
Aktuální informace o migraci 

I. Situace v České republice v roce 2015 

1. Legální migrace v roce 2015 

Ke dni 31. července 2015 bylo evidováno 458 710 cizinců s povoleným přechodným či 
trvalým pobytem na území České republiky, tj. o 6 787 osob více než na konci roku 2014.  
I v roce 2015 platí, že v České republice žije více cizinců se statusem trvalý pobyt (více než 256 
tisíc) než se statusem přechodný pobyt (více než 202 tisíc).  
Počet cizinců s povoleným pobytem  v ČR - TOP 10 – porovnání 2014/2015 

ke dni 31.12.2014  ke dni 31.7.2015  
Ukrajina 104 388 23,1 % Ukrajina 104 558 22,8 % 
Slovensko 96 222 21,3 % Slovensko 99 338 21,7 % 
Vietnam 56 666 12,5 % Vietnam 56 665 12,4 % 
Rusko 34 684 7,7 % Rusko 34 787 7,6 % 
Německo 19 687 4,4 % Německo 20 253 4,4 % 
Polsko 19 626 4,3 % Polsko 19 724 4,3 % 
Bulharsko 10 058 2,2 % Bulharsko 10 657 2,3 % 
Rumunsko 7 741 1,7 % Rumunsko 8 538 1,9 % 
Spojené státy americké 6 476 1,4 % Spojené státy americké 6 292 1,4 % 
Spojené království 5 647 1,2 % Mongolsko 5 813 1,3 % 
      
občané EU 185 356 41,0 % občané EU 191 855 41,8 % 
občané třetích zemí 266 567 59,0 % občané třetích zemí 266 855 58,2 % 

Zastoupení cizinců pobývajících v České republice dle jejich státní příslušnosti je dlouhodobě 
takřka neměnné. V TOP 10 došlo ke změně pouze na desátém pozici, kdy občané Mongolska 
nahradili občany Spojeného království. 

2. Nelegální migrace v roce 2015  

V souvislosti s nelegální migrací bylo za sedm měsíců letošního roku zjištěno 4 095 osob.  
Ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 došlo k výraznému nárůstu, a to o 1 689 osob. 
Důvodem zvýšení počtu je především vyšší počet záchytů nelegálních migrantů při tranzitní migraci 
přes naše území. Cizinci byli zjišťováni především pro nelegální pobyt na území České republiky 
(3 953 tj. 96,5 %).   
Nelegální  migrace v ČR celkem - TOP 10 –  porovnání stejného období roku 2014/2015 

1.1. – 31.12.2014  1.1. – 31.7.2015  
Zjištěno osob celkem 2  406 100,0 % Zjištěno osob celkem 4 095 100,0 % 
z toho:   z toho:   
Ukrajina  1 035  21,5 %  Sýrie  690  16,8 %  
Kuvajt  451  9,4 %  Ukrajina  686  16,8 %  
Rusko  435  9,0 %    Afghánistán  317  7,7 %  
Libye  406  8,4 %  Rusko  262  6,4 %  
Vietnam  304  6,3 %  Kosovo  232  5,7 %  
Saudská Arábie  231  4,8 %   Kuvajt  183  4,5 %  
Kosovo  183  3,8  % Vietnam  145  3,5 %  
Sýrie  146  3,0 %  Saudská Arábie  127  3,1 %  
Slovensko  131  2,7 %  Pákistán  111  2,7 %  
Afghánistán  73  1,5 %  Irák  96  2,3 %  

Pokud se týká státní příslušnosti nelegálních migrantů zjištěných při nelegálním pobytu  
po delší době byli opět z prvního místa odsunuti občané Ukrajiny (naposledy došlo k této situace  
v období ledna až února 2015 díky občanům Kosova). První místo v důsledku zvýšeného tlaku 
tranzitní nelegální migrace obsadili občané Sýrie (690 osob, tj. 17,5 %). Na druhém místě se 
umístili občané Ukrajiny (660 osob, tj. 16,7 %), kteří většinou na naše území vstupují legálně  
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a překračují poté povolenou dobu pobytu. Na třetím místě jsou občané Afghánistánu (315 osob,  
tj. 8,0 %), kteří nelegálně tranzitují přes území České republiky. Na čtvrté místo se zařadili občané 
Ruska (233 osob, tj. 5,9 %), kteří ve většině případů po legálním vstupu nevycestují v době 
platnosti pobytu. Ačkoli došlo od března k pozastavení tranzitní nelegální migrace občanů Kosova 
(232, tj. 5,9 %), v období od 1.1.2015 do  31.7.2015 obsadili páté místo. 

