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Anotace 

Cílem této bakalářské práce je zmapovat úspěšnost mise EUBAM v implementování 

Evropské integrované správy hranic na Ukrajině mezi lety 2005 a 2019. Metodou pro 

výzkumné šetření byla zvolena případová studia analyzující projekty mise zaměřené na 

integrovanou správu. Z výzkumu vyplývá, že mise EUBAM je nejefektivnější v projektech, 

které jsou koncipovány tak, že misi umožní fyzickou přítomnost v oblasti působení. Mise je 

naopak limitována ve své úspěšnosti, pokud jde o projekty charakterově teoretické. 

Annotation 

This thesis examines the effectiveness of EUBAM in implementing Integrated Border 

Management in Ukraine between the years 2005 and 2019. The method chosen for this 

research is a case study analyzing EUBAM´s projects aimed at integrated border 

management. The research concludes that EUBAM is most effective in projects that enable 

it to have a physical presence in the area. On the other hand, projects that are in essence 

theoretical tend to score lower. 

 

Klíčová slova 

EUBAM, IBM, Ukrajina, Moldavsko, Podněstří, Celní správa, Pohraniční služba 

 

Keywords 

EUBAM, IBM, Ukraine, Moldova, Transnistria, Customs service, Border service 

 

Title/název práce 

Role EUBAM v implementaci Evropské integrované správy hranic na Ukrajině 

The role of EUBAM in implementing the Integrated Border Management system in Ukraine 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych rád poděkoval panu PhDr. Janu Šírovi Ph.D. za jeho trpělivost, 

podnětné připomínky a cenné rady při vedení práce. 

 



 

 

1 

Obsah 

Obsah ................................................................................................................................................................. 1 

Seznam zkratek.................................................................................................................................................. 2 

1. Úvod .......................................................................................................................................................... 3 

2. Základní teoretické pojmy ......................................................................................................................... 4 

3. Definice termínů ........................................................................................................................................ 5 

3.1. Integrovaná správa hranic ....................................................................................................................... 5 

3.2. EUBAM: EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine ...................................................... 6 

4. Kritéria pro hodnocení mise ...................................................................................................................... 7 

4.1. Přidaná hodnota ...................................................................................................................................... 8 

4.2. Implementace ......................................................................................................................................... 8 

4.3. Podpora ................................................................................................................................................... 9 

4.4. Směr ....................................................................................................................................................... 9 

5. Hodnocení fází mise EUBAM ................................................................................................................... 9 

5.1. Fáze 8 ..................................................................................................................................................... 9 

5.1.1. Operace „TYRA“ a „AKKERMAN“ ............................................................................................ 10 

5.1.2. CBSAR .......................................................................................................................................... 11 

5.1.3. Briceni-Rosošany .......................................................................................................................... 12 

5.1.4. Hodnocení fáze 8 ........................................................................................................................... 12 

5.2. Fáze 9 a 10 ............................................................................................................................................ 14 

5.2.1 Koncept jednotného portálu ............................................................................................................ 14 

5.2.2. Demarkace hranice ........................................................................................................................ 15 

5.2.3 Společné patrolování ...................................................................................................................... 16 

5.2.4. PAIES ............................................................................................................................................ 17 

5.2.5 Hodnocení Fází 9 a 10 .................................................................................................................... 18 

5.3. Fáze 11 ................................................................................................................................................. 20 

5.3.1 Replikace sdílených hraničních přechodů ...................................................................................... 20 

5.3.2. Korupce ......................................................................................................................................... 21 

5.3.4. Pašování ......................................................................................................................................... 22 

5.3.5 Hodnocení Fáze 11 ......................................................................................................................... 23 

5.4. Fáze 12 ................................................................................................................................................. 24 

5.4.1 Kontrola hranice ............................................................................................................................. 24 

5.4.3. Modernizace hraničních přechodů ................................................................................................. 26 

5.4.4. Hodnocení Fáze 12 ........................................................................................................................ 26 

6. Závěr ........................................................................................................................................................ 27 

7. Summary ................................................................................................................................................. 29 

8. Použitá literatura ...................................................................................................................................... 30 

8.1. Primární zdroje ..................................................................................................................................... 30 

8.2. Sekundární zdroje ................................................................................................................................. 31 

  



 

 

2 

Seznam zkratek 

Zkratka Plný název 

AA Association Agreement 

CBSAR Common Border Security Assessment Report 

CSDP Common Security and Defense Policy 

DCFTA Deep Comprehensive Free Trade Agreement 

EaP Eastern Partnership 

EPCSA European Port Community Systems Association 

EUAM European Union Advisory Mission 

EUBAM European Union Border Assistance Mission 

EUROPOL European Union Agency for Law Enforcement Cooperation 

FRONTEX European Border and Coast Guard Agency 

IBM Integrated Border Management System 

IOM International Organization for Migration 

JBCP Joint border crossing point 

PAIES Pre-arrival information sharing system 

PRINEX Pre-arrival information sharing system 

SURCAP Strengthening surveillance and bilateral coordination capacity along the 

common border between Belarus and Ukraine 

UNECE United Nations Economic Commission for Europe 

 

  



 

 

3 

1. Úvod 

V posledních několika letech došlo vlivem migrace a globalizace ve světě k většímu 

provázání interních a externích hrozeb. Z tohoto důvodu klade Evropská unie i Schengenská 

oblast stále větší důraz na ochranu a kontrolu svých vnějších hranic a hranic svých partnerů. 

Mezi ty patří také Ukrajina, která je jedním z nejrychleji se sbližujících států programu 

Evropského sousedství. Rostoucí sblížení dělá z integrity a bezpečnosti hranic společný cíl 

Ukrajiny i Evropské unie. Integrovaná správa hranic (IBM, z anglického Integrated Border 

Management) je jedním ze způsobů, jakými může Unie umožnit Ukrajině dosáhnout 

společného cíle. IBM se na Ukrajině věnuje Mise Evropské unie pro pomoc na hranicích. 

Mise se implementací integrované správy hranic zabývá od začátku svého mandátu v roce 

2005. 

V této bakalářské práci budou nejprve představeny základní teoretické pojmy a bude 

nastíněna historie Integrované správy hranic a Mise EU pro pomoc na hranicích v 

Moldavsku a na Ukrajině (EUBAM z anglického EU Border Assistance Mission to Moldova 

and Ukraine). Následovat bude rozbor kritérií a bodového systému užívaného v hodnocení 

projektů. Hodnocení slouží jako klíč k naplnění cíle práce, jímž je zmapování úspěšnosti 

mise „EUBAM – Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine“ v implementaci 

Evropské integrované správy hranic na Ukrajině.   

Mapování bude provedeno na základě projektů mise a jejích fázových akčních plánů. 

K tomuto účelu byla zvolena metoda případové studie založená na analýze nejdůležitějších 

projektů mise EUBAM. Analyzovány budou projekty, které byly uskutečněny v časovém 

rozhraní mezi lety 2005 a 2019 (tedy od první až po dvanáctou akční fází mise). Začátek je 

určen spuštěním prvního mandátu mise EUBAM (2005) a konec je udán rokem, kdy 

Ukrajina vytvořila svůj první akční plán pro implementaci Integrované správy hranic na 

celostátní úrovni (2019). K hodnocení byla zvolena čtyři kritéria užívaná Evropskou komisí 

pro hodnocení misí Evropské unie. Vybraným projektům budou přiřazovány body na 

základě Likertovy škály pro společenské vědy. Bodové ohodnocení na škále od jedné do pěti 

koresponduje s hodnocením slovním. Cílem průběžného hodnocení je zjistit, zda byly 

projekty a následné fáze úspěšné v plnění svých cílů.  

Bude se tedy jednat o zkoumání předmětu sbližování Evropské unie se třetími státy v 

oblasti hraniční bezpečnosti a migrace pomocí analýzy případu implementace integrované 

správy hranic na Ukrajině. Tuto metodu autor zvolil po přihlédnutí ke komplikované situaci 

s pandemií Covid-19 a jejím dopadem na interakci s potenciálními zdroji. Autor zvolenou 
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metodu považuje za nejvhodnější způsob k naplnění cíle práce. Autor zvažoval využití 

metody komparace, ale z důvodu omezeného rozsahu práce nebyla tato metoda shledána 

vhodnou pro zodpovězení výzkumné otázky, která zní, zda je mise EUBAM úspěšná 

v implementaci IBM na Ukrajině. 

Autor čerpá při psaní práce z akčních plánů projektů a fází mise EUBAM a zpráv o jejích 

aktivitách. Tyto zdroje jsou pro práci klíčové, jelikož je skrze ně přímý pohled do aktivit 

mise a na dopad, který mají. Spolu s tím umožňují komparativní hodnocení jednotlivých 

programů a jejich postupných vlivů na míru implementace integrované správy hranic. 

Většina publikací o misi EUBAM se nezabývá problematikou IBM. Při rešerši nebyla 

nalezena žádná monografie zabývající se daným tématem. 

2. Základní teoretické pojmy 

Téma této práce se týká aspektů sbližování, či integrace Evropské unie s Ukrajinou v 

rámci programu Východního partnerství a samostatných akčních plánů. Integrací, 

sbližováním či kooperací proto tato práce souhrnně myslí koncept složený ze „…sbližujících 

se norem, rostoucí ekonomické výměny, hlubších mezinárodních sítí spojující společnosti a 

častějšího kontaktu mezi lidmi“1. Východní partnerství chápe integraci ve dvou hlavních 

modelech. Těmi jsou Approximation (sbližování), který definuje rozsah implementace 

evropských norem a mezinárodních standardů státy EaP a Linkage (propojování), který 

udává míru mezinárodního propojení mezi státy EU a EAP.2 Integrovaná správa hranic spadá 

pod model Approximation v jeho druhém bodě: „Integrace a konvergence s EU“.3 Pod 

model Linkage spadá pak v bodě prvním: „Mezinárodní bezpečnost, politický dialog a 

kooperace“.4 

Existuje několik možných způsobů, jak interpretovat implementaci určité politiky či 

programu. Tato práce chápe implementaci jako způsob aplikování teoretického konceptu do 

praxe. V tomto případě jde o aplikaci teoretického konceptu integrované správy hranic 

(IBM) do praxe na Ukrajině. Způsob, jakým k této implementaci dochází, byl definován 

autory Sandrou Levenexovou a Frankem Schimmelfenningem v jejich článku EU 

democracy promotion in the neighbourhood: from leverage to governance? z roku 2011.5 

 
1Lovitt, Jeff Lovitt, ed. 2018. Eastern Partnership Index 2017: Charting Progress In European Integration, Democratic 
Reforms, And Sustainable Development. 1st ed.. online: Eastern Partnership Civil Society Forum. s. 12 
2 Lovitt, Jeff Lovitt, ed. 2018. Eastern Partnership Index 2017 
3 Lovitt, Jeff Lovitt, ed. 2018. Eastern Partnership Index 2017 s. 14 
4 Ibid 
5 Lavenex, Sandra, and Frank Schimmelfennig. 2011. “Eu Democracy Promotion In The Neighbourhood: From Leverage 
To Governance?”. Democratization 18 (4): 886 
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Levenexová a Schimmelfenning uvádějí tři modely implementace. Linkage, Leverage a 

Governance.6 Přestože se tyto modely týkají zapojení Evropské unie do procesu 

demokratizace (přechodu stávajícího politického režimu k demokracii), jednotlivé modely 

se dají aplikovat také na problematiku kooperace Evropské unie a třetích států v jiných 

oblastech. Pro tuto práci je klíčový zejména model Governance. Právě ten je modelem, který 

dle jmenovaných autorů, využívá Evropská unie v Evropské sousedské politice. Jde o model 

založený na sektorové funkční spolupráci, jejímž cílem má být efektivní vládnutí či správa7. 

