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MIGRACE A MIGRANTI: 

GLOBÁLNÍ PŘEHLED 
 
 
 

Úvod 
 

Lidská migrace je dávný fenomén, který sahá až do nejstarších dob lidské historie. V moderní době 

emigrace a imigrace i nadále poskytuje státům, společnostem i migrantům řadu příležitostí. Zároveň se 

z migrace v posledních několika letech stala zásadní politická výzva v otázkách, jako je integrace, 

vysídlení, bezpečná migrace a správa hranic. V roce 2015 bylo na celém světě odhadem 244 milionů 

mezinárodních migrantů (3,3 % světové populace), což představuje nárůst oproti odhadovanému počtu 

155 milionů osob v roce 2000 (2,8 % světové populace).1 Vnitřní migrace je ještě častější – nejnovější 

celosvětové odhady hovoří o více než 740 milionech osob, které se přemístily v rámci své rodné země.2 
 

Je důležité porozumět fenoménu mezinárodní migrace a jeho různým projevům, aby bylo možné 

efektivně reagovat na vyvíjející se dynamiku migrace a zároveň odpovídajícím způsobem zohlednit různé 

potřeby migrantů. Mezinárodní přesuny jsou stále snazší částečně díky digitální revoluci, technologiím 

zkracujícím vzdálenosti a klesajícím cestovním nákladům.3 Faktorů stojících v pozadí migrace je řada 

a jsou spojeny s prosperitou, nerovností, demografií, násilím a konflikty a změnou životního prostředí. 

Zatímco naprostá většina osob migruje do zahraničí z důvodů spojených s prací, rodinou a studiem, 

mnoho lidí opouští své domovy a země z jiných závažných důvodů, jako je konflikt, pronásledování 

a katastrofy. Vysídlené osoby, jako jsou uprchlíci a vnitřně vysídlené osoby, představují poměrně malé 

procento všech migrantů; často však přitahují a vyžadují kolektivní pozornost a jednání, protože se 

v mnoha případech nacházejí ve vysoce zranitelném postavení. Právě tyto osoby často nejvíce potřebují 

pomoc. 
 

Cílem této kapitoly zaměřené na zásadní data a trendy spojené s globální migrací je pomoci politikům 

rozhodujícím v otázkách migrace, odborníkům a vědcům lépe porozumět kontextu migrace 

prostřednictvím přehledu informací o migraci a migrantech. Kapitola vychází ze zdrojů dat 

zkompilovaných Odborem pro ekonomické a sociální otázky OSN (UN DESA), Organizací pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Mezinárodní organizací práce (ILO), Světovou bankou, Úřadem 

Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), Centrem pro monitorování vnitřně vysídlených osob 

(IDMC), Úřadem pro drogy a kriminalitu OSN (UNODC) a Mezinárodní organizací pro migraci (IOM). 

Kapitola přináší přehled o globálních datech a trendech v oblasti mezinárodních migrantů (počtu) 

a mezinárodní migrace (toků). Rovněž se podrobněji zabývá konkrétními skupinami migrantů – 

migrujícími pracovníky, uprchlíky, žadateli o azyl a vnitřně vysídlenými osobami – a remitencemi. Vedle 

toho kapitola poukazuje na rostoucí množství tematicky zaměřených dat IOM zejména o nezvěstných 

migrantech, asistovaných dobrovolných návratech a reintegraci, zdraví migrantů, přesídlení, 
 
 
 

1 UN DESA, 2015a. 

2 UNDP, 2009.  

3 Viz například kapitola 6 této zprávy o nadnárodní propojenosti. 
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sledování vysídlení, mapování diaspory a obchodování s lidmi. I když tato data v zásadě nejsou globální 

ani reprezentativní, mohou poskytnout přehled o změnách, k nimž došlo v rámci příslušných programů 

a operací na celém světě. IOM, jako nová migrační agentura OSN, jejíž aktivity jsou relevantní pro 

všechna témata diskutovaná v této kapitole, může poskytnout komplexnější informace o migraci a její 

proměnlivé dynamice, včetně různých potřeb migrantů. 
 

Tato kapitola rovněž podtrhuje výzvy spojené s dosažením srovnatelnosti a jednotnosti ve sběru dat, 

které činí komplexní analýzu globálních migračních trendů obtížnou. Nedávné a stále probíhající snahy 

o sběr dat a zlepšování jejich kvality vedou k tomu, že dostupných dat o migraci je stále více. 

Fragmentace a nedostatek jednotnosti a srovnatelnosti však i nadále komplikují vytvoření skutečně 

globálního pohledu na všechny klíčové aspekty migrace.4 Jak je popsáno v rámečku níže, podobně 

komplikovaná je i definice migrace a migrantů. 
 

 
 
 

Definice migrace, migrantů a dalších klíčových výrazů 
 

Vedle obecných definic migrace a migrantů, které najdeme například ve slovnících, existuje celá 

řada specifických definic nejdůležitějších výrazů spojených s migrací mimo jiné v oblasti práva, 

administrativy, výzkumu a statistiky.a Neexistuje žádná všeobecně sdílená definice migrace 

a migrantů; celá řada definic vytvořených v různých kontextech je však široce uznávaná, jako 

například definice obsažené v Doporučení OSN ke statistice zahraniční migrace (UN DESA, 

1998).b 
 

Technické definice, koncepty a kategorie migrantů a migrace se přirozeně řídí geografickými, 

právními, politickými, metodologickými, časovými a dalšími faktory. Existuje například řada 

způsobů, jak je možné definovat případy migrace, například v souvislosti s místem narození, 

občanstvím, místem pobytu a jeho trváním.
c Tato skutečnost hraje roli při kvantifikaci a analýze 

dopadů migrace a migrantů (ať už jsou definováni jakkoliv). Informace o konkrétních definicích 

a kategorizacích, na nichž jsou data založena, jsou uvedeny v primárních zdrojích citovaných 

v této kapitole. Shrnutí hlavních technických definic pojmů spojených s migrací je uvedeno 

v příloze A. 
 

Užitečným odkazem může být v tomto případě i Výkladový slovník migrační terminologie IOM. 

Slovník je k dispozici v online knihkupectví IOM: www.publications.iom.int/. 

 
a  Viz například Poulain a Perrin, 2001. 

b  UN DESA, 1998. 

c Viz například de Beer et al., 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Vysvětlivky, upozornění, omezení a metodiky spojené s konkrétními zdroji dat mohou být obecně značně rozsáhlé, a proto v 

této kapitole nejsou zahrnuty. Zdroje jsou však jednoznačně označeny tak, že je možné v nich informace dohledat. 

http://www.publications.iom.int/
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Mezinárodní migranti: počty a trendy 
 

UN DESA vytváří odhady počtu mezinárodních migrantů na celém světě. Následující diskuze vychází 

z těchto odhadů, které jsou založeny na údajích poskytnutých jednotlivými státy.5
 

 
Doporučení OSN ke statistice zahraniční migrace definuje mezinárodního migranta jako osobu, která 

změnila svoji zemi obvyklého pobytu, a rozlišuje mezi „krátkodobými migranty“ (tedy migranty, kteří 

změnili svoji zemi obvyklého pobytu na dobu alespoň tří měsíců, ale kratší než jeden rok) 

a „dlouhodobými migranty“ (tedy migranty, kteří zemi změnili na dobu alespoň jednoho roku). Ne všechny 

země však tuto definici v praxi používají.6  Některé země používají pro identifikaci mezinárodních 

migrantů jiná kritéria, lišící se například minimální délkou pobytu. Rozdíly v pojmech a definicích 

a v metodikách sběru dat napříč zeměmi brání tomu, aby byly národní statistiky o mezinárodních 

migrantech zcela srovnatelné. 
 

Celkový odhadovaný počet mezinárodních migrantů za posledních 45 let vzrostl. Celkový odhadovaný 

počet 244 milionů osob žijících v jiné než rodné zemi v roce 2015 je téměř o 100 milionů vyšší než v roce 

1990 (kdy se jednalo o 153 milionů) a více než třikrát vyšší než odhadovaný počet v roce 1970 

(84 milionů; viz tabulka 1).7
 

I když podíl mezinárodních migrantů na celém světě v tomto období vzrostl, je zjevné, že naprostá 

většina lidí i nadále žije v zemi, v níž se narodila. Většina mezinárodních migrantů v roce 2015 (přibližně 

72 %) byla v produktivním věku (20 až 64 let), přičemž mezi lety 2000 a 2015 došlo k mírnému poklesu 

počtu migrantů mladších 20 let (ze 17 % na 15 %) a podíl mezinárodních migrantů starších 65 let se od 

roku 2000 nezměnil (12 %). 
 

 
Tabulka 1. Mezinárodní migranti, 1970–

2015 
 

Rok Počet migrantů Migranti jako % 

světové populace 

1970 84 460 125 2,3 % 

1975 90 368 010 2,2 % 

1980 101 983 149 2,3 % 

1985 113 206 691 2,3 % 

1990 152 563 212 2,9 % 

1995 160 801 752 2,8 % 

2000 172 703 309 2,8 % 

2005 191 269 100 2,9 % 

2010 221 714 243 3,2 % 

2015 243 700 236 3,3 % 

 
Zdroj: UN DESA, 2008 a 2015a. 

Poznámka:  Počet subjektů (jako například států, teritorií a správních oblastí), za něž byla dodána data pro 
Revizi mezinárodní migrace UN DESA 2015, byl 213. V roce 1970 byl počet subjektů 135. 

 
 
 
 
 

5 UN DESA poskytují data také teritoria a správní jednotky. Shrnutí zdrojů dat o počtu migrantů UN DESA, metodik 
a upozornění viz UN DESA, 2015b. 

6 UN DESA, 1998. 

7 UN DESA, 2008. 
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Náhled počtu mezinárodních migrantů 
 
 

Populace mezinárodních migrantů se na celém světě zvětšila, ale jako procento světové 
populace zůstala relativně stabilní 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podíl mezinárodních migrantů se v jednotlivých částech světa výrazně 
liší 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámka:  Názvy a hranice vyznačené na této mapě nemusí nutně znamenat oficiální uznání nebo přijetí ze strany IOM. 
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2,9 % 

 

 
 
 
 

 

244 milionů mezinárodních migrantů v roce 2015 z celkové populace 7,3 
miliardy: 

každý 30. člověk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
52 % mezinárodních migrantů jsou muži, 48 % jsou 

ženy 
 
 
 
 
 
 
 

 
10,8 % 

11,2 % 

 
 
 
 
 
 

 
9,7 % 

 
 
 
 
 

7 % 

8,3 % 

 
 
 
 
5,7 % 

 
 
 
4,5 % 

 
2,7 % 

3,4% 

 

70–74   3,6 %   

65–69   4,1 %   

60–64   5,2 %   

55–59   6,2 %   

50–54   7,1 %   

45–49   7,9 %   

40–44   8,8 %   

35–39   9,5 %   

30–34   9,9 %   

10,2 %  
7 % 

4,7 % 

3,9 % 

25–29   9,2 %   

20–24   6,6 %   

15–19   4,6 %   

10–14   3,9 %   

3,5 % 

2,9 % 

5–9 
0–4 

  3,6 %   

  3 %   

 

Většina mezinárodních migrantů (72 %) je v produktivním věku (20–
64 let) 

 
 

* Věkové skupiny starší 75 byly vynechány (muži 4,5 %, ženy 6,8 %). 
 

