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Podpora pro správu vnějších hranic 
poskytovaná agenturou Frontex není 
dostatečně účinná 
Pomoc, kterou poskytuje agentura EU pro ochranu hranic Frontex členským státům a zemím 
přidruženým k Schengenu při správě vnějších hranic Unie, zatím nebyla dostatečně účinná, 
uvádí se v nové zvláštní zprávě zveřejněné Evropským účetním dvorem (EÚD). Podle auditorů 
není podpora Frontexu pro boj proti nelegální imigraci a přeshraniční trestné činnosti 
odpovídající. Auditoři dospěli k závěru, že agentura Frontex neprováděla plně mandát, který 
obdržela v roce 2016, a vyjadřují také pochybnosti o tom, zda je schopna plnit svou novou 
operační úlohu, která jí byla přidělena. 

Agentura Frontex byla založena v roce 2004, aby ve spolupráci s vnitrostátními orgány řešila 
problémy týkající se hranic EU – například terorismus, obchodování s lidmi a převaděčství 
migrantů. Mandát agentury Frontex se od jejího založení postupně rozšiřoval a spolu s tím se 
zvyšoval i její rozpočet (z 19 milionů EUR v roce 2006 na 460 milionů EUR v roce minulém). 
Auditoři EU nicméně zjistili, že podpora, kterou agentura poskytuje členským státům při správě 
vnějších hranic Unie, stále není uspokojivá. 

„Úkoly agentury Frontex na vnějších hranicích EU mají zásadní význam při boji proti přeshraniční 
trestné činnosti a nelegální imigraci“, uvedl člen Evropského účetního dvora odpovědný za tuto 
zprávu Leo Brincat. „V současné době však Frontex neplní tuto svou úlohu účinně. To je obzvláště 
znepokojující v době, kdy byla agentura pověřena ještě dalšími povinnostmi.“ 

V roce 2016 obdržela agentura Frontex jasný mandát podporovat členské státy v boji proti 
nelegální imigraci a přeshraniční trestné činnosti. Auditoři však zjistili nedostatky a nesrovnalosti 
v rámci pro výměnu informací, které omezují schopnost agentury Frontex a členských států 
monitorovat vnější hranice a v případě potřeby reagovat. Kromě toho činnosti v oblasti analýzy 
rizik a hodnocení zranitelnosti nejsou vždy podporovány úplnými a kvalitními údaji. V rámci 
každodenních činností agentury Frontex nejsou také dosud dostatečně rozvinuty společné 
operace zaměřené na přeshraniční trestnou činnost. 

Auditoři rovněž upozorňují na to, že nejsou předkládány informace o efektivnosti a nákladech 
agentury Frontex. Ačkoli agentura ve velké míře informuje o svých činnostech, jen zřídka 
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analyzuje svou výkonnost nebo dopad svých činností. Neposkytuje ani informace o skutečných 
nákladech svých společných operací.  

Auditoři též zjistili, že poslední externí hodnocení Frontexu bylo zveřejněno v červenci roku 2015. 
Když bylo v roce 2019 schváleno nové nařízení upravující činnost agentury Frontex, 
nepředcházelo tomu žádné posouzení. Toto nové nařízení však přineslo zásadní posun v činnosti 
agentury Frontex z podpůrné a koordinační role směrem k roli operativního útvaru. Pro plnění 
svého nového mandátu bude mít agentura do roku 2027 k dispozici až 10 000 operativních 
pracovníků (v roce 2019 měla 750 pracovníků), ačkoli není jasné, zda tito pracovníci budou 
schopni plnit své funkce tak, jak je zamýšleno. Roční rozpočet agentury se má zdvojnásobit a 
dosáhnout přibližně 900 milionů EUR, což je vysoká částka, o níž bylo rozhodnuto, aniž by se 
stanovilo, co bude agentura Frontex pro provádění svého nového mandátu potřebovat, a bez 
posouzení dopadu nového mandátu na členské státy. V důsledku toho – a také ve světle 
skutečnosti, že se agentura dosud nepřizpůsobila požadavkům svého mandátu z roku 2016 – se 
auditoři domnívají, že agentura Frontex není v této chvíli připravena účinně plnit svůj mandát 
z roku 2019. 

Základní informace  

V roce 2019 auditoři EU prověřovali návratové operace agentury Frontex ve zvláštní zprávě 
o řízení migrace v Řecku a Itálii. Dnes zveřejněná zpráva o auditu výkonnosti se zaměřuje na další 
čtyři hlavní činnosti agentury Frontex: sledování situace, analýzu rizik, hodnocení zranitelnosti 
a operativní reakce. V roce 2019 tyto činnosti společně představovaly téměř dvě třetiny 
provozních nákladů agentury Frontex. 

Zvláštní zpráva č. 8/2021: „Podpora pro správu vnějších hranic poskytovaná agenturou Frontex: 
zatím není dostatečně účinná“ je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 
jazycích EU. 
V tomto roce plánuje EÚD vydat auditní zprávy také o politice EU v oblasti navracení migrantů a 
o boji proti převaděčství migrantů. 

EÚD předkládá své zvláštní zprávy Evropskému parlamentu a Radě EU a také dalším 
zainteresovaným stranám, jako jsou národní parlamenty, subjekty působící v příslušném odvětví 
a zástupci občanské společnosti. Velká většina doporučení uvedená ve zprávách, je uvedena do 
praxe. 
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