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Souhrn 

Úvod 

Evropský parlament a Evropská rada dosáhla v posledních měsících významného pokroku v            
oblasti bezpečnosti EU. Stále ale zůstává řada nedokončených úkolů. S květnovými volbami            
do parlamentu je zapotřebí zintenzivnit snahu. Jedná se zejména o návrhy v oblasti             
kybernetická bezpečnost, boj proti terorismu online, rychlé a efektivní mezistátní sdílení           
elektronických důkazů, usnadnění přístupu k finančním datům a zlepšení         
interoperability informačních systémů a databází. Zkoumá se možnost rozšíření         
pravomocí Úřadu evropského veřejného žalobce v případech mezistátního terorismu. Vrchní          
představitelé a hlavy států upozorňují na potřebu ochrany demokratických systémů a boj proti             
dezinformacím, které tyto systémy ohrožují. Následuje seznam pokroků v jednotlivých          
oblastech. 

Silnější a chytřejší bezpečnostní informační systémy pro kontrolu hranic a management           
migrace 

● Evropský parlament a Evropská rada pokročila s návrhem legislativy pro          
interoperabilitu informačních systémů EU. Návrh by poskytnul pohraniční stráži,         
imigračním úředníkům a donucovacím orgánům spolehlivé informace k odhalování         
podvodů. Návrh obsahuje využití Vízového informačního systému a plné využití          
zesíleného Schengenského informačního systému. Návrh by rozšířil Evropský        
informační systém rejstříků trestů na občany třetích zemí a Eurodac (systém pro            
srovnání otisků prstů žadatelů o azyl) na ilegální přistěhovalce třetích zemí. 

Zesílení bezpečnosti pomocí zlepšení managementu vnějších hranic 

● Zlepšení v této oblasti je společný úkol zemí, které musí zajistit ochranu vnějších             
hranic společně s Evropskou pohraniční a pobřežní stráží. Komise navrhla kontinuální           
posilování Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž k podpoře ochrany           
vnějších hranic. Hlavní povinnost ochrany vnějších hranic stále spadá na členské státy,            
ale návrh by je podpořil sborem 10 000 pohraničních strážníků. 

  



Prevence radikalizace 

● Jednání o návrhu pro nařízení boje proti teroristickému obsahu online probíhají dobře.            
Cílem je poskytnout jasný a společný právní rámec k zabránění používání           
hostingových služeb k šíření teroristické obsahu s ohledem na ochranu základních           
práv. 

● Komise podporuje členské státy a provozovatele hostingových služeb v jejich snaze           
potlačit teroristický obsah online. Evropské internetové fórum bude i nadále          
podporovat strany, které se dobrovolně podílejí na této problematice. 

● Komise dále podporuje prevenci radikalizace v členských státech. V rámci Fondu pro            
vnitřní bezpečnost navrhla komise alokovat 5 miliónů EUR na boj proti radikalizaci            
zaměřené na lokální komunity a mládež. EU vyčlenila 12 miliónů EUR pro neziskové             
organizace, které proti radikalizaci bojují. 

Řešení dezinformací a odolnost voleb 

● 5. prosince 2018 byl představen akční plán pro společnou evropskou odpověď na            
problém dezinformací. Komise pečlivě sleduje pokrok implementace opatření z dubna          
2018 k řešení dezinformací online. V říjnu 2018 se počáteční signatáři zavázali            
Kodexem řešení pro online dezinformace. Mezi signatáře patří zejména hlavní          
internetové platformy (Facebook, Google, Twitter a poskytovatel prohlížeče Mozilla). 

● V září 2018 komise přijala Sdělení o zajištění svobodných a spravedlivých voleb a             
řadu doporučení v oblasti kybernetické ochrany volebních systémů.  

● Komise zorganizovala Konferenci o kybernetických hrozbách pro volby a         
demokratický proces.  

● Kolokvium o základních právech v listopadu 2018 přivedlo dohromady politiky,          
odborníky a zástupce neziskových organizací, médií, mezinárodních a soukromých         
organizací, kteří prodiskutovali situaci ochrany demokracie a voleb. 

Zvyšování kybernetické bezpečnosti 

● V rámci společného sdělení ze září 2017 bylo dosaženo politické dohody o Zákonu o              
kybernetické bezpečnosti. Zákon zesílí mandát Agentury Evropské unie pro         
bezpečnost sítí a informací.  

● Komise vítá návrh legislativy o bezhotovostních platebních prostředcích. Návrh         
aktualizuje právní rámec EU s ohledem na novinky v tomto odvětví jako kryptoměna a              
mobilní platby.  

● Komise představila návrh nařízení, kterým by se zřídilo Evropské centrum pro           
průmysl, technologie a výzkum v oblasti kybernetické bezpečnosti společně s          
národními koordinačními centry. 

● V říjnu 2018 se sešli představitelé Evropské komise a Ministerstva vnitřní bezpečnosti            
USA za účelem projednání mezinárodní spolupráce v oblasti kybernetické         



bezpečnosti. V listopadu 2018 došlo k další řadě rozhovorů se zástupci USA a Číny.              
Plánují se rozhovory s odborníky z Indie. 

Zmenšování prostoru ve kterém mohou teroristé působit 

● Komise vítá přijetí Rady pro spravedlnost a vnitřních věcí obecného přístupu ke            
zlepšení mezistátního sdílení elektronických důkazů, které jsou nezbytné k         
vyšetřování teroristických činů v EU.  

