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Policy Brief – Václav Kopecký, duben 2016  

 Dne 1. dubna rozhodl ministr vnitra ČR Milan Chovanec o zastavení projektu přesídlení 

uprchlíků z Blízkého východu do ČR, který organizuje a financuje Nadační fond Generace 

21. Důvodem zastavení projektu bylo rozhodnutí některých uprchlíků nežádat o azyl v ČR 

a přesunout se do dalších evropských zemí.  

 Evropská komise navrhla 6. dubna změny v evropských azylových pravidlech. Zdůvodňuje 

je příliš velkým počtem migrantů v některých státech unie. Nový systém by měl reformovat 

dosavadní stav, který se řídí tzv. Dublinským nařízením, podle něhož mohou uprchlíci 

žádat o azyl pouze v první zemi EU, do které přijdou.  

 Počet žádostí o azyl v Německu klesá. Uvedl to německý ministr vnitra Thomas de 

Maiziére. V prosinci minulého roku požádalo v Německu o azyl přibližně 120 tisíc lidí, 

zatímco v březnu tohoto roku jejich počet dosáhl 59 tisíc. Letos už v Německu požádalo o 

mezinárodní ochranu přes 181 tisíc lidí.  

 Státní zástupce obžaloval předsedu Bloku proti islámu Martina Konvičku za podněcování 

k nenávisti vůči islámskému náboženství. Konvička je dlouhodobým tvrdým kritikem 

islámu a postupu EU v řešení uprchlické krize. Konvička vznesené obvinění označil za 

kriminalizaci své politické činnosti.  

 Dne 4. dubna začalo Řecko vracet nelegální migranty do Turecka. Na navrácení migrantů 

zpět do Turecka se EU dohodla s Ankarou na konci minulého měsíce. Přes první problémy 

a protesty ze strany migrantů a lidskoprávních organizací bylo dosud deportováno přes 

dvě stovky nelegálních migrantů.  

 Německo hodlá ještě během letošního jara schválit nový integrační zákon, který by 

umožnil lépe integrovat příchozí uprchlíky do německé společnosti. Schválení zákona 

nebude jednoduché, neboť je plný kontroverzních návrhů.  

 Vláda ČR schválila více práv pro uprchlíky, které je navrhla její rada pro lidská práva. 

Schválena byla pouze první část návrhu, který podal ministr pro lidská práva Jiří 

Dienstbier. Druhá část, týkající se postavení dětí mezi uprchlíky vládou neprošel.  

 Německo se snaží omezit možnost migrantů ze Severní Afriky získat v zemi azyl. Německý 

parlament projednal návrh na zařazení Maroka, Alžírska a Tuniska na seznam tzv. 

bezpečných zemí. Lidé z těchto zemí mají minimální možnost získat mezinárodní ochranu. 

Loni do Německa z těchto zemí přišlo přibližně 26 tisíc žadatelů o azyl.  

 EU hodlá posílit spolupráci s africkými zeměmi po vzoru dohody, kterou unie uzavřela s 

Tureckem minulý měsíc. Oznámil to nizozemský ministr zahraničí Bert Koenders, který o 

migračních otázkách jednal v Ghaně, Pobřeží slonoviny a v Senegalu.  

 

 

http://zpravy.aktualne.cz/regiony/moravskoslezsky/chovanec-zastavil-projekt-gen-21-dalsi-cizinci-chteji-vratit/r~c9776f82f80b11e58a4d0025900fea04/
http://zpravy.aktualne.cz/regiony/moravskoslezsky/chovanec-zastavil-projekt-gen-21-dalsi-cizinci-chteji-vratit/r~c9776f82f80b11e58a4d0025900fea04/
http://blisty.cz/art/81833.html
http://zpravy.idnes.cz/bamf-statistika-nemecko-migranti-zadatele-o-azyl-f6l-/zahranicni.aspx?c=A160408_092135_zahranicni_aba#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=zpravodaj&utm_content=main
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/konvicka-jde-k-soudu-kvuli-protiislamskym-vyrokum-hrozi-mu-tri-roky-vezeni_378960.html
http://zpravy.e15.cz/zahranicni/udalosti/recko-pokracuje-s-vracenim-migrantu-do-turecka-1286381#utm_source=zpravy&utm_medium=selfpromo&utm_campaign=e15rss
http://ceskapozice.lidovky.cz/nemecko-se-pripravuje-nove-integrovat-uprchliky-fb3-/tema.aspx?c=A160410_204636_pozice-tema_lube#utm_source=email&utm_medium=text&utm_campaign=lidovky.directmail
http://domaci.ihned.cz/c1-65244480-vlada-schvalila-vice-prav-pro-uprchliky-zlepseni-podminek-pro-jejich-deti-ale-neproslo?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed
http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/nemecky-parlament-jedna-o-znemozneni-azylu-pro-migranty-ze-severni-afriky-1288196#utm_source=zpravy&utm_medium=selfpromo&utm_campaign=e15rss
http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/turecko-jako-vzor-eu-chce-spolupracovat-s-afrikou-na-vraceni-migrantu-1288710#utm_source=zpravy&utm_medium=selfpromo&utm_campaign=e15rss
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 Dne 25. dubna Rakousko znovuzavedlo kontroly na hranicích s Maďarskem. Vídeň také 