Právě tento přístup je aplikován v praxi misí EUBAM, která klade důraz na posilování 

místních institucí a na ukrajinskou a moldavskou schopnost samostatně operovat, vymáhat 

zákony. EUBAM sama má tak pouze funkci pozorovatele, bez výkonných pravomocí.8  

Literatury týkající se mise EUBAM a jejího vlivu na vývoj Ukrajiny a Moldavska, či její 

úspěšnosti jako nástroje na řešení krize, je relativně mnoho. Jedná se však převážně o 

literaturu zabývající se misí až po roce 2014. Tato práce bude mimo jiné čerpat z komparací 

jednotlivých misí programu EUBAM jako v článku Whose Enemy At The Gates?: Border 

Management In The Context Of Eu Crisis Response In Libya And Ukraine od Chiary Losci 

a Alessandry Russo či studií o úspěšnosti aktivit mise v jednotlivých oblastech.9 Mimo to 

čerpá práce z každoročních hodnocení aktivit mise, které publikuje samotný EUBAM. 

3. Definice termínů 

3.1. Integrovaná správa hranic 

Integrovaná správa hranic (dále IBM) je mechanismus Evropské unie, jehož účelem je 

„účinně řídit překračování vnějších hranic a řešit migrační výzvy a případné budoucí hrozby 

na těchto hranicích a tím i přispívat k řešení závažné trestné činnosti s přeshraničním 

rozměrem a zajišťovat vysokou úroveň vnitřní bezpečnosti v Unii.“.10 IBM bylo součástí 

evropských postupů a zákonů již od Amsterodamské smlouvy.11 V primárním právu EU 

figuruje IBM jako jednotný koncept však až od roku 2009, kdy vstoupila v platnost 

 
6 Ibid s.889 
7 Ibid. 
8 Dura, GeorgeEubam Moldova-Ukraine: The Eu Border Assistance Mission To The Republic Of Moldova And Ukraine 2009 
9 Losci, Chiara, and Alessandra Russo. “Whose Enemy At The Gates?: Border Management In The Context Of Eu Crisis 
Response In Libya And Ukraine”. Online. Geopolitics. https://doi.org/10.1080/14650045.2020.1716739. 
10 Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the European 
Border and Coast Guard and amending Regulation (EU) 2016/399 
11 Plamadeala, Constantin, and Yuliya Senyuk. 2018. “The Influence Of Operational Activity Of European Common Security 

And Defence Policy Missions In Moldova And Ukraine”. s.91 

https://doi.org/10.1080/14650045.2020.1716739


 

 

6 

Lisabonská smlouva, jež IBM kodifikovala.12 

Uvnitř Evropské unie stojí IBM na modelu Čtyřstupňového kontrolovaného přístupu, 

jehož cílem je zajistit ochranu vnitřní bezpečnosti Schengenského prostoru a Unie. Spolu 

s tím kontroluje migraci a zamezuje s ní spojeným zločinům, umožňuje rychlé a hladké 

překročení hranic pro legální migranty. Dosahuje se toho pomocí sjednocených postupů 

pohraničních služeb států, jednotných databází a dalších sdílených nástrojů.13 Prvním 

stupněm jsou kroky podniknuté ve třetích státech (tranzitních státech či zdrojových států 

migrace). J zejména o trénink a poradenství místních státních a veřejných složek. Druhým 

je kooperace mezi státy. Třetím stupněm je fyzická kontrola hranic a posledním jsou akce 

konané uvnitř Schengenské oblasti, jako je monitorování hledaných osob či jejich návrat 

třetím státům14. 

Ve třetích zemích jsou tempo a metoda implementace jednotlivých bodů IBM (výše 

shrnuta do čtyřstupňového systému) závislé na míře integrace a spolupráce dané země a EU. 

V případě Ukrajiny je implementace IBM závislá na akčních plánech v rámci EaP spolu s 

Asociační dohodou navazující na DCFTA a na vízovou liberalizaci15. Integrovaná správa 

hranic a aplikace souvisejícího evropského aquis jsou na území Ukrajiny zajišťovány misí 

EUBAM a agenturou FRONTEX16. Obě mise disponují vlastním mandátem, zdroji a cíli. 

Většina pozornosti a zdrojů je však věnována tréninku pohraniční služby, koordinaci 

zapojených složek, předávání a následnému dodržování evropského aquis17. 

3.2. EUBAM: EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine 

Mise EUBAM pro Moldavsko a Ukrajinu je asistenční misí Evropské unie s mandátem 

začínajícím roku 2005 a končícím roku 202318. Mise, se sídlem v Oděse, byla vyslána 

Evropskou komisí na společnou hranici mezi Ukrajinou a Moldavskem po žádosti od 

prezidentů obou států19. Cílem je asistence a poradenství okolo snížení toků nepravidelné 

migrace, boj proti zločinu (korupce, pašování, obchod s lidmi atd.), předávání klíčového 

 
12 Exporting Eu Integrated Border Management Beyond Eu Borders: Modernization And Institutional Transformation In 

Exchange For More Mobility?”. s.170 
13 Guidelines For Integrated Border Management In European Commission External Cooperation. 2010. s19 
14 Ibid 20 - 21 
15 Losci, Chiara, and Alessandra Russo. “Whose Enemy At The Gates?: Border Management In The Context Of Eu Crisis 
Response In Libya And Ukraine” s.3 
16 Exporting Eu Integrated Border Management Beyond Eu Borders: Modernization And Institutional Transformation In 
Exchange For More Mobility?”. 171–175 
17 Ibid s.177 
18 “Eubam - Eu Border Assistance Mission To Moldova And Ukraine: Who We Are?”. 2005. Online. Eubam.org: European 
Union External Actions. Brusel. 2005. http://eubam.org/who-we-are/. 
19 Jeandesboz, Julien. 2015. Intervention and Subversion: The EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine, 
Journal of Intervention and Statebuilding s.445 
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know-how a evropského aquis pracovníkům celní a pohraniční správy obou států v oblasti 

sdílené hranice20. EUBAM provádí své aktivity jako třetí strana s velkým důrazem na 

ponechání suverenity a moci v rukách domácích složek. Členové mise nemají pravomoc 

vymáhat zákony Moldavska ani Ukrajiny. Limitují své aktivity pouze na poradenství a 

funkci expertů21. 

IBM hraje v misi EUBAM značnou roli. Od roku 2005 je EUBAM jejím hlavním 

představitelem v obou státech. Mimo to se od roku 2009 podílí na programech EaP cílících 

na IBM22. Experti mise působí zejména v oblastech tréninku pohraniční a celní služby, 

koordinací s partnerskými organizacemi a budování kapacit, které odpovídají evropským 

standardům23. Aktivity v implementaci IBM vedly k tomu, že byl mandát mise rozšířen 

z původních 1 222 km podél společné hranice na celou Ukrajinu a Moldavskou republiku24. 

Ke změně v operacích EUBAM došlo v souvislosti s ukrajinskou krizí v roce 2014. Ta 

vedla k novému zapojení monitorovacích misí CSDP a misí EUAM25. Nový nárůst misí EU 

vedl k překrývání mandátů mezi EUBAM a EUAM. Ten byl vyřešen ve prospěch mise 

EUBAM tak, že nebyla narušena její míra flexibility výkonu povinností či její mandát. 

Operace mise však byly geograficky omezeny na oblast společné hranice mezi Moldavskem 

a Ukrajinou.26 

4. Kritéria pro hodnocení mise 

Implementace IBM je, v případě Ukrajiny jako třetího státu, dána bilaterálními 

dohodami a smlouvami uzavřenými s EU. Jedná se tak o integraci v oblasti Linkage a 

Approximation podle Indexu EaP 201727 a také o plnění podmínek v Asociační dohodě a v 

akčních plánech mezi EU a Ukrajinou. Z tohoto důvodu bude analýza prováděna na základě 

fázových akčních plánů EUBAM. Z každé fáze budou vybrány nejdůležitější projekty. 

Projekty budou hodnoceny na základě čtyř kritérií, pomocí Likertovy škály. Bodové 

hodnocení je k nalezení v tabulce 4 nazvané Bodová stupnice. Kritérii jsou 1. Přidaná 

 
20 Exporting Eu Integrated Border Management Beyond Eu Borders: Modernization And Institutional Transformation In 
Exchange For More Mobility?”. S.174 
21 Memorandum Of Understanding Between The European Commission, The Government Of The Republic Of Moldova 
And The Government Of Ukraine 
22 Exporting Eu Integrated Border Management Beyond Eu Borders: Modernization And Institutional Transformation In 
Exchange For More Mobility?” s.175 
23 Ibid. s.176 
24 Ibid. s.177 
25 Losci, Chiara, and Alessandra Russo. “Whose Enemy At The Gates?: Border Management In The Context Of Eu Crisis 
Response In Libya And Ukraine” s.9 
26 Ibid. s.10 
27 Eastern Partnership Index 2017 s.12 
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hodnota, 2. Implementace, 3. Podpora a 4. Směr28. Kritéria byla vybrána na základě jejich 

doporučení Evropskou komisí pro hodnocení misí EU. Projekt či aktivita jsou považovány 

za úspěšné, pokud dosahují celkově 14 b. a více. Fáze je považována za úspěšnou, pokud je 

více než polovina vybraných projektů hodnocena jako úspěšná. 