Poznámka: Náhled je založen na infografice Divize pro výzkum migrace IOM a Globálního centra pro analýzu 
migračních dat (IOM, 

2017d), které vychází z dat UN DESA (UN DESA, 2015a). 
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Jak Evropa, tak Asie hostila v roce 2015 kolem 75 milionů migrantů, což představuje 62 % celkového 

počtu mezinárodních migrantů na celém světě (viz obrázek 1). Po těchto regionech následovala Severní 

Amerika s 54 miliony mezinárodních migrantů v roce 2015, neboli 22 procenty celkového globálního 

počtu migrantů, Afrika s 9 procenty, Latinská Amerika a Karibik se 4 procenty a Oceánie s 3 procenty. Ve 

srovnání s velikostí populace v jednotlivých regionech byl podíl mezinárodních migrantů v roce 2015 

nejvyšší v Oceánii (21 procent), Severní Americe (15 procent) a Evropě (10 procent celkové populace).8  

Naopak podíl mezinárodních migrantů je relativně nízký v Asii a Africe (v obou případech 1,7 %) 

a Latinské Americe (1,5 %). Asie však představuje region, kde byl přírůstek pobývající populace migrantů 

mezi lety 2000 a 2015 nejvyšší – činil více než 50 procent (v absolutních číslech okolo 25 milionů).9
 

 

 

Obrázek 1. Mezinárodní migranti podle hlavního regionu pobytu, 2000 až 2015 (v 
milionech) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
Zdroj: UN DESA,  2015a.  Soubory údajů dostupné na adrese  

www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml (zobrazeno 22. 

června 2017). 
 

Spojené státy Americké představují hlavní cílovou zemi mezinárodních migrantů od roku 1970.10
 

Od té doby se počet osob pobývajících v této zemi a narozených jinde téměř zčtyřnásobil – z méně než 

12 milionů v roce 1970 na 46,6 milionů v roce 2015. Druhou nejvíce vyhledávanou cílovou zemí je podle 

odhadů UN DESA již od roku 2005 Německo, kde v roce 2015 pobývalo více než 12 milionů 

mezinárodních migrantů. Před rokem 2005 byla zemí s druhým největším počtem mezinárodních 

migrantů Ruská federace, a to po dobu přibližně 15 let od rozpadu Svazu sovětských socialistických 

republik v roce 1991. Seznam 20 nejvyhledávanějších cílových zemí pro mezinárodní migranty je uveden 

v levém sloupci na obrázku 2 níže. 

 
8 UN DESA, 2015a. 

9 Ibid. 

10 UN DESA, 2008; UN DESA, 2015a. 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml
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Seznam zemí, odkud pochází nejvíce migrantů, je na obrázku 2 uveden v pravém sloupci. Téměř polovina 

všech mezinárodních migrantů na celém světě v roce 2015 se narodila v Asii11  a pocházela primárně 

z Indie (země původu nejvíce migrantů), Číny a dalších jihoasijských zemí, jako je Afghánistán, Bangladéš 

a Pákistán. Zemí, odkud pocházel druhý největší počet migrantů, bylo Mexiko a následovala řada 

evropských zemí, které mají značný počet emigrantů. 

 
Obrázek 2. 20 cílových zemí (vlevo) a zemí původu (vpravo) největšího počtu 
mezinárodních migrantů v roce 2015 (v milionech) 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Zdroj: UN DESA, 2015a. Soubory údajů pro Revizi 2015 dostupné na adrese 
www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml. 

 
 
 
 

11 UN DESA, 2016. 

Afghanistan 

 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml
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Pokud jde o rozložení mezinárodních migrantů podle příjmových skupin zemí,12  přibližně dvě třetiny 

mezinárodních migrantů v roce 2015 pobývalo ve vysokopříjmových ekonomikách – přibližně 157 

milionů. Ve stejném roce 77 milionů osob narozených v jiné zemi pobývalo v zemích se středním příjmem 

(přibližně jedna třetina celkového počtu migrantů) a téměř 9 milionů v zemích s nízkým příjmem. 
 

Odhady UN DESA ohledně populace narozené v jiné zemi nezohledňují imigrační status ani politické 

kategorie (jako jsou studenti, vysoce kvalifikovaní přistěhovalci nebo uprchlíci). Zachycení těchto 

charakteristik je ze své podstaty obtížné z řady zásadních důvodů. Zaprvé může být imigrační status 

osoby nestabilní a může se rychle měnit v závislosti na okolnostech a právně-politickém prostředí. 

Mnoho mezinárodních migrantů, které je možné označit za „nelegální“ nebo „neoprávněně pobývající“, 

vstoupí do země s platným vízem a následně v ní zůstane v rozporu s jednou nebo více podmínkami 

příslušného víza. K nelegálnímu pobytu vede řada cest, jako například nepovolené překročení hranic, 

nezákonné překročení doby platnosti víza, práce v rozporu s vízovými podmínkami, narození nelegálnímu 

přistěhovalci nebo setrvání v zemi poté, co byla žádost o azyl zamítnuta.13 Zadruhé mají země různě 

nastavenou imigrační politiku a data o migrantech shromažďují různými způsoby, a proto je těžké vytvořit 

jednotný přístup k zachycování počtu nelegálních migrantů na celém světě. Další komplikace s sebou 

přináší rychlost změn v oblasti migračních politik, díky níž mohou lidé vyklouzávat z „ilegality“ a zase se 

do ní opětovně propadat. Různí analytici používají různé metody pro formulování pravidelných odhadů 

populace nelegálních migrantů. V tabulce 2 je uvedeno několik stávajících odhadů populace nelegálních 

migrantů ve vybraných zemích a regionech. K těmto odhadům je však třeba přistupovat s obezřetností, 

protože často mohou být nepřesné (liší se například odhady počtu nelegálních migrantů v Evropské unii 

a Spojených státech). Tato skutečnost částečně odráží, jak problematické je vyčíslení populace 

nelegálních migrantů s ohledem na to, že ilegalita je často utajovaná, k administrativním údajům 

o imigračním statusu je obtížný přístup a status migranta se může měnit.14 Migrační toky jsou pojednány 

v následujícím oddílu. 
 

 
 
 

Populace diaspory, nebo nadnárodní společenství? 
 

Pojem diaspora se používá v akademických a politických kruzích pro osoby (a často i jejich 

potomky) z konkrétní země, které žijí v zahraničí. Neexistuje však žádná jednotná definice 

tohoto výrazu. Hovoří se o tom, že současnou migrační realitu může lépe vystihovat pojem 

nadnárodní společenství, kdy migranti mohou navazovat a udržovat vztahy s lidmi ve svém 

domovském společenství nebo migranty v jiných zemích. IOM používá pojmy diaspora a 

nadnárodní společenství ve stejném významu (IOM, 2017c). Další informace spojené s pojmem 

diaspora, s obtížným vyčíslováním populací diaspory na celém světě a s prací IOM v této oblasti 

viz příloha B. 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Podle Klasifikací příjmových skupin zemí Světové banky, in World Bank Country and Lending Groups. Dostupné na adrese 
http://datahelpdesk. worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups (World 
Bank, n.d.a). 

13 Gordon et al., 2009. 

14 Koser, 2010. 

http://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
http://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
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Tabulka 2. Odhady populace nelegálních migrantů ve vybraných zemích a regionech 
 

 
Země/region Rok Odhadovaná populace Zdroj 

 
Austrálie 2011 58 400 (a) 

 

2008 1,9–3,8 mil. (b) 
Evropská unie  

2008 8 mil. (c) 
 

Německo 2014  180 000–520 000 (d) 

Řecko 2011 390 000 (e) 

Izrael 2015 150 000 (f) 

Itálie 2008 279 000–461 000 (b) 

Ruská federace* 2011 5–6 mil. (g) 

Jihoafrická republika 2010 3–6 mil. (h) 

Španělsko 2008 354 000 (i) 

Spojené království 2007 417 000–863 000 (j) 

2014 11,1 mil. (k) 
Spojené 
státy 

 

2016 11,3 mil. (k) 
 
 

* Odhad se týká nelegálních migrujících pracovníků. 
 

Zdroj: (a) ANAO, 2013; (b) Clandestino Research Project, 2009a; (c) Frontex, 2010; (d) Clandestino 
Research Project, 2015; (e) Clandestino Research Project, 2012; (f) Fleischman et al., 2015; (g) 
OECD, 2012a; (h) South African Police Service, 2010; (i) Clandestino Research Project, 2009b; (j) 
Gordon et al., 2009; (k) Krogstad, Passel a Cohn, 2017. 

 

 
Mezinárodní migrační toky: definice, čísla a nedostatky 

 
Zatímco údaje o populaci migrantů jsou široce dostupné, jsou údaje o globálních pohybech migrantů 

(tocích) mnohem omezenější. Dostupné odhady UN DESA ohledně globálních populací migrantů jsou 

rozsáhlé a pokrývají celý svět; databáze migračních toků však pokrývá pouhých 45 zemí.15  Sběr dat 

o migračních tocích je problematický z mnoha důvodů. Zaprvé, i když obecně platí, že mezinárodní 

migrační toky zahrnují přílivy a odlivy do zemí a ze zemí, větší důraz je kladen na zaznamenávání přílivů. 

Například zatímco země jako Austrálie nebo Spojené státy zaznamenávají přeshraniční pohyby, mnoho 

jiných zemí zohledňuje pouze vstupy do země, a nikoliv odchody z ní.16 Kromě toho jsou data 

o migračních tocích v některých zemích vyvozována z administrativních úkonů spojených s imigračním 

statusem (například vydání/obnovení/odebrání povolení 
 

 
15 Laczko, 2017. 

16 Koser, 2010. 
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k pobytu), které jsou následně použity jako ukazatele migračních toků. Kromě toho je migrační pohyby 

často obtížné odlišit od cestování jiné než migrační povahy, jako je turistika nebo pracovní cesty. 

Sledování migračních toků rovněž vyžaduje značné zdroje, infrastrukturu a IT/znalostní systémy. To 

představuje výrazný problém zejména pro rozvojové země, kde jsou možnosti sběru, správy, analýzy 

a hlášení dat týkajících se mobility, migrace a dalších oblastí často omezené. V neposlední řadě pak 

geografické podmínky některých zemí představují pro sběr dat o migračních tocích ohromné výzvy. 

