
Stanovisko k azylové a migrační politice Pirátů 
 
Počty osob přicházející do Evropy klesly. Česká Republika a Evropská Unie přesto 
potřebují racionální azylovou a migrační politiku. Piráti podporují opatření, která 
zajistí důstojné zacházení s příchozími a budou globálně odstraňovat důvody, dík 
kterým se lidé dávají do pohybu. 
 
Evropská Unie čelila v roce 2015 masivní vlně žadatelů o azyl. Ta ukázala, že evropský 
azylový a migrační systém nebyl vůbec připraven ke zvládnutí podobných krizových situací. 
Pohraniční země byly přehlceny, nedokázaly se s náporem vyrovnat a řadu osob ilegálně 
propustily dále do Schengenského prostoru. Chaosu a paniky využily nacionalistické a 
populistické strany po celé Evropě k šíření strachu a nenávisti, kterými dále rozdělily naši 
společnost. Evropská komise pod vedením eurolidovců a eurosocialistů nedokázala situaci 
řešit. 
 
Pirátská strana od samého počátku krize vystupovala konstruktivně s ohledem jak na obavy 
občanů, tak na základní pravidla lidskosti. Jako první jsme vydali stanovisko, ve kterém jsme 
navrhli sadu konkrétních opatření k vyřešení krize. Řada z námi navrhovaných reforem byla 
posléze zrealizována českou vládou a Evropskou komisí - a od roku 2015 klesl počet 
ilegálních přechodů o 90%. Současný stav je ale stále neuspokojivý - obzvláště s ohledem 
na postupující globální změnu klimatu a navázané bezpečnostní problémy lze očekávat další 
a ještě větší uprchlické vlny 

Situace na hlavních migračních trasách do Evropy 
Přes Středozemní moře vedou 3 hlavní migrační trasy, na kterých je situace v tuto chvíli 
(data z přelomu 2018/2019) stabilizovaná. Počty osob usilujících o vstup do EU se pohybují 
kolem 100 000 ročně. V těchto počtech je možno provést řádné azylové řízení a rozhodnout, 
zda-li je žádost o azyl oprávněná. 
 

 

https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/stanovisko-k-uprchlikum.html


 
Počet osob, které nelegálně přicestovaly do Evropy období 1.1. a 2.9. 2018 (zdroj Ministerstvo vnitra) 
 
Situace v průběhu roku 2015 byla odlišná. V důsledku kulminující války v Sýrii překonal 
počet žadatelů o azyl v Evropské Unii přicházejících přes Středomoří 1 milion. Většina 
těchto osob dorazila po moři z Turecka do Řecka (východní středomořskou trasou). Mnozí 
pokračovali ilegálně přes Západní Balkán dále do Evropy. Přesné počty lze určit pouze 
zpětně. Požádá-li totiž uprchlík v průběhu svého pohybu po Evropě o azyl v různých státech 
EU, je jeho žádost zahrnuta do statistik vícenásobně. Zpětné odstraňování těchto duplicit 
vede ke snižování odhadu počtu přicházejících. 
 

 
Počet nedovolených překročení hranice na hlavních migračních trasách 2014-2017. (zdroj Sdělení 
Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě: Zpráva o pokroku v provádění evropského 
programu pro migraci COM(2018) 301 v závěrečném znění) 

 



 

  

 



 

Migrační situace v České Republice 
Česká Republika je pro naprostou většinu migrantů 
pouze tranzitní zemí. O azyl u nás žádají převážně lidé 
ze zemí bývalého východního bloku. V roce 2018 (mezi 
1. lednem a 31. srpnem) pocházelo nejvíce žadatelů z 
Ukrajiny (270), dále z Gruzie (115), Kuby (70), 
Vietnamu (69), Iráku (58), Uzbekistánu (54), Ruska (53) 
a Arménie (47). 
 
Úspěšnost žadatelů není příliš vysoká. Za rok 2017 ČR 
evidovala celkem 1 450 žádostí o mezinárodní 
ochranu. 29 žadatelům byl udělen azyl a dalším 118 
tzv. doplňková ochrana 1). 
 
