
 
 
 
 
 
 
 

Mezinárodní bezpečnostní instut, z.ú.,   
Na Ořechovce 580/4, Praha 6, PSČ 162 00 
IČO: 07313209 

 

 

www.mbi.expert 

 

Osmnáctá zpráva o pokroku směrem k účinné a udržitelné bezpečnostní 

unii 

(Eighteenth Progress Report towards an effective and genuine Security Union) 

Zdroj:https://ec.europa.eu/home-affairs/news/20190320_europe-protects-15-22-security-

union-legislative-initiatives-agreed_en 

Autor: Evropská komise 

Evropská komise 20. března 2019 podala osmnáctou zprávu o pokroku EU v oblasti bezpečnější 

Unie. Vítá politickou dohodu 15 z 22 iniciativ v oblasti bezpečnosti od začátku roku. Následuje 

seznam oblastí  iniciativ, u kterých došlo k dohodě: 

• Změna nařízení o financování politických stran týkající se ověřovacích procesů; 

• Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS); 

• Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru 

svobody, bezpečnosti a práva (EU-LISA); 

• Zesílení Schengenského informačního systému (SIS); 

• Praní špinavých peněz a financování terorismu; 

• Systém Vstupů/Výstupů; 

• Kontrola nabývání a držení zbraní; 

• Směrnice o terorismu; 

• Zákon o kybernetické bezpečnosti; 

• Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS); 

• Interoperabilita mezi hraničními a migračními informačními systémy; 

• Přeshraniční přístup k finančním údajům a jejich využívání orgány činnými v trestním 

řízení; 

• Boj proti podvodům a padělání bezhotovostních platebních prostředků; 

• Omezení uvádění na trh a používání prekurzorů výbušnin; 

• Posílení bezpečnostních prvků národních průkazů totožnosti a dokladů o pobytu,. 

Následuje podrobně popsaný pokrok v jednotlivých oblastech zájmu. 

Informační systémy pro bezpečnost hranic a migraci: V této oblasti došlo zejména k dohodě 

o zlepšení interoperability informačních systémů. Tento návrh se bude týkat: 

• Schengenský informační systém (SIS); 

• Vízový informační systém (VIS); 

• Systém pro srovnávání otisků prstů žadatelů o azyl (Eurodac); 

• Systém Vstupů/Výstupů (EES); 

• Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS); 

• Centralizovaný Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS-TCN). 



 
 
 
 
 
 
 

Mezinárodní bezpečnostní instut, z.ú.,   
Na Ořechovce 580/4, Praha 6, PSČ 162 00 
IČO: 07313209 

 

 

www.mbi.expert 

 

Některé tyto systémy jsou v současnosti používány a některé byly zesíleny. Další jsou již 

budovány a nebo byla dosažena dohoda o jejich vývoji. Komise vyzývá k přijetí návrhu o 

systému Eurodac před parlamentními volbami a zvětšení snahy při zřizování systému ETIAS. 

Zlepšení správy vnějších hranic: EU pracuje na návrhu zvýšení kapacit Evropské pohraniční 

a pobřežní stráže, aby mohla podpořit okrajové státy v ochraně vnějších hranic a udržet tak 

volný pohyb uvnitř EU. Komise vyzývá k přijetí tohoto návrhu do parlamentních voleb. 

Prevence radikalizace: Komise podporuje a nadále bude podporovat opatření členských států 

pro předcházení radikalizaci. Vítá pokrok o Nařízení o teroristickém obsahu online a vyzývá 

Evropský parlament, aby dosáhl dohody u této legislativy před parlamentními volbami. 

Posílení kybernetické bezpečnosti: Evropský parlament dosáhl politické dohody o Zákonu o 

kybernetické bezpečnosti, který by měl vejít v platnost v květnu 2019. Je však zapotřebí dalšího 

pokroku v oblasti Evropského průmyslového, technologického a výzkumného centra pro 

kybernetickou bezpečnost a zřízení sítě národních koordinačních center. Komise vyzývá Radu 

EU k přijetí Nařízení o opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím unii nebo její 

členské státy. 

Zmenšení prostoru kde teroristé operují: Evropský parlament dosáhl dohody o Omezení 

uvádění na trh a používání prekurzorů výbušnin. Dalšího pokroku bylo dosaženo v oblasti 

sdílení finančních informací. Došlo k zesílení bezpečnostních prvků národních průkazů 

totožnosti a dokladů o pobytu. Komise vyzývá Evropský parlament k pokroku u návrhu pro 

elektronické důkazy. Dále vyzývá Radu, aby se EU zúčastnila jednání o dodatkovém protokolu 

k Budapešťské úmluvě Rady Evropy o kyberkriminalitě a otevřela jednání s USA o 

přeshraničním přístupu k elektronickým důkazům. 