Správa vstupů do země a správa hranic je například v některých regionech mimořádně problematická 

vzhledem k tomu, že se například jedná o souostrovní a izolované hranice, a je dále komplikována tradicí 

neformální migrace za prací.17
 

 

 

Migrační toky 
 

V současné době existují dva hlavní mezinárodní soubory údajů týkající se mezinárodních migračních 

toků, přičemž oba čerpají z národních statistik: soubor údajů Mezinárodní migrační toky UN DESA 

a Mezinárodní databáze migrace OECD.18 Od roku 2005 UN DESA kompiluje data o tocích mezinárodních 

migrantů do vybraných zemí a z nich na základě dostupných národních statistik. Poslední revize (2015) 

zahrnuje data ze 45 zemí, které tyto informace shromažďují (pouze 43 z nich zaznamenává informace 

o emigračních tocích) ve srovnání s 29 zeměmi v roce 2008 a 15 zeměmi v roce 2005.19 Pokroky 

v rozšiřování souboru údajů jsou povzbudivé, ale možnosti provádět analýzy trendů jsou i nadále 

omezené.20
 

 

Vědci a analytici učinili řadu pokusů lépe porozumět globálním a regionálním migračním tokům 

s využitím změn v datech o populacích migrantů jako ukazatelů dat o tocích. Guy Abel a Nikola Sander 

k této problematice nedávno přistoupili sofistikovaným způsobem – na základě analýzy změn 

v mezinárodních populacích migrantů odhadli migrační toky a data vizualizovali pomocí kruhových 

grafů.21 Na obrázku 3 je znázorněna aktualizovaná verze této práce představující odhad migračních toků 

mezi lety 2010 a 2015.22
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 Gallagher a McAuliffe, 2016. 

18 K monitorování migračních toků na regionální (nikoliv globální) úrovni přispěly i další projekty. Za zmínku stojí projekt 
Modelování migrace pro statistické analýzy (MIMOSA) zadaný Eurostatem, který měřil migrační toky (imigraci i emigraci) 
a populaci v Evropě (de Beer, van der Erf a Raymer, 2009; Raymer et al., 2011). Projekt Integrované modelování evropské 
migrace (IMEM) (Raymer et al., 2013) předkládá zejména údaje o obousměrných migračních tocích rozdělené podle věku 
a pohlaví, ale opět se omezuje jen na Evropské země. 

19 Údaje o migračních tocích UN DESA a informace o konkrétních zemích viz UN DESA, 2015c. 

20 Shrnutí zdrojů dat o migračních tocích UN DESA, metodik a upozornění viz UN DESA, 2015d. 

21 Abel a Sander, 2014. 

22 Připravil Guy Abel v roce 2017. 
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Obrázek 3. Odhadované regionální migrační toky, 2010–2015 
 

 
 

 
Zdroj: UN DESA, 2015a. Soubory údajů pro revizi 2015 Mezinárodních migračních toků do 

vybraných zemí a z nich dostupné na adrese 
www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/ 
empirical2/migrationflows.shtml. 

Poznámka:  Směr toku je vyznačen šipkou. Velikost toku znázorňuje šířka šipky u její základny. 
Čísla na vnější ose označující velikost migračních toků jsou uvedena v milionech. Mezi lety 
2010 a 2015 tak například vzrostl v Severní Americe počet osob narozených v Asii o 4 
miliony. 

 
 

 
Data o migračních tocích OECD byla shromažďována od roku 2000, díky čemuž je možné provést 

omezenou analýzu trendu, jak je znázorněno na obrázku 4 (i když data nejsou standardizována, jak je 

uvedeno v poznámce pod obrázkem).23  Z odhadů vyplývá, že trvalý migrační příliv do zemí OECD vzrostl 

z 3,85 milionu v roce 2000 na 

7,13 milionu v roce 2015, přičemž situace se dočasně zklidnila v období okolo světové finanční krize 

(obrázek 4). Německo bylo v roce 2015 hlavní cílovou zemí OECD, přičemž v tomto roce do země 

přicestovalo více než 2 miliony nových mezinárodních migrantů (více než dvojnásobek počtu 

zaznamenaného v roce 2000), a dále následovaly Spojené státy (něco přes 1 milion) a Spojené království 

(přibližně 480 000 nových migrantů).24
 

 

 
 
 

23 Tento pododdíl je založen na datech z Mezinárodní databáze migrace OECD, dostupné v OECD, 2015. Další data o 
migračních tocích a další data spojená s migrací v zemích OECD viz OECD, n.d.a. 

24 Toto jsou země OECD s největším trvalým přílivem cizích státních příslušníků, pro něž byla zveřejněna data v roce 2015. 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/empirical2/migrationflows.shtml
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/empirical2/migrationflows.shtml
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/empirical2/migrationflows.shtml
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Obrázek 4. Příliv cizích státních příslušníků do zemí OECD, trvalá 
migrace, 

2000–2015 (v milionech) 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: OECD, 2015. 

Poznámka 1: Data nejsou standardizována, a proto se odlišují od statistik o trvalých migračních přílivech do 
zvolených zemí obsažených ve Výhledu v oblasti mezinárodní migrace pro rok 2016 (OECD, 2016a a 
2016b). 

Poznámka 2: Do statistik OECD je obvykle zahrnuto následujících 35 zemí: Austrálie, Rakousko, Belgie, 
Kanada, Chile, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, 
Island, Irsko, Izrael, Itálie, Japonsko, Korejská republika, Lotyšsko, Lucembursko, Mexiko, 
Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, 
Švýcarsko, Turecko, Spojené království a Spojené státy americké. V některých letech nebyla data pro 
konkrétní země zveřejněna: v roce 2000 byla zveřejněna data pro 31 zemí a v roce 2015 pro 33 zemí. 
Konkrétně například data pro Řecko nebyla zveřejněna od roku 2012 a data pro Turecko od roku 
2010. 

 
Rozlišení dat o migračních tocích podle pohlaví a věku 

 

Data o profilech věku a pohlaví mezinárodních migračních toků nejsou od UN DESA ani OECD 
dostupná. Metodika rozlišení obousměrných migračních toků podle pohlaví pomocí dat 
o populaci UN DESA prezentovaná v Abel, Samir a Sander.

d  Raymer et al.
e uvádí odhady 

rozlišení obousměrných migračních toků podle pohlaví a věku, ale pouze pro evropské země. 
Konečně pak Nawrotzki a Jiang

f provedli odhad čistých obousměrných migračních toků 
rozlišených podle věku a pohlaví pro rok 2000; informace jsou obsaženy ve veřejně dostupném 
souboru údajů Komunitní demografický model mezinárodní migrace (Community Demographic 
Model International Migration, CDM-IM). Statistiky o obousměrných migračních tocích jsou 
rovněž uvedeny v databázi Determinanty mezinárodní migrace mezi zeměmi (Determinants of 
International Migration, DEMIG), která obsahuje data o obousměrných migračních tocích až pro 
34 zemí ve sledovaném období 1946–2011. Databáze rovněž uvádí rozdělení podle pohlaví, 
pokud bylo v daném případě k dispozici. 

 
d  Abel, Samir a Sander, 2013. 

e Raymer et al., 2013. 

f  Nawrotzki a Jiang, 2015. 
 

 
Data o migračních tocích výše popsaného typu zahrnují osoby, které migrovaly (nebo se usadily) legálně 

na základě víz nebo povolení ke vstupu. Většina těchto dat nezachycuje nelegální migrační toky, které 

představují „pohyb, který probíhá v rozporu s regulačními normami země původu, tranzitní země a cílové 

země“.25
 

 
 

25 IOM, 2017a. 
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Zde je důležité rozlišovat mezi nelegálními migračními toky a nelegálními migranty. Tyto pojmy spolu 

souvisí, ale jsou z konceptuálního a praktického hlediska odlišné, i když jsou často nesprávně používány 

synonymně.26 Jak je uvedeno výše v této kapitole, může osoba například vstoupit do země legálně na 

základě platného víza (její vstup do země tak není nelegální) a následně například zůstat déle, než je 

dovoleno, nebo porušit podmínku víza a stát se nelegálním migrantem. Odhady populace nelegálních 

migrantů byly pojednány v předchozím oddíle. Další informace o nelegálních migračních tocích viz 

příloha C. 

 
 

Obchodování s lidmi a převaděčství migrantů 
 

Součástí obchodování s lidmi často bývají přesuny v rámci zemí nebo přes hranice států. 

V různých kontextech se migranti (včetně pracovníků, žadatelů o azyl a vnitřně vysídlených 

osob) mohou stát oběťmi obchodování s lidmi. Vzhledem k utajované povaze této činnosti 

a jejímu nedostatečnému hlášení je však systematický sběr dat problematický a globální 

odhady obchodování s lidmi jsou omezené. Informace o dostupných datech a o práci IOM v této 

oblasti viz příloha D. 
 

Globální data o převaděčství migrantů po souši, ve vzduchu a po moři nejsou dostupná. 

Tragédie převáděných migrantů často dovolují nahlédnout do potenciálního rozsahu těchto 

pohybů a jejich rizik. V souvislosti s rostoucí potřebou lépe porozumět dynamice převaděčství 

migrantů proběhly v posledních letech snahy o rešerši dostupných dat a výzkumu (viz například 

McAuliffe a Laczko, 2016). 
 

Definice pojmů obchodování s lidmi a převaděčství migrantů viz příloha A. 
 
 
 
 
 

 
Úmrtí migrantů a Projekt zaměřený na nezvěstné migranty IOM 

 
Po tragických událostech z října 2013, kdy ve dvou potopených lodích u italského ostrova 

Lampedusa zemřelo odhadem 368 migrantů, začala IOM sbírat a shromažďovat informace 

o migrantech, kteří zmizí nebo jsou pohřešováni na migračních trasách po celém světě v rámci 

svého Projektu zaměřeného na nezvěstné migranty (Missing Migrants Project, MMP). Informace 

o obětech z řad migrantů jsou shromažďovány denně a zveřejňovány v online databázi MMP 

spravované Globálním centrem pro analýzu migračních dat (GMDAC). MMP rovněž provádí 

analýzy otázek a údajů spojených s úmrtími migrantů. Zdroji dat jsou mimo jiné oficiální 

záznamy pobřežních hlídek a policejních lékařů, příběhy v médiích, zprávy neziskových 

organizací a agentur OSN a rozhovory s migranty. Sběr dat je spojen s celou řadou výzev. 

K většině úmrtí například dochází mezi nelegálními migranty, a tedy často na moři nebo v těžko 

přístupných oblastech (zvolených proto, aby se migranti vyhnuli odhalení), což znamená, že těla 

často nejsou nalezena. Jen málo oficiálních zdrojů shromažďuje a zveřejňuje data o úmrtí 

migrantů. Spoléhání na výpovědi migrantů a mediální zdroje rovněž může být problematické 

vzhledem k nepřesnostem a neúplnostem. 
 

