pobývají v České republice přechodně, do systému veřejného zdravotního 
pojištění. Předložené legislativní řešení v tzv. užší variantě se pak shoduje 
s návrhy ochránce. 

POHOVORy VE VÍZOVéM PROCESU

Jako značně problematický vnímá ochránce mechanismus provádění osob-
ních pohovorů s žadateli o vízum a především pořizování záznamů o těchto 
jednáních. Pohovor je veden konzulárním pracovníkem a na jeho základě je 
vydáno stanovisko k udělení/neudělení víza (u víz k pobytu do 90 dnů rozhodu-
je přímo konzulární úřad, u víz k pobytu nad 90 dnů rozhoduje na základě sta-
noviska konzulárního úřadu příslušný inspektorát cizinecké policie). Pohovor 
tedy hraje v rozhodování o udělení či neudělení víza naprosto klíčovou roli.

Podle stěžovatelů není jasné, jakými pravidly se pohovory řídí. U pohovorů  
o žádostech o vízum k pobytu nad 90 dnů je sice provádění pohovorů metodic-
ky ošetřeno, nicméně záznam, který je o každém pohovoru sepsán a následně 
jako součást spisové dokumentace zaslán cizinecké policii (v těchto případech 
je rozhodnutí vyhrazeno jednotlivým Inspektorátům cizinecké policie), není au-

14 V podrobnostech viz např. webové stránky Centra mezistátních úhrad 
http://www.cmu.cz/propojistence/eu/postupy1/46-postupyosoby/76-pracovnici.   
15 Stát je tak např. plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu rodinným příslušníkům, 
kteří jsou nezaopatřenými dětmi, pobývajícím na mateřské nebo rodičovské dovolené či soustavně 
celodenně pečujícím o dítě ve věku do 7 let nebo dvě děti ve věku do 15 let.
16 V této souvislosti připomeňme ustanovení § 87d a § 87e zákona o pobytu cizinců, které dávají 
cizinecké policie efektivní instrumenty již k nevydání povolení k přechodnému pobytu, mimo jiné  
i z důvodu obcházení zákona o pobytu cizinců „s cílem získat povolení k přechodnému pobytu na 
území, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo 
určeno otcovství.“ Jinými slovy cizinecká policie disponuje efektivním nástrojem k tomu, aby v přípa-
dě, pokud by byli rodinní příslušníci občanů ČR začleněni po dobu přechodného pobytu do systému 
veřejného zdravotního pojištění, docházelo k jeho účelového zneužívání.
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torizován podpisem žadatele. V případě žádostí o krátkodobé vízum do 90 
dnů se záznam o pohovoru nepořizuje vůbec s výjimkou rodinných příslušníků 
občana EU (ani v tomto případě však není záznam žadatelem podepsán). Ne-
existuje tak kontrolní mechanismus, který by umožnil zpětně ověřit autenticitu 
záznamu pohovoru. Zvláště markantní je uvedený deficit u rodinných přísluš-
níků občanů EU, kteří mají při splnění zákonem stanovených podmínek právo 
na vstup a pobyt na území členských států EU a udělení krátkodobého víza je 
v těchto případech nárokové.

Popsanou praxi považuje ochránce za systémový deficit vízového procesu  
a navrhuje Ministerstvu zahraničních věcí přijetí takových opatření, která by 
proces pořizování protokolu sjednotila. Řešení daného problému ochránce vidí 
mj. v přiměřené aplikaci ustanovení § 18 odst. 3 správního řádu s tím, že zá-
znam o pohovoru s žadatelem o vízum bude žadatelem podepsán. Tímto úko-
nem projeví souhlasí s obsahem pohovoru a zároveň jím bude stvrzena jeho 
autenticita. Současně by takový mechanizmus zajistil i následnou kontrolu ob-
sahu pohovoru ve vztahu ke stanovisku o udělení/neudělení víza a zároveň 
by sloužil i jako obrana úředníků před případným nařčením z neobjektivnosti, 
popř. z korupce.

WEBOVé STRÁNKy ZASTUPITELSKýCH ÚřADů

Vzhledem k tomu, že žadatelé o vízum v drtivě většině neumí česky a podání 
žádosti je pro ně časově i finančně náročné, je nezbytné, aby měli možnost 
bezplatně získat potřebné informace o vízovém procesu ještě před vlastní ces-
tou na konzulární úřad. Z těchto důvodů (které byly podepřeny řadou kon-
krétních stížností) se ochránce v rámci šetření vedeného z vlastní iniciativy 
v průběhu roku 2008 zaměřil na dnes nejčastěji využívaný způsob poskytování 
informací – prostřednictvím internetu. V této souvislosti musel konstatovat ná-
sledující nedostatky. 

Přestože internet umožňuje snadné informování neomezeného množství 
osob v různých jazykových verzích, ochránce zjistil, že webové stránky někte-
rých konzulátů nebyly vůbec dostupné, docházelo k výpadkům v jejich funkč-
nosti nebo informace o vízové tématice byly neúplné či zastaralé. Z webových 
stránek konzulátů navíc nebylo možné zjistit někdy ani základní údaje o tom na 
koho se vztahuje vízová povinnost, jaká je výše správních poplatků, jak probíhá 
proces získání víza nebo poučení o pravidlech podávání stížností proti zamít-
nutí žádosti. Zásadním nedostatkem byla dále skutečnost, že webové strán-
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ky obsahují pouze sporadicky zmínky o vízovém režimu rodinných příslušníků 
občanů EU, přestože je Česká republika vázána směrnicí EU (2004/38/ES) 
poskytnout těmto osobám všechny prostředky k usnadnění nezbytných víz.

Ochránce navrhoval, aby byly informace o vízovém procesu poskytovány 
koordinovaně. Poskytování informací a vlastní proces žádání o vízum by měl 
být prezentován a realizován takovým způsobem, aby v maximální míře umož-
ňoval cizinci podat žádost o vízum sám, bez prostředníka. Tehdejší podoba 
a nedostupnost potřebných informací podle ochránce nutně vede k využívání 
nejrůznějších zprostředkovatelů, kteří z podávání žádostí o vízum profitují. Celý 
proces pak vyvolává pochybnost o rovném přístupu k žadatelům, o efektivnosti 
a předvídatelnosti činnosti správních úřadů.

S výše uvedenými skutečnostmi ochránce seznámil ministry vnitra a zahra-
ničních věcí na společném setkání v KVOP dne 3. 10. 2008, kteří jeho připo-
mínky považovali za opodstatněné a vyjádřili připravenost společně se podílet 
na řešení dané problematiky. Zároveň ochránce seznámili i s opatřeními, které 
v této věci dosud jejich ministerstva realizovala. V první polovině roku 2009 
pak ochránce zaznamenal velmi výrazný pozitivní posun v souvislosti s novým 
designem a obsahem webových stránek MZV. Webové stránky ministerstva 
nyní obsahují samostatnou a velmi podrobnou sekci s názvem „Informace pro 
cizince“, existuje i prostupnost mezi těmito stránkami a relevantními stránka-
mi Ministerstva vnitra. Pozitivně ochránce vnímá i spuštění pilotního projektu 
elektronického  objednávkového systému pro podání žádosti o vízum do ČR 
VISAPOINT (https://www.visapoint.eu),17 který by měl zvýšit efektivitu a kom-
fort vízového procesu.18  

17 VISAPOINT je internetový systém Ministerstva zahraničních věcí České republiky, prostřednic-
tvím kterého se cizinec registruje k podání všech žádostí o víza k pobytu nad 90 dnů na území České 
republiky. V současné době je systém VISAPOINT spuštěn na zastupitelských úřadech v Albánii, 
Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Číně, Gruzii, Kazachstánu, Mongolsku, Srbsku, Thajsku, Uzbekis-
tánu, Vietnamu, Moldavsku, Turecku, Makedonii a Ukrajině.
18 V tomto ohledu se ochránce v minulosti vyjadřoval i k fungování tzv. „Callcenter“. Jedním z ná-
vrhů, který ochránce v minulosti předložil Ministerstvu zahraničích věcí a Ministerstvu vnitra v sou-
vislosti se stížnostmi na poměry na českých konzulátech byla možnost sjednávání termínu pohovoru 
prostřednictvím internetového nebo telefonického spojení. Některé konzuláty i pod vlivem mediální 
kritiky zavedly tzv. callcentra, jejichž prostřednictvím se žadatel musí předem objednat. Tento krok 
ochránce sice uvítal, ale následné informace o fungování nově zaváděných callcenter naznačily, že 
tato opatření nejsou dostatečná. Ochránce zjistil, že činnost soukromých agentur provozujících tuto 
službu není vždy transparentní. O společnostech nejsou veřejně přístupné jakékoliv bližší informa-
ce a neexistuje zřejmě ani metodika pro výběr externího provozovatele. Stejně tak se významně i 
výše poplatků za službu (např. u konzulárního úřadu Lvov jde o 310,– Kč, v případě konzulárního 
úřadu Hanoj je poplatek stanoven ve výši cca 43,– Kč). Při této netransparentností nelze vylou-
čit, že pořadníky, které bude taková společnost sestavovat, bude manipulovat ve prospěch určitých 
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SITUACE NA ÚřADOVNě INSPEKTORÁTU CIZINECKé 
POLICIE PRAHA NA ULICI KONěVOVA

V průběhu roku 2008 se ochránce opakovaně věnoval poměrům na úřadov-
ně Inspektorátu cizinecké policie Praha na ulici Koněvova. Na základě řady 
podnětů a zpráv z médií nabyl ochránce přesvědčení, že situace na úřadovně 
se opět vrátila k dřívějším alarmujícím poměrům (např. kupčení s pořadovými 
lístky, účelovým organizováním front před úřadovnou, vyčerpání pořadových 
čísel ihned po zahájení úředních hodin apod.) Poměry na tomto inspektorátu 
považuje ochránce za alarmující a má za to, že mohou vytvářet podmínky pro 
nestandardní jednání a korupci. Ochránce se rozhodl upozornit na neúnosnou 
situaci ředitele Cizinecké policie, ministra vnitra a policejního prezidenta. Ná-
sledně byl ochránce policejním prezidentem informován o tom, že inspektorát 
byl posílen o 50 občanských zaměstnanců a 25 policistů. V případech, kdy se 
na cizince nedostane při výdeji pořadových lístků, je zapsán do seznamu s po-
zváním na předem stanovený konkrétní termín. Současně došlo k přemístění 
části agendy do nově zřízených detašovaných pracovišť. V posledním čtvrtletí  
roku 2008 ochránce zaznamenal podstatné a viditelné zlepšení poměrů na 
Inspektorátu cizinecké policie Praha na ulici Koněvova a jeho detašovaných 
pracovištích (v průběhu roku 2009 prozatím ochránce neobdržel žádnou stíž-
nost od cizinců či občanů na poměry na uvedeném pracovišti).    

žadatelů. Problematická je i skutečnost, že telefonická registrace, která je podmínkou pro podání 
žádosti o vízum, je zpoplatněna. Přestože provoz callcentra vyžaduje určité náklady, v tomto přípa-
dě je poplatek fakticky vybírán za přístup ke správnímu úřadu, což nemá oporu v žádném zákoně. 
Proces přijímání žádostí a udělování víz by měl primárně zajišťovat stát a pouze v mimořádných si-
tuacích, kdy je to z objektivních důvodů nemožné, mělo by být zvoleno výše uvedené řešení (externí 
subdodavatele) ovšem za předpokladu naprosté transparentnosti celého procesu. Jen tak se dá 
předcházet korupci. Ochránce jako jedno z možných řešení dané situace spatřoval například v auto-
matizovaném objednávání prostřednictvím internetu (k čemuž MZV následně přistoupilo v souvislosti 
s pilotním projektem VISAPOINT), k němuž bylo přistoupeno v některých jiných zemích, a s nímž 
existují pozitivní zkušenosti i v českém prostředí (např. při vyřizování občanských či řidičských průka-
zů). V podrobnostech viz http://www.ochrance.cz/dokumenty/dokument.php?back=/cinnost/zpravy.
php&doc=1239#_Toc192576196



43

Integrace cizinců na úrovni samosprávy | Plzeň 2009

Některé další aktuální aspekty integrace (postavení) cizinců, které byly 
předmětem šetření ochránce, popř. které ochránce vnímá jako problé-
mové či jinak významné     

pracovní podmínky zahraničních dělníků v ČR, problematika agenturní-• 
ho zaměstnávání,19 postavení družstevníků a jejich ochrana v pracovně-
právních vztazích,    

návrat podmínky prokázat pozbytí dosavadního státního občanství • 
k udělení státního občanství v zatím posledním návrhu zákona o státním 
občanství České republiky,20 

19 Viz např. tisková zpráva ochránce ze dne 27. 1. 2008 Dodržování pracovních podmínek polských 
dělníků (http://www.ochrance.cz/dokumenty/dokument.php?back=/cinnost/index.php&doc=1096). 
Nejnověji pak ochránce vydal zprávu o šetření zahájeného z vlastní iniciativy ve věci kontroly dodržo-
vání  pracovněprávních předpisů a předpisů o zaměstnanosti  ze strany zaměstnavatele společnosti 
S…., spol. s r. o. Ochránce byl informován, že uvedená agentura práce zaměstnává větší počet ob-
čanů Mongolska, podle kterých jim není údajně vyplácena slibovaná mzda, či pouze v zanedbatelné 
výši. Dle sdělení generálního inspektora bylo inspektorátem práce zjištěno rozsáhlé porušování pra-
covněprávních a mzdových předpisů. Za nejzávažnější porušení lze považovat vyplácení mzdy pod 
hranicí zákonného minima. Rovněž bylo zjištěno, že zaměstnavatel S…., spol. s r. o., není agenturou 
práce zapsanou v seznamu Ministerstva práce a sociálních věcí. Zaměstnanci pracují na pracovištích 
jiných zaměstnavatelů údajně na základě dohody o dodávkách služeb a prací, tedy na základě ob-
chodního vztahu mezi zaměstnavatelem a odběratelem. V rámci šetření dospěl ochránce k závěru, 
že dotčené správní orgány (Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu, Úřad práce hl. m. 
Prahy, pobočka pro Prahu 6, Úřad práce v Opavě) rozhodovaly v případě uvedené společnosti v sou-
ladu se zákony a dostatečně využily všech procesních nástrojů ke splnění povinnosti zaměstnavatele 
(opakované udělení pokuty následně až ve výši 80 000,– Kč, resp. 150 000,– Kč).
20 Naproti tomu původní věcný záměr z roku 2007 (část II) tuto podmínku vypouštěl: „V případě 
podmínky stanovené pod písmenem b) je problematické to, že již v současné době je velkému množ-
ství žadatelů předkládání dokladu o pozbytí dosavadního státního občanství z důvodů stanovených 
v § 11 odst. 2 a 3 zákona o státním občanství promíjeno. Důvody tohoto prominutí jednak spočívají 
v právní úpravě propuštění ze státoobčanského svazku státu dosavadního státního občanství ža-
datele o udělení státního občanství České republiky, jednak v některých případech v praxi ověřené 
liknavosti nebo neochotě cizího státního orgánu vydat takový doklad. Právní řady některých států 
(např. Republika Alžír) propouštění ze státního svazku vůbec nepřipouští a v takovém případě žada-
tel o udělení státního občanství předkládá pouze potvrzení zastupitelského úřadu o tomto právním 
stavu. Například Francie nebo Spojené království Velké Británie a Severního Irska ve svých práv-
ních řádech podmiňují propuštění ze svého státoobčanského svazku předložením dokladu o nabytí 
státního občanství cizího státu, a tedy před nabytím státního občanství České republiky nemohou 
doklad o pozbytí státního občanství těchto států předložit. Dosavadní zkušenosti pak také ukazují na 
existenci států, kterým žádná právní překážka nebrání ve vydání dokladu o pozbytí dosavadního stát-
ního občanství žadatele o udělení státního občanství České republiky, avšak prakticky takový doklad 
nevydávají (např. Řecko, Sýrie). Dalším praktickým problémem je skutečnost, že v některých státech 
musí fyzické osoby, kterým byl vydán za účelem opatření dokladu o pozbytí dosavadního státního 
občanství tzv. „příslib“ udělení státního občanství České republiky, na vydání uvedeného dokladu, až 
desítky měsíců čekat (související překážkou jsou také často vysoké správní poplatky za vydání tako-
vého dokladu nebo požadavek na splnění některých dalších podmínek – například výkon vojenské 
služby). Obtížná je mnohdy také komunikace se zastupitelskými úřady nebo vnitrostátními orgány 
některých cizích států, které odmítají informace o způsobech pozbývání státního občanství poskyto-
vat, popř. tak činí velice neochotně a s velkým časovým odstupem. Informace o právních úpravách 
pozbývání státního občanství v některých cizích státech se tak velice obtížně zjišťují. S vyžadováním 
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bytová politika obcí, dodržování nediskriminačních pravidel společného • 
trhu Evropské unie např. při zápisu do seznamu žadatelů o byt,21 

faktické vyloučení z účasti na volbách (aktivní i pasivní volební právo) do • 
zastupitelstev obcí cizincům z třetích zemích, pobývajícím na území ČR 
trvale či na povolení k dlouhodobému pobytu po dobu delší něž 5 let,22 

sdružování cizinců,• 23

vylučování určitých kategorií cizinců-zaměstnanců pobývající na území • 
na základě víza k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání či na zákla-
dě povolení k dlouhodobému pobytu za tímž účelem (tzn. před získáním 
trvalého pobytu) ze služeb zaměstnanosti,24

