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ÚVOD 
 

 Za téma své diplomové práce jsem si zvolil problematiku policejní a justi�ní 

spolupráce v trestních v�cech Evropské unie tzv. t�etí pilí�. Policejní a soudní spolupráce 

v trestních v�cech (Justice and Home Affairs, JHA, n�kdy taky Justice a vnitro) lze považovat 

za nejcitliv�jší oblast spolupráce v rámci EU. Cílem je spole�ným postupem �lenských stát� 

Evropské unie zajistit všem ob�an�m prostor svobody, bezpe�nosti a práva.  

Ve své práci jsem se snažil zmapovat historický vývoj na poli JHA, ke kterému 

došlo od 70. let dvacátého století  do roku 2005. Zam��il jsem se na analýzu historického 

vývoje a snažil jsem se najít d�vody, které vedly �lenské státy k užší spolupráci na poli 

vnit�ní bezpe�nosti. Na základ� studia relevantních dokument� (Smlouva o Evropské unii, 

Amsterodamská smlouva, Schengenská provád�cí úmluva, Víde�ský ak�ní plán 

k Amsterodamu, Dokument z Tampere, Haagský program) jsem popsal nejd�ležit�jší zm�ny, 

ke kterým došlo v této oblasti. Ve druhé �ásti jsem se zam��il na otázku vstupu �eské 

republiky do EU v  oblasti justice a vnit�ních v�cí. Pro �R znamenal zásadní nár�st III. 

pilí�ové agendy v samém záv�ru procesu jejího p�ístupu k EU nemalou zát�ž. A� stále ne�len, 

nemohla �R jinak než za chodu uskute��ovat konkrétní opat�ení v oblasti vnit�ní bezpe�nosti. 

V práci jsem p�evážn� vycházel z analýzy historického procesu, která byla založena na 

zkoumáni dokument�, pramen� a v rovn�ž jsem p�i své práci využíval internet. V souvislosti 

vstupu �R do EU jsem oslovil zainteresované instituce v �R (odbor mezinárodní spolupráce 

a evropské integrace ministerstva vnitra, odbor azylové a migra�ní politiky ministerstva 

vnitra). 

 V první kapitole jsem zmapoval po�átky spolupráce v oblasti vnit�ní bezpe�nosti 

mezi �lenskými státy Spole�enství. V polovin� 70. let dochází v souvislosti s teroristickými 

útoky k založení skupiny TREVI, která zpo�átku vzniká jako platforma pro vým�nu 

informací mezi policejními a zpravodajskými službami a jejím cílem byl boj s terorismem. 

Postupn� dochází k  rozši�ování mandátu TREVI v souvislosti s bojem proti organizovanému 

zlo�inu a ilegálnímu p�ist�hovalectví. Skupina TREVI p�sobila mimo právní rámec 

Spole�enství, ale byly do ní zapojeny všechny �lenské státy.  

 Vedle platformy TREVI se od poloviny 80. let utvá�í tzv. schengenský prostor do 

kterého nebyly zapojeny všechny státy Spole�enství, ale z hlediska budoucího vývoje 

v oblasti vnit�ní bezpe�nosti hrál d�ležitou roli. Cílem stát� schengenu se stalo odstran�ní 

hrani�ních kontrol na spole�ných vnit�ních hranicích a vytvo�ení tzv. Evropy ob�an�. Proto 

jsem se rozhodl ve druhé �ásti první kapitoly detailním zp�sobem popsat fungování tzv. 



schengenského prostoru. V záv�ru první kapitoly jsem se zamýšlel nad p�í�inami, které vedly 

�lenské státy Spole�enství k pot�eb� stále užší spolupráce na poli vnit�ní bezpe�nosti. 

 Ve druhé kapitole jsem se zabýval vývojem v oblasti vnit�ní bezpe�nosti v období po 

p�ijetí Smlouvy o EU. Maastrichtská smlouva za�azuje problematiku justice a vnit�ní 

bezpe�nosti do t�etího pilí�e a p�edstavuje tak zásadní zm�nu v dosavadní form� spolupráce. 

Z toho d�vodu jsem se rozhodl všimnout si vymezení a fungování t�etího pilí�e. Detailním 

zp�sobem jsem rozebral Hlavu VI. Smlouvy o EU s názvem Ustanovení o spolupráci 

v oblastech justice a vnit�ních v�cí. V záv�ru druhé kapitoly jsem nastínil problémy v rámci 

fungování t�etího pilí�e, který se stal ter�em kritiky a otázky reformy se staly agendou 

mezivládní konference z let 1996-1997. 

  T�etí kapitola je v�nována Amsterodamské smlouv�, která vešla v platnost roku 

1999,  p�e�adila n�která témata (nap�. volný pohyb osob) ze III. do I. pilí�e. Amsterodamská 

smlouva zt�les�uje koncept "Prostoru svobody, bezpe�nosti a práva". V rámci 

Amsterodamské smlouvy došlo k posílení funkce Evropského policejního ú�adu (Europol) a 

z toho d�vodu je mu v�nována jedna z podkapitol v rámci t�etí kapitoly. 

  V další �ásti jsem se v�noval vytvo�ení  evropského prostoru svobody, bezpe�nosti a 

práva, ke kterému m�lo dojít v souvislosti se vstupem Amsterodamské smlouvy v platnost. 

Z hlediska dalšího vývoje v této oblasti byl d�ležitý Víde�ský ak�ní plán, který se zabýval 

opat�eními které bylo nutno provést v souvislosti s uskute�n�ním tzv. prostoru svobody. 

V samém záv�ru jsem zmapoval zvláštní zasedání Evropské rady v Tampere. 

 Význam III. pilí�e EU vzrostl po teroristických útocích na New York a Washington z 

11. zá�í 2001; z toho d�vodu je otázce protiteroristických opat�ení v rámci  EU v�nována 

�tvrtá kapitola mé diplomové práce. Bezprost�edn� po útocích Unie zareagoval vypracováním 

protiteroristických opat�ení. Ak�ní plán Rady EU pro boj s terorismem, byl zprvu 

aktualizován a revidován i n�kolikrát denn� postupn� však docházelo k poklesu aktivity ze 

strany Unie. Novou dynamiku do procesu boje proti terorismu vnesly až tragické události v 

Madridu z b�ezna 2004. Opat�ením u�in�ným po Madridských útocích je v�nována druhá �ást 

�tvrté kapitoly.  

 Pátá kapitola souvisí se vstupem �eské republiky do EU, jsou zde detailním 

zp�sobem popsána p�ístupová jednání, samotný vstup a vymezení pozic �eské republiky již 

co by �lena EU na poli justice a vnit�ní bezpe�nosti.  

 �lenské státy Unie nyní kladou v�tší d�raz na ochranu své vnit�ní bezpe�nosti a tento 

fakt se projevil i ve vztahu k nov� p�ijatým �lenský zemím, které byly konfrontovány 

s nár�stem požadavk� na poli vnit�ní bezpe�nosti. �eská republika se vypo�ádala velmi 



úsp�šn� s touto agendou a opat�ením uskute�n�ným na poli vnit�ní bezpe�nosti v rámci �eské 

republiky je v�nována šestá kapitola. 

   

 

1. OBDOBÍ DO P�IJETÍ MASTRICHTSKÉ  SMLOUVY 

 

1.1. Po�átky spolupráce v oblasti vnitra, justice a policie 

 

 Spolupráci v oblasti vnit�ních v�cí, justice a policie; zast�ešenou III. pilí�em ve 

Smlouv� o EU tzv. Maastrichtská smlouva (HlavaVI), lze právem považovat za nejmladší 

aktivitu Unie. K hlavnímu rozvoji v oblasti justice a vnit�ních v�cí došlo v souvislosti 

s dokon�ováním spole�ného trhu a s tím spojeným  volným pohybem osob, zboží, služeb a 

kapitálu v d�sledku �ehož m�lo dojít k nár�stu bezpe�nostních rizik u jednotlivých �lenských 

stát�.1  

 Zakládající �ímské smlouvy se nezabývaly problematikou spolupráce na poli justice 

a vnit�ních v�cí. Smlouvy o Evropských spole�enstvích uzav�ené v letech 1951 a 1957 se 

soust�e�ovaly p�edevším na ekonomické otázky volného pohybu osob v rámci spole�ného 

trhu a neupravovaly spole�né �innosti v oblastech justice a vnit�ních v�cí.2 Otázky vnit�ní 

bezpe�nosti byly projednávány jednotliv�, nikoliv jako celek a to na n�kolika úrovních a	 se 

již jednalo o bilaterální dohody mezi jednotlivými �lenskými státy, �i o spolupráce na 

regionálních úrovních. 

  K prvnímu impulsu uvnit� Spole�enství dochází na po�átku 70.let v d�sledku 

nár�stu mezinárodního organizovaného zlo�inu, výroby a pašování narkotik, p�ílivu imigrant� 

ze t�etích zemí a  vzr�stajících obav z teroristických útok�. �lenské státy se na základ� t�chto 

okolností odhodlaly k prvním krok�m vedoucím k užší spolupráci na poli vnit�ní bezpe�nosti, 

která do té doby byla ve výhradní kompetenci jednotlivých stát�, které nebyly ochotny 

p�evést citlivou otázku vnit�ní bezpe�nosti na nadnárodní úrove�.  

 Za v�bec první krok v tomto sm�ru lze považovat Neapolskou konvenci o spolupráci 

a vzájemné pomoci mezi celními správami, která byla podepsána 7. zá�í 1967 v �ím�. 

                                                
1 Fiala, P., Pitrová, M. (2003) Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie, s. 593 
2 Had, M., Pikna, B. (2001) Druhý a t�etí pilí� Evropské unie. Praha, s.59  
  Nicoll, W., Salmon, T.C. (2001) Understanding the European Union. Harlow: Longman, s. 386 



Jednalo se o vzájemnou spolupráci celních ú�ad� šesti signatá�ských stát� EHS a to 

konkrétn�: Belgie, SRN, Francie, Itálie, Lucemburska a Nizozemí.3 

 K samotnému rozvoji užší spolupráce na poli vnit�ní bezpe�nosti dochází  na po�átku 

70. let v souvislosti s pot�ebou �lenských stát� efektivn�ji reagovat na nar�st mezinárodního 

organizovaného zlo�inu a na vlnu teroristických útok�, která zasáhla Evropu. 

 K nejznám�jším bezesporu pat�í útok ze dne 5. zá�í 1972, ke kterému došlo na 

letních olympijských hrách v Mnichov�. Za ob�	 teroristické akce palestinské organizace 

�erné zá�í,  padlo jedenáct �len� izraelské výpravy.4  

 Na zasedání Evropské rady v Pa�íži 9.-10. prosince 1974 tehdejších dev�t �lenských 

zemí rozhodlo o užší politické spolupráci uvnit� ES v rámci konceptu politické unie a rovn�ž 

zde zazn�la myšlenka aby se problematika justice a vnit�ních v�cí stala p�edm�tem zájmu 

Spole�enství.5  Evropská rada 1.-2. prosince 1975 v �ím� rozhodla o uskute�n�ní užší 

spolupráce v oblasti justi�ní a policejní na základ� vytvo�ení mezivládního fóra složeného 

z ministr� vnitra a spravedlnosti �lenských zemí ES.6 Hlavním cílem se stal boj s terorismem 

za pomoci koordinace �innosti policie a dalších státních složek zabývajících se vnit�ní 

bezpe�ností jednotlivých �lenských stát� a to za pomoci skupiny TREVI, která pracovala do 

jisté míry v utajení.7 

 Samotný p�vod ozna�ení TREVI se stal p�edm�tem akademických debat. Zazn�ly 

názory, že je název odvozen od známé fontány Trevi v �ím� kde se uskute�nilo první 

zasedání skupiny TREVI; �i, že název platformy je pojmenován po prvním p�edsedovi  A. R. 

Fonteijnovi.8 Nicmén� nakonec se ustálilo, že se jedná o zkratku složenou z po�áte�ních 

francouzských písmen slov: Terrorism, Radicalisme, Extrémisme et Violence Internationale.9 

 

 

 

 

 

                                                
3 http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/crime/forum/docs/18112004_proceedings_en.pdf 
  Had, M., Pikna, B. (2001) Druhý a t�etí pilí� Evropské unie. Praha, s.59 
4 Sharpe, M., E., (1997) Encyklopedia of World Terorism citováno: Encyklopedie sv�tový terorismus (2001) 
Praha: nakladatelství Svojtka, s. 294 
5 http://www.ena.lu/mce.cfm (relativn� stabilní) 
   Had, M., Pikna, B. (2001) Druhý a t�etí pilí� Evropské unie. Praha, s.59 
6 Nicoll, W., Salmon, T.C. (2001) Understanding the European Union. Harlow: Longman, s. 386 
7 Nicoll, W., Salmon, T.C. (2001) Understanding the European Union. Harlow: Longman, s. 386 
8 Anderson, M. (1995): Policing the European Union. Oxford: Clarendom Press, s. 53 
9 http://en.wikipedia.org/wiki/TREVI 



1.2.TREVI 

 

 Spolupráce v oblasti justice a vnitra byla institucionalizována na britský podn�t na 

summitu Evropské rady, který se konal 1.-2. prosince 1975 v �ím�, kde bylo rozhodnuto o 

vytvo�ení mezivládního fóra složeného z ministr� vnitra a spravedlnosti �lenských zemí ES.10 

Mezivládní aktivita Spole�enství, skupina TREVI (Terrorism, Radicalisme, Extremisme, 

Violence Internationale) zahájila svou �innost v roce 1976. Zpo�átku sloužila jako platforma 

pro vým�nu informací mezi policejními a zpravodajskými službami a jejím cílem byl boj s 

terorismem. V rámci TREVI došlo k vytvo�ení pracovních skupin, které se zabývaly otázkami 

souvisejících s problematikou terorismu a vnit�ní bezpe�ností v rámci ES. 

 Mezivládní platforma TREVI se poprvé sešla 26. �ervna 1976 v Lucembursku aby 

zde jednala o otázkách boje s terorismem. �lenské státy ES s obavami vnímaly nár�st 

teroristických akt� vyzna�ující se únosy letadel a lidí k nimž postupn� docházelo od  poloviny 

60. let.11   

 Spolupráce platformy TREVI se  postupn� rozvíjela  a svým zp�sobem reflektovala 

problémy bezpe�nosti �lenských stát�, které se rozhodly k užší spolupráci. Pot�ebu vzniku lze 

nalézt v boji s terorismem; od roku 1985 dochází k rozši�ování mandátu v souvislosti s bojem 

proti organizovanému zlo�inu a ilegálnímu p�ist�hovalectví. A�koliv skupina TREVI p�sobila 

mimo právní rámec Spole�enství, podílely se na ní všechny �lenské státy. TREVI lze 

jednozna�n� považovat za mezivládní organizaci do jejíž �innosti nebyl zapojen Evropský 

soudní dv�r ani Evropský parlament. Od roku 1984 dochází k pravidelným sch�zkám na 

úrovni pracovních skupin a ministr� vnitra �i spravedlnosti (tzv. minist�i TREVI) a to 

každých 6. m�síc�, za ú�elem vým�ny informací, zkušeností, metod, technik mezi policejními 

a zpravodajskými službami, a budování struktur pro další spolupráci.12  

 

1.3. Struktura TREVI 

 

 Platforma TREVI se postupn� vyvíjela a do své agendy p�ibírala nová témata 

související s problematikou vnit�ní bezpe�nosti; v rámci platformy se postupn� vytvo�ilo 

n�kolik pracovních skupin, které lze rozd�lit následovn�: 

                                                
10 Nicoll, W., Salmon, T.C. (2001) Understanding the European Union. Harlow: Longman, s. 386 
11 Anderson, M. (1995): Policing the European Union. Oxford: Clarendom Press, s. 53 
12 Monar, J., Morgan, R. (1994):  The Third Pillar of the European Union: Cooperation in the Fields of Justice 
and Home Affairs. Brusel: European Interuniversity Press, s. 14 



 TREVI I. (antiterorismus) vznikla 31. kv�tna 1977 a jejím cílem byla spolupráce 

policejních a vyšet�ujících orgán� �lenských zemí v boji s terorismem. Její �innost spo�ívala 

ve vým�n� informací o plánech a strategiích,  jednotlivých teroristických skupin.13 

 TREVI II. (ve�ejný po�ádek, výcvik a vybavení) rovn�ž vznikla v roce 1977 a její 

�innost se soust�e�ovala na organizaci práce policejních složek, taktiku a  technické 

vybavení. 

 TREVI III. (drogy a organizovaný zlo�in) byla ustanovena v roce 1985 za ú�elem 

boje s mezinárodním organizovaným zlo�inem, formou  vým�ny informací a odborných 

znalostí. K dosažení co nejlepších výsledk� v boji s organizovaným zlo�inem a potírání 

obchodu s narkotiky byla snaha o vytvo�ení co  nejužší formy spolupráce. 

 TREVI 92 (zrušení vnit�ních hranic) vznikla v prosinci roku 1988 v Aténách. �tvrtá 

skupina TREVI se zabývala  volným pohybem osob v souvislosti s vytvá�ením spole�ného  

trhu v rámci Spole�enství. Zabývala se bezpe�nostními hledisky, tedy p�edevším technickými 

podmínkami vým�ny informací o pohybu osob a p�edm�t�. Výsledkem �innosti této skupiny 

bylo p�ijetí Dublinské úmluvy v �ervnu 1990.14 

  Ad hoc pracovní skupina Europol (Evropský policejní ú�ad) byla ze všech skupin 

nejmladší. Již v roce 1974 zazn�ly v N�mecké spolkové republice hlasy volající po užší 

policejní spolupráci mezi �lenskými státy ES, ale myšlence se nedostalo v�tší podpory uvnit� 

Spole�enství.15 Skoro o patnáct let pozd�ji n�mecký kanclé� Helmut Kohl p�ednesl na 

zasedání Evropské rady v Lucembursku 28.-29. �ervna 1991 návrh na z�ízení Evropského 

policejního ú�adu, k jehož vzniku m�lo dojít ve dvou  fázích. První fáze m�la spo�ívat na 

vým�n� policejních informací mezi jednotlivými policejními orgány �lenských zemí. Ve 

druhé fázi se p�edpokládal vznik spole�ných tým� za využití operativního šet�ení a 

policejního vyšet�ování.16 Tento návrh se  nesetkal s v�elým p�ijetím zejména ze strany 

Francie a Velké Británie; které se obávaly ztráty suverenity v oblasti vnit�ní bezpe�nosti. I 

p�es po�áte�ní odmítavé postoje Francie a Velké Británie bylo dosaženo v této otázce  

kompromisu. 

                                                
13 Fiala, P., Pitrová, M. (2003): Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie, s. 595 
9 Nicoll, W., Salmon, T.C. (2001) Understanding the European Union. Harlow: Longman, s. 318 
14 Guyomarch, A. (1997) Cooperations in the Fields of Policing and Judical Affairs, citováno z Stavridis, S. New 
Challenges to the European Union: Policies and Policy-Making, Dartmouth Publishing Copany Ltd., s.132-133 
15 Woodward, R.: Establishing Europol. European Journal on Criminal Policy and Reserch. 1994, Vol. 1-4, s. 
10 
16 Woodward, R.: Establishing Europol. European Journal on Criminal Policy and Reserch. 1994, Vol. 1-4,  
    s. 9 



  V srpnu roku 1991 vzniká Ad hoc pracovní skupina Europol, zabývající se 

organiza�ními aspekty v souvislosti s chystaným vznikem Evropského policejního ú�adu. 

Pracovní skupina �ítala zhruba padesát �len� a byly projednávány otázky první fáze.  

 

 

STRUKT�RA TREVI 

 

EVROPSKÁ RADA 

MINISTR VNITRA �I MINISTR SPRAVEDLNOSTI 

VYSOCÍ Ú�EDNÍCI TREVI 

PRACOVNÍ SKUPINY TREVI 

TREVI I.         TREVI II.      TREVI III.       TREVI 92        EUROPOL 

 

  Z výše uvedené tabulky je patrno, že organiza�ní struktura TREVI byla zna�n� 

hierarchická. Tato skupina pracovala na úrovni t�í stup�� spolupráce. Na nejvyšším stupni 

byli minist�i vnitra �i spravedlnosti jednotlivých �lenských stát�, kte�í se scházeli pravideln� 

jednou za šest m�síc� (obvykle ve stejném období a na stejném míst� jako Evropská rada), za 

p�edsednictví zem� vykonávající p�edsednictví v Evropské rad�. Vysocí ú�edníci p�edkládali 

podklady pro jednání na ministerské úrovni, které byly p�ipravovány a zpracovávány na 

úrovni jednotlivých pracovních skupin. Tyto pracovní skupiny tvo�ily tzv. t�etí stupe� 

v hierarchii TREVI.  

 V pr�b�hu existence platformy TREVI vzniklo mnoha pracovních skupin v d�sledku 

�ehož velmi �asto docházelo k tzv. zdvojování p�i �ešení daných problému, což vyplívalo do 

ur�ité míry z nedostate�né komunikace, koordinace a stupni utajení vzhledem k povaze 

platformy. Rovn�ž zde hrál roli fakt, že TREVI  nedisponovala stálými zam�stnanci, 

sekretariátem, vedením �i dokonce rozpo�tem.17 Spolupráce mezi jednotlivými �lenskými 

státy byla zna�n� fragmentovaná a za nejv�tší problémy  lze považovat : 

- Spolupráce postrádala autoritu mezi jednotlivými pracovními skupinami 

- Struktura sch�zek byla p�íliš hierarchická, neefektivní a pomalá. Jednotlivé záležitosti 

byly nejprve projednány v pracovních skupinách následn� byly �ešeny na úrovni vyšších 

ú�edník�, poté na úrovni ministr� a nakonec byly p�edkládány Evropské rad� k posouzení.18 

                                                
17 Europol Drug Unit (1997)  Annual Report for 1997, The Hague 
18 Benyon, J. (1992) Police cooperation in Europe, Univiersity of Leicester: Centre for the study of public order 



 �innost skupiny TREVI velmi �asto podléhala kritice za nepr�hlednost a 

nedemokrati�nost ze strany Evropského parlamentu, �i r�zných zájmových skupin 

angažujících se v oblasti lidských práv. Evropský parlament nem�l v otázce kontroly TREVI 

výrazn�jších pravomocí, m�l pouze možnost interpelací Rady. K t�mto interpelacím však 

velmi �asto nedocházelo; na základ� skute�nosti, že �innost jednotlivých skupin TREVI 

podléhala ur�itému stupni utajení, což bylo d�vodem absence efektivní kontroly.19 Malcolm 

Anderson dodává, že mezivládní povaha spolupráce spolu s ur�itým stupn�m utajení stavila 

demokratickou kontrolu �innosti skupiny TREVI do tzv. ,,post hoc“ pozice.20  

 I p�es výše zmín�nou kritiku je nutno chápat �innost platformy TREVI  jako první 

krok, který byl uskute�n�n k užší spolupráci v oblasti vnit�ní bezpe�nosti �lenských stát� ES.  

V rámci �ehož dochází k p�esunu citlivých otázek vnit�ní bezpe�nosti na mezivládní formu 

spolupráce uvnit� ES. Tato spolupráce probíhala na základ� platformy pro vým�nu informací 

mezi p�íslušnými orgány �lenských stát�.21 

 

1.4. Dublinská úmluva 

 

 V roce 1986 �lenské státy vytvá�ejí pracovní skupina pro imigraci (WGI). Vznik této 

pracovní skupiny byl do ur�ité míry odpov�dí na nar�stající po�et ilegálních imigrant�, kte�í 

žádaly o politický azyl v �lenských zemích; v�tšinou se však nejednalo o politické uprchlíky, 

ale o lidi hledající lepší ekonomické zázemí.22 Pracovní skupina imigrace se rovn�ž zabývala 

otázkami vízových požadavk�, problematikou falešných dokument�  a zrušením �i 

zefektivn�ním celních kontrol na mezinárodních letištích �lenských stát�.23  

 �innost pracovní skupiny imigrace vyústila v roce 1990 v uzav�ení Úmluvy o 

odpov�dnosti smluvních stát� za posuzování žádostí o azyl. Úmluva nicmén� vstoupila 

v platnost až v roce 1997. Úmluva stanovila kritéria, podle nichž lze pro každý azylový p�ípad 

ur�it smluvní stát, který odpovídá za azylové �ízení. Umož�uje, aby se žádosti o azyl 

postupn� nezkoumaly ve více smluvních státech, nebo aby se žádný z nich nepovažoval za 

                                                
19 Monar, J. (1997)  The Financial Dimension of the CFSP. Citováno z  Holland, M., Common Foreign and 
Security Policy: the first decade, London: Pinter, s. 327  
20  Anderson, M. (1995) Policing the European Union. Oxford: Clarendom Press, s. 56 
21 Tucker, E. (1997) Europol Team Is Already on the Case. Financial Times (London), February 8-9, 1997 
22 Nicoll, W., Salmon, T.C. (2001) Understanding the European Union. Harlow: Longman, s. 386 
23 Nicoll, W., Salmon, T.C. (2001) Understanding the European Union. Harlow: Longman, s. 386 



odpov�dnou stranu. V neposlední �ad� je cílem Úmluvy spravedlivé rozložení finan�ního 

b�emene spojeného s �ízením o ud�lení azylu mezi �lenskými státy ES.24  

 Dublinský návrh vychází z jednání Evropské rady v prosinci 1989 o harmonizaci 

azylové politiky. Respektuje Ženevskou úmluvu o uprchlících z roku 1951 a chce zabránit 

tomu, aby žadatelé o postavení uprchlíka nebyli p�íliš dlouho ponecháváni v nejistot� a 

vychází ze situace integrované západní Evropy bez vnit�ních hranic.25 Po vstupu 

Amsterodamské smlouvy v platnost došlo k  p�esunu problematiky azylu  z  t�etího pilí�e do 

prvního pilí�e , tedy do oblasti p�sobnosti komunitárního práva.  Úmluva byla nahrazena  

na�ízením  Rady ES �. 343/2003 z 18.února 2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro 

ur�ení �lenského státu p�íslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním p�íslušníkem 

t�etí zem� v n�kterém z �lenských stát�, tzv. Dublin II. Toto na�ízení z Úmluvy vychází a 

v podstat� jen podrobn�ji rozvádí její ustanovení. �eská republika jako �len Evropské unie je 

zmín�ným na�ízením p�ímo vázána.26 

 

1.5. Schengenský systém 

 

 Paraleln� k vývoji skupiny TREVI probíhal proces odstra�ování vnit�ních hranic 

mezi n�kterými státy Spole�enství pro který se vžilo ozna�ení schengenský systém, 

Schengen, státy Schengenu, schengenská skupina �i schengenský prostor. Tento proces byl 

specifický tím, že do n�j nebyly zapojeny všechny �lenské zem� a nepodílela se na n�m 

Komise27. První Schengenská dohoda o postupném odstra�ování kontrol na spole�ných 

hranicích n�kterých zemí Spole�enství byla podepsána 14. �ervna 1985.28 Signatá�skými 

zem�mi se staly Belgie, Francie, N�mecko, Lucembursko a Nizozemí. K podpisu smlouvy 

došlo na palub� lodi Marie Princesse-Astrid na �ece Mosel nedaleko lucemburského m�ste�ka 

Schengen ležícího na hranicích s Francií a N�meckem.29 Podn�tem k uzav�ení Schengenských 

dohod se staly na ja�e roku 1984 protesty �idi�� kamion� u hrani�ních p�echod� na vnit�ních 

hranicích Spole�entví. N�mecko a Francie rychle zareagovaly a 13. �ervence 1984 podepsaly 

                                                
24 Convention determining the State responsible for examining applications for asylum lodged in one of the 
Member States of the European Communities - Dublin Convention  (97/C 254/01), http://europa.eu/ (relativn� 
stabilní) 
25 Guyomarch, A. (1997) Cooperations in the Fields of Policing and Judical Affairs, citováno z Stavridis, S. New 
Challenges to the European Union: Policies and Policy-Making, Dartmouth Publishing Copany Ltd., s.133 
26 Vládní návrh, kterým se p�edkládá Parlamentu �eské republiky k vyslovení souhlasu s p�ístupem Úmluva o 
ur�ení státu p�íslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v n�kterém z �lenských stát� Evropských 
spole�enství, http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/27980/23974 (relativn� stabilní) 
27 Nicoll, W., Salmon, T.C. (2001) Understanding the European Union. Harlow: Longman, s. 387 
28 Nicoll, W., Salmon, T.C. (2001) Understanding the European Union. Harlow: Longman, s. 386 
29 Schengen Agreement.http://en.wikipedia.org/wiki/Schengen_Agreement (relativn� stabilní) 



Saarbruckenskou dohodu, která se stala p�edch�dcem Schengenských dohod. Ob� zem� 

následn� kontaktovaly zem� Beneluxu, kde byly vnit�ní kontroly minimalizovány již od roku 

1960. Tak došlo rok po Saarbruckenské dohod� k vytvo�ení tzv. schengenské skupiny. 

 Schengenská smlouva nevyžadovala ratifikaci a byla aplikována na prozatimním 

základ�. K jejímu provedení pak byla v �ervnu 1990 sjednána provád�cí dohoda 

(Schengenská provád�cí úmluva), která již vyžadovala ratifikaci parlamenty stát� smluvních 

stran Schengenu. Schengenská provád�cí dohoda celkem detailním zp�sobem (142 �lánk�) 

zakotvuje pot�ebné podmínky a garance pro nezbytnou materializaci tzv. schengenského 

prostoru. Cílem sledovaným státy Schengenu bylo vytvo�ení zóny volného pohybu se 

zrušením kontrol na spole�ných pozemních hranicích (tzv. schengenský prostor) za 

paralelního p�ijetí série mechanism� a konkrétních opat�ení sledujících udržení a sou�asn� i 

zvyšování úrovn� ve�ejné bezpe�nosti v �lenských státech. Tento systém m�l p�itom posloužit 

jako jakási „laborato� integrace“, ozna�ovaná taktéž jako "schengenská laborato� Evropy v 

oblasti volného pohybu osob" s tím, že získané zkušenosti m�ly být využity pro zavedení 

téhož režimu na úrovni �i lépe �e�eno na území celého Spole�enství.30 

 Vzhledem k prodlevám s ratifikací Schengenských dohod bylo stanoveno i nové 

cílové datum pro plné fungování schengenského systému – 1. leden 1993. Datum bylo totožné 

s plánovaným dokon�ením budování Jednotného vnit�ního trhu v rámci ES. Ani tento termín 

nebyl  dodržen. Schengenský systém ve své úplnosti za�al fungovat až od 26. b�ezna 1995. 