 

 

4.1. Přidaná hodnota 

Kritériem tzv. přidané hodnoty míní tato práce míru, jakou projekt či aktivita přispěly 

k implementaci IBM na Ukrajině. V hodnocení bude brána v potaz potenciální duplikace 

aktivit s jinými agenturami angažovanými v dané oblasti29. Zejména agenturou FRONTEX 

a iniciativou EaP. Projekt dosahuje na tři body, pokud splnil své cíle, ale neprezentoval 

markantní inovaci či benefity pro implementaci IBM nebo misi EUBAM. Druhou možností 

pro získání 3 b. je moment značné duplikace s jiným projektem či aktivitami jiného aktéra. 

Hodnocení 4 bodů dosahuje mise, pokud uspěla ve svých cílech a k tomu dodatečně 

prezentovala inovativní postupy či jiné benefity pro IBM nebo EUBAM. V případě 

hodnocení 5 bodů se jedná o klíčový projekt pro IBM. 

4.2. Implementace 

Tímto kritériem chápe tato práce fakt, zda má projekt či aktivita mise jasně daná kritéria 

pro splnění. Pokud má plánovaný projekt dostatečně připravené aktivity, které budou 

podniknuty a jestli byly splněny v daném časovém intervalu.30  Pro tento účel budou 

analyzovány akční plány a dokumenty týkající se konkrétního projektu. Tři body projekt 

získává, pokud disponuje samostatným akčním plánem projektu s kritérii, kterých hodlá 

dosáhnout. Projekt obdrží čtyři body, pokud je složen ze dvou až tří akčních plánů se 

 
28European Commision. 2021. Assessment Criteria For Eu Missions. Brusel. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_assessment-criteria-
missions.pdf. 
29 European Commision. 2021. Assessment Criteria For Eu Missions. Brusel. str.2 
30 Ibid. s3 

Tabulka 4 a: Bodová stupnice 

Počet bodů Hodnocení 

1 b. Neúspěšná / Velice nízká 

2 b. Spíše neúspěšná / Nízká 

3 b. Průměrná 

4 b. Úspěšná / Vysoká 

5 b. Velice úspěšná / Velice vysoká 
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samostatnými kritérii a postupem, či splnění všech bodů ve svém akčním plánu. Pět bodů 

projekt získává v případě splnění všech bodů svých akčních plánů. Toto bodové ohodnocení 

může projekt získat pouze v případě, kdy splňuje kritéria pro získání čtyř bodů. 

4.3. Podpora 

Kritériem podpora je myšleno zapojení jiných agentur, než je státní pohraniční služba 

Ukrajiny a státní fiskální služba Ukrajiny (pod kterou spadá celní správa) do daného 

projektu. Jelikož IBM je inherentně mezinárodní systém založený na propojení a kooperaci 

různých složek, považuje tato práce kooperaci v jednotlivých projektech za klíčový faktor 

k jejich potenciálnímu úspěchu31. Tří bodů dosahuje podle tohoto kritéria projekt tehdy, 

pokud je počet zapojených agentur roven pěti (tzn. Moldavská a Ukrajinská fiskální a 

pohraniční služba + EUBAM). Za každé dvě následně zapojené organizace či agentury, je 

udělen jeden bod do maxima pěti bodů. Ty jsou uděleny v případě, pokud míra kooperace 

přesahuje zapojení sedmi aktérů. 

4.4. Směr 

Poslední kritérium udává, zda má projekt či aktivita podniknutá misí EUBAM přímý 

dopad na vývoj v oblasti IBM. Tato skutečnost bude určena na základě příslušnosti projektu 

ke čtyřem kategoriím zájmu IBM formulovaných v Asociační dohodě32 a IBM Guidelines.33 

Těmi jsou implementace aquis, technologický pokrok, fyzická ochrana a kooperace. 3 body 

získává projekt za předpokladu, že přísluší do dvou kategorií. S každou další příslušností 

dostává projekt bod navíc až do maxima 5 b. 

5. Hodnocení fází mise EUBAM 

Mise EUBAM dělí své akční plány do fází. V této práci jsou uvedené fáze, které 

korespondují s prodloužením mise. Výjimkou je desátá fáze, která sdílí mandát s předešlou 

fází v rámci čtvrtého prodloužení působnosti mise a bude v hodnocení spojena s fází 9. 

5.1. Fáze 8 

Osmá fáze mise EUBAM pro účely této práce zahrnuje období od roku 2005 do roku 

2011. Důvodem pro shrnutí předešlých akčních plánu do osmé fáze je společná zpráva mise 

EUBAM pro roky 2005-2010, která značně ulehčuje orientaci a přístup k dokumentům o 

jednotlivých projektech mise. 

 
31 Ibid. 
32 Association Agreement Between The European Union And Its Member States: Of The One Part, And Ukraine, Of The 
Other Part. 2014. OJ L 161. title III, článek 16, s.8 
33 Guidelines For Integrated Border Management In European Commission External Cooperation. 2010. 
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Zaměření této fáze na IBM se týkalo posílení kooperace, a to v podobě 6. konkrétního 

cíle akčního plánu34. Bylo tak učiněno v souladu s Asociační agendou i s pokyny k IBM, 

které zdůrazňují kooperaci jako jeden z klíčových pilířů systému35 36. Účelem pro 6. cíl 

akčního plánu bylo zlepšení spolupráce uvnitř orgánů a mezi nimi, spolu s posílením 

bilaterální a multilaterální kooperace37. Mezi hlavní projekty výše uvedené fáze patří 

operace TYRA a AKKERMAN spolu s pilotním projektem sdíleného hraničního přechodu 

Briceni – Rosošany a společnými hraničními bezpečnostními zprávami (CBSAR). 

5.1.1. Operace „TYRA“ a „AKKERMAN“ 

Operace, spadající pod společnou kontrolu hranic, měly za úkol posílení mezinárodní 

kooperace a kooperace mezi jednotlivými organizacemi na sdílené hranici Moldavska a 

Ukrajiny38. Na operacích Tyra, odehrávající se v roce 2010, a Akkerman z roku 2011 se 

podíleli mezinárodní aktéři, kteří nesdíleli hranici mezi Ukrajinou a Moldavskem. 

 Operace Tyra byla obohacena o složky EUROPOL a FRONTEX. Skrze EUBAM byl 

implementován Evropský model zpravodajských informací o trestné činnosti. Akce byla 

provedena v mezinárodně složených pracovních skupinách s cílem prohloubení kooperace a 

společné implementace sjednoceného celoevropského modelu kriminálního zpravodajství. 

Výsledkem této vzájemné snahy bylo zabavení pašovaných produktů v hodnotě přes 535 

000 eur39. Šlo tak o nárůst hodnoty zabaveného kontrabandu o 171 % oproti předešlé operaci 

NIKONIY40. Ta byla v roce 2009 provedena v mezinárodních skupinách bez zapojení 

agentury EUROPOL41. 

Operace Akkerman, jako následovník operace Tyra, byla inovována o pracovní skupiny 

zaměřené na konkrétní oblasti zločinu, ve snaze aplikovat evropský model efektivněji na 

více místech. Výsledkem bylo zabavení kontrabandu v hodnotě přesahující 3 miliony eur. 

To představovalo nárůst o 600 % oproti kontrabandu z operace Tyra42. Tato skutečnost vedla 

k aplikaci modelu malých, konkrétně zacílených pracovních skupin do příštích operací již 

 
34 Phase 8 Action Plan: Detailed Description Of Activities. 2010. 1st ed.. Brusel: Evropská komise s.7. 
35 Association Agreement Between The European Union And Its Member States: Of The One Part, And Ukraine, Of The 
Other Part. 2014. OJ L 161. title III, článek 16, s.9 
36Guidelines For Integrated Border Management In European Commission External Cooperation. 2010. s.23-27 
37 Phase 8 Action Plan: Detailed Description Of Activities. 2010. 1st ed.. Brusel: Evropská komise 
38 EUBAM:, EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine. 2010. Annual Report: 1 December 2009 - 30 November 
2010. s.17 
39 Ibid 
40 Ibid 
41 EUBAM: EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine. 2009. Annual Report: December 2008 - November 2010 
s.15 
42 EUBAM: EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine. 2010. Annual Report: 1 December 2010-30 November 
2011 s.23 
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ve výchozím stavu43. 

5.1.2. CBSAR 

CBSAR je společný systém monitorování rizika, brzkého varování a identifikace trendů 

prováděný ukrajinskou a moldavskou pohraniční a fiskální správou44. Jde o komplexní 

proces složený, mimo pravidelné hlášení, také z tréninku a školení ukrajinského a 

moldavského personálu v oblastech strategické analýzy a analýzy rizik a z monitorování 

používaného Evropskou unií. Pravidelné zprávy a monitoring byly pod vlivem EUBAM až 

do roku 2010, kdy byl systém předán do kompetence ukrajinské a moldavské správy pouze 

s minimální intervencí EUBAM45. 

Úspěch systému a jeho předání bylo umožněno díky rozsáhlému zapojení EUBAM do 

tréninku svých partnerů. Je však nutné zdůraznit, že tréninkem ukrajinských agentur 

v evropských postupech, systémech a aquis se zabývá také agentura FRONTEX. Ta, pomocí 

svého společného kurikula pro fiskální správu, umožňuje mezinárodně akreditované 

vzdělávání členům fiskální správy, které není omezeno pouze na region společné hranice 

Moldavska a Ukrajiny. Aspekty vzdělání prostředkované agenturou FRONTEX byly 

aplikovány ve všech státech EU46. Ukrajina plošně využívá vzdělávání FRONTEX od roku 

2014 a iniciativy EaP nazvané Budování kapacity hraniční správy4748. 

Přestože se EUBAM tréninku svých partnerů věnuje od počátku svého mandátu, 

nevěnuje se mu sám.  

Projekt CBSAR nepopiratelně splnil své cíle zvýšeného sdílení informací, kooperace a 

vytvořil základ pro systém PAIES49. Mimo to systém slouží jako podpůrná složka pro 

společné patrolování a operace na sdílené hranici. V implementaci aquis a metodologie 

spojené s IBM a systémem CBSAR však EUBAM nemůže být plně kreditován. Přestože 

provozuje vzdělávací kurzy pro své partnery od začátku svého mandátu, jsou jeho snahy 

duplikovány agenturou FRONTEX. Ta svým rozsahem a aplikací kurikula dominuje.  

