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Vážený pane Vaňku, 

děkujeme Vám za Váš zájem o ochranu vnějších hranic Evropské unie (EU) a 
českou podporu ostatním členským státům a dalším zemím při zvládání migračního 
tlaku.  

Ministerstvo vnitra ČR (MVČR) při výkonu státní správy v oblasti migrace a 
ochrany hranic spolupracuje s řadou národních i mezinárodních aktérů, díky čemuž 
získává velice dobrý přehled o celkovém dění na vnějších hranicích EU i v 
sousedních třetích zemích. Vedle informací získávaných prostřednictvím sítě 
zastupitelských úřadů či dobře nastavené bilaterální spolupráce se jedná zejména o 
monitoring prováděný institucemi a agenturami EU, jako např. Frontex či EASO. Tím 
je zajištěn přístup k aktuálním informacím z různých zdrojů na operativní, technické a 
strategické úrovni. 

Země ležící ve východním Středomoří a podél navazující západobalkánské 
trasy byly v prvních měsících roku 2020 vystaveny zesílenému migračnímu tlaku, 
zejména díky tureckým krokům na turecko-řecké hranici. Rádi bychom Vás ujistili, že 
vláda ČR si byla od prvního okamžiku vědoma závažnosti této situace i možných 
dopadů na ČR, a proto ihned reagovala. První místopředseda vlády a ministr vnitra 
Jan Hamáček se dne 4. března 2020 zúčastnil mimořádného zasedání Rady pro 
spravedlnost a vnitřní věci (Rada JHA) v Bruselu, kde vyjádřil plnou podporu Řecku i 
dalším zemím při zvládání této situace. Po diskusi vlády a Parlamentu ČR, ČR bez 

*MVCRX04Z5HZL* 
MVCRX04Z5HZL 

prvotní identifikátor 



 2 

odkladu reagovala na řeckou žádost o technickou a materiální pomoc v rámci 
Unijního mechanismu civilní ochrany, a to jako první členský stát EU. Osm kamionů s 
humanitární pomocí Řecku ve výši téměř 3 mil. Kč bylo dne 9. března 2020 úspěšně 
předáno řecké straně. Stejně tak došlo k posílení stávající policejní přítomnosti 
v Řecku vysláním 20 policistů a techniky. V neposlední řadě ČR nabídla Řecku 
okamžitou přímou finanční pomoc ve výši 1 mil. EUR na pokrytí dalších aktuálních 
potřeb. 

Výše popsaná podpora je součástí komplexní a propracované strategie ČR na 
řešení rizik spojených s nelegální migrací. Cílená podpora bude probíhat i během 
roku 2020, kdy prioritními zeměmi budou Severní Makedonie, Srbsko a Bosna a 
Hercegovina. ČR již v minulém roce poskytla Severní Makedonii pomoc ve výši 25 
mil. Kč. Kromě toho bylo z ČR od roku 2015 bilaterálně vysláno přes 1 700 policistů 
na podporu ochrany hranic zemím západního Balkánu. Více než 350 expertů bylo 
poskytnuto skrze unijní agentury EASO a Frontex. Konkrétně Řecku poté celková 
podpora čítá více než 79 mil. Kč. 

Vážený pane Vaňku, rádi bychom Vás ujistili, že MVČR využívá všech 
dostupných prostředků a kontaktů pro kvalitní monitoring situace na migračních 
trasách. Resort MVČR se ze všech sil snaží o informování nejen orgánů exekutivní 
moci, ale také široké veřejnosti prostřednictvím pravidelných zpráv v oblasti migrace, 
které jsou dostupné na internetových stránkách. Konkrétní kroky MVČR jsou poté 
pravidelně koordinovány a diskutovány jak vládou, tak Poslaneckou sněmovnou 
Parlamentu ČR tak, aby došlo k co nejlepšímu zacílení národní podpory a zajištění 
bezpečnosti ČR. 

 

 

                Mgr. Pavla Novotná 
                   ředitelka odboru     
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