K 30. červnu 2018 bylo v ČR evidováno 544 407 
přechodně a trvale pobývajících cizinců, což je 
oproti stavu v červnu 2017 o 34 444 osob více. Většina 
z nich (cca 53 %) měla v ČR povolen trvalý 
pobyt. Přibližně 58 % evidovaných cizinců pocházelo z tzv. třetích zemí, tedy států mimo 
EU/EHP 
a Švýcarska. Nejpočetnější skupinou cizinců na našem území byli státní příslušníci Ukrajiny 
(122 763 osob), dále občané Slovenska (114 569), Vietnamu (60 506), Ruska (37 303) a 
Německa (21 330). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Pro rozdíl mezi azylem a doplňkovou mezinárodní ochranou 
http://www.asimos.cz/Zivotni-situace/Azyl/#Co_je_azyl  

 

http://www.asimos.cz/Zivotni-situace/Azyl/#Co_je_azyl


Zásady řešení 
● Koordinovaná zahraničí politika - země globálního Jihu jsou hlavním zdrojem 

ekonomické migrace do Evropy. Chceme-li udržet tempo migrace na rozumné úrovni, 
musíme zlepšit životní podmínky lidí, kteří je obývají, aktivně se snažit předcházet 
válečným konfliktům a nabídnout bezpečnostní pomoc proti teroristům. Chceme 
spolupracovat, aby migrace probíhala bezpečně, kontrolovaně a v souladu s právem 
a lidskou důstojností. 
 

● Podpora rozvojová spolupráce - je způsob, jakým vyspělé státy pomáhají řešit 
problémy rozvojových zemí. Na rozdíl od humanitární pomoci, která reaguje na 
okamžitou potřebu (např. po přírodních katastrofách, ve válce atd.) má rozvojová 
spolupráce řešit problémy rozvojových zemí dlouhodobě. Jedná se jak o podporu 
finanční a materiální (např. stavba škol, nemocnic), tak i předávání know-how (např. 
vzdělávání učitelů, školení porodních asistentek i státní správy). Podle závazku 
přijatého všemi státy OSN v rámci tz. Agendy 2030 by měly vyspělé země na 
rozvojovou spolupráci vyčlenit 0,7 % svého Hrubého národního důchodu (HND). 
Tohoto cíle doposud nebylo dosaženo - Česká Republika vydává jen 0,13 % HND. 
Při tom už v roce 2005 se v rámci EU spolu s dalšími nově přistoupivšími státy 
zavázala dosáhnout alespoň cíle 0,33 % HND. Považujeme za žádoucí, aby ČR 
převzala svůj díl odpovědnosti a přispěla tím k odstranění příčin ekonomické migrace 

 
● Boj proti klimatické změně - globální klimatické změny způsobují vysychání řadu 

hustě obydlených oblastí Afriky a Asie. Ty se tak stávají dalšími zdroji zoufalých 
migrantů. Průmyslově vyspělé státy by se tomu měly snažit zamezit - je třeba usilovat 
o splnění cílů definovaných Pařížskou klimatickou dohodou, jejímž cílem je omezit 
zvýšení teploty na 1,5 °C nad úroveň před industrializací. Evropa by měla usilovat o 
plné zapojení ostatních významných globálních aktérů (Čína, USA,...), kteří přispívají 
ke klimatickým změnám. 
 

● Společná péče o společnou hranici - Česká Republika a její občané těží z výhod 
volného pohybu osob v rámci EU. Je proto v našem zájmu zajistit, aby byl zachován. 
To s sebou přirozeně nese náklady za zajištění vnějších hranic a práci s lidmi, kteří 
na nich žádají o azyl nebo vstup do EU. Evropské státy by se o tyto náklady měly 
solidárně podělit, bez ohledu na to, zda-li je daný stát na vnější hranici nebo 
obklopen ostatními (jako ČR). 
 

● Žádost o azyl i mimo EU - žadatelé o azyl musí mít možnost podat žádost co 
nejblíže své vlasti, nikoliv až v pohraničních státech Evropské unie. Sníží se tak 
alespoň částečně tlak na evropské půdě. Piráti podporují budování společných 
evropských ambasád ve vhodných oblastech. V rámci společné azylové politiky také 
podporujeme zřizování azylových zařízení mimo území EU. Souhlasíme s jednotnou 
žádostí o azyl pro všechny členské země EU, kde by žadatel uvedl preferovanou 
zemi, a tuto preferenci podložil věcnými důvody (např. příbuzní ve státě apod.). 
 

 



● Boj proti nelegálnímu převaděčství - EU musí dlouhodobě a systematicky bojovat 
proti nelegálním převaděčům, jak přímo, tak i nepřímo tím, že poskytne uprchlíkům v 
ohrožení života legální a bezpečnou alternativu. To omezí prostor pro využití 
pašeráckých sítí kriminálními a teroristickými organizacemi. Peníze, které nyní 
migranti platí pašerákům, by pak mohli použít např. k pokrytí nákladů spojených s 
poskytnutím azylu a svých životních nákladů, což by podpořilo i evropskou 
ekonomiku. 

 
● Důsledné sdílení informací o migrační situaci - není možné, aby si členské státy a 

unijní instituce nedokázaly vyměnit informace o žadatelích o azyl, migrantech a další 
související data. Tyto procesy musí být zdigitalizovány a zautomatizovány. Je třeba 
maximálně využívat moderních technologií pro predikci krizových situací a včasnou 
reakci na ně. Zpracování dat žadatelů o azyl a migrantů musí přiměřeně zachovávat 
právo na soukromí a s tím související ochranu osobních údajů. 
 

● Embargo na zbraně ve válečných oblastech - Česká pirátská strana zdůrazňuje 
nutnost řešit na evropské úrovni rovněž příčiny vln uprchlíků, zejména 
rozdmýchávání válečných konfliktů, navzdory tlaku amerických, francouzských, 
českých a jiných zbrojařských firem, které prodávají zbraně, jimiž se v těchto 
oblastech válčí. Podporujeme zákaz vývozu zbraní pro jiné než oficiální spojenecké 
bojové jednotky ve válečných oblastech, a to pod majetkovou sankcí pro zbrojařské 
firmy. 
 

● Férové obchodní dohody - obchodní dohody uzavírané mezi EU a rozvojovými 
státy nesmějí být nástrojem pro jejich další devastaci. Proto by měly vycházet ze 
zásady udržitelného rozvoje. Dohodu nelze ratifikovat, pokud má negativní dopad na 
životní prostředí. 
 

● Odpovědnost mezinárodních korporací - Evropská unie musí umožnit vznik právní 
odpovědnosti společností v případě porušení evropských právních předpisů v oblasti 
ochrany životního prostředí za jejich činnost na území Unie, ale také za jejich činnost 
mimo území EU, jestliže se sídlo mateřské společnosti nachází na území Evropské 
unie. 
 

● Návratová politika - EU a její členské státy musí spolupracovat se zeměmi původu 
neúspěšných žadatelů o mezinárodní ochranu na jejich navrácení. Konstruktivní 
přístup v návratové politice by měl souviset s naší vstřícností v oblasti vízové politiky 
vůči těmto státům. 
 

● Ochrana lidských práv všude po světě - příčinou k žádosti o azyl bývá strach o 
vlastní život a bezpečí v zemi původu. Péče o lidská práva tedy musí být prioritou 
české a evropské zahraniční politiky. Potřebujeme nástroje, které by nám umožnily 
postihovat porušování lidských práv i mimo naše území. Těmi může být např. 
obdoba tzv. Magnitského zákona, zákony postihující obchod s orgány a další. 
 

 



● Racionální podpora ekonomické migrace - česká i evropská ekonomika jsou v 
mnoha odvětvích závislé na pracovnících přicházejících odjinud. Pro vstup na 
evropský pracovní trh musí existovat transparentní, nebyrokratická a férová pravidla. 
Všichni pracovníci na evropském trhu práce by měli mít stejné podmínky při přístupu 
k sociální a pracovně-právní ochraně. 
 

● Globální kompakt pro bezpečnou, řízenou a legální migraci - všechny státy 
planety by měly spolupracovat při řešení otázek spojených s migrací. Proto OSN 
vytvořila tento dokument, kterým je adresuje. Stávající česká vláda se od tohoto 
dokumentu bohužel distancovala a podílela se na vytváření jeho negativního obrazu 
v očích české veřejnosti. My naopak vnímáme zapojení ČR do globální spolupráce 
jako důležitý krok k získání kontroly a nastolení vlády práva ve věcech migrační 
politiky. 

 