na počátku dubna oznámila, že je připravena zavést kontroly na hranicích s Itálií. Ostraha 

hranic s Itálií by měla být zvýšena zejména v oblasti Brennerského průsmyku, který je 

hlavní spojnicí západu Itálie s Rakouskem. Rakousko posílením kontrol reaguje na velké 

množství migrantů, kteří se do Itálie snaží přeplavit přes Středozemní moře.  

 V pondělí 25. dubna dorazili do ČR první čtyři syrští uprchlíci, kteří byli přijati na základě 

kvót schválených EU. ČR by v rámci přerozdělovacího mechanizmu mělo přijmout z 

jižních států EU, které jsou nejvíce postiženy migrací, do roku 2017 celkem 2691 uprchlíků.  

 Policie ČR od 1. dubna 2016 (kdy byl zpracován minulý report) do půlnoci z 28. na 29. 

dubna zjistila celkem 14 osob. V detenčních zařízeních pro cizince je v současné době 

zadrženo 112 osob, celková kapacita těchto zařízení je 1030 míst.  

 Během od 1. do 29. dubna se přes Středozemní moře přeplavilo do Evropy 11.600 

nelegálních migrantů, loni během dubna do Evropy stejnou cestou přijelo 29.846 osob. 

Od začátku roku touto cestou do Evropy připlulo 182. 831 migrantů. Počet pohřešovaných 

a utonulých se za období od 1. do 29. dubna vyšplhal na 644 osob, celkově je od počátku 

roku pohřešováno nebo zemřelo při překonávání Středozemního moře 1.261 osob. 

 Uzavření tzv. Balkánské cesty na konci března se výrazně promítlo do množství uprchlíků 

přicházejících do Řecka. Za sledovanou část dubna jich na řecké ostrovy dorazilo pouze 

3.209, celkově pak letos přes Řecko přišlo do Evropy 154.661 uprchlíků. Naproti tomu 

narostl počet migrantů směřujících z Afriky do Itálie, kde jich během sledovaného období 

v dubnu připlulo 8.490, celkově pak letos přes Itálii přišlo do Evropy 27.267 migrantů. Je 

to však pořád méně než minulý rok, jen za loňský duben se do Itálie dostalo 16.063 

nelegálních migrantů. 

 Ze statistik UNHCR vyplývá, že migranti mířící do Evropy ze severní Afriky se zcela 

odlišují od těch, kteří přichází do Evropy přes Řecko. Skrze Řecko míří do Evropy 

především Syřané, Iráčané a Afghánci, a nadpoloviční většinu migrantů tvoří ženy a děti. 

Zatímco do Itálie připlouvají zejména Nigerijci, Gambijci a Senegalci. Syřané mezi těmito 

migranty tvoří méně než 4 % a 74% všech příchozích touto trasou tvoří muži, zbylých 26 

% pat tvoří ženy a děti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.stratfor.com/situation-report/austria-controls-reintroduced-along-border-hungary?id=899b2d6282&uuid=e0d9623b-0069-41ce-a06e-d6e9e2bdb1eb
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesko-prijalo-prvni-uprchliky-podle-kvot-ctyrclenna-rodina-z/r~4768217c0c7811e68ac7002590604f2e/
http://www.mvcr.cz/migrace/clanek/aktualni-statistiky.aspx
http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php
http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=105
http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=105