Zlomový okamžik pro schengenský systém p�edstavovalo p�ijetí Amsterodamské smlouvy a 

její za�len�ní do strukt�r EU. 

 Schengenland (zahrnující zem� ú�astnící se schengenského systému) se postupn� 

rozr�stal o další �lenské zem� ES: Itálii (smlouva podepsána 1990), Špan�lsko (1991), 

Portugalsko (1991), �ecko (1992), Rakousko (1995), Dánsko (1996), Švédsko (1996) a 

Finsko (1996). Ze zemí ES z�staly nakonec mimo schengenský prostor pouze Velká Británie 

a Irsko, které k Schengenským úmluvám nikdy nep�istoupily. Naopak se do n�j v�lenily i 

státy mimo ES – Norsko a Island, které získaly status schengenského p�idruženého státu.31 

K schengenskému systému se rozhodlo p�istoupit i tradi�ne neutrální Švýcarsko, kde v roce 

                                                
30 Pikna,B. (2000) Evropské právo se zam��ením na justici a vnit�ní v�ci. Praha: Policejní akademie �R, str. 76 
31 Šlosar�ík, I. (2001) Schengen: návod k použití; 12. kv�tna 2001, http://www.europeum.org/ (relativn� stabilní) 



2005 o této otázce prob�hlo referendum. V n�m se vyslovilo 55 % ob�an� pro vstup své zem� 

do schengenského prostoru.32 

1.6. Obsah Schengenské provád�cí úmluvy 

 

  Provád�cí úmluva se 142 �lánky je výrazn� rozsáhlejší dokument než Schengenská 

dohoda samotná a detailn� pokrývá široké spektrum problém�. Provád�cí úmluva z�ídila i 

zvláštní schengenskou institucionální strukturu – Výkonný výbor. Obsah Schengenské 

provád�cí úmluvy je následující: 

HLAVA  I.          Definice 

HLAVA II.          Odstran�ní kontroly pohybu osob na vnit�ních hranicích 

HLAVA  III.        Policie a bezpe�nost 

HLAVA IV.        Schengenský informa�ní systém 

HLAVA V.          P�eprava a pohyb 

HLAVA VI.        Ochrana osobních dat 

HLAVA VII.       Výkonný výbor 

HLAVA VIII.      Záv�re�ná ustanovení 

 

  Schengenská provád�cí úmluva, jak je již ostatn� z obsahu patrno, je systémový 

dokument, který definoval konkrétní pojmy a opat�ení, které bylo pot�eba p�ijmout po zrušení 

kontrol na vnit�ních hranicích jednotlivých signatá�ských zemí. Úmluva p�inesla pozitivní 

kroky v n�kolika sm�rech: 

- volný pohyb osob a s tím související zrušení kontroly na vnit�ních hranicích 

- d�raz na užší spolupráci participujících zemí v oblasti vnit�ní bezpe�nosti a posílení boje   

s organizovaným zlo�inem, dále pak boj s výrobou a pašováním narkotik a problematika 

azylové otázky. 

   V dokumentu jsou v Hlav� I. p�esn� definovány pojmy  jako vnit�ní a vn�jší hranice, 

spole�ná vízova politika, povolení k pobytu, žádost o azyl, policejní spolupráce, justi�ní 

spolupráce a vým�na informací. V bodech 18 až 25 Hlavy II. jsou stanoveny podmínky pro 

zrušení kontrol na vnit�ních hranicích mezi signatá�skými státy což v praxi znamenalo volný 

pohyb osob uvnit� schengenského systému a z tohoto d�vodu bylo nutno upravit celní režim 

v��i t�etím zemím. �lánek 1. definuje pojem cizinec, jako osobu z ne �lenských stát� EU a 
                                                
32 Foulkes, I. (2005) Switzerland closer to EU, 5. �ervna 2005,  http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/ (relativn�       
stabilní)   
 



jsou upraveny podmínky pro povolení ke vstupu a k pobytu. Rovn�ž bylo zavedeno jednotné 

vízum, které umož�ovalo volný pohyb po celém území schengenského prostoru s dobou 

platností maximáln� na 3. m�síce pobytu. Pro ob�any t�etích stát� byla stanovena p�ihlašovací 

povinnost do t�í dn� od vstupu. 

  �lánky 28-39 se dotkly azylových otázek, ve kterých se nepoda�ila harmonizace 

azylové legislativy. Schengenské státy se shodli v �lánku 142 úmluvy, že problematika 

poskytnutí azylu bude do�ešena v Dublinské úmluv�. 

  �lánky 39-91 se dotkly policejní spolupráce v trestních záležitostí a bezpe�nosti; 

smluvní strany se zavázaly k p�ímé spolupráci mezi policejními složkami. 

  Za nejobsáhlejší a nejd�ležit�jší lze považovat  �lánky 92-119, které se v�nují 

vytvo�ení Schengenského informa�ního systému (SIS).33 

 

1.7. Schengenský informa�ní systém 

 

  Podstatná �ást úmluvy byla v�nována vytvo�ení informa�ního a eviden�ního 

systému, který má za úkol chránit bezpe�nost a ve�ejný po�ádek v schengenském prostoru a 

p�isp�t k plynulé práci v oblasti ud�lování víz, povolení k pobytu a policejní spolupráce.34  

  SIS lze právem považovat za srdce úmluvy. Signatá�ské státy se zavázaly vytvo�it 

soubor dat ur�ený k rychlému vyhledávání údaj� o osobách a p�edm�tech.35 SIS byla 

propojena s technickou podp�rnou jednotkou (CSIS) se sídlem ve Štrasburku, k jejíž 

vytvo�ení došlo rovn�ž na základ� úmluvy a za kterou byla odpov�dná Francie. Jednalo se o 

hv�zdicovou strukturu s centrálou (CSIS) ve Štrasburku a národními centrálami (NSIS) 

v jednotlivých �lenských zemích. 36 

  Na kontrolu CSIS byl z�ízen kontrolní orgán složený ze dvou zástupc� každého 

vnitrostátního kontrolního orgánu.37 Výkonný výbor na úrovni ministr� na svém zasedání 27. 

�ervna 1996 rozhodl o rozší�ení SIS o státy severské pasové unie.  Každý z �lenských stát� se 

zavázal tyto údaje chránit, nedovolit aby docházelo k jejich neoprávn�nému použití,  

p�episování a ší�ení. Signatá�ské zem� se zavázaly k tomuto ú�elu p�ijmout pat�i�ná 

                                                
33Convention from 19 June 1990 Applying  The Schengen Agreement of 14 June 1985 Between The 
Governments of The States of The Benelux Economic Union, The Federal Republic of Germany and The French 
Republic, on The Gradual Abolition of Checks at Their Common Borders, 
http://eber.kul.lublin.pl/~fajgiel/Odo/En/en_scheng.html (relativn� stabilní)   
34 Fiala, P., Pitrová, M. (2003) Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie, s. 605 
35 Schengenská provád�cí úmluva (�l. 92) 
36 Šípek, J., Fu�ík, P.,Schengenský informa�ní systém – technický pohled, http://www.europeum.org/ (relativn� 
stabilní) 
37 Schengenská provád�cí úmluva (�l. 115) 



legislativní opat�ení, která m�la vycházet z Úmluvy Rady Evropy z 28. ledna 1981 o ochran� 

osob s ohledem na automatizované zpracovávání osobních údaj�.38 

   �lánek 94 úmluvy specifikuje která individuální data mají být vložena do systému, 

nap�íklad se jednalo o: 

jméno a p�íjmení �i jiná falešná jména osoby, datum a místo narození, pohlaví, národnost, 

zvláštní poznávací rysy, zda je daná osoba ozbrojena �i zda se chová násiln�, d�vody  pro� 

doty�ná osoba byla uložena do systému atd. Tyto informace se m�ly týkat osob kterým byl 

odep�en vstup do schengenského prostoru nebo	 p�edstavují nebezpe�í pro obecný po�ádek, 

jsou zapojeny do trestné �innosti �i se jedná o nežádoucí uprchlíky. V�etn�: 

- osob, které byly zadrženy v souvislostí s trestnou �inností.39 

- cizinci, kterým je odep�en vstup z d�vodu bezpe�nosti.40  

- poh�ešované osoby �i osoby ve vyšet�ovací vazb�.41 

- poh�ešovaná vozidla, p�ív�sy a obytné p�ív�sy, odcizené st�elné zbran�, poh�ešované, 

nevypln�né doklady a bankovky.42 

- osoby a automobily ur�ené k tajnému sledování.43 

  Bylo rozhodnuto, že k centrální databázi SIS budou rovn�ž využity EIS, Eurodac, 

SIRENE a informa�ní systém Europolu. P�ístup do systému SIS byl ur�en p�ednostn� pro 

policii a celní správy jednotlivých schengenských stát�. Podmínkou ke vstupu do systému SIS 

byl podpis Schengenské dohody a zárove� p�ijetí legislativní úpravy k ochran� dat (Itálie 

m�la problémy s p�ijetím legislativní úpravy ohledn� ochrany dat). 

  Zpo�átku docházelo k technickým a opera�ním problém�m zap�i�in�ných ve v�tšin� 

p�ípad� spojením mezi jednotlivými národními centrálami s technickou podp�rnou jednotkou 

ve Štrasburku. Jako p�íklad m�že posloužit problém nedostate�né kapacity centrálního 

po�íta�e, který nebyl schopen pojmout v�tší množství soubor� dat od N�mecké Spolkové 

policie.44 

  Na kontrolu nad správným uplat�ováním celé Schengenské provád�cí úmluvy byl 

z�ízen Výkonný výbor ve složení jednoho zástupce na úrovni ministr� z každé signatá�ské 

zem�. Nebyla ustanovena možnost parlamentní kontroly nad �inností Výkonného výboru, 

tento fakt znepokojoval Evropský parlament, který se vyjad�oval kriticky na adresu SIS a 
                                                
38Schengenská provád�cí úmluva (�l. 117) 
39 Schengenská provád�cí úmluva (�l. 95) 
40 Schengenská provád�cí úmluva (�l. 96) 
41 Schengenská provád�cí úmluva (�l. 97) 
42 Schengenská provád�cí úmluva (�l. 100) 
43 Schengenská provád�cí úmluva (�l. 99) 
44 Woltjer, A. (1995)  Schengen : The way of no return? Maastricht Journal of European and Komparative Law, 
Vol. 2., No.3, s.266 



nelíbila se mu nedostate�ná ochrana osobních dat a nepr�hlednost systému. Výbor se usnášel 

jednomysln� a zasedal st�ídav� v jednotlivých signatá�ských zemích úmluvy. Výkonný 

prezident Schengenského výkonného výboru p�edstupoval dvakrát ro�n� p�ed Evropský 

parlament kde odpovídal na dotazy související s fungováním Schengenu.45   Vznik SIS byl 

financován �lenskými zem�mi a to na základ� klí�e hospodá�ského výkonu jednotlivých 

zemí.46 

  V sou�asné dob� se p�ipravuje spušt�ní SIS II., který nahradí p�vodní SIS. Tento 

projekt se z technického hlediska za�al p�ipravovat v roce 2002 a s jeho spušt�ním se po�ítá 

v roce 2007. Evropská komise podepsala 26. �íjna 2004 kontrakt v hodnot� 40 milión� EUR s 

mezinárodním teamem firem, které vytvo�í SIS II a vízový informa�ní systém (VIS).47 

K systému SIS II. p�istoupí  i �eská republika. 

  

1.8. Shrnutí po�áte�ní fáze 

 

  V po�áte�ním vývoji na poli vnit�ní bezpe�nosti lze vystopovat dv� základní linie 

spolupráce: 

                                       - platforma TREVI  

                                       - schengenský systém 

  V odborné literatu�e lze najít i tzv. t�etí linii, která se týká dokument� zabývajících se 

problémem ob�anského rozm�ru Spole�enství a jsou v ní zahrnuty nap�. otázky p�ijetí statutu 

evropského ob�anství, práva na pobyt pro osoby nevýd�le�n� �inné atd.48 

   Rozvoj obou výše vymezených linií probíhal soub�žn� a jednalo se výhradn� o 

mezivládní aktivitu zú�astn�ných zemí. Institucionalizovaná spolupráce v rámci Spole�enství 

v oblasti justice a vnitra, která nahradila p�vodní TREVI, byla zahájena až na základ� podpisu 

Smlouvy o Evropské unii.49   

  Schengenský systém stál mimo struktury a systém Spole�enství. V této souvislosti se 

hovo�í o tzv. "dvourychlostní Evrop�" vzhledem k tomu, že Schengenem se zavádí nové 

struktury, které sice mají s dosavadními stejný cíl, ale aplika�ní �i realiza�ní metoda je jiná. 

Rovn�ž integra�ní aspekt Schengenu je z�eteln� intenzivn�jší a hlubší než v�tšina integra�ních 

oblastí v rámci Spole�enství. Hovo�íme zde o schengenské metod� na rozdíl od metody 
                                                
45 Schengenská provád�cí úmluva (�l. 133) 
46 Schengenská provád�cí úmluva (�l. 119) 
47 Nový Schengen bude hotový až v roce 2007 (2004) 27.�íjna 2004 ,  http://www.BusinessInfo.cz/ (relativn� 
stabilní) 
48 Fiala, P., Pitrová, M. (2003) Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie, s. 635 
49 Fiala, P., Pitrová, M. (2003) Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie, s. 594 



Spole�enství. Schengenská metoda m�la základ typicky mezinárodn� právní na rozdíl od 

metody Spole�enství, která spo�ívá na komunitární (nadnárodní) bázi. 50 

 

1.9. Hlavní p�í�iny rozvoje spolupráce v oblasti vnit�ní bezpe�nosti 

 Neformální spolupráce v trestní oblasti mezi �lenskými státy Spole�enství existovala 

již po delší dobu, p�i�emž k její (právní) institucionalizaci došlo teprve Maastrichtskou 

smlouvou o EU z roku 51. Proces postupné spolupráce v oblasti vnit�ní bezpe�nosti se vyvíjel 

postupn� od 70. let a m�lo na n�j vliv n�kolik faktor�. 

 Na po�átku 70. let stála za po�áte�ní spoluprácí �lenských stát� vlna terorismu.  

Dlouhou dobu byl terorismus považován za záležitost vnit�ní bezpe�nostní politiky, 

v souvislosti s globalizací terorismus zhruba od sedmdesátých let 20. století a jeho schopností 

získat zbran� hromadného ni�ení se stal i záležitostí vn�jší bezpe�nostní politiky, resp. p�isp�l 

k set�ení rozdíl� mezi vnit�ní a vn�jší bezpe�nostní politikou (zvláš	 pak po 11. zá�í 2001).52   

 V evropském kontextu zásadní zlom v oblasti vnit�ní bezpe�nosti p�inesla 

teroristická akce na olympijských hrách v Mnichov� v lét� roku 1972.  Tento útok p�im�l 

státy k jednání a bylo rozhodnuto o užší spolupráci na poli vnit�ní bezpe�nosti, konkrétn� 

v boji s terorismem vytvo�ením platformy TREVI.  V 80. letech  p�sobily na území 

Spole�enství tyto teroristické organizace: Irská republikánská armáda (IRA), ETA , Frakce 

Rudé armády, Rudé brigády a 17. listopad. Krom� t�chto teroristických skupin hrozilo další 

nebezpe�í od teroristických organizací, které m�ly své základny mimo území  Spole�enství. 

Jednalo se p�edevším o alžírské islámské militantní fundamentalisty a o blízko východní 

teroristické skupiny, které byly podporovány Libyí, Iránem a Sýrií.. 

 Krom� hrozby terorismu dochází na po�átku 80.let k nár�stu pašování narkotik 

v západní Evrop�. V�tšinou se jednalo o aktivity mezinárodních gang� pocházejících mimo 

Evropu; k nejvýznamn�jším pat�il Medelinský kartel z Jižní Ameriky �i �ínské triády. Uvnit� 

ES se nejvíce na obchodu s narkotiky podílela italská mafie.53 Kup�íkladu zhruba 80 %  

zabavených narkotik v SRN na konci 80. let bylo zadrženo na jeho hranicích.54 Tento fakt 

                                                
50 Pikna, B. (2000) Evropské právo se zam��ením na justici a vnit�ní v�ci. Praha: Policejní akademie �R, s. 111 
51 Pikna, B. (2004) Vnit�ní bezpe�nost a ve�ejný po�ádek v evropském právu (oblast policejní a justi�ní 
spolupráce). Praha:Linde, s. 167 
52 Mareš, M. (2005) Terorismus v �R. Brno: Centrum strategických studií. s. 384  
53 Guyomarch, A. (1997) Cooperations in the Fields of Policing and Judical Affairs, citováno z Stavridis, S. New 
Challenges to the European Union: Policies and Policy-Making, Dartmouth Publishing Copany Ltd., s.138 
54 Anderson, M. (1995): Policing the European Union. Oxford: Clarendom Press, s. 16 



p�im�l zodpov�dné orgány v SRN; v souvislosti s chystaným zrušením hrani�ních kontrol 

k iniciativ� užší spolupráce s ostatními zem�mi. V �ervnu 1990 se platforma TREVI schází 

v Dublinu, kde je zve�ejn�ný Ak�ní program policejní spolupráce a schválený plán na 

vytvo�ení sít� národních protidrogových centrál a EDIU. V prosinci téhož roku je Evropskou 

radou v Dublinu p�ijat EDIU. 

 P�ijetím Jednotného evropského aktu v roce 1986 došlo k významnému pokroku 

v rozvoji evropské integrace.�lenské státy se zavázaly k vytvo�ení jednotného vnit�ního trhu 

ke konci roku 1992; volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu se m�l stát skute�ností. 

Zrušení vnit�ních hranic v prostoru Evropských spole�enství, znamenal snížení míry 

bezpe�nosti jednotlivých �lenských stát�.  Vlády �lenských stát� si za�aly uv�domovat vazbu 

mezi ekonomickou integrací a spoluprácí na poli �ádu a po�ádku.55 Evropská rada na svém 

zasedání na Rhodosu v prosinci roku 1988 potvrdila, že úsp�ch rozvoje Spole�enství v 

 oblasti volného pohybu je  závislý i na uskute�n�ní hlubší spolupráce v oblastech justice a 

vnit�ních v�cí.56 �lenské státy si byly v�domy skute�nosti, že v souvislosti s volným 

pohybem osob dojde k nár�stu mezinárodního organizovaného zlo�inu, pašování narkotik, 

terorismu, krádežím um�leckých p�edm�t� �i automobil� a že nebudou nadále schopny 

efektivn� �elit hrozbám na poli vnit�ní bezpe�nosti za stávajících podmínek.57 

 Na po�átku 90. let dochází ke  konci studené války a  k rozpadu bývalého 

Sov�tského bloku. Pád železné opony p�edstavoval pro státy Spole�enství další nebezpe�í a to 

ve form� p�ílivu imigrant� ze zemí st�ední a východní Evropy.58 Ke druhé vln� 

p�ílivu uprchlík� následn� došlo po roce 1991 v d�sledku vypuknutí ob�anské války 

v Jugoslávii. Tato situace vyvolala  obavy uvnit� zemí Schengenu, které se p�ipravovaly na 

odstran�ní vnit�ních hranic.  

  Strach z ilegálního p�ist�hovalectví v �lenských státech vyplíval z ekonomických, 

sociálních a bezpe�nostních d�vod�.59 Nejv�tší po�et uprchlík� mí�il do SRN, která 
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s obavami sledovala vzniklou situaci.60 Na po�átku 90. let se problematika ilegální imigrace  

stala nejvýznamn�jší agendou, která vytla�ila do pozadí problémy terorismu a pašování 

narkotik.61 Dochází ke zm�n� postoje v oblasti vnitra a justice, �lenské státy si byly v�domy, 

že není možno efektivn� bojovat s t�mito hrozbami pouze na národní úrovni, ale je pot�eba 

p�istoupit k vyšší form� spolupráce na nadnárodní úrovni.62 N�kte�í vyšší policejní ú�edníci se 

dokonce domnívají, že problém ilegální imigrace byl p�í�inou pro vytvo�ení Evropské 

policejní spolupráce.63 

 Do druhé skupiny jsem za�adil tzv. vnit�ní faktory, které p�isp�ly k postupné 

spolupráci na poli vnit�ní bezpe�nosti a justice. Zde mám na mysli �innost skupiny TREVI, 

která byla podrobena kritice ze strany Evropského parlamentu. Nepr�hlednost fungování 

TREVI; p�isp�lo k tomu, že byla snaha p�enést spolupráci v oblasti justice a vnitra 

z národních rovin do chytané Smlouvy o EU, kde by byla definována pravidla fungování a 

vymezeny principy kontroly. Jak již bylo �e�eno informace a zprávy o �innosti TREVI byly 

v mnoha p�ípadech ur�eny výhradn� pro policejní ú�ady �i jejich vlády. Bylo nutno dosavadní 

povahu spolupráce upravit tak aby byla možná významn�jší kontrola ze strany evropských 

institucí, Evropského parlamentu a Evropského soudního dvora. V této souvislosti je jist� 

zajímavé prohlášení prvního šéfa Protidrogové jednotky Europolu J. Storbecka na po�átku 

roku 1993: ,, Pot�ebujeme souhlas nejen vlád, ale i ve�ejnosti. Pot�ebujeme ukázat, že nejsme 

tajná služba.“64 

 Nakonec to byly práv� výše zmín�né faktory, které vyžadovaly vyváženou aplikaci 

vhodných a ú�inných bezpe�nostních opat�ení a zp�sobily, že spolupráci uskute��ovanou na 

neprávním (politickém) základ� je pot�eba zm�nit.  To si vyžádalo širší politickou spolupráci 

a konsensus mezi �lenskými státy v oblastech justice a vnit�ních v�cí. T�mito otázkami se 
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zabývala mezivládní konference o politické unii, která byla svolána v roce 1989 a vyústila ve 

sjednání Smlouvy o Evropské unii.65 

 

 

2.VZNIK III. PILÍ�E 

 

2.1. Maastrichtská smlouva 

 

 Formování pravidel v oblasti justice a vnit�ních v�cí pod strukturou EU byl od 

samého po�átku složitý a komplikovaný proces; nebo	 se týkal citlivé otázky národní 

suverenity jednotlivých �lenských stát�. Jednotliví minist�i vnitra a spravedlnosti se zdráhali 

p�evést �ást pravomocí v oblasti vnit�ní bezpe�nosti na nadnárodní rovinu.66 Oblast 

spravedlnosti a vnitra byla tradi�n� spojována s pojmem národní suverenity, jakýkoliv ústup 

od národní kontroly nástroj� v této oblasti byl tedy chápán jako zpochybn�ní úlohy státu v 

jeho nejzákladn�jších funkcích. Z tohoto d�vodu byla tato spolupráce upravována po právní 

stránce mezivládními dohodami, které byly mimo právní systém ES.  

 Nicmén� postupn� si jednotlivé �lenské státy za�aly uv�domovat, že spole�né 

problémy pot�ebují spole�né �ešení.67 Na zasedání Evropské rady v �ím� na konci roku 1990 

je n�meckou stranou  zmi�ován požadavek na alespo� �áste�né za�len�ní problematiky 

justice a vnit�ních v�cí do rámce chystané Smlouvy o EU.68 Nem�lo se jednat o zrušení 

dosavadní formy spolupráce na základ� mezivládních pracovních skupin, ale o jejich 

p�evedení do chystaných struktur v rámci EU.69 

  Vytvo�ení Evropské unie lze chápat jako dlouhodob�jší cíl integrace. Vyvrcholením 

t�chto snah bylo podepsání Smlouvy o Evropské unii v nizozemském Maastrichtu dne 7. 

února 1992, která vstoupila v platnost 1. listopadu 1993. (tzv. Maastrichtská smlouva o EU).  
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Maastrichtská smlouva o EU, zavádí nový rámec strukturálního uspo�ádání ve form� 

Evropské unie s tím, že Unie spo�ívá na tzv. t�ech pilí�ích.70  

 I. pilí�: Rámec spole�enství: Hospodá�ská a pozd�ji m�nová unie (to, �ím se 

zabývala n�kdejší p�vodní Spole�enství, jako EHS); 

 II. pilí�: Spole�ná zahrani�ní a bezpe�nostní politika (SZBP, CFSP); 

 III. pilí�: Spolupráce v oblastech justice a vnit�ních v�ci (Justice and Home Affairs, 

JHA, n�kdy taky Justice a vnitro), jehož základ spo�íval stejn� jako u druhého pilí�e na 

mezivládní spolupráci. 

 Zájem �lenských stát� o za�len�ní agendy v oblastech justice a vnit�ních v�cí do 

struktur Evropské unie se projevil v nov� vytvo�eném III. pilí�i. Do té doby nebyly tyto 

oblasti smluvn� upraveny.71 Neformální spolupráce mezi �lenskými státy v oblasti vnit�ní 

bezpe�nosti existovala od 70. let, ale k její institucionalizaci došlo až p�ijetím Maastrichtské 

smlouvy o Evropské unii. Na jedné stran� se poda�ilo za�lenit problematiku justice a vnitra do 

tzv. maastrichtského chrámu, na stran� druhé se nepoda�ilo vy�ešit rozpor mezi jednotlivými 

koncepcemi �lenských stát�.72 Za�len�ní problematiky justice a vnitra do smlouvy o EU lze 

právem považovat za výsledek práce r�zných pracovních skupin a platforem �lenských stát� 

Spole�enství, které se kup�íkladu zabývaly  problematikou drog, ilegální imigrace, terorismus 

�i celní spolupráce atd. �lenské státy daly souhlas k dosažení mezivládní dohody pro 

problémy, které by již v budoucnosti nem�ly být pouze záležitostí jednotlivých stát�, ale 

po�ítalo se s jejich �ešením na Unijní úrovni. Agenda justice a vnitra byla definována v rámci 

�lánk� K.1 až K.9  Hlavy VI Smlouvy o EU s názvem Ustanovení o spolupráci v oblastech 

justice a vnit�ních v�cí. 

 

2.2. Hlava VI Smlouvy o EU 

 

 �lánek K.1 - definuje oblasti spole�ného zájmu Unie v oblasti justice a vnitra, aby 

bylo docíleno postupu ve v�cech Unie, zvlášt� pak v souvislosti s volným pohybem osob. 

Oblasti spole�ného zájmu byly vymezeny takto: 

1) azylová politika 

2) pravidla p�ekra�ování vn�jších hranic �lenských stát� Unie a provád�ní kontrol na   

nich 
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3) p�ist�hovalecká politika 

4) boj proti drogové závislosti 

5) boj proti podvod�m v mezinárodním m��ítku 

6) spolupráce soud� v ob�anskoprávních v�cech 

7) spolupráce soud� v trestn�právních v�cech 

8) celní spolupráce 

9) policejní spolupráce za ú�elem prevence a boje proti terorismu, obchodu s drogami a 

jiným formám mezinárodního zlo�inu za pomocí evropského ú�adu pro kriminální policii 

Europol73 

 V �lánku K.2 se praví, že výše vymezené oblasti spole�ného zájmu musí být 

v souladu s evropskou Úmluvou o ochran� lidských práv a základních svobod z roku 1950 a s 

Ženevskou úmluvou o uprchlících z roku 1951.74 

 �lánek K.3 vymezuje právo iniciativy, které náleží v prvních šesti bodech �lánku 

K.1 �lenským stát�m a Komisi, v oblasti spolupráce soud�, celní spolupráce a policejní 

spolupráce jsou oprávn�ny k p�edložení iniciativy pouze �lenské státy.  Nejasná je definice co 

se tý�e legislativních prost�edk� za ú�elem p�ijetí pot�ebné legislativy v oblasti justice a 

vnitra. Rada m�la možnost p�ijímat spole�ný postoj, spole�ný postup a navrhovat zn�ní 

smluv.75  

 �lánek K.4 ustanovil Koordina�ní výbor, který se skládal z vysokých ú�edník� a 

jeho úkolem bylo informovat Radu a to jak na požádání tak i z vlastní iniciativy. 

Do �lánku K.4 byla p�enesena struktura TREVI vytvo�ením Koordina�ního výboru tzv. K.4 

výboru složeného z vysokých ú�edník� ministerstev spravedlnosti a vnitra; a pozorovatel� 

z Evropské komise. Byl z�ízen stálý sekretariát se sídlem v Bruselu a od roku 1993 se výbor 

scházel na pravidelných zasedáních každý m�síc.  

 Úkolem K.4 výboru byla koordinace sinosti v oblasti JHA, jednotlivé podn�ty byly 

p�edávány Rad� ministr� justice a vnit�ních v�cí prost�ednictvím Výboru stálých zástupc� 

(COREPER). Podobn� jako tomu bylo u platformy TREVI,  K.4 výboru byly pod�ízeny  t�i 

�ídící skupiny, které se skládaly z mnoha menších pracovních skupin. �innost �ídících skupin 

a jejich pracovních skupin byla vedena ú�edníky zem� p�edsedající Evropské rad�. Celé 

schéma vypadalo následovn�: 
                                                
73 Treaty on European Union, Title VI., Article K.1 (9), http://europa.eu.int/en/record/mt/top.html (relativn� 
stabilní) 
74 Treaty on European Union, Title VI., Article K.2 , http://europa.eu.int/en/record/mt/top.html (relativn� 
stabilní) 
75 Treaty on European Union, Title VI., Article K.3 , http://europa.eu.int/en/record/mt/top.html (relativn� 
stabilní) 



1) �ídící skupina azylové a migra�ní politiky: d�íve Ad hoc skupina migrace 1985      

Pracovní výbory: azyl, p�ist�hovalectví, víza, vn�jší hranice a falešné dokumenty 

2) �ídící skupina pro policii a bezpe�nost:  

Pracovní výbory: terorismus, policejní spolupráce, boj s organizovaným zlo�inem, drogy, 

celní spolupráce, výcvik, technické záležitosti, Europol  

3) �ídící skupina pro spolupráci soud�: vytvo�eno pod evropskou politickou    

spoluprácí 

Pracovní výbory: mezinárodní organizovaný zlo�in, extradice, oboustranné uznávání, p�evod 

dokument�76 

 �lánek K.5 vymezuje spole�ný postoj , který m�l být obhajován �lenskými státy 

v rámci mezinárodních organizací a konferencí a k jeho p�ijetí docházelo v Rad� po 

jednomyslném schválení.77 

 �lánek K.6 se zabývá postavením Evropského parlamentu v rámci III. pilí�e. 