 
 

26 McAuliffe, 2017. 
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Podle MMP IOM v roce 2016 zemřelo nebo zmizelo 7 927 migrantů, což je o 26 procent více, 

než byl počet úmrtí a zmizení zaznamenaný v roce 2015 (6 281). Počet úmrtí a zmizení 

zaznamenaný ve Středozemním moři vzrostl v roce 2016 o 36 procent, z 3 785 v roce 2015 na 

5 143 v roce 2016. Ve Středozemním moři došlo k více než 60 procentům úmrtí a zmizení 

migrantů zaznamenaných MMP v obou letech. Téměř 1 400 úmrtí a zmizení migrantů bylo 

v roce 2016 zaznamenáno v Severní Africe v důsledku drsného podnebí, násilí a zneužívání, 

nebezpečných přepravních podmínek, nemocí a vyhladovění. Čísla týkající se dalších regionů 

jsou uvedena níže. 
 

 

Zaznamenaná úmrtí a zmizení migrantů na celém světě, 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: IOM, n.d.i. 

Poznámka:  Čísla vyjadřují úmrtí, k nimž došlo během procesu migrace. Čísla odrážejí pouze ty incidenty, o nichž IOM ví. 
Neznámý počet úmrtí zůstává nenahlášen, a tato data tak představují minimální odhady. Čísla zahrnují jak 
nalezená těla, tak migranty, kteří zmizeli a jsou považováni za mrtvé. Názvy a hranice vyznačené na této mapě 
nemusí nutně znamenat oficiální uznání nebo přijetí ze strany IOM. 

 

 
Více informací o MMP viz https://missingmigrants.iom.int/about. Neustále jsou doplňovány 

nové zdroje dat a probíhají snahy o zlepšení sběru dat na celém světě. Problémy spojené se 

sběrem dat o úmrtí migrantů podrobněji viz http://missingmigrants.iom.int/methodology. 

https://missingmigrants.iom.int/about
http://missingmigrants.iom.int/methodology
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Programy asistovaných dobrovolných návratů a reintegrace IOM 
 

IOM realizuje programy asistovaných dobrovolných návratů a reintegrace (AVRR) již od roku 

1979. Podpora migrantů ze strany IOM v rámci AVRR zahrnuje celou řadu aktivit, zejména: 

poskytování poradenství před odjezdem, nákup letenek, administrativní a cestovní podporu a, 

pokud je to možné, poskytování reintegrační asistence. 
 

Mezi lety 2005 a 2014 IOM v průměru v rámci AVRR poskytla asistenci 34 000 migrantům 

ročně. S rostoucím objemem migrace v posledních letech počet návratů také výrazně vzrostl. 

V roce 2016 byla podpora v rámci AVRR poskytnuta 98 403 migrantům navracejícím se ze 110 

hostitelských nebo tranzitních zemí do 161 zemí nebo teritorií původu. To představuje 

41procentní nárůst oproti roku 2015 (69 540). Z 98 403 příjemců podpory AVRR v roce 2016 

bylo přibližně 32 procent žen a 27 procent dětí. Více než 3 procenta těchto vracejících se 

migrantů představovaly oběti obchodování, nezletilí migranti bez doprovodu nebo migranti 

s potřebami v oblasti zdraví. Přibližně 39 000 příjemcům byla poskytnuta peněžitá a/nebo 

nepeněžitá finanční podpora před odjezdem do země nebo teritoria původu nebo po příjezdu na 

místo. 
 

 

10 hostitelských/tranzitních zemí a zemí/teritorií původu s největším 
počtem příjemců AVRR (2016) 

 

Hostitelské nebo tranzitní země Země nebo teritoria původu 

Německo 54 006 Albánie 17 976 
Řecko 6 153 Irák 12 776 
Rakousko 4 812 Afghánistán 7 102 
Niger 4 788 Srbsko 6 978 
Nizozemsko 4 635 Kosovo/UNSC 1244 5 889 
Belgie 4 117 Etiopie 5 675 
Jemen 2 594 Bývalá jugoslávská republika Makedonie 4 986 
Finsko 2 116 Íránská islámská republika 4 485 
Džibutsko 1 803 Ukrajina 3 438 
Norsko 1 459 Ruská federace 2 058 

 

 
Jak je patrné z výše uvedené tabulky, v roce 2016 se většina příjemců AVRR (83 %) vrátila 

z Evropského hospodářského prostoru (EEA) a Švýcarska, zejména pak z Německa, Řecka, 

Rakouska, Nizozemska a Belgie. Návraty ze zemí EEA a Švýcarska vzrostly z 55 851 v roce 

2015 na 81 671 v roce 2016. Z nedávných trendů rovněž vyplývá, že jsou stále častější návraty 

z jihu na jih, včetně návratů z tranzitních zemí. V roce 2016 například představovaly návraty 

z Nigeru a Maroka do zemí, jako je Kamerun, Guinea, Guinea-Bissau a Senegal, více než 

6 procent celkového globálního počtu. Hlavní regiony původu příjemců AVRR v roce 2016 byly 

Jihovýchodní Evropa, Východní Evropa a Střední Asie (49 % všech příjemců), Asie a Tichý oceán 

(16 %) a Blízký východ a Severní Afrika (16 %). Společně 10 nejčastějších zemí a teritorií původu 

představovalo 72 procent celkového počtu příjemců AVRR. 
 

Více informací viz www.iom.int/assisted-voluntary-return-and-reintegration a www.iom.int/ 

sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/AVRR-2016-Key-
highlights.pdf. 

http://www.iom.int/assisted-voluntary-return-and-reintegration
http://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/AVRR-2016-Key-Highlights.pdf
http://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/AVRR-2016-Key-Highlights.pdf
http://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/AVRR-2016-Key-Highlights.pdf
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Migrující pracovníci 
 

Poslední dostupné odhady globálního počtu migrujících pracovníků, které jsou založeny na údajích z roku 

2013, udávají počet přibližně 150,3 miliony, což představuje asi dvě třetiny globálního počtu 

mezinárodních migrantů (232 milionů) v daném roce.27 Ve vztahu ke globální populaci mezinárodních 

migrantů v produktivním věku – tedy starších 15 let (207 milionů) – představovali migrující pracovníci 

více než 70 procent. Z řady různých důvodů jsou však tato globální čísla pravděpodobně 

podhodnocená.28  I když jsou dostupné dřívější globální odhady počtu migrujících pracovníků (36–42 

milionů v roce 1995, 86,2 miliony v roce 2000 a 105,5 milionu v roce 2010), ILO upozorňuje, že je není 

možné srovnávat s údaji z roku 2013 vzhledem ke změnám v definicích, metodice sběru dat a jejich 

zdrojích. 
 

V roce 2013 byla většina migrujících pracovníků – odhadem 112,3 miliony (75 %) – v zemích s vysokým 
příjmem a dalších 34,4 miliony (23 %) v zemích se středním příjmem. Pouze asi 2 procenta pracujících 
migrantů se vydalo do cílových zemí s nízkým příjmem. Podíl pracujících migrantů na celkovém počtu 
pracovních sil byl v jednotlivých skupinách zemí podle výše příjmů relativně nízký (přibližně 1,4 %) a velmi 
podobný v zemích s nízkým a středním příjmem, ale mnohem vyšší (16,3 %) ve skupině zemí s vysokým 
příjmem. 

 
Mužů bylo mezi pracujícími migranty v roce 2013 téměř o 17 milionů více než žen, tj. 83,7 milionů mužů 

(55,7 %) a 66,6 milionů žen (44,3 %) v kontextu, kdy muži měli větší zastoupení mezi mezinárodními 

migranty v produktivním věku (107,2 miliony ku 99,3 milionům). Podrobnější rozdělení viz tabulka 3. 
 

 
Tabulka 3. Migrující pracovníci podle pohlaví a úrovně příjmu v cílových zemích 

(2013) 
 

 
Nízký příjem Nižší střední 

příjem 

Vyšší střední 

příjem 
Vysoký příjem

 
Globálně celkem

 

M Ž 

Migrující 

pracovníci 1,8 1,8 

(v milionech) 
 

Jako podíl 

všech  

migrujících          1,2 1,2 
pracovníků (%) 

Celkem 

 
3,5 

 
 
 

 
2,4 

M Ž 

 
9,4 7,5 

 
 
 

 
6,3 5,0 

Celkem 

 
16,9 

 
 
 

 
11,2 

M Ž 

 
10,4 7,2 

 
 
 

 
6,9 4,8 

Celkem 

 
17,5 

 
 
 

 
11,6 

M Ž 

 
62,1 50,1 

 
 
 

 
41,3 33,3 

Celkem 

 
112,3 

 
 
 

 
74,7 

M Ž 

 
83,7     66,6 

 
 
 

 
55,7     44,3 

Celkem 

 
150,3 

 
 
 

 
100 

 
Zdroj: Podle ILO, 2015. 

 

 
Většina migrujících pracovníků v roce 2013 působila ve službách (106,8 milionů neboli 71,1 %). Zbývající 
migranti pracovali ve výrobě a stavebnictví (26,7 milionů neboli 17,8 %) a zemědělství (16,7 milionů neboli 
11,1 %). Z více než 70 procent migrantů pracujících ve službách pracovalo téměř 8 procent v domácnosti. 

 

 
27 Obsah tohoto pododdílu je založen na ILO, 2015. Vysvětlivky, hlubší analýza, omezení a upozornění spojená 

s prezentovanými čísly a trendy jsou uvedena v tomto dokumentu. Obecnější informace o zaměstnancích pocházejících 
z cizích zemí v zemích OECD jsou dostupné v OECD, n.d.b. 

28 Viz například ILO, 2015. 
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Odhadovaný počet migrujících pracovníků pracujících v domácnosti v roce 2013 představoval 11,5 

milionu, což je více než 17 procent všech pracovníků v domácnosti (67,1 milionu) a více než 7 procent 

všech migrujících pracovníků. Z uvedených 11,5 milionu bylo 8,45 milionů žen a 3,07 milionů mužů. 

Migrující pracovníci pracující v domácnostech byli v převážné většině v zemích s vysokým příjmem, což 

platí jak pro ženské, tak pro mužské migrující pracovníky v domácnostech (viz obrázek 5). Práce IOM 

spojená se zdravím migrantům, o níž pojednává níže uvedený rámeček, je relevantní zejména pro 

migrující pracovníky a uprchlíky (viz následující oddíl). 
 

 

Obrázek 5. Migrující pracovníci v domácnosti podle úrovně příjmu cílové země a 
pohlaví v roce 2013 (v milionech) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Zdroj: ILO, 2015. 
 