dokladu o pozbytí dosavadního státního občanství, resp. s rozhodování o prominutí jeho předložení, 
je proto mnohdy spojena značná administrativní zátěž a někdy nejednoznačný výsledek, pokud jde  
o prokázání pozbytí dosavadního občanství. …“
21 Srov. např. Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vy-
loučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení, Edice dobré správní praxe, Vydavatel: 
Kancelář veřejného ochránce práv a Ministerstvo vnitra, sekce veřejné správy, Editor: Mgr. Kateřina 
Valachová, Ph.D. (KVOP), Ing. Tomáš Pösl (MV), str. 40, 41.
22 V této souvislosti připomínám i zásadu č. 8 Koncepce integrace cizinců na území České repub-
liky: „Součástí politiky vlády v oblasti integrace legálně a dlouhodobě usazených cizinců a v oblasti 
Koncepce je vytvořen sociálně ekonomických, organizačních a administrativních podmínek pro aktiv-
ní podporu integrace cizinců. Zejména ve vztahu k zajištění jejich osobní účastí v procesu integrace  
i na společenském životě na místní úrovni …“
23 Stávající zákon o sdružování občanů (zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění 
pozdějších změn a doplnění přiznává právo svobodně se sdružovat pouze občanům ČR (viz rovněž 
webové stránky Ministerstva vnitra „Kdo a za jakých podmínek … Založit sdružení mohou nejméně 
tři občané, z nichž alespoň jeden musí být starší 18 let (přípravný výbor).“, http://www.mvcr.cz/clanek/
obcanske-aktivity-118893.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d). Naproti tomu Směrnice 2003/109/EC  
o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty 
přiznává v čl. 11 odst. 1 písm. g) dlouhodobě pobývajícím rezidentům právo na svobodu sdružování 
jako státním příslušníkům členského státu (cit: „Článek 11 Rovné zacházení … 1. Dlouhodobě pobý-
vajícím rezidentům je přiznáno rovné zacházení jako státním příslušníkům členského státu v těchto 
oblastech: … g) svoboda sdružování“ ). Výkladem ustanovení čl. 20 Listiny v souvislosti s ustano-
vením čl. 42 odst. 3 téhož předpisu dojdeme k závěru, že by právo svobodně se sdružovat mělo být 
přiznáno nikoli jen občanům, ale i cizincům. Svobodu sdružování každé osobě přiznává mimo jiné  
čl. 11 Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách (dále jen EÚLP) a čl. 22 MPOPP, 
které by měly mít ve smyslu čl. 10 Ústavy ČR aplikační přednost před ustanovením zákona o sdru-
žování občanů,
24 Všichni cizinci (respektive jejich zaměstnavatel) vykonávající zaměstnání na území České re-
publiky, musí podle zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, platit v rámci pojistného na sociální zabezpečení i příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti. V obdobném postavení se nacházejí cizinci pobývající na území České re-
publiky jako osoby samostatně výdělečně, které se na základě dobrovolnosti přihlásily k účasti na 
důchodovém pojištění, a pak jsou rovněž povinny platit příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 
Už jen z názvu tohoto příspěvku je zřejmé, že je určen k pokrytí nákladů na státní politiku zaměstna-
nosti, která dle nového zákona o zaměstnanosti zahrnuje podporu v nezaměstnanosti a podporu při 
rekvalifikaci. Nárok na podporu v nezaměstnanosti tak teoreticky mají i cizinci legálně zaměstnaní na 
území déle než jeden rok: Fakticky, přestože ze svého platu odváděli v rámci sociálního pojištění i pří-
spěvek na státní politiku zaměstnanosti a přispívali na tvorbu fondu ke krytí nákladů na státní politiku 
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vyloučení cizinců s vízem k pobytu nad 90 dnů a povolením k dlouho-• 
dobému pobytu (tzn. před získáním trvalého pobytu) z oblasti sociálního 
zabezpečení bez ohledu na délku pobytu na území ČR, tzn. bez zohled-
nění míry příspěvku cizince na tvorbu fondů, z nichž je oblast sociálního 
zabezpečení financována,25

zajištění bezplatné přípravy v českém jazyce k začlenění do základní-• 
ho vzdělávání u dětí z třetích zemí, neexistence speciálních programů 
zaměřených na děti cizinců předškolního věku, nabízející dvojjazyčné 
vzdělávání a stimulaci osvojení si nového jazyka v jeslích či mateřských 
školách.

zaměstnanosti, nemohou ani podpory v nezaměstnanosti ani podpory při rekvalifikaci využít. Ztráta 
zaměstnání sebou nese i ukončení pobytu a povinnost vycestovat ze zahraničí a za těchto podmínek 
lze podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci využít jen stěží.
25 Srov. zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, § 103 
odst. 1: „Na dávky nemají nárok občané, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky. Občané 
členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci 72) mají nárok na dávky, pokud jsou hlášeni 
na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu 71) po dobu delší než 3 měsí-
ce, nevyplývá-li jim nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropských společenství 
73). …“  Srov. i § 5 (Okruh oprávněných osob) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 
ve znění pozdějších předpisů. Výjimku tvoří dávka mimořádné okamžité pomoci v situaci, kdy osobě  
„… s přihlédnutím k jejím příjmům, celkovým sociálním a majetkovým poměrům jí hrozí vážná újma 
na zdraví.“
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JUDr. Jiří Vaňásek
vedoucí oddělení zprostředkování zaměstnání, 
Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce,
Odbor realizace služeb zaměstnanosti MPSV

ORGÁNy PůSOBÍCÍ V OBLASTI ZAMěSTNANOSTI
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR


Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce


Úřady práce

SOUČASNý VýVOJ NA TRHU PRÁCE
Dopad ekonomické krize na trh práce

Míra registrované nezaměstnanosti• 
• k 31. 7. 2009:  8,4 % 

červen 2009: 8,0 %• 
k 31. 7. 2008: 5,3 %• 

Míru nezaměstnanosti vyšší než průměr zaznamenalo 43 okresů (např. 
Most 16,2 %, Karviná 14,6 %, Šumperk 14,2 %, Bruntál 13,8 %, Děčín 
13,7 %, Hodonín 13,5 %, Česká Lípa 13,3 %, Chomutov 13,1 %).

Nejnižší míru nezaměstnanosti vykazují Praha-východ (2,8 %), Praha 
(3,2 %) a Praha-západ (3,3 %).

Počet nezaměstnaných• 
• 485,3 tis. osob (meziroční nárůst o 56,5 %) 
• o 21,7 tis. osob více než ke konci června 2009 (463,6 tis.)
• o 175,3 tis. osob více než k 31. 7. 2009 (310 tis.)

Snížený počet volných pracovních míst (VPM)• 
• k 31. 7. 2009:  41 763 VPM (11,6 uchazečů o zaměstnání na 1 VPM)

červen 2009:  43 402 VPM (10,7 uchazečů o zaměstnání na 1 VPM)• 
k 31. 7. 2008: 150 240 VPM (2,1 uchazečů o zaměstnání na 1 VPM)• 
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Míra nezaměstnanosti okresech ČR k 31. červenci 2009

PRÁVNÍ ÚPRAVA ZAMěSTNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH OBČANů
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Základní  principy  zaměstnávání  občanů  EU  a  jejich  rodinných • 
příslušníků:    

Informační karta• 
Potvrzení o přechodném pobytu• 

 Základní principy zaměstnávání ostatních cizinců:• 
Nahlášení volného pracovního místa• 
Povolení k zaměstnání cizince (správní poplatky 500,– Kč a 250,– Kč)• 
Povolení k pobytu• 

Zvláštní případy

Povolení s ohledem na trh práce • 
sezónní zaměstnanci na dobu šesti měsíců v kalendářním roce;• 

Povolení bez ohledu na trh práce• 
Stáže, programy pro mládež, duchovní, žadatelé o mezinárodní ochranu, • 
strpění  pobytu, mezinárodní smlouvy;
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Povolení k zaměstnání se nevyžaduje• 
Trvalý pobyt, azyl a doplňková ochrana, rodinní příslušníci členů diplo-• 
matických misí a konzulárních úřadů, soustavná příprava na budoucí 
povolání, absolventi středních a vysokých škol, soustavná vzděláva-
cí nebo vědecká činnost, výkon práce 7 dnů (max. 30 dnů v roce), 
poskytování služeb, společné soužití s cizincem (trvalý pobyt, azyl), 
rezidenti států EU, společné soužití s cizincem-rezidentem ES, mezi-
národní smlouvy (Kanada, Nový Zéland);
Záchranné jednotky, mezinárodní doprava, akreditace ve sdělovacích • 
prostředcích, vojenský nebo civilní personál ozbrojených sil;

Obchodní nebo jiné smlouvy

Tuzemská právnická nebo fyzická osoba• 
projedná s ÚP před uzavřením smlouvy se zahraničním zaměstnava-• 
telem zejména počty a profese vysílaných zaměstnanců a dobu jejich 
vyslání
podává u ÚP žádosti o povolení k zaměstnání cizinců• 
je zodpovědná za to, že cizinci mají platná povolení k zaměstnání  • 
a povolení k pobytu

Správní delikty

Cizinec• 
bez povolení k zaměstnání, pokud je toto povolení zapotřebí, nebo • 
vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání

 Pokuta až 10 000,– Kč

Fyzická nebo právnická osoba• 
umožní-li cizinci výkon nelegální práce • 

 Pokuta až 5 000 000,– Kč
nesplní-li oznamovací povinnosti podle zákona o zaměstnanosti nebo • 
nevede-li evidenci v tomto zákoně stanovené

 Pokuta až 500 000,– Kč

Zelené karty

Volné pracovní místo obsaditelné v režimu Zelené karty (ZK):• 
VPM, které nebude obsazeno do 30 dnů od jeho nahlášení ÚP nebo• 
VPM, které MPO označilo v centrální evidenci jako místo vhodné pro • 
klíčový personál
Souhlas zaměstnavatele se zveřejněním VPM• 
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Kdo může žádat o ZK

Vyhláška MV č. 461/2008 Sb., stanovuje seznam zemí, jejichž státní přísluš-
níci budou oprávnění požádat o vydání ZK: Austrálie, Černá Hora, Chorvatsko, 
Japonsko, Kanada, Korea, Nový Zéland, Bosna a Hercegovina, Makedonie, 
USA, Srbsko, Ukrajina.

Občané států Ukrajiny a Makedonie mohou žádost o ZK podávat pouze ve 
státě, jehož jsou občany (vyhl. 462/2008 Sb.).

Režim ZK

MPSV•  vede centrální evidenci VPM

MPO • vyznačuje v centrální evidenci VPM pracovní místa vhodná pro 
klíčový personál

Zastupitelský úřad ČR•  vyznačuje v centrální evidenci VPM obsaditel-
ných v režimu ZK podání žádosti o vydání ZK

Ministerstvo vnitra • rozhoduje o vydání nebo nevydání ZK 

Zastupitelský úřad ČR•  vyzývá cizince k převzetí víza k vycestování do ČR

Ministerstvo vnitra•  o vydání ZK informuje MPSV i zaměstnavatele

Zaměstnavatel•  má povinnost podat ÚP písemnou informaci 
o nástupu cizince do zaměstnání do 10-ti kalendářních dnů • 
o případném nenastoupení cizince k výkonu práce do 45 dnů ode dne, • 
kdy bylo vyhověno žádosti cizince o vydání ZK
o předčasném ukončení zaměstnání do 10-ti kalendářních dnů od • 
vzniklé události

Agentury práce•  nemohou dočasně přidělovat k výkonu práce u uživa-
tele zaměstnance, kterému byla vydána ZK

Povolení k pobytu v režimu ZK

Kategorie:
„A“:•  pro kvalifikované pracovníky (osoby s vysokoškolským vzděláním) 
a klíčový personál (označuje v databázi MPO)

délka povolení nejdéle na 3 roky • (možnost prodloužení vždy o 3 roky)

„B“• : pro pracovníky na pracovních pozicích minimálně s požadavkem 
vyučen

 délka povolení nejdéle na 2 roky • (možnost prodloužení o 3 roky)

„C“• : pro ostatní pracovníky
délka povolení nejdéle na 2 roky•  (bez prodloužení)

Držitel ZK je oprávněn po 1 roce pobytu na území požádat o vydání povolení 
k dlouhodobému pobytu za jiným účelem.
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Získávání ZK na území ČR

Žádost o ZK může podat cizinec, který pobývá na území 

a)  na ZK a podává žádost v ochranné lhůtě 60 dnů.

b)  na ZK nejméně 1 rok,

c)  nepřetržitě po dobu 2 let,

a který prokáže, že získal zaměstnání na pracovní pozici uvedenou v cent-
rální evidenci VPM obsaditelných držiteli ZK.

Důležité poznámky k ZK

Vedle ZK • zůstává zachován režim povolení k zaměstnání vydávaného 
úřady práce

Na vydání ZK • není právní nárok

Cizince-držitele ZK • nelze dočasně přidělovat agenturami práce k výko-
nu práce u uživatele

Je třeba sledovat informace o ZK na stránkách MPSV: • 
http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zelka

 

 

Přehled zaměstnanosti zahraničních občanů na území ČR
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Procentní zastoupení zahraničních občanů v jednotlivých krajích k 31. 7. 2009
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Zaměstnanost zahraničních občanů dle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) 
k 31. 7. 2009

Zaměstnanost zahraničních občanů dle klasifikace zaměstnání (KZAM) k 31. 7. 2009

A 01 – zemědělství, myslivost; A02,03– lesnictví a rybářství; B – těžba, dobývání; C – zpracovatelský průmysl, D – výroba elektřiny, 
plynu, tepla, klim.vzduchu; E – zásobování vodou, odpadní vody, odpady; F – stavebnictví; G – obchod, opravy spotřebičů, motorových 
vozidel; H – doprava a skladování; I – ubytování, stravování a pohostinství; J – informace a komunikace; K – peněžnictví a pojišťovnic-
tví; L – nemovitosti; M – věda, výzkum, technika; N – administrativa, O – veřejná správa, obrana, soc. zabezpečení; P – vzdělávání;  
Q – zdravotní a sociální péče; R – kultura, zábava, rekreace; S – ostatní činnosti; T – domácnosti zaměstnávající personál; U – exte-
ritoriální organizace a spolky; NEZ – nezjištěno

Třídy: 1 – zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci, 2 – vědečtí a odborní duševní pracovníci, 3 – techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí 
pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech, 4 – nižší administrativní pracovníci (úředníci), 5 – provozní pracovníci ve službách a 
obchodě, 6 – kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví a v příbuzných oborech (kromě obsluhy strojů a zařízení), 7 – řemeslníci a 
kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři (kromě obsluhy strojů a zařízení), 8 – obsluha strojů a zařízení, 9 – pomocní a nekvalifiko-
vaní pracovníci, 0 – osoby bez pracovního zařazení
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Zastoupení zahraničních občanů (248 193 osob) na území ČR k 31. 7. 2009

PODPORA LEGÁLNÍ MIGRACE
Legislativní změny na úseku zaměstnávání cizinců od 1. 1. 2009 

a) Zaměstnavatelé nežádají o povolení získávat zaměstnance ze zahraničí

b) Povolení k zaměstnání cizince je vydáváno nejdéle na dobou 2 let  (dříve 
1 rok)

c) Zrušuje se  
 předkládání lékařského potvrzení• 
vydávání povolení k zaměstnání nebo podávání informace ÚP, jedná-• 
li se o vyslání cizince na služební cestu (podmínka cestovní příkaz)

d) Povolení k zaměstnání nepotřebují cizinci
studenti  připravující se na území ČR soustavně na budoucí povolání • 
formou denního studia
absolventi středních a vysokých škol v ČR• 
cizinci,  jde-li o společné soužití s cizincem se statutem rezidenta• 

e) Policie ČR informuje příslušný úřad práce o neudělení, nevydání, zrušení 
nebo zániku oprávnění k pobytu za účelem zaměstnání z jiného důvodu

f) Zvyšuje se pokuta za umožnění nelegální práce do výše až 5 000 000,– Kč

g) Je zavedena tzv. Zelená karta
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APLIKACE LEGISLATIVy V PRAxI
MPSV mimo jiné  

řídí a kontroluje výkon státní správy a dodržování zákonnosti při zabez-• 
pečování politiky zaměstnanosti

řídí úřady práce – za tím účelem vydává normativní instrukce, infor-• 
mace i výklady právních předpisů, kterými sjednocuje postupy úřadů 
práce při vyřizování svěřené agendy 

vede centrální evidenci cizinců, volných pracovních míst obsaditelných • 
držiteli zelené karty atd.

INfORMAČNÍ SySTéMy PODPORUJÍCÍ LEGÁLNÍ MIGRACI
Internetové stránky MPSV• 

Informační publikace pro cizince v ČR• 

Životní a pracovní podmínky v ČR (publikace)• 

Informační letáky k zaměstnávání cizinců• 

Semináře pro zaměstnavatele• 

Využívání medií k podávání informací do medií• 

Spolupráce s IOM, NNO atd.• 
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z pohledu územní samosprávy 

Mgr. Miroslava Kašpárková
Kancelář Svazu měst a obcí ČR

Úvodem mi dovolte, abych představila organizaci, kterou zastupuji. Svaz 
měst a obcí České republiky je dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organiza-
cí, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce 
a města. Svaz měst a obcí České republiky je partnerem pro vládní, parla-
mentní politickou reprezentaci a instituce Evropské unie. Podílí se na přípravě 
a tvorbě návrhů legislativních a nelegislativních opatření v oblastech týkajících 
se působnosti obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, 
primátorů a zastupitelů, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným 
problémům samosprávy. Svaz v současnosti sdružuje okolo 2 600 obcí z celé 
České republiky, což představuje cca 75 % veškerého obyvatelstva v České 
republice.

V minulosti nebyl fenomén přistěhovalectví tolik zatížen problémy. Nová 
situace nastala až velkou imigrací např. z ekonomických důvodů, z kulturně  
a civilizačně odlišných okruhů a hostitelská země se musela s tímto jevem urči-
tým způsobem vypořádat. Navíc počet imigrantů narůstá i díky vysoké natalitě 
a mezinárodním závazkům o slučování rodin. Jde obzvláště o občany mimo 
EU z tzv. třetích zemí. Občané z tzv. třetích zemí mají snadnější přístup do 
naší země nejen na základě živnostenského podnikání, ale i prostřednictvím 
některých Agentur práce. 