P�edseda rady spolu s Komisí má povinnost pravideln� informovat Evropský parlament o 

situaci na poli justice a vnitra. Zárove� byla stanovena povinnost konzultací p�edsedy Rady 

s Evropským parlamentem a brát jeho postoje v úvahu.78 

 �lánek K.7 se zmi�uje o tom, že ustanovení  Hlavy VI. nebrání užší spolupráci mezi 

dv�ma nebo více �lenskými státy, pokud taková spolupráce není v rozporu nebo nebrání 

spolupráci upravené v této hlav�. 79 

 �lánek K.8 se zaobírá problematikou rozpo�tu. Administrativní výdaje jsou hrazeny 

automaticky z rozpo�tu ES, v p�ípad� operativních výdaj� je možno je hradit z rozpo�tu ES �i 

je ponesou �lenské státy a to na základ� rozhodnutí Rady.80 

                                                
76 Benyon, J. (1996) Policing  the Union:  European Supranational Law Enforcement Co-operation, citováno 
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77 Treaty on European Union, Title VI., Article K.5 , http://europa.eu.int/en/record/mt/top.html (relativn� 
stabilní) 
78 Treaty on European Union, Title VI., Article K.6 , http://europa.eu.int/en/record/mt/top.html (relativn� 
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80 Treaty on European Union, Title VI., Article K.8 , http://europa.eu.int/en/record/mt/top.html (relativn� 
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 �lánek K.9 umož�uje �ešit oblasti K.1 (1).-(6). za aplikace �lánku 100c Smlouvy o 

ES a to v p�ípad� jednomyslného souhlasu Rady a úsp�šném ratifika�ním procesu ve všech 

�lenských zemích.81 Jednalo se o možnost p�esunu p�íslušné problematiky z III. pilí�e do 

I.pilí�e Smlouvy o EU.   

 I p�es to, že se v �lánku K.1 (9)  hovo�í o vzniku Evropského policejního ú�adu 

Europolu; byl jeho vznik zdlouhavý. V listopadu roku 1993 minist�i skupiny TREVI na svém 

posledním zasedání p�ed za�len�ním do III. pilí�e, rozhodli o vytvo�ení Protidrogové jednotky 

Europolu (EDU).82 Svoji zpo�átku jen omezenou �innost zahájil Europol 3. ledna 1994 na 

prozatímním základ� jako Protidrogová jednotka Europolu (Europol Drug Unit-EDU). 

P�vodní �innost EDU spo�ívala v boji proti trestné �innosti na úseku drog. Postupn� 

docházelo k rozši�ování jeho kompetencí o další d�ležité oblasti trestné �innosti.83 

 

2.3. Organiza�ní struktura III. pilí�e  

 

 Organiza�ní struktura III. pilí�e vyjad�ovala postupné sbližování p�edchozích 

pracovních skupin na úrovni platformy TREVI, která pramenila z evropské politické 

spolupráce. A�koliv tyto skupiny byly velice aktivní, byl zde problém s jejich odpov�dností 

v��i evropským institucím (Evropská komise a Evropský parlament) a s jejich 

transparentností. Za�len�ním do III. pilí�e Smlouvy o EU se m�lo nastartovat zlepšení v této 

oblasti a p�inést v�tší roli evropských institucí a celkov� zpr�hlednit jednotlivá rozhodnutí. 

 Nová struktura m�la centrální formu �ízení, rovn�ž však i zde m�žeme nalézt  

byrokracii a více stup�� rozhodování což m�lo za d�sledek pomalý rozvoj v oblastech justice 

a vnit�ní bezpe�nosti. Jak již bylo �e�eno III. pilí� fungoval na zásadách mezivládní 

spolupráce. Znamenalo to, že pro všechna rozhodnutí platila zásada jednomyslnosti, takže 

jednotlivý �lenský stát mohl svým vetem blokovat jakoukoliv dohodu. I když ve srovnání 

s p�edcházejícím stavem šlo o z�ejmý pokrok, praktické výsledky v nov� vytvo�eném t�etím 

pilí�i byly omezené.84  
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  Vznik III. pilí�e v rámci EU lze považovat za první d�ležitý krok v rámci  justice a 

vnitra, ale zárove� si je nutno uv�domit, že celá struktura byla t�žkopádná s komplikovaným 

institucionálním propojením.  Rovn�ž zde se projevil problém demokratické kontroly a 

odpov�dnosti.  

 

2.4. Shrnutí Maastrichtské smlouvy 

 

 Maastrichtská smlouva zahrnula spolupráci v oblasti justice a vnit�ní bezpe�nosti do  

t�etího mezivládního pilí�e. Agenda justice a vnitra byla vymezena v rámci �lánk� K.1 až K.9 

 Hlavy VI Smlouvy o EU s názvem Ustanovení o spolupráci v oblastech justice a vnit�ních 

v�cí. Pouze �lenské státy a Evropská komise m�ly právo iniciativy. �lenské státy se zavázaly 

informovat a konzultovat chystané kroky  s ostatními �leny. Bylo vytvo�eno n�kolik nástroj� 

k provád�ní akcí v rámci t�etího pilí�e: spole�ná akce, spole�ný postoj a úmluva.  

 Koordina�ní výbor pomáhal Rad� ministr�, která se rozhodovala ve v�tšin� oblastí 

na základ� jednomyslnosti. Evropský parlament m�l posílenou funkci, poslanci Evropského 

parlamentu m�li možnost interpelací Rad� a dávat doporu�ení. Otázka rozpo�tu byla �ešena 

na základ� klí�e podle hrubého domácího produktu. 

 Hlava VI. obsahovala z hlediska možných budoucích zm�n klauzuli tzv. passerrela 

(p�emost�ní), která umožnila p�evést n�které oblasti spolupráce do  I. pilí�e.  

 A�koli bylo dosaženo významného pokroku, celkový pokrok dosažený v této oblasti 

se stal ter�em kritiky. Shoda panovala v nutnosti posílení struktury spolupráce a v pot�eb� 

zavedení efektivn�jších na�ízení, jež by posílila spolupráci jednotlivých skupin a �ást výše 

zmín�ných oblastí za�lenila do rámce Spole�enství. 

   

2.5. Mezivládní konference 1996-1997 

 Mezivládní konference byla zahájena 29. b�ezna 1996 na zasedání Evropské rady 

v Turín�. Záv�ry potvrdily zadání hlavních úkol� konference, kterými se m�ly stát 1) unie 

bližší svým ob�an�m; 2) instituce v demokrati�t�jší a výkonn�jší unii; 3) posílená schopnost 

vn�jšího jednání unie.85 V �ervnu 1996 na zasedání Evropské rady ve Florencii se potvrdilo, 

že nebude snadné nalézt spole�né �ešení b�hem následujících jednání. Mezivládní konference, 
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která prob�hla v rozmezí let 1996 až 1997 se rovn�ž zabývala reformou v rámci III. pilí�e a 

byla nucena �ešit celou �adu problém� souvisejících :  

-  zjednodušení institucionální struktury 

-  reforma procesu p�ijímání rozhodnutí v Hlav� VI 

-  p�esunutí vybraných oblastí  III. pilí�e do I. pilí�e 

-  otázky propojení paraleln� existujícího systému Schengenských dohod s agendou 

justice a vnitra 

-  významn�jší zapojení Evropské parlamentu  

-  posílení vlivu Evropského soudního dvora.  

 Všechny výše uvedené záležitosti se staly p�edm�tem ostré debaty nebo	 jednotlivé 

�lenské státy m�ly odlišné pohledy na chystanou reformu, což zp�sobovalo nesnáze 

s nalezením spole�ného postoje. Mezivládní konferenci svolané za ú�elem projednání nové 

smlouvy p�edcházela rozsáhlá p�ípravná práce. Došlo k ustanovení Reflexní skupiny, která 

p�edložila  dokument, který p�edkládal harmonogram debat a  byl schválen 5. prosince 1995 v 

Bruselu.  

 P�i jednáních v rámci revizní mezivládní konference docházelo velmi �asto ke 

st�et�m mezi jednotlivými koncepcemi �lenských stát� ohledn� rozsahu chystané reformy. 

Nap�íklad Nizozemí prosazovala ideu v�tšího institucionálního zapojení v oblasti III. pilí�e, 

což bylo patrné ze snah o za�len�ní unijních element� do mezivládní spolupráce v oblasti 

justice a vnit�ních v�cí. Nizozemský návrh kladl d�raz na institucionální reformu v rámci III. 

pilí�e, která m�la p�inést zvýšení transparentnosti a demokratické kontroly. Ostatní zem� 

Beneluxu podporovaly nizozemské stanovisko. Velká Británie vystupovala odmítav� proti 

tomuto návrhu nebo	 se domnívala, že v�tší role EU institucí odstraní tolik d�ležitý rozdíl 

mezi unijním a mezivládním III. pilí�em.86 Zvláštní oblastí zájmu nizozemské vlády bylo 

vnesení schengenského acquis do smluvního rámce EU, jinak její priority byly v�tšinou 

spole�né s ostatními menšími �lenskými státy. Snažila se však vyjít vst�íc požadavk�m 

Francie na reformu t�etího pilí�e, které vnímala jako kompatibilní k vlastním cíl�m, a� zde byl 

problém nejednozna�nosti francouzských stanovisek.87 P�esto, že Evropská komise p�ipravila 

n�kolik návrh� na zlepšení postavení Evropského soudního dvora v rámci t�etího pilí�e, její 
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návrhy se více týkaly samotné podstaty III. pilí�e. Reflexní skupina  zd�raznila roli 

spolupráce v oblasti justice a vnit�ních v�cí jako vyrovnávací režim za ztrátu bezpe�nosti 

z d�vodu odstran�ní pohrani�ních kontrol.  

 Výsledek mezivládní konference 1996-1997 v podob� Amsterdamské smlouvy 

p�inesl posun integra�ního procesu ve t�ech základních oblastech; v oblasti spole�né 

zahrani�ní a bezpe�nostní politiky, v oblasti vnit�ních v�cí a v oblasti institucionální.88   

Mezivládní konference ukon�ená Amsterodamskou smlouvou se dotkla všech výše 

zmín�ných otázek a množstvím zm�n p�ijatých v oblasti justice a vnitra z ní u�inily 

nejvýznamn�jší reformní oblast Amsterodamské smlouvy.  

 

3 .ZM�NY PO AMSTERODAMU USKUTE�N�NÉ V RÁMCI T�ETÍHO PILÍ�E 

3.1. Amsterodamská smlouva 

 

 Summit v Amsterodamu si vymezil  p�emíru ambiciózních cíl� o jejichž spln�ní se  

však od po�átku pochybovalo. M�l docílit úsp�šné završení revizní mezivládní konference, 

jež si kladla za cíl p�ipravit Unii pro v�tší po�et �len�, s efektivn�ji fungujícími institucemi a 

p�ízniv�jšími dopady pro jednotlivé �adové ob�any Unie. Priority této konference byly 

následující: 

- vytvo�it Evropskou unii, která bude mít blíže ke svým ob�an�m, eliminující p�edevším                

obavy z nezam�stnanosti a kriminality 

- zdokonalit její instituce tak, aby byly demokrati�t�jší a výkonn�jší a rovn�ž schopné    

pojmout nové �leny, p�istoupivší na po�átku 21. století 

- posílit možnosti a p�ipravenost Unie p�i p�ijímání záv�r� ohledn� t�etích subjekt� - 

tzv.principu vn�jší akce, což prakticky znamená vytvo�ení pilí�� pro základ její zahrani�ní a 

bezpe�nostní politiky89 

  Amsterodamská smlouva podepsána 2. �íjna 1997 znamenala zásadní zm�nu 

v oblasti justice a vnit�ní bezpe�nosti.  

  Dne 1. kv�tna 1999 vstoupila v platnost Amsterodamská smlouva, která znamenala 

další významný krok v oblasti spolupráce na poli justice a vnit�ní bezpe�nosti. Tato smlouva 
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byla p�ijata na základ� kritiky mezivládní formy spolupráce, která neumož�ovala další 

efektivní rozvoj. Smlouva byla p�ijata na m�nícím se politickém a sociálním pozadí uvnit� 

EU. Dochází k nár�stu kriminality v jednotlivých �lenských státech v d�sledku �ehož je 

ob�any �lenských stát� negativn� vnímáno chystané odstran�ní kontrol na vnit�ních 

hranicích.90 Zárove� bylo pot�eba docílit dohody v otázkách veta jednotlivých �lenských stát� 

a významn�jší zapojení Evropského parlamentu na procesu p�ijímání rozhodnutí a posílení 

vlivu Evropského soudního dvora.91 Množství zm�n, ale p�edevším jejich kvalitativní 

význam, u�inily z justice a vnitra nejvýznamn�jší reformní oblast Amsterodamské smlouvy.92 

  Amsterodamskou smlouvou byl vytvo�en nový právní a v�cný rámec pro celou 

oblast justice a vnit�ních v�cí tím, že byly p�evedeny n�které d�ležití politiky této oblasti do 

kompetence Spole�enství93. Obsah III. pilí�e vymezený Hlavou VI Smlouvy o EU se 

zásadním zp�sobem zm�nil. Ze t�etího pilí�e byly p�evedeny do prvního pilí�e jako sou�ást 

nové Hlavy III, otázky související se zrušením kontrol osob na vnit�ních hranicích mezi 

�lenskými státy Unie, dále otázky p�ekra�ování vn�jších hranic Unie, p�ist�hovalectví, víz, 

azylu a soudní spolupráce v ob�anskoprávních v�cech.94 Pro tento p�esun bylo stanoveno 

p�echodné období p�ti let. Od kv�tna 2004 otázky spolupráce policie a právní spolupráce 

v trestní oblasti z�staly samotné v rámci III. pilí�e. T�etí pilí� si tedy i nadále zachovává sv�j 

mezivládní charakter.95 Komplexní problematiku justice a vnit�ních v�cí upravují tato 

ustanovení a p�ílohy Amsterodamské smlouvy: 

- Revidovaný a dopln�ný �lánek 2 Smlouvy o EU, který nov� formuluje cíle Evropské 

unie v oblasti t�etího pilí�e; 

- Nová Hlava IV. Smlouvy o založení Evropského spole�enství nazvaná ,,Vízová, 

azylová a p�ist�hovalecká politika a jiné politiky týkající se volného pohybu osob“; 

- Protokol o postavení Spojeného království a Irska; 

- Protokol o použití ur�itých hledisek �lánku 14 Smlouvy o založení Evropského 

spole�enství na Spojené království a Irsko, 
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- Revidovaná a dopln�ná Hlava VI. Smlouvy o EU nazvaná ,,Ustanovení o policejní a 

soudní spolupráci v trestních v�cech“; 

- Protokol o za�len�ní schengenského acquis do rámce Evropské unie, tzv. Schengenský 

protokol; 

- Protokol o postavení Dánska; 

- Ustanovení o užší spolupráci (closer cooperation) se základem zakotveným v nové 

Hlav� VII. Smlouvy o EU.96 

  Po Amsterodamské smlouv� se zásadním zp�sobem zm�nila Hlava VI Smlouvy o 

EU, která se p�ejmenovala na Ustanovení o policejní a soudní spolupráci v trestních v�cech; 

což nejlépe charakterizovalo III. pilí� po  p�esunu n�kterých oblastí do prvního pilí�e: vízová 

politika, pravidla p�ekra�ování vn�jších hranic, opat�ení ke zrušení vnit�ních hranic, azylová 

politika, práva státních p�íslušník� t�etích zemí, civiln�právní spolupráce, boj proti finan�ním 

podvod�m, celní spolupráce. V oblasti mezivládní spolupráce z�staly policejní spolupráce 

(Europol) a právní spolupráce v trestní oblasti a zlepšily se jejich procedury.97    

  Do Amsterodamské smlouvy byly rovn�ž v�len�ny Schengenské dohody, od 1. 

kv�tna 1999, již nebylo budování Schengenu aktivitou ur�itého po�tu stát� probíhající 

paraleln� k vývoji EU, ale stalo se p�ímo její sou�ástí. schengenské acquis m�ly být do p�ti let 

v�len�ny do I. pilí�e. 

  P�vodní Hlava VI Smlouvy o EU a její �lánky K.1-K.9 byly pozm�n�ny novými 

�lánky 29-42, a dále p�ibyla nová Hlava VII (bývalá Hlava VIa) skládající se z �lánk� 43-45 

(bývalé �lánky K.15-K.17). Pozm�n�ná Hlava VI Smlouvy o EU se stala výhradn� záležitosti 

spolupráce policie a soud� v trestních v�cech. Cílem revidované Hlavy VI. zmín�né v �lánku 

29 (bývalý �lánek K.1) je zajistit ob�an�m Unie  bezpe�né prost�edí  v prostoru svobody , 

bezpe�nosti a práva a to za pomocí spole�ného  postupu policie a soud� jednotlivých 

�lenských stát� a  rovn�ž boj proti rasismu a xenofobii.98 V souvislosti s budováním tohoto 

prostoru je hlavním cílem potírání a p�edcházení organizované �i neorganizované kriminalit�, 

p�edevším terorismu, obchodu s lidmi, trestných �in� proti d�tem, obchodu s drogami, 

obchodu se zbran�mi, korupce a podvod�m; skrze:  

- užší spolupráci policejních, celních a jiných p�íslušných orgán� v �lenských státech 

Unie  p�ímo nebo prost�ednictvím Europolu, v souladu s ustanovením �lánk� 30 a 32; 
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- užší spolupráce soudních a jiných p�íslušných orgán� �lenských stát�, v souladu 

s ustanovením �lánk� 31(a) až (d) a 32; 

- harmonizace p�edpis� trestního práva v �lenských státech, je-li to nezbytné v souladu 

s ustanovením �lánku 31(e).99 

 

   �lánek 30 (bývalý �lánek K.2) specifikuje spole�né postupy v policejní spolupráci: 

(a) operativní spolupráci p�íslušných orgán�, v�etn� policie, celních a jiných donucovacích 

orgán� �lenských stát� p�i p�edcházení, vyšet�ováním a odhalování trestních �in�; 

(b) shromaž�ování, uchovávání, zpracování, analýzu a vým�nu p�íslušných informací 

v�etn� informací donucovacích orgán� o podez�elých finan�ních operacích, zejména 

prost�ednictvím Europolu, p�i respektování p�íslušných p�edpis� o ochran� osobních údaj�; 

(c) spolupráci a spole�né iniciativy v oblasti vzd�lávání, vým�ny sty�ných d�stojník�, 

do�asné p�evelení, nasazení prost�edk� a forenzního  výzkumu; 

(d) spole�né vyhodnocování jednotlivých kriminalistických metod p�i odhalování 

závažných forem organizované trestné �innosti.100 

 Nový �lánek 30 revidované Smlouvy o EU dává Europolu hlavní úlohu v oblasti 

policejní spolupráce s tím, že v pr�b�hu p�ti let od vstupu v platnost Amsterodamské smlouvy 

má Rada za úkol podporovat spolupráci prost�ednictvím Europolu za tímto ú�elem: 

(a) umožní Europolu usnad�ovat a podporovat p�ípravu a  povzbuzovat koordinaci a 

provád�ní konkrétních vyšet�ovacích akcí p�íslušných orgán� �lenských stát� v�etn� 

operativních akcí a spole�ných tým� zahrnujících zástupce Europolu; 

(b) p�ijme opat�ení, která Europolu umožní obracet se na p�íslušné orgány �lenských stát� 

Unie se žádostí provést a koordinovat vyšet�ování ve zvláštních p�ípadech a rozvíjet konkrétní 

odborné znalosti, které mohou být p�edány �lenským stát�m, aby jim byly nápomocny p�i 

vyšet�ování p�ípad� organizované trestné �innosti; 

(c) podpo�í navazování vztah� mezi orgány �innými v trestním �ízení specializovanými na 

boj proti organizované trestné �innosti v úzké spolupráci s Europolem; 

(d) zavede sít� výzkumu, dokumentace a statistiky týkající se p�eshrani�ní kriminality101 

 �lánek 31 (bývalý �lánek K.3) Smlouvy o EU revidované Amsterodamskou 

smlouvou se v�nuje otázkám spole�ného postupu soudní spolupráce v trestních v�cech a 

zahrnuje tyto formy aktivit: 
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(a) usnad�ování a urychlování spolupráce p�íslušných ministerstev a soudních �i jiných 

pov��ených orgán� �lenských stát� v trestním �ízení a p�i výkonu rozhodnutí; 

(b) usnad�uje vydávání mezi �lenskými státy 

(c) zajiš	ování slu�itelnosti p�íslušných právních p�edpis� �lenských stát�, pokud je to 

nezbytné pro zlepšení  spolupráce; 

(d) p�edcházení jurisdik�ním konflikt�m mezi �lenskými státy; 

(e) postupné p�ijímání opat�ení k zavedení minimálních norem o znacích skutkových 

podstat trestných �in� a trestech v oblasti organizované trestné �innosti, terorismu a 

nedovoleného obchodu s drogami.102  

 �lánky 30 a 31 se týkají policejní a soudní spolupráce a v této souvislosti  se po�ítá s 

p�sobením odpov�dných orgán� na území jiných �lenských stát�. �lánek 32 (bývalý �lánek 

K.4) dává Rad� EU za úkol stanovit podmínky za nichž mohou p�íslušné orgány viz �lánky 

30 a 31 p�sobit na území jiného �lenského státu ve spojení a v dohod� s jeho orgány.103   

 �lánek 33 (bývalý �lánek K.5) konstatuje, že tato spolupráce se nedotýká práva 

�lenských stát� na provád�ní �innosti vyplívající z vlastní odpov�dnosti za udržování 

ve�ejného po�ádku a zajiš	ování vnit�ní bezpe�nosti.104 

 �lánek 34 (bývalý �lánek K.6) Hlavy VI. smlouvy o EU v oblasti policejní a soudní 

spolupráce v trestních v�cech zavádí �ty�i typy rozhodnutí Rady ozna�ované jako právní akty 

t�etího pilí�e. Rada m�že: 

(a) p�ijmout spole�ný postoj formulující autorizovaný názor Unie v konkrétní otázce; 

(b) p�ijmout rámcová rozhodnutí jako akty p�ijímané za ú�elem sbližování zákon� a jiných 

p�edpis� �lenských stát�. Rámcová rozhodnutí jsou závazná pro �lenské státy co do výsledku, 

kterého má být dosaženo, p�i�emž volba forem a prost�edk� se ponechává vnitrostátním 

orgán�m. Nemají p�ímý ú�inek; 

(c) p�ijmout rozhodnutí za jakýmkoliv jiným ú�elem, který je v souladu s cíli této Hlavy, 

s výjimkou sbližování zákon� a jiných právních p�edpis� �lenských stát�. Tato rozhodnutí 

jsou závazná avšak nemají p�ímý ú�inek; Rada m�že p�ijmout kvalifikovanou v�tšinou 

opat�ení, která jsou nutná k provedení t�chto opat�ení na úrovni Unie; 

(d) doporu�it úmluvu vymezující p�ístup �lenských stát� Unie ke konkrétním záležitostem. 

�lenský stát zahájí konkrétní �ízení ve lh�t� stanovené Radou. 
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Úmluva se stane platnou, jestli že je p�ijata alespo� polovinou �lenských stát�, a to pouze 

v t�chto státech. Rada m�že p�ijmout opat�ení k provedení úmluv, která jsou p�ijímána 

dvout�etinovou v�tšinou hlas� smluvních stran105 

 �lánek 35 (bývalý �lánek K.7) se zabývá postavením Evropského soudního dvora, 

které je pom�rn� zásadním zp�sobem upraveno a lze konstatovat, že došlo k zavedení 

omezené jurisdikce evropského soudního dvora. Tím se zna�n� rozši�uje jeho pravomoc 

v porovnání se stavem p�ed Amsterodamem.106Soudnímu dvoru byla ud�lena pravomoc 

rozhodovat o p�edb�žných otázkách týkajících se platnosti a výkladu rámcových rozhodnutí a 

rozhodnutí, výkladu úmluv podle této hlavy a platnosti a výkladu opat�ení k jejich 

provedení.107. Uplatn�ní této zásady, ale vychází ze skute�nosti, že každý �lenský stát Unie 

výše zmín�né pravomoci (paragraf 1, �l. 35 Smlouvy o EU revidované Amsterodamskou 

smlouvou) Evropského soudního dvora uzná a to tak, že u�iní v této záležitosti prohlášení a to 

bu� p�i podpisu Amsterodamské smlouvy, nebo kdykoliv pozd�ji.108 �lenské státy Unie se 

mohou rozhodnout pro variantu, kdy souhlasí s podáním p�edb�žné otázky vnitrostátním 

soudem poslední instance nebo jakýmkoliv soudem na vnitrostátní úrovni. V p�ípad�, že 

�lenský stát neuzná pravomoc Evropského soudního dvora ohledn� svých vlastních soud�, 

m�že p�edkládat p�ipomínky, pokud jde o p�ípady postoupené soudy jiných �lenských stát� 

Unie.109 Soudní dv�r nemá pravomoc p�ezkoumávat platnost nebo p�im��enost opat�ení 

policie �i jiných donucovacích orgán� ani výkon odpov�dnosti �lenských stát� za udržování 

ve�ejného po�ádku a ochrany vnit�ní bezpe�nosti.110 Soudní dv�r má pravomoc p�ezkoumávat 

správnost rámcových rozhodnutí a rozhodnutí na základ� žalob podaných �lenským státem 

Unie nebo Evropskou komisí pro nep�íslušnost, porušení podstatných formálních náležitostí, 

porušení Smlouvy o EU nebo právního p�edpisu vydaného k jejímu provedení, nebo pro 

zneužití pravomoci. Tyto žaloby se podávají do dvou m�síc� od uve�ejn�ní inkriminovaného 

aktu.111 

 Evropskému soudnímu dvoru též byla poskytnuta pravomoc p�ezkoumávat, zda 

orgány Evropské unie jednají v souladu s povinností unie respektovat lidská práva, která 

zajiš	uje Evropská úmluva o ochran� lidských práv a základních svobod z roku 1950.112 
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 �lánek 36 (bývalý �lánek K.8) ustanovuje zm�ny v institucionálním schématu Hlavy 

VI. Koordina�ní výbor je složen z vysokých ú�edník� a má povahu koordina�ní povahy. Jeho 

úloha spo�ívá v: 

- podávat stanovisko Rad� a to bu� na její žádost �i z vlastní iniciativy 

- p�ispívat k p�íprav� jednání Rady v oblastech zmín�ných v �lánku 29.113 

Koordina�ní výbor je složen z vysokých ú�edníku p�íslušných ministerstev �lenského státu 

unie – zpravidla ministerstev spravedlnosti a vnitra – a dále ze zástupce Evropské komise.114 

 �lánek 37 (bývalý �lánek K.9) se v�nuje spole�ným postoj�m p�ijatým v rámci 

Hlavy VI., které mají být obhajovány �lenskými státy Unie na mezinárodních konferencích a 

u mezinárodních organizací.115 

 Smlouva o EU (1992) neobsahovala v Hlav� VI., která se týkala t�etího pilí�e Unie, 

Ustanovení o spolupráce Unie se t�etími zem�mi nebo mezinárodními organizacemi. Tento 

deficit byl poci	ován jako z�ejmý nedostatek ve vztahu k p�idruženým zemím a též ve vztahu 

k USA, Kanad� a dalším zemím. tyto zem� vyjad�ovaly zna�ný zájem o spolupráci s Unií 

v oblastech justice a vnit�ních v�cí, v�etn� uzav�ení odpovídajících dohod.116 Tento deficit byl 

odstran�n Amsterodamskou smlouvou, která v �lánku 38 zakotvuje, že je-li zapot�ebí 

k provedení hlavy VI této smlouvy, tj. oblast policejní a soudní spolupráce v trestních v�cech, 

uzav�ít dohodu s jedním nebo více státy nebo mezinárodními organizacemi, m�že Rada 

jednomysln� zmocnit p�edsedu, aby p�ípadn� s pomocí Evropské komise zahájil za tímto 

ú�elem jednání.117 

 �lánek 39 (bývalý �lánek K.11) se zabývá postavením Evropského parlamentu 

v rámci t�etího pilí�e. Rada je povinna konzultovat Evropský parlament p�ed p�ijetím akt� 

zmi�ovaných v �lánku 34(2)(b), (c) a (d); ve lh�t�, kterou mu stanoví Rada, a která nem�že 

být kratší než t�i m�síce.118 Evropský parlament má být pravideln� informován o aktivitách 

uvnit� t�etího pilí�e a to prost�ednictvím Evropské komise a Rady.119 Evropský parlament 

m�že interpelovat Radu nebo jí dávat doporu�ení. Každoro�n� se má konat rozprava o 

pokroku, kterého bylo dosaženo v rámci t�etího pilí�e.120 Jak je patrno z �lánku 39 Hlavy VI. 

smlouvy o EU, Evropskému parlamentu byla p�iznána konzultativní role. 
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 �lánek 40 (bývalý �lánek K.12) usnad�uje p�ání n�kterých �lenských stát�, které se 

rozhodnou  k uskute�n�ní užší spolupráce, za pomocí mechanism� a institucí EU; zatímco 

jiné �lenské státy se k tomuto kroku neodhodlají. Zavedení užší spolupráce je možné, jestliže: 

a) respektuje pravomoci Evropského spole�enství a cíle stanovené v této Hlav� 

b) povede v Unii k rychlejšímu  rozvíjení prostoru svobody, bezpe�nosti a práva121 

  Ke zmocn�ní skupiny stát� dochází v Rad� kvalifikovanou v�tšinou, poté co 

p�íslušné státy požádaly o stanovisko Komisi a žádost doru�ily rovn�ž do Evropského 

parlamentu.122 I p�es možnost užší spolupráce již obsažené v Amsterodamské smlouv�, trvalá 

p�evaha spolupráce mezivládní povahy je zmi�ovaná v �lánku 40.    