 
 
 

Práce IOM spojená se zdravím migrantů 
 

Prostřednictvím Divize pro zdraví migrantů IOM poskytuje a podporuje preventivní a léčebné 

zdravotnické programy. Na žádost vlád přijímajících zemí IOM provádí vyšetření fyzického 

a duševního zdraví migrantů před odjezdem, ať už pro účely přesídlení, zaměstnání v zahraničí 

nebo získání dočasných či trvalých víz. Mezi konkrétní služby patří testování a kontroly na 

tuberkulózu; testy na HIV, syfilis a hepatitidu; fyzická vyšetření; laboratorní diagnostické služby; 

doprovodné lékařské služby a imunizace před odjezdem. 

 
Tato lékařská vyšetření přispívají k rozšiřování epidemiologických poznatků o konkrétních 

populacích migrantů, což umožňuje realizaci programů a intervencí založených na důkazech. 

Sběr dat je v kancelářích IOM v jednotlivých zemích standardizován a centralizován, což IOM 

rovněž umožňuje snižovat čas potřebný na zpracování, šetřit zdroje a propojit všechny aktivity 

v oblasti zdraví migrantů na úrovni zemí. IOM je rovněž v procesu vytváření archivu lékařských 

údajů, který usnadní analýzu aktuálních a historických provozních údajů. 
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V roce 2015 provedla IOM více než 346 000 lékařských vyšetření migrantů ve více než 80 

zemích, a sice jak imigrantů (65 %), tak uprchlíků (35 %). Většina vyšetření byla provedena v Asii 

(45 %), po níž následovala Afrika (29 %), Blízký východ (14 %) a Evropa (13 %). V roce 2016 

provedla IOM téměř 450 000 lékařských vyšetření (52 % imigrantů a 48 % uprchlíků), což oproti 

roku 2015 představovalo 27procentní nárůst. Opět byla většina vyšetření provedena v Asii (35 

%), po níž následovala Afrika (30 %), Blízký východ (23 %) a Evropa (12 %). Tato čísla odrážejí 

stále rostoucí počet aktivit IOM v oblasti lékařských vyšetření za posledních pět let. 
 

Od roku 2012 IOM spolupracuje s americkými agenturami na vytváření a realizaci očkovacího 

programu pro uprchlíky směřující do USA v kontextu programu Spojených států pro přijetí 

uprchlíků (Refugee Admissions Program). Cílem tohoto programu je provést očkování v rané 

fázi procesu přesídlení a ochránit tak uprchlíky před mnoha běžnými nemocemi, jimž lze 

zabránit očkováním. Do konce roku 2015 byl tento program implementován ve více než 12 

zemích. Celkem byl program mezi lety 2012 a 2016 implementován ve 21 zemích a jedno nebo 

dvě očkování obdrželo více než 215 000 uprchlíků. Pro více informací o zdraví migrantů viz 

www.health.iom.int/. 
 
 
 

Remitence 
 

Remitence jsou peněžní nebo nepeněžité převody prostředků uskutečněné migranty přímo rodinám nebo 

komunitám v zemích původu. Světová banka shromažďuje globální údaje o remitencích bez ohledu na 

bezpočet nedostatků, odlišných definic a metodologických změn při sestavování přesných statistik.29  Její 

údaje však nezachycují nezaznamenané toky prostřednictvím formálních nebo neformálních kanálů, 

a skutečný objem globálních remitencí tak pravděpodobně bude vyšší než dostupné odhady.30 Navzdory 

těmto omezením dostupná data za posledních několik desetiletí odrážejí celkový nárůst ze 126 miliard 

USD v roce 2000 na 575 miliard USD v roce 2016, i když v posledních dvou letech došlo k poklesu. Mezi 

lety 2014 a 2015 celosvětově (přicházející) remitence poklesly přibližně o 2,7 procent z 598 miliard USD 

v roce 2014 na 582 miliard USD v roce 2015 a o další 1,2 procenta mezi lety 2015 a 2016. V souladu 

s tímto trendem také remitence do rozvojových zemí (které představují většinu globálního celkového 

objemu) dva roky po sobě klesaly, což je trend, který Světová banka za poslední tři desetiletí 

nezaznamenala. Nicméně však již od 
 
 
 
 
 

29 Obsah většiny tohoto pododdílu, není-li uvedeno jinak, je založen na údajích Světové banky týkajících se migrace a 
remitencí, dostupných z World Bank, n.d.b; a publikací na toto téma, dostupných z World Bank, n.d.c. Hlavními zdroji 
informací jsou zejména roční soubory údajů o remitencích Světové banky (World Bank, n.d.b), Migration and 
Development Brief 25 (World Bank, 
2015), Migration and Development Brief 26 (World Bank, 2016b), Migration and Development Brief 27 (World Bank, 
2017a) a její tisková zpráva ze dne 21. dubna (World Bank, 2017b). Vysvětlivky, hlubší analýza, omezení, metodologie a 
upozornění spojená s prezentovanými čísly a trendy jsou uvedena v těchto zdrojích a dále v příručkách Factbook on 
Migration and Development Světové banky včetně posledního vydání z roku 2016. 

30 Světová banka, 2016a. 

https://health.iom.int/
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poloviny 90. let 20. století remitence výrazně přesáhly výši oficiální rozvojové pomoci (ODA),31 která je 

definována jako vládní pomoc určená na podporu ekonomického rozvoje a blahobytu rozvojových zemí.32
 

 
V roce 2016 byly Indie, Čína, Filipíny, Mexiko a Pákistán (v sestupném pořadí) pěti zeměmi s největším 

objemem remitencí, i když Čína a Indie byly daleko před ostatními s celkovými příchozími remitencemi ve 

výši přesahující 60 miliard USD v každé z těchto zemí (viz tabulka 4). Každá ze zbývajících tří zemí 

v uvedeném roce přijala méně než 30 miliard USD. Mnoho z těchto zemí se na předních místech drží po 

celou dobu v rámci tohoto století. Pokud se však na remitence díváme z pohledu procenta HDP, byl 

v roce 2016 na prvním místě Kyrgyzstán (35,4 %) a následoval Nepál (29,7 %), Libérie (29,6 %), Haiti (27,8 

%) a Tonga (27,8%). 
 

Hlavním zdrojem remitencí jsou téměř vždy země s vysokým příjmem. Již celá desetiletí jsou Spojené 

státy zemí s nejvyšším objemem odchozích remitencí, které v roce 2015 činily 61,38 miliard USD, přičemž 

následovala Saúdská Arábie (38,79 miliard) a Švýcarsko (24,38 miliard). Čína, kterou Světová banka 

klasifikuje jako zemi s vyšším středním příjmem, je rovněž jedním z hlavních zdrojů remitencí (vedle toho, 

že je mezi největšími příjemci) – v roce 2015 zde odchozí remitence představovaly 20,42 miliard USD. 

Zemí s pátým nejvyšším objemem odchozích remitencí byla v roce 2015 Ruská federace (19,7 miliard 

USD). Další podrobnosti a trendy jsou patrné z tabulky 4.33
 

 

 

Tabulka 4. Země přijímající/odesílající nejvíce remitencí (2000–2015) (v miliardách 
USD při současném kurzu) 

 

Země přijímající nejvíce remitencí 

2000 2005 2010 2015 

Indie 12,84 Čína 23,63 Indie 53,48 Indie 68,91 

Francie 8,61 Mexiko 22,74 Čína 52,46 Čína 63,94 

Mexiko 7,52 Indie 22,13 Mexiko 22,08 Filipíny 28,48 

Filipíny 6,96 Nigérie 14,64 Filipíny 20,56 Mexiko 26,23 

Korejská republika 4,86 Francie 14,21 Francie 19,90 Francie 23,35 

Španělsko 4,86 Filipíny 13,73 Nigérie 19,75 Nigérie 18,96 

Turecko 4,56 Belgie 6,89 Německo 12,79 Pákistán 19,85 

Spojené státy 

americké 
4,40

 

 

Německo 6,87 
 

Egypt 12,45 
 

Egypt 16,58 

Německo 3,64 Španělsko 6,66 Bangladéš 10,85 Bangladéš 15,38 

Spojené království 3,61 Polsko 6,47 Belgie 10,35 Německo 15,36 
 

 
 
 
 
 
 

31 Viz například ibid. 

32 Viz například OECD, n.d.c, kde jsou rovněž obsaženy údaje o ODA. Rostoucí množství studií nyní zkoumá rozvojové, 
ekonomické a sociální dopady tohoto trendu. 

33 Rozpis pro rok 2016 nebyl v době publikace k dispozici. 
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Země odesílající nejvíce remitencí 

2000 2005 2010 2015 

Spojené státy 

americké 
34,40

 

Spojené státy 

americké 
47,25

 

Spojené státy 

americké 
50,78

 

Spojené státy 

americké 
61,38

 

Saúdská Arábie 15,40 Saúdská Arábie 14,32 Saúdská Arábie 27,07 Saúdská Arábie 38,79 

 
Německo 9,04 

 
Německo 12,71 

Ruská 21,45 
federace 

 
Švýcarsko 24,38 

Švýcarsko 7,59 Švýcarsko 9,99 Švýcarsko 16,88 Čína 20,42 

 
Francie 3,77 Spojené 9,64 

království 

 
Německo 14,68 

Ruská 19,70 
federace 

Spojené arabské 

emiráty 
3,68

 

 

Francie 9,48 

 

Itálie 12,89 

 

Německo 18,56 

Korejská 

republika 
3,65

 

 

Itálie 7,55 

 

Francie 12,03 

 

Kuvajt 15,20 

 
Izrael 3,26 

Ruská 6,83 
federace 

 
Kuvajt 11,86 

 
Francie 12,68 

Japonsko 3,17 Lucembursko 6,70 Lucembursko 10,64 Katar 12,19 

Nizozemsko 

 
3,13

 

Korejská 

republika 
6,67

 

Spojené arabské 

emiráty 
10,57

 

 

Lucembursko 11,35 

 

Zdroj: World Bank, n.d.b. (zobrazeno květen 2017). 

Poznámka:  Všechny údaje jsou v miliardách USD (současný kurz, nominální 
hodnota). 

 
 

Uprchlíci a žadatelé o azyl 
 

Na konci roku 2016 bylo zaregistrovaných celkem 22,5 milionu uprchlíků, přičemž 17,2 milionu bylo pod 

mandátem UNHCR a 5,3 milionu bylo zaregistrovaných pod Úřadem OSN pro palestinské uprchlíky na 

Blízkém východě.34 Celkový počet uprchlíků je nejvyšší, jaký kdy byl zaznamenán, i když se roční míra 

jejich přírůstku od roku 2012 zpomalila. Bylo zde rovněž 2,8 milionu osob, které požádaly o mezinárodní 

ochranu a čekaly na přidělení statusu uprchlíka a které se označují jako žadatelé o azyl. Z přibližně 

2 milionů prvoinstančních žádostí o azyl podaných v roce 2016 jich nejvíce obdrželo Německo, a sice 

více než 720 000; následovaly Spojené státy (262 000) a Itálie (123 000). 
 