V meziročním srovnání jsou evidovány nejvyšší nárůsty u občanů Sýrie (+637 osob,  
tj. +1 201,9 %), a to zejména kvůli vyšším záchytům nelegálně tranzitujících osob od dubna.  
K dalšímu značnému nárůstu došlo u občanů Afghánistánu (+301 osob, tj. +2 150,0 %), kdy se 
jejich měsíční počet začal zvyšovat od června. Vysoké zvýšení počtu je evidováno u občanů 
Kosova (+213, tj. +1 121,1 %). Po zavedení opatření státy, které byly nejvíce dotčeny nelegální 
migrací občanů Kosova (Maďarska, Rakouska, Německa a také České republiky1), došlo od března  
k výraznému snížení počtu těchto osob (od března do července pouze 20 osob). Významné 
meziroční zvýšení, ačkoli v nižších počtech, je vykázáno u občanů Pákistánu (109 osob, +98 osob, 
tj. +890,9 %) a Iráku (96 osob, +86 osob, tj. +860,0 %). 

2.1. Aktuální situace v oblasti nelegální migrace 

Od počátku sledovaného období (tj. od 17.6.2015, kdy bylo přijato policejní opatření  
v oblasti kontrolní činnosti) do 4.9.2015 bylo při nelegální tranzitní migraci přes území České 
republiky zachyceno celkem 2 476 cizinců.  

Z hlediska státní příslušnosti tvoří nejpočetnější skupinu (55 %) zachycených osob Syřané, 
kterých bylo dosud zachyceno 1 365. Na druhém místě se umístili Afghánci se 394 záchyty. 
S větším odstupem pak následují občané Pákistánu s 210 záchyty. 

Zhruba třetina případů byla od počátku sledovaného období zachycena na území 
Jihomoravského kraje – 1 003 osob. V Praze bylo zachyceno 507 osob a ve Středočeském kraji 
došlo ke 232 záchytům. 

Ke dni 4.9.2015 bylo v zařízeních pro zajištění cizinců detenováno celkem 1 174 osob. 
Původní jediné zařízení pro zajištění cizinců v Bělé-Jezové i přes rozšíření kapacit nedostačovalo.  
Musela být zřízena kapacita v Zastávce u Brna a otevřeno nové zařízení ve Vyšních Lhotách  
na Frýdecko-Místecku. 

3. Žadatelé o mezinárodní ochranu v roce 2015 

Ke dni 25.8.2015 požádalo v České republice o mezinárodní ochranu celkem 963 osob.  
Ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 se jedná o nárůst o 292 osoby. 
Žadatelé o mezinárodní ochranu v ČR - TOP 10 – porovnání roku 2014/2015 

1.1. – 31.12.2014  1.1. – 25.8.2015  
Ukrajina 515 44,6 % Ukrajina 450 46,7 % 
Sýrie 108 9,3 % Kuba 106 11,0 % 
Vietnam 64 5,5 % Sýrie 68 7,1 % 
Rusko 43 3,7 % Vietnam 55 5,7 % 
Kuba 42 3,6 % Arménie 29 3,0 % 
bez státní příslušnosti 37 3,2 %  Rusko 24 2,5 % 
Bělorusko 31 2,7 %  bez státní příslušnosti 20 2,1 % 
Arménie 28 2,4 %  Moldavsko 16 1,7 % 
Nigérie 26 2,2 % Afghánistán 15 1,6 % 
Irák 22 1,9 % Bělorusko 14 1,5 % 
   Nigérie 14 1,5 % 

 

                                                 
1 V rámci České republiky proběhla od 9. - 15. 2. 2015 akce „Paprika“, která byla koordinovaná ŘSCP a byla zaměřena 

na vybrané mezinárodní železniční trasy a dálnice D1, D2 a D8 a dále ve dnech 30. 3. – 12. 4. 2015 byla realizována 
obdobná bezpečnostní akce se zaměřením na nelegální tranzitní migraci cizinců. 
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Situace v České republice je také velmi dynamická, nicméně charakter je oproti Evropské unii 
odlišný, především co do složení dle státních příslušností. 