● Komise pečlivě sleduje jednání o druhém dodatečném protokolu k Úmluvě o           
počítačové kriminalitě a přístupu k elektronickým důkazům. 

● Komise přijala návrh legislativy pro usnadnění využívání finančních a jiných          
informací pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání závažných trestných činů s           
cílem zlepšit sdílení informací z národních centrálních evidencí účtů. 

● V dubnu 2018 komise předložila návrh legislativy o omezení marketingu a používání            
prekurzorů výbušnin s cílem uzavřít bezpečnostní mezery opatřeními jako zakáz          
vybraných chemikálií a povinné kontroly trestních rejstříků. 

● Komise předložila návrh legislativy, která by zesílila ochranu identifikačních         
dokumentů obyvatel EU proti falšování stanovením základních bezpečnostních prvků         
pro průkazy totožnosti. 

Implementace právních opatření v oblasti bezpečnosti EU 

Orgány EU plně podporují jak finančně, tak i výměnou osvědčených postupů implementaci            
přijatých opatření v členských státech. Pokud je to nutné, EU použije celé spektrum svých              
pravomocí při porušení předpisů. 

● Uzávěrka pro implementaci Jmenné evidence cestujících skončila v květnu 2018. 14           
členských států neoznámilo implementaci.  

● Uzávěrka pro implementaci Směrnice o boji proti terorismu skončila v listopadu           
2018. 16 členských států neoznámilo implementaci.  

● Uzávěrka pro implementaci Směrnice o kontrole nabývání a držení zbraní skončila           
v září 2018. 25 členských států neoznámilo implementaci. 

● Uzávěrka pro implementaci Směrnice o ochraně fyzických osob v souvislosti se           
zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence,        
vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů skončila v           
květnu 2018. 19 členských států neoznámilo implementaci. 

● Uzávěrka pro implementaci Směrnice o opatřeních k zajištění vysoké společné          
úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii skončila v červenci 2018. 17             
členských států neoznámilo implementaci. 

● Uzávěrka pro implementaci Směrnice o předcházení využívání finančního systému         
k praní peněz nebo financování terorismu skončila v prosinci 2018. 21 členských            
států neoznámilo implementaci. 

  



Připravenost a ochrana 

● Proběhlo 6 schůzek, kde si veřejný a soukromý sektor vyměnil informace o            
osvědčených postupech a projednal ochranu veřejných prostor jako hotely, obchodní          
centra, sportoviště... 

● Po technickém workshopu s urbanisty a bezpečnostními úředníky evropských měst          
vydalo Společné výzkumné centrum komise dvě zprávy mapující současné pokyny k           
ochraně veřejných prostor. 

● V rámci Fondu pro vnitřní bezpečnost bude vytvořeno 8 projektů zabývajících se            
ochranou veřejných prostor. Například se jedná o koncepce městské bezpečnosti nebo           
ochrana veřejných prostor proti útokům vozidly. 

● Komise zintenzivnila svoji činnost v oblasti opatření proti chemickým, biologickým,          
radiologickým a nukleárním hrozbám. Například komise nechala experty vytvořit         
seznam vybraných chemikálií vzbuzujících obavy. 

● V listopadu 2018 EU a NATO podniklo cvičení zaměřené na zlepšení schopnosti EU             
odpovědět na komplikované hrozby hybridního charakteru a zlepšit koordinaci s          
NATO. 

Bezpečnostní výzkum 

● Od roku 2007 EU investovala více než 2 miliardy EUR do více jak 400 projektů v                
oblasti bezpečnosti, jako například letištní skenery a pokročilá forenzní technika. 

● V prosinci 2018 proběhla Evropská konference bezpečnostního výzkumu s cílem          
zvýšit povědomí o nutnosti financování bezpečnostního výzkumu ze strany EU,          
jelikož hlavními odběrateli bezpečnostního průmyslu je veřejný sektor. 

● Komise jasně vyjádřila, že v rámci Víceletého finančního rámce bude bezpečnostní           
výzkum i nadále podporován. 

● V prosinci 2018 komise přijala Akční plán o umělé inteligenci s cílem maximalizovat             
užitky plynoucí z využívání umělé inteligence.  

Vnější rozměr 

● V listopadu 2018 proběhla cenná diskuze mezi ministry EU a USA pro spravedlnost a              
vnitřní věci. Potvrdili, že budou i nadále společně řešit výzvy v oblasti spravedlnosti a              
vnitřních věcí. Zejména projednávali nutnost výměny informací při boji proti          
terorismu. Například byla navržena možnost společné Jmenné evidence cestujících. 

● Probíhají jednání mezi EU a kanadským protějškem o přezkoumání společné Jmenné           
evidenci cestujících. 

● Probíhají jednání o výměně informací v boji proti terorismu a dalším těžkým zločinům             
s Izraelem, Tureckem, Alžírskem, Egyptem, Jordánskem, Libanonem, Marokem a         
Tuniskem. 

● Irácká armáda a bezpečnostní sbory se také poprvé zúčastnily společného cvičení o            
shromažďování důkazů z bojiště. Toto cvičení je součástí společného programu          



EU-INTERPOL-NATO s cílem přivést osoby obviněné z vážných trestných činů ke           
spravedlnosti. 

● Proběhly schůze mezi EU, Indií, Čínou, Pákistánem, Alžírskem a Kuvajtem, při           
kterých byly sdíleny informace o teroristické propagandě online nebo financování          
terorismu. 

 

 