 V p�ípad�, že se �len Rady se vysloví proti hlasování kvalifikovanou v�tšinou a to 

z d�vod� národního zájmu; hlasování se nekoná. Rada m�že požádat kvalifikovanou v�tšinou 

o p�evedení záležitosti na úrove� Evropské rady k jednomyslnému rozhodnutí.123 Toto 

opat�ení je známo jako Amsterodamský kompromis, který zaru�oval každému �lenskému 

státu právo veta.124 Toto umož�ovalo p�evedení na úrove� Evropské rady, ve které m�ly 

všechny �lenské státy Unie právo veta, které jim umož�ovalo vyjád�it se k úmyslu n�kterých 

stát� k užší spolupráci.125 

 �lánek 41 (bývalý �lánek K.13) se zabývá otázkou rozpo�tu  t�etího pilí�e Evropské 

unie. Podobn� jako u Maastrichtské smlouvy jsou finan�ní prost�edky rozd�leny na 

administrativní a  operativní. Operativní výdaje jsou rovn�ž hrazeny automaticky z rozpo�tu 

Spole�enství; s výjimkou, kdy Rada rozhodne jednomysln� jinak. V tomto p�ípad� se aplikuje 

pro rozd�lení náklad� klí� založený na hrubém domácím produktu �lenských stát�. I v t�chto 

p�ípadech však m�že Rada jednomysln� rozhodnout jinak. 126 

P�i rozhodování v záležitostech rozpo�tu Spole�enství, se stanovují pravidla stanovené ve 

Smlouv� o založení ES.127 

 �lánek 42 (bývalý �lánek K.14) stanoví možnosti p�evedení agendy z t�etího pilí�e 

do prvního pilí�e, obdobn� jak tomu bylo v p�ípad� Maastrichtské smlouvy. Rada z iniciativy 

Komise �i �lenského státu a po konzultaci Evropského parlamentu se m�že jednomysln� 
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usnést, že postup v záležitostech t�etího pilí�e uvedených v �lánku 29 bude spadat pod Hlavu 

IV Smlouvy o založení ES a ve stejný �as se rozhodne o p�íslušné hlasovací procedu�e. 

Rovn�ž se doporu�í �lenským stát�m aby takové rozhodnutí p�ijaly v souladu se svými 

ústavn�právními p�edpisy.128 

 Amsterodamská smlouva rovn�ž za�lenila Schengenské dohody do rámce Evropské 

unie, které nebyla sou�ástí tzv. Maastrichtské smlouvy z roku 1993.  Spolupráce mezi 

�lenskými státy v rámci schengenského systému se �ídí podle ,,Protokolu o za�len�ní 

schengenského acquis do rámce Evropské unie“, který je p�ipojen k Amsterodamské smlouv�. 

Podle p�ílohy k tomuto Protokolu tzv. acquis schengenu zahrnuje krom� obou Schengenských 

dohod z let 1985 a 1990 rovn�ž protokoly a dohody o p�istoupení k schengenskému systému a 

dále rozhodnutí a prohlášení schengenského sekretariátu (p�vodního Výkonného výboru – 

jeho funkci po vstupu v platnost Amsterodamské smlouvy p�evzala Rada) ustanoveného na 

základ� Schengenské provád�cí úmluvy, jakož i další navazující sekundární akty, které byly 

p�ijaty orgány, na n�ž Výkonný výbor p�enesl své rozhodovací pravomoci.129  

 Z hlediska kandidátských zemí do EU je bezesporu d�ležitý �lánek 8 Schengenského 

protokolu,  podle kterého je nezbytnou podmínkou pro p�ijetí do Evropské unie p�ijetí acquis 

Schengenu a opat�ení u�in�ná v jeho rámci. 

 P�ínos Schengenského protokolu se dá krátce shrnout tak, že co již bylo dosaženo 

v rámci Schengenu, se po Amsterodamu stává pro t�ináct signatá�ských stát� sou�ástí 

evropského práva. Spojené království a Irsko, které nejsou stranami Schengenských dohod, 

nejsou dosavadním platným právním ani v�cným rámcem Schengenu vázány, p�i�emž každý 

z t�chto dvou stát� je oprávn�n p�istoupit bu� k �ásti, nebo i ke všemu, co již bylo v rámci 

Schengenu dosaženo.130 Nestandardní pozici m�lo Dánsko, jakožto signatá� Schengenských 

dohod, které si vyhradilo právo uplatnit námitky proti za�len�ní kterékoliv �ásti 

Schengenského acquis do komunitárního práva (nová hlava IV. Smlouvy o založení ES).   

         

3.2.  Europol  

 

  V této kapitole by jsem se rád zmínil o Evropském policejním ú�adu (Europol), 

kterému byla dána Amsterodamskou smlouvou posílená pozice. 
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 Myšlenka na vytvo�ení Evropského policejního ú�adu poprvé byla p�ednesena 

n�meckou vládou na zasedání Evropské rady v Lucembursku ve dnech 28. až 29. �ervna 

1991. P�edpokládala vytvo�ení instituce uvnit� Evropského spole�enství, která by fungovala 

na základ� spolupráce p�íslušných policejních orgán� jednotlivých �lenských zemí a byla by 

ur�ena výhradn� pro vým�nu policejních informací. V srpnu 1991 vzniká v rámci platformy 

TREVI pracovní skupiny s názvem Ad doc. pracovní skupina Europol, která se zabývala 

otázkou vzniku Europolu.131 

 Na zasedání ministr� vnitra a spravedlnosti (tzv. skupina TREVI) v nizozemském 

Haagu dne 3. prosince 1991 bylo p�ijato rozhodnutí o vytvo�ení Europolu, které se stalo 

sou�ástí Maastrichtské smlouvy (ex. �lánek K.9).132 V �ervnu 1992 tzv. minist�i TREVI na 

svém zasedání v Lisabonu dávají souhlas se vznikem projektové skupiny Europol, která má za 

úkol p�ipravit spušt�ní projektu Europol. �editelem této skupiny se stává v �ervenci téhož 

roku J. Storbeck.133  

 Svojí �innost zahájil Europol na prozatímním základ� dne 3. ledna 1994 jako 

Protidrogová jednotka Europolu (Europol Drugs Unit-EDU) se sídlem v nizozemském 

Haagu.134 P�vodní �innost EDU, založená na ministerském souhlasu skupiny TREVI 

z Kodan� z �ervna 1993 byla zam��ena na boj v oblasti drog a praní špinavých pen�z. EDU 

nevyvíjela operativní �innost rovn�ž se nezabývala otázkou terorismu.135 Postupn� se jeho 

kompetence rozši�ovaly o další oblasti trestné �innosti tak, aby bylo možno realizovat 

bezproblémový p�echod na plnou �innost Europolu.   

 Úmluva o Europolu byla podepsána 26. �ervence 1995 a vstoupila v platnost 1. �íjna 

1998. Europol následn� zahájil svojí �innost 1. �ervence 1999.136 

 Významný mezník pro �innost Europolu p�edstavoval vstup Amsterodamské 

smlouvy v platnost 1. kv�tna 1999. Amsterodamská smlouva m�ní spolupráci v oblastech 

justice a vnit�ních v�cí tím, že vyhlašuje cíl vybudovat tzv. prostor svobody, bezpe�nosti a 

práva, p�i jehož realizaci byla Europolu p�isouzena jedna z rozhodujících úloh.137 
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 Amsterodamská smlouva zásadním zp�sobem m�ní celkové pojetí práce Europolu 

v tom smyslu, že dopl�uje jeho poslání o posílení atributu operativního šet�ení a policejního 

vyšet�ování, a to hlavn� za využití možnosti spole�ných tým�.138  

 Dokument z Tampere z roku 1999 potvrdil posílenou pozici Europolu, jakožto 

klí�ového aktéra v boji proti mezinárodnímu organizovanému zlo�inu.  Postupn� se �innost 

Europolu rozr�stala o další d�ležité oblasti potírání kriminality a mezinárodního terorismu. 

 Od 1. ledna 2002 byl mandát Europolu rozší�en o potírání závažných forem 

mezinárodního zlo�inu, jak je uvedeno v Dodatku Úmluvy o Europolu. Mimo to se Europol 

zam��uje i na zlo�iny v oblasti finan�ních transakcí a výpo�etní techniky.  

 Velmi d�ležitým ustanovením Úmluvy o Europolu je, že Europol musí vybudovat a 

udržovat rozsáhlý po�íta�ový systém s databází, Po�íta�ový systém Europolu (The Europol 

Computer System, TECS).139 

 Europol je zapojen do širší mezinárodní spolupráce. Uzav�el �adu dvoustranných 

dohod jak s ne�lenskými zem�mi EU, tak i s významnými mezinárodními organizacemi a 

institucemi. Úzce spolupracuje s bezpe�nostními složkami USA, v sou�asnosti má sty�nou 

kancelá� ve Washingtonu.  

 Europol zpracovává pro pot�eby �lenských stát� EU velké objemy dat a informací z 

r�zných zdroj�: národních policejních orgán� a zpravodajských služeb �lenských, ale i t�etích 

zemí a z r�zných dalších otev�ených zdroj�. Výstupem pak jsou:  

- strategické analýzy a �ada studií zabývajících se specifickými hrozbami a riziky pro Evropu;  

- opera�ní analýzy z r�zných vyšet�ování probíhajících v �lenských státech EU, dalších 

zemích Evropy a v USA, které identifikují možná spojení mezi podez�elými osobami, 

organizacemi, adresami, telefonními �ísly, bankovními konty apod.;  

- p�ehledy o bezpe�nostních opat�eních v EU;  

- speciální výstupy pro pot�eby tajných služeb a policejních sbor� EU a n�kterých dalších 

zemí na základ� zvláštních požadavk�.  

 V kv�tnu 2004 došlo k rozší�ení Europolu o deset nových �lenských zemí Evropské 

unie. V sou�asnosti se Europol p�ipravuje na další vlnu rozší�ení spojenou s možným 

p�istoupením Rumunska a Bulharska.140 
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3.3. Shrnutí Amsterodamské smlouvy 

 

 Amsterodamská smlouva p�inesla zásadní zm�ny do oblasti justice a vnit�ních v�cí. 

T�etí pilí� se stal nejreformovan�jší oblastí, což lze p�i�íst n�kolika faktor�m, jako byly nap�.: 

- reakce Unie na nar�stající po�et žadatel� o azyl 

- nelegální p�ist�hovalectví 

 - nár�st mezinárodního organizovaného zlo�inu  

- omezené schopnosti spole�né akce �lenských stát� v rámci t�etího (mezivládního) pilí�e  

Amsterodamská smlouva p�enesla otázky vízové, azylové a imigra�ní politiky ze t�etího pilí�e 

do pilí�e prvního (nadnárodního); tedy do pravomoci orgán� EU. Do I. pilí�e bylo za�len�no 

i schengenské acquis. Policejní a justi�ní spolupráce v trestních v�cech z�stávají i po 

Amsterodamu ve t�etím pilí�i. 

 Cílem Unie v oblasti t�etího pilí�e se stalo vytvo�ení evropského prostoru svobody, 

bezpe�nosti a práva; jakožto reálné uskute�n�ní volného pohybu osob pro ob�any EU, jakož i 

státní p�íslušníky t�etích zemí uvnit� Unie, a to p�i sou�asném zajišt�ní obecné bezpe�nosti, 

p�edcházení a potírání organizované i neorganizované trestné �innosti, zejména terorismu, 

obchodu s lidmi, trestných �in� proti d�tem, obchodu s drogami, obchodu se zbran�mi, 

korupce a podvodu. 

 Po vstupu Amsterodamské smlouvy v platnost se významn�  posílila integrace 

�lenských stát� EU v oblasti  vnit�ní bezpe�nosti a zárove� došlo k posílení funkce Europolu. 

 Další d�ležitou novinkou je, že vstupem Amsterodamu v platnost došlo k za�len�ní 

tzv. Schengenských dohod a celého schengenského acquis; které se dosud nacházely mimo 

strukturu Evropské unie a zavazovaly pouze své signatá�e; do rámce Evropské unie s tím, že 

pro ú�ely jednání o p�ijímání nových �lenských stát� do Evropské unie platí schengenské 

acquis a další opat�ení, která v jeho rámci p�ijaly p�íslušné orgány, za acquis, které musí 

všichni kandidáti na p�ijetí p�evzít v plném rozsahu.141  

 

3.4. Víde�ský ak�ní plán 

 

 Po vstupu Amsterodamské smlouvy v platnost spadala do t�etího pilí�e pouze 

problematika policejní a soudní spolupráce v trestních v�cech. M�lo dojít k vytvo�ení  

evropského prostoru svobody, bezpe�nosti a práva. Komise a �lenské státy m�ly zájem na 
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tom aby k vytvo�ení evropského prostoru svobody, bezpe�nosti a práva došlo s minimálními 

obtížemi a co v nejkratším možném �asovém termínu. Na zasedání Evropské rady v Cardifu 

ve dnech 15.-16. �ervna 1998 proto �lenské státy vyzvaly Komisi k vypracování ak�ního 

plánu, který následn� Rada projednala 3. prosince 1998 a poté p�edala ke schválení Evropské 

rad� ve Vídni na jejím summitu konaném 11.-12. prosince 1998.142 Na základ� zadání 

Evropské rady p�ijala Rada  za ú�elem zajišt�ní realizace Amsterodamské smlouvy zásadní 

dokument nazvaný Ak�ní plán Rady a Komise o nejlepších zp�sobech provád�ní ustanovení 

Amsterodamské smlouvy o vytvo�ení prostoru svobody, bezpe�nosti a práva. (Ak�ní plán k 

Amsterodamu, nebo Víde�ský ak�ní plán). Jeho posláním je zajistit plnou a bezodkladnou 

realizaci Amsterodamské smlouvy v co možná nejkratším �asovém horizontu. 

  

 Ak�ní plán se zabývá opat�eními které je nutno provést v souvislosti se vstupem 

Amsterodamské smlouvy v platnost a to v politikách souvisejících s volným pohybem osob 

(první pilí�) a v oblasti policejní a soudní spolupráce v trestních v�cech (t�etí pilí�).143  

 Dokument obsahuje jednak �asové priority s konkrétními opat�eními, která mají být 

p�ijata do dvou a do p�ti let po vstupu Amsterodamu v platnost, a sou�asn� p�edstavuje 

základní interpreta�ní text pro objasn�ní nejd�ležit�jších pojm� a institut� zavád�ných 

Amsterodamem. Tento dokument obsahoval konkrétní opat�ení, ale také vysv�tli termíny 

,,prostor svobody, bezpe�nosti a práva“. Prostorem svobody je v Ak�ním plánu myšleno 

nejenom zajišt�ní volného pohybu osob, ale také ochrana jejich základních práv v�etn� 

ochrany osobních dat a boj proti všem formám diskriminace. K obsahu pojmu bezpe�nosti 

pat�í p�edevším boj s kriminalitou, terorismem, obchodem s drogami atd. Prostor práva byl 

v dokumentu vyložen jako snaha EU zabezpe�it pomocí spolupráce mezi soudními 

institucemi rovný p�ístup k právu pro všechny ob�any EU.144 V oblasti t�etího pilí�e se hovo�í 

o problematice policejní a soudní spolupráce v trestních v�cech a o navazujícím úkolu 

sbližování právních p�edpis� �lenských stát�. Ve Víde�ském ak�ním plánu je zmi�ována 

rovn�ž význa�ná úloha Europolu jakožto nástroje unijní politiky na operativním úseku.  

 Text Ak�ního plánu není právn� závazný, má však velkou váhu v tom smyslu, že 

úkoly v n�m specifikované jsou považovány za tzv. politicky závazné s dopadem faktické 

povinnosti úkoly stanovené v dokumentu plnit a splnit. Má d�ležitou interpreta�ní funkci a z 
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tohoto d�vodu jeho p�íslušné relevantní �ásti pln� využíváme p�i výkladu jednotlivých 

ustanovení obou smluv nebo i ucelených témat. 

 Ak�ní plán se skládá z úvodní �ásti  a �ásti obsahující priority a opat�ení. Úvodní 

�ást obsahuje základní cíle a ustanovení, v�etn� definování základních pojm� v souvislosti 

s Amsterodamskou smlouvou. Jsou zde p�esn� charakterizovány pojmy: 

- prostor svobody 

- prostor bezpe�nosti  

- prostor práva.145 

 V �ásti týkající se priorit a opat�ení jsou charakterizovány otázky výb�ru kritérií pro 

priority a vymezeny úkoly v souvislosti s p�ijímanými opat�eními na období dvou a p�ti let po 

vstupu Amsterodamu v platnost v politikách souvisejících s volným pohybem osob (první 

pilí�) a v oblasti policejní a soudní spolupráce v trestních v�cech (t�etí pilí�).  

 V souvislosti s výb�rem kritérií pro priority se v dokumentu uvádí, že �ada zásad 

stanovila zp�sob, jímž Rada a Evropská komise zamýšlejí realizovat opat�ení uvedená v 

Ak�ním plánu, a to:  

- Amsterodamská smlouva sama stanovila n�které z�etelné sm�ry pro opat�ení, jimž se musí 

p�ipisovat prioritní význam, zejména b�hem prvních p�ti let po vstupu smlouvy v platnost s 

tím, že Ak�ní plán musí tyto sm�ry respektovat.  

- Zásada subsidiarity, která se vztahuje na všechny aspekty �innosti Unie, má obzvláštní 

význam pro vytvo�ení prostoru svobody, bezpe�nosti a práva.  

- Zásada solidarity mezi �lenskými státy Unie a taktéž mezi nimi a evropskými institucemi by 

se m�la aplikovat p�i st�etu s nadnárodními problémy, p�edstavovanými zvlášt� 

organizovanou kriminalitou a migra�ními pohyby.  

-Operativní ú�innost p�i realizaci právního rámce zavedeného Amsterodamskou smlouvou je 

nemén� významná než samotný legislativní rámec. P�ijatá opat�ení musí vyhovovat 

skute�ným praktickým pot�ebám a p�idávat jim na hodnot�. V této souvislosti by si m�ly najít 

své místo p�i realizaci Ak�ního plánu pracovní metody, které se již osv�d�ily, nap�íklad v 

rámci schengenského systému.  

-Odpov�dnost za zajiš	ování vnit�ní bezpe�nosti spo�ívá na �lenských státech Unie. P�i 

rozvíjení evropské spolupráce je tudíž d�ležité p�ihlížet k národním zájm�m a spole�ným 

p�ístup�m, jakož i ke vzájemným rozdíl�m.  
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-Realistický p�ístup vyžaduje, aby se p�i výb�ru priorit braly v úvahu dostupné zdroje a reálný 

�as (lh�ty pln�ní).146 

 Stupn� priorit jsou v Ak�ním plánu zakotveny ve dvou r�zných skupinách. Na jedné 

stran� jde o akce a opat�ení, pro n�ž je d�ležité, aby se realizovaly nebo byly p�ijaty do dvou 

let od vstupu Amsterodamské smlouvy v platnost, a na druhé stran� akce a opat�ení, které 

mají být p�ijaty nebo realizovány do p�ti let nebo jejichž vypracování musí být alespo� 

zahájeno.147  

 Z hlediska �eské republiky a zbývajících asociovaných zemí lze hovo�it o Ak�ním 

plánu jako o zásadním dokumentu.  

 bod 21.: Existuje významné pouto s procesem rozši�ování, a zejména se strategií 

p�ed vstupem.Kandidátské zem� jsou si dob�e v�domy toho, že justice a vnit�ní v�ci mají pro 

jejich kandidaturu zvláštní význam.Acquis justice a vnit�ních v�cí se však svou povahou liší 

od ostatních �ástí acquis Evropské unie. Zbývá ješt� mnohé ud�lat a acquis se tedy bude 

b�hem doby p�ed p�istoupením neustále rozvíjet.P�ijetí ak�ního plánu bude znamenat další 

výhodu, nebo	 pro kandidátské zem� jasn� vymezí všechny priority Evropské unie v této 

oblasti.148 

  Zem� ucházející se o �lenství v Evropské unii  si po p�ijetí Amsterodamské smlouvy 

byly v�domy toho, že problematika justice a vnit�ních v�cí bude mít pro jejich žádosti 

d�ležitý význam; což bylo do jisté míry umocn�no rovn�ž tím, že tato oblast se stala 

nejreformovan�jší oblastí Amsterodamské smlouvy. Acquis justice a vnit�ních v�cí se svým 

charakterem lišil od ostatních �ástí acquis Unie, p�i�emž obsah Ak�ního plánu znamenal  

výhodu pro kandidátské zem� v tom, že došlo ke stanovení priorit Unie v této oblasti. 

 

4.4. Tampere 

 

 V návaznosti na Amsterodamskou smlouvu a p�ijetí Ak�ního plánu se uskute�nilo ve 

dnech 15. a 16. �íjna 1999 zvláštní zasedání Evropské rady v Tampere (Finsko), které jednalo 
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vytvo�ení prostoru svobody, bezpe�nosti a práva. Text p�ijatý Radou pro justici a vnit�ní v�ci dne 3. prosince 
1998 (1999/C 19/01)   
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vytvo�ení prostoru svobody, bezpe�nosti a práva. Text p�ijatý Radou pro justici a vnit�ní v�ci dne 3. prosince 
1998 (1999/C 19/01)   



o urychlení procesu sm��ujícího k vytvo�ení prostoru svobody, bezpe�nosti a práva.149 

Dokument z Tampere dále precizuje otázku p�ijetí ú�inných opat�ení na zájmových úsecích 

oblastí justice a vnit�ních v�cí jak na komunitární, tak unijní bázi.150 

 Myšlenka svolání zasedání Evropské rady zabývající se otázkami justice a vnit�ních 

v�cí  navrhl Špan�lský ministerský p�edseda Jose Maria Aznar na setkání hlav stát�  a vlád 

Evropské unie v rakouském m�ste�ku Portschach am Worthersee ve dnech 24. až 25. �íjna 

1998.151 

 Samotné p�ípravy na summit v Tampere probíhaly v pr�b�hu roku 1999 pod 

N�meckým a posléze Finským p�edsednictvím. Dne 18. b�ezna 1999 obdržely hlavy stát a 

vlád �lenských zemí Unie dopis napsaný n�meckým kanclé�em Gerhardem Schredrem a jeho 

finským kolegou Paavo Lipponenem. Oba politici  vyzvali své kolegy aby došlo k urychlení 

procesu sm��ujícího k vytvo�ení prostoru svobody, bezpe�nosti a práva; jakožto politického 

cíle Unie p�ijatého  Amsterodamskou smlouvou. Zárove� prosazovaly aby  pokroku v této 

oblasti bylo dosaženo na zasedání Evropské rady v Tampere.152  

 Dne 4. �íjna 1999 se konalo zasedáni Rady ministr� justice a vnit�ních v�ci 

v Lucemburku, kde byla projednávána  p�íprava na nadcházející summit ve finském Tampere. 

 Summit v Tampere se uskute�nil 15. – 16. �íjna 1999 a byl zde p�ijat dokument, který dále 

up�es�uje otázku p�ijetí ú�inných opat�ení v oblasti justice a vnit�ních v�cí. Dokument 

z Tampere navazuje na Ak�ní plán z roku 1998 a Amsterodamskou smlouvu.z roku 1997. 

 V Tampere byly p�ijaty konkrétní nástroje k uskute�n�ní prostoru svobody, 

bezpe�nosti a práva. Na jedné stran� bylo dosaženo pokroku p�ijetím  záv�re�ného 

dokumentu a shodou �lenských stát� ohledn� agendy summitu. Na stran� druhé se projevil 

rozpor mezi jednotlivými �lenskými státy ohledn� preferencí krok� které mají být 

uskute�n�ny. Nap�íklad N�mecko považovalo za jeden z hlavních problém� otázku uprchlík� 

a ilegální imigrace. Postoj N�mecka podporovala Itálie spolu s Rakouskem jakožto 

nárazníkové státy, které byly vystaveny nejv�tší vln� p�ílivu uprchlík� ze t�etích zemí.  

Francie považovala za prioritu v první �ad� vy�ešit otázky  související s harmonizací práva 

v jednotlivých �lenských zemí.153 
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 Z p�ijatého dokumentu vyplívá, že politickou prioritou Unie je co nejrychlejší 

realizace prostoru svobody, bezpe�nosti a práva. Dokument z Tampere se skládá ze �ty� 

kapitol, deseti mezník� a šedesáti dvou bod� konkrétních opat�ení. Níže jsou vyjmenovány 

�ty�i kapitoly a nejd�ležit�jší body opat�ení: 

 

Úvod ( body 1-9) 

 

(A) Spole�ná azylová a migra�ní politika EU (body 10-27) 

 

I. Partnerství se zem�mi p�vodu 

 

II. Spole�ný evropský azylový systém 

 

III. Spravedlivé zacházení s p�íslušníky t�etích zemí 

 

IV. �ízení p�ílivu migrace 

 

(B) Skute�ný evropský právní prostor (body 28-39) 

                        V.         Lepší p�ístup k soud�m v Evropské unii 

                        VI.       Vzájemné uznávání soudních rozhodnutí 

                        VII.      V�tší sbližování civilního práva 

 

(C) Boj proti kriminalit� v rámci celé Unie (body 40-58) 

 

VIII. Omezováni kriminality v rámci celé Unie 

 

IX. Sbližování spolupráce v boji s kriminalitou 

 Bod 43) P�i vyšet�ování p�eshrani�ní trestné �innosti v kterémkoli �lenském stát� je 

t�eba maximáln� t�žit ze spolupráce mezi orgány �lenských stát�. Evropská rada vyzývá, aby 

jako první krok byly ustaveny Smlouvou p�edvídané spole�né vyšet�ovací týmy k boji proti 

obchodu s drogami a lidmi a proti terorismu. Normy, které se v tomto sm�ru vytvo�í, by m�ly 

p�edstavitel�m Europolu umož�ovat, aby se vhodným zp�sobem podp�rn� na �innosti 

takových skupin podíleli. 



 Bod 44)  Evropská rada vyzývá k vytvo�ení opera�ní jednotky evropských 

policejních �editel�, která by si ve spolupráci s Europolem vym��ovala zkušenosti a 

informace o sou�asných tendencích v oblasti p�eshrani�ní kriminality a p�ispívala by k 

plánování operativních akcí. 

 Bod 45) P�i podpo�e trestní prevence, analýz a vyšet�ování v rámci celé Unie má 

klí�ovou úlohu Europol. Evropská rada vyzývá Radu, aby poskytovala Europolu nezbytnou 

podporu a zdroje. V blízké budoucnosti by se jeho role m�la posílit tím, že od �lenských stát� 

bude dostávat informace a že se mu umožní žádat �lenské státy, aby iniciovaly, provád�ly a 

koordinovaly vyšet�ování nebo  p�i respektování systém� soudní kontroly v �lenských státech  

vytvá�ely v n�kterých oblastech trestné �innosti spole�né vyšet�ovací týmy. 

 Bod 46)  Aby se posílil boj proti závažné organizované trestné �innosti, Evropská 

rada souhlasila s vytvo�ením zvláštního útvaru (EUROJUST), složeného ze státních zástupc�, 

soudc� nebo obdobnými pravomocemi vybavených policist� �lenských stát�, vy�len�ných z 

jednotlivých �lenských stát� v souladu s jejich právním �ádem. Úkolem EUROJUST by m�lo 

být usnad�ovat náležitou koordinaci orgán� jednotlivých stát� �inných v trestním �ízení, 

podporovat vyšet�ování jednotlivých p�ípad� organizované trestné �innosti, zejména na 

základ� analýz Europolu, a úzce spolupracovat s Evropskou sítí soud� (European Judicial 

Network), zejména s cílem zjednodušit výkon soudních dožádání. Evropská rada žádá Radu, 

aby do konce roku 2001 p�ijala nezbytnou právní úpravu. 

 

X. Speciální akce proti praní špinavých pen�z 

 

(D) Výrazn�jší p�sobení na venek (�lánek 59-62) 

 V záv�re�ném dokumentu z Tampere je význam dosažení  cíle uskute�n�ní prostoru 

svobody, bezpe�nosti a práva zd�razn�n s tím, že se Evropská rada za ú�elem p�em�ny tohoto 

prostoru v realitu shodla na �ad� politických zám�r� a priorit, v�etn� krok� k napln�ní lh�t u 

opat�ení stanovených Amsterodamem v hlav� IV. Smlouvy o založení ES a v hlav� VI. 

Smlouvy o EU.154  

 Sch�zka z Tampere posílila klí�ovou roli Europolu v boji proti mezinárodnímu 

organizovanému zlo�inu. P�edsedající Finsko vyvodilo ze sch�zky následující záv�ry: Je 

t�eba v maximální možné mí�e využívat spolupráci orgánu �lenských stát� p�i vyšet�ování 

p�eshrani�ního zlo�inu v kterémkoliv ze �lenských stát�. Evropská Rada vyzývá k vytvo�ení 
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spole�ných vyšet�ovacích tým�, jak o nich hovo�í Smlouva. Z po�átku bude náplní jejich 

�innosti boj proti terorismu, proti pašování drog a ilegálním p�evozu osob. Vytvo�ení 

takových tým� by m�lo umožnit, aby se v nich jako poradci podle pot�eby ú�astnili i zástupci 

Europolu.  

 Evropská rada vyzývá k vytvo�ení operativní pracovní skupiny šéf� evropských 

policejních sbor�, kde by se ve spolupráci s Europolem vym��ovaly zkušenosti, postupy a 

informace, které se týkají sou�asných trend� v p�eshrani�ním zlo�inu. Vytvo�ení takového 

orgánu by také p�isp�lo k lepšímu plánování operací. Europol hraje klí�ovou roli v podpo�e 

prevence, analýzy a vyšet�ování kriminality na celém území Unie. Summit v Tampere vyzývá 

Radu, aby poskytla Europolu nezbytnou pomoc a zdroje. V blízké budoucnosti by se jeho role 

m�la dále posílit díky opera�ním údaj�m ze �lenských stát�. 