UNHCR odhaduje, že na konci roku 2016 osoby mladší 18 let představovaly přibližně 51 procent 

celosvětové populace uprchlíků. Mezi lety 2003 a 2016 byl podle dostupných údajů podíl dětí v populaci 

uprchlíků velmi vysoký a pohyboval se mezi 41 a 51 procenty. Podíl žen byl ve stejném období poměrně 

stabilní, mezi 47 a 49 procenty. V souladu s širším globálním vývojem se rostoucí počet uprchlíků 

nacházel v městském prostředí: 

na konci roku 2016 se v městských oblastech vyskytovalo 60 procent z nich.35
 

 
34 Obsah tohoto oddílu je založen na UNHCR 2016 a 2017. Vysvětlivky, hlubší analýza, omezení, metodologie a upozornění 

spojená s prezentovanými čísly a trendy jsou uvedena v těchto dokumentech. Dalšími klíčovými zdroji informací jsou 
dřívější zprávy UNHCR o globálních trendech a databáze populačních statistik (dostupné z UNHCR, n. d.). 

35 Viz zprávy UNHCR 2016 a 2017 pro omezení spojená s těmito hodnoceními, pokud jde o věk, pohlaví a lokalitu. 
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Děti bez doprovodu a odloučené od rodiny podaly v roce 2016 odhadem 75 000 individuálních žádostí 

o azyl v 70 zemích, což představovalo pokles oproti výjimečně vysokému počtu žádostí v roce 2015 (98 

400), ale i tak se jednalo téměř o dvojnásobek počtu nahlášeného pro rok 2014.36  V souladu s globálními 

trendy v oblasti podaných žádostí o azyl byla v Německu podána více než polovina všech 

zaznamenaných žádostí od dětí bez doprovodu a odloučených od rodiny. 
 

Stejně jako v jiných letech, i v tomto roce přispěla k aktuálním číslům a trendům zejména dynamika 

nevyřešených nebo obnovených konfliktů. Z uprchlíků pod mandátem UNHCR na konci roku 2016 nejvíce 

pocházelo z následujících 10 zemí: Syrská arabská republika, Afghánistán, Jižní Súdán, Somálsko, Súdán, 

Demokratická republika Kongo, Středoafrická republika, Myanmar, Eritrea a Burundi, přičemž uprchlíků 

z těchto zemí bylo přibližně 13,5 milionu, tj. 79 procent celkového globálního počtu. Mnoho z těchto zemí 

je mezi hlavními zdroji uprchlíků již minimálně posledních pět let. 

 
Probíhající konflikt v Syrské arabské republice vedl k tomu, že počet uprchlíků z této země dosáhl již 

přibližně 5,5 milionu. Nestabilita a násilí, které dělá z Afghánistánu jeden z hlavních zdrojů uprchlíků již 

více než 30 let, pokračuje i nadále, a proto je Afghánistán druhou nejčastější zemí na světě, z níž lidé 

odcházejí, s 2,5 milionu uprchlíků; toto číslo je o něco nižší oproti roku 2015 (2,7 milionu), zejména díky 

osobám, které se vrátily z Pákistánu. Rozsáhlé násilí, které propuklo v Jižním Súdánu v polovině roku 

2016, vedlo k tomu, že se země stala třetí nejčastější zemí původu uprchlíků, jejichž počet na konci roku 

dosáhl 1,4 miliony. Uprchlíci z Afghánistánu, Jižního Súdánu a Syrské arabské republiky představovali 55 

procent všech uprchlíků pod mandátem UNHCR. Na obrázku 6 jsou znázorněny trendy v počtu uprchlíků 

z vybraných významných zdrojových zemí mezi lety 2000 a 2015. Dopad syrského konfliktu je z obrázku 

6 jasně patrný; v roce 2010 byla Syrská arabská republika zdrojem méně než 30 000 uprchlíků a žadatelů 

o azyl, zatímco se jednalo o třetí nejvýznamnější hostitelskou zemi s 1 005 500 uprchlíky, převážně 

z Iráku.37 

Obrázek 6. Počet uprchlíků podle hlavních zemí původu v roce 2016 (v milionech) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Zdroj: UNHCR, n.d. (zobrazeno 18. července 2017). 

Poznámka:  Čáry znázorňují pětileté trendy a křížky indikují údaje v rámci jednoho roku. Jižní Súdán se stal státem 
v roce 2011. 

 
 

36 Viz UNHCR, 2017, kde je uvedeno, proč jsou tyto údaje podhodnocené. 

37 UNHCR, 2010. 
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V roce 2016 bylo Turecko již třetí rok po sobě nejvýznamnější hostitelskou zemí na světě s 2,9 miliony 

uprchlíků, zejména Syřanů (2,8 milionu). Vzhledem k významnému podílu Syřanů v celosvětové populaci 

uprchlíků byly dvě další země, které se Sýrií sousedí – Jordánsko a Libanon – rovněž mezi 10 

nejvýznamnějšími hostitelskými zeměmi. Byl mezi nimi rovněž Pákistán a Íránská islámská republika 

jako dva hlavní hostitelé uprchlíků z Afghánistánu, země původu druhého největšího počtu uprchlíků. 

Zbývající země v první desítce představuje Uganda, Etiopie, Německo, Demokratická republika Kongo 

a Keňa. Naprostá většina uprchlíků se nacházela v sousedních zemích. Podle UNHCR nejméně rozvinuté 

země, jako je Kamerun, Čad, Demokratická republika Kongo, Etiopie, Keňa, Súdán a Uganda, 

představovaly útočiště pro 28 procent celkového globálního počtu (4,9 milionu uprchlíků). Pouze pokud 

počet uprchlíků vztáhneme na počet obyvatel státu, dostanou se do první desítky vysokopříjmové země, 

jako je Švédsko (páté místo) a Malta (deváté místo). Na obrázku 7 jsou znázorněny trendy v počtu 

uprchlíků ve významných hostitelských zemích mezi lety 2000 a 2015. 
 

 
Obrázek 7. Počet uprchlíků podle hlavních hostitelských zemí v roce 2016 (v 
milionech) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Zdroj: UNHCR, n.d. (zobrazeno 18. července 2017) 

Poznámka:  Čáry znázorňují pětileté trendy a křížky indikují údaje v rámci jednoho roku. 
 
 

Klíčovou součástí mandátu UNHCR je hledat pro uprchlíky trvalá řešení. V tomto kontextu rovněž UNHCR 

sestavuje statistiky s ohledem na tři tradiční řešení: dobrovolnou repatriaci, místní integraci a přesídlení. 

Pro mnoho uprchlíků je preferovaným řešením návrat domů. Jak však dokládají níže uvedená čísla, 

z různých důvodů jen velmi málo uprchlíků v daném roce řešení dosáhne, což přispívá k protahování řady 

nepříjemných situací, v nichž se uprchlíci nacházejí. 
 

Během roku 2016 se do země původu vrátilo více než 550 000 uprchlíků, což je více než dvojnásobný 

počet oproti roku 2015 a znatelný nárůst oproti předchozím letům. Většina z nich (384 000) se vrátila do 

Afghánistánu, zejména z Pákistánu. Zdlouhavé a obnovené konflikty přispívají k tomu, že míra 

dobrovolné repatriace je nízká – návraty mezi lety 2011 a 2015 představovaly pouhých 10 procent všech 

návratů za poslední dvě desetiletí. 
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I když je zjišťování počtu osob, které byly integrovány v místě, spojeno s řadou výzev, UNHCR odhaduje, 

že v roce 2016 uvádělo 23 zemí alespoň jednoho naturalizovaného uprchlíka (oproti 28 zemím v roce 

2015), přičemž v daném roce bylo naturalizovaných uprchlíků celkem 23 000 (ve srovnání s 32 000 v roce 

2015). Kanada, která v roce 2016 naturalizovala odhadem 16 300 uprchlíků (ve srovnání s 25 900 v roce 

2015), měla na naturalizacích nejvyšší podíl a o většinu zbývajících se postarala Francie, Belgie 

a Rakousko. 
 

Počet zemí zapojených do programů přesídlení UNHCR vzrostl z 33 v roce 2015 na 37 v roce 2016; 
zejména státy v Evropě a Latinské Americe zavedly nové přesídlovací programy nebo učinily nové 
závazky k přesídlení. Bez ohledu na tento nárůst i nadále většinu přesídlení uprchlíků v daném roce 
realizovaly tradiční země, tedy Austrálie, Kanada a Spojené státy. V roce 2016 bylo na celém světě do 
programu přesídlení přijato 190 000 uprchlíků, což představuje 77procentní nárůst oproti roku 2015 (107 
100). Hlavními příjemci byli v tomto případě uprchlíci ze Sýrie, Konga, Iráku a Somálska. Na obrázku 8 je 
uveden přehled statistik o přesídlení do nejčastějších zemí mezi lety 2000 a 2016. 

 

 

Obrázek 8. Počet uprchlíků přesídlených do hlavních cílových zemí přesídlení 
mezi lety 2000–2016 (v tisících) 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Zdroj: UNHCR, n. d. (zobrazeno 23. června 2017) 
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Role IOM v rámci přesídlování 

 
IOM zařizuje bezpečné a organizované cestování pro uprchlíky v rámci programů přesídlení 

i pro další zranitelné a ohrožené osoby, které se pohybují po jiných humanitárních cestách. 

Vedle klasických programů přesídlení a přijetí uprchlíků z humanitárních důvodů se více států 

zajímá o jiné formy přijímání, nebo je v současnosti provádí; jde například o humanitární víza, 

soukromé sponzorství, akademická stipendia a programy mobility pracovních sil. Údaje IOM 

o pohybu osob v rámci programu asistence při přesídlení odkazují na celkový počet uprchlíků 

a dalších ohrožených osob cestujících pod záštitou IOM z různých zemí do destinací po celém 

světě v rámci daného období. 
 