Ve stávající situaci, následkem ekonomické krize, přicházejí jako první o práci. 
Většinou mají nízkou kvalifikaci, což je příčinou malých šancí uplatnit se na trhu 
práce, proto nemohou ani zlepšit vlastní sociální postavení výdělečnou činností. 
Dostávají se tak do podmínek sociálního vyloučení, které s sebou přináší sociál-
ně patologické jevy jako např. obchodování s lidmi, rozvoj pěstíren marihuany, 
nucené práce a vytvářejí se uzavřené komunity imigrantů. Za těchto podmínek 
se majoritní společnost obává o svoji bezpečnost. Z toho následně plyne inte-
retnické napětí.

Samospráva není připravena na tak velký příliv cizinců, města a obce, které 
musí tento problém řešit, mají problémy absorbovat nové imigranty, např. uby-
tovací kapacity, infrastruktura. Bylo by vhodné integraci aplikovat od prvního 



56

1. Celostátní konference statutárních měst ČR

překročení státních hranic prostřednictvím integračních programů. Také je po-
třebná úzká a fungující spolupráce mezi různými úrovněmi samosprávy, státní 
správy, nevládními organizacemi a v neposlední řadě též samotnými migranty. 
Je nutné klást důraz na lokální úroveň samosprávy, neboť v obci se přímo rea-
lizuje nejen soužití s imigranty, ale i jejich sociální inkluze. 

K posílení soběstačnosti cizinců by mělo napomoci kvalitní poradenství v ob-
lastech týkajících se sociálního začleňování a dostatečná nabídka rekvalifikač-
ních a vzdělávacích programů. Finanční náklady na integraci cizinců by měly 
být hrazeny ze státního rozpočtu a finančních prostředků evropských struktu-
rálních fondů, protože situace v obecních rozpočtech je velmi napjatá.

Volná místa na trhu práce obsazovat stávajícími migranty a nedovážet nové 
pracovní síly.   

Ze strany státu výrazněji sledovat snahy větších výrobních podniků, umožnit 
snížení nákladů spojených se zaměstnáváním např. snížení mezd, odklad v pla-
cení povinných odvodů. Sledovat činnost zprostředkovatelských agentur práce 
a zajistit, aby nesly odpovědnost podílet se na řešení případných důsledků, které 
zvyšují nezaměstnanost. Stát by měl důrazněji uplatňovat restriktivní opatření 
např. pokuty vůči zaměstnavatelům porušujícím pravidla zaměstnanosti a uplat-
ňovat sankce vůči zaměstnavatelům, kteří umožňují práci „na černo“.

Svaz měst a obcí vítá projekt dobrovolných návratů, který realizuje Minis-
terstvo vnitra, který umožňuje cizincům bez prostředků pobývajícím na našem 
území návrat do země původu.
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Zkušenosti s problematikou integrace 
cizinců Magistrátu města Děčína 

(z pohledu samosprávy) 
Mgr. Miroslav Samler

1. náměstek primátora, Statutární město Děčín

Město Děčín se v období let 1996 – 1998 aktivně zapojilo do projektu nadace 
Člověk v tísni, která reagovala na zhoršení životních podmínek krajanů – osob 
českého původu žijících ve vzdálených či ohrožených teritoriích, konkrétně 
ve státech bývalého Sovětského svazu. Pro podporu těchto aktivit poskytuje 
Ministerstvo vnitra, odbor pro uprchlíky a integraci cizinců, dotace na rozvoj 
infrastruktury města, a to formou uvolnění účelových finančních prostředků na 
zajištění odpovídajícího bydlení na území vytipovaných obcí. Tento program 
podporuje místní samosprávy k rekonstrukci bytového fondu a poté přispívá 
konkrétním azylantům na provoz bytu. 

V případě Děčína byli vytipováni krajané z vesnice Borodinka v Kazachs-
tánu. Jednalo se o 6 rodin, celkem o 17 osob. Těmto osobám bylo nabídnu-
to ubytování ve zrekonstruovaných bytech ve městě, na jejichž opravu byla 
použita dotace MV. Přijatým rodinám bylo zajištěno vše, co bylo k transferu  
z Kazachstánu potřebné. Město hradilo výdaje spojené s cestou, s vybavením 
domácností základními potřebami, zajišťovalo umístění dětí do škol, vyhleda-
lo a nabídlo všem krajanům pracovní příležitosti, sociální pracovníci pomáhali 
s vyřízením náležitostí ohledně dokladů, zdravotních prohlídek, pojištění, dů-
chodového zabezpečení či sociálních dávek. Pracovní místa, která město na-
bídlo, byla většinou v oblasti sociálních služeb, pomocní pracovníci v kulturních 
zařízeních apod.

I přes tuto nadstandardní péči postupně docházelo k problémům. Vlivem 
zhoršující se situace na pracovním trhu se část krajanů dostala do evidence 
Úřadu práce. S postupující privatizací bytového fondu se obecní nájemní byty 
odprodávaly nájemníkům, nebo třetím osobám, pokud nájemník neprojevil zá-
jem. Získat úvěr na odkoupení bytu bylo pro některé krajany nad jejich síly. 
Bohužel docházelo i k nezákonným aktivitám ze strany krajanů a k napojení 
na různé kriminální živly. V současné době je asi polovina integrovaných osob 
plně začleněna mezi populaci, ale druhá polovina žije dlouhodobě ze sociál-
ních dávek, na ubytovnách a nedaří se jim získat práci. 
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Po zhodnocení uvedené akce přijala v roce 2003 městská rada usnesení, že 
další integrační aktivity žadatelů o azyl bude akceptovat pouze tehdy, bude-li 
se jednat o rodinné příslušníky již integrovaných krajanů, kteří by měli předem 
zabezpečené ubytování a příslib pracovní příležitosti (v rámci programu scelo-
vání rodin ). Prokázalo se, že integrace osob bez rodinných či kulturních vazeb 
v novém prostředí je velice obtížná. Závěrem je třeba poznamenat, že úspěšní 
krajané byli většinou vysokoškolsky vzdělaní lidé (učitelé, apod..), kteří snáze 
našli trvalé zaměstnání a jejich motivace a předpoklady se rychle adaptovat 
na nové prostředí byla silná. Lidé se základním vzděláním byli v tomto směru 
velice znevýhodněni, a i když jim byla podána pomocná ruka, ne všichni se jí 
dokázali chopit.  

V oblasti školství nejsou v současnosti v rámci základních a mateřských škol 
mezi dětmi a žáky české národnosti a dětmi cizinců činěny žádné rozdíly, a to 
jak v přijímání na školská zařízení, tak i v samotné výuce. Díky tomu nejsou v 
praxi zaznamenávány žádné problémy. „Cizinci“, jedná se hlavně o děti a žáky 
vietnamské národnosti, jsou naprosto organickou součástí dětských kolektivů. 
Pokud se objeví problém (jde převážně o jazykovou bariéru) je velice rychle 
řešen. Tím je zpravidla organizační opatření ve škole a její vstřícnost žákovi 
pomoci. A ze strany žáků velká vůle a píle jazykové problémy řešit. Naopak 
jsme v poslední době zaznamenali mnoho úspěchů dětí „cizinců“ v různých 
soutěžích základních škol a to nejen matematických, fyzikálních či přírodopis-
ných, ale dokonce také v českém jazyce.

Pro informaci zde uvádíme i další zajímavé údaje, které jsou naším úřadem 
vykonávány v rámci přenesené působnosti. Jedná se o zkušenosti odboru 
správních činností, oddělení živnostenský úřad. 

Jak vyplývá ze statistik Ministerstva průmyslu a obchodu ČR patří statutární 
město Děčín v rámci výkonu státní správy na úseku živnostenského podnikání 
v Ústeckém kraji mezi obce s třetí největší koncentrací podnikatelů-cizinců.

Na počátku roku 2008 byla navázána spolupráce s Cizineckou policií ČR, 
zejména na úseku kontroly podnikajících cizinců. Společné kontroly s cizinec-
kou policií jsou naším živnostenským úřadem prováděny již řadu let.

V červnu 2008 došlo k další kontaktní schůzce s vedením Inspektorátu cizi-
necké policie Rumburk, oddělení Děčín. Byl dohodnut pevný systém společ-
ných kontrol a jejich plánování, zaměření, nasazení počtu pracovníků a jiné 
podrobnosti. Další jednání a upřesnění postupu a priorit na rok 2009 bylo pro-
vedeno v měsíci lednu tohoto roku.
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Přítomnost cizinecké policie je z hlediska hladkého průběhu kontroly pro-
spěšná především v hernách, barech a restauracích. Dále při ověřování totož-
nosti osob a ověřování platnosti dokladů. Je možné konstatovat, že společné 
kontroly jsou přínosem pro kontrolní činnost a jsou pro pracovníky kontroly 
živnostenského úřadu užitečné, a to právě ve výše uvedených rizikových pro-
středích.

Oddělení správních agend a matriky

Ve městě Děčín v roce 2009 bylo uzavřeno 8 sňatků, kdy jeden ze snouben-
ců byl cizinec – jedná se o občany Velké Británie, Mexika, Ukrajiny, Makedo-
nie, Slovenska a SRN.

Magistrát města Děčín zaevidoval též 27 případů narozených dětí, u kterých 
byl jeden z rodičů cizinec – z  těch byl největší počet (15) u občanů Vietnamu. 
Dále se jedná o občany SRN, Makedonie, Beninu, Kamerunu, Ukrajiny, Slo-
venska a Mongolska.

Oddělení vnitřních věcí, přestupků a dopravně správních agend

Cizinci získávají na území ČR i řidičské průkazy. Za období roku 2008 a 2009 
bylo v působnosti Magistrátu města Děčína vydáno celkem 2 265 řidičských 
průkazů platných pro cizince.
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plk. JUDr. Richard Holan
zástupce ředitele pro výkon služby,
Oblastní ředitelství Služby cizinecké policie Plzeň
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Vývoj počtu krátkodobě pobývajících cizinců na území Plzeňského a Karlovarského 

kraje v období od 1. 7. 2008 do 31. 8. 2009

Cizinci s povoleným dlouhodobým a trvalým pobytem v Plzeňském kraji 

v období od července 2008 do července 2009

Plzeňský kraj Dlouhodobé pobyty 
+ dlouhodobá víza

Trvalé pobyty Celkem

2008

k 31. 7. 2008 15 147 9 322 24 469

k 31. 8. 2008 15 587 9 420 25 007

k 30. 9. 2008 16 272 9 503 25 775

k 31. 10. 2008 16 785 9 602 26 387

k 30. 11. 2008 17 574 9 687 27 261

k 31. 12. 2008 17 868 9 788 27 656

2009

k 31. 1. 2009 18 395 9 856 28 251

k 28. 2. 2009 18 551 9 853 28 404

k 31. 3. 2009 18 492 9 874 28 366

k 30. 4. 2009 18 422 9 893 28 315

k 31. 5. 2009 18 380 9 929 28 309

k 30. 6. 2009 18 387 9 938 28 325

k 31. 7. 2009 18 176  10 003 28 179
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VýVOJ MIGRACE V PLZEňSKéM KRAJI

Legální migrace :

Přelom roku 2008/2009 byl ovlivněn změnou v místě podání žádosti  • 
o vízum některých státních příslušností. 

Stagnací hospodářského růstu výrobních subjektů se snížila poptáv-• 
ka po zahraničních pracovních silách v určitých specifických oborech, 
především v neodborné výrobní činnosti.

Dočasné omezení přijmu žádostí o vízum v některých státech (např. • 
Vietnam a částečně i Ukrajina).

Snižování početního stavu cizinců v personálních agenturách od III. • 
kvartálu 2008 v návaznosti na omezování průmyslové výroby a končící 
povolení k zaměstnání (zejména státní příslušníci Mongolska, Vietna-
mu, Ukrajiny, Moldávie a Uzbekistánu).

Podávání žádostí o změny účelu pobytu (zejména z účelu zaměstnání • 
na účast v právnické osobě a podnikání). Z důvodu postupné orientace 
v právním prostředí ČR dochází ze stran cizinců k zakládání nových 
právnických osob s jejich účastí, příp. k přistupování cizinců do již exis-
tujících právnických osob, zejména družstev.

Nelegální migrace :

V rámci kvartálního srovnání došlo k mírnému poklesu případů ne-• 
oprávněně pobývajících cizinců (IV. 2008 – 84 správních vyhoštění,  
I. 2009 – 50 správních vyhoštění a II. 2009 – 49 správních vyhoštění). 

Tuto oblast ovlivnil projekt dobrovolných návratů, který je již ve své • 
II. fázi a 15. 9. 2009 byla zahájena III. fáze, zaměřena na dobrovolný 
návrat cizinců v nelegálním postavení (vymezena úměra mezi délkou 
neoprávněného pobytu a délkou ve správním vyhoštění stanovené 
doby, po kterou nelze umožnit cizinci vstup na území ČR + zohlednění 
uhrazení nákladů spojených s vycestováním cizince).
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SPOLUPRÁCE V OBLASTI INTEGRACE CIZINCů

Spolupráce na úrovni státní správy a samosprávy:

KÚ Plzeňského kraje – Odbor sociálních věcí• 
 spolupráce s koordinátorem pro integraci cizinců, řešení aktuální situace

Magistrátní komise města Plzně•   
 spolupráce s koordinátorem pro integraci cizinců, řešení aktuální situ-

ace, součinnost s radním pro bezpečnost a vedoucím odboru bezpeč-
nosti

Městská policie Plzeň• 
 součinnostní kontrolní akce zaměřené na rizikové skupiny osob a spe-

cifická místa těmito cizinci vyhledávaná (herny, bary, exponovaná uby-
tovací zařízení, diskotéky a jiná místa, kde se cizinci často zdržují)

Centrum na podporu integrace cizinců MVČR, SUZ• 
 vzhledem k nedávnému zřízení tohoto centra je spolupráce předpo-

kládána v oblasti poskytování odborných konzultací a poradenství  
k pobytové problematice

Vlastní platforma Policie ČR, ObŘSCP Plzeň s účastí Magistrátu • 
města Plzně, ÚP, OIP, OSSZ, FŘ, CŘ, PČR MŘ Plzeň, aj.

 reagující na aktuální stav v oblasti migrace cizinců na území města 
Plzně – regulační, koordinační a kontrolní mechanismy (frekvence 
těchto zasedání probíhá s četností 4 až 6 týdnů na základě svolání 
ředitelem ObŘ Plzeň).

Spolupráce na úrovni nevládních a neziskových organizací

Zaměření na cílovou skupinu cizinců převážně ze 3. zemí, u kterých je před-
poklad stížené sociálně právní orientace ve zdejším prostředí. Není vyloučena 
spolupráce se specifickou skupinou cizinců dle aktuální bezpečnostní situace 
na území města.

Člověk v tísni o.p.s., regionální pobočka Plzeň• 
 spolupráce a poskytování odborných konzultací

Občanské sdružení TOTEM o.s. – regionální dobrovolnické centrum • 
 aktivní účast na odborných přednáškách k pobytové problematice –  

v roce 2008/2009 realizováno několik seminářů věnovaných přede-
vším státním příslušníkům Mongolska)
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Diecézní charita Plzeň, Poradna pro cizince a uprchlíky • 
 aktivní spolupráce v oblasti poskytování odborných informací cizincům, 

navštěvujícím toto kontaktní místo, vzájemná spolupráce rozvíjena rov-
něž v oblasti dobrovolných návratů

Organizace pro pomoc uprchlíkům• 
 poskytování odborných konzultací

PROJEKT „DOBROVOLNýCH NÁVRATů“
Několikafázově realizovaný projekt, zaměřený především na cizince 3. zemí, 

kteří v důsledku ekonomické recese přišli v ČR o práci. Podmínky pro zařazení 
cizince se v jednotlivých fázích mění. 

Cizinec musí splňovat tyto základní podmínky :

Je bez finančních prostředků nebo si tyto prostředky nemůže obstarat, • 
tudíž není schopen cesty zpět do domovského státu.

Oprávněný pobyt na území ČR.• 

Došlo k ukončení pracovního poměru  na základě výpovědi zaměstna-• 
vatele.

Cizinci je zajištěno :

Ubytování před odletem (dle aktuální fáze projektu).• 

Finanční příspěvek (dle aktuální fáze projektu).• 

Zajištění letenky a vyřízení formalit před odletem.• 

I. fÁZE 15. 2. 2009 – 26. 7. 2009

finanční příspěvek 500,– EUR/cizinec• 

II. fÁZE od 27. 7. 2009

snížení výše finančního příspěvku na 300,– EUR/cizinec• 

III. fÁZE od 15. 9. 2009

zaměřená na nelegálně pobývající cizince• 

Od zahájení projektu do července 2009 bylo na teritoriu ObŘSCP Plzeň cel-
kem 347 podaných registrací do projektu. Nejpočetněji byli zastoupeni mon-
golští státní příslušníci a nejzatíženějším inspektorátem je Plzeň.
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Procentuální zastoupení jednotlivých státních příslušností na dobrovolných návratech

Procentuální zastoupení inspektorátů podle počtu přijatých žádostí o dobrovolný návrat
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PřIPRAVOVANý PROJEKT

V III. kvartálu 2009 je připravován vzdělávací seminář pro pracovníky nezis-
kových organizací, samosprávních celků a koordinátorů pro integraci cizinců  
v Plzeňském a Karlovarském kraji. 

Projektu se jako školitelé zúčastní:

Finanční ředitelství Plzeň• 

Celní ředitelství Plzeň• 

Ředitelství služby cizinecké policie Praha• 

Živnostenský úřad Plzeň• 

Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň-město• 

Úřad práce Plzeň• 

Okresní inspektorát práce Plzeň• 

Magistrát města Plzně• 
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vedoucí Odboru trhu práce, Úřad práce v Plzni
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v Plzeňském kraji v letech 2006 – 2009

Cizinci mohou být v pracovním poměru na základě:

Povolení k zaměstnání (§ 92 Zoz č. 435/2004 Sb.) – vydává úřad práce • 
za podmínky, že se jedná o ohlášené volné místo, které nelze s ohle-
dem na požadovanou kvalifikaci nebo nedostatek pracovních sil obsadit 
jinak. Při vydávání povolení přihlíží ÚP k situaci na trhu práce.