 V zájmu posílení boje proti vážným p�ípad�m organizovaného zlo�inu se Evropská 

rada dohodla na vytvo�ení jednotky (EuroJust), kterou by tvo�ili zástupci soud�, policejního 

soudnictví nebo policejní d�stojníci s odpovídajícími pravomocemi, které by v souladu se 

svým právním systémem vyslal každý �lenský stát. Eurojust by m�la za úkol pomáhat s 

náležitou koordinací práce národních soudních orgán� a s podporou vyšet�ování zlo�in� v 

p�ípad� organizovaného zlo�inu hlavn� na základ� analýzy Europolu. Eurojust bude 

spolupracovat s Evropskou právnickou sítí (European Judicial Network), nap�íklad v zájmu 

jednoduššího vy�izování žádostí o právní moc. Summit v Tampere vyzývá Radu, aby rozší�ila 

kompetence Europolu na boj proti praní špinavých pen�z obecn�, bez ohledu na typ 

protizákonné �innosti, ze které praní špinavých pen�z vyplývá.155  

 

4.5. Eurojust 

 

 Spolupráce mezi soudy stát� EU je zajišt�na prost�ednictvím agentury  Eurojust 

(Evropská jednotka pro soudní spolupráci) se sídlem v nizozemském Haagu. Eurojust byl 

z�ízen  rozhodnutím Rady  28. února 2002 a toto rozhodnutí nabylo ú�innosti 6. b�ezna 2002. 

Úloha Eurojustu spo�ívá ve zvýšení efektivnosti p�íslušných orgán� �lenských zemí p�i 

vyšet�ování a soudním stíhání vážných zlo�in� p�ekra�ujících hranice.156 
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5. REAKCE NA HROZBU TERORISMU PO 11. ZÁ�Í 2001 

 

4.1.  11. 9.  2001 

 

 Dne 11. zá�í 2001 došlo k teroristickým útok�m na Spojené státy americké, které si 

vyžádaly skoro t�i tisíce ob�tí. P�i útoku byla unesena �ty�i civilní letadla, která byla namí�ena 

na budovy Pentagonu ve Washingtonu a Sv�tového obchodního centra v New Yorku. 

K odpov�dnosti za útoky se p�ihlásila teroristická organizace Al-Kajda vedená Usámou bin 

Ládinem.  

 Dne 14.zá�í 2001 Evropská unie zareagovala  na tyto teroristické útoky proti 

Spojeným stát�m prohlášením solidarity s USA. Toto prohlášení p�ednesl Vysoký 

p�edstavitel pro spole�nou zahrani�ní a bezpe�nostní politiku EU Javier Solana. Evropská 

unie v n�m odsoudila pachatele a organizátory t�chto teroristických útok�, i ty, kdo je chrání. 

EU oznámila, že vynaloží veškeré možné úsilí, aby ti, kdo jsou odpov�dni za tyto akty 

barbarství, byli pohnání p�ed soud a potrestáni. ,,Vláda USA a americký lid se mohou 

spolehnout na naši naprostou solidaritu a plnou spolupráci p�i úsilí o to, aby spravedlnosti 

bylo u�in�no zadost. Za žádných okolností nep�ipustíme, aby ti, kdo jsou za tyto �iny 

odpov�dni, našli jakýkoli úkryt, a	 jsou kdekoli. Ti, kdo pachatele, organizátory nebo 

ochránce t�chto �in� ukrývají, podporují nebo p�echovávají budou pohnáni k odpov�dnosti“. 

Dále se v prohlášení solidarity s USA, EU zavazuje, že se bude více angažovat ve sv�tovém 

politickém d�ní, posílí SZBP, spole�ný boj proti terorismu a dojde k zavedení spole�ného 

evropského prostoru svobody, bezpe�nosti a práva.157 

 V rámci Europolu došlo k otev�ení krizového centra  12. zá�í 2001. V rámci tohoto 

krizového centra experti na boj proti terorismu nep�etržit� vyhodnocovali a analyzovali 

všechny informace, které  mohly mít souvislost s útoky.V další fázi krizové centrum m�lo za 

úkol zpracovávat a dále rozesílat data související s možným teroristickým  útokem �i 

eventueln� koordinovat �innost mezi jednotlivými národními orgány �lenských stát�. Šéf 

policejní organizace EU Jürgen Storbeck vystoupil téhož dne s prohlášením, ve kterém se 

praví, že �innost Europolu by byla daleko efektivn�jší v p�ípad�, že policejní orgány 

jednotlivých �lenských stát� Unie by byly ochotny k vým�n� informací souvisejících s 
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terorismem.158 Mimo to Jürgen Storbeck v prohlášení  vyzval k vým�n� informací týkající se 

trestné �innosti, v�etn� terorismu mezi Europolem a p�íslušnými orgány ve Spojených 

státech.159  

 

 

4.2. Mimo�ádné zasedání Evropské rady  21. zá�í 2001 

 

 Rada ministr� justice a vnit�ních v�ci se sešla na krizovém zasedání dne 20. zá�í 

2001; kde bylo dosaženo dohody v oblasti protiteroristických opat�ení. Tato problematika 

byla projednávána již p�ed 11. zá�í 2001, ale v souvislosti s útoky na Spojené státy došlo 

k urychlenému p�ijetí protiteroristických opat�ení. Protiteroristický balí�ek p�ijatých opat�ení 

dohromady obsahoval t�icet témat  a do ur�ité míry se inspiroval  v uzav�ené bilaterální 

smlouv� mezi Špan�lskem a Itálií, kterou tyto státy p�ijaly na po�átku roku 2001 a ke které se 

p�idala Francie v �ervnu 2001.160 P�ijatá opat�ení se v hlavní mí�e týkala t�chto dvou 

záležitostí: 

 

1) p�ijetí spole�né definice teroristického aktu a dále spole�ný trestní postih 

teroristického aktu   

2) problematika související s Evropským zatyka�em (Evropský zatyka� umož�uje 

p�ímé vydávání hledaných osob  justi�ními orgány jednoho státu, orgán�m státu, které danou 

osobu stíhají)161 

 Dne 20. zá�í 2001 bylo p�ijato v Bruselu spole�né euro-americké ministerské 

prohlášení o boji proti terorismu. 

 Na mimo�ádném zasedání Evropské rady dne 21. zá�í 2001, které se uskute�nilo za 

výjime�ných bezpe�nostních opat�ení v Bruselu se projednávala otázka teroristických útok� 

na Spojené státy z 11. zá�í 2001. V úvodu informoval britský premiér Tony Blair své kolegy o 

sch�zce s americkým prezidentem Georgem Bushem a došlo ke shod�, že spole�né euro-

americké ministerské prohlášení o boji proti terorismu je nedosta�ující.162 Následn� byly 
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p�ijaty  dokumenty ”Usnesení a ak�ní plán mimo�ádného zasedání Evropské rady”, 

zve�ejn�ný dne 21. zá�í 2001 v Bruselu. Jeho text navazoval na ”Spole�né euro-americké 

ministerské prohlášení o boji proti terorismu”, p�ijaté, rovn�ž v Bruselu, 20. zá�í 2001. 

 V prvním dokumentu ze zá�í 2001 dala Evropská rada nezbytný podn�t k akcím 

Evropské unie po teroristických útocích na Spojené státy s tím, že považuje na základ� 

rezoluce rady bezpe�nosti OSN �. 1368 a Charty OSN vojenskou odvetu Spojených stát� p�i 

zásahu v Afghánistánu za legitimní. Sou�asn� vyzývá k co nejširší celosv�tové koalici proti 

terorismu pod záštitou OSN. P�itom trvá na zajišt�ní toho, aby ,,tento p�ístup byl v souladu 

s respektováním základních svobod, na nichž stojí naše civilizace“ (bod I).163  

 Sou�asn� došlo k p�ijetí Ak�ního plánu Unie v boji proti terorismu, který podpo�il 

výsledky p�ijaté na zvláštním summitu Rady ministr� justice a vnit�ních v�cí. Byl p�ijat 

sedmibodový dokument usilující o: 

 

1) Zavést Evropský zatýkací rozkaz a p�ijat spole�nou definici terorismu 

2) Vypracovat spole�ný seznam teroristických organizací, po�ítá se p�itom s ješt� 

t�sn�jší sou�inností všech zpravodajských v Unii s tím, že za tímto ú�elem budou vytvo�eny 

spole�né vyšet�ovací týmy 

3) Shromaž�ování pot�ebných dat v rámci Europolu a vytvo�it protiteroristický tým 

uvnit� Europolu 

4) Provést p�ijetí všech existujících konvencí týkajících se terorismu; jak nejrychleji to 

bude možné (p�. pod záštitou OSN, OECD atd.) 

5) Boj s finan�ní podporou terorismu a to schválením rozší�ení komunitárního nástroje-

sm�rnici o praní pen�z a unijní nástroj-rámcová rozhodnutí o zmrazování aktiv 

6) Posílit bezpe�nost vzdušného prostoru za pomocí opat�ení v rámci Rady dopravy 

7) Instruovat Výbor pro všeobecné záležitosti ke koordinaci a uskute��ování 

antiteroristických opat�ení v rámci EU. V�etn� Spole�né zahrani�ní a bezpe�nostní politiky 

k uskute��ování vztah� se t�etími stranami164 

 Tyto dokumenty byly výsledkem série jednání a konzultací ministr� vnitra, obrany, 

dopravy, zahrani�í, financí a jiných resort� �lenských zemí EU (a jiných stát�, v�etn� USA), 

které prob�hly v prvním týdnu po tragických událostech v USA. Zárove� se jednalo i o 

akceleraci implementace záv�r�, p�ijatých na zasedání Evropské rady v Tampere (15.-16. 
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�íjna 1999). P�ijaté dokumenty obsahují �adu konkrétních doporu�ení pro �lenské a 

kandidátské zem� EU. Evropské spole�enství ješt� nikdy žádné podobné dokumenty 

nevydalo. Nap�íklad otázky vojenství (a zpravodajských služeb) byly vždy, i z d�vodu 

�lenství �ty� neutrálních zemí v Unii, považovány za oblast p�sobnosti Severoatlantické 

aliance. Nyní však i Rakousko, Švédsko, Finsko a Irsko daly najevo ochotu ke spolupráci 

v této oblasti, by	 si ponechávají právo volby, jakou konkrétní formu. Pro Spojené státy, 

zasažené teroristickým útokem, však bylo podstatné, že namísto nutnosti bilaterálních jednání 

s jednotlivými evropskými zem�mi, se jim nyní dostalo jasné podpory od všech zemí EU jako 

celku. 

 P�íslušné silové resorty v EU  dostaly jasný mandát ke zintenzivn�ní své práce. Celá 

protiteroristická kampa� byla p�itom p�edem chápána jako dlouhodobá, komplexní a 

finan�n�, personáln� i jinak náro�ná, jejíž sou�ástí nebudou jen bezpe�nostní �i vojenská, ale i 

politická a ekonomická opat�ení, která by m�la vést ke snížení rizika budoucího teroristického 

útoku. 

 Rozpracováním výše uvedených tezí se stala tzv. Road Map Rady EU ze dne 17. 

�íjna 2001, obsahující �adu konkrétních doporu�ení. Tento text se stal modelem, podle kterého 

vznikly ak�ní plány n�kterých jednotlivých zemí EU, v�etn� kandidátských stát�.  

 Jednotlivé zem� - pokud v�bec ak�ní plány boje proti terorismu vytvá�ely - volily 

rozsah a intenzitu opat�ení podle �ady faktor� (velikost, geostrategická poloha, odhadované 

riziko teroristických útok� atd.). P�itom je t�eba zd�raznit, že ne všechny jednotlivé zem� EU 

své Ak�ní plány vytvá�ejí. �ada z nich se spokojila s implementováním souhrnného Ak�ního 

plánu EU. 

 B�hem prvního roku docházelo k velmi �astým aktualizacím; postupn� však 

docházelo k poklesu aktivity. Na zasedání Rady ministr� justice a vnit�ních v�ci, které 

prob�hlo 27. až 28. zá�í 2001 v Bruselu  bylo rozhodnuto : 

- o prodloužení pravomocí Europolu na všechny druhy zlo�inu zmín�ných v dohod� o 

Europolu 

- shoda v otázkách Eurojustu 

- urychlení p�ijetí tzv. Road Map jakožto progresu dosaženého v antiteroristických 

opat�ení p�ed zasedáním Evropské rady v belgickém Laekenenu.  

 Výbor se za�al scházet dvakrát týdn� aby urychlila p�ijetí protiterostických 

opat�ení.165 
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 Na informativním zasedání Evropské rady konaném ve dnech 19. až 21. �íjna 2001 v 

belgickém Gentu bylo p�ijato prohlášení hlav stát� a vlád Evropské unie a p�edsedy Komise. 

Tento summit se m�l p�vodn� zabývat otázkami týkajících se spole�né evropské m�ny Eura, 

ale v d�sledku zm�ny situace na mezinárodním poli se tento summit pln� v�noval 

problematice boje s terorismem po 11. zá�í 2001. Samotnému jednání p�edcházela sch�zka 

p�edstavitel� Velké Británie, Francie a N�mecka, která byla iniciována francouzským 

prezidentem J. Chiracem. Zám�rem sch�zky bylo vyjád�ení siln�jší podpory USA v boji 

proti terorismu.166 Tento krok vyvolal zklamání mezi ostatními �lenskými státy EU a u 

prezidenta Komise Romana Prodiho. Tuto událost lze považovat za po�átek rozporu uvnit� 

EU ve vztahu k mezinárodní politice USA.  

 Nicmén� bylo p�ijato prohlášení hlav vlád a stát� �lenských zemí Evropské unie ve 

kterém byla vyjád�ena podpora Spojeným stát�m americkým ve vojenských operacích 

v Afghánistánu a odhodlání bojovat s jakoukoliv formou terorismu. Dále Evropská rada 

uložila Rad� EU tyto další konkrétní úkoly: 

- Uskute��ovat t�sn�jší sou�innost operativních služeb odpovídajících za boj proti 

terorismu v�etn� spolupráce Europolu, Eurojustu, zpravodajských služeb, policejních a 

justi�ních orgán�. 

- Zintenzivn�ní spolupráce s USA p�i zajišt�ni bezpe�nosti pas� a víz a na úseku boje 

proti falešným a pad�laným dokument�m.  

- Ustavit Evropského koordinátora pro opat�ení na poli civilní ochrany.167 

 

4.3. Madridské útoky  

 

 Teroristické útoky islámských extremist� v Madridu ze dne 11. b�ezna 2004 

znamenaly zásadní  zlom v otázkách protiteroristických opat�ení v rámci Evropské unie. 

Tento útok p�edstavoval p�ímou hrozbu mezinárodního terorismu v Evrop� a byl namí�en 

proti evropským zájm�m. Tragické události z Madridu vnesly do procesu boje proti terorismu 

novou dynamiku a p�edstavují nový impulz k zintenzivn�ní protiteroristické politiky 

Evropské unie. Ukazuje se však, že p�sobení EU proti terorismu je zna�n� problematické. V 

situaci, kdy hlavními nástroji boje proti terorismu jsou zpravodajské informace a vojenské 

operace v zemích, kde mají teroristé své zázemí a výcvikové tábory, jsou možnosti EU 
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rady  



omezené. Ochotu EU vojensky se angažovat v Afghánistánu �i Iráku, p�ípadn� v dalších 

islámských státech, madridské útoky neposílily, ba práv� naopak. Rozpoutaly se debaty o 

vytvo�ení evropské zpravodajské služby (European Intelligence Agency), nicmén� k jejímu 

vybudování se nep�istoupilo.168 

 Dne 25. b�ezna 2004 v reakci na Madridské útoky byla p�ijata Evropskou radou 

Deklerace k boji proti terorismu.  

 Deklerace Evropské rady proti terorismu se ve svém úvodu odvolává na Chartu OSN 

a závazky zakotvené v rezoluci Rady bezpe�nosti OSN �. 1373 (2001). Deklerace uznává, že 

boj proti terorismu vyžaduje, akci nap�í� všemi možnostmi, které poskytuje Evropská unie, 

p�i�emž Rada ministr� justice a vnit�ních v�ci zde hraje klí�ovou roli. Jako sou�ást deklerace 

byly v p�íloze schváleny dopln�né strategické cíle k posílení Ak�ního plánu Unie boje proti 

terorismu. 

 Další �ásti deklerace jsou ozna�eny podle jednotlivých úkol�: 

- bezpe�nostní strategie 

- pomoc ob�tem 

- zesílení hrani�ních kontrol a bezpe�nosti dokument� 

- unijní sm�rnice pro spole�ný p�ístup v boji proti terorismu 

- strategické cíle pro revidovaný Ak�ní plán Unie boje proti terorismu 

- prevence financování terorizmu 

- opat�ení na ochranu p�epravy a obyvatelstva 

- mezinárodní spolupráce 

- spolupráce s USA a dalšími partnery 

   Nejviditeln�jším aktem se stalo vytvo�ení funkce protiteroristického koordinátora p�i 

Rad� ministr� EU, jehož úkolem bude koordinovat práci Rady v oblasti boje proti 

terorismu.169 Prvním protiteroristickým koordinátorem se stal nizozemský politik Gijs de 

Vries. 

 Další p�ijatá opat�ení jsou opera�ního charakteru a souvisejí s posílením spolupráce 

na p�d� Europolu a Eurojustu, vytvo�ení postu evropského prokurátora a požadavek na 

t�sn�jší sou�innost zpravodajských služeb.  

 Poslední oblast opat�ení se týká posílení ú�innosti informa�ních systém� 

(Schengenský informa�ní systém, Vízový informa�ní systém atd.). Do této kategorie spadají i 

návrhy, které podle kritik� bezprost�edn� omezí soukromí ob�an� Unie a naopak významn� 
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posílí kontrolní a dozor�í pravomoci bezpe�nostních orgán�. Zahrnutí biometrických 

informací (otisky prst�, vzorek DNA, fotografie o�ní duhovky a podobn�) do osobních 

doklad� a dále požadavek o archivování elektronických zpráv, telefonních hovor�, ale také 

informací o pasažérech letecké p�epravy.  

 Ve speciální p�íloze jsou uvedeny aktualizované strategické cíle, které rozši�ují 

stávající ak�ní plán. Jedná se o tyto cíle: 

- prohloubení mezinárodního konsensu a zvýšit mezinárodní úsilí v boji proti terorismu 

- zamezit p�ístupu terorist� k financím  

- maximalizovat schopnost orgán� EU a �lenských stát� odhalovat , vyšet�ovat a stíhat 

teroristy a odvracet teroristické útoky 

- chránit bezpe�nost mezinárodní p�epravy a zajistit efektivní systém ochrany hranic 

- zlepšovat schopnost �lenských stát� �ešit následky teroristických útok� 

- zam��it se na faktory p�ispívající k p�ímé podpo�e terorismu.170 

 Pozd�jší teroristické útoky v Londýn�, stejn� jako Deklarace, která jim následovala, 

neznamenaly zásadní zm�nu v unijním protiteroristickém úsilí. Tento fakt vyplívala ze 

skute�nosti, že nár�st aktivit „po Madridu“ byl natolik razantní, že zlepšovat  toho bylo 

možno jen málo.  Vývoj po Londýnských útocích lze charakterizovat následovn�: 

- Objevuje se n�kolik málo nových úkol� (nap�íklad v oblasti koordinace boje proti  

zneužití výbušnin). 

- U n�kterých stávajících úkol� bylo prosazeno zrychlení harmonogramu jejich pln�ní. 

- U zbývajících úkol� byla zd�razn�na nutnost jejich zvládnutí v plánovaném termínu  

 Obecn� lze konstatovat, že tvá�í v tvá� hrozb� terorismu se ukazuje problemati�nost 

budování bezpe�nostní politiky EU. Efektivita této politiky je stále omezená ve schopnosti 

nabídnout ú�inné a rychlé �ešení problém�. V tomto sm�ru se stále jako nejú�inn�jší jeví 

politika národních vlád �i osv�d�ená mezivládní spolupráce v rámci NATO. Vým�na 

zpravodajských informací by m�la být p�edevším záležitostí vzájemné solidarity evropských 

zemí a nikoliv výsledkem p�ání bruselských koordinátor�. P�esun kompetencí na EU v 

bezpe�nostní oblasti by navíc m�l být sledován se zvýšenou pozorností aby nebyl zneužit pro 

jiné ú�ely, než jaké jsou primárn� uvád�ny. 
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4.4. Haagský program 

 

 Haagský program navázal na tzv. program z Tampere, který byl schválen Evropskou 

radou 15.-16. �íjna 1999 a byl prvním víceletým programem zam��eným na stanovení priorit 

v oblasti svobody, bezpe�nosti a spravedlnosti. Evropská komise zhodnotila pln�ní programu 

z Tampere za uplynulých p�t let ve svém sd�lení COM(2004) 401 final (10249/2004) ze dne 

7. �ervna 2004. Ve dnech 17. a 18. �ervna 2004 vyzvala Evropská rada Radu a Komisi 

k p�íprav� návrhu nového programu pro nastávající roky, který Evropská rada posoudí p�ed 

koncem roku 2004.171 Ve dnech 4. až 5. listopadu 2004 se uskute�nilo zasedání Evropské 

rady v Bruselu, kde došlo k p�ijetí Haagského programu, který obsahoval vize na další p�tileté 

období. Evropská rada p�i jeho schvalování vycházela ze zm�n�né politické situace a	ˇ již 

uvnit� Unie �i mimo ní: 

- k 1. kv�tnu 2003 se zvýšil po�et �lenských zemí Evropské unie z p�vodních patnácti na 

dvacetp�t 

- v d�sledku rozší�ení Evropské unie dochází ke zm�n� vn�jších hranic Unie 

- 11. zá�í 2001 p�ineslo nová bezpe�nostní rizika a posílený boj proti terorismu 

- 11. b�ezen 2004 znamená bezprost�ední hrozbu teroristických útok� na území Evropské 

unie 

 Haagský program  po�ítá s konkrétními kroky které budou realizovány do roku 2010. 

Dokument vyty�uje sm�ry pro budoucí vývoj Evropské unie v oblasti spravedlnosti a 

vnit�ních v�cí. Svou povahou se jedná o politický dokument a sm�ry v n�m uvedené jsou 

zpravidla deklaratorní a obecné povahy. Jde o zásadní politickou iniciativu tvo�ící základ 

strategických cíl� Komise do roku 2010, které se soust�e�ují kolem otázek prosperity, 

solidarity a bezpe�í. Haagský program tvo�í t�i základní �ásti: 

1) posilování svobody 

2) posilování bezpe�nosti 

3) posilování práva 

 

Kapitoly Haagského programu jsou následující: 

- Ob�anství unie 

- Azylová, migra�ní a pohrani�ní politika 

- Posílení bezpe�nosti 
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- Terorismus 

- Policejní spolupráce 

- Krizový management s p�eshrani�ními ú�inky 

- Operativní spolupráce 

- Organizovaný zlo�in a korupce 

- Evropská protidrogová strategie 

 

 Dne 5. listopadu 2004 p�ijal bruselský summit Evropské rady, p�tiletý ak�ní plán, 

který obsahuje významné zm�ny proti sou�asnému stavu integrace v oblasti azylové a 

migra�ní politiky. Minist�i vnitra budou nap�íšt� o t�chto otázkách hlasovat kvalifikovanou 

v�tšinou. Tímto rozhodnutím ukon�ila Evropská rada platnost p�tiletého p�echodného období, 

které se vztahovalo na za�len�ní azylové a imigra�ní politiky z mezivládního t�etího pilí�e do 

prvního komunitárního pilí�e, jak to p�edpokládá Amsterdamská smlouva. O otázkách 

spojených s azylovou a imigra�ní politikou budou nyní minist�i v Rad� hlasovat 

kvalifikovanou v�tšinou v rámci tzv. spolurozhodovaní procedury, která zahrnuje Evropský 

parlament. Na žádost N�mecka budou pouze celoevropská opat�ení týkající se regulace 

legální imigrace stále vyžadovat jednomyslnost.172 

 Evropská rada vyzvala Evropskou komisi, aby Rad� p�edložila do konce roku 2005 

ak�ní plán, který by cíle a priority Haagského programu p�evedl do návrh� konkrétních 

opat�ení, v�etn� �asového rámce jejich p�ijetí a implementace. Plán bude zahrnovat �asový 

harmonogram pro p�ijetí a provedení všech opat�ení. Evropská rada dále vyzvala Radu, aby 

zajistila dodržení �asového harmonogramu u všech opat�ení.173 Na základ� výzvy Evropské 

rady zpracovala Evropská komise návrh Ak�ního plánu k implementaci Haagského programu 

pro posílení svobody, bezpe�nosti a spravedlnosti a vydala ho jako své sd�lení COM(2005) 

184 final dne 10. kv�tna 2005.  

 Ak�ní plán navazující na Haagský dokument vstoupil v platnost 10. kv�tna 2005 a 

p�ebírá celkové priority pro zajišt�ní svobody, spravedlnosti a bezpe�í, jak jsou uvedeny v 

Haagském programu schváleném Evropskou radou v listopadu 2004, a formuluje podle nich 

konkrétní opat�ení; zárove� uvádí �asový plán, podle n�hož se tato opat�ení mají p�ijímat a 

realizovat. Ak�ní plán je flexibilní dokument, který umož�uje brát v úvahu aktuální pot�eby a 

události a koncem roku 2006 má být aktualizován. Ak�ní plán bude aplikován v souladu 
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s právním základem daným zakládajícími smlouvami a principem solidarity, subsidiarity a 

proporcionality. V ak�ním plánu se hovo�í o �ty�ech obecných prioritách: 

1) Obecná zam��ení (zde je myšleno respektování a aktivní prosazování základních 

lidských práv a svobod, Soudní dv�r, Evropská strategie boje proti drogám, vn�jší vztahy) 

2) Posilování svobody (zde spadá problematika ob�anství Unie; azylová, migra�ní a 

hrani�ní politika; spole�ný evropský azylový systém; legální migrace plus �ízení o povolení 

vstupu; integrace státních p�íslušníku t�etích stát�; boj proti nelegální imigraci; správa hranic; 

biometrické prvky; informa�ní systémy a vízová politika) 

3) Posilování bezpe�nosti (sdílení informací; terorismus; prevence a boj proti 

organizovanému zlo�inu; policejní a soudní spolupráce; �ešení krizí uvnit� Unie; obecná 

prevence trestné �innosti) 

4) Posilování spravedlnosti (budování vzájemné d�v�ry; justi�ní spolupráce v trestních a 

civilních v�cech) 

 

Ak�ní plán rovn�ž stanoví deset oblastí priorit, na n�ž se je t�eba soust�edit: 

1) základní lidská práva a svobody, ob�anství 

     (zabývá se problematikou monitorování a zajišt�ní napl�ování základních    lidských     

práv a svobod) 

2)  boj proti terorismu 

     (zam��eno na rozli�né aspekty prevence, p�ipravenosti a boje �lenských stát� Unie 

s terorismem) 

3)  �ízení migrace  

      (vyvážený p�ístup k problém�m migrace, spole�ná imigra�ní politika, boj proti nelegální 

migraci a proti obchodu s lidmi, zejména se ženami a d�tmi 

4)  vnit�ní a vn�jší hranice, víza 

(další vývoj integrované ochrany vn�jších a vnit�ních hranic, spole�ná vízová politika a 

zajišt�ní volného pohybu osob) 

5)  spole�ný azylový prostor 

(dosažení pokroku v ustanovení spole�né azylové oblasti, zefektivn�ní a harmonizace 

azylových procedur, d�raz na humanitární tradici kontinentu a mezinárodní závazky Unie) 

6   ) integrace - pozitivní dopad migrace na spole�nost a ekonomiku 

(p�ijmout, podporovat a zajistit pln�ní opat�ení, které pomohou �lenským zemím lépe 

integrovat imigranty a zajistit, aby jejich dopad na spole�nost a ekonomiku konkrétního státu 

byl co nejpozitivn�jší) 



7)  soukromí a bezpe�nost p�i sdílení informací 

(dosáhnout rovnováhy mezi soukromím a bezpe�ností p�i sdílení informací v oblasti 

vymáhání práva a soudními autoritami, pln� zaru�ující ochranu osobních údaj� a dat jako 

princip dostupnosti) 

8)  boj proti organizovanému zlo�inu 

(rozvinout a uskute�nit strategický koncept boje proti organizovanému zlo�inu na úrovni 

Unie. V�etn� znalostí jevu, vymáhání práva, soudní spolupráce, ne-legislativní iniciativy, 

spolupráce se t�etími zem�mi a mezinárodními organizacemi. Maximální využití a budoucí 

rozvoj Europolu a Eurojustu) 

9)  ob�anské a trestní soudnictví - efektivní evropský prostor bezpe�í pro všechny 

(zajišt�ní efektivního prosazování práva na celém území Unie) 

10)  svoboda, bezpe�í a spravedlnost - sdílená odpov�dnost a solidarita 

(napln�ní pojmu sdílená odpov�dnost a solidarita jednozna�ným obsahem, v�etn� sdílení 

finan�ního b�emene spojeného s uskute��ováním programu) 

 K aktualizaci Ak�ního plánu dojde v listopadu roku 2006, tak aby evropská rada 

mohla stanovit legislativní a pracovní priority v oblasti spravedlnosti a vnit�ních v�cí.174 

 

4.5. Shrnutí nejd	ležit�jších protiteroristických opat�ení v rámci EU 

 

  Teroristické útoky na Spojené státy z 11. zá�í 2001 p�im�ly Evropskou unii k 

výraznému posílení svých omezených schopností v oblasti boje proti terorismu. Rada ministr� 

p�ijala komplexní Ak�ní plán a dosáhla politické dohody v n�kolika d�ležitých 

protiteroristických iniciativách, v�etn� zavedení celoevropského zatyka�e; posílení pravomocí 

Europolu a Eurojustu; p�ijetí spole�né EU definice terorismu a opat�ení pro zmrazení 

teroristických financí. Jedním z nejvýznamn�jších akt� je spole�né euro-americké prohlášení 

o boji proti terorismu ze dne 20. zá�í 2001 spolu s Ak�ním plánem EU v boji proti terorismu 

p�ijatém na mimo�ádném zasedání Evropské rady dne 21. zá�í 2001 bezprost�edn� po 

teroristických útocích z 11. zá�í. Klí�ová ustanovení tohoto rámcového rozhodnutí požadují 

ujednocení evropské legislativy týkající se definice teroristických �in�, vyjmenovává �iny za 

teroristické považované. Spolupráce �lenských zemí by se podle n�j m�la ubírat sm�rem ke 

sjednocení výše trest�, p�íslušnosti soud�, podmínek extradice osob, posilování sou�innosti 

bezpe�nostních orgán� jednotlivých �lenských stát� a vzájemné vým�ny informací.  
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 EU zintensivnila své styky s kandidátskými zem�mi a zem�mi celého sv�ta, se 

kterými rozvíjí kooperativní vztahy.  