V průběhu kalendářních let 2015 a 2016 IOM podpořila asi 43 států v provádění přesídlování, 

humanitárního přijímání osob a relokací z více než 140 zemí, přičemž významné iniciativy byly 

realizovány v Afghánistánu, Etiopii, Iráku, Jordánsku, Keni, Libanonu, Malajsii, Nepálu, Thajsku, 

Turecku a Tanzanii. V roce 2015 cestovalo pod záštitou IOM v rámci asistovaného přesídlení 

celkem 126 867 osob do 30 států; hlavními národnostmi byli Syřané, Barmánci, Iráčané, 

Afghánci a Somálci. V roce 2016 cestovalo pod záštitou IOM v rámci asistovaného přesídlení 

celkem 204 937 osob do 39 států; hlavními národnostmi byli Syřané, Konžané, Iráčané, Afghánci 

a Somálci. Každý rok je rozložení pohlaví stejné – do třetích zemí přesídluje 51 procent mužů 

a 49 procent žen. Mezi lety 2010 a 2016 počet osob přesídlených IOM za rok vzrostl o více než 

103 procent. V roce 2010 bylo přesídleno více než 100 000 zranitelných a ohrožených osob, 

v roce 2016 se již jednalo téměř o 205 000. Tato skutečnost je z velké části dána nouzovým 

přesídlováním Syřanů a přijímáním iráckých a afghánských překladatelů/tlumočníků 

prostřednictvím zvláštních imigračních víz. Počet přesídlených Syřanů se začal zvyšovat 

v druhé polovině roku 2015, a sice zejména do Kanady, Spojeného království, Spojených států 

amerických a řady evropských zemí, jako je Německo a Švédsko. 
 

V rámci dohod o spolupráci poskytuje IOM klíčovým aktérům nezbytné informace a sdílí údaje 

s nejdůležitějšími partnery, jako je UNHCR, země, do nichž přesídlení probíhá, a agentury 

zajišťující usídlení v dané zemi. IOM úzce spolupracuje s UNHCR na pravidelném ověřování 

a slaďování agregovaných údajů týkajících se přesídlování, zejména pokud jde o počet osob, 

které odjedou. 

 
Pro více informací o aktivitách IOM spojených s přesídlováním viz: 
www.iom.int/resettlement-assistance. 

 

 

Vnitřně vysídlené osoby 
 

IDMC shromažďuje data o dvou typech vnitřního vysídlení: o nových vysídleních v rámci daného období 

a o celkovém počtu vnitřně vysídlených osob v daném okamžiku. Na konci roku 2016 došlo k 31,1 

milionu nových vnitřních vysídlení ve 125 zemích.38  Většina těchto případů byla způsobena náhlými 

katastrofami, 
 

38 Obsah tohoto oddílu je založen na IDMC, 2017 a IDMC, 2016. Vysvětlivky, hlubší analýza, omezení, metodologie 
a upozornění spojená s prezentovanými čísly a trendy jsou uvedena v těchto dokumentech. Rok 2016 byl prvním rokem, 
kdy IDMC vydalo jednu kombinovanou výroční zprávu zahrnující údaje pro konflikty a násilí i pro katastrofy. Dalšími 
významnými zdroji informací jsou dřívější zprávy IDMC s globálními odhady (dostupné zwww.internal-
displacement.org/global- report/) a databáze globálních vnitřních vysídlení (dostupné z IDMC, n. d.). 

http://www.iom.int/resettlement-assistance
http://www.internal-displacement.org/global-report/
http://www.internal-displacement.org/global-report/
http://www.internal-displacement.org/global-report/
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což byl případ 24,2 milionu nových vnitřních vysídlení celkem ve 118 zemích. Zbývající případy byly 

způsobeny konflikty a násilím obecně (6,9 milionu ve 37 zemích). V nejnovější zprávě IDMC znovu uvádí, 

že je obtížné rozlišovat mezi konfliktem a katastrofami jako bezprostředními příčinami vysídlení 

a zdůrazňuje rostoucí potřebu najít lepší způsoby, jak o vysídlení podávat hlášení, v kontextu většího 

počtu faktorů, které ho způsobují.39
 

 
Na konci roku 2016 byl celkový počet osob, které byly na celém světě vnitřně vysídleny v důsledku 

konfliktu a násilí obecně, 40,3 miliony, což představovalo pokles oproti 40,8 milionu v roce 2015 – 

nejvyššímu zaznamenanému počtu od roku 1998, kdy IDMC počty začalo sledovat. Stejně jako v případě 

trendů spojených s uprchlíky (jak je popsáno v předchozím oddíle), také zde protahující se a nové 

konflikty vedly k tomu, že celkový počet osob vnitřně vysídlených v důsledku konfliktů a násilí obecně se 

od roku 2000 téměř zdvojnásobil a po roce 2010 prudce vzrostl. Celkový globální počet osob vysídlených 

v důsledku katastrof není znám, i když probíhají snahy o nápravu této skutečnosti. Dostupná data ukazují, 

že za devět let od roku 2008 došlo ke 227,6 milionům případů vysídlení spojených s katastrofami. Data ze 

vzorových případů zdokumentovaná v roce 2015 rovněž ukazují, že dlouhodobé vysídlení na dobu od 

1 roku do 26 let se týká statisíců lidí. 
 

Od roku 2003 vedly konflikty a násilí v průměru k 5,3 milionům nových případů vysídlení ročně. To 

znamená, že každý den musí své domovy nuceně opustit přibližně 15 000 mužů, žen a dětí.40 Mezi lety 

2000 a 2015 byl průměrný počet dokonce ještě vyšší – 7,6 milionů ročně neboli 20 000 osob denně. 

Celkový počet nových případů vysídlení v roce 2016, tedy 6,9 milionů nových případů vysídlení, spadá 

mezi uvedené dva průměry, což odráží celkově rostoucí trend od roku 2003. V roce 2015 byl nejhůře 

zasaženou zemí, pokud jde o počet nových případů vysídlení, Jemen (2,2 milionu); následovala Syrská 

arabská republika (1,3 milionu) a Irák (1,1 milionu). V roce 2016 však Jemen, Syrská arabská republika 

a Irák (země, v nichž v roce 2015 dohromady došlo k více než polovině nových případů vysídlení na celém 

světě, tedy 8,8 milionů), zaznamenaly výrazně nižší počet případů,41 ale stále byly v první desítce zemí 

stejně jako mnoho dalších, které byly na tomto seznamu v roce 2015. Demokratická republika Kongo, což 

byla oblast, kde krize spojená s vysídlováním zůstala dlouho nepovšimnuta, byla na první příčce seznamu 

v roce 2016 (s 922 000 vysídlenými osobami) následovaná Syrskou arabskou republikou (824 000) 

a Irákem (659 000). Měříme-li nové případy vysídlení způsobené konflikty a násilím jako podíl celkové 

populace, je Syrská arabská republika opět na prvním místě (se 4 400 případy na 100 000 obyvatel), 

následuje El Salvador (3 600 na 100 000 obyvatel) a Libye (2 500 na 100 000 obyvatel). IDMC uvádí, že El 

Salvador byl v posledním desetiletí konzistentně jednou z nejnásilnějších zemí světa; vnitřní vysídlování 

způsobené násilím zločinců a gangů v zemi však zůstává převážně nepovšimnuté. 
 

Celkový počet 40,3 miliony osob vysídlených v důsledku násilí a konfliktů na konci roku 2016 sídlí v 56 

zemích a teritoriích a mezi zeměmi na předních příčkách není příliš mnoho obměn. Kolumbie (se 7 246 

000 vysídlenými osobami) a Syrská arabská republika (6 326 000) jsou daleko přede všemi a společně 

představují téměř třetinu globálního počtu. Následuje Súdán (3 300 000), Irák (3 035 000), Demokratická 

republika Kongo (2 230 000) a dále Jemen, Nigérie, Jižní Súdán, Ukrajina a Afghánistán. Více než 30 

milionů z celkového globálního počtu 40,3 milionů vysídlených osob se nachází v těchto 10 zemích. 

Kolumbie, Demokratická republika Kongo, Irák, Súdán a Jižní Súdán se v první desítce objevily každý rok 

od roku 2003. 
 

39 Vedle konfliktů, násilí obecně a náhlých přírodních katastrof globální údaje o vnitřním vysídlení neodrážejí řadu jiných 
kontextů, v nichž osoby prchají ze svých domovů, jako je například násilí spojené s kriminalitou, rozvojové projekty 
a krize, které nastupují pomaleji a jsou spojeny se suchem a změnou životního prostředí. Ve zprávě GRID 2016 IDMC 
poukazuje na své snahy shromažďovat data ohledně těchto forem vysídlení a popisuje, jak komplikovanou výzvu takové 
shromažďování představuje. (Viz například IDMC, 2016.) 

40 IDMC, 2017. 

41 IDMC uvádí možné důvody těchto změn, jako je stabilizace předních linií konfliktu, klid zbraní, omezení svobody pohybu 
a změny metodiky sběru dat. 
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Každý rok od roku 2008 bylo v důsledku katastrof nově vysídleno v průměru 25,3 miliony osob.42 Jedná se 

o mnohem vyšší počet osob, než je průměr spojený s konflikty a násilím, a toto číslo odráží náhodnou, 

nepředvídatelnou a nekontrolovatelnou povahu některých nebezpečí. Tento nepoměr bije do očí, zejména 

pokud porovnáme počet zemí s nově vysídlenými osobami: 118 v případě katastrof, 37 zemí v případě 

konfliktů a násilí. V roce 2016 (stejně jako v předchozích letech) katastrofy vyvolané jevy spojenými 

s klimatem a počasím, jako jsou záplavy a bouře, představovaly většinu z celkového počtu 24,2 milionů 

(23,5 milionu neboli 97 %). Od roku 2009 katastrofy vyvolané geofyzikálními jevy způsobily v průměru 

2 miliony případů vysídlení ročně a byly tak druhým nejčastějším globálním faktorem. Údaje pro rok 2016 

byly však výrazně pod průměrem – zaznamenáno bylo přibližně 700 000 nových případů vysídlení. Čína 

(7 434 000), Filipíny (5 930 000) a Indie (2 400 000) dosáhly v roce 2016 nejvyšších absolutních čísel. 

Stejně jako v předchozích letech celkový počet 24,2 miliony, i když je o něco nižší než klouzavý průměr, 

dalece převyšuje počty nových vysídlení spojených s konflikty a násilím, jak je patrné z obrázku 9. IDMC 

však uvádí, že výrazný podíl celkového globálního počtu osob nově vysídlených v důsledku katastrof je 

obvykle spojen s krátkodobými evakuacemi, které probíhají poměrně bezpečně a organizovaně. 
 

 
Obrázek 9. Nové případy vnitřně vysídlených osob (v milionech) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Zdroj: IDMC, n.d. (zobrazeno 23. června 2017). 

 
 
 
 

Matice pro sledování vysídlení IOM 
 

Matice pro sledování vysídlení (Displacement Tracking Matrix, DTM), sleduje vysídlení v zemích 

zasažených konflikty nebo přírodními katastrofami. Systém DTM je nastaven tak, aby 

zaznamenával, zpracovával a šířil informace o pohybech a vyvíjejících se potřebách vysídlených 

populací a migrantů. Data jsou sdílena ve formě map, infografik, zpráv, interaktivních webových 

vizualizací a exportů nezpracovaných nebo upravených dat. 
 