Povolení k zaměstnání musí mít i členové družstva (§ 89 Zoz) – za za-• 
městnání pro tyto účely se považuje i plnění úkolů vyplývajících z před-
mětu činnosti družstva.

Cizinec může pracovat i na základě tzv. zelené karty, která je povolením • 
k zaměstnání a povolením k pobytu. Její vydání je záležitostí Minister-
stva vnitra a policie.

Občané EU povolení k zaměstnání nepotřebují. Z § 85 Zoz vyplývá, že • 
pro účely zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí se za cizince nepova-
žují občané EU včetně rodinných příslušníků. Zaměstnavatelé mají pouze 
povinnost informovat ÚP v den nástupu a do 10 dnů po skončení.
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Nejčastější státní příslušnost cizinců pracujících v okrese Plzeň-město 
(platná pracovní povolení k 31. 8. 2009):

Ukrajina 1 319• 

Moldavsko 280• 

Mongolsko 225• 

Vietnam 162• 

Japonsko 77• 

K 31. 8. 2009 bylo v okrese Plzeň-město v platnosti celkem 2 312 pracovních 
povolení pro cizince.
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Nejčastější státní příslušnost občanů EU/EHP pracujících v okrese  
Plzeň-město (evidované informační karty k 31. 8. 2009):

Slovensko 4 963• 

Polsko 735• 

Rumunsko 290• 

Bulharsko 277• 

Německo 79• 

Celkem bylo Úřadem práce v Plzni k 31. 8. 2009 evidováno 6 473 evidenč-
ních karet občanů EU/EHP a Švýcarska.
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Změna situace v prosinci 2008

pokles VM – v Plzni z cca 7 000 na nyní jen 2 000• 

redukce počtu agenturních pracovníků, zejména cizinců• 

nárůst uchazečů na úřadech práce, výrazně vyšší než ve stejném ob-• 
dobí před rokem

Snížení počtu pracujících agenturních cizinců se projevuje až se zpož-• 
děním v počtu platných pracovních povolení a počtu registrací občanů 
EU, protože agentury v řadě případů neukončily pracovní poměry. Po-
souzení, zda v těchto případech byl nebo nebyl dodržen Zákoník práce 
je v kompetenci Inspekce práce.

ÚP zpřísňuje přístup k vydávání nových povolení k zaměstnání. Je nutno • 
upozornit na to, že ÚP může povolení k zaměstnání odejmout pouze 
v případě, že zaměstnání je vykonáváno v rozporu s vydaným povole-
ním k zaměstnávání (místo výkonu práce, druh práce, zaměstnavatel). 
Nelze tedy jednoduše zrušit platná pracovní povolení.

Donedávna pracoval Úřad práce s cizinci ve dvou oblastech:

povolení k zaměstnání• 

kontrolní činnost• 

Nyní k nim přibývá i třetí:

jsou v evidenci jako nezaměstnaní a v některých případech pobírají dávky • 
SSP

ZÁSADy PRO ROZHODOVÁNÍ O VyDÁNÍ NEBO NEVyDÁNÍ 
PRACOVNÍHO POVOLENÍ PRO CIZINCE

Důsledně zvažovat nezbytnost obsazení volného místa cizincem.•   
Povolení vydáváno v případě, že není možno obsadit volné pracovní 
místo uchazečem o zaměstnání. Rozhoduje se na základě zadaného 
pracovního místa.

Přihlíží se k situaci na trhu práce v regionu (míra nezaměstnanosti, počty • 
uchazečů o zaměstnání v požadované profesi, propouštění ve firmě, …)

Citlivě přistupovat k prodlužování termínu platnosti pracovního • 
povolení. Nelze ohrozit zaměstnavatele náhlým výpadkem zacvičené 
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pracovní síly a současně rozšířit řady nezaměstnaných cizinců. Stejně 
tak ale musíme přihlížet k nejisté ekonomické situaci, proto případná 
prodloužení dělat na kratší dobu.

Využívat stávající cizince, kteří jsou bez práce. • Cizince, kteří jsou 
v evidenci, přednostně nabízet tam, kde žádají o nová pracovní povo-
lení.

ZÁNIK POVOLENÍ K ZAMěSTNÁNÍ

Povolení k zaměstnávání zaniká ze zákona v těchto případech:

uplynutí doby, na kterou bylo vydáno,• 

uplynutí doby, na kterou byl povolen pobyt,• 

neudělením, nevydáním, zrušením nebo zánikem oprávnění k pobytu, …• 

skončením zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno • 
(§100/1/b ZoZ).

Je tedy zřejmé, že skončením pracovního poměru platnost povolení k za-
městnání zaniká. Zaměstnavatel má povinnost do 10 kalendářních dnů o této 
skutečnosti úřad práce písemně informovat, my o tom dále informujeme Policii 
ČR.

Cizinec by měl po zániku příslušných povolení opustit republiku (občané tře-
tích zemí)

Nově ale od letošního roku byl do zákona o pobytu cizinců č. 326/1999 § 46 
doplněn odstavec 9, ze kterého vyplývá, že pokud cizinec skončil práci bez 
vlastního zavinění (§ 52 pís. a) až e) ZP, nebo dohodou ze stejných důvodů 
nebo okamžitým zrušením dle § 56 ZP) a ke dni skončení pracovního poměru 
zde pobýval za účelem zaměstnání alespoň 1 rok, tak cizinec dostává šanci 60 
dnů na sehnání nového zaměstnání (získání nového pracovního povolení).

KONTROLNÍ ČINNOST ÚP
Pokud fyzická osoba – cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným po-

volením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, jde až na výjimky dle Zoz  
o nelegální práci. Kdo nelegální práci vykonává, lze mu uložit pokutu do 10 tisíc 
Kč. Kdo umožní výkon nelegální práce, dopouští se přestupku nebo správního 
deliktu s možným uložením pokuty až do výše, která byla od 1. 1. 2009 zvýše-
na ze 2 na 5 mil. Kč.
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Úřad práce má z hlediska kontrol v působnosti rozpor s pracovním povole-
ním, tedy může kontrolovat pouze výkon zaměstnání cizince. Pokud jde o jeho 
pobytový režim (ubytovny, atd.) a jakékoliv aktivity mimo zaměstnání, není to 
v kompetenci ÚP. 

Pokud zaměstnavatel uplatňuje vůči zaměstnanci – cizinci některé instituty 
v souladu se Zákoníkem práce (překážka v práci na straně zaměstnavatele, 
atd.), nemusí jít samozřejmě o rozpor s pracovním povolením. Kontrola dodr-
žování pracovně právních vztahů náleží Inspekci práce. 

Úřad práce při výkonu kontrolní činnosti ve vztahu k cizincům standardně 
spolupracuje s dalšími orgány státní správy, jako je např. Cizinecká policie, 
Celní správa, případně Inspekce práce. Spolupráce je velmi dobrá.

OBČANé EU
V jiném postavení jsou občané EU. Mají v podstatě stejná práva jako Češi 

(pokud pracují), mohou do evidence ÚP, dostanou podporu za stejných pod-
mínek jako Češi, včetně toho, že se jim snažíme najít zaměstnání. Pokud jsou 
ale bez práce, dávky SSP mohou mít jen tehdy, pokud mají nárok na podporu 
v nezaměstnanosti.

k 9. 9. 2009 bylo v evidenci celkem 325 cizinců, z toho 194 Slováků, 47 • 
Ukrajinců, 18 Poláků

pro srovnání:

k 9. 2. 2009 bylo v evidenci celkem 272 cizinců, z toho 172 Slováků, 37 • 
Ukrajinců,14 Poláků 

k 9. 8. 2008 bylo v evidenci celkem 112 cizinců, z toho bylo 36 Slováků, • 
30 Ukrajinců, 4 Poláci 

KOMENTÁřE V TISKU K PROBLEMATICE CIZINCů
publikováno v LN – otrokářské praktiky pracovních agentur a družstev, • 
přesuny cizinců z agentur do družstev, která bezproblémově dostanou 
pracovní povolení

úřad práce nerozhoduje podle toho, kdo žádá, ale podle toho jestli může • 
nebo nemůže obsadit místa uchazeči o zaměstnání (podle zadaného 
volného pracovního místa) 
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přihlíží k situaci na trhu práce (růst nezaměstnanosti, počet uchazečů  • 
s požadovaným vzděláním a v požadované profesi, propouštění kmeno-
vých zaměstnanců firmy), ochrana českých občanů – zamítány žádosti 
jak agentur, tak družstev, tak i přímých zaměstnavatelů

při vyřizování žádostí o prodloužení uvážlivý postup (ekonomické po-• 
třeby zaměstnavatele, osobní situace cizinců působících v ČR dlouho-
době)

legislativní problém – členství v družstvu se řídí stanovami družstva, zá-• 
roveň existuje povinnost pracovního povolení od ÚP (vydávání se váže 
na hlášení volného pracovního místa, zprostředkování uchazečů o za-
městnání – prioritou pracovně právní vztah)

LEGISLATIVNÍ ZMěNy OD 1. 1. 2009 (Zoz)
omezení kompetencí úřadů práce

zrušeno povolení získávat na volná pracovní místa cizince, žádá pouze • 
cizinec, omezení kompetencí ÚP ve vztahu k zaměstnavateli

zrušena oznamovací povinnost zaměstnavatele při vysílání cizince na • 
pracovní cestu

zrušena povinnost dokládat lékařská potvrzení• 
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Problematika kontrolní činnosti 
inspektorátů práce ve vztahu 
k cizím státním příslušníkům 
a agenturám práce
Ing. Eva Holá
zástupce vedoucího inspektora, Oblastní inspektorát práce pro 
Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni

Postavení, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povin-
nosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností upravuje zákon 
č. 251/2005Sb., o inspekci práce, v platném znění.

Tímto zákonem je zřízen Státní úřad inspekce práce (dále také SÚIP nebo 
úřad), který má sídlo v Opavě, a 8 oblastních inspektorátů práce (dále také 
OIP) v rámci celé ČR. 

SÚIP inspektoráty řídí, odborně vede, dále mimo jiné zpracovává roční pro-
gramy kontrolních akcí, které projednává s vyššími odborovými orgány a orga-
nizacemi zaměstnavatelů a předkládá je ministerstvu ke schválení.

Oblastní inspektoráty jsou správními úřady s oprávněním mimo jiné vykoná-
vat kontrolu, ukládat opatření k odstranění zjištěných nedostatků, kontrolovat 
plnění těchto opatření, rozhodovat ve správním řízení v prvním stupni o pře-
stupcích a správních deliktech s následkem uložení pokuty a ukládat pořádko-
vé pokuty za prokazatelnou nesoučinnost.

Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z právních 
předpisů, z nichž vznikají mimo jiné zaměstnancům práva a povinnosti v pra-
covněprávních vztazích včetně právních předpisů 

o odměňování zaměstnanců• 

náhradě mzdy nebo platu • 

náhradě výdajů zaměstnancům s výjimkou právních předpisů o zaměst-• 
nanosti právních předpisů o ochraně zaměstnanců při platební neschop-
nosti zaměstnavatelů

stanovujících pracovní dobu a dobu odpočinku• 
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k zajištění bezpečnosti práce• 

bezpečnosti provozu technických zařízení • 

zaměstnávání zaměstnankyň a mladistvých.• 

Vzhledem k výše uvedenému není úřad ani inspektorát práce oprávněn kon-
trolovat, konzultovat ani řešit skutečnosti, které jsou postaveny mimo pracovně 
právní vztah. Veškeré skutečnosti, které nastaly před uzavřením tohoto vztahu 
nebo po jeho skončení a nemají s tímto vztahem žádnou právní souvislost ve 
smyslu tohoto zákona a předpisů souvisejících. Pro příklad stojí uvést ujedná-
ní, přísliby, ústní dohody k zajištění práce v České republice, způsob dopravy 
nesouvisející s výkonem práce, zajištění ubytování či jeho kvalitu. 

OIP nemá zákonem danou rozdílnost v přístupu k provedení kontroly a po-
suzování výsledků kontroly při zaměstnávání osob s českou nebo jinou státní 
příslušností. Na obě skupiny se vztahují totožné právní předpisy.

V úvodu je třeba zmínit, že kontrolní činnost úřadů a inspektorátů je pouze 
jednou z jejich činností vyplývajících z kompetenčního zákona o inspekci práce.

 Mimo tuto oblast

poskytuje zaměstnavatelům i zaměstnancům bezplatně základní infor-• 
mace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních 
podmínek

vyjadřuje se k projektovým dokumentacím staveb• 

uplatňuje při povolování staveb požadavky právních předpisů – (kolaudace)• 

je oprávněn kontrolovat příčiny a okolnosti pracovních úrazů.• 

Každý OIP má 3 odbory inspekce práce, které jsou zaměřeny následovně:

„všeobecná“ bezpečnost práce• 

bezpečnost provozu technických zařízení a oblast stavebnictví• 

odbor pracovních vztahů a podmínek• 

Odbor řešící problematiku pracovně právních vztahů a podmínek je na OIP 
v Plzni obsazen 13 inspektory, kteří zajišťují výkon své činnosti v rámci půso-
bení zákona v rámci 2 krajů – Plzeňského kraje a Karlovarského kraje.
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Kontrolní činnost odboru pracovněprávních vztahů a podmínek by se dala 
pro přehlednost rozdělit na dva základní směry:

hlavní úkoly zpracované, stanovené nadřízeným orgánem a projednané 1. 
a schválené ministerstvem práce

úkoly vyvolané podněty zaměstnanců, bývalých zaměstnanců, jiných 2. 
kontrolních orgánů a institucí.

Nelze říci, že je některý z hlavních úkolů méně důležitý pro svoji společen-
skou důležitost. Jeden z hlavních úkolů je zaměřen právě na problematiku 
diskutovanou na 1. celostátní konferenci statutárních měst – Plzeň 2009. Za-
měření úkolu je „Dodržování pracovněprávních předpisů včetně bezpečnosti 
práce při zaměstnávání zaměstnanců agenturami práce“.

V médiích je komentován nepříznivě stav s ohledem na stanovený počet 
kontrol pro jeden inspektorát – 5 za rok.

Laické veřejnosti se skutečně může jevit tento počet velmi nízký s ohledem 
na prezentovaný počet 2 000 subjektů, jimž bylo vydáno povolení ze strany 
MPSV k agenturnímu zaměstnávání. Je třeba vzít v úvahu, že ne všechny 
agentury práce stále provozují svoji činnost, některé ji ani nezahájily, některé 
zprostředkovávaly v průběhu své činnosti pouze práci pro řádově 10 až 20 za-
městnanců, některé vykonávají tuto činnost pouze nárazově souběžně s jinou 
činnosti. Nutno však poznamenat, že agentury práce, které zprostředkováva-
jí svoji práci většímu množství zaměstnanců, působí v různých místech ČR  
a projevují se nedodržováním právních předpisů, jsou v povědomí mnoha kon-
trolních orgánů, nejen inspekce práce.

Skutečnost, že je v hlavním úkonu systému inspekce práce stanoveno pou-
ze 5 kontrol agentur práce, rozhodně neznamená, že je provedeno v průběhu 
roku pouze 5 kontrolních šetření s tímto zaměřením. Znamená to pouze sku-
tečnost, že u 5 vytipovaných subjektů bude provedena podrobná kontrola dle 
předem stanoveného kontrolního seznamu v návaznosti na jejich uživatele, 
tj. na organizace, u nichž je realizován výkon činnosti. To znamená, že ve 
výsledku ukončí v rámci tohoto hlavního úkolu každý inspektorát minimálně 20 
samostatných kontrolních šetření souvisejících s činností agentur práce.

Kromě tohoto hlavního úkolu jsou všemi OIP pravidelně a dlouhodobě kont-
rolovány subjekty, na něž byl podán podnět ze strany zaměstnanců, bývalých 
zaměstnanců, ale i jiných kontrolních orgánů a institucí. 
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Není výjimkou přijetí podání, které je vyhodnoceno jako podnět ke kontrole, 
na subjekt již předem stanovený v plánu hlavního úkolu. Šetření se tak roz-
šiřuje a prodlužuje. Pro příklad uvádím, že na 1 agenturu práce zařazenou 
do plánu hlavního úkolu zaevidoval OIP v krátké době 20 podnětů, které byly 
přiřazeny ke společnému šetření hlavního úkolu.

Pro ilustraci uvádím, že ke dni 8. 9. 2009 bylo od počátku roku na OIP v Plzni 
evidováno 545 podnětů, z toho 22 na agenturu práce. Přestože je nám známo, 
že cizinci se jen ojediněle obrací na kontrolní instituce, je tento počet dostateč-
ně výmluvný ve smyslu, že problémy k řešení jsou i v jiných sférách.

Podněty cizích státních příslušníků nejsou nijak oddělovány a zvlášť evidovány. 
Mnohdy podávající neuvádí svoji státní příslušnost a na žádost o doplnění pro 
statistické údaje nijak nereaguje. 

Dle našich zkušeností se jedná o zaměstnance evidované u OIP v Plzni se  
státní příslušností k zemím EU – např. Slováky, Poláky, Bulhary, i mimo EU –  
z Ukrajiny, ojediněle Moldavska, Mongolska a Vietnamu. Podněty jsou podá-
vány buď s uvedením jména a kontaktní přechodné adresy, nebo v zastoupení, 
popř. anonymně.

Pro úplnost a srovnání je třeba dodat, že jsou přijímány i podněty s proble-
matikou poukazující na propouštění českých kmenových zaměstnanců z dů-
vodu nadbytečnosti s následným okamžitým výkonem práce na stejné pozici 
zajišťované agenturními zaměstnanci cizí státní příslušnosti.