- Všechny kandidátské zem� se p�ipojily k záv�r�m Evropské rady z 21.9. 2001. Opat�ení EU 

se stala sou�ástí právního a normativního systému EU – acquis – a jsou tak pro kandidátské 

zem� závazná. Kandidátské zem� o�ekávají, že jejich angažovanost v boji proti terorismu 

nezpomalí proces vstupu, naopak jej podpo�í.  

- Otázky boje proti terorismu se staly sou�ástí Stabiliza�ních a asocia�ních dohod, které 

uzav�ela EU se státy západního Balkánu.  

- Rovn�ž Rusko spat�uje ve spolupráci v dané oblasti šanci posílit své vztahy s EU a USA. 

P�edstavitelé EU, Ruska a NATO se dohodli na posílení dialogu o bezpe�nostních otázkách.  

- Evropské konference 20.10. 2001 se vedle EU a kandidátských zemí ú�astnilo i Rusko, 

Moldávie a Ukrajina. Ú�astníci se dohodli na urychleném napln�ní mezinárodních konvencí, 

které mají souvislost s bojem proti terorismu.  

- 11.10.2001 se boj proti teroru stal p�edm�tem jednání první Africko-Evropské konference.  

 Dalším významným dokumentem je stanovisko Hospodá�ského a sociálního výboru 

k bezpe�nosti dopravy, publikované v Ú�edním v�stníku 14. 3. 2003 (Opinion of the 

European Economic and Social Committee on the Security of Transports, 2003/C61/28). 

Výbor v tomto materiálu ujednotil zejména opat�ení k zvýšení bezpe�nosti námo�ní a letecké 

dopravy. Jedná se o �adu aktivních a pasivních opat�ení v p�ístavech, na letištích a na 

palubách lodí a letadel, která mají usnadnit identifikaci osob, nákladu i dopravního 

prost�edku. Sou�asn� zavádí technická a fyzická opat�ení limitující možnost zneužití námo�ní 

a letecké dopravy k teroristickým útok�m �i možnost stát se ter�em takového útoku.  

 Protiteroristická „Road Map“ EU, záhy p�ejmenovaná na „Ak�ní plán Rady EU pro 

boj s terorismem“, byla p�itom zprvu aktualizována a revidována i n�kolikrát denn�. Úkoly, 

které byly stanoveny, však byly záhy „zm�k�ovány“ a termíny jejich spln�ní oddalovány. V 

roce 2003 jakoby celá agenda zcela usnula. Novou dynamiku do procesu boje proti terorismu 

vnesly až tragické události v Madridu z 11. b�ezna 2004. Na n� navazovala Deklarace 

Evropské rady proti terorismu z 25. – 26. b�ezna 2004 a s ní spjatá nová vlna aktualizací 

Ak�ního plánu Rady EU, jejíž sou�asná fáze �lenské státy Unie pobízí prohlubovat spolupráci 

zejména v oblasti vým�ny informací zpravodajské povahy nebo vztahující se p�ímo k oblasti 

vynucování práva (zejména za pomoci již existujících struktur, jako je Europol, Eurojust, 

Pracovní skupina policejních ná�elník�, atd. – ale i prost�ednictvím nov� ustavené pozice 

protiteroristického koordinátora). 



 Na pln�ní klí�ových úkol� za�al být znovu kladen d�raz, jejich pln�ní za�alo být 

znovu d�kladn� vyhodnocováno. Text Ak�ního plánu získal dodnes platnou strukturu tabulky 

(obsahující asi 200 úkol�), rozd�lené do sedmi kapitol, cíl�: 

- Cíl 1: Prohloubit mezinárodní konsensus a zvýšit mezinárodní úsilí v boji proti terorismu. 

- Cíl 2: Omezit p�ístup terorist� k finan�ním a dalším ekonomickým zdroj�m. 

- Cíl 3: Maximalizovat schopnost t�les EU a �lenských stát� nalézt, vyšet�ovat a odsuzovat 

teroristy a p�edcházet teroristickým útok�m. 

- Cíl 4: Chránit bezpe�nost mezinárodní dopravy a zajistit efektivní systém hrani�ních 

kontrol. 

- Cíl 5: Zvýšit schopnost EU a �lenských stát� p�i vypo�ádání se s následky teroristických 

útok�. 

- Cíl 6: Zam��it se na faktory, p�ispívající k podpo�e terorismu a vztahující se k nábor�m do 

teroristických skupin. 

- Cíl 7: Zam��it akce v oblasti vn�jších vztah� EU sm�rem k prioritním t�etím zemím, 

vyžadujícím zkvalitn�ní jejich systém� boje proti terorismu. 

 Interní analýzy Evropské komise zpracované po teroristických útocích v Madridu 11. 

b�ezna 2004, stejn� jako n�kolik analýz externích, však poukázaly na fakt, že protiteroristická 

politika EU trpí zna�ným implementa�ním deficitem, který je do zna�né míry zap�í�in�n 

nedostatkem pro-integra�ního uvažování v rámci t�etího pilí�e EU. Evropská unie si tato 

bezpe�nostní rizika uv�domuje a snaží se na n� postupn� reagovat, a to i formou smluvních 

dokument�, s cílem uvedená rizika minimalizovat a vytvo�it co nejširší bázi mezinárodní 

spolupráce (i se státy, které nejsou �leny EU). Orgány EU p�ijímají samostatné dokumenty, 

které doporu�ují �lenským stát�m spole�ný postup, opat�ení a participaci v mezinárodních 

konvencích 

 Protiteroristická opat�ení EU se zabývají charakteristikou,  typologií, jakož i  

právními a funk�ními aspekty základních politických nástroj� Unie po 11. zá�í 2001 

(Evropská bezpe�nostní strategie, Ak�ní plán EU na boj proti terorismu, Prohlášení k boji 

proti terorismu – Madrid, Prohlášení Rady k útok�m v Londýn�), a dále protiteroristickými 

právními nástroji Unie (zvlášt� spole�né vyšet�ovací týmy, Eurojust, Europol, evropský 

zatýkací rozkaz).  

 

 

 

 



5.  VSTUP �ESKÉ REPUBLIKY DO EU 

 

5.1. P�íprava �eské republiky na vstup do EU 

 

  Vstup do Evropské unie pat�il mezi priority zahrani�ní politiky �eské republiky. 

Zatímco v p�edchozích vlnách rozší�ení nebyla ze strany Evropské unie pro kandidátské zem� 

stanovena žádná speciální kritéria, která by bylo t�eba splnit, krom� obecn� platných 

podmínek stanovených v zakládajících smlouvách, v p�ípad� zemí st�ední a východní Evropy, 

které požádaly o vstup a jejichž výchozí ekonomická i politická situace se zna�n� odlišovala 

od p�edchozích kandidát� na �lenství, stanovila Evropská unie základní požadavky na 

zasedání Evropské rady v �ervnu 1993 v Kodani, tzv. koda�ská kritéria:  

  

- institucionální stabilitu jako záruku demokratického a právního po�ádku, dodržování 

lidských práv a ochranu menšin 

- funk�ní tržní hospodá�ství, které bude schopno konkurence v rámci EU 

- schopnost p�evzít všechny povinnosti vyplívající z �lenství v EU (p�evzetí acquis 

spole�enství), v�etn� politické, hospodá�ské a m�nové unie175 

 

 O �lenství v Evropské unii m�že podle Smlouvy o EU (�lánek 49) požádat jakýkoli 

evropský stát, který respektuje zásady, na nichž je Evropská unie založena. tzn. svobodu, 

demokracii, právní stát a respektování základních práv a svobod.  

 Pro oblast justice a vnit�ní bezpe�nosti to znamenalo aby hmotné a formální právo 

zaru�ovalo právní po�ádek ve stát�. Existenci nezávislého a p�edevším výkonného soudnictví. 

Ostatní justi�ní správa v oblasti trestního stíhání, výkonu trestu a také výkonu civilních v�cí 

musí být na dobré funk�ní úrovni. Policie a ostatní bezpe�nostní složky musí být personáln� i 

materiáln� odpovídajícím zp�sobem vybaveny a chrán�ny p�ed cizími vlivy. Jejich výchova 

musí sm��ovat k aktivnímu vystupování v zájmu zmín�ných základních hodnot. Potírání 

zvláš	 nebezpe�ných forem kriminality (hospodá�ské kriminality,organizovaného zlo�inu, 

obchodu s lidmi a drogami, mezinárodního terorismu, praní pen�z a korup�ní delikty) musí 

být �ešeno z�ízením speciálních útvar�. Hmotné trestní právo musí umož�ovat dostate�né 

tresty. Je t�eba z�ídit výkonné centrály pro mezinárodní spolupráci; zárove� je t�eba zajistit 

p�edpoklady pro intenzivní bezpe�nostní spolupráci na budoucích vnit�ních hranicích. Musí 
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existovat azylová avízová politika odpovídající komunitárnímu právu a nezbytná právní 

kapacita k jejímu prosazování. Zajišt�ní vn�jších hranic musí odpovídat standard�m 

Schengenu a národní informa�ní systémy musí umož�ovat napojení na SIS.176 

  S cílem usnadnit kandidátským zemím proces úsp�šného dosažení t�chto kritérií, 

které se pro EU stalo nutnou podmínkou pro zahájení jednání o �lenství, p�ijala Evropská rada 

na svém zasedání v prosinci 1994 tzv. p�edvstupní strategii pro zem� st�ední a východní 

Evropy Tato strategie byla založena na �ty�ech základních prvcích, kterými byly:  

- Evropské dohody; 

-  mnohostranný strukturovaný dialog; 

-  p�íprava zemí st�ední a východní Evropy na za�len�ní do jednotného vnit�ního trhu Unie; 

-  pomoc zemím st�ední a východní Evropy v rámci programu PHARE. 

 

  V �ervnu 1995 schválila Evropská rada na svém zasedání v Cannes tzv. Bílou knihu 

s názvem P�íprava p�idružených zemí st�ední a východní Evropy na za�len�ní do vnit�ního 

trhu Unie. 

  Na následujícím zasedání Evropské rady v prosinci 1995 v Madridu byla Evropská 

komise požádána, aby na každou kandidátskou zemi vypracovala posudek. Cílem bylo 

posoudit schopnost každé kandidátské zem� vyhov�t tzv. koda�ským kritériím. V posudku se 

Komise soust�edila p�edevším na dosažený stupe� slu�itelnosti národního právního �ádu s tzv. 

acquis v celé ší�i p�sobnosti Evropské unie. P�i p�íprav� posudku požádala Evropská komise 

o spolupráci kandidátské zem� formou vypln�ní dotazníku pot�ebného k vypracování tohoto 

posudku.  �eská republika p�edala svou žádost o �lenství v Evropské unii dne 23.ledna 1996.   

Evropská komise následn� vypracovala posudek na �eskou republiku, který byl spolu s 

posudky na ostatní kandidátské zve�ejn�n jako sou�ást programového dokumentu Agenda 

2000 dne 16. �ervence 1997. Posudek, hodnotící p�ipravenost �eské republiky jako 

kandidátské zem� zahájit jednání o �lenství v Evropské unii, se stal jedním z podklad� pro 

prosincové zasedání Evropské rady v Lucemburku, která rozhodla za�ít jednání (negociace) 

se skupinou šesti zemí (�R, Polsko, Ma�arsko, Estonsko, Slovinsko a Kypr) nejlépe spl�ující 

tzv. koda�ská kritéria. 

  P�ístupový proces pro 11 zemí byl spušt�n 30. b�ezna 1998. Evropská rada rozhodla 

zahájit p�ístupový proces s deseti kandidátskými státy st�ední a východní Evropy a Kyprem. 

  Zd�raznila, že pro všechny tyto státy byla ur�ena stejná kritéria a že se ú�astní 
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p�ístupového procesu na stejném základ�. Právním základem, vztahujícím se na všechny 

kandidátské zem�, je �lánek O Smlouvy o Evropské unii, jenž upravuje p�ijetí nových �len�.  

Následn� pak dne 31.b�ezna 1998 byly zahájeny bilaterální mezivládní konference EU s �R, 

Ma�arskem, Polskem, Estonskem, Slovinskem a Kyprem o podmínkách jejich �lenství v EU . 

V Agend� 2000, jejíž sou�ástí byl i posudek na �eskou republiku, zformulovala Evropská 

komise tzv. zesílenou p�edvstupní strategii s cílem podpo�it p�ípravu kandidátských zemích 

na �lenství v Evropské unii. V souladu se zesílenou p�edvstupní strategií pak Evropská 

komise p�ipravila dokument nazvaný P�ístupové partnerství. Ú�elem P�ístupových partnerství 

bylo sjednotit všechny formy podpory Evropské unie kandidátským zemím do jednotného 

rámce, p�izp�sobit je  každé zemi individuáln� a stanovit hlavní krátkodobé a st�edn�dobé 

priority p�i p�ijímání acquis unie. Plná verze P�ístupového partnerství m�la dv� hlavní �ásti. V 

první �ásti byla obsažena definice krátkodobých a st�edn�dobých priorit, jejichž cílem je 

schopnost zem� plnit koda�ská kritéria. Mezi krátkodobé priority v oblastech justice a 

vnit�ních v�cí pat�ilo: 

 

1) posílení kontroly na hranicích a zajišt�ní koordinace mezi p�íslušnými orgány, která 

umožní dané zemi ú�ast v Schengenském informa�ním systému (SIS) 

2)  p�ijetí legislativy o azylu a cizincích; posílení politiky pro �ešení ilegální imigrace; 

provád�ní politiky týkající se boje proti organizovanému zlo�inu, korupci a hospodá�ské 

trestné �innosti; ratifikaci úmluvy OECD o úplatká�ství; p�istoupení k Evropské trestn�právní 

úmluv� o korupci, posílení kapacity zabývající se problematikou praní špinavých pen�z 

 

 Ze st�edn�dobých priorit a cíl�, které se týkaly problematiky justice a vnit�ních v�cí, 

lze uvést: další zkvalit�ování struktury a fungování donucovacích orgán� a soudnictví (po�et 

pracovník�, jejich vzd�lávání a vybavení), zesílení boje proti organizovanému zlo�inu, 

ilegálnímu  obchodu se ženami a d�tmi, obchodu s drogami a korupci; zajišt�ní lepší 

koordinace mezi donucovacími orgány, pokra�ování v postupné harmonizaci vízové 

legislativy a praxe s legislativou a praxí v rámci  Evropské unie.177  

 Druhá �ást P�ístupového partnerství pak byla v�nována podrobn�jšímu popisu 

hlavních finan�ních a technických instrument� Spole�enství zam��ených na pomoc 

kandidátským zemím p�i jejich p�íprav� na vstup do EU.  Finan�ní pomoc ze strany Evropské 

unie byla závislá zejména na schopnosti �eské republiky plnit závazky vyplývající z 
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Evropské dohody, pln�ní priorit definovaných v P�ístupovém partnerství, jakož i na zajišt�ní 

odpovídajícího po�tu státních ú�edník� s odpovídající kvalifikací a odborností, kte�í 

zabezpe�ovali efektivní �ízení programu Phare.  

  V p�ípad�, že by kandidátská zem� nevykazovala dostate�né odhodlání k p�evzetí 

acquis unie �i nespl�ovala by tzv. koda�ská kritéria pro �lenství v Evropské unii, m�la Rada 

možnost rozhodnout kvalifikovanou v�tšinou na základ� návrhu Evropské komise  o 

pozastavení p�edvstupní pomoci.  

  Pokrok kandidátských zemí p�i napl�ování P�ístupových partnerství byl hodnocen v 

tzv. Pravidelné zpráv� Evropské komise.  

  �eská republika p�ipravila na žádost EU dokument k P�ístupovému partnerství - 

Národní program p�ípravy �eské republiky na �lenství v Evropské unii. Program vycházel z 

problém� ozna�ených Evropskou komisí v jejím Posudku na �R a dalších otázek, které m�ly 

pro p�ípravu  vstupu �R do EU význam. Na jeho vypracování se podílely všechny resorty. 

Oblasti t�etího pilí�e se týkala �ást ozna�ená Spravedlnost a vnit�ní v�ci. �R v Národním 

programu  definovala  krátkodobé priority, st�edn�dobé priority, institucionální zabezpe�ení a 

finan�ní pot�eby v oblasti spravedlnosti a vnitra v t�chto v�cech: 

 

 - Azyl (Zajišt�ní spravedlivého azylového �ízení a dodržování všech mezinárodních 

závazk� v této oblasti, v�etn� p�evzetí a aplikace norem EU, byla z hlediska p�ípravy na vstup 

do Evropské unie orgány EU bedliv� sledována) 

 Jako krátkodobé priority byly vymezeny opat�ení sm��ující k �ešení institucionálních 

aspekt� a k p�evzetí acquis, dále provedení vnit�ních organiza�ních opat�ení v souvislosti 

s nakládáním s osobními údaji uprchlík� tak aby bylo v souladu s Úmluvou Rady Evropy o 

ochran� osob s ohledem na automatizované zpracování osobních údaj� z roku 1990. 

St�edn�dobé priority se týkaly druhé fáze reformy azylových institucí a 

organiza�n�/technických aspekt� v souvislosti s p�ijetím Dublinské úmluvy z roku 1990.178  

 

 - Imigrace / hrani�ní kontrola (Problematika imigrace a hrani�ních kontrol pat�ila ke 

st�žejním oblastem zájmu orgán� EU v souvislosti s p�ípravou na vstup �R do EU. �eská 

republika byla p�i r�zných p�íležitostech opakovan� kritizována za nedostate�né zabezpe�ení 

ochrany státních hranic a za vysoké po�ty ilegálních migrant�) 
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 Krátkodobou prioritou byla realizace Koncepce modernizované kontroly osob na 

státních hranicích, který m�l zlepšit celkovou kontrolu na státních hranicích; se zam��ením na 

státní hranici mezi �R a SR. St�edn�dobé priority souvisely s vybudováním Národního 

schengenského informa�ního systému (NSIS) v souvislosti s p�edpokládaným vstupem do 

EU.179  

 

 - Policejní spolupráce (Ze strany EU byl v této oblasti vyvíjen tlak na �R aby došlo 

k p�íprav� na vstup do Europolu a zvyšování odbornosti u jednotlivých pracovník�) 

 Mezi krátkodobé priority pat�ilo vyhodnocování acquic communautaire a 

schengenské acquis v oblasti policejní spolupráce, provedení analýzy související 

s problematikou p�eshrani�ního sledování a pronásledování. P�ijetí nového zákona o policii se 

stalo st�edn�dobou prioritou.180  

 

 - Organizovaný zlo�in (Posílení boje proti organizovanému zlo�inu lze zp�tn� 

hodnotit jako jednu z priorit P�ístupového partnerství �R-EU a stala se pravidelným tématem 

všech díl�ích jednání o p�íprav� na vstup do EU na nejr�zn�jších úrovních). 

 Krátkodobé a st�edn�dobé priority souvisely s otázkou vyslání sty�ných d�stojník� 

do senzitivních a pot�ebných oblastí.181 

 

 - Policejní vzd�lání: 

 V souvislosti s touto agendou se hovo�í pouze o st�edn�dobých prioritách související 

s realizací odborných seminá��, výcviku, stáží atd.182 

 

 - Drogy (Jediná oblast o které se dá �íci, že byla od po�átku hodnocena ze strany EU 

pozitivn�. V �R byla od poloviny devadesátých let uplat�ována v této oblasti koncep�ní 

strategie. Koncepce protidrogové politiky �R je postavena na Ak�ním plánu EU boje proti 

drogám 2000-2004).  

                                                
179 Národní program p�ípravy �eské republiky na �lenství v Evropské unii – 1999, Ministerstvo zahrani�ních 
v�cí �eské republiky v edi�ním odd�lení Ústavu mezinárodních vztah�, Praha 1999. str. 181-194 
180 Národní program p�ípravy �eské republiky na �lenství v Evropské unii – 1999, Ministerstvo zahrani�ních 
v�cí �eské republiky v edi�ním odd�lení Ústavu mezinárodních vztah�, Praha 1999. str. 181-194 
181 Národní program p�ípravy �eské republiky na �lenství v Evropské unii – 1999, Ministerstvo zahrani�ních 
v�cí �eské republiky v edi�ním odd�lení Ústavu mezinárodních vztah�, Praha 1999. str. 181-194 
182 Národní program p�ípravy �eské republiky na �lenství v Evropské unii – 1999, Ministerstvo zahrani�ních 
v�cí �eské republiky v edi�ním odd�lení Ústavu mezinárodních vztah�, Praha 1999. str. 181-194 
 



 Krátkodobé a st�edn�dobé priority vyjad�ovaly úsilí �R v boji proti drogám a to 

v souvislosti s legislativní úpravou.183 

 

 - Praní pen�z (Problematika praní pen�z, korupce, resp. hospodá�ské kriminality byla 

jednou z oblastí, na níž se nej�ast�ji soust�e�ovala kritika ze strany EU) 

 Na úseku boje proti praní pen�z byly realizovány st�edn�dobé a krátkodobé priority 

na základ� opat�ení ve spolupráci s Ministerstvem financí �R.184 

 

 - Soudní spolupráce  

 S otázkou p�evzetí  závazk� z �lenství v EU souvisela otázka aplikovat a vykonávat 

právo ES soudy �R. Jako st�edn�dobé priority bylo ustanoveno postupné p�ijímání a 

napl�ování legislativy ES/EU pro oblast justice �R na základ� pr�b�žn� dopl�ovaných a 

pozm��ovaných požadavk� EU. 

  Do kapitoly Další problematika v oblasti justice a vnitra pat�ily tyto témata: Osobní 

doklady, Požární ochrana-jednotné evropské �íslo tís�ového volání 112 a Zbran� a st�elivo.185  

    Národní program p�ípravy �eské republiky na �lenství v EU z roku 1999 stanovil 

úkoly, které  m�ly �eské republice pomoci na její cest� do Evropské Unie.186 

 

   Bilaterální Mezivládní konference Evropské unie a �eské republiky o p�istoupení 

�R k Evropské unii byla oficiáln� zahájena dne 31. b�ezna 1998. Za významný krok v oblasti 

spolupráce kandidátských zemí v rámci t�etího pilí�e lze považovat P�edvstupní pakt o boji 

proti organizovanému zlo�inu, který podepsali minist�i spravedlnosti a vnitra stát� Evropské 

unie a kandidátských zemí st�ední a východní Evropy a Kypru 28. kv�tna 1998. Dokument 

uvádí 15 princip�, které se m�ly stát základem pro spolupráci v této oblasti. Navazoval na 

Ak�ní plán boje proti organizovanému zlo�inu p�ijatý Radou 28. dubna 1997 a zárove� 

p�ihlížel k aktivitám Rady Evropy v této oblasti.187 

  D�ležitým nástrojem p�edvstupní strategie v oblastech justice a vnit�ních v�cí m�l 

být tzv. strukturovaný dialog, který po�ítal s p�ímými vztahy mezi  p�íslušnými orgány 
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evropské unie a orgány kandidátských zemí ve form� pravidelných sch�zek. Sch�zky 

ministr� vnitra a spravedlnosti se m�ly konat dvakrát ro�n�, nap�íklad k otázkám koordinace 

postupu v záležitostech boje proti organizovanému  zlo�inu, ilegální imigraci, azylu a 

dalším.188 

   Do konce roku 1999 p�edala �eská republika své pozi�ní dokumenty ke všem 

dosavadním negocia�ním kapitolám, �ímž formáln� potvrdila, že je p�ipravena o všech t�chto 

kapitolách jednat.  

  B�hem února a b�ezna roku 1999 prob�hla screeningová jednání ke kapitole 24 

Spolupráce v oblastech justice a vnit�ních v�cí; Schengen. Jednalo se o problematiku vstupu a 

pobytu cizinc� na území �R, migrace, ochrany státních hranic a boje proti nelegální migraci, 

azylu, policejní spolupráce, problematiku boje proti organizovanému zlo�inu, hospodá�ské 

kriminalit�, korupci a podvod�m a boje proti drogám. Krom� t�chto oblastí spadajících do 

gesce Ministerstva vnitra obsahovala kapitola 24 rovn�ž problematiku soudní spolupráce 

v trestních a civilních v�cech (gesce Ministerstva vnitra) a problematiku celní spolupráce 

(gesce Ministerstva financí-Generální �editelství cel). Ministerstvo vnitra se podílelo na 

p�íprav� kapitoly Volný pohyb osob (problematika vstupu a pobytu cizinc�, problematika 

evropského ob�anství; gestorem kapitoly bylo ministerstvo práce a sociálních v�cí), Volný 

pohyb zboží (problematika zbraní a st�eliva; gestorem kapitoly bylo Ministerstvo obchodu a 

pr�myslu), a životní prost�edí (problematika ochrany obyvatelstva, gestorem je Ministerstvo 

životního prost�edí).189 

  Ministerstvo vnitra na žádost Evropské komise vyplnilo v listopadu 1999 

aktualizované screeningové tabulky pro �ást Schengen. Vláda schválila Pozi�ní dokument 

�eské republiky k této kapitole, který byl oficiáln� p�edán Evropské unii. Konstatovalo se 

v n�m, že �eská republika je p�ipravena p�evzít a implementovat k referen�nímu datu vstupu 

do EU veškeré relevantní p�edpisy EU/ES vztahující se k dané kapitole, a sou�asn� že 

pot�ebná institucionální infrastruktura nezbytná pro provád�ní a vynucování acquis v této 

oblasti bude ke dni vstupu �R do EU z�ízena a funk�ní. Jedinou výjimkou je adaptace 

mezinárodního letišt� Praha-Ruzyn� na schengenské standardy. V této souvislosti žádala 

�eská republika o p�echodné období do roku 2005 (tato problematika spadala do gesce 

ministerstva dopravy a spoj�). Ministerstvo vnitra se dále podílelo na screeningu dalších 

negocia�ních kapitol, p�edevším kapitoly 2:Volný pohyb osob (gesce MPSV), kapitoly 1: 
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Volný pohyb zboží, kapitoly 3: Volný pohyb služeb a kapitoly 9: Doprava (Kapitola 1: Volný 

pohyb zboží byla p�edb�žn� uzav�ena 7. prosince 1999; Kapitola 2: Volný pohyb osob byla 

p�edb�žn� uzav�ena dne 26. �íjna 2001; Kapitola 22: Životní prost�edí byla p�edb�žn� 

uzav�ena dne 1. �ervna 2001). 

  Základní screening kapitoly Spolupráce v oblastech justice a vnit�ních v�cí; 

Schengen prob�hl na ja�e a na podzim 1999, screening se týkal acquis p�ijatého pro tuto 

oblast do 31. prosince 1998. Acquis p�ijaté po tomto datu bylo p�edm�tem screeningu, který 

prob�hl v �ervenci 2000 koresponden�ní formou. V �ervenci a srpnu 2001 prob�hl 

koresponden�ní formou screening acquis p�ijatého v roce 2000, v �ervnu 2002 prob�hl 

screening acquis p�ijatého v roce 2001 na jeho základ� byl zpracován Pozi�ní dokument. 

Pozi�ní dokument byl schválen vládou �R usnesením �. 1234 ze dne 22. listopadu 1999 a 

p�edán Evropské unii   30. listopadu 1999.  

  Kapitola Spolupráce v oblastech justice a vnit�ních v�cí; Schengen byla dne 26. 

kv�tna 2000 oficiáln� otev�ena k vyjednávání na Mezivládní konferenci o Dohod� o 

p�istoupení �eské republiky k Evropské unii. Sou�asn� Evropská unie p�edala �eské 

republice první Spole�nou pozici k této kapitole. Ve Spole�né pozici Evropská unie shrnula 

informace získané b�hem screeningu a z Pozi�ního dokumentu a požádala �eskou republiku o 

poskytnutí dalších informací. Ty byly poskytnuty formou dodate�ných informací k Pozi�nímu 

dokumentu. V pr�b�hu let 2000 – 2001 bylo EU poskytnuto celkem šest  soubor� 

dodate�ných informací k Pozi�nímu dokumentu, které obsahovaly jednak odpov�di na 

konkrétní dotazy EU, jednak pr�b�žn� monitorovaly pokrok dosažený �R v harmonizaci 

s acquis a v p�íjímání dalších opat�ení ke spln�ní standard� EU o oblasti justice a vnit�ních 

v�cí. Krom� toho byl v zá�í 2001 p�edám EU Schengenský ak�ní plán, dokument podrobn� 

popisující probíhající i plánovaná opat�ení k p�íprav� �R na plnou implementaci 

schengenského acquis. 

  Dne 7. prosince 2001 obdržela �R  revidovanou Spole�nou pozici EU ke kapitole 24, 

která konstatovala p�ipravenost �R k uzav�ení negociací v kapitole 24. Kapitola 24 byla 

projednána na Mezivládní konferenci o Dohod� o p�istoupení �R k EU dne 26. �íjna 2001 a 

dne 12. prosince 2001 byla na Mezivládní konferenci p�edb�žn� uzav�ena.  

  Monitorování pokroku v dané oblasti nicmén� pokra�ovalo. Evropská komise ve 

spolupráci s �R p�ipravila Ak�ní plán pro posilování administrativní a soudní kapacity, který 

obsahoval nelegislativní závazky �R ve všech negocia�ních kapitolách, v�etn� kapitoly 24. 

Ak�ní plán byl ve spolupráci s �R pravideln� vyhodnocován. Krom� toho EU p�ipravila pro 



kapitolu 24 monitorovací tabulky, které  obsahovaly legislativní i nelegislativní závazky �R 

v oblasti Justice a vnit�ních v�cí. 

  Asocia�ní proces pro deset kandidátských zemí byl úsp�šn� završen podpisem 

smlouvy o p�istoupení deseti zemí k Evropské unii 16. dubna 2003 v �eckých Athénách a 

jejich vstupem do Unie 1. kv�tna 2004. 

 

5.2. P�edvstupní pomoc ze strany EU   

 

  V souvislosti s p�ijetím nových �lenských zemích Evropská unie vy�lenila ze svého 

rozpo�tu prost�edky na p�edvstupní pomoc pro kandidátské zem�. V oblasti vnit�ních v�cí a 

justice �eská republika od roku 1994 byla zapojena do programu Phare prost�ednictvím 

Ministerstva vnitra. Phare, p�vodn� ak�ní plán ES na podporu hospodá�ské modernizace 

Polska a Ma�arska, se od roku 1990 stal hlavním nástrojem podpory transformace všech 

deseti kandidátských zemí . �R z n�j �erpala okolo 60 milion� EUR ro�n� a �ást prost�edk� 

byla ur�ena i na rozvoj v oblasti vnit�ních v�cí a justice. Programy Phare byly zam��eny na 

pomoc p�i rozvoji struktur, lidských zdroj� a správních dovednostech pot�ebných pro p�ijetí 

a zavedení acquis a k tomu, aby v každé z kandidátských zemí byla p�stována vlastní 

demokratická spole�nost, schopná plnit Koda�ská kritéria. 