 
 
 

42 IDMC, 2017. 



SVĚTOVÁ ZPRÁVA O MIGRACI 
2018 

27                                                               
 

 

V závislosti na konkrétní situaci může systém shromažďovat informace o populacích, 

lokalitách, podmínkách, potřebách a zranitelnostech pomocí jednoho nebo více z následujících 

metodických nástrojů: 
 

(i)  Sledování mobility a meziodvětvových potřeb v konkrétních lokalitách, aby 
bylo možné zacílit podporu; 
(ii)  Sledování pohybů („toků“) a celkové situace v oblastech původu, tranzitních 
a cílových oblastech; 
(iii) Registrování jedinců a domácností, aby bylo možné vybrat příjemce podpory, 
zaměřit případnou zranitelnost a vytvářet programy; 
(iv) Provádění průzkumů pro shromažďování konkrétních informací od 
populací, které jsou předmětem zájmu. 

 
V roce 2015 systém DTM sledoval více než 14,5 milionu osob uprostřed konfliktů a přírodních 
katastrof ve 23 zemích. Data IOM 2015 a 2016 byla referenčními body pro řadu odhadů ohledně 

vnitřního vysídlení v různých zemích, které sestavilo IDMCg,h. V říjnu 2015 systém DTM 
vytvořil informační portál o migračních tocích do Evropy, který je dostupný na adrese 
http://migration.iom.int/europe. Portál zveřejňuje informace o trendech pohybů, tranzitních 
trasách a uvízlých a ztracených migrantech. 

 

Pro více informací o DTM IOM viz: www.globaldtm.info. 

 
g  IDMC, 2017. 

h  IDMC, 2016. 

 

Chybějící údaje a výzvy 
 

Jak je z různých míst této kapitoly patrné, se sběrem a analýzou dat o migraci je spojena řada 

nedostatků a výzev. V následujícím oddíle je uveden stručný přehled některých z těchto chybějících údajů 

a výzev. Existuje však již řada publikací zkoumajících tuto problematiku podrobněji, a proto 

doporučujeme čtenářům, kteří se o toto téma zajímají, aby se na tyto publikace zaměřili.43
 

 
Naše povědomí a porozumění v souvislosti s rozsahem mezinárodní migrace je primárně odvozeno 

z odhadů ohledně počtu mezinárodních migrantů nebo počtu osob žijících v danou chvíli mimo svou 

rodnou zemi. Dostupnost a kvalita údajů o počtu migrantů se však mezi jednotlivými zeměmi a regiony 

výrazně liší v důsledku omezení sběru dat, jako je například nemožnost některé klíčové charakteristiky 

posuzovat odděleně. Sčítání lidí, které je důležitým zdrojem údajů pro sledování počtu migrantů, se 

obvykle provádí jen jednou za deset let. Často se zaznamenávají pouze imigranti, a nikoliv emigranti, 

a není zdokumentován věk ani rok, kdy k migraci došlo.44 Některé země například nezaznamenávají zemi 

původu, a místo toho se zaměřují na občanství. Nedostatečná jednotnost konceptů a definic 

mezinárodních migrantů na mezinárodní a národní úrovni globální odhady ohledně počtu migrantů 

komplikuje. 
 

Data o migračních tocích jsou omezenější než data o počtech migrantů. Navzdory rostoucímu úsilí 

shromažďovat data o migračních tocích z národních zdrojů a zlepšit jejich srovnatelnost a standardizaci 

nejsou data o 
 
 
 

43 Viz například Poulain, Perrin a Singleton, 2006; Raymer a Willekens, 2008; de Beer et al., 2010; Kraler a Reichel, 2011. 

44 Willekens, 2016. 

http://migration.iom.int/europe
http://www.globaldtm.info/
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dynamice mezinárodní migrace ve většině zemí světa k dispozici.45  UN DESA zkompiloval údaje o tocích 

pouze pro 45 zemí a OECD podává zprávu o migračních tocích v některých svých členských státech. 

V obou souborech údajů se však délka pobytu definující, kdy se jedná o migraci, a informace 

o ohrožených osobách mohou lišit, což znemožňuje analýzu. Ještě méně informací je k dispozici ohledně 

rozsahu, vzorců a dynamiky nelegálních migračních toků vzhledem k utajované a nestabilní povaze této 

formy migrace.46  Nedávný nárůst těchto toků přes Středozemní moře vedl některé aktéry ke snahám 

zlepšit sběr dat o pohybech do Evropy, ale poměrně málo toho víme o počtech, vzorcích 

a charakteristikách v jiných částech světa.47
 

 
Povědomí o globálním rozsahu a charakteristikách migrace za prací je založeno primárně na odhadech 

ILO. Tyto údaje pravděpodobně podceňují opravdový rozsah migrace vzhledem k řadě faktorů, jako je 

časté nezohledňování migračních pohybů za krátkodobou prací. Stejně jako v případě celkového 

globálního počtu migrantů jsou odhady počtu migrujících pracovníků a jejich charakteristik komplikované 

ze statistického a metodologického hlediska a z hlediska definic. Odhady globálních remitencí jsou 

každoročně publikovány Světovou bankou, ale opět jsou s těmito dostupnými údaji spojena různá 

metodologická upozornění a značná omezení. 
 

Řada aktérů, zejména UNHCR, IDMC, UNODC a IOM, usiluje o zlepšení dostupnosti a dosahu globálních 

dat o zranitelných populacích (jako jsou uprchlíci, žadatelé o azyl, vnitřně vysídlené osoby a oběti 

obchodování s lidmi), i když je sběr dat v podmínkách konfliktů, násilí a katastrof ze své podstaty obtížný. 

Metodologická, provozní a politická omezení jsou spojena s povahou nouzových situací a s vlastnostmi, 

zranitelností a „viditelností“ populace, která je posuzována. Nedostatek kvantitativních dat ohledně 

pohybů spojených se změnou životního prostředí, včetně změny klimatu, je významným problémem. 

Mimořádné obtíže působí zejména skutečnost, že tyto pohyby jsou způsobeny více faktory zároveň. 

Doklady dlouhodobých trendů spojených s katastrofami, jako je délka vysídlení a následné pohyby 

a trajektorie, rovněž nejsou časté. Tyto nedostatky jsou dobře známy a v současnosti probíhají snahy 

o inovace a překonání těchto překážek. 
 
 

Závěr 
 

V posledních letech nesporně došlo k nárůstu množství dostupných informací a poznatků a zároveň 

i zájmu o téma migrace na celém světě. Částečně v důsledku masových pohybů migrantů (včetně 

uprchlíků) a rostoucího zájmu o mezinárodní spolupráci v otázkách migrace vlády, mezinárodní 

organizace a další aktéři usilují o vybudování širší empirické základny v souvislosti s rozsahem 

a charakteristikami migrace na celém světě. Na globální úrovni rovněž existují významné mezery ve 

znalostech. Jak je z této kapitoly patrné, dostupné informace jsou v mnoha ohledech omezené 

a fragmentované, přičemž více informací je k dispozici o některých zemích a regionech než o jiných. Se 

sběrem a srovnáváním dat o specifických aspektech migrace je spojeno obrovské množství výzev. 

I přesto a navzdory měnícím se příčinám a vzorcům migrace, je zde však silná iniciativa zaměřená na 

zlepšení dostupnosti a kvality globálních dat o mezinárodní migraci prostřednictvím inovací 

a kooperativních snah, čemuž částečně pomůže skutečnost, že je tato problematika zahrnuta do Agendy 

pro udržitelný rozvoj 2030,48   a technologická transformace. 

 

 
45 UN DESA, 2015c; Vezzoli, Villares-Varela a de Haas, 2014; Lemaitre et al., 2007; Poulain, Perrin a Singleton, 2006. 

46 Kraler a Reichel, 2011. 

47 McAuliffe a Mence, 2017. 

48 UN DESA, 2015e. 
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V této kapitole jsme prezentovali globální přehled problematiky spojené s migrací a migranty na základě 

aktuálně dostupných dat. Bez ohledu na chybějící údaje a výzvy znemožňující pohled v širším globálním 

kontextu je možné vyvodit řadu obecných závěrů. Dostupná data mohou osvětlit dynamiku a trendy 

v globální migraci a přispívají k informovanému rozhodování. Zároveň také vypráví příběh. 
 

I když víme, že většina lidí na světě i nadále žije v zemi, v níž se narodili, stále více lidí žije také v jiných 

zemích, zejména v těch v rámci svého regionu. Zároveň jich řada migruje do vysokopříjmových zemí, 

které mohou být vzdálenější. Mezinárodní migranti představují malou – i když rostoucí – část světové 

populace. Globální data o počtu nelegálních migrantů jsou na druhou stranu nedostupná. 
 

Aby bylo možné lépe porozumět globálním trendům v oblasti legální migrace, jsou nutné inovace 

a zlepšení, aby bylo možné hodnotit i více než jen asi 45 zemí, pro něž jsou informace v současné době 

dostupné. Rovněž roste povědomí o tom, že lidé na celém světě při migraci umírají, zejména pokud 

využívají utajené kanály spoléhající se na služby pašeráků a převaděčů. Tento typ informací je poměrně 

nový a jejich kvalita a rozsah vyžaduje zlepšení. 
 

Práce je hlavním důvodem, proč lidé migrují do zahraničí, a migrující pracovníci představují velkou 

většinu celosvětového počtu mezinárodních migrantů. Většina z nich žije ve vysokopříjmových zemích 

a pracuje v sektoru služeb. Muži jsou mezi migrujícími pracovníky častější než ženy, přičemž migrující 

muži se rovněž ve větší míře podílejí na trhu práce než migrující ženy. Většina zemí posílajících nejvíce 

remitencí mezi lety 2000 a 2015 zůstala stejná, stejně jako se nezměnily země, které nejvíce remitencí 

přijímají. Celkový objem toků remitencí mezi lety 2000 a 2016 pak výrazně vzrostl. 
 

V neposlední řadě je pak globální vysídlení způsobené konflikty, násilím obecně a dalšími faktory na 

rekordně vysoké úrovni. Protahující se, nevyřešené a opakující se konflikty a násilí vedly k prudkému 

vzestupu počtu uprchlíků na celém světě, přičemž významnou část z nich představují ženy a děti. I když 

hrstka zemí i nadále uprchlíkům nabízí řešení, celkově je tato pomoc nedostatečná na to, aby pokryla 

globální potřeby. Podobné faktory vedly k vysídlení milionů osob v rámci jejich vlastních zemí, přičemž 

vysídlení spojené s konflikty a násilím se od roku 2000 téměř zdvojnásobilo. V každém sledovaném roce 

však počet nových případů vysídlení spojených s náhlými katastrofami vysoce převýšil počet případů 

způsobených konflikty a násilím a je patrné, že je v této souvislosti třeba zlepšit sběr kumulativních dat. 

Rovněž jsou nezbytná lepší data ohledně pohybů spojených se změnou životního prostředí, včetně změn 

způsobených dopady klimatické změny. 