Opatření proti dezinformacím: Komise pozorně sleduje implementaci Sdělení komise o 

potírání online dezinformacích a pokrok v rámci Kodexu chování proti dezinformacím. 

Společný akční plán proti dezinformacím zdůrazňuje jejich hrozbu ze strany Ruska. Plán dále 

stanovuje opatření proti dezinformacím jako systém rychlého varování sloužící k odhalení 

dezinformačních hrozeb. Komise vydala zprávy od internetových společností Facebook, 

Google a Twitter, které popisují jejich pokrok v oblasti boje proti dezinformacím.  

Posílení odolnosti voleb: Byl přijat návrh na změnu pravidel pro financování politických stran 

a kampaní, podle kterého mohou být uvaleny sankce při ilegálním zneužití osobních informací. 

V únoru 2019 se uskutečnil workshop o Posílení kybernetické odolnosti voleb. Byla vytvořena 

doporučení týkající se volební spolupráce, online transparentnosti, ochrany proti incidentům v 

oblasti kybernetické bezpečnosti a boj proti dezinformačním kampaním v souvislosti s volbami 

do Evropského parlamentu. Komise vyzývá členské státy k co nejrychlejší implementaci 

Společného akčního plánu proti dezinformacím. 
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Implementace legislativních opatření v EU: Mnoho členských zemí stále neimplementovalo 

klíčová legislativní opatření. Komise naléhá na tyto státy, aby tak co nejdříve učinily. 

• Směrnice o jmenné evidenci cestujících - 5 států plně neimplementovalo; 

• Směrnice o boji proti terorismu - 7 států plně neimplementovalo; 

• Směrnice o kontrole nabývání a držení zbraní - 22 států plně neimplementovalo; 

• Směrnice o vymáhání práva na ochranu údajů - 10 států plně neimplementovalo; 

• Směrnice o bezpečnosti sítí a IT systémů - 3 státy plně neimplementovaly; 

• 4. směrnice o praní špinavých peněz - 1 stát plně neimplementoval. 

Ochrana veřejných prostranství: Evropská komise podporuje členské státy v ochraně 

veřejných prostranství. Následují příklady osvědčených postupů pro veřejné orgány a soukromé 

subjekty s cílem posílit bezpečnost veřejných prostranství: 

• Provádění hodnocení zranitelnosti k identifikování potencionálních slabin; 

• Vypracování a implementace plánu pro krizové řízení; 

• Osvětové kampaně o podezřelém chování a reakci na potencionální útok; 

• Bezpečnostní školení pro všechny zaměstnance; 

• Posouzení potřeby kontroly vstupu a zároveň zabránit vytváření nových cílů útoků; 

• Posouzení vhodných detektorů zbraní, výbušnin a chemických, biologických a 

radiologických látek; 

• Vytvoření linky pro komunikaci mezi soukromým a veřejným sektorem; 

• Koordinovaná spolupráce na místní, regionální a celostátní úrovni. 

Zranitelnosti digitální infrastruktury: Hlavním tématem v této oblasti jsou bezpečnostní 

obavy z příchodu nové sítě 5G. Evropský parlament přijal rezoluci o potencionálních hrozbách 

plynoucí z přítomnosti Čínských technologií v EU. Komise doporučuje společný přístup EU a 

členských států v této oblasti. 

Mezinárodní spolupráce: Byly zaznamenány pokroky při vyjednávání o dohodě o jmenné 

evidenci cestujících mezi EU a Kanadou. Komise pracuje na obdobné dohodě s USA. Pokročilo 

se s Dohodou o programu sledování financování terorismu mezi EU a USA. S vývojem 

Syrského konfliktu se upíná větší pozornost na zahraniční teroristické bojovníky zadržené v 

konfliktních zónách. EU a Egypt společně předsedaly plenárnímu zasedání pracovní skupiny 

pro globální protiteroristické fórum. 

Co bude následovat 

V závěru Komise shrnuje, že v posledních měsících a týdnech EU udělala značný pokrok v 

bezpečnosti Unie. Komise jmenovitě vyzývá k pokroku v oblasti teroristického obsahu online, 

zesílení Evropské pohraniční a pobřežní stráže a naléhá na členské státy, aby implementovaly 

předešlou zmíněnou legislativu, nejlépe před parlamentními volbami. Komise připomíná 

důležitost ochrany květnových voleb před dezinformacemi a kybernetickými hrozbami. 