   Podmínkou pro �erpání financí z Phare byla schopnost p�edložit kvalitní projekt a 

zajistit jejich spolufinancování. V oblasti vnit�ní bezpe�nosti �erpalo Ministerstvo vnitra 

prost�ednictvím odboru mezinárodní spolupráce - odd�lení evropské integrace  prost�edky 

v rámci programu Phare od roku 1996.190 O p�id�lení pomoci rozhodovala Evropská komise. 

  Pomoc se uskute��ovala formou tzv. twinningu (sdružování) a na základ� technické 

pomoci. Úkolem twinningu bylo budování institucí a m�l formu partnerské p�edvstupní 

spolupráce institucí a ú�ad� v �eské republice s odpovídajícími orgány v �lenských zemích. 

Sdružování administrativ �lenských zemí s jejich prot�jškem v kandidátské zemi bylo osou 

celého procesu budování institucí. Spo�ívalo v dlouhodobém p�sobení zahrani�ních expert� 

z institucí ve�ejné správy �lenských zemí EU (z ministerstev, samosprávných celk� a jiných 

profesních organizací) na odpovídající instituce v kandidátských zemích. Dalším nástrojem  je 

technická pomoc, kdy jsou prost�edky z fond� EU poskytnuty na zabezpe�ení asistence na 

projektech v kandidátských zemích a poskytnutí know-how, p�ípadn� dodání pot�ebného 

vybavení v rámci realizace projektu 
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  �eská republika v souvislosti s p�ípravou na vstup do EU v oblasti justice a vnitra 

usilovala o co nejefektivn�jší realizaci cílu vytý�ených v Národním programu. V souvislosti 

s uskute�n�ním krátkodobých a st�edn�dobých cíl� se v období let 1998-2003 se po�ítalo 

s t�mito náklady: 

- Azyl: cca. 100 mil. K� 

- Imigrace/hrani�ní kontrola: cca. 3,5 mld. K� 

- Policejní spolupráce: viz. níže v rámci pomoci od EU (program Phare); uskute�n�no 

formou policejní spolupráce, jednání, seminá��, školení a dále technické vybavení.  

- Organizovaný zlo�in: viz. níže v rámci pomoci od EU (program Phare); uskute�n�no 

výcvikem policist� a dále odborný výcvik. 

- Drogy: viz. níže v rámci pomoci od EU (program Phare); uskute�n�no formou vým�ny 

informací, školení a seminá��. 

- Praní pen�z: viz. níže v rámci pomoci od EU (program Phare); uskute�n�no formou 

vým�ny informací, školení a seminá��. 

- Soudní spolupráce191 

 

  V jednotlivých letech došlo v rámci Ministerstva vnitra k realizaci t�chto projekt� : 

 

 Phare 1997  

  Uskute�n�ní projektu na zavedení strojov� �itelných doklad� v �R, na který byly 

alokovány 2 mil. EUR. Realizace projektu p�isp�la ke zvýšení ú�innosti pasové kontroly na 

hranicích. Dále bylo uvoln�ná �ástka 0,1 mil. EUR na realizaci projektu �editelství služby 

cizinecké a pohrani�ní policie na vybudování modelového pracovišt� pro cizineckou a 

pohrani�ní policii.192  

 

Phare 1998 

  P�i p�íprav� projekt� Národního programu Phare 1998 vycházely jednotlivé útvary 

rezortu vnitra ze záv�r� zprávy Mise expert� EU pro oblast justice a vnitra z konce roku 1997, 

dále z Národního programu p�ípravy �R na �lenství v EU a z dokumentu P�ístupové 

partnerství �R-EU. V Národním programu Phare 1998 byla pro rezort vnitra alokována 
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�ástka 3,8 mil. EUR. Tato �ástka byla využita na dva rozsáhlé projekty, které v sob� 

zahrnovaly n�kolik menších podprojekt�. 

St�žejní byl projekt  a) Zlepšení ochrany hranic, zejména východní hranice, rozpo�et projektu 

�inil 2,5 mil. EUR a  týkal se technického a datového propojení hrani�ních p�echod�.  

Na druhý rozsáhlý projekt rezortu vnitra  b) Posílení institucí v prosazování práva - byla 

vy�len�na �ástka 1,3 mil. EUR a zahrnoval 3 podprojekty:  

- Komplexní systém �ízení lidských zdroj� pro �eskou policii / program odborného vzd�lávání 

pro p�íslušníky policie a pracovníky ministerstva vnitra,  

- Studie o opat�eních ke zlepšení komunika�ních struktur institucí pro prosazení zákon�,  

- Posílení azylových institucí.193  

 

Phare 1999 

  Do Národního programu Phare 1999 byl zahrnutý také jeden spole�ný projekt 

Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti a) Posílení fungování institucí pro 

prosazování zákon� a soudnictví  v celkové výši 4,2 mil. EUR. Tento projekt zahrnoval 4 

podprojekty. 

  Podprojekt Boj proti hospodá�ské kriminalit� ve výši 1 mil. EUR m�l pomoci 

p�íslušným �eským institucím bojovat ú�inn�ji proti hospodá�ské trestné �innosti a to 

vyškolením pracovník� a dodávkami technického vybavení. 

  Podprojekt P�íprava na praktické provád�ní Schengenských dohod ve výši 1,1 mil 

EUR byl zam��ený na podporu p�ípravy �R na zavedení Schengenských dohod do praxe, a to 

posílením výkonnosti pohrani�ních služeb a vytvo�ením �eského Národního schengenského 

informa�ního systému (NSIS) kompatibilního s Centrálním schengenským informa�ním 

systémem (CSIS).   

  Dalším podprojektem realizovaným v tomto období bylo Posilování institucí v boji 

proti organizovanému zlo�inu ve výši 1 mil. EUR cílem, kterého byla podpora vládní politiky 

zefektiv�ování boje proti organizovanému zlo�inu, nap�. terorizmu, extremizmu, obchodu 

s lidmi, prostituci, drogám apod. Realizace podprojektu spadala do p�sobnosti policejního 

prezídia  
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  Posledním podprojektem bylo Posílení fungování institucí pro prosazování zákon� 

a soudnictví v rozsahu 1,1 mil. EUR realizovalo Ministerstvo spravedlnosti. Cílem 

podprojektu bylo posílení fungování okresních soud�.194 

 

Phare 2000 

  Národní program Phare 2000  obsahoval dva projekty z rezortu Ministerstva vnitra. 

  Projekt a) Posílení boje proti organizovanému zlo�inu ve výši 1,2 mil. EUR byl 

zam��en na asistenci p�i vyhodnocování a dalším rozvoji vládní strategie boje proti 

organizovanému zlo�inu na jedné stran� a pomoci p�i využití konkrétních prost�edk� této 

strategie programu na ochranu sv�dk� a programu institucionálního posílení v boji proti 

organizované kriminalit�.  

  Druhý projekt b) Schengenský informa�ní systém a ochrana hranic ve výši 5,8 mil. 

EUR zahrnoval následující dva podprojekty. 

- Schengenský informa�ní systém (SIS), který znamená první fázi budování informa�ní sít� 

Policie �R, která je základní podmínkou pro budoucí p�ipojení k Schengenskému 

informa�nímu systému. V rámci podprojektu Posílení ochrany hranic byla cizinecká a 

pohrani�ní policie vybavena mobilním za�ízením na ochranu hranice. 

  Ministerstvo vnitra se rovn�ž podílelo na projektu Posilování institucí proti praní 

špinavých pen�z v rozsahu 1,8 mil. EUR.195 

 

Phare 2001 

  Na základ� navrhovaných priorit do Národního programu Phare 2001, které 

p�ipravilo Ministerstvo zahrani�ních v�cí �R ve spolupráci s Ministerstvem financí �R – 

Centrem pro zahrani�ní pomoc a po jednáních s programovací misí Evropské komise navrhlo 

do tohoto programu Ministerstvo vnitra a Policejní prezídium �R 4 projekty. �ešení 

d�ležitých otázek v oblasti spravedlnosti a vnitra v�etn� boje proti korupci a hospodá�ské 

kriminalit�, boje proti násilí a organizovanému zlo�inu, azylové a migra�ní politiky, zlepšení 

hrani�ní kontroly, fungování soud�, v�ze�ské služby a policie (13,25 milion� €)196 

  

                                                
194 Adlerová, v., Šímová, P.: Projekty programu Phare realizované Ministerstvem vnitra �R. 
http://www.mvcr.cz/eu/phare.html (relativn� stabilní) 
195 Adlerová, v., Šímová, P.: Projekty programu Phare realizované Ministerstvem vnitra �R. 
http://www.mvcr.cz/eu/phare.html (relativn� stabilní) 
196 Adlerová, v., Šímová, P.: Projekty programu Phare realizované Ministerstvem vnitra �R. 
http://www.mvcr.cz/eu/phare.html (relativn� stabilní) 
 



 

Phare 2002 

  Finan�ním memorandem ze dne 25. kv�tna 2002 byly v Národním programu Phare 

2002 schváleny t�i projekty rezortu vnitra. Projekty vycházejí z priorit obsažených 

v dokumentech P�ístupové partnerství, Národní program p�ípravy �R na �lenství v EU, 

Pravidelná hodnotící zpráva EK. Jedná se o tyto projekty: 

a) Zlepšení ochrany hranic  b) Národní schengenský informa�ní systém – 2.fáze  b) Finan�ní 

zpravodajství a zabavování výnos� z trestné �innosti 

 

Phare 2003 

  V roce 2003 došlo k realizaci t�chto projekt� a) Projekt Boj proti obchodu s lidmi  b) 

Boj proti podvod�m proti EU a po�íta�ové finan�ní kriminalit� a dále c) Podpora Národního 

schengenského informa�ního systému. Tento ryze technický projekt ve výši 1 mil. euro (plus 

0,9 mil. euro spolufinancování z rozpo�tu MV) je zam��en na zlepšení infrastruktury pro 

výstavbu �eského N-SIS a budoucí p�ipojení k SIS, které je plánováno v p�íštím roku. 

  Po vstupu �R do EU dobíhaly n�které programy  Phare s tím, že pro deset nových 

�len� EU byl program Phare od roku 2004 nahrazen tzv. programem Transition Facility 

(P�echodové opat�ení).  

 

5.3. �eská republika a  III. pilí�ová agenda 

 

 P�íprava �R na �lenství v EU a schengenském prostoru zahrnovala realizaci velkého 

po�tu legislativních a nelegislativních opat�ení, která modifikovaly právní a institucionální 

prost�edí v �R sm�rem k jeho zkvalitn�ní a k vytvo�ení p�edpoklad� operativní spolupráce 

s ostatními �lenskými státy EU a schengenského prostoru. Kapitola 24 m�la mezi ostatními 

negocia�ními kapitolami specifické postavení, které vycházelo z její povahy. Kapitola 

pokrývala citlivé otázky vnit�ní bezpe�nosti Evropské unie a tudíž byla vnímána velmi  

pozorn� i ze strany ob�an� �lenských stát� Unie, kte�í mnohdy s obavami vzhlíželi 

k chystanému rozší�ení patnáctky na východ. Do jejího rámce spadala problematika 

p�ekra�ování vnit�ních a vn�jších hranic schengenského prostoru, azylová a vízová politika, 

policejní a soudní spolupráce, oblast boje proti organizovanému zlo�inu (drogy, obchodování 

s lidmi, finan�ní kriminalita) atd..  

  Spln�ní požadavk� Unie v oblasti justice a vnit�ních v�cí bylo postaveno na 

vytvá�ení d�v�ryhodnosti �R, jakožto partnera ostatních �lenských zemí EU, resp. 



schengenského prostoru. P�íprava �R na �lenství v EU a schengenském prostoru zahrnovala 

realizaci stovek legislativních a nelegislativních opat�ení, která modifikovala právní a 

institucionální prost�edí v �R sm�rem k jeho zkvalitn�ní a k vytvo�ení p�edpoklad� operativní 

spolupráce uvnit� struktur EU. 

   Pokrok �R v procesu integrace a pln�ní priorit P�ístupového partnerství �R-EU a 

Národního programu p�ípravy �R na �lenství v EU byl hodnocen v pravidelných hodnotících 

zprávách Evropská komise, které zpo�átku vyznívaly pro �R velmi kriticky.  Kritika se 

zam��ila na oblast boje proti korupci, ú�inného zajišt�ní ochrany státních hranic, boje proti 

nelegální migraci, harmonizace vízové politiky �R s vízovou politikou EU, vynucování práva 

v oblasti ochrany duševního vlastnictví, personální a materiáln�-technické vybavení orgán� 

prosazujících po�ádek atd. 

  Krom� hodnotících zpráv Evropské komise byl dalším monitorovacím nástrojem EU 

expertní mise. Ve dnech 27.-29. kv�tna 2002 se uskute�nila mise expert� EU. Hlavními 

tématy této mise byla Implementace Schengenského ak�ního plánu, Soudnictví, Boj proti 

ekonomickému a finan�nímu zlo�inu, podvod�m a korupci, Policejní spolupráce. Dne 5. 

�ervence 2002 obdržela �eská republika k p�ipomínkám Zprávu z první hodnotící mise po 

p�edb�žném uzav�ení kapitoly. Zpráva oce�uje pokrok, kterého se �R poda�ilo dosáhnout. 

Zvlášt� byl vyzdvihnut pokrok, kterého �R dosáhla v  harmonizování své legislativy 

s právem EU/ES. Mise expert� rovn�ž velmi ocenila pokra�ující implementaci 

Schengenského ak�ního plánu, novelizaci trestního �ádu a reorganizaci policejních složek. 

Rovn�ž byl pozitivn� hodnocen program vzd�lávání policist�. Již tradi�n�, jak ostatn� tomu 

bylo v p�edcházejících letech zazn�la kritika ze strany EU v oblastech boje proti korupci a 

závažné ekonomické trestné �innosti.  

    Tyto výtky se v následujících letech poda�ilo �R odstranit a výsledkem tohoto úsilí 

byla hodnotící zpráva za rok 2002, která vyznívala pro �R velmi p�ízniv�. Jejím záv�rem je 

doporu�ení, aby �R dokon�ila p�ístupová jednání v roce 2002  a �lenem Evropské unie se 

stala v roce 2004. Pokud jde o oblasti v p�sobnosti Ministerstva vnitra tak je konstatováno, že 

�R dokon�ila harmonizaci práva s acquis této kapitoly a u�inila významný pokrok v 

budování institucionálních a implementa�ních kapacit ve všech oblastech. Pravidelná zpráva  

poukazuje zejména na  zlepšení v oblasti ochrany osobních údaj�, vízové politiky a systému 

vydávání víz, ochrany hranic, nelegální migrace, pln�ní Schengenského ak�ního plánu, 

cizinecké a azylové legislativy, možností odvolání v azylovém �ízení, oce�uje legislativní a 

institucionální pokrok v oblasti policejní spolupráce a boje proti organizovanému zlo�inu, 

reorganizaci policie (zrušení institutu vyšet�ovatel�), uzav�ení smlouvy s Europolem,  



vypracování Ak�ního plánu boje proti terorismu, pln�ní koncepce boje proti drogám aj. 

Zpráva v oblasti justice a vnit�ních v�cí byla kritická pouze  v protikorup�ních opat�eních. 

  V otázce Schengenu se po�ítá s plným zapojením �R do schengenského prostoru 

vnit�ních hranic v �íjnu 2007. Zvýšení bezpe�nosti vn�jších hranic vidí �R v existenci a 

�ádném fungování schengenského systému a paraleln� i v dalších plánovaných systémech, 

jako nap�. Vízový informa�ní systém. Funk�nost t�chto systém� bude p�sobit rovn�ž jako 

nástroj prevence nelegální migrace. Jakékoli posouvání uvedeného  termínu na dokon�ení 

Schengenského informa�ního systému  druhé generace (SIS II) a odkládání vstupu nových 

�lenských stát� do tohoto systému vnímá �R jako zvyšující se bezpe�nostní riziko.197 

 V otázce schengenských kritérií �eská republika aktivn� spolupracovala se svými 

partnery v rámci Visegrádské skupiny.  Minist�i vnitra �R, Ma�arska, Polska a SR se sešli 

v Praze dne 11. zá�í 2003 s cílem projednat otázky týkající se zapojení zú�astn�ných zemí do 

schengenské spolupráce. B�hem setkání došlo k p�edstavení Schengenských ak�ních plán� 

jednotlivých zemí a byla dohodnuta užší spolupráce v této oblasti s tím aby došlo 

k harmonizaci plán� jednotlivých zemí. V rámci prohlášení z 11. zá�í 2003 minist�i vnitra  

založili Pracovní skupinu Visegrádské �ty�ky pro schengenskou spolupráci, jejímž úkolem 

bylo prov��it podmínky a modality spole�ného podání žádostí o za�len�ní do schengenské 

spolupráce a zárove� vytvo�it platformu pro vzájemnou spolupráci p�i p�íprav� stát� 

Visegrádu na implementaci schengenského acquis.198  

 Záv�rem lze �íci, že �R v oblasti justice a vnit�ních v�cí byla ve srovnání s ostatními 

kandidátskými zem�mi na  vysokém stupni p�ipravenosti. Ze strany EU došlo k uznání kvality 

koncep�ních materiál� vnitrostátní p�ípravy (tzv. Schengenský ak�ní plán). P�íprava �R na 

�lenství v EU a schengenském prostoru zahrnovala realizaci stovek legislativních a 

nelegislativních opat�ení, která modifikovala právní a institucionální prost�edí v �R sm�rem k 

jeho zkvalitn�ní a k vytvo�ení p�edpoklad� operativní spolupráce s ostatními �lenskými státy 

EU a schengenského prostoru. Ze strany �R ani EU nedošlo v této oblasti k uplatn�ní  

p�echodných období. 

  Zapojení resortu vnitra �R do struktur EU  p�ineslo �adu výhod.  Z mého pohledu se 

jedná o zrušení kontrol na tzv. vnit�ních hranicích EU, které p�ineslo pohodln�jší cestování 

v rámci Unie. Spole�ná vízová a azylová politika s �lenskými státy EU by m�la p�isp�t ke  

zlepšení ochrany státních hranic a tím i ke snížení nelegální migrace do �R. Zlepšení 

                                                
197 Priority �R b�hem rakouského p�edsednictví v Rad� EU (leden-�erven 2006) 
198 Pracovní skupina Visegrádské �ty�ky pro schengenskou spolupráci, �eské p�edsednictví V4 2003/2004. 
http://www.mvcr.cz/ (relativn� stabilní) 



možnosti �eských orgán� �inných v trestním �ízení p�i stíhání trestné �innosti páchané 

mezinárodními organizovanými skupinami p�inese velmi široká policejní spolupráce, jíž je 

práv� v sou�asné dob� v �lenských i kandidátských zemích EU v�nována zvláštní pozornost. 

 

5.4. Pozice �eské republiky v EU 

 

 �eská republika se stala aktivním �lenem Evropské unie, kde se zam��ila p�evážn� 

na otázky související s dodržováním základních práv a svobod. V souvislost se vstupem do 

EU k 1. kv�tnu 2004 �R definovala své cíle a postoje v rámci EU: 

- podpora krok� sm��ujících k posílení svobody a bezpe�nosti v EU. �R bude prosazovat, aby 

bezpe�nostní opat�ení nep�im��en� nezasahovala do základních práv a svobod ob�an� EU. 

V rámci této  priority hodlá �R usilovat o posílení spole�ného evropského právního a 

soudního prostoru a o odstran�ní bariér v oblasti vzájemného uznávání rozhodnutí tak, aby 

výkon práva v jednom �lenském stát� m�l ú�inky v rámci celé EU 

- �R se bude aktivn� angažovat p�i �ešení globálních problém� v oblasti boje s mezinárodním 

organizovaným zlo�inem, praním špinavých pen�z, hospodá�skou trestnou �inností a 

nelegální migrací, které se dotýkají EU. 

- �R je p�esv�d�ena, že posílení bezpe�nosti ob�an� EU a boj proti mezinárodnímu terorismu 

musí být doprovázen ú�innými  kroky proti mezinárodnímu organizovanému zlo�inu a 

ilegální migraci, posílením Europolu a prost�ednictvím ú�inné kontroly vn�jších hranic Unie a 

zapojením do spole�ných preventivních operací mimo území EU. 

- Zájmem �R je vytvo�it v EU komplexní funk�ní rámec politický a  legislativní  pro  

usm�r�ování  migra�ních tok� a za�le�ování cizinc� do spole�nosti, s cílem p�edcházet jejich 

p�ípadným destabiliza�ním ú�ink�m 

 - V podmínkách pokra�ujícího nep�íznivého demografického vývoje v �lenských zemích EU 

bude �R podporovat taková opat�ení, která povedou k usm�r�ování  legální migrace zejména 

ve vztahu k region�m spadajícím do oblasti „širší Evropy 

 



- �R bude prosazovat v oblasti azylové politiky vytvo�ení p�ehledného a funk�ního  systému 

mezinárodní ochrany b�ženc�, který minimalizuje zneužívání  azylového �ízení ob�any  

t�etích zemí. 

 

- �R bude usilovat o co nejrychlejší zapojení do schengenské spolupráce a o její další 

prohloubení využíváním Schengenského informa�ního  systému a zavedením Vízového 

informa�ního systému, v�etn�  systému biometrické identifikace osob 

 

- �R bude usilovat o zajišt�ní reciprocity bezvízového styku s t�mi t�etími zem�mi, jejichž 

ob�ané jsou osvobozeni od vízové povinnosti pro pobyty ve státech EU na dobu nejvýše t�í 

m�síc� a které uplat�ují v��i ob�an�m �R vízovou povinnost. Za tímto ú�elem bude �R 

v rámci EU prosazovat jednání s p�edm�tnými zem�mi o odstran�ní nerecipro�ní vízové 

povinnosti v��i �R. 

 

-�R bude prosazovat zvyšování úrovn� ochrany lidských práv uvnit� EU, v�etn� rovnosti žen 

a muž� a zranitelné a znevýhodn�né skupiny obyvatel (nap�. d�ti, zdravotn� postižené, 

p�íslušníky menšin, p�ist�hovalce). 199 

 

 

6. PROTITERORISTICKÁ OPAT�ENÍ V �ESKÉ REPUBLICE 

 

 Vývoj terorismu ve sv�t� se odrazil i v politice �eské republiky, která se stala po 11. 

zá�í 2001 �lenem  koalice v boji proti terorismu. Na boji proti terorismu má výrazný vliv i 

politika mnoha mezinárodních organizací. Politika �R v boji proti terorismu prošla 

v posledních letech procesem výrazné europeizace. 

 V souvislosti s protiteroristickou politikou státu se hovo�í o t�chto nástrojích: 

- zpravodajské operace (zjiš	ují informace o teroristech), 

- policejní operace (zadržování terorist�, osvobozování rukojmích, likvidace náloží 

apod.); 

- vojenské operace (zajiš	ují likvidaci terorist� a ochranu p�ed nimi vojenskými 

prost�edky, m�že se jednat i o útoky na státy podporující terorismus, které odpovídají 

kritériím klasické války); 

                                                
199 Strategie sm��ování vlády �R v rámci EU, duben 2004  



- právo (které za�is	uje zákonné vymezení kompetencí protiteroristických orgán� i 

sank�ní normy pro postih terororist� a subjekt�, které je podporují; specifický subtyp 

p�edstavuje mezinárodní právo); 

- preventivní opat�ení (technologická i další, která latentn� a preventivn� p�ispívají 

k eliminaci terorismu); 

- politická �innost sm��ující k odstran�ní p�í�in terorismu, v�etn� diplomacie a 

politického vyjednávání; 

- civilní ochrana (vytvá�ení struktur k eliminaci následk� teroristických útok�, v�etn� 

léka�ství, pomoci ob�tem apod.). 200 

 V souvislosti s otázkou protiteroristických opat�ení v �eské republice je nutno 

zd�raznit, že se jedná o �asový horizont zhruba p�ti let. Až do roku 2000 v �eské republice 

neexistoval skute�n� koncep�ní materiál, v�nující se problematice boje proti terorismu. 

Vzhledem k tomu, že �eskoslovensko a pozd�ji �eská republika nebyly ve v�tším m��ítku s 

p�ípady terorismu konfrontovány. Otázka vnit�ní bezpe�nosti spadala pod Útvar boje proti 

organizovanému zlo�inu Služby kriminální policie a vyšet�ování, který se agendou terorismu 

ve v�tší mí�e za�al zabývat od roku1997. 

 �eská protiteroristická politika po roce 1989 se dá rozd�lit zhruba do t�í fází, které 

úzce souvisí s vývojem �eské bezpe�nostní politiky obecn�.  

 První fáze, kterou je možné nazvat  fází odstran�ní komunistického d�dictví v oblasti 

pomoci terorismu, lze vymezit zhruba období od konce roku 1989 do roku 1991.201 V tomto 

období dochází k odstra�ování d�dictví komunistického režimu ve státních složkách, odchodu 

sov�tských vojsk, úprava legislativy atd. 

 Druhou fází je  možno nazvat fázi budování základ� protiteroristické politiky a 

vymezit ji zhruba od konce roku 1991 do roku 2001. V této fázi byla ustálena institucionální 

struktura boje proti terorismu v oblasti vnit�ní bezpe�nosti (reforma policejních struktur, 

bou�livá reforma zpravodajských služeb), v�etn� vzniku specializovaných policejních a 

zpravodajských složek. V této fázi dále došlo k vymezení jasné zahrani�n�-politické priority 

vstup do NATO a v této souvislosti k p�ijetí ústavního zákona �. 110/1998 Sb. o bezpe�nosti 

�eské republiky a první verze Bezpe�nostní strategie �eské republiky dne 17.února 1999.202 

 O za�átku t�etí fáze se mluví v souvislosti s teroristickými útoky z 11. zá�í 2001. Již 

však p�ed útoky na New York a Washington dochází v �eské republice od roku 2000 k 
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201 Mareš, M. (2005) Terorismus v �R. Brno, Centrum strategických studií, s. 387  
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uplat�ování koncep�n�jšího p�ístupu k tomuto tématu a to v souvislosti s chystaným vstupem 

�eské republiky do EU. Z iniciativy Ministerstva vnitra byly zahájeny práce na širším 

pr��ezovém dokumentu, který by nap�íklad odrážel závazky, které pro �eskou republiku 

vyplývaly ze specializovaných mnohostranných a dvoustranných mezinárodních smluv, a 

který by se v�noval i dalším citlivým aspekt�m. Dokument utajované povahy, nazvaný Studie 

p�ipravenosti �eské republiky na �ešení hrozby teroristického útoku dosp�l do vysokého 

stádia rozpracování, avšak nikdy nevstoupil v platnost, protože celou situaci zásadn� zm�nily 

útoky ze dne 11. zá�í 2001. Ministerstvo vnitra p�ijalo ihned po prvotním vyhodnocení situace 

dne 11. 9. 2001 opat�ení v oblasti zajišt�ní ve�ejného po�ádku a vnit�ní bezpe�nosti v �R a 

v návaznosti na další informace zahájily jeho složky okamžité kroky k eliminaci p�ípadných 

bezpe�nostních hrozeb. Bezprost�edn� po 11. zá�í 2001 dochází : 

 

-  k zintenzivn�ní vnitrostátní i mezinárodní vým�ny informací o osobách, které by 

mohly být blízké extremistickým organizacím;  

- na hrani�ních p�echodech a na mezinárodních letištích byla provád�na d�sledná 

kontrola pohybu osob a cestovních doklad�; 

- byla zvýšena ostraha vn�jších a vnit�ních prostor� letiš	; 

- byly zvýšeny bezpe�nostní prov�rky p�i ud�lování víz k pobytu nad 90 dní a trvalého 

pobytu cizinc�m; 

- ve spolupráci s Armádou �R Policie provád�la nadstandardní ochranu d�ležitých 

budov a institucí (letišt�, jaderné elektrárny, Svobodná Evropa apod.); 

- ministerstvo zdravotnictví, Státní ú�ad pro jadernou bezpe�nost a Armáda �R 

provedly šet�ení za ú�elem prov��ení možných zdroj� úniku biologických, chemických a 

jiných nebezpe�ných látek; 

- zvýšená pozornost byla v�nována povrchovým zdroj�m pitné vody; 

- byla prov��ena a aktualizována opat�ení pro ochranu obyvatelstva (nouzové p�ežití, 

humanitární pomoc, evakuace, kolektivní a individuální ochrana obyvatelstva atd.). 

 Další opat�ení byla p�ijímána na základ� �innosti Úst�edního krizového štábu, 

krizového štábu MV a �ídících policejních složek. V rámci Úst�edního krizového štábu 

fungují pracovní skupiny pro kontrolu vývozu vojenského materiálu, pro potírání financování 

terorismu. Úst�ední krizový štáb se od ledna 2002 schází jedenkrát m�sí�n�. K 1. dubnu 2002 

došlo k vytvo�ení odboru terorismu a extremismu. 

 Ve dnech 30.-31. kv�tna 2002 se v Praze uskute�nila pracovní sch�zka �len� PWGT 

(Police Working Group on Terrorism, �R byla p�ijata za �ádného �lena této organizace 



v listopadu 2000). Spolupráce v rámci PWGT probíhá na úrovni konzultací opat�ení proti 

terorismu a zlepšení technické spolupráce policejních složek p�i vyšet�ování trestných �in� 

spojených s terorismem. 

 Studii p�ipravenosti �eské republiky na �ešení hrozby teroristického útoku bylo 

nutno p�epracovat, zejména s ohledem na p�ipravované kroky, koordinované na úrovni EU. 

Zejména se jednalo o reakci na p�ijaté dokumenty Usnesení a ak�ní plán mimo�ádného 

zasedání Evropské rady, zve�ejn�ný dne 21. zá�í 2001 v Bruselu. Jeho text navazoval na 

Spole�né euro-americké ministerské prohlášení o boji proti terorismu, p�ijaté, rovn�ž 

v Bruselu, 20. zá�í 2001. D�ležitým dokumentem se stala tzv. Road Map Rady EU ze dne 17. 

�íjna 2001, obsahující �adu konkrétních doporu�ení. Tento text se stal modelem, podle kterého 

vznikly ak�ní plány n�kterých jednotlivých zemí EU, v�etn� kandidátských stát� 

 K vypracování ak�ního plánu se �eská republika zavázala p�ijetím záv�re�né 

Deklarace z Evropské konference dne 20. �íjna 2001. 

 Pro �eskou republiku bylo st�žejní vyjád�it aktivitám euro-americké koalice 

jednozna�nou politickou podporu a nezkomplikovat sv�j vstup do EU, respektive se 

nezdiskreditovat jako ned�v�ryhodný partner. 

 Okamžit� po 11. zá�í 2001 byly v rámci Ministerstva vnitra zahájeny analytické 

práce, mapující opat�ení, která byla provád�na v rámci aktuální protiteroristické kampan� 

doma i ve sv�t�. 

 Dne 25. zá�í 2001 Bezpe�nostní rada státu usnesením �. 208/D uložila ministru vnitra 

úkol vyhodnotit základní aktuální euro-americké dokumenty, v�nující se problematice boje 

proti terorismu. 

 Úkol se poda�ilo splnit (výsledkem byl nepublikovaný text ”Analýza d�sledk� 

”Spole�ného euro-amerického ministerského prohlášení o boji proti terorismu” ze dne 20. zá�í 

2001 a ”Usnesení a ak�ního plánu mimo�ádného zasedání Evropské rady” ze dne 21. zá�í 

2001 pro �eskou republiku”).  

 Ve druhé fázi Ministerstvo vnitra vypracovávalo v meziresortní sou�innosti analýzu 

k témuž tématu. Získané podklady byly do konce roku 2001 zapracovány do dokumentu 

”Vyhodnocení p�ipravenosti �eské republiky plnit úkoly, vyplývající ze ”Spole�ného euro-

amerického ministerského prohlášení o boji proti terorismu” z 20. zá�í 2001 a ”Usnesení a 

ak�ního plánu mimo�ádného zasedání Evropské rady” z 21. zá�í 2001”. 

 S ohledem na vývoj událostí vyhodnocovací proces, mapující p�ipravenost �eské 

republiky na boj proti terorismu, p�erostl v rozhodnutí vytvo�it dokument, který by jasn� 



vytý�il požadované cíle, cesty k jejich dosažení, stanovil gesci za tato opat�ení a termín jejich 

provedení. 

 Usnesením �. 1364 ze dne 19. prosince 2001 vláda uložila ministru vnitra úkol 

zpracovat a do konce b�ezna 2002 p�edložit ”Národní ak�ní plán �eské republiky boje proti 

terorismu” (dále jen "NAP"). Bezprost�edním východiskem pro jeho strukturu byl práv� text 

”Vyhodnocení”, který byl do NAP beze zbytku zapracován. 

 Vláda �eské republiky schválila NAP dne 10. dubna 2002 svým usnesením �. 385 a 

zárove� uložila ministru vnitra NAP každoro�n� vždy k referen�nímu datu 31. prosince 

aktualizovat.. Po�ínaje rokem 2002 je vytvá�en materiál Národní ak�ní plán boje proti 

terorismu. Ten je pr�b�žn� aktualizován, v závislosti na mezinárodním a domácím vývoji. Již 

�tvrtou variantu materiálu vláda schválila 16. listopadu 2005 svým usnesením �. 1466.  

Dokument obsahuje �adu konkrétních úkol� ve všech klí�ových oblastech: 

- mezinárodn�politické zapojení �eské republiky do sou�asného celosv�tového úsilí v 

boji proti terorismu. 

- zapojení státu do humanitární pomoci a vojenských akcí v Afghánistánu, Iráku i na 

Balkán�. 

- mezinárodn�smluvní závazky �eské republiky a vnitrostátní legislativní úprava, 

vztahující se k možnostem boje proti terorismu, se zvláštním z�etelem na problematiku boje 

proti financování terorismu 

 NAP je možné ve stru�nosti charakterizovat jako klí�ový ve�ejn� p�ístupný 

dokument, který shromaž�uje všechny základní úkoly, které je v rámci �eské republiky t�eba 

splnit, aby se zvýšila p�ipravenost zem� k reakci na možnost teroristického útoku proti jejím 

zájm�m doma i ve sv�t� a zárove� tento text p�edstavuje jasnou deklaraci zem� o 

schopnostech dostát svým závazk�m, které vyplývají z jejího �lenství v Severoatlantické 

alianci, Evropské unii a z její angažovanosti ve v�tšin� mezinárodních organizací. Opat�ení, 

která mapuje, jsou srovnatelná s obdobnými materiály v zahrani�í.Jedná o tyto opat�ení: 

 

- bezpe�nostní - vojenské a policejní (kontroly osob a vozidel, ostraha klí�ových 

budov); 

- legislativní (právní ošet�ení celé agendy); 

- operativní (možnost užití operativních prost�edk� v boji proti terorismu); 

- kroky v rámci hrani�ních kontrol a imigra�ní politiky; 

- kroky, konané s cílem zamezení financování terorismu; 



- organiza�ní postupy – na�ízení, umožn�ní a usnadn�ní spolupráce mezi 

zpravodajskými službami a silovými resorty v rámci stát�, stejn� jako v mezinárodním 

m��ítku; 

- prov�rky zam�stnanc� (zejména u letištního personálu); 

- kroky v rámci oblasti civilní ochrany a resortu zdravotnictví (zajišt�ní kryt�, vody a 

potravin pro p�ípad krize); 

- vy�ešení finan�ního pokrytí nastalé situace (dodate�né mzdové a investi�ní náklady, 

pojiš	ovnictví). 

 Koordinátorem aktivit, souvisejících s p�ípravou, vyhodnocením a každoro�ní 

aktualizací NAP je odbor bezpe�nostní politiky Ministerstva vnitra. Spolugestorem tvorby 

tohoto dokumentu je Ministerstvo zahrani�ních v�cí. 

  Od poloviny roku 2003 se do zna�né míry odrážel na zavád�ní protiteroristických 

opat�ení, mezinárodní tlak, respektive mezinárodní závazky �eské republiky. Pln�ní 

konkrétních úkol� v oblasti boje proti terorismu kontrolují vlastn� všechny relevantní 

mezinárodní struktury, jichž je �eská republika �lenem - Organizace spojených národ�, 

Sv�tová banka a Mezinárodní m�nový fond, Organizace pro hospodá�skou spolupráci a 

rozvoj, Organizace pro bezpe�nost a spolupráci v Evrop�, Rada Evropy, ale zejména 

Evropská unie. Zárove� od zá�í roku 2003 se zástupci �eské republiky mohli podílet na 

fungování pracovních skupin Evropské unie.  

  Novou dynamiku pak do v�ci protiteroristických opat�ení vnesly teroristické útoky v 

Madridu z b�ezna roku 2004. V rámci �R došlo k t�mto konkrétnímopat�ením: 

 

-         policie zintenzívnila svou �innost sm�rem k cizinc�m, v oblasti organizovaného 

zlo�inu a obchodu s nebezpe�nými látkami. 

- byla zvýšena ostraha n�kterých ambasád a židovských objekt�, Rádia Svobodná 

Evropa, vltavské kaskády, vodárenských za�ízení, komunika�ních uzl� atd. 

- byly vy�len�ny kontingenty voják� k posílení policejních hlídek p�i st�ežení letišt� 

Ruzyn�, zastupitelských ú�ad� n�kterých stát� a dalších d�ležitých objekt�.  

  �R se na novou situaci adaptovala a vedle NAP proto existuje dokument Analýza 

schopnosti �eské republiky dostát závazk�m, zakotveným v Deklaraci Evropské rady proti 

terorismu a Ak�ním plánu Rady EU. 

 NAP a "Analýza" rozhodn� nejsou jedinými materiály, které vyhodnocují úrove� 

p�ipravenosti �R na p�ípadné teroristické ohrožení. Z ryze vnitrostátních jmenujme 

p�ipravovaný dokument "Koncepce bezpe�nostní strategie �eské republiky", který se ovšem 



zabývá tématem vnit�ní bezpe�nosti jako celku. Další souhrnné materiály jsou vytvá�eny z 

podn�tu mezinárodních organizací, mezi nimi by jsem jmenoval: 

- závazky, které pro �eskou republiku vyplývají z rezoluce Rady bezpe�nosti 

Organizace spojených národ� �. 1373 ze dne 28. 9. 2001, jsou vyhodnoceny ve Zpráv� �R 

k napl�ování závazk� vyplývajících z rezoluce RB �. 1373 k boji proti mezinárodnímu 

terorismu, která byla zpracována v souladu s Usnesením Vlády �R ze dne 10. 10. 2001 �. 

1045 a p�ijata Usnesením Vlády �R ze dne 19. 12. 2001 �. 1364 a ve zprávách dopl�ujících 

(materiál je kompletován v rámci Ministerstva zahrani�ních v�cí); 

- podklady pro pot�eby Sv�tové banky, Mezinárodního m�nového fondu a Pracovní 

skupinu pro finan�ní akci (FATF) jsou p�ipravovány primárn� v gesci Ministerstva financí, 

resp. jeho Finan�ního analytického útvaru; p�estože �R není p�ímo �lenem FATF, 

zintenzív�uje nadále kontakty se sekretariátem této organizace, s cílem bezprost�edn�jšího 

zapojení do jeho �innosti, p�i�emž intenzívn� sleduje doporu�ení FATF jak v oblasti boje 

proti praní špinavých pen�z, tak v oblasti boje proti financování terorismu a akceptuje je jako 

referen�ní rámec p�i vytvá�ení legislativy v uvedených oblastech; �R proto v návaznosti na 

výzvu Ministerské rady OECD a sekretariátu FATF v roce 2002 jako pilotní zem� vyplnila 

dotazník FATF, vztahující se k problematice implementace ”Zvláštních doporu�ení FATF 

k boji proti financování terorismu”. 

       K datu 10. b�ezna 2005 se �R stala smluvní stranou Úmluvy o potla�ování 

protiprávních �in� proti bezpe�nosti námo�ní plavby a Protokolu o potla�ování �in� proti 

bezpe�nosti pevných plošin umíst�ných na pevninské m�l�in�. 

 Záv�rem lze konstatovat, že �eská republika se vypo�ádala s problematikou 

protiteroristických opat�ení nadmíru úsp�šn� za co se jí dostalo pochvaly a d�v�ry ze strany 

EU.  �R se aktivn� zapojuje do spolupráce v oblasti vnit�ní bezpe�nosti na úrovni EU, ale i 

mimo mí. Domácí specialisté pro oblast spravedlnosti a vnit�ních v�cí intenzivn� spolupracují 

se svými prot�jšky v zahrani�í. D�ležitou zat�žkávací zkouškou pro �eskou republiku byla 

návšt�va hodnotící mise Rady EU k terorismu, která se uskute�nila v listopadu 2004. Vysílání 

hodnotících misí, zkoumajících úrove� protiteroristických opat�ení jednotlivých zemí EU 

iniciovalo Rozhodnutí Rady EU 2002/996/JHA ze dne 28. listopadu 2002 (O zhodnocení 

organiza�ního a legislativního rámce �lenských zemí EU v oblasti jejich schopnosti reagovat 

na hrozby ze strany terorismu). Nutnost provád�ní hodnotících misí trvale potvrzují i 

aktualizace Ak�ního plánu Rady EU proti terorismu. Hodnotící návšt�vy dosavadních 15 

�lenských zemí EU prob�hly v období �erven 2003 – b�ezen 2004. V období �erven 2004 – 

�erven 2005 se provád�lo hodnocení nových 10 �lenských zemích EU. 



 Hodnotící mise Rady EU dopadla pro �eskou republiku na výbornou.  Bylo ocen�no, 

že v �eské republice, ve srovnání s �adou jiných zemí EU, jakoby neexistovala zásadn�jší 

rivalita mezi jednotlivými �ástmi bezpe�nostní komunity. Policie, zpravodajské služby, 

finan�ní instituce, justice jednozna�n� dokázaly, že jejich vzájemná komunikace a spolupráce 

funguje. 

 Jako nejlepší d�kaz  tvrzení, že se �R vypo�ádala s agendou vnit�ní bezpe�nosti na 

výbornou m�že posloužit konání významných akcí na území �R. Mám na mysli akce, které 

vyžadují ochranu konkrétních skupin potenciálních cíl� teroristického útoku (summit 

Mezinárodního m�nového fondu v Praze roku 2000, summit NATO v Praze roku 2002, 

konání Mistrovství sv�ta v ledním hokeji v Praze a Ostrav�, atd.), tyto akce p�edstavovaly 

zna�né bezpe�nostní riziko z hlediska možných teroristických útok�. K zásadn�jším akt�m 

terorismu na území �R  nedošlo, k �emuž p�isp�la preventivní protiteroristická politika a 

existence propracované protiteroristické politiky v rámci �R.  

 Záv�rem lze konstatovat, že �eská republika v oblasti bezpe�nosti v rámci EU pa�í k 

velmi  d�v�ryhodným partner�m, kte�í se v rámci strukt�r EU velmi aktivn� podílejí na 

utvá�ení protiteroristické agendy; o �emž sv�d�í  zapojení �eské republiky do války s 

terorismem  na mezinárodní úrovni. 

  

 

7. OTÁZKA ÚSP�ŠNOSTI �R P�I ZAVÁD�NÍ III. PILÍ�OVÉ AGENDY 

 

 V souvislosti se vstupem �eské republiky do EU jsem se rozhodl v záv�ru své 

diplomové práce nalézt odpov�di na otázky týkající se vstupu �eské republiky do Evropské 

unie v kontextu t�etího pilí�e . Oslovil jsem Ministerstvo vnitra odbor bezpe�nosti, kde m� 

odkázali na Mgr. Old�icha Krulíka a  Mgr.Lucii Hasnedlovou. Na následující otázky mi 

odpov�d�l Mgr. Old�ich Krulík. 

 

1) Jak byla �R úsp�šná p�i svém vstupu do EU 

 ,,V souvislosti se vstupem �R do EU a její úsp�šnosti, lze konstatovat, že �R byla 

v r�zných �ástech agendy pom�rn� odlišn� úsp�šná: 

-   v oblasti krizového �ízení se stala �R jednou z tzv. ,,leading country“ a velmi aktivn� 

vystupuje v rámci EU  



- �R se rovn�ž velmi aktivn� zapojuje do vytvá�ení unijní v�le v oblasti vým�ny 

zpravodajských informací 

- problém ale tvo�í vleklá a tolikrát odložená rekodifikace, absence institutu trestní 

odpov�dnosti právnických osob, politizace �ady témat (eurozatyka�, atd.).“ 

  

2 ) Jak se �R vypo�ádávala s nár	stem agendy v souvislosti s chystaným vstupem do 

EU? 

 ,,Samotný vstup do Unie nep�edstavoval zásadní zlom. �R byla do agendy kv�li 

p�ístupovým hodnocením zapojena už roky p�edtím, od zá�í 2003 jsme se ú�astnili jednání a 

je t�eba upozornit na fakt, že z hlediska hodnocení EU byla �R v oblasti vnit�ních v�cí a 

justice jednou z nejlépe p�ipravených zemí. Samotný vstup do EU a s ním spojený nár�st 

agendy ve v�cech justice a vnit�ních v�cí se negativn� projevil pouze v nedostatku odborného 

personálu.“ 

 

 3) Problematika vnit�ní bezpe�nosti obecn� v rámci  �R? 

 

 ,,A�koli je problematika vnit�ní bezpe�nosti v �eské republice jedním z relativn� 

nových politických témat (ve smyslu boje proti terorismu rozhodn� ne starší než 4 roky), 

jedná se nyní o velmi �astý obsah vyhrocených debat. I na tak krátkém období je však možné 

dosp�t k ur�itým zevšeobec�ujícím poznatk�m a vysledovat jisté pravidelnosti. P�ístup 

k protiteroristické agend� se v �eské republice m�ní v závislosti na n�kolika prom�nných. 

„Faktorem �asu“ m�žeme chápat dobu, která ub�hla od posledního teroristického útoku (ve 

sv�t�), na který bezpe�nostní komunita státu reagovala ur�itými opat�eními. „Lidským 

faktorem“ se rozumí pozice konkrétního vlivného mluv�ího (zejména po linii koalice – 

opozice). Pominout není možné ani faktor personáln�-materiální, a totiž nemalé náklady, 

spojené s konkrétními bezpe�nostními opat�eními.“  

 

 

 Na poslední otázku mi odpov�d�la Mgr. Lucie Hasnedlová z odboru bezpe�nostní 

politiky MV. 

4 ) Jaké pozice �R zaujala v rámci EU?    



 ,,�R se zapojila do vytvá�ení  agendy v oblasti vnit�ních v�cí a justice pom�rn� 

aktivn�. �R má ur�ité geografické priority, mám namysli dobré vazby na Západní Balkán. 

Zárove� je v rámci celé �R jako celku snaha o to, aby nedocházelo k dalekosáhlým a 

finan�n� náro�ným rozhodnutím (nap�. co se tý�e biometriky a uchovávání dat 

z komunika�ního provozu). Prioritou �R se stala ochrana základních lidských práv a svobod. 

�R jako postsocialistická zem� nem�že tak snadno jako západní zem� (zejména takové, které 

byly vystaveny teroristickým útok�m jako Velká Británie nebo Špan�lsko) otevírat témata 

ur�itých opat�ení pro policii a zpravodajské služby.“ 

 

ZÁV�R 

 

 Vývoj v oblasti justice a vnit�ních v�cí lze právem považovat za jedno 

z nejcitliv�jších témat v rámci EU. Tato práce si klade za cíl zmapovat jednotlivé kroky, které 

byly u�in�ny v této oblasti. Práv� bezpe�nostní rizika jsou považována za významný faktor, 

který p�inutil �lenské státy k vytvo�ení užší formy spolupráce ve form� tzv. t�etího pilí�e. 

�eská republika po svém vstupu do EU se stala sou�ástí procesu utvá�ení III. pilí�e. Pro 

�eskou republiku bylo d�ležité v období p�ístupových vyjednávání úsp�šn� uzav�ít 

negocia�ní kapitolu 24 týkající se  Spolupráce v oblastech justice a vnit�ních v�cí; Schengen.. 

Kapitola 24 m�la mezi ostatními negocia�ními kapitolami specifické postavení, které 

vycházelo z její povahy. Kapitola pokrývala citlivé otázky vnit�ní bezpe�nosti Evropské unie 

a tudíž byla vnímána velmi  pozorn� i ze strany ob�an� �lenských stát� Unie, kte�í mnohdy 

s obavami vzhlíželi k chystanému rozší�ení patnáctky na východ. Do jejího rámce spadala 

problematika p�ekra�ování vnit�ních a vn�jších hranic schengenského prostoru, azylová a 

vízová politika, policejní a soudní spolupráce, oblast boje proti organizovanému zlo�inu 

(drogy, obchodování s lidmi, finan�ní kriminalita) atd..  

  Spln�ní požadavk� Unie v oblasti justice a vnit�ních v�cí bylo postaveno na 

vytvá�ení obrazu d�v�ryhodnosti �R, jakožto partnera ostatních �lenských zemí EU. 

V následující �ásti je shrnuto záv�re�né hodnocení dosažených zm�n a  p�ipomenutí  

nejd�ležit�jších mezník� na poli justice a vnit�ní bezpe�nosti.  

 Prvním impulsem k užší spolupráci na poli vnit�ní bezpe�nosti se stala v polovin� 70. 

let hrozba terorismu. �lenské státy se odhodlaly k mezivládní spolupráci v otázkách vnit�ní 

bezpe�nosti v rámci skupiny TREVI. O deset let pozd�ji dochází z iniciativy �ásti �lenských 

stát� Spole�enství k uzav�ení Schengenské provád�cí úmluvy, která si dala za cíl odstran�ní 

vnit�ních hranic uvnit� signatá�ských zemí. 



 Smlouva o Evropské unii zavádí nový rámec strukturálního uspo�ádání ve form� 

Evropské unie, který spo�ívá na t�ech pilí�ích. T�etí pilí� tvo�í spolupráce v oblasti justice a 

vnit�ních v�cí, která je založena na užší mezivládní form�, která je charakteristická zásadou 

jednomyslnosti u p�ijatých rozhodnutí.  Pravomoci Evropské komise, Evropského parlamentu 

a Soudního dvora byly zna�n� omezeny. Je d�ležité vnímat, že uplat�ování politiky v oblasti 

justice a vnitra bylo odlišné od provád�ní komunitárních politik. Podle Maastrichtské 

smlouvy postrádala oblast justice a vnit�ních záležitostí právní instrumenty, bylo vytvo�eno 

n�kolik nástroj� k provád�ní akcí v rámci t�etího pilí�e: spole�ná akce, spole�ný postoj a 

úmluva. D�ležité rovn�ž bylo ustanovení Evropského policejního ú�adu (Europol). V rámci 

Maastrichtské smlouvy je definována možnost p�emost�ni tj. možnost p�esunu ur�ité agendy 

do prvního pilí�e. �lenské státy si byly v�domy vzniklé situace a proto se po�ítalo 

s vyhodnocováním a spole�ným projednáváním na mezivládní konferenci. 

 Významné zm�ny v oblasti t�etího pilí�e p�inesla Amsterodamská smlouva, která  

pozm�nila Smlouvu o založení Evropského spole�enství a Smlouvu o Evropské unii 

(Maastrichtská smlouva). Záležitosti ob�anského práva, ud�lování azylu a problematika 

p�ist�hovalectví  byly p�evedeny do prvního pilí�e, zatímco policejní a soudní spolupráce 

v trestních v�cech z�stala v rámci t�etího pilí�e. Amsterodamská smlouva vymezuje zásadní 

místo v boji se zlo�inem Evropskému policejnímu ú�adu a  dochází k posílení jeho 

pravomocí. Unie dále stanovila hlavní cíl vytvo�ení prostoru svobody, bezpe�nosti a práva. 

Schengenský prostor, který byl vytvo�en mimo právní rámec Evropské unie na základ� 

iniciativy n�kterých �lenských stát�, byl definitivn� za�len�n do Smlouvy o Evropské unii a 

do Smlouvy o založení Evropského spole�enství. 

 Realizací ustanovení Amsterodamské smlouvy se zabýval Víde�ský ak�ní plán a 

bezprost�edn� navazující dokument Evropské rady z Tampere. Na zasedání v Tampere byly  

diskutovány otázky JHA a bylo to v�bec první zvláštní zasedání Evropské rady zam��ené 

pouze na tuto oblast. Výsledkem byl dokument opat�ení k efektivnímu vytvá�ení prostoru 

svobody, bezpe�nosti a práva.  

 Na fungování t�etího pilí�e m�ly zásadní vliv události z 11. zá�í 2001, kdy se otázka 

bezpe�nosti stala prioritou v rámci EU. Teroristické útoky na Spojené státy z 11. zá�í 2001 

p�im�ly Evropskou unii k výraznému posílení svých omezených schopností v oblasti boje 

proti terorismu. Došlo k p�ijetí komplexního Ak�ního plánu EU v boji proti terorismu 

poda�ilo se dosáhnout politické dohody v d�ležitých protiteroristických iniciativách, v�etn� 

zavedení celoevropského zatyka�e; posílení pravomocí Europolu a Eurojustu; p�ijetí spole�né 

EU definice terorismu a opat�ení pro zmrazení teroristických financí.   



 Postupn� dochází k ur�itému ustrnutí na poli protiteroristické agendy v rámci EU. 

Novou dynamiku do procesu boje proti terorismu vnesly až tragické události v Madridu z 11. 

b�ezna 2004. Na n� navazovala Deklarace Evropské rady proti terorismu z 25. – 26. b�ezna 

2004 a s ní spjatá nová vlna aktualizací Ak�ního plánu Rady EU, jejíž sou�asná fáze �lenské 

státy Unie pobízí prohlubovat spolupráci zejména v oblasti vým�ny informací zpravodajské 

povahy nebo vztahující se p�ímo k oblasti vynucování práva (zejména za pomoci již 

existujících struktur, jako je Europol, Eurojust, Pracovní skupina policejních ná�elník�, atd. – 

ale i prost�ednictvím nov� ustavené pozice protiteroristického koordinátora). 

 Interní analýzy Evropské komise zpracované po teroristických útocích v Madridu 11. 

b�ezna 2004, stejn� jako n�kolik analýz externích, však poukázaly na fakt, že protiteroristická 

politika EU trpí zna�ným implementa�ním deficitem, který je do zna�né míry zap�í�in�n 

nedostatkem pro-integra�ního uvažování v rámci t�etího pilí�e EU. Evropská unie si tato 

bezpe�nostní rizika uv�domuje a snaží se na n� postupn� reagovat, a to i formou smluvních 

dokument�, s cílem uvedená rizika minimalizovat a vytvo�it co nejširší bázi mezinárodní 

spolupráce (i se státy, které nejsou �leny EU). Orgány EU p�ijímají samostatné dokumenty, 

které doporu�ují �lenským stát�m spole�ný postup, opat�ení a participaci v mezinárodních 

konvencích 

 P�íprava �R na �lenství v EU a schengenském prostoru zahrnovala realizaci stovek 

legislativních a nelegislativních opat�ení, která modifikovala právní a institucionální 

prost�edí �R sm�rem k jeho zkvalitn�ní a k vytvo�ení p�edpoklad� operativní spolupráce 

uvnit� struktur EU. V pr�b�hu procesu p�ípravy �R na vstup do EU byla oblast bezpe�nosti 

poznamenána nár�stem agendy v oblasti vnit�ní bezpe�nosti v souvislosti s 11. zá�ím 2001. 

Lze konstatovat, že �eská republika se vypo�ádala s problematikou protiteroristických 

opat�ení nadmíru úsp�šn�, jakožto i se spln�ním úkol� v rámci kapitoly 24 Spolupráce 

v oblastech justice a vnit�ních v�cí, Schengen. Došlo k úsp�šnému p�evzetí komunitárního 

práva v oblasti azylové a vízové politiky, posílení ostrahy vn�jších hranic, došlo k posílení 

p�eshrani�ní spolupráce a ke stabilizaci justice, policie a správních struktur. Na druhou stranu 

pom�rn� malého pokroku bylo dosaženo v boji proti korupci. �eská republika se aktivn� 

zapojila do práce v rámci agendy justice a vnit�ních v�cí, jistá omezení zde jsou pouze co se 

týká finan�n� nákladných projekt�. 

 Záv�rem musím konstatovat, že to byly práv� d�vody vnit�ního ohrožení, které vedly 

�lenské státy k užší spolupráci na poli vnit�ní bezpe�nosti. Zpo�átku to byla hrozba terorismu, 

mezinárodního organizovaného zlo�inu a pašování drog, které p�inutily �lenské státy 

Spole�enství k mezinárodní form� spolupráce v rámci skupiny TREVI. V souvislosti 



s koncem studené války a rozpadem bipolárního sv�ta dochází k nár�stu po�tu uprchlík� 

sm��ujících do Unie. V polovin� 90. let se �lenské státy dohodly na uskute�n�ní p�esunu 

n�kterých témat z III. pilí�e do I. pilí�e. Posledním impulsem byly teroristické útoky, které 

�lenské stály p�inutily k rychlému p�ijetí nutných opat�ení a v této otázce zavládla na ur�itý 

�as politická shoda. Dnes v rámci JHA panuje shoda, že by se spolupráce �lenských zemí 

m�la ubírat sm�rem ke sjednocení výše trest�, p�íslušnosti soud�, podmínek extradice osob, 

posilování sou�innosti bezpe�nostních orgán� jednotlivých �lenských stát� a vzájemné 

vým�ny informací. 

 

SUMMARY 

 

 Third Pillar of the European Union in context of Czech Republic enjoying the 

European Union.  

 

  The above mentioned thesis is a description of development in the history and 

genesis of Justice and Home Affairs (JHA) and assessment of the problems of the framework 

of the area of European policy on Justice and Home Affairs in context of accession of The 

Czech republic to the European Union. 

 Chapter 1 concerns the roots of Justice and Home Affairs. With the growing problem 

of terrorism it was agreed on by the Member State governments meeting in ad hoc groups to 

the establishment of the Trevi Group.  The roots of cooperation was the Trevi Group and the 

Schengen Agreement. Later they agreed on immigration issues (these coordinated efforts 

culminated in  the Dublin Convention). 

 Chapter 2. is interested in the 1993 Maastricht Treaty which introduced for the first 

time a new law-making structure to deal with these questions based on inter-governmental 

cooperation, the so-called Third Pillar. In this chapter I describe changes which the Maastricht 

treaty on JHA cooperation brought to the situation after Maastricht. There is also an 

explanation concerning of the new function of cooperation in the framework of Third Pillar. 

 Chapter 3 concerns the events surrounding the Treaty of Amsterdam, which was 

signed on October 2, 1997, and entailed several important changes to EU cooperation on 

internal security, including some of the provisions impacting Europol. In 1999, the Treaty of 

Amsterdam moved some policy areas from the Third Pillar to the First Pillar. The creation of 

an Area of Freedom Security and Justice could not be developed using the intergovernmental 



machinery. The whole second part of the chapter 3 concerns the Vienna Action Plan to the 

Treaty of Amsterdam from 1998, and the conclusions of the European Council from Tampere. 

 Chapter 4 concerns the present question of international terrorism after September 11 

and EU reaction to the terrorist attacks. JHA Council started work on the ambitious anti-

terrorist agenda resulting in the anti-terrorism roadmap. 

 Chapter 5 is concerned with the access talks between the Czech Republic and the 

European Union, which were sucesfully concluded by the Czech Republic joining the EU in  

May, 2004.  It will also deal with the history of the negotiations and the implications of EU 

mechanisms on the policies for justice of the Czech Republic.  

 Chapter 6 will describe the current Czech anti-terrorist agenda which has assumed 

greater importance after the 9/11 bombings and the attacks in Madrid and London in the 

context of greater European security co-operation.   The Czech anti-terrorist agenda has been 

developed over the last five years and has developed close working relationships with other 

EU security organsations.  The Czech security services have developed a high level of  

operational effeciency as a result of the exchanges of information leading from their close 

relationships with other security services in the EU. 

  Chapter 7 will examine how successful the Czech Republic has been in integrating 

its policies with the EU and the current position of the Republic in relation to the third pillar.  
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Za téma své diplomové práce jsem si zvolil problematiku policejní a justi�ní 

spolupráce v