Problematiku, která se objevuje při poradenství nebo v evidovaných podně-
tech lze shrnout do následujících bodů:

nevyplacená mzda• 

mzda neodpovídá výkonu práce (odpracováno více hodin, než zapla-• 
ceno)

neposkytování příplatků ke mzdě za práci v noci, sobotu, neděli, přes-• 
čas, svátek

délka pracovní doby• 

nedodržení odpočinků v týdnu a mezi směnami• 

nevyplacená náhrady mzdy za dovolenou• 

ukončení pracovního poměru v rozporu s předpisy• 

neoprávněné srážky ze mzdy • 

neproplacení případných cestovních náhrad• 
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výkon práce bez uzavřené pracovní smlouvy• 

mimo kompetence OIP – stav ubytování.• 

Pro příklad uvádím některá zjištění prokázaná při kontrole agenturního za-
městnávání nad rámec výše uvedeného:

vyplacená mzda je nižší než nejnižší úroveň zaručené mzdy • 

neposkytnutí doplatku ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou a přísluš-• 
nou nejnižší úrovní zaručené měsíční mzdy

sjednání zkušební doby v rozporu s předpisy• 

zrušení pracovního poměru ve zkušební době, která nebyla sjednána • 

neposkytnutí náhrady mzdy za překážku na straně zaměstnavatele• 

písemné neuzavření dohody o dočasném přidělení zaměstnanců agen-• 
tury práce s uživatelem

neposkytnutí dovolené• 

nevyplacení náhrady mzdy za nevyčerpanou dovolenou při skončení • 
pracovního poměru 

nezajištění školení o právních a ostatních předpisech• 

neověření zdravotní způsobilosti k práci• 

Ze strany OIP jsou realizovány i tzv. mimořádné kontroly, vyvolané okamži-
tou potřebou avizovanou jiným kontrolním orgánem. Jedná se o součinnostní 
kontroly konané ve spolupráci s Policií ČR – cizineckou policií a úřadem práce. 
Tyto kontroly odhalují velmi účinně výkon práce bez uzavřené pracovní smlou-
vy popř. dohody mimo pracovní poměr. Je třeba však dodat, že tyto kontroly 
jsou pro inspekci práce, stejně tak jako pro úřady práce, velmi časově náročné 
s ohledem na následné doložení všech skutečností. Není výjimkou, že od za-
hájení kontroly do jejího vypořádání uběhne několik měsíců.

Součinnostní kontroly pouze s úřady práce mají již svoji tradici a věřím, že 
oboustranně jsou hodnoceny jako velmi produktivní a účinné.

Inspektorátu práce a zaměstnancům věnujícím se kontrolní činnosti nejsou 
příjemné zprávy prezentované v médiích o jejich reaktivitě ve vztahu ke kont-
rolám cizinců a agenturám práce.

Pozornost celého systému na tuto oblast se každoročně zvyšuje.
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V současné době jsou zahájeny kontroly u všech agentur práce daných 
hlavním úkolem. Kontroly jsou v různém stádiu před ukončením, např. v pře-
zkumném řízení apod. Současně je zahájeno dalších 9 šetření vyvolaných pod-
nětem. Ke dni 8. 9. 2009 je ukončeno 5 kontrol, v době konání konference se 
předpokládá navýšení tohoto údaje o 4 až 5.

Ráda bych zdůraznila, že pokuty uložené OIP v Plzni za prokázané neplnění 
povinností u AP dosahují v uplynulém období i letošním roce nejvyšších hodnot 
v systému. Jako příklad – zcela vypořádaná pokuta v právní moci v letošním 
roce činila 720 000,– Kč. Mimo to je uplat’nován institut pořádkových pokut – 
prozatím v právní moci v celkové výši 50 000,– Kč.
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Mgr. Alena Hynková
vedoucí Odboru sociálních služeb,
Magistrát města Plzně

Milé dámy, vážení pánové!

Záměr uskutečnit společné jednání měst a institucí nad problematikou integ-
race cizinců jde ruku v ruce s momentem, kdy se Statutární město Plzeň stalo 
iniciátorem a spolutvůrcem pilotního projektu MV ČR zaměřeného na zmapo-
vání a systematický přístup k osobám migrujících za prací ze 3. zemí. 

Problematikou cizinců se Plzeň zabývá kontinuálně již od roku 2005. Jako 
snad jediné město v ČR měla cílovou skupinu pod označením Cizinci zakom-
ponovánu v projektu Komunitní plánování sociálních služeb a jako taková měla 
svůj pracovně-tvůrčí modul. Od února 2006 se pravidelně scházel tým „Ci-
zinci“, tvořený zástupci široké plzeňské veřejnosti, zainteresovaných institucí  
a minorit žijících v Plzni: Bulharů, Ukrajinců, Vietnamců, Kazachstánců, Mon-
golů, Slováků. Jako rovnocenní partneři se cizinci podíleli na vzniku ucelené 
rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni na období 2008 – 2015, která 
zahrnovala právě i aktivity směřované k podpoře integrace cizinců přicházejí-
cích za prací.

To byl však rok 2006, poměrně klidné a bezproblémové období co se týče 
cizinců, jejich počtu a vyvíjených aktivit. Boom v podobě masivního přílivu mi-
grantů a jejich nekontrolovaného pohybu na území města nastal v roce 2007. 
Žádné z měst v naší zemi nebylo připraveno na podobný fenomén, ale některé 
lokality byly aktuálním stavem donuceny věc řešit. Bezodkladně a účinně. Ne-
činnost a pasivita by se okamžitě vrátila migrací stiženému městu jako bume-
rang. Chyběla kontrola, nefungovala součinnost institucí, personální agentury 
i se svými poměrně nestandardními praktikami byly o krok a více před námi 
a mustr pro optimální řešení chyběl. Nebylo nikoho, od koho by Plzeň mohla 
v daný okamžik začít opisovat, neexistovala dobrá praxe, neboť obdobnou pro-
blematiku na svém území neřešilo dosud žádné srovnatelně velké město.

Postrádali jsme návod, efektivní model, nebylo jasné, z jakého úhlu lze věc 
uchopit – co si vlastně jako samospráva můžeme a nemůžeme dovolit. Oče-
kávali jsme, že tak masivní a nekontrolovaný příliv cizinců začne v prvé řadě 
zajímat stát. Že budeme postupovat v souladu s jakousi národní strategií, flexi-
bilně sestavenou zainteresovanými státními orgány, ambasádami. Že pružně 
vznikne jakýsi krizový scénář, co města mají, mohou, musí učinit, aby zabráni-
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la lokální ekonomické destabilitě obyvatelstva způsobené přílivem levné pra-
covní síly, nárůstu kriminality a xenofobních tendencí ve společnosti, kolapsu 
pracovního trhu v regionu atd.

Cizinecká problematika ve městě začala nabírat na intenzitě – eskalující 
počet cizinců byl přímo úměrný stoupající křivce nárůstu kriminality ve měs-
tě. V dubnu 2008 bylo ve 168tisícové Plzni cca 17 000 přihlášených cizinců, 
přičemž nejvyšší objem představovali cizinci ze 3. zemí (Vietnam, Bulharsko, 
Rumunsko, Mongolsko). Pracovní agentury z Brna, Prahy a Ostravy chrlily na 
objednávku průmyslové zóny Borská pole do Plzně stovky cizinců týdně (po-
žadavek firmy Panasonic byl v té době aktuálně 10 000 pracovních sil!). S příli-
vem nepřizpůsobivých, společenských a kulturních norem neznalých Mongolů 
a jim podobných, vzrůstala adekvátně množina nepokojů, střetů, kriminálních 
činů. Nezanedbatelným faktem bylo i zvýšené zdravotní riziko nekontrolova-
ného pohybu těchto osob ve městě - zavlečení a šíření nebezpečných chorob, 
včetně otevřené TBC. Situace byla neudržitelná a tak se do nápravy vrhla 
Plzeň na vlastní pěst a za vlastní (1 000 000,– Kč výhradně pro zmíněný účel 
byl vyčleněn z rozpočtu OSVZ MMP v říjnu 2008).

V dubnu 2008 bylo vyhlášeno výběrové řízení na post koordinátor pro integ-
raci cizinců (nová pozice ve struktuře Magistrátu města Plzně), který společně 
s metodikem pro sociální služby měl za úkol provést lokální zmapování stavu, 
předložit návrh možného řešení, včetně místní analýzy. Tak se také stalo a na 
základě zjištěných údajů bylo z rozhodnutí rezortní náměstkyně JUDr. Marcely 
Krejsové iniciováno jednání se zástupci Ministerstva vnitra ČR, s Odborem 
azylové a migrační politiky.

Na tomto jednání, v říjnu 2008, padla ze strany MV ČR vstřícná nabídka 
participace na společném pilotním projektu, s reálnou možností spolufinanco-
vání jeho první etapy.  Projekt, týkající se zmapování situace v oblasti pracovní 
migrace cizinců na území města Plzně vyšel prvořadě z nutnosti reagovat na  
expandující příliv osob migrujících za prací a tedy souvisejících sociálních pro-
blémů. 

Záměrem pilotního projektu bylo navrhnout a případně plošně implemento-
vat taková opatření, která by přispěla ke zlepšení stávající nepřehledné situace 
cizinců u nás. Nastavení a realizace odpovídajících kroků, které by garantovaly 
důstojné podmínky pro společenskou existenci cizinců na území našeho měs-
ta, měly a mají za cíl napomoci kvalitní sociální integraci a zároveň zamezení  



84

1. Celostátní konference statutárních měst ČR

případným negativním dopadům, které v souvislosti s nekontrolovanou migrací 
hrozí. Cílovou skupinou v daném projektu jsou cizinci především ze 3. zemí, 
kteří do města míří výhradně za prací. 

Projekt byl v Plzni zpracován a na ministerstvu zadministrován v rekordně 
krátkém čase, 1. etapa projektu odstartovala bezodkladně a v lednu 2009 byla 
vyhodnocena jako úspěšná, s přínosným dopadem. Aktuálně se nacházíme ve 
druhé a třetí etapě, spektrum nabízených služeb a činností se utěšeně rozrůs-
tá, stejně jako participace s novými subjekty činnými na území města Plzně – 
Správou uprchlických zařízení, Organizací pro pomoc uprchlíkům apod.

Plzeň je v otázce přístupu k integraci cizinců a zavádění inovativních inte-
gračních nástrojů vnímána jako vlajková loď. Rozhodně po právu – na začátku 
stála sama proti přílivové vlně, kterou se ctí ustála i přes poměrně dramatický 
rozjezd. 

Kéž by se verva a odhodlání stalo vývozním artiklem anebo alespoň „na-
kažlivou“ záležitostí městům a obcím, které vnímají problém, ale mají poněkud 
obavy mu čelit samy. Tato konference je signálem, že samy nejsou.

 V otázce integrace cizinců na našem území a včasných opatření totiž neplatí 
osvědčené Kdo nic nedělá, nic nezkazí…
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Projekt „Sociální začleňování cizinců 
na území města Havlíčkův Brod“

Ing. Tomáš Hermann
radní pro školství, kulturu a sociální věci,  

Město Havlíčkův Brod

Město Havlíčkův Brod je starobylé město s historií sahající až k počátkům  
13. století. Původní kupecká osada Brod ležela na křižovatce důležité středo-
věké obchodní cesty zvané Haberská stezka, jež zaručovala městu důležitý 
monopol na cizozemské zboží pro oblast dnešní Českomoravské vrchoviny.

Dnes je město Havlíčkův Brod jedním z center kulturního, sportovního a spo-
lečenského života v kraji Vysočina. Žije zde cca 23 530 obyvatel, kteří pracu-
jí převážně v textilním, strojním a automobilovém průmyslu a v zemědělství. 
K významným zaměstnavatelům se řadí i nemocnice, psychiatrická léčebna 
a školství.  

Mezi největší zaměstnavatele patří nadnárodní společnosti, které zaměstná-
vají i cizí státní příslušníky:

fCZ futaba Czech, s. r. o.•  – dceřiná společnost japonské firmy Futaba 
Industrial Co., Ltd., zabývající se výrobou automobilových dílů

Hartmann Rico, a. s.•  – firma patřící mezi nejvýznamnější výrobce  
a distributory zdravotnických prostředků a hygienických výrobků v Čes-
ké republice 

Pleas, a. s. • – společnost je součástí nadnárodní společnosti Schiesser 
holding AG Švýcarsko, jež je jedním z největších evropských výrobců 
prádla

V regionu Havlíčkobrodska tak pracují dělníci z 34 zemí (nejčastěji jsou za-
stoupeni Mongolové, Vietnamci, Slováci a Ukrajinci). Celkový počet pracovní-
ků z třetích zemí je 589 (Mongolové 272). Podíl pracovníků z třetích zemí se 
vůči ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu našeho města blíží k 4 %. 

V důsledku současné hospodářské a ekonomické krize zaznamenáváme 
dlouhodobý nárůst negativních reakcí některých místních obyvatel vůči zahra-
ničním dělníkům a jejich rodinám. Objevují se i stížnosti učitelů a rodičů z řad 
majority ve školách, kde komunikační bariéry brání žákům-cizincům v běžném 
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postupu při probírání nové látky a rovněž jsou slyšet hlasy upozorňující na 
problematiku spojenou s hygienou a zdravotními riziky při přijímání cizinců do 
základních a mateřských škol.

V souvislosti s těmito reakcemi jsme v našem městě zaznamenali i nárůst 
aktivit extrémistických skupin (fyzické útoky, pálení mongolské vlajky, útoky 
vedené prostřednictvím médií, roznášení letáků do domácností ve městě, agi-
tace před místními školami).

Ukázky z obsahu letáků:   

Vadí Vám všudypřítomná mongolská nepřizpůsobivost a kriminalita?
Divíte se, že zde přistěhovalci neustále přibývají?
Myslíte si, že sem přišli za prací?
Není Vám podezřelé, že potkáváte jen těhotné nebo kočárek vlekoucí Mongolky?
Chcete vědět více?

      Čtěte na www.odpor.org

Čeští studenti a české studentky! Vadí Vám všudypřítomná mongolská a 
cikánská nepřizpůsobivost a kriminalita?
Vadí Vám multikulturní akce ve Vašem městě, které tyto neřády podporují?
Vadí Vám jejich přednosti zaměstnávání, když Vaši rodiče nemají práci?
Vadí Vám, že nesmíte na tyto problémy poukázat, jinak jste označeni za 
rasisty?
Vadí Vám, že se musíte stydět za svou bílou barvu pleti a kulturní vyspělost?

   www.odpor.org – SVĚT JINÝMA OČIMA 

Město na základě těchto skutečností vyvolalo jednání se zástupci Minister-
stva školství mládeže a tělovýchovy ČR a Svazu měst a obcí o návrhu na 
systémové řešení a legislativní úpravu v rámci další novely školského zákona, 
kterou by se zakotvila: 

povinná výuka češtiny pro cizince před vstupem na základní školu• 

povinnost zdravotních prohlídek a očkování• 

odpovědnost a způsob financování• 

Z MŠMT byl získán příslib, že se podnětem budou zabývat; zároveň ale bylo 
poukázáno na možný problém se zajištěním finančního krytí pro žáky ze zemí 
mimo EU.
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Dále město vzhledem k zvyšujícím se aktivitám extrémistických skupin  
a negativním reakcím některých místních obyvatel na cizince v našem městě 
navázalo spolupráci s Odborem azylové a migrační politiky MV ČR. Město při-
pravilo projekt „Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod“, 
ten je realizován v období červenec až prosinec letošního roku 2009. 

Na jeho realizaci se budou podílet různé organizace: Odbor sociálních věcí 
a školství MěÚ Havlíčkův Brod, Policie ČR, cizinecká policie, městská policie, 
zdravotnická zařízení, základní školy NNO aj. 

Cíle projektu:

umožnit cizincům osvojit si český jazyk na komunikativní úrovni a moti-• 
vovat je pro dlouhodobé učení

rozvíjet u cizinců schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní  • 
a práci druhých

spolupracovat s cizinci jako s osobnostmi uplatňujícími svá práva a své • 
povinnosti

Cílové skupiny v rámci projektu:

děti (předškolní, školní; věkové rozmezí: 3 až 6 let, 7 až 15 let)• 

mladiství a osoby blízké tomuto věku (15 až 26 let)• 

dospělí• 

Aktivity v rámci projektu:

dokončení analýzy•   – v rámci projektu dojde k rozšíření a prohloubení 
institucionální analýzy a sběru potřeb přímo v komunitách  

vzdělávání dětí pomocí mimoškolních aktivit•   – výuka češtiny bude 
probíhat v mimoškolních prostorách (keramická dílna, počítačová učeb-
na), první část bude věnována výuce a druhá pak hře

kurzy českého jazyka pro dospělé•   – klasické výukové kurzy, vedené 
pedagogy s odbornou přípravou

nízkoprahové kurzy českého jazyka•   – ve spolupráci s Centrem pro 
integraci, o. s., budou pořádány kurzy postavené na jednotlivých téma-
tech (obchod, lékař, jednání na úřadě)
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vzdělávání pedagogů – výuka češtiny pro cizince•   – ve spolupráci 
s Centrem výuky cizích jazyků Ústavu jazykové a odborné přípravy Uni-
verzity Karlovy v Praze projdou místní učitelé dvousemestrálním zdoko-
nalovacím kurzem k výuce češtiny jako cizího jazyka

odborný seminář pro zdravotnický personál•   – specifika při poskyto-
vání zdravotní péče cizincům s důrazem na komunikaci; problematika 
migrace, multikulturní ošetřovatelství; komunity žijící u nás a jejich spe-
cifika

poradenství•   – poradenství pro členy komunit v našem městě (pracovník 
občanské poradny + tlumočník)

informační kampaň – začleňování cizinců•   – tvorba letáků a brožur 

zajištění výukového materiálů (učebnice, slovníky)•   – nedostupnost 
výukových materiálů a slovníků je jednou z překážek při výuce cizinců, 
aktivita reaguje na tento problém 

uspořádání basketbalového turnaje mezi žáky místních základních • 
škol – meziškolní turnaj pro žáky II. stupně místních škol

maminky (cizinky) na mateřské dovolené – získání praktických do-• 
vedností – ve spolupráci s mateřským centrem nabídneme maminkám 
na mateřské dovolené možnost společného trávení času (výuka češtiny, 
seznamování se sociokulturním prostředím, besedy s lékaři, sociálními 
pracovníky, vaření, ruční práce, péče o dítě)

výlet – motivační odměna pro absolventy jazykových kurzů •  – kritéria 
pro možnost zúčastnit se výletu (docházka a aktivita při výuce)

materiálové náklady projektu• 

závěrečné vyhodnocení projektu• 
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Integrace cizinců v Pardubicích
Mgr. Ivana Liedermanová

vedoucí Odboru komunitních služeb,
Magistrát města Pardubic

Statutární město Pardubice je regionálním centrem Pardubického kraje. 
Průmyslová výroba je tradičně orientována na chemický a elektrotechnický 
průmysl. Výhodná poloha města (včetně napojení na základní dopravní síť) 
a rozvoj průmyslových zón přilákaly v průběhu minulých let množství firem, 
které se zabývají průmyslovou výrobou. Tyto firmy postupně začaly využívat 
práce zaměstnanců ze zahraničí, především ze států mimo EU/EHP a Švý-
carska.  

