
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 29. července 2015 č. 621 

 

o Strategii migrační politiky České republiky  
a o Komunikační strategii České republiky k migraci 

 
 

 

Vláda 

I. schvaluje  

1. Strategii migrační politiky České republiky, uvedenou v části III materiálu čj. 944/15, 

2. Komunikační strategii České republiky k migraci, uvedenou v části IV materiálu 
čj. 944/15; 

II. bere na vědomí informace o projektových kartách vytvářených na základě konkrétních 
nástrojů Strategie migrační politiky České republiky za účelem realizace projektů v oblasti 
migrační politiky České republiky uvedených v příloze části III materiálu čj. 944/15; 

III. ukládá  

1. ministru vnitra zabezpečit ve spolupráci s předsedou vlády, 1. místopředsedou vlády pro 
ekonomiku a ministrem financí, ministryněmi práce a sociálních věcí, školství, mládeže 
a tělovýchovy, pro místní rozvoj, ministry obrany, zahraničních věcí, průmyslu a 
obchodu, spravedlnosti, zdravotnictví a ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a 
legislativu, prostřednictvím Koordinačního orgánu pro řízení ochrany státních hranic 
a migraci realizaci Strategie migrační politiky České republiky a Komunikační strategie 
České republiky k migraci, 

2. ministru vnitra 

a) informovat vládu o plnění tohoto usnesení vždy jedenkrát za uplynulé tři měsíce, 

b) svolávat pravidelně čtyřikrát ročně nebo mimořádně na podnět předsedy vlády 
Koordinační orgán pro řízení ochrany státních hranic a migraci na vládní úrovni podle 
pravidel  usnesení vlády ze  dne 18. září 2013 č. 709, k činnosti  a složení Koordinačního  
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orgánu pro řízení ochrany státních hranic a migraci, s tím, že předsedou tohoto orgánu 
bude ministr vnitra, místopředsedou 1. náměstek ministra vnitra a mezi stálé členy tohoto 
orgánu budou nově patřit dva delegovaní zástupci Úřadu vlády a jeden delegovaný 
zástupce Ministerstva obrany a s tím, že sekretariátem bude Ministerstvo vnitra.  

 
Provedou: 
předseda vlády, 
1. místopředseda vlády pro ekonomiku  
a ministr financí, 
ministři vnitra, zahraničních věcí, 
průmyslu a obchodu, obrany, 
spravedlnosti, zdravotnictví, 
ministr pro lidská práva,  
rovné příležitosti a legislativu, 
ministryně práce a sociálních věcí,  
školství, mládeže a tělovýchovy, 
pro místní rozvoj 
 
 
 
 
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.  
předseda vlády 