 
43 Ibid s. 24 
44 EUBAM: EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine. 2010. Progress Report: 2005–2010 s.15 
45 EUBAM: EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine. 2014. Annual Report: 1 December 2013-30 November 
2014. Vol. 10. Odesa: EUBAM s. 19 
46 Balendr, Andrii, 2019. “Implementation of European Border Guards’ Common Educational Standards in Ukraine: 
Comparative Analysis” s.2 
47“Eastern Partnership Integrated Border Management Capacity Building Project”. Online. Eu Neighbours: South-East 
48Balendr, Andrii, 2019. “Implementation of European Border Guards’ Common Educational Standards in Ukraine: 
Comparative Analysis” 
49Van Acker, Jean. 2013. EUBAM´s Contribution to the Strenghtening Cross-Border Cooperation s.81 
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5.1.3. Briceni-Rosošany 

JBCP Briceni-Rosošany je projekt v oblasti společných hraničních přechodů. V případě 

společných hraničních přechodů se nejedná primárně o fyzickou kontrolu hranic, tak jako o 

míru integrace mezi organizacemi a státy zapojenými do projektu50 a o společnou schopnost 

sledování digitální stopy cestovatele tzv. virtuálního člověka. Toho je možné docílit pomocí 

sdílení informací a databází51. Společný hraniční přechod evropských standardů musí mít 

určitou míru integrace v horizontální (spolupráce mezi aktéry) i vertikální (míra integrace) 

podobě52.  

Projekt mise EUBAM měl být důkazem toho, že Ukrajina i Moldavsko jsou schopny 

docílit míry této integrace. Konkrétně do bodu šest integračního žebříčku podle zprávy 

Ženevského centra pro demokratickou kontrolu ozbrojených sil53. 

Výsledky sdílené snahy na šestiměsíčním projektu JBCP byly převážně kladné. Byl 

vytvořen delokalizovaný hraniční přechod podle typologie Světové banky54, kde jsou 

kontroly prováděny sdíleně oběma státy na území Ukrajiny, tj. na přechodu Rosošany55. 

Snížení času přechodu přes hranice o 15-20 % a efektivita společných postupů a sdílení 

informací56 vedla k tomu, že se Moldavsko i Ukrajina zavázaly k replikaci modelu JBCP 

Briceni-Rosošany na přechodu Udobnoe-Palanca-Maiaky a následně dalších přechodů po 

délce sdílené hranice57. Úspěšnost projektu vedla také k rozšíření aplikace CBSAR ke sdílení 

informací mezi ukrajinskými a moldavskými složkami58 a vytvoření adekvátní 

infrastruktury a logistiky59. 

5.1.4. Hodnocení fáze 8 

Tabulka 5 a: Hodnocení projektů Fáze 8 

Projekt Přidaní hodnota Implementace Podpora Směr Celkem 

Op. TYRA 4 3 4 3 14 

Op. AKKERMAN 5 3 4 3 15 

CBSAR 3 4 3 5 15 

 
50 Marenin, Otwin. 2010. Challenges For Integrated Border Management In The European Union s.59 
51 Ibid s.55-56 
52 Ibid. s.59 
53 Ibid. s.60 
54 Djuric, Radomir. 2012. Evaluation Of The European Union Border Assistance Mission To Moldova And Ukraine (Eubam): 
Draft Final Report. s 41. 
55 ibid 
56 EUBAM: EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine. 2012. Annual Report s.11 
57 Annual Report: 1 December 2010-30 November 2011 s.6 
58 EUBAM: EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine. 2010. Progress Report: 2005–2010 s.15 
59 Annual Report: 1 December 2010-30 November 2011 s.22 
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Briceni-Rosošany 5 3 3 5 16 

Aritmetický průměr 4,25 3,25 3,5 4 15 

Medián 4,5 3 3,5 4 15 

 

Operací Tyra a zejména operací Akkerman byl zaveden nový způsob vedení společných 

hraničních operací. Proces nebyl duplikován žádnou jinou agenturou působící v Moldavsku 

či na Ukrajině. Hodnocení implementace nemohlo být v této práci provedeno, z důvodu 

nedostupnosti akčních plánů a výsledků operací. Vzhledem k jejich úspěšnosti s širokým 

zapojením agentur bude práce předpokládat, že obě operace dosáhly 3 b. Operace svým 

směrem spadají přímo pod bod 1. Ochrana hranic a body 5. a 6. týkající se mezi agenturní 

kooperace podle strategie IBM60. Spolu s implementací nové evropské metodologie splňují 

tři ze čtyř kategorií IBM. Operace mají identickou podporu účastníků, složenou ze 4 

pohraničních složek domácích států, spolu s misí EUBAM, EUROPOL a FRONTEX. 

Druhý hodnocený projekt CBSAR a s ním spojené vzdělávání a sdílení informací je svou 

přidanou hodnotou klíčové pro IBM. Rozsah duplikace a jistá míra druhořadosti EUBAM v 

tréninku však znemožňuje udělení plného počtu bodů v prvním kritériu. V uplatnění CBSAR 

splnil svůj stanovený cíl a stal se systémem, který je dominantně v rukou domácích složek a 

na úrovni odpovídající standardům EU. Kritérium podpory je v případě CBSAR splněno 

průměrně. Jde o přímou spolupráci pouze EUBAM a místních hraničních složek, jelikož EaP 

a FRONTEX se do vzdělávání zapojili až po předání funkčního systému, nemohou se podílet 

na jeho úspěchu. Splnění projektu je součástí požadavků jak AA, tak IBM. Konkrétně jde o 

postup v aplikaci evropské aquis a metodologie spolu s rozvojem kooperace. 

Posledním hodnoceným projektem této fáze byl sdílený hraniční přechod Briceni-

Rosošany. Přechod představuje důkaz hmatatelného dopadu mise EUBAM v implementaci 

IBM. Pomocí projektu se podařilo vytvořit koncept hraničního přechodu dosahujícího 

vysoké horizontální i vertikální integrace odpovídající standardu EU. V kombinaci 

s dohodou o replikaci přechodu jde o klíčový projekt, jak v kritériu přidané hodnoty, tak ve 

směru vůči IBM, a to díky posunu vůči IBM ve všech čtyřech klíčových oblastech. Tato 

práce nebyla schopna analyzovat oblast implementace. Použije tudíž stejný předpoklad jako 

u operací Tyra a Akkerman. Projekt ovšem disponoval pouze minimálním potřebným 

zapojením organizací. Limituje se pouze na model 4+1. 

 
60Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the European 
Border and Coast Guard and amending Regulation (EU) 2016/399 
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Fázi osmou hodnotí tato práce jako úspěšnou. S patnácti body jako mediánem i 

průměrem překročila fáze hranici úspěšnosti o jeden bod. Hlavní cíl fáze, tedy posílení v 

oblasti kooperace, byl splněn. Přestože projekty samotné pouze z poloviny disponovaly 

nadprůměrným zapojením mezinárodních agentur, všechny splnily nutné kritérium 

kooperace v modelu 4+1. Úspěchy projektů v oblasti přidané hodnoty a směru považuje tato 

práce za důkaz efektivity kooperace mezi přítomnými složkami. Jelikož průměrné hodnocení 

CBSAR a společný hraniční přechod přesahuje hodnocení společných hraničních operací, 

dochází tato práce k závěru, že vyšší mezinárodní spolupráce nevede v případě mise 

EUBAM k lepším výsledkům. 

5.2. Fáze 9 a 10 

Fáze devátá a fáze desátá označují období od roku 2012 do roku 2014 včetně. Fáze desátá 

byla platná pouze jeden rok. Proto byla pro účely této práce spojena s předešlou fází do 

jednotného hodnocení. 

Devátá fáze byla stejně jako fáze osmá zaměřena na kooperaci. Mimo to k ní byla ale 

přidána také demarkace s kontrolou společné hranice a podpora vízové liberalizace.61 Fáze 

desátá se těchto cílů nezřekla a držela stejný kurz, jako její předchůdce.62 Do jisté míry by 

se dalo říct, že desátá fáze sloužila jako dodatečná korektivní fáze před novou jedenáctou. 

Mimo to došlo mezi osmou a devátou fází ke změně ve vnímaní IBM uvnitř priorit EUBAM. 

Během předešlých fází bylo IBM až na šestém bodě v akčním plánu. V následující fázi bylo 

však posunuto na bod první, kde zůstalo i pro příští akční plány. 

Vybranými projekty pro fázi devátou a desátou jsou demarkace hranic a společné 

patrolování, posilující oblast fyzické ochrany. Projekt Single-window zaměřený na aplikaci 

evropského aquis, metod v oblasti pohraničních kontrol a kontrolní systém PAIES. Jde tedy 

o zaměření na všechny čtyři klíčové směry. Na fyzickou ochranu v podobě demarkace a 

patrolování. Technologický pokrok v systému PAIES. Aquis a metodologii v oblasti Single-

window a kooperaci, která protíná jednotlivé projekty.  

5.2.1 Koncept jednotného portálu 

Koncept jednotného portálu (single-window) je program, u kterého není možné vytvořit 

jednotnou definici. Z tohoto důvodu bude využita formulace Světové celní organizace. Ta 

kategorizuje Single-window jako zařízení umožňující aktérům podávat standardizované 

 
61 Phase 9 Action Plan: Detailed Description of Activities. 2012 
62 Phase 9 Action Plan: Detailed Description of Activities. 2013 
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informace a dokumenty na jednom vstupním místě.63 Existují tři podoby konceptu. První je 

podoba jednotné autority, kdy jedna složka vykonává více činností. Tou je například celní 

správa v Holandsku. Druhou variantou je jednotný systém, kdy jsou data distribuována 

automaticky z centrální databáze. Poslední je plně automatizovaný systém64. 