V průběhu roku 2008 se zvýšil počet cizinců v okrese Pardubice na 9 000. 
Poměrně strmý nárůst počtu cizinců vyvolal reakce ze strany obyvatel města – 
stížnosti na výtržnosti a rušení nočního klidu, obavy z vyšší kriminality, konflikty 
vyvolané odlišnými sociálními a kulturními návyky, stížnosti na ubytovávání 
velkého počtu cizinců v bytech apod. Situace byla do značné míry vyvolána 
právě rychlostí, s jakou se počet cizinců zvýšil, a nepřipraveností občanů měs-
ta na soužití s cizinci. 

V důsledku dopadů ekonomické krize byly firmy zaměstnávající cizince nu-
ceny omezit výrobu. Z toho důvodu byla značná část zahraničních pracovní-
ků propuštěna z důvodu nadbytečnosti, respektive byly vypovězeny smlou-
vy mezi průmyslovými podniky a zprostředkujícími agenturami. V souvislosti 
s propouštěním cizinců se objevily nové obavy zejm. ze zvýšené kriminality 
cizinců. Tyto obavy se však zatím, dle statistik PČR a Městské policie Pardubi-
ce, nepotvrdily (obdobně jako v roce 2008, tj. v době nárůstu počtu cizinců).

V současné době je na území okresu Pardubice evidováno 6 350 cizinců z tzv. 
třetích zemí s platným povolení k zaměstnání (k 23. 6. 2009). K 31. 12. 2008 to 
bylo 8 000 platných povolení.

Inspektorát cizinecké policie v Pardubicích evidoval k 20. 4. 2009 cekem  
6 329 cizinců, z toho 3 927 za účelem pobytu Zaměstnání. Tento počet je od 
začátku roku 2009  poměrně stabilní. 
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Platná povolení k zaměstnání – cizinci ze třetích zemí

státní příslušnost stav k 23. 6. 2009 stav k 31. 3. 2009 stav k 31. 12. 2008

Ukrajina 2 696 2 507 2 652

Vietnam 1 324 2 042 2 784

Moldavsko 536 577 560

Mongolsko 683 893 1 413

Počet evidovaných cizinců na ICP v Pardubicích k 20. 4. 2009

Ukrajina 2 621• 

Vietnam 1 241• 

Moldavsko 453• 

Mongolsko 821• 

Celkem 6 329• 

řízení o zrušení pobytu k 20. 4. 2009* 

zahájená 112• 

ukončená 37• 

Změna účelu pobytu*

301• 

Povolení k pobytu za účelem zaměstnání k 20. 4. 2009*

171• 

Počet cizinců zařazených do Programu dobrovolných návratů  
k 20. 4. 2009*

Mongolsko 76• 

Ukrajina 3• 

Vietnam 25• 

Indie 5• 

* Data jsou sledována za období 1. 1. až 20. 4. 2009 
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Snížení počtu cizinců s povolením k zaměstnání souvisí zejména s uplynutím 
doby platnosti pracovních povolení, která byla vydávána v 1. polovině roku 
2008 (velký nárůst počtů cizinců, zejm. Mongolů a Vietnamců). Od 1. 1. 2009 
do 20. 4. 2009 přijal ICP 1 526 sdělení o ukončení zaměstnání od ÚP a ŽÚ. 
Úřad práce od února roku 2009 nová povolení cizincům ze třetích zemí ne-
vydává. Část cizinců využila Program dobrovolných návratů MVČR. Většina 
však nadále zůstává a „věří“, že v dohledné době se hospodářská situace 
zlepší a že získají opět práci. V posledních měsících se také zvýšil počet žá-
dostí o změnu účelu pobytu, zejm. ze zaměstnání na podnikání. Tato praxe je 
nejčastější u Vietnamců.

V současné době cizinci v Pardubicích bydlí a jsou zde zaměstnání, nebo 
zde jsou zaměstnáni a bydlí v okolních obcích, nebo zde bydlí a za prací dojíž-
dějí do okolních, často vzdálenějších obcí, kde je větší poptávka po pracovní 
síle (např. Kolín).

Dle vyjádření zástupců dotčených veřejných institucí (zejm. Inspektorát ci-
zinecké policie, úřad práce, Odbor azylové a migrační politiky MV ČR) není 
situace v Pardubicích v současné době kritická. Nicméně nejvážnější dopady 
hospodářské krize, včetně dopadů na zaměstnanost jsou očekávány v druhém 
pololetí roku 2009. Smyslem projektu „Integrace cizinců v Pardubicích“ je tak 
příprava prostředí pro případ, že se hospodářská situace a vývoj nezaměstna-
nosti budou dále zhoršovat, a dále budování systému služeb a aktivit směřují-
cích k vyšší míře integrace cizinců žijících na území města Pardubice.

Z nestátních neziskových organizací, které se zabývají problematikou cizin-
ců a poskytováním služeb pro cizince, působí v Pardubicích a v celém Pardu-
bickém kraji pouze občanské sdružení Most pro lidská práva (již 10 let) a od  
1. 7. 2009 do 31. 12. 2009 i Centrum na podporu integrace cizinců – Pardubický 
kraj.

Most pro lidská práva poskytuje zejména poradenství pro cizince (základní 
a odborné sociální poradenství ve smyslu zákona o sociálních službách; pra-
covně právní poradenství; poradenství pro integraci) a realizuje kurzy českého 
jazyka pro cizince, případně jiné kurzy a další služby dle aktuální poptávky. 

Centrum na podporu integrace cizinců – Pardubický kraj poskytuje 
poradenskou a informační činnost, právní poradenství, kurzy českého jazyka, 
sociokulturní kurzy, k dispozici je internetové pracoviště a knihovna.
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Statutární město Pardubice usiluje o vytvoření stabilního systému, který za-
jistí efektivní spolupráci všech zainteresovaných subjektů a který bude smě-
řovat k bezproblémovému soužití občanů města se zahraničními pracovníky. 
V souvislosti s očekávaným nárůstem problémů v oblasti zaměstnávání cizin-
ců ve městě a okolí a jejich potenciálních problémů se zaměstnáním a násled-
ně i pobytem začala od ledna roku 2009 zasedat preventivní pracovní skupina 
primátora pro cizince. Každý měsíc se scházeli a primátorem Ing. J. Demlem 
a náměstkyní primátora MUDr. Š. Fraňkovou zástupci Cizinecké policie ČR, 
Odboru azylové a migrační politiky MV, Policie ČR, Městské policie Pardubi-
ce, Krajské hospodářské komory, Krajského úřadu, Úřadu práce, Magistrátu 
města Pardubic a dalších. Po úvodním monitoringu situace se vždy analyzo-
vala možná rizika a doporučovala opatření, prohlubovala se součinnost všech 
přítomných složek. Výstupem z jednání této komise byla i možnost připravit 
projekt, který by řešil celou problematiku cizinců ve městě komplexně pod hla-
vičkou města Pardubic. V tuto dobu jsme jako město s potenciálním rizikem 
nezaměstnaných cizinců z třetích zemí dostali nabídku na projekt od Minister-
stva vnitra. V časově velmi krátkém období byl projekt schválen orgány města 
i MV ČR a od 1. 8. jsme jej zahájili. Projekt je plně financován rozpočtem MV 
ČR.

V rámci projektu jsou sledovány zejména tyto dílčí cíle:

současnou situaci popsat a analyzovat tak, aby aktivity projektu odpoví-• 
daly potřebám cizinců

sledovat a vyhodnocovat statistické údaje, získat aktuální přehled souvi-• 
sející se zaměstnáváním cizinců 

zlepšit informovanost cizinců v oblasti jejich práv a prosazování těchto • 
práv

zvýšit míru integrace cizinců do české společnosti (zejména pomocí kur-• 
zů českého jazyka a sociálně kulturních dovedností)

zkvalitnit služby pracovníků veřejných institucí při styku s cizinci• 

zvýšit efektivitu informačních toků ve veřejné správě• 

snížit strach veřejnosti z cizinců ve městě a potlačit xenofobní nálady • 
ve společnosti

Součástí projektu je poskytování podpůrných služeb pro cizince. Jsou jimi ze-
jména poradenství, poskytování informačních materiálů, podpora integrace dětí 
cizinců v základních školách, vytvoření informačního systému pro představitele 
a pracovníky veřejné správy a práce s veřejností. V přípravě je pětijazyčný in-
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formační materiál, jehož obsahem jsou informace o veřejných institucích a jimi 
poskytovaných službách, včetně mapy města s vyznačenými místy jejich dis-
lokace. Distribuován bude pracovnicemi Mostu pro lidská práva od října tohoto 
roku zejména formou terénní práce.

Pardubice jsou jednou ze tří lokalit v ČR, kde je vysoká koncentrace cizinců. 
Přestože se počet platných pracovních povolení snížil z počátečních více než 
osmi tisíc v letošním roce již o více než polovinu, místní firmy jsou na jejich 
práci závislé a budou je do budoucna potřebovat. Radnice tak svým přístupem 
projevuje nejen prozíravost, ale také společenskou odpovědnost. 

Projekt Integrace cizinců v Pardubicích je teprve v začátcích. Všichni však 
věříme, že společnými silami změníme současnou situaci a pomůžeme všem, 
kteří v Pardubicích žijí i pracují – tedy cizincům a nejen jim.
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PhDr. Pavla Jedličková
zastupitelka MČ Praha-Libuš,
předsedkyně Výboru pro multikulturní soužití

Dobrý den dámy a pánové,

jsem členkou Zastupitelstva městské části Praha-Libuš a předsedkyní jeho 
Výboru pro multikulturní soužití. Praha-Libuš je malá městská část s velkými 
problémy. Má 10 214 obyvatel. Na jejím území se nachází vietnamská tržnice 
Sapa, jejímž majitelem a provozovatelem je Saparia a.s. Areál Sapa se nachá-
zí na území bývalého masokombinátu, k němuž přiléhají bývalé drůbežářské 
závody Xaverov. I tento areál zhruba o rozloze 10 ha vlastní Saparia a.s. 

Podle oficiálních údajů ČSÚ je z celkového počtu obyvatel naší městské 
části 2 500 cizích státních příslušníků. Vzhledem k tomu, že Vietnamci nemají 
v České republice statut národnostní menšiny, počet Vietnamců žijících a pod-
nikajících v MČ Praha-Libuš není možné přesně určit. Podle údajů ČSÚ je jich 
u nás 500, reálný počet se může pohybovat kolem 2 500 osob, minimálně. 
S pokračující finanční krizí, jejíž dopad na vietnamskou komunitu monitoruje-
me, existují odhady, že se v současné době pohybuje na území MČ Praha-
Libuš až 10 000 nezaměstnaných Vietnamců.

Areál Sapa a přilehlý Xaverov je znám české veřejnosti jako vietnamská trž-
nice a do jejího povědomí a i do zorného úhlu médií se v minulém roce dostal 
v důsledku opakovaných požárů, z nichž největší vypukl v listopadu a na ně-
kolik dní zcela paralyzoval život v naší městské části. Dostává se do obecného 
povědomí i kvůli opakovaným kontrolám a zásahům ze strany státních orgánů 
a občas probleskující kriminalitou, např. nedávným nálezem mrtvoly ubodané-
ho Vietnamce v kontejneru. 

Z pohledu českého státu a jeho integrační politiky a i z hlediska bezpečnosti 
by bylo ale obrovskou chybou přistupovat k tomuto areálu jen jako k vietnam-
ské tržnici. Na území bývalého masokombinátu a Xaverova totiž za uplynulých 
deset let vzniklo regulérní ghetto, vietnamské městečko, Malá Hanoi, které 
je soběstačné a které prostřednictvím rozvětvené sítě obchodních, sociálních, 
kulturních, poradenských a jiných služeb kontroluje život značné části viet-
namské komunity. Vietnamec se tak v podstatě pohybuje v uzavřeném „sa-
povském“ světě, který mu poskytuje veškeré služby, bez potřeby integrovat se 
do české společnosti.
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Areál Sapa navíc není jen o obchodní činnosti a službách. Členové před-
stavenstva Saparia a.s. zároveň zastávají vedoucí pozice v nejrůznějších ofi-
ciálních svazech sdružujících Vietnamce, jako jsou Svaz Vietnamců v České 
republice či Svaz vietnamských podnikatelů, a prostřednictvím vietnamské 
ambasády udržují úzké styky se svou zemí původu. Jedná se skutečně o mo-
zek a srdce vietnamské komunity v České republice.

Když mluvíme o vietnamské přítomnosti v MČ Praha-Libuš, není možné ji ome-
zovat pouze na areál Sapa. Mnozí Vietnamci, kteří podnikají či pracují v Sapě, 
chtějí v městské části také bydlet. Kupují zde byty, domy, pozemky, budují zde 
obchody a zakládají zde další a další firmy, včetně kasin a heren. Mění tím po-
stupně tvář naší městské části. V bytech a domech již podle našich odhadů žije 
10 % Vietnamců. Při téměř absolutní jazykové bariéře, při jejich – dejme tomu – 
„volnějšímu“ pojetí stavebního zákona (nepovolené stavební úpravy atd.), proti-
požárních a jiných bezpečnostních předpisů, a českého právního řádu obecně, 
si dovedete představit, jak asi vypadá soužití mezi českou většinou a stále větší 
vietnamskou menšinou.

Jak městská část Praha-Libuš řeší tuto problematiku na svém území?

Skutečně zlomovým bodem byl ten obrovský požár v Sapě v listopadu loň-
ského roku. Do tohoto požáru jsme se jako městská část vietnamskou komu-
nitou příliš nezabývali. Jsme totiž malou městskou částí s omezenými pravo-
mocemi – živnostenský odbor, odbor výstavby atd. jsou na Praze 12. Tato 
problematika nás výrazně přesahuje a asi nejjednodušší by bývalo bylo dál 
zastávat postoj, že na její řešení nemáme kapacitu ani prostředky, dále se od-
kazovat v jejím řešení na jiné orgány státní a veřejné správy, které pravomoci 
a prostředky mají, a na tyto orgány stále apelovat, že situace je vážná a že je 
potřeba ji řešit. 

Listopadový požár v Sapě náš postoj změnil. Požár měl za následek zhor-
šení i tak ne příliš přátelské nálady české většiny vůči Vietnamcům. Občané 
zde dokonce sepsali petici proti Sapě. Samotná městská část podala v sou-
vislosti s požárem trestní oznámení na neznámého pachatele. Pochopili jsme, 
že k vietnamské problematice se musíme postavit čelem a aktivně. Tak, aby 
se MČ Praha-Libuš stala rovnocenným partnerem vůči všem orgánům státní 
a veřejné správy, které v dané věci mohou a mají konat, a tak, aby se MČ 
Praha-Libuš stala jakýmsi koordinátorem těchto aktivit a prostředníkem mezi 
vietnamskou komunitou a zmíněnými orgány. A samozřejmě tak, aby MČ při-
spěla svým dílem k pokojnému soužití mezi českými občany a vietnamskou 
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komunitou. Je to zcela racionální, pragmatický, konstruktivní postoj: Vietnamci 
z naší městské části nezmizí, zůstanou tady, jejich počet a aktivita bude spíše 
narůstat a my si s nimi zde musíme nastavit jasná pravidla vzájemného soužití, 
začít spolu komunikovat, vzájemně se poznat a společně řešit problémy, které 
z takového soužití logicky vyplývají.

Zastupitelstvo MČ zřídilo na svém zasedání v dubnu Výbor pro multikulturní 
soužití s pověřením, aby se danou problematikou systematicky a dlouhodobě 
zabývalo. Jeho předsedkyni, tj. mou maličkost, zplnomocnilo k vyjednávání se 
všemi potřebnými orgány státní a veřejné správy. Mandát Výboru i jeho před-
sedkyně, stejně jako mnohé další materiály a výstupy jsou k dispozici na www.
praha-libus.cz v sekci Vietnamská komunita. Doporučuji vaší pozornosti, dámy 
a pánové. 

Události pak nabraly rychlý spád. Členem Výboru pro multikulturní soužití 
je člen vedení Saparia a.s., zástupce Sapy je rovněž členem naší komise pro 
zdravá města. Saparia a.s. i jednotlivé společnosti podnikající v areálu Sapa 
s městskou částí v různých formách spolupracují, přispívají i finančně na růz-
né kulturní akce námi pořádané. Výbor pro multikulturní soužití navázal pro-
střednictvím své předsedkyně úzkou, korektní a velmi intenzivní spolupráci se 
Sapou. Musím ocenit vysoce profesionální a konec konců i lidský přístup před-
stavenstva Saparia a.s. Když jsem s touto problematikou začínala, poměrně 
často jsem slýchala z různých stran skeptické názory, že vietnamská komunita 
je uzavřená, že nemá zájem o komunikaci, že si mě mezi sebe nepustí atd. 
Nemám takovou zkušenost. Za celou dobu naší spolupráce představitelé Sapy 
vždycky dodrželi slovo a naše vzájemné dohody a v komunikaci s nimi jsem 
nikdy neměla žádný problém. 