Zhruba polovinu žadatelů představují občané Ukrajiny – cca 47 %. Na druhé pozici se  
s 11 % umístili občané Kuby. Ve zhruba 7 % případů podávají žádosti občané Sýrie. Významný 
počet cca 6 % byl ještě zaznamenán u občanů Vietnamu. 

V období od 1.1.2015 do 25.8.2015 byl udělen azyl ve 37 případech (nejčastěji občanům 
Sýrie, Ukrajiny po 7 azylech; Arménie Běloruska po 4 azylech a Ázerbájdžánu a Iráku po 3 
azylech).   

Ve stejném období byla doplňková ochrana udělena ve 304 případech (nejčastěji občanům 
Ukrajiny – 152; Sýrie – 56 a Kuby – 47). 
 
II. Situace v Evropské unii v roce 2015 

1. Situace v oblasti nelegální migrace 

Statistiky záchytů nelegálních migrantů (hranice i vnitrozemí) v Evropské unii za první 
pololetí 2015 ukazují bezprecedentní nárůst. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se 
jejich počet zvýšil z 91 tisíc na 225 tisíc (+ 143 %). 

Nejdynamičtější vývoj byl na migrační trase západního Balkánu a východního Středomoří. 
Trasa přes centrální Středomoří nyní vykazuje relativně stabilní počty, přestože jsou stále poměrně 
vysoké. Na západo-balkánské trase došlo ke zvýšení počtu překročení vnějších hranic z 6 tisíc  
v 1. pololetí 2014 na více než 67 tisíc v letošním roce. Ilegální migranti na této trase většinou 
přeplují Egejské moře z Turecka do Řecka a následně pokračují pozemní cestou přes Makedonii  
a Srbsko až na maďarské hranice. U naprosté většiny těchto migrantů se jedná o sekundární pohyb 
z Řecka. 
 
    Počty nelegálních přechodů vnější hranice EU 
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Velice dynamický vývoj je také na trase přes východní středomoří, která pak dále skrze 
sekundární pohyb ilegálních migrantů ovlivňuje situaci na západním Balkánu. Nelegální překročení 
vnější hranice Evropské unie na této trase bylo letos zaznamenáno v 79 tisících případů, oproti  
13 tisícům v 1. pololetí loňského roku. Migranti na této trase přicházejí z Turecka. V naprosté 
většině překročí mořskou hranici s Řeckem. Pouze ve zlomku případů překračují pozemní hranici,  
a to buď do Bulharska, nebo Řecka. 

Nejvýznamnější skupinou nelegálních migrantů jsou občané Sýrie, kterých bylo detekováno 
více než 45 tisíc pouze v červenci 2015. Téměř 25 tisíc bylo detekováno občanů Afghánistánu.  
S výrazným odstupem následovali občané Eritrey se zhruba 7 tisíci. 

Z řeckých ostrovů, které významně postrádají kapacity pro příjem, migranti pokračují  
do Atén a dále přes státy západního Balkánu do členských zemí Evropské unie. Odhadem 
překračuje řecko-makedonskou hranici denně 3 tisíce nelegálních migrantů. Lze předpokládat, že 
poté co bude na maďarských hranicích dokončena výstavba plotu, migrační toky se přesunou  
do Chorvatska, Slovinska a potažmo do Rakouska. 

 
2. Situace v oblasti mezinárodní ochrany 

Vývoj počtu žádostí o mezinárodní ochranu v Evropské unii je v poslední době velice 
dynamický. V roce 2014 byl zaznamenán oproti předchozímu roku nárůst o 43 % (celkem 660 tis. 
žádostí). V roce 2015 bude situace obdobná – za prvních 6 měsíců bylo v Evropské unii 
zaznamenáno 450 tis. žádostí o mezinárodní ochranu. 

Jen v červnu 2015 požádalo v Evropské unii o mezinárodní ochranu téměř 100 tis. osob, což 
je zhruba o 29 % více než v předchozím měsíci, a dokonce o 92 % více než v červnu loňského roku. 

Nejvýznamnější skupinou mezi žadateli jsou občané Sýrie (20 tis. v červnu 2015).  
Na druhé pozici to byli občané Afghánistánu (13 tis.).  Téměř 7 tisíc bylo občanů Albánie  
a také občanů Eritrey. Kolem 6 tisíc bylo Iráčanů. 

Nejvíce zasaženými členskými státy jsou Německo a Maďarsko. Jen v červnu bylo  
v Německu podáno 36 tisíc žádosti a v Maďarsku 17 tisíc žádostí. 
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