
Agentura v kostce



Co je to Frontex?
Frontex, Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž, 
poskytuje podporu členským státům EU a zemím přidruženým 
k Schengenu při správě vnějších hranic EU a při boji proti 
přeshraniční trestné činnosti.

Agentura je centrem excelence pro činnosti hraniční kontroly 
na vnějších hranicích EU a sdílí zpravodajské informace 
a odborné znalosti se všemi členskými státy EU, jakož i se 
sousedními zeměmi mimo EU, které jsou postiženy migračními 
trendy a přeshraniční trestnou činností.

V rámci svých četných úkolů agentura koordinuje rozmístění 
hraničních a pobřežních stráží společně s plavidly, letadly, 
hlídkovými vozy a dalším vybavením do zemí EU, které čelí 
mimořádnému tlaku na svých vnějších hranicích.

Hlavní úkoly
Nasazování v terénu Agentura poskytuje příslušníky 
donucovacích orgánů z členských států a zemí přidružených 
k Schengenu společně s plavidly, letadly a vybavením k ostraze 
hranic oblastem vnějších hranic, které potřebují dodatečnou 
pomoc. Vedle ochrany hranic zahrnují operace agentury 

Frontex úkoly související s bezpečností námořní plavby, 
bezpečnostními kontrolami, pátrací a záchrannou činností 
a ochranou životního prostředí.

Analýza rizik Agentura Frontex posuzuje rizika ohrožení 
bezpečnosti hranic EU. Vypracovává obraz modelů a trendů 
v oblasti nelegální migrace a přeshraniční trestné činnosti na 
vnějších hranicích. Agentura sdílí svá zjištění se zeměmi EU 
a Evropskou komisí a využívá je při plánování svých budoucích 
aktivit. Všechny činnosti agentury Frontex se řídí analýzou rizik.

Sledování situace Agentura Frontex neustále sleduje vnější 
hranice Evropské unie a poskytuje aktuální informace 
a varování členským státům EU a zemím přidruženým 
k Schengenu, Evropské komisi a dalším agenturám.

Hodnocení zranitelnosti Agentura provádí každoroční 
hodnocení kapacity a připravenosti každého členského státu 
a země přidružené k Schengenu čelit výzvám na svých vnějších 
hranicích, včetně migračního tlaku. Agentura Frontex nasazuje 
styčné důstojníky v členských státech EU, aby si zachovala 
komplexní obraz o ochraně hranic na úrovni EU.

Evropská spolupráce při výkonu funkcí pobřežní stráže  
Agentura podporuje spolupráci donucovacích orgánů, agentur 
EU a celníků na námořních hranicích. Plavidla a letadla vysílaná 
do jejích operací též shromažďují a sdílejí informace týkající se 
kontroly rybolovu, odhalování znečištění a dodržování 
námořních předpisů.

Sdílení zpravodajských informací o trestné činnosti  
Agentura sdílí zpravodajské informace získané na hranicích 
s příslušnými vnitrostátními orgány, Europolem a dalšími 
evropskými agenturami. To zahrnuje informace o osobách 
podezřelých z účasti na trestné činnosti, jako je pašování 
migrantů, obchodování s lidmi a terorismus.



Návratové operace Agentura Frontex hraje stále důležitější 
roli při návratu lidí, kteří nemají právo zůstat v Evropské unii, 
do jejich domovských zemí. Agentura pomáhá členským 
státům při koordinaci a financování návratových operací, ale 
může je také zahájit z vlastní iniciativy. Za tímto účelem si 
může agentura Frontex pronajmout lety a rezervovat místa 
v komerčních letech. Agentura také pomáhá při získávání 
potřebných cestovních dokladů pro navrácené osoby a posky-
tuje odborníky, kteří pomáhají při návratu.

Vnější vztahy Spolupráce se zeměmi mimo EU a schengen-
ský prostor je nedílnou součástí mandátu agentury a jednou 
z jejích strategických priorit. Za účelem zajištění provádění 
evropské integrované správy hranic agentura Frontex rozvíjí 
a udržuje síť partnerství s pohraničními orgány v zemích mimo 
EU, a to zejména se státy sousedícími s EU a se zeměmi 
původu a tranzitu migrantů. Agentura také nasazuje styčné 
důstojníky v zemích mimo EU postižených nelegální migrací.

Rychlé nasazení Agentura Frontex je schopna rychle 
poskytnout pohraniční a pobřežní stráž a vybavení členským 
státům EU a zemím přidruženým k Schengenu, které čelí 
mimořádné situaci na svých vnějších hranicích. Členské státy 
musí na žádost agentury poskytnout až 1 500 příslušníků 
rezervního týmu pro rychlé nasazení.

Výzkum a inovace Agentura Frontex spojuje odborníky na 
ochranu hranic s výzkumem a průmyslem, aby bylo zajištěno, 
že nové technologie splní potřeby orgánů hraniční kontroly.

Odborná příprava Agentura Frontex vypracovává společné 
standardy odborné přípravy pro pohraniční orgány, harmoni-
zuje vzdělávání pohraniční a pobřežní stráže v EU a v zemích 
přidružených k Schengenu. Cílem je zajistit, aby se cestující 
setkávali s jednotnými standardy pro hraniční kontrolu bez 
ohledu na to, kde překročují vnější hranice EU. Také umožňuje, 
aby pohraniční a pobřežní stráže z různých zemí účinně 
spolupracovali při nasazení v operacích agentury Frontex.

Společné operace
Společné operace jsou nejviditelnějšími činnostmi agentury. 
Agentura Frontex nasazuje stovky příslušníků pohraniční 
a pobřežní stráže, společně s plavidly, vozidly a letadly a jiným 
vybavením, na pomoc členským státům, které čelí problémům 
na vnějších hranicích EU. Tyto operace probíhají na evropských 
námořních a pozemních hranicích, a také na mezinárodních 
letištích. V současné době se agentura Frontex většinou 
spoléhá na členské státy EU a země přidružené k Schengenu, 
že poskytnou specializované příslušníky a vybavení pro její 
operace, avšak agentura směřuje k leasingu a nákupu svého 
vlastního vybavení. Agentura Frontex má také k dispozici 
nejméně 1 500 příslušníků, kteří mohou být nasazeni do pěti 
dní v případě nutnosti řešit mimořádné události na hrani-
cích EU.

Zatímco námořní operace agentury probíhající ve Středomoří 
se zaměřují na podporu Itálie, Řecka a Španělska při řešení 
migračního tlaku, všechny operace agentury rovněž pomáhají 
při řešení nejrůznějších forem přeshraniční trestné činnosti. 
Námořní operace zahrnují další úkoly, jako je sledování 
znečištění a nezákonného rybolovu. Tyto činnosti jsou 
prováděny ve spolupráci s dalšími agenturami EU, zejména 
s Europolem, Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost 
(EMSA) a Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu (EFCA).
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Prosazování práva
Agentura Frontex hraje zásadní úlohu při posilování vnitřní 
bezpečnosti schengenského prostoru tím, že sleduje jeho 
vnější hranice, provádí bezpečnostní kontroly a návratové 
operace a spolupracuje s vnitrostátními orgány a Europolem.

Agentura Frontex rovněž přispívá k boji proti terorismu tím, že 
pomáhá členským státům při zpřísňování kontrol na vnějších 
hranicích a poskytuje podporu při odhalování potenciálních 
zahraničních teroristických bojovníků. Příslušníci nasazovaní 
agenturou Frontex jsou vyškoleni k odhalování osob, které 
mohou být spojeny s terorismem.

Úloha agentury Frontex v rámci 
pátracích a záchranných operací

Účast na pátracích a záchranných operacích byla vždy 
prioritou agentury Frontex a je zakotvena v nařízení EU, které 
evropskou pohraniční a pobřežní stráž vytvořilo. Agentura 
Frontex je povinna poskytovat technickou a operativní pomoc 
na moři na podporu záchranných operací, které mohou 
vzniknout při operacích souvisejících s ostrahou hranic.

Pátrací a záchranné činnosti jsou také specifickým cílem 
operačního plánu každé námořní operace agentury Frontex.

V letech 2015 až 2018 přispěla agentura Frontex k záchraně 
300 000 lidí ve Středozemním moři.
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Základní práva
Respektování a ochranu základních práv považuje agentura 
Frontex za zcela zásadní součást veškeré své činnosti. 
Zaměstnanci agentury a vnitrostátní příslušníci účastnící se 
operací agentury Frontex absolvují školení o základních 
právech a přístupu k mezinárodní ochraně. Záruky a povinnos-
ti v oblasti oznamování potenciálních porušení základních práv 
jsou součástí všech operačních plánů. Struktura agentury 
rovněž zahrnuje nezávislého úředníka pro otázky základních 
práv a poradní fórum pro základní práva, do něhož jsou 
zapojeny nevládní a mezinárodní organizace. Agentura 
Frontex zavedla mechanismus pro podávání stížností, který 
osobám dotčeným operacemi agentury umožňuje nahlásit 
veškerá možná porušení jejich práv.