Jako člen zastupitelstva pověřený vyjednáváním s orgány státní a veřejné 
správy jsem do této doby navázala úzkou a efektivní spolupráci s Cizineckou 
policií, s pražskou policií, a s Českou obchodní inspekcí, a to přímo s jejími ředi-
teli. Stejně úzkou a velmi přínosnou spolupráci jsem navázala s Odborem pro 
migrační a azylovou politiku MV ČR. Začala jsem spolupracovat s nevládními 
organizacemi, které pracují s vietnamskou komunitou přímo v terénu. A začala 
jsem také úzce komunikovat s Magistrátem hl. m. Prahy, který se bezpeč-
nostní situací nejen v areálu Sapa, nýbrž v celé MČ Praha-Libuš, opakovaně 
zabýval. MHMP navíc zřídil koordinační skupinu pro řešení této situace, která 
spadá přímo pod Radu hl. m. Prahy a řídí ji pan náměstek Blažek. Členem této 
skupiny jsem také.
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Konkrétní aktivity

První akcí, kterou jsme v MČ uspořádali, byla v červnu první veřejná debata 
na téma „Vietnamská komunita v MČ Praha-Libuš“, které se zúčastnilo téměř 
sto českých občanů a vietnamských spoluobčanů. Na této debatě vystoupili 
jak zástupci Cizinecké policie, Celní správy a ČOI, tj. představitelé represivních 
a dozorových orgánů, tak zástupci nevládních organizací a top představitelé 
Saparia a.s. Představitelé MČ Praha-Libuš na ní představili aktivity a projekty, 
které realizují či plánují realizovat ve vztahu k vietnamské komunitě. Předseda 
Svazu Vietnamců v ČR, Ing. Hoang Dinh Thang, požádal občany naší MČ  
o spolupráci v případech problematického soužití mezi Čechy a Vietnamci. 
Plné znění projevu pana Thanga včetně telefonu a mailu, na kterém čeští ob-
čané mohou Svaz Vietnamců v ČR kontaktovat, visí rovněž na našich webo-
vých stránkách.

Z první veřejné debaty k vietnamské komunitě vzešla řada podnětů pro další 
práci Výboru pro multikulturní soužití. Během debaty došlo k zajímavé výměně 
názorů mezi Saparia a.s. a ČOI, v níž jsme pokračovali na uzavřeném jednání 
Výboru pro multikulturní soužití v srpnu. Jednání se účastnili rovněž zástupci 
MHMP, ředitel pražské policie a ředitel Cizinecké policie, který nabídl Vietnam-
cům konkrétní dohodu. Tu zástupci Saparia a.s. akceptovali.

Na počátek října plánuje Výbor pro multikulturní soužití ve spolupráci se 
sdružením VietCzech & Friends podvečerní komorní vyprávění o tom, jak žije 
vietnamská komunita v České republice. Zároveň Výbor připravuje další akce 
pro veřejnost. 

MČ Praha-Libuš se také stala příjemcem státní dotace na integraci dětí cizin-
ců zapsaných na školách zřizovaných naší MČ. Dotace je poskytována v sou-
ladu s usnesením vlády ČR z února 2009 ke Zprávě o realizaci Koncepce 
integrace cizinců v roce 2008. Jedná se o emergentní projekt Ministerstva vni-
tra, který běží od července do prosince tohoto roku. Zapojily se do něj tři naše 
školy, každá z nich si v rámci projektu naplánovala a již realizuje celou řadu 
integračních aktivit, jako jsou například společné poznávací výlety za kulturou 
a historií, logopedická péče pro vietnamské děti či pomoc vietnamského asis-
tenta. Městská část organizuje v rámci tohoto projektu například kurzy češtiny 
jako cizího jazyka, o které je mezi Vietnamci enormní zájem.
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Jaká je dosavadní zkušenost MČ Praha-Libuš?

Velmi stručně: Integrace vietnamské komunity je a bude dlouhodobý proces, 
který vyžaduje velkou trpělivost, důslednost a vůli na obou stranách. Podmín-
kou úspěchu je spolupráce všech složek státní a veřejné správy a institucí a or-
ganizací, které mají zkušenost s integrací. Nutná je manažerská role koordiná-
tora, který bude slaďovat postupy jednotlivých orgánů a informační toky mezi 
nimi. Z tohoto důvodu se vyslovuji pro myšlenku zřízení integračního centra.

Závěr

Dámy a pánové, 15 minut, které mám vyměřeny pro své vystoupení, mi sa-
mozřejmě nedávají dostatečný časový prostor pro to podat vám komplexní 
a detailní přehled a rozbor, co vše v MČ Praha-Libuš realizujeme ve vztahu 
k vietnamské komunitě. Pro doplňující informace a třeba i návrhy na možnou 
spolupráci jsem vám k dispozici na mailu pjedlickova@praha-libus.cz. Velmi 
uvítám vaše názory, připomínky a pomoc. Na závěr mi znovu dovolte zdů-
raznit, že jinak než vzájemnou systematickou komunikací se problémy řešit 
nedají. Represe zmůže hodně a je důležitá, ale stejně důležité jsou prevence 
a integrační politika tohoto státu, která se samozřejmě přenáší i na komunální 
úroveň. A jejich cílem je dosáhnout toho, aby cizinci respektovali zákony této 
země a český způsob života.

Děkuji vám za pozornost.
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samosprávy – model integrace 

rodiny „Krajanů z Kazachstánu“ 
v Olomouci (příklad dobré praxe)

RNDr. Ladislav Šnevajs
náměstek primátora, Statutární město Olomouc

Integrace cizinců na území České republiky je součástí aktivní politiky vlá-
dy. Politika vlády v oblasti integrace legálně a dlouhodobě usazených cizinců 
vychází z mezinárodních závazků České republiky, mezinárodně uznávaných 
principů, standardů, zkušeností a odborných orgánů Rady Evropy a Evropské 
unie. Politika státu v oblasti integrace cizinců je založena na koordinovaném 
postupu všech státních orgánů, orgánů místní správy a územní samosprá-
vy a na podpoře jiných subjektů – nevládních a dalších organizací občanské 
společnosti.

Statutární město Olomouc tuto politiku státu dlouhodobě podporuje. Již 
koncem 90. let se zapojilo do Státního integračního programu v oblasti byd-
lení azylantů a přijalo do svazku obyvatel Olomouce několik rodin, převážně 
z bývalých států Svazu sovětských socialistických republik (Bělorusko, Inguš-
sko, Kazachstán, Ukrajina). Statutární město Olomouc také aktivně vstoupilo 
do Programu dokončení přesídlení českých krajanů z Kazachstánu v roce 
2007 – třetí etapy. 

Program byl realizován na základě usnesení vlády č. 1248 ze dne 1. listopa-
du 2006. Původně žila v Kazachstánu 1 000členná česká komunita od konce 
19. století. Většina krajanů přesídlila po 2. světové válce a v devadesátých 
letech 20. století – v rámci programu ministerstva vnitra České republiky – do 
Česka, tedy ve dvou etapách. Realizací této akce, která byla ukončena dříve 
než mohli přesídlit všichni zájemci, došlo k přetrhání rodinných vazeb, neboť 
všichni krajané měli většinu příbuzných v Česku. V roce 2007 se podařilo pra-
covníkům Ministerstva vnitra ČR nachystat přesídlení zbytku krajanů do České 
republiky, kteří v Kazachstánu žili ve velmi neutěšených podmínkách. Konkrét-
ně se jednalo o krajany z Aktjubinské oblasti – Atöbe a okolí. Statutární město 
Olomouc uvolnilo pro jednu z 48 rodin repatriantů třípokojový obecní byt. 
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Dne 2. srpna 2007 jsme byli připraveni na příjezd pětičlenné rodiny, kde otec 
dětí byl přímý potomek Čechů, kteří odešli z Pelhřimovska do Kazachstánu 
před více jak 100 lety.

Ještě před příletem krajanů 19. června 2007 do Česka vojenskými speciály 
se konala poslední velká porada na MV v Praze pod názvem Setkání k příletu 
první skupiny krajanů z Kazachstánu. Byla zde prezentována celá akce, zá-
stupci obcí a měst obdrželi manuál, který obsahoval úvodní informace a plán 
od jejich příletu dne 26. července do Prahy až po harmonogram stěhování do 
obecních bytů, včetně požadavků na vybavení, vyřízení nejdůležitějších forma-
lit, kontaktů na pracovníky MV ČR a další důležité podklady tak, aby stěhování 
a integrace Kazachů z rekreačního zařízení MV Eden v Herlíkovicích probíhalo 
pokud možno hladce a bez velkých problémů.

V případě statutárního města Olomouce byly vykonány všechny přípravy 
v předstihu. Poradkyně pro národnostní  menšiny vytvořila tým složený ze spo-
lupracovníků z odboru sociálních služeb a zdravotnictví a zástupců o. s. SOZE, 
Charity Olomouc a dalších pracovníků jiných odborů (odbor sociální pomoci, 
odbor správy, odbor školství), akciových společností města: Správa nemovi-
tostí, Technických služeb, dále Úřadu práce v Olomouci. Díky vstřícnosti všech 
zúčastněných a dobré koordinaci aktivit byl byt připraven již týden před příjez-
dem rodiny repatriantů do Olomouce. Správa nemovitostí byt vybavila, opra-
vila a vymalovala, pracovníci oddělení sociálních kurátorů odboru sociálních 
služeb a zdravotnictví byt vygruntovali. Protože povolené věci krajanů (osobní 
věci) cestovaly v kontejnerech po železnici a finanční příspěvek na vybavení 
domácnosti ze strany Ministerstva vnitra ČR měl být poskytnut až po uzavření 
nájemní smlouvy – časově až za měsíc od příjezdu krajanů do Česka, byli jsme 
požádáni pracovníky odboru azylové a migrační politiky MV ČR o pomoc při 
vybavení bytů základními zařizovacími předměty (postele, nezbytný nábytek, 
přikrývky, nádobí atd.). Za pomoci pracovníků z obou sociálních odborů ma-
gistrátu, jejich přátel, známých, humanitárního skladu Charity Olomouc se nám 
podařilo byt vybavit nadstandardně! 

V den příjezdu rodiny  do Olomouce dne 2. 8. 2007 očekával rodinu ná-
městek primátora a poradkyně pro národnostní menšiny za velké pozornosti 
zástupců sdělovacích prostředků. Náměstek primátora oficiálně přivítal rodinu 
do svazku občanů města Olomouce, uvedl je do bytu, kde bylo připraveno 
pohoštění a jejich první český oběd. 

Základní formality jsme se snažili zařídit před příjezdem rodiny do Olomouce 
a částečně předjednali i zapsání dětí do školy, připojení elektriky do bytu, při-
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hlášení k pobytu na cizinecké policii apod. Bezprostředně po zabydlení rodiny 
jsme další vyřizování předali pracovnicím o. s. SOZE, které krajany vedli dál 
v zařizování věcí na úřadech, u lékařů, na Zastupitelském úřadu Kazachstánu, 
registraci u zdravotní pojišťovny atd. Ale i nadále byli pracovníci magistrátu 
nápomocni při zajištění potřebných věcí, pravidelně monitorovali stav věcí, 
navštěvovali každé 2 týdny rodinu. Po převodu dotací na integraci a jazyko-
vou přípravu z rozpočtu MV ČR přes Olomoucký kraj do rozpočtu statutárního 
města Olomouce jsme zajistili převod finančních prostředků o. s. SOZE, vý-
platu dotací na vybavení domácnosti krajanům apod. Pracovníky MV ČR jsme 
také průběžně informovali o průběhu integrace, kolegové z MV také jednou za  
3 měsíce osobně monitorovali integraci rodiny přímo v Olomouci.

Protože nebylo jasné, kdy rodina obdrží dotaci na integraci a vybavení do-
mácnosti a blížil se začátek školního roku, který byl větší finanční zátěží pro 
rodinu s 3 dětmi, z toho 2 školou povinných, rozhodla Rada města Olo-
mouce o daru – finančním příspěvku ve výši 40 tisíc korun pro krajany 
z rozpočtu města Olomouce, který rodina obdržela již v září 2007. V září 
byl ukončen také základní kurz českého jazyka, organizovaným o. s. SOZE 
v Olomouci, kterého se účastnila celá rodina až na nejmladší dítě, kterému 
bylo teprve 2 a půl roku. Obě starší děti repatriantů zvládly výuku češtiny bez 
problémů, matka dětí s ČJ neměla větší problém, pouze otec rodiny je méně 
jazykově nadán, ale vše dohonil po nástupu do zaměstnání. Začátkem roku 
2008 nastoupil do Technických služeb města Olomouce, a. s. V Kazachstánu 
jezdil kamionem, v Česku získal také ŘP, na počátku jezdil s menšími vozidly 
v TSMO, posléze byl zařazen na nákladní automobil. V práci je spokojen, první 
výplata byla pro něj milé překvapení, kolik peněz donesl do společné domác-
nosti. V práci je oblíbený, je velmi vstřícný ke spolupracovníkům a počáteční 
problémy s češtinou překonal.

V současné době poradkyně pro národnostní menšiny a věcně příslušný 
náměstek rodinu pravidelně navštěvují, jsme i v telefonickém styku, cokoliv 
řešíme okamžitě a bez problémů.

Starší syn úspěšně vykonal přijímací zkoušky v roce 2008 na Policejní střed-
ní školu do Holešova a nyní studuje již 2. ročník této střední školy. Je to počíta-
čový fanda, který se bez problémů zařadil do kolektivu spolužáků. Jeho sestra  
absolvovala  3. třídu ZŠ, nyní navštěvuje 4. třídu,  ale může být v tomto školním 
roce rok přeřazena do 5. třídy. Čtyřletý syn chodí do předškolního zařízení, ne-
boť jeho maminka uvažuje o rekvalifikačním kurzu na kadeřnici a začlenění se 
do pracovního procesu.  Sousedé v domě rodinu přijali velmi dobře, děti na síd-
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lišti se kamarádí se staršími dětmi. Velkou výhodou je, že na Moravě žije další 
rodina z Kazachstánu, příbuzní našich repatriantů, která přijela do ČR již v 90.
letech (v roce 1996) a se kterou se olomoucká rodina pravidelně navštěvuje.

Dobré rodinné zázemí, vstřícnost pracovníků města a sociálních pracovnic  
o. s. SOZE, dobré přijetí krajanů v místě bydliště, integrace dětí ve škole  
a včasné uplatnění otce rodiny na pracovním trhu přispěly k bezproblémové 
integraci celé rodiny v Olomouci. Samozřejmě se příslušníkům rodiny stýská 
po rodičích a prarodičích, kteří zůstali v Kazachstánu a s kterými si často tele-
fonují a mailují. Letos v červenci všichni odjeli autem na měsíční dovolenou za 
příbuznými do Kazachstánu a plánují, že v roce 2009 přijedou někteří příbuzní 
za nimi do Olomouce. Přestěhováním do České republiky, pravlasti předků 
otce rodiny  (má českou národnost, manželka stále ruskou) chtějí rodiče 3 dětí 
zajistit lepší budoucnost svým dětem než by měly v Kazachstánu. A jsou na 
nejlepší cestě tohoto cíle dosáhnout.  

V době příjezdu do Olomouce měli novináři a pracovníci dalších regionálních 
medií tzv. „okurkovou sezónu“ a nastěhování krajanů do Olomouce vzbudilo 
jejich velkou pozornost. Krajané tuto pozornost nesli statečně, ale nebylo jim 
to příjemné. V dalším období se snažili bránit dalšímu styku s novináři, politiky 
apod. V září 2007 ale přesto přijali pozvání poslance dolní komory Parlamen-
tu Ing. Martina Tesaříka na společný oběd, na který je doprovázela sociální 
pracovnice o. s. SOZE. Zástupci regionálních medií se i nadále obracejí na 
poradkyni pro národnostní menšiny v případě zájmu o zprostředkování setká-
ní s rodinou, ta se snaží zájem medií koordinovat v rámci pochopení situace 
rodiny krajanů.

Takto realizovaná integrace rodiny z Kazachstánu do většinové společnosti 
se nám jeví jako optimální a může sloužit jako příklad dobré praxe pro následo-
vání dalšími obcemi při integraci cizinců a azylantů do většinové společnosti.

Integrace cizinců na území města Olomouce se stala také součástí komunit-
ního plánování a aktivit sociálních služeb statutárního města Olomouce. 
V rámci 1. Komunitního plánu na léta 2007 – 2008 si stanovila pracovní skupina 
Etnické menšiny za cíl podpořit integraci cizinců s trvalým pobytem v České re-
publice, azylantů a příslušníků národnostních menšin prostřednictvím různých 
aktivit. Pro naplnění tohoto záměru vznikla již v říjnu 2007 neformální spole-
čenská platforma s názvem ENA 2, která působí pod záštitou Bulharského 
kulturně osvětového klubu Olomouc se statutem občanského sdružení. Ena 
2 má přibližně 25 stálých členů: většinu tvoří zástupci majority, ale členy jsou  
i Bulhaři, Poláci, Němci, Francouzi a další cizinci žijící a pracující v Olomouci.
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Společenská platforma ENA 2 chce působit preventivně proti sociální izolaci 
cizinců a azylantů, zejména manželek cizinců, pracujících například na Univer-
zitě Palackého a u různých nadnárodních firem se sídlem v našem krajském 
městě. Snaží se také o zlepšení orientace cizinců a azylantů v prostředí měs-
ta Olomouce. Na pravidelných setkáních jednou za 14 dní si členové ENY 2 
sami uspořádávají odborné přednášky zaměřené na poznávání kultur majority 
a komunit cizinců, pořádají vlastivědné turistické výlety po okolí či po památ-
kách starobylé Olomouce, různé besedy na aktuální témata (rasistické projevy  
a sociální napětí ve společnosti) apod. Platforma je otevřená dalším zájemcům 
o činnost a má v plánu pokračovat i v dalších letech. Takto je prezentována  
i v návrhu 2. Komunitního plánu sociálních služeb a aktivit  statutárního města 
Olomouce  pro  období let  2010 – 2012.