EUBAM se v oblasti single-window zúčastnil v roce 2011 pilotního projektu nayvaného 

Single window-Local solution v přístavech v Oděské oblasti.65 Jde o projekt s širokou mírou 

kooperace. Zapojenými jsou mimo domácí ukrajinské složky také Evropská hospodářská 

komise OSN (UNECE), Evropská asociační komunita přístavů (EPCSA) a řada evropských 

států jako Moldavsko či Litva.66 Úkolem EUBAM je dohlížet na aplikaci konceptu v podobě 

jednotného systému,67 ale zejména vzdělávat ukrajinské kolegy v oblasti evropské 

metodologie a aquis.68  

EUBAM pořádala, za cílem vzdělávání, jeden z prvních seminářů v Kišiněvu o aplikaci 

Single-window metod v roce 2012. Během deváté a desáté fáze se EUBAM podílela na 

organizaci seminářů zaměřených na Single-window koncept pro ukrajinské i moldavské 

organizace. Spolu s tím vyškolil přes čtyři sta členů personálu v oblastech souvisejících 

s konceptem Single window (ochrana dat, riziková analýza či falešné dokumentace)69. 

Projekt jako takový byl úspěšný a po nutných modernizacích v legislatuře byl uveden do 

provozu na celé Ukrajině. EUBAM, i přes své zapojení, není hlavním aktérem tohoto 

projektu. Hlavním organizátorem bylo UNECE ve spolupráci s ukrajinskou vládou. 

EUBAM sloužil jako prostředník pro vzdělávání personálu a školitelů. Je důležité zde také 

zdůraznit, že přestože byl do projektu zapojen EUBAM, mohl být do vzdělávání zapojen 

také FRONTEX, který se taktéž (jak již bylo zmíněno v kapitole 5.1.2) zabývá vzděláváním 

partnerských států. Právě kvůli nahraditelnosti zapojení EUBAM, bude v celkovém 

hodnocení projektu odebrán jeden bod z kategorie přidané hodnoty, implementace a 

podpory.  

5.2.2. Demarkace hranice 

Demarkace hranice mezi Ukrajinou a Moldavskem (včetně tzv. Podněsterské moldavské 

 
63 “The Single Window Concept: The World Customs Organization´s Perspective.” 
64 The Single Window Concept: United Nations Economic Commission for Europe. 2003. 1st ed. Ženeva: United Nations. 
s.3 
65“Single window-Local solution: Project history”. Single window-Local solution. Kiev. 
http://www.singlewindow.org/about?lang=en. 
66 “Single window-Local solution: Third International Seminar on trade facilitation”. Single window-Local solution. Kiev. 
http://www.singlewindow.org/dnevnik/36?lang=en. 
67 “The concept of the "single window - a local solution" project.” 2012. Single Window - Local Solution. 
68 EUBAM: EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine. 2013 Annual Report s.31 
69 EUBAM: EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine. 2014. Annual Report s.22 
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republiky) je problematika řešená s misí EUBAM od roku 2009. V březnu toho roku, byl 

dohodnut všeobecný postup pro demarkaci hranice zástupci obou států i Podněsterské 

republiky.70 Role EUBAM byla v projektu demarkace stanovena na technologickou 

asistenci moldavským a ukrajinským složkám v procesu.71 Cílem projektu demarkace bylo 

vyznačit 1 222 kilometrů sdílené hranice, včetně demarkace tzv. centrálního segmentu 

hranice mezi Ukrajinou a neuznanou – Podněsterskou republikou. 

Devátá fáze si položila za cíl vyznačit celou sdílenou hranici, včetně 453 kilometrů 

centrálního segmentu. Za podpory EUBAM se podařilo na konci roku 2013 demarkovat dvě 

třetiny centrální hranice.72 Na konci fáze zbývalo pouze 15,2 kilometru z centrálního 

sektoru.73 Z tohoto důvodu byl cíl dokončení demarkace duplikován i ve fázi desáté.74 

Koncem roku 2014 byl projekt ukončen se zbývajícími 3,72 kilometry nedemarkované 

hranice. Z těchto necelých čtyř kilometrů byly 3,2 kilometry na hranici s Podněstřím a půl 

kilometru na přehradě Dniestrovsk.75 O těchto segmentech se vedlo prodloužené jednání 

spadající mimo kompetence EUBAM a pohraničních služeb, které bylo ukončeno v roce 

2015.76 

Technologický cíl mise byl naplněn dvěma hlavními způsoby. Prvním bylo zajištění části 

zdrojů a poskytnutí, skrze EU, přístupu k satelitním snímkům náročně přístupných bodů 

hranice.77 Druhým bylo zprostředkování studijních cest do členských států EU a spojení 

s odborníky v oblasti geografie na Durhamské univerzitě ve Velké Británii. Během deváté 

fáze byly takto organizovány cesty do Litvy, Lotyšska a Finska s cílem studia metod 

demarkace.7879  

5.2.3 Společné patrolování 

Společné patrolování hranice je jedním z aspektů fyzické ochrany. Jde také o jednu 

z oblastí, ve které se angažuje EaP. Během deváté fáze byl v rámci východního partnerství 

spuštěn program podporující patrolování na společné moldavsko-ukrajinské hranici. Tato 

iniciativa je postavena do značné míry na misi EUBAM a její schopnosti školit, trénovat a 

 
70 Dobrescu, Mădălina. 2015. EU security practices in Eastern Europe: Extending European peace or managing risks? s.11 
71 Van Acker, Jean. 2013. EUBAM´s Contribution to the Strenghtening Cross-Border Cooperation s.80 
72 Hernández Raul “EU-Neighbourhood Cross-border Cooperation: Fostering Border Management as a Condition for 
Increased Mobility s.169 
73 EUBAM: EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine. 2013 Annual Report 
74 Phase 10 Action Plan 2013 bod. 1.1.12 
75 EUBAM: EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine. 2014 Annual Report 
76 Ibid 
77 EUBAM: EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine. 2011 Annual Report 
78 EUBAM: EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine. 2013 Annual Report s.15 
79 EUBAM: EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine. 2012 Annual Report s.13 
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dohlížet v terénu na moldavské a ukrajinské partnery. Metoda implementace projektu je však 

pod přímým řízením IOM. Cílem projektu Společné patrolování na zeleno-modré hranici je 

pozvednout schopnost patrolovat a fyzicky kontrolovat hranici. Toho se EUBAM snaží 

dosáhnout, za podpory EaP, pomocí zlepšení kooperace, tréninku a poskytnutí nového 

vybavení80. Aktivity jsou celkem rozloženy do třiceti šesti měsíců, s plánovaným koncem v 

roce 201681. 

Nové vybavení bylo zajištěno společnou snahou EaP a EUBAM. Ukrajině bylo v akčním 

plánu vyhrazeno celkem dvacet pět vozů, šestnáct přenosných tepelných kamer, devadesát 

dva modemů a bez mála pět set LED svítilen82. Součástí dodávky technologií, která je 

rozprostřena do tří let, je také výcvik v zacházení s nimi. Šlo o tvorbu sítě školitelů uvnitř 

samotných moldavských a ukrajinských pohraničních služeb83. Celkem díky EUBAM 

obdržela do roku 2016 ukrajinská pohraniční služba přes sto šedesát vozidel a po třech stech 

komunikačních zařízeních a termálních kamer84. Mimo školení s novou technikou se 

EUBAM v rámci programu společného patrolování věnoval výcviku zásahu a patrolování 

pomocí mobilních jednotek a také školení vyšších úředníků v oblasti rizikové analýzy8586. 

Přítomnost EUBAM v projektu patrolování vedla k výsledkům nejen na moldavsko-

ukrajinské hranici. Postup mise byl replikován EaP v projektu SURCAP a SURCAP II na 

bělorusko-ukrajinské hranici, kde EUBAM figurovala jako poradce87. Jako celek byl projekt 

společného patrolování nadprůměrně úspěšný.  

5.2.4. PAIES 

Před-příjezdový sdílený informační systém (PAIES) je jedním z dlouho trvajících 

projektů EUBAM. Ke vzniku systému se moldavská a ukrajinská strana zavázaly 

v zakládajícím dokumentu mise EUBAM z roku 2005.88 Pilotní projekt byl spuštěn mezi 

lety 2007 a 2008 a od té doby slouží v plného provozu89. Cílem PAIES je výměna informací 

o migraci a transportu mezi celními správami Ukrajiny a Moldavska spolu s 

 
80Plamadeala, Senyuk. 2018. “The Influence Of Operational Activity Of European Common Security And Defence Policy 
Missions In Moldova And Ukraine”. s.94 
81ANNEX 4: Action Fiche for Eastern Partnership Integrated Border Management project - Joint border patrolling on 
green/blue border between Republic of Moldova and Ukraine. 2013 
82Ibid 
83 Ibid. 
84 Antonyuk, “Joint Border Of Ukraine And The European Union: Political And Legal Aspects Of Cooperation In The Field Of 
Integrated Border Managements“ s. 17 
85Van Acker, Jean. 2013. EUBAM´s Contribution to the Strenghtening Cross-Border Cooperation s.81  
86 EUBAM: EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine. 2013 Annual Report s.16 
87 ANNEX 2 
88 Memorandum Of Understanding Between The European Commission, The Government Of The Republic Of Moldova 
And The Government Of Ukraine s.8 
89 Eyes on PAIES 
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elektronickým dohledem nad celým procesem. Mimo to systém plní funkci tzv. virtuální 

přítomnosti na hranici s Podněsterskou republikou90. 

Hlavním úspěchem EUBAM s projektem PAIES není jeho funkčnost ani implementace 

po délce sdílené hranice. Je jím replikace projektu na společné hranici mezi Běloruskem a 

Ukrajinou. Replikovaný projekt (PRINEX) byl spuštěn skrze program Východního 

partnerství v rámci jejich vlajkové iniciativy pro IBM. PAIES byl v roce 2011 mezi 

Běloruskem a Ukrajinou zaveden jako pilotní projekt91. Následně o dva roky později byl 

spuštěn PRINEX92. 

Implementací programů se Ukrajina, Moldavsko i Bělorusko přiblížilo k evropskému 

standardu. Elektronický před-příjezdový systém je nyní standardem na Ukrajině i 

v Moldavsku. Skrze EaP se dostalo zapojeným státům nové technologie pro provoz systémů 

PAIES a PRINEX. Pozvednuta byla, skrze trénink EUBAM, i úroveň provádění rizikových 

analýz a monitorování pohybu na hranici. Aspektů, které jsou součástí jak IBM, tak systému 

PRINEX i PAIES93. 

5.2.5 Hodnocení Fází 9 a 10 

Tabulka 5 b: Hodnocení projektů Fáze 9 a 10 

Projekt Přidaná hodnota Implementace Podpora Směr Celkem 

Jednotný portál 4 2 4 4 14 

Demarkace hranice 4 4 5 4 17 

Společné patrolování 4 4 3 4 15 

PAIES 5 5 4 4 18 

Aritmetický průměr 4,25 3,75 4 4 15,75 

Medián 4 4 4 4 16 

 

Projekt Single-window je jako takový, úspěšný. V kritériu přidané hodnoty získává 

EUBAM pouze čtyři body, přestože projekt je klíčovým pro IBM a DCFTA na Ukrajině. 

