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Aktivity ČR v oblasti migrace 
 

Souhrn aktivit 

Finanční pomoc vyčleněná na rok 2015 
(součet příspěvku v rámci spolupráce se třetími zeměmi a 
zapojování do společných aktivit/operací EU) 

200 000 000 Kč 

Finanční pomoc v roce 2014    85 000 000 Kč 

Vyslání lidských zdrojů do společných 
projektů EU v roce 2015 

60 expertů  

Vyslání lidských zdrojů do společných 
projektů EU v roce 2014 

32 expertů 

Další pomoc a aktivity - poskytnutí technického vybavení 
společných projektů EU – zejména nová 
nabídka letounu CASA 

- bilaterální rozvojová spolupráce 
(Moldavsko, Gruzie, Ukrajina), Pražský 
proces 

- zapojení do vojenských/civilních misí EU 
(Atalanta, EU CAP Nestor) 

 

1) Spolupráce se třetími zeměmi (zdrojové a tranzitní země migrace): 

Česká republika dlouhodobě podporuje přístup, který se zaměřuje především na řešení uprchlických 
problémů v přímo postižených regionech mimo EU. Takové řešení má pozitivní dopad na tyto 
země a regiony i na následné migrační tlaky směrem do EU. 

Konkrétní solidární opatření: 

- V lednu 2015 zřídila ČR Program Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech 
původu a prevenci velkých migračních pohybů. V rámci tohoto Programu se bude Česká 
republika aktivněji zapojovat do solidárních aktivit na přímou pomoc uprchlíkům, a to včetně 
společných programů EU. Česká republika uvolní na tento program 100 mil. Kč ročně. 
V rámci tohoto programu bude podpořeno následující (v roce 2015): 
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→ Navýšení finančního příspěvku ČR do probíhajícího regionálního Programu rozvoje a 
ochrany EU (RDPP) v Jordánsku, Libanonu a Iráku – o 5 mil. Kč 

→ Podpora rozvoje uprchlického tábora Zatárí v Jordánsku (s UNHCR) – 45 mil. Kč. 
→ Podpora turecké azylové a migrační infrastruktury – 10 mil. Kč. 
→ Podpora Kurdistánu při zvládání uprchlické krize – 20 mil. Kč. 
→ Zapojení ČR do regionálního Programu rozvoje a ochrany EU (RDPP) v severní 

Africe – 10 mil. Kč. 
→ Podpora srbské azylové a migrační infrastruktury – 10 mil. Kč. 

 

- Posílení programu MEDEVAC – ČR posílila svůj program MEDEVAC – především 
přítomností českých lékařských týmů v Jordánsku – ty jsou v roce 2015 do Jordánska vysílány 
každý měsíc – pro rok 2015 rozpočtováno 50 mil. Kč.  

 
- Přesídlení 15 syrských dětí s rodinami z Jordánska (celkem 70 osob) – v roce 2015 ČR 

přesídlí 15 syrských rodin z Jordánska s nemocnými/zraněnými dětmi – ty budou v ČR léčeny. 
Všem bude poskytnut azyl. 

 

- Další podpora – průběžné poskytování humanitární pomoci vnitřně vysídleným osobám a 
uprchlíkům (např. Irán, Libanon, Palestina), včetně podpory přijímajících komunit – cca 
40 mil. Kč ročně. 

 

- Další pomoc poskytnutá v roce 2014 
→ Příspěvek do Programu rozvoje a ochrany EU (RDPP) v Jordánsku, Libanonu a 

Iráku – 10 mil. Kč. 
→ Podpora bulharské azylové a migrační infrastruktury – 25 mil. Kč. 
→ Podpora turecké azylové a migrační infrastruktury – 10 mil. Kč. 

 

2) Zapojování ČR v rámci společných aktivit/operací agentur EU: 
 
Zapojení v roce 2014 
 

- Frontex (Agentura EU pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích) 
→ ČR se v roce 2014 zapojila do 22 společných operací agentury Frontex, jak 

prostřednictvím vyslání expertů, tak zapůjčením technického vybavení. Zapojení 
probíhalo vyváženě v operacích na vnějších vzdušných hranicích EU, východní 
pozemní hranici i jižní hranici námořní. Společných operací se v roce 2014 zúčastnilo 
celkem 22 vyslaných zástupců ČR.  
 

- EASO (Evropský podpůrný azylový úřad)  
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→ Zapojení do společných tzv. operačních plánů podpory členských států pod zvýšeným 
migračním tlakem, vysíláním expertů – v roce 2014 ČR vyslala 3 experty do Bulharska 
a Řecka. EASO v současné chvíli realizuje tyto operační plány podpory v Řecku, Itálii, 
Bulharsku a na Kypru. 

→ Zapojení i na úrovni působení (secondmentu) národních expertů přímo v úřadu. V roce 
2014 působili v agentuře celkem tři experti vyslaní MVČR. 

→ Expertní zapojení do aktivit spojených s utvářením a implementací společného 
evropského školení azylových úředníků. 

- Operace ATALANTA 
→ zapojení 3 vojenských expertů AČR v protipirátské operaci ATALANTA (velitelství 

operace v UK) 
- Mise EUCAP Nestor 

→ zapojení 1 civilního experta 

 
Plán na rok 2015 
 
 

- Nabídka poskytnutí letounu CASA pro společné unijní operace.  
 

- Celkem bylo nominováno 60 expertů pro zapojení do projektů v oblasti migrace, azylu a 
ochrany hranic v průběhu roku 2015. 

- Nabídka příspěvku ČR ve výši 10 mil. Kč na operaci ve Středomoří. 

- Frontex 
→ Aktuálně ČR reagovala na výzvu k účasti v operaci Triton (společná námořní operace 

v centrálním Středomoří) nabídkou policistů s profilem "debriefing a screening expert" 
– dva policisté působili v této operaci v průběhu ledna a února 2015.  
 

- EASO 
→ Zapojení ČR do pilotního projektu ke společnému posuzování žádostí o azyl (joint 

processing) – v roce 2015 ČR přispěla vysláním dvou expertů do tohoto projektu. 
 

- Delegace EU v Rijádu 
→ Od podzimu 2015 bude na delegaci EU působit bezpečnostní expert z ČR. 

 
 

3) Spolupráce v oblasti migrace se státy Východního partnerství: 
 

- Pražský proces 
→ Česká republika, jako iniciátor Pražského procesu (nyní pod vedením Polska), 

dlouhodobě podporuje realizaci projektů budování kapacit v rámci tohoto procesu 
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orientovaného na země východní Evropy. Česká republika se podílí na realizaci 
projektů, které se zaměřují na země na východ od hranic EU.  
 

- Bilaterální rozvojová spolupráce 
→ pomoc s budováním migračního poradenství a s řešením sociálních dopadů migrace a 

reintegrace v Moldavsku. 
→ Podpora udržitelných zdrojů obživy a zajištění zdravotní a sociální péče pro vnitřně 

vysídlené v Gruzii. 
→ Aktuálně podpora kolektivních center pro vnitřně vysídlené obyvatele na Ukrajině. 