V návaznosti na výše popsaný konkrétní případ chci zmínit několik obecných 
aspektů integrační politiky na území Olomouckého kraje. 

Aktuálním problémem sociální práce s imigranty je řešení situace ztráty 1. 
zaměstnání, s čímž souvisí i další okolnosti, tj. ztráta bydlení, zhoršení 
životních podmínek, nelegální trh práce, trestná činnost atd. Imigrant 
nemá takovou možnost opory v záchranné sociální síti jako občan ČR. 
Stejně tak je nutné upomenout fakt, že se neustále navyšuje počet imig-
rantů, kteří v ČR založili rodinu a vychovávají tady své děti. Šíře reperto-
áru řešení sociálně svízelných situací je mnohem užší, přičemž nejčastěji 
volenými strategiemi jsou pomoc blízkých přátel či rodiny nebo nele-
gální forma výdělku. Dané situace – přebytku volných pracovních sil – 
využívají i zaměstnavatelé, kteří maximálně minimalizují mzdy těchto 
osob pracujících z 99 % na sekundárním trhu práce. I přes navyšující 
se míru nezaměstnanosti, pokles reálných příjmů či přímé ohrožení za-
jištění ekonomické funkce rodiny je Česká republika pro imigranta stá-
le perspektivnější než země původu (jistota dodržování lidských práv, 
demokratický režim, rovnost šancí, rovný přístup ke vzdělání pro děti 
imigrantů atd.). 

Platforma ENA2 je bezesporu kladnou aktivitou ve smyslu integrace 2. 
do většinové společnosti. Ovšem již z výčtu je patrné, že většinu tvoří 
zástupci zemí EU, přičemž integrační problém se hlavně a především 
týká osob z Ukrajiny, Mongolska, Vietnamu atd., tedy z třetích zemí či 
zemí, které jsou nám kulturně vzdáleny. V současnosti je na území Olo-
mouckého kraje realizován projekt ESF „Okraj – Systémová podpora 
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pracovního uplatnění cizinců a azylantů, žijících na území Olomouckého 
kraje“, který by měl zacelit prázdné místo v poptávce této cílové skupi-
ny (více informací o něm na http://www.soze.cz/?page_id=259). Tento 
projekt navazuje svým obsahem na úspěšný projekt „Maják –  Integrace 
sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje“ 
(http://www.majak-integrace.estranky.cz/).

Popisovaný příklad „dobré praxe“ – Kazaši v Olomouci – byl zcela spe-3. 
cifickým počinem naší vlády (udělený typ pobytu, podmínky „startovací 
čáry“ – vybavený byt, zajištění zaměstnání, servis sociálních pracovní-
ků, medializace, výuka ČJ atd.) a je nepřenositelný – ani prostorově ani 
časově. Realita běžné práce s imigranty tomuto stavu neodpovídá. Nic 
to však nemění na tom, že se městu Olomouc a všem jednotlivcům tato 
spolupráce vydařila, obzvláště v porovnání s některými jinými městy 
(Havířov). „Lví“ podíl na tomto faktu však měla sama aktivně spolupra-
cující kazašská rodina.
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Krajané v Přerově
Mgr. Dalibor Slimařík,

vedoucí oddělení sociálních služeb a zdravotnictví, 
Odbor sociálních služeb a zdravotnictví,

Magistrát města Přerova

Vytváření příznivých podmínek k integraci cizinců, kterým byl udělen azyl 
(tj. azylantů) do společnosti, je jednou z podmínek úspěšného rozvoje vztahů 
mezi komunitami a naplňování závazků České republiky v oblasti uprchlictví. 
Státní integrační program má víc jak 12letou tradici a je zaměřen na tyto klíčo-
vé oblasti: pomoc azylantům při zajištění bydlení, jejich výuka českého jazy-
ka a pomoc při pracovním uplatnění na trhu práce v ČR. Realizaci programu 
v oblasti bydlení zajišťuje Ministerstvo vnitra ve spolupráci se Státním fondem 
rozvoje bydlení, v oblasti výuky českého jazyka Ministerstvo  školství, mládeže 
a tělovýchovy a v oblasti pracovního uplatnění Ministerstvo práce a sociálních 
věcí ve velmi úzké spolupráci s krajskými úřady, obcemi a nestátním nezisko-
vým sektorem.

Město Přerov se angažovalo v oblasti zajištění azylové politiky ve dvou vl-
nách. Dne 30. 10. 1996 se konala schůzka se zástupcem Nadace při České 
televizi „Člověk v tísni“, jejímž cílem bylo projednat a zajistit přesídlení prvních 
krajanů. Dne 21. 3. 1997 byla uzavřena Smlouva „O zajištění odpovídajícího 
bydlení v ČR pro osoby českého původu žijící ve vybraných vzdálených nebo 
ohrožených teritoriích (krajany)“ mezi Ministerstvem vnitra ČR, zastoupeném 
ředitelem odboru pro uprchlíky a integraci cizinců PhDr.Tomášem Haišma-
nem, a Městem Přerov, zastoupeném tehdejším starostou JUDr.Petrem Dut-
kem. Město Přerov na základě této smlouvy obdrželo od Ministerstva vnitra 
ČR příspěvek na bydlení ve výši 150 000,– Kč na každou rodinu a 60.000,– Kč 
jako příspěvek na rozvoj obce.

Následně dne 19. 6.1997 proběhla úřední kolaudace bytů č. 11, Denisova 10 
a č. 19 na nám. Fr. Rasche 7 v Přerově, které byly určeny pro rodiny českého 
původu žijící v Kazachstánu. 

První krajané přišli do města Přerova již v druhé polovině roku 1997. Tehdy 
se jednalo o dvě rodiny českého původu z Kazachstánu. Jednalo se tehdy  
o paní Ludmilu Klimovou, která přijela spolu se svobodným synem Andrejem 
Klimem. Společně s nimi přijel do ČR i ženatý syn Alexandr Klim s manželkou 
Šolpan Kožakovou a jejich dcerou Zlatou Klimovou. Dne 17. 11. 1997 byla 
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uzavřena nájemní smlouva k bytu č. 19 na nám. Fr. Rasche v Přerově s Ale-
xandrem Klimem a Šoplan Kožakovou, a k bytu č. 11 na ulici Denisova 10 
v Přerově s Ludmilou Klimovou.

Zároveň probíhala jednání mezi Odborem sociálních věcí a zdravotnictví  
a Městským oddělením statistiky v Praze ve věci přidělení rodných čísel  těchto 
prvních 4 krajanů žijících na území města Přerova. Zároveň sociální pracovníci 
města Přerova pomohli zprostředkovat panu Alexandru Klimovi zaměstnání 
ve firmě Laserkey, s.r.o. Přerov, kde pracoval jako programátor. Mj. zajišťo-
vali pracovníci Odboru SSaZ nejdůležitější vybavení uvedených domácností  
a např. i překladatele na úřední jednání.

V té době nebyly v Kazachstánu poskytovány žádné sociální služby a uvede-
ní občané neměli zajištěnou potřebnou sociální péči. V měsíci listopadu 1998 
vyřídil Odbor sociálních věcí města Přerova jednorázový příspěvek na nákup 
nejnutnějších věcí pro zařízení domácnosti rodičů paní Klimové (Nikorovovi), 
z tohoto příspěvku bylo hrazeno i proclení osobních věcí, které byly zaslá-
ny z Kazachstánu a umístěny na celnici v Praze. Po celou dobu přistěhování 
azylantů do města Přerova tito úzce spolupracovali při vyřizování nezbytných 
formalit především se sociálními pracovníky Odboru SSaZ. Jak vyplývá ze spi-
sových materiálů, v roce roce 2003 byl Ing. Alexandr Klim zaměstnán jako 
hlavní energetik ve firmě SSI Schaffer Hranice, jeho manželka MUDr. Šolpan 
Kožaková pracovala v nemocnici Přerov jako lékařka. Ing. Ludmila Klimová 
pracovala v soukromé firmě IDZ s.r.o. v Přerově, nábř. E. Beneše jako obchod-
ní zástupce zahraničního obchodu, syn Bc. Andrej Klim ukončil v roce 2001 
Filosofickou fakultu Palackého univerzity v Olomouci, od roku 2002 byl veden 
jako uchazeč o zaměstnání.

Tzv. druhá vlna přesídlení krajanů započala na základě usnesením vlády ČR 
ze dne 1. 11. 2006 č. 1248, kdy byl schválena realizace Postupu při dokonče-
ní přesídlení osob s prokázaným českým původem (krajanů) z Kazachstánu. 
Odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra zjišťoval aktuální zájem 
o spolupráci v jednotlivých obcích. Rada města Přerova schválila na své 10. 
schůzi konané dne 10. 5. 2007 zapojení se do programu přesídlení a následné 
integrace krajanů do ČR (pod č.j.319/106/2007). Tímto usnesením zároveň 
schválila i poskytnutí obecního bytu na adrese Na Hrázi 30, č. p. 2089 v Pře-
rově. Zároveň MV přislíbilo zaslat příspěvek obci na rozvoj bytového fondu 
obce a to 150 tis. na prvního člena rodiny a 50 tis. na každého dalšího člena 
společné domácnosti. Zároveň byl poskytnut příspěvek na opravu obecní infra-
struktury ve výši 150 tis. na prvního člena rodiny a 10 tis. na každého dalšího 
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člena společné domácnosti.Taktéž byl deklarován příspěvek na integraci ve 
výši 36 tis. na každou rodinu ubytovanou v obci a částku 40 tis. na každou 
rodinu na jazykovou přípravu. Zároveň byl ze strany MV přislíben příspěvek 
na první měsíc pobytu ve výši 8 tis. na každou osobu starší 18 let a 4 tis. na 
každou osobu mladší 18 let. 

V květnu 2007 si podalo Statutární město Přerov žádost o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace na zajištění bydlení krajanů (výše uvedených částek). Mi-
nisterstvo vnitra ČR sdělilo dne 31. 5. 2007 Magistrátu města Přerova, že byla 
vybrána tříčlenná rodina Rakhimových z Kazachstánu. Fakticky Rada města 
Přerova schválila poskytnutí obecního bytu na adrese Na Hrázi 30 v Přerově 
a zároveň uvolnila i finanční prostředky na pořízení základního vybavení do-
mácnosti. Na základě dopisu Ministerstva vnitra č. j. OAM-26-2-16-6/2007 ze 
dne 24. 7. 2007 a usnesení Rady Olomouckého kraje UR/67/20/2007 ze dne 
16. 8. 2007 uvolnil Krajský úřad Olomouckého kraje na účet města Přerova 
účelovou neinvestiční dotaci ve výši 420 000,– Kč. Tyto prostředky byly určeny 
na zajištění bydlení krajanů, dotace byla tvořena z položky a bydlení a dotace 
na rozvoj obce.

Zároveň statutární město Přerov uzavřelo dne 25. 9. 2007 Smlouvu o po-
skytování sociální asistence se Sdružením občanů zabývajících se emigranty 
(SOZE). Hlavní činnosti sociální asistence v rámci programu přesídlení a ná-
sledné integrace krajanů z Kazachstánu do ČR spočívaly a i nadále spočívají 
v těchto oblastech: pomoc v rámci integračního procesu (seznámení s regio-
nem, ucelený přehled kontaktů a pomoc při každodenních potřebách rodiny 
– např. při nákupech) a také cílený doprovod, tj. asistence včetně komunika-
ce v ruském jazyce při úředních jednáních (přihlášení k pobytu na oddělení 
cizinecké policie, registrace zákonného pojištění, registrace na Úřadě práce 
v Přerově, vyřizování sociálních dávek, zajištění registrace a vstupní prohlíd-
ky u lékaře, výměna řidičských průkazů apod.). V současné době žije rodina 
Rakhimových na uvedené adrese, pan Rakhim pracuje ve stavebnictví, paní 
Rakhimová pracovala ve firmě Gambro a nyní je dlouhodobě na neschopence 
z důvodu očekávaného narození druhého dítěte. Dcera si nyní řádně plní po-
vinnou školní docházku.

Zastupitelstvo města Přerova projednalo a schválilo dne 8. 12. 2008 uza-
vření 2 darovacích smluv mezi městem Přerov jako dárcem a panem Rakhi-
movem jako obdarovaným o darování movitých věcí, které byly pořízeny jako 
základní vybavení bytu na Hrázi 30 v Přerově.
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Přesídlení krajané nyní dle vlastní potřeby spolupracují se sociálními pracov-
níky Odboru Sociálních služeb a zdravotnictví Magistrátu města Přerova, kde 
je jim i nadále poskytováno především sociální poradenství ve smyslu zákona 
č.108/2006 Sb. O sociálních službách.
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Jazykové a komunikační karty 
(Multilingvistické dorozumívací karty)

Mgr. et Mgr. Iva Ročková
odborná učitelka, Střední zdravotnická škola Pardubice

Po roce 1989 došlo v České republice k řadě zásadních změn, které se 
promítly do života každého z nás. Jednou z nich byla možnost svobodného 
cestování a výkonu práce v řadě zemí světa, což pro nás bylo do té doby 
nemyslitelné. Druhou stranou stejné mince byla skutečnost, že naše hranice 
se otevřely také cizincům, kteří využívali naši republiku nejprve k tranzitu do 
dalších zemí a postupně se pro ně stále častěji začala stávat cílovou zemí. 
Jako jedni z prvních se u nás začali zabydlovat Vietnamci, pracující především 
v obchodní sféře, přidali se Ukrajinci s prací zejména ve stavebnictví a postu-
pem doby další (pro nás víceméně exotické) národnosti. Řada z těchto cizinců 
se u nás usadila dlouhodobě a snažila se začlenit do společnosti včetně pou-
žívání češtiny v běžném životě, mnohem více z nich se však češtinu z různých 
důvodů nenaučilo ani v minimální míře. Současně přibylo i značné množství 
turistů, kteří Českou republiku navštívili krátkodobě a u nichž se znalost češtiny 
ani nedala předpokládat. 

V mnoha odvětvích se však vyskytují situace, kdy je potřeba se dobře doro-
zumět a jedním z nich je zdravotnictví. Situací, kdy pacienti nerozuměli česky 
(a ani dalším nejfrekventovanějším jazykem, za který je obecně považová-
na angličtina), začalo přibývat a spolu s nimi i problémů z toho vyplývajících. 
Nejčastěji se tyto problémy řešily za pomoci tlumočníků přímo na místě nebo 
alespoň po telefonu, jenže tlumočníci nejsou k dispozici nepřetržitě a navíc se 
stále zvyšuje počet potřebných jazyků. Problémy s ošetřováním cizinců začal 
mít kromě lékařů i další ošetřovatelský personál nemocnic, když k hospitalizo-
vaným cizincům nebylo možné volat tlumočníka při každé příležitosti. A prá-
vě tady se zrodila myšlenka, která komunikaci s pacienty usnadnila a (což je 
mnohdy ještě důležitější) také urychlila. 

Průkopnicí v této oblasti byla Mgr. Gabriela Dvořáková, která v rámci své ba-
kalářské práce na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, navrhla 
pro takové případy používání vícejazyčných kartiček se základními nejfrek-
ventovanějšími výrazy doplněné jednoduchým piktogramem. Tato myšlenka 
našla živnou půdu u učitelek Střední zdravotnické školy v Pardubicích, kte-
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ré se svými žákyněmi pravidelně absolvují praxi na nejrůznějších odděleních 
Pardubické krajské nemocnice a s problémem nedostatečné komunikace se 
rovněž trvale potýkaly. Z iniciativy Bc. Vaškové a Mgr. Ročkové spolu s PhDr. 
Jarolímovou začaly ve spolupráci s pracovníky Pardubické krajské nemocnice 
a.s. vznikat jazykové karty, na nichž byly v několika jazycích heslovitě popsány 
nejpotřebnější situace a výrazy s denní života. Ke komunikaci byly použity ne-
jen světové jazyky jako angličtina, ruština nebo němčina, ale také vietnamšti-
na, ukrajinština, rumunština či mongolština (a pochopitelně odpovídající výraz 
v češtině). Pro snadnější pochopení byl použitý text v mnoha případech ještě 
doprovázen všeobecně srozumitelným obrázkem. 

Na základě požadavků jednotlivých oddělení nemocnice tak vznikly ucelené 
soubory jazykových karet pro sběr anamnézy u pacienta při návštěvě zubní 
ambulance, chirurgie a chirurgického urgentního příjmu, stejně jako pro oční 
oddělení. Speciální obrázková sada komunikačních karet  byla připravena pro 
lidi s problémy komunikace, mezi něž patří také pacienti Geriatrického centra – 
ergoterapie Pardubické krajské nemocnice a.s. Na cizojazyčný projekt přispěl 
Pardubický kraj. Jazykové a komunikační karty by se tak časem mohly objevit 
i na dalších odděleních, kam cizinci docházejí. 

O prospěšnosti těchto karet nejlépe svědčí slova tiskové mluvčí Pardubické 
krajské nemocnice Mgr. Alice Štrajtové-Štefkové, vedoucí referátu pro komuni-
kaci s veřejností: „S kartami máme jen dobré zkušenosti. Velmi nám usnadňují 
komunikaci s cizinci, ale i s lidmi, kteří nemohou mluvit“. Jazykové karty si 
pochvalují i tlumočníci, pro něž byly některé lékařské termíny těžkým oříškem. 
A že jazykové a komunikační karty nejsou jen samoúčelným výmyslem svědčí  
i skutečnost, že zájem o ně stále roste i v dalších nemocnicích a zdravotnic-
kých zařízeních nejen v Pardubickém kraji. 



Některé příspěvky byly pro potřeby publikace redakčně upraveny.
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