Projekt by získal průměrné tři body v kritérium implementace, po stržení však dosahuje 

pouze na dva. V kritériu podpory získává čtyři body, i přestože počet zapojených aktérů 

přesahuje potřebných sedm pro udělení plného počtu bodů. Směr je jediné kritérium, které 

 
90 Eyes on PAIES 
91 “EU Project Group briefed on benefits of PAIES on Moldova-Ukraine border: Newsroom.” 2013 
92 “Support to the Creation of an Electronic System of Pre-arrival Information Exchange between the Customs Authorities 
of Belarus and Ukraine (PRINEX).” EU NEIGHBOURS. 2013.  
93 “Support to the Creation of an Electronic System of Pre-arrival Information Exchange between the Customs Authorities 
of Belarus and Ukraine (PRINEX).” 2015. 
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netrpí na stržené body. Projekt spadá pod oblasti kooperace, technologického pokroku, 

implementace aquis a metodologie a tím dosahuje na čtyři body.  

Projekt demarkace hranice se na první pohled nezdá být spojen s IBM. Kontrola 

hranic a jejich integrita je však jednou z podmínek ne jen pro integrovanou správu hranic, 

ale také z podmínek uvedených pro vízovou liberalizaci. Jelikož se jedná o dobu před 

ukrajinskou krizí, oblast Podněstří byla hlavním problémem na hranicích Ukrajiny. 

V kritériu přidané hodnoty je projekt touto prací hodnocen čtyřmi body. Bod navíc byl 

udělen za aplikaci metod z návštěv států EU. EUBAM splnil své dva cíle. Nepodařilo se mu 

však provést demarkaci během původní deváté fáze. Získává tedy čtyři body 

v implementaci. Projektu se účastnily, mimo tradiční model 4+1, také tři státy a jedna 

univerzita. Tím projekt dosáhl v hodnocení této práce na plných pět bodů. Směr projektu 

spadá pod kooperaci, fyzickou ochranu a implementaci aquis. Ukrajina ve výsledku 

programu ale nedisponovala novou technologií. Proto v kritériu směru získává program 

body čtyři. 

Projekt společného patrolování obdržel v kritériu přidané hodnoty, implementace a 

směru čtyři body. Projekt uspěl ve všech vytyčených kritériích svého akčního plánu, ale 

nejedná se o klíčový projekt pro implementaci IBM. A to zejména kvůli jeho omezení na 

jeden region. Směr projektu je udán v samotném akčním plánu a spadá přímo pod kategorie 

fyzické ochrany, technologického pokroku a kooperace.94 Podpora je kritérium s nejnižší 

známkou, dosahující pouze na tři body. Bez zapojení ukrajinské a moldavské celní správy, 

má projekt pouze pět aktérů, tři z toho jsou však mezinárodní, tj. pohraniční služba Ukrajiny 

a Moldavska (na ty projekt cílí), EUBAM, EaP a IOM.95 

PAIES se stal klíčovým programem pro IBM na Ukrajině. Svou mírou vysoké přidané 

hodnoty, skrze technologii a metody, sedmi zapojenými aktéry, jasným směrem (oblasti 

technologie, aquis, kooperace) a implementací na dvou společných hranicích, jde o jeden z 

výše hodnocených projektů EUBAM. S celkovými osmnácti body je PAIES nejúspěšněji 

hodnoceným projektem osmé, deváté i desáté fáze. 

Fáze devátá a desátá jsou jako celek hodnoceny úspěšně. S mediánem šestnácti a 

průměrem o čtvrtinu nižším, se fáze devět a deset umístily nad osmou. Celkový cíl kooperace 

byl splněn s průměrnými čtyřmi body v projektu. Sekundární cíle (demarkace a kontrola 

 
94 ANNEX 4: Action Fiche for Eastern Partnership Integrated Border Management project - Joint border patrolling on 
green/blue border between Republic of Moldova and Ukraine. 2013 
95 Ibid 
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společné hranice) byly také splněny známkami sedmnácti a patnácti body ve svých 

projektech. Je však nutné zdůraznit menší výkyv v hodnocení jednotlivých projektů v tomto 

segmentu na rozdíl od fáze osmé. Medián hodnocení jednotlivých kategorií pro projekty fáze 

osmé se pohybují mezi třemi a čtyřmi a půl body. Projekty tohoto segmentu mají medián 

čtyř bodů. 

5.3. Fáze 11 

Fáze jedenáctá, na rozdíl od předešlých fází, nebyla zaměřena dominantně na kooperaci. 

Od začátku roku 2015 do konce roku 2016 byly snahy mise EUBAM v oblasti IBM 

zaměřeny dominantně na revizi a replikaci pilotních projektů uskutečněných v předešlých 

fázích. Cílem bylo implementování dříve vypracovaných konceptů (společné hraniční 

přechody, Single-window, sdílení informací) na celou délku společné hranice a spolu s tím 

také hodnocení ukrajinských a moldavských složek a implementace projektů. Mimo to se 

však EUBAM prvně v rámci IBM zaměřil konkrétněji na kriminalitu a korupci. 

Vybranými projekty pro jedenáctou fázi jsou replikace sdílených hraničních přechodů, 

role zákona (reprezentující boj EUBAM proti korupci) a projekt na snížení pašování zboží 

(součást DCFTA). Hlavní pozornost EUBAM v těchto letech spadá dominantně pod 

fyzickou ochranu (replikace hraničních přechodů a důraz na pašování) a rozvoj aquis. 

5.3.1 Replikace sdílených hraničních přechodů 

Sdílené hraniční přechody po celé délce společné hranice byly cílem mise EUBAM již 

od jejího počátku v roce 2005. Na začátku jedenácté fáze byly v provozu tři sdílené hraniční 

přechody. Jedná se o počet, který se do dvanácté fáze zdvojnásobil. Implementací sdílených 

hraničních přechodů neplní cíle EUBAM, ale pouze cíle stanovené v rámci IBM. Důležitou 

roli hraje také, zejména pro Ukrajinu a Moldavsko, plnění bodů ze společné dohody z roku 

1997. 

Projekt výstavby hraničních přechodů je financován EaP. Spolu s ním se na projektu 

podílí celkem osm aktérů. Mimo čtyři domácí mezi ně patří také IOM a UNDP.96 Aktivity 

EUBAM uvnitř projektu, částečně sdílené s IOM, jsou reflexí tradičních zodpovědností 

mise. EUBAM plní roli podpory pro moldavské a ukrajinské složky tím, že zajišťuje 

potřebné věci pro uskutečnění projektu (zásoby, nástroje atp.). Spolu s tím dohlíží na 

korektní implementaci metodologií a programů, které jsou replikovány.97 Na základě 

 
96 ANNEX 1: Action Document for Eastern Partnership Integrated Border Management Flagship Initiative: enhanced 
integrated border management through joint border control and exchange of information along the Moldovan-Ukraine 
border. 
97 ibid 
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rozdělených povinností tak, jak jsou uvedeny v akčním plánu, by se dalo říct, že mise 

EUBAM není pro budování společných přechodů nutná. Toto tvrzení by však ignorovalo 

fakt, že bez mise EUBAM by projekt nemohl být uskutečněn, jelikož právě evropská mise 

stojí za projekty, které EaP replikuje. Napojení projektů jako Single-window, One-stop-shop 

či PAIES na fyzické body podél hranice je hlavním cílem projektu. Ten by bez předešlého 

zapojení EUBAM nebyl dosažitelný. 

Hraniční přechody Larga-Kelmentsy, Pervomaysk-Kuchurgan a Udobnoye-Palanca-

Mayaky jsou důkazem postupu EUBAM směrem k IBM. Série moderních hraničních 

přechodů stavějících na principech IBM98 je jedním z hlavních úspěchů mise a fakt, že 

EUBAM není nijak kriticky zapojena do replikace přechodů, je jednoznačně dobrou 

zprávou. Dokazuje to, že přístup, který EUBAM zastává, je správný. Podařilo se tak posílit 

schopnosti místních organizací do takové míry, že důležitost původního dozoru mise nad 

jejich aktivitami není tolik zapotřebí. Snižující se míra angažovanosti evropské mise je to, 

čeho se snaží od počátku docílit. 

5.3.2. Korupce 

Mise EUBAM se angažuje v boji proti korupci na Ukrajině již od svých začátků. Jejich 

hlavním cílem je tvorba strategie na minimalizování příležitostí pro korupci spolu 

s posílením etického kódu a důvěry veřejnosti99. Přestože není boj s korupcí klíčovým 

konceptem uvnitř IBM, jedná se o oblast, která se IBM přímo týká. Od roku 2014, kdy 

Ukrajina změnila postoj vůči Podněstří, se boj s korupcí stal taktéž větší součástí aktivit 

EUBAM. Jelikož je korupce úzce spojena s pašováním a hraničním zločinem v oblasti 

Podněstří100, jedná se nejen o sekci fyzické ochrany v rámci IBM, ale také o veřejný pořádek 

a bezpečnost z vízové liberalizace101. 

Během jedenácté fáze se EUBAM odklonila od dosavadního zaměření na vzdělávání a 

soustředila se na legislativní proces. Během této fáze sloužila mise EUBAM dominantně 

jako poradce, se kterým byly konzultovány možné změny v metodologiích boje proti korupci 

a v legislativě Ukrajiny. Cílem mise bylo identifikovat možná slabá místa, která by se 

 
98 “EUBAM hails the launching of the most modern Jointly Operated Border Crossing Point in the region – Palanca.” 2018. 
EUBAM – EU border assistance mission to Moldova and Ukraine. 2018. 
99 Dobrescu, Mădălina. 2015. EU security practices in Eastern Europe: Extending European peace or managing risks? s.9  
100 Antonyuk, “Joint Border Of Ukraine And The European Union: Political And Legal Aspects Of Cooperation In The Field 

Of Integrated Border Managements“ s.17 

101 Merheim-Eyre, Igor. 2017. Exploring the European Union’s rationalities of governing: the case of cross-border mobility 
in the eastern Partnership s.8 
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případně dala zneužít či špatně interpretovat102. Spolu s tím EUBAM vytvořil indikátory na 

hodnocení celní správy. Ty slouží jako pomůcka pro Ukrajinu i Moldavsko v tvorbě 

vlastních systémů103. Zde je ovšem nutné zdůraznit, že zmíněnou funkci konzultujícího 

orgánu pro legislativu měl EUBAM pouze na Ukrajině. V Moldavsku se jeho snahy 

soustředily na tvorbu etického kodexu pro domácí složky, který byl realizován během roku 

2016 moldavskými službami a následně uveden do provozu104. Tento rozdíl v aktivitách je 

dán různou úrovní postupu problematiky v obou státech. Jedná se tak o jeden z projektů, 

který se liší na jedné straně hranice od druhé. Tím se snižuje také míra kooperace, kterou 

projekt disponuje a posouvá se tak pod hranici průměrného hodnocení projektů EUBAM. 

