Předkládací zpráva

Zpráva o situaci v oblasti migrace za uplynulý rok je předkládána pravidelně od roku
1993 vládě České republiky a následně Poslanecké Sněmovně Parlamentu České republiky,
od roku 2000 rovněž Bezpečnostní radě státu.
Usnesením vlády ze dne 18. července 2018 č. 465 vzala vláda České republiky
na vědomí Zprávu o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České
republiky v roce 2017. Zároveň pověřila předsedu vlády České republiky předložit uvedený
materiál předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Stejným usnesením
bylo uloženo ministru vnitra odůvodnit zprávu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České
republiky.
Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky
v roce 2017 (dále jen „Zpráva“) byla zpracována Ministerstvem vnitra na základě usnesení
vlády České republiky ze dne 7. února 2018 č. 92, o Plánu nelegislativních úkolů vlády
na 1. pololetí 201 a o Přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí
2018. Vedle vlastních poznatků vycházelo z informací a podkladů dalších ministerstev
zabývajících se vybranými aspekty migrace1.
Zpráva má informativní charakter a vzhledem ke svému obsahu je využitelná jako
výchozí podklad pro specifikaci potřeb České republiky v oblasti migrace. Podává informaci
o situaci v oblasti legální a nelegální migrace, mezinárodní ochrany a integrace cizinců
na území České republiky v roce 2017 s porovnáním některých profilových ukazatelů
s úrovní roku 2016, případně let předcházejících a přináší základní analýzu migračních
trendů.
Současně poskytuje informaci o legislativních aktivitách týkajících se zejména zákona
o pobytu cizinců (č. 326/1999 Sb.) a zákona o azylu (č. 325/1999 Sb.). Zpráva rovněž věnuje
pozornost hodnocení schengenské spolupráce, oblasti vízové politiky, problematice
provádění readmisních dohod a dobrovolných návratů, zahraniční rozvojové pomoci České
republiky, projektům Ministerstva vnitra zaměřených na specifické kategorie cizinců,
humanitárním projektům a migračním projektům. Rovněž podává informaci k přesídlování
cizinců

s prokázaným

českým

původem

(krajanů)

žijících

v zahraničí.

Zpráva

se

v neposlední řadě zabývá také trestnou činností cizinců na území České republiky.
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Jedná se o Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo
spravedlnosti, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Ministerstvo kultury a Ministerstvo zdravotnictví.

Pro úplnost se zpráva okrajově dotýká také situace v oblasti migrace na úrovni Evropské
unie.
Předkládaná zpráva neklade finanční nároky na státní rozpočet ani nemá dopad
na podnikatelské prostředí.
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