5.3.4. Pašování 

Aktivity potlačující pašování jsou jednou z vlajkových lodí EUBAM na Ukrajině a v 

Moldavsku. Stejně jako korupce, není to oblast, která by se přímo dotýkala IBM, ale přesto 

je s tématem nepřímo spojená. Jedenáctá fáze se v oblasti pašování zaměřila na tabák a 

cigarety. EUBAM se problematice během jedenácté fáze postavil dvěma způsoby, fyzickým 

a legislativním. 

Legislativní aspekt snahy spočívá v doporučeních pro ukrajinský parlament. Konkrétně 

jde o návrh zákonu #2840 o kriminalizaci pašování (pašování bylo dekriminalizováno v roce 

2011)105. EUBAM neměl podíl na vývoji zákona či jeho přímé formě. Návrh zákona #2840 

byl, ale inter alia založen na doporučeních expertů EUBAM. Jde tak o jiný způsob odstrašení 

a obrany proti pašování, než jsou přímé mise a fyzické kontroly106. 

Fyzický důraz operace spočíval v aktivní kontrole hranic a s tím spojené operaci 

Danubius (modelované podle operaci Tyra), která trvala od května do října 2015. Výsledkem 

operace Danubius bylo 117 zadržení, konfiskace kontrabandu v hodnotě 599 tisíc euro a přes 

1,3 milionu kusů cigaret107. Operace se účastnil EUROPOL, INTERPOL, FRONTEX, 

OLAF a státní složky Německa, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska (největší účast 

na společné operaci). Přestože šlo o třináctou operaci tohoto druhu, byla Danubius první, 

během které domácí složky měli primární zodpovědnost. EUBAM sloužil pouze jako 

zprostředkovatel a garant korektní implementace postupů108. 

 
102 EUBAM: EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine. 2015. Annual Report s.24 
103 Ibid 
104 EUBAM: EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine. 2016 Annual Report 
105 Kharenko, Sayenko. 2015. “Ukraine: Brands Update – May-June 2015.” Mondaq: Connecting knowledge & people. 
106 Ibid 
107 EUBAM: EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine. 2015. Annual Report s.21 
108 EUBAM: EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine. 2015. Annual Report s.21 
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Aktivitami proti pašováni na hranici se podařilo na společné hranici zadržet a 

zkonfiskovat celkem 1,3 milionů kusů cigaret během operace Danubius109. Následně v roce 

2016 bylo na společné hranici odhaleno dvě stě devět incidentů pašování tabákových 

produktů (téměř 47 milionů kusů cigaret a 1340 kg tabáku)110. 

5.3.5 Hodnocení Fáze 11 

Tabulka 5 c: Hodnocení projektů Fáze 11 

Projekt Přidaná hodnota Implementace Podpora Směr Celkem 

Replikace přechodů 5 3 5 3 16 

Korupce 3 2 2 3 10 

Proti-pašování 4 3 5 3 15 

Aritmetický průměr 4 2,66 4 3 13,66 

Medián 4 3 5 3 15 

 

Replikace sdílených hraničních přechodů na moldavsko-ukrajinské hranici je pro 

EUBAM charakteristickým projektem. Velice dobře vystihuje smysl mise, tedy předat 

kontrolu nad vytvořenými systémy a projekty do rukou domácích složek. Přestože 

přítomnost EUBAM není v projektu nezbytná, nebude tato práce strhávat body v hodnocení. 

A to zejména z toho důvodu, že vše, co je v projektu replikováno, je výsledkem snah mise. 

Také proto je uděleno projektu v přidané hodnotě plných pět bodů. Stejný počet pak i 

v oblasti podpory, jelikož je zde zapojeno osm aktérů. Oblast směru (týká se fyzické ochrany 

a aquis) a implementace však za zbylými kategoriemi zaostává. Obě autor hodnotí pouze 

třemi body. Implementace z důvodu roztříštěnosti úkonů (mezi tři mezinárodní organizace), 

které jsou sjednoceny pouze jedním akčním plánem.  

Aktivity EUBAM v boji proti korupci na Ukrajině nespadají mezi tzv. tradiční projekty 

mise. Zaměření na legislativu a posun od kooperace mezi Ukrajinou a Moldavskem k více 

samostatným projektům je pro EUBAM velice netradiční. Tato práce hodnotí pouze 

ukrajinskou část projektu. Přidaná hodnota projektu a směr dosahují pouze tří bodů. Projekt 

splnil své cíle, ale nebyl nikterak revolučním pro boj s korupcí a dotkl se pouze dvou oblastí. 

Fyzické ochrany a aquis. Implementace a podpora jsou hodnoceny obě jen dvěma body a 

neodpovídají tedy průměrným standardům. Kritérium implementace dosáhlo dvou bodů, 

jelikož projekt nemá akční plán. Kritérium podpory má své hodnocení odůvodněné tím, že 

 
109 Ibid 
110 EUBAM: EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine. 2016. Annual Report s.23 
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se projektu účastní pouze tři aktéři. 

Aktivity EUBAM soustředěné proti pašování jsou v jedenácté fázi děleny na dva hlavní 

aspekty – fyzický a legální. Svou přidanou hodnotou pro IBM nejde o jeden z klíčových 

projektů, a to i přes dopad na právní systém Ukrajiny a návrh zákona #2840. Samotná fyzická 

kontrola společné hranice zabírá větší podíl projektu, ale, byť je úspěšná, není klíčovou. 

Implementace a směr obě dostávají tři body. Implementace za stejného předpokladu, jakým 

byla hodnocena operace Tyra a Akkerman a směr kvůli zapojení pouze do dvou oblastí IBM. 

Oblastí aquis a fyzické ochrany. Kritérium podpory na druhou stranu plní podmínky pro 

plných pět bodů s celkem čtrnácti zapojenými aktéry včetně mise EUBAM. Z toho 

dominantně mezinárodními.  

Jedenáctou fázi mise EUBAM hodnotí autor jako průměrně úspěšnou, se dvěma 

úspěšnými projekty ze tří. Průměrné skóre spadá těsně pod hranici přijatelných čtrnácti bodů 

(13,66) a medián je rovných 15 bodů. Cíle fáze – replikace a revize – byly splněny obstojně. 

Úspěšná replikace společných hraničních přechodů a doplňky v aquis Ukrajiny jsou toho 

důkazem. Jako celek zapadá jedenáctá fáze do cílů mise EUBAM. Šlo o první z tzv. cílových 

fází, kdy dominovalo předávání projektů do rukou domácích složek nad tvorbou nových. 

5.4. Fáze 12 

Dvanáctá fáze mise EUBAM (2017-2019) byla zaměřena na dominantně teoretické 

aspekty IBM jako je dohled na korektní proces a implementaci či analýzu situace. Jde tak o 

oblasti jejichž hodnocení vyžaduje obsáhlejší pohled, než tato práce může poskytnout. 

Z toho důvodu byly vybrány projekty, které přímo nespadají pod IBM v akčním plánu 

dvanácté fáze, ale přesto se správy hranic týkají.  

5.4.1 Kontrola hranice 

Projekt kontroly hranice ve dvanácté fázi je napojen na projekt společného patrolování 

z fáze deváté. Konkrétně jde o kombinaci dvou programů. Těmi jsou rozšíření společného 

patrolování na Moldavsko-ukrajinské hranici, o její centrální segment (sdílený 

s neuznávaným Podněstřím) a o posílení hraničních služeb novou technologií z programu 

EaP. Cílem kombinace je posílit fyzickou kontrolu nad celou společnou hranicí, včetně 

centrálního segmentu připadajícího na Podněstří. 

Dohled nad centrálním segmentem společné hranice probíhá výlučně z ukrajinské 

strany. Společné patrolování ukrajinské a moldavské pohraniční služby je prováděno na 
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základě předešlé dohody z roku 2014. Ta byla pouze rozšířena o centrální segment111. 

EUBAM slouží těmto patrolám ve funkci poradce v plánování a koordinace jednotlivých 

patrol. Spolu s tím mise vycvičila školitele pro projekt z řad moldavských i ukrajinských 

pracovníků112. Cílem tamních patrol je snižování míry zločinu, zejména pašování tabáku a 

tabákových výrobků113.  

Druhá část kombinace je zaměřena na technologický rozvoj hraničních přechodů. Jde o 

instalaci moderních kamerových systémů na klíčových hraničních přechodech (včetně 

centrálního segmentu). Projekt je součástí programu EaP na podporu kapacit pro IBM114. 

EUBAM se na projektu podílí ve své tradiční roli asistenta. Přesněji řečeno skrze své 

zapojení do projektu společného patrolování a přes společné pracovní skupiny, které jsou 

vedeny členy mise EUBAM115. Na implementaci kamerového systému se bude EUBAM 

podílet se čtyřmi dalšími aktéry, včetně FRONTEX a EUAM. Mise EUBAM mezi nimi má 

však v akčním plánu nejvíce vytyčených úkolů, jelikož zapojení ostatních agentur je předem 

dáno skrze jejich funkce v projektu Budování kapacit pro správu hranic vedené EaP. 

Projekt na posílení kontroly na hranicích prokazatelně dosáhl svých cílů. Kombinace 

zvýšené fyzické přítomnosti patrol v centrálním segmentu a modernizace kamerových 

systému snížila počet zadržených kontrabandů i množství pašovaných produktů. Mezi lety 

2016 a 2019 došlo takto ke snížení počtu zadržených pašovaných tabákových výrobků 

celkem o 76 %. Počet zabaveného kontrabandu se ve stejné době snížil o 51 %116117118119. 

  

 
111 EUBAM: EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine. 2018. Annual Report s.20 
112“Українські та молдавські прикордонники вперше разом вийшли на охорону кордону, що межує з 
Придністров’ям.” 2017. Státní pohraniční služba Ukrajiny. 
113Ibid 
114 ANNEX 2: Action Document for Eastern Partnership Integrated Border Management Flagship Initiative: 
Implementation of a video-control system at road border crossing points and support for sustainable joint blue border 
surveillance. 
115 Ibid s.10  
116 EUBAM: EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine. 2016. Annual Report 
117 EUBAM: EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine. 2017. Annual Report 
118 EUBAM: EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine. 2015. Annual Report 
119 EUBAM: EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine. 2015. Annual Report 

0

50

100

150

200

250

2016 2017 2018 2019

Množství zabevených produktů (mil.) Počet zadržení



 

 

26 

5.4.3. Modernizace hraničních přechodů 

Projekt modernizace je součástí iniciativy EaP pro společnou kontrolu, jejíž součástí jsou 

i sdílené hraniční přechody mezi Moldavskem a Ukrajinou z jedenácté fáze. Záměrem 

projektu je modernizovat společné hraniční přechody Kučurhan - Pervomajsk (Kučurhan) a 

Reni - Giurgiulesti (Reni) a uvést do provozu systém sdílení informací na přechodu Palanca 

- Maiaky - Udobne120 (Palanca). 

Renovační práce začaly v roce 2018 a byly dokončeny v roce 2020 během očekávaného 

termínu121. Celkový rozpočet programu činil 5,75 milionu eur z toho Moldavsko a Ukrajina 

každá přispěly pěti sty tisíci eur122. Hraniční přechody Kučurhan a Reni byly modernizovány 

na úroveň srovnatelnou s přechody členských států EU. Na hraničním přechodu Palanca byl 

v roce 2018 uveden do provozu systém automatizované výměny dat123. Jde tak o první 

postup směrem ku větší spolupráci mezi Ukrajinou a Moldavskem v oblasti Single-window. 

Procesu modernizace byli přítomni členové mise EUBAM a IOM, jejichž úkolem bylo 

dohlížet na korektní provedení a následné hodnocení dosavadních postupů a provozu šesti 

sdílených hraničních přechodů124. Kontrolovány byly zejména kooperace mezi agenturami, 

databáze, výbava a postupy při provádění kontrol125. Podle výsledné roční zprávy mise 

EUBAM byly poznatky kontrol předány ukrajinské a moldavské pohraniční službě, které na 

následující rok naplánovaly způsob jejich korekce.  

5.4.4. Hodnocení Fáze 12 

Tabulka 5 d: Hodnocení projektů Fáze 12 

Projekt Přidaná hodnota Implementace Podpora Směr Celkem 

Kontrola hranice 4 4 5 3 16 

Modernizace 4 3 3 4 14 

Aritmetický průměr 4 3,5 4 3,5 15 

Medián 4 3,5 4 3,5 15 

 

Projekt zvýšené kontroly na hranici dosáhl svého cíle. V kritériu přidané hodnoty 

 
120 Eastern Partnership. “Eastern Partnership Integrated Border Management Flagship Initiative: enhanced integrated 
border management through joint border control and exchange of information along the Moldovan-Ukraine border.” EU 
NEIGHBOURS: East - South. 2016 
121 EUBAM: EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine. 2018. Annual Report s.24 
122Eastern Partnership. “Eastern Partnership Integrated Border Management Flagship Initiative: enhanced integrated 
border management through joint border control and exchange of information along the Moldovan-Ukraine border.” 
123 EUBAM: EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine. 2018. Annual Report s.20 
124“Modernization of “Kuchurgan – Pervomaisk” and “Reni – Giurgiulești” is in the finishing straight.” State Border Guard 
service of Ukraine: State sites of Ukraine 
125 EUBAM: EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine. 2019. Annual Report s.22 
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ohodnotila tato práce projekt čtyřmi body. Důvodem pro to je fakt, že není možné kreditovat 

snížení pašovaného kontrabandu pouze zvýšenému patrolování a instalace kamerových 

systémům. A to i přesto, že po jejich implementaci byla zaznamenána nejnižší míra pašování 

od začátku mandátu mise EUBAM. V implementaci splňuje projekt všechny cíle stanovené 

v akčním plánu a dosahuje taktéž na čtyři body. Kritérium směru autor ohodnotil pouze třemi 

body. Týká se pouze fyzické ochrany hranice a technologického pokroku. Míra podpory je 

nejúspěšnějším kritériem kontroly hranice. Společné patrolování a rozšíření kamerového 

systému mají účast celkem deseti aktérů a kritérium podpory hodnotí tato práce plnými pěti 

body. 

Modernizace hraničních přechodů na hranici mezi Moldavskem a Ukrajinou nepatří 

mezi klíčové projekty mise EUBAM, přesto je ale dobrým ukazatelem pro to, jak mise 

postupuje v implementaci IBM. Jde o projekt, který již nevytváří klíčové hodnoty, ale pouze 

je kontroluje a zdokonaluje. Během jeho vykonávání byly splněny všechny stanovené cíle, 

a proto tato práce ohodnotila projekt na čtyřmi body v kritériu přidané hodnoty. V kritériu 

implementace a podpory dosahuje projekt na tři body. Důvodem pro to je zapojení pěti 

aktérů (pohraniční služby, EaP, EUBAM a IOM) do aktivit definovaných v jednom akčním 

plánu. Podniknuté činnosti ale spadají do tří oblastí zájmu IBM – fyzické ochrany, 

technologického pokroku a implementace aquis. Tím dosahuje projekt na čtyři body. 

 Oba projekty dvanácté fáze, byly hodnoceny úspěšně. Na rozdíl od jedenácté fáze, 

dvanáctá nemá konkrétní zaměření. Nejblíže má tato část mandátu EUBAM k období mezi 

lety 2005 až 2010. Průměr i medián obou fází je patnáct. Jde tak o dvě fáze, jejichž hodnocení 

je konstantní na rozdíl od zbylých dvou fází hodnocených v této práci. 

6. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zmapovat úspěšnost mise EUBAM v implementaci 

Evropské integrované správy hranic na Ukrajině. Dále bylo stěžejní odpovědět na 

výzkumnou otázku, která zní, zda je mise EUBAM úspěšná v implementaci IBM na 

Ukrajině. Práce je dělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části byly 

představeny základní pojmy a metoda hodnocení používaná v této práci. V praktické části 

byly hodnoceny vybrané projekty, na kterých se mise EUBAM podílela mezi lety 2005 a 

2019. 

Autor došel skrze analýzu k závěru, že mise EUBAM pro Moldavsko a Ukrajinu je jako 

celek úspěšná v implementaci integrované správy hranic. Z celkových třinácti 
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analyzovaných projektů shledal pouze dva za neúspěšné. Nejlepších výsledků dosahuje mise 

v projektech, které vyžadují fyzickou přítomnost jejích členů po delší dobu. Toto nejlépe 

ilustrují projekty demarkace hranice, hraničních přechodů a kontroly společné hranice. 

Nejhorších výsledků mise naopak dosahuje v projektech, které jsou teoretické a kde 

přítomnost členů mise EUBAM není rozhodujícím faktorem (např. projekt boje proti 

korupci). 

Důvodem pro disparitu v autorově hodnocení kritérií v této práci je samotný mandát a 

design mise. Primárním úkolem EUBAM při jejím spuštění, bylo řešení situace okolo 

neuznané separatistické Podněsterské republiky. Mise pro tento účel zvolila metodu 

fyzického poradenství v oblasti společné hranice mezi Moldavskem a Ukrajinou. Tato 

metoda se tak aplikovala i na projekty týkající se IBM. Je tedy očekávatelné, že projekty, 

které využívají této metodologie jsou úspěšnější než ty, které se od ní odklání. Tento fakt 

také zodpovídá otázku, proč je většina projektů hodnocených v této práci zaměřena na 

fyzická opatření a postupy na hraničních přechodech. 

Budoucí vývoj situace kolem IBM na Ukrajině je nyní dominantně mimo kontrolu mise 

EUBAM. Iniciativu nyní převzala, podle plánu, samotná Ukrajinská vláda skrze svůj akční 

plán na celostátní implementaci integrované správy hranic. S postupným sbližováním 

Ukrajiny a EU se tak dá očekávat podobný vývoj i v ostatních problematikách, do kterých 

je mise zapojena. 

Jelikož tématika IBM na Ukrajině není příliš akademicky prozkoumaná, vidí zde autor 

značný potenciál pro další výzkum. Jedním ze směrů, kterým by se případný výzkum mohl 

vydat, je hlubší analýza metodologií využívaných misí EUBAM na Ukrajině a zda by se její 

úspěch dal replikovat v ostatních misích Evropské unie.  
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7. Summary 

The aim of this thesis was to map the effectiveness of the EU Border Assistance Mission 

to Moldova and Ukraine in implementing the European Integrated Border Management 

system in Ukraine. Additionally, it was crucial to answer the research question weather 

EUBAM is effective in implementing IBM in Ukraine. The paper is divided into two 

sections, a theoretical section and a practical section. The theoretical section of the thesis 

introduces key concepts and methods used. The practical section evaluates those projects, 

that EUBAM participated in between the years 2005 and 2019. 

 Through analysis the author concluded, that EUBAM is successful in implementing 

the IBM. From thirteen projects analysed only two were found to be inadequate. Projects 

that enabled EUBAM to be physically present scored better than those that were in essence 

theoretical as for example combatting corruption. 

The reason for such disparity in the authors rating were the missions initial design 

and mandate. The primary objective of EUBAM when it was set up was to aid in solving the 

issue concerning Transnistria. The method chosen for this was a hands-on advisory role on 

the common border between Ukraine and Moldova. Set method was thus applied to projects 

used to apply the integrated border management. Considering this fact, it´s not surprising 

that projects utilising the initial design for their gains would perform better then those which 

do not. A point that also answers the question why most projects evaluated in this thesis are 

focused on physical measured and border crossings. 

 The future development of IBM in Ukraine is currently out of EUBAM´s control. 

The initiative was taken over by the Ukraine’s government through its country wide 

implementation action plan. With progressive integration between Ukraine and the European 

Union such a development could be expected in the missions’ other goals. 

 As the topic of IBM in Ukraine is not very academically researched, the author sees 

considerable potential for further investigation. One of the directions in which possible 

actions could go is a deeper analysis of the methodologies used by EUBAM in Ukraine and 

whether its success could be replicated in other European Union missions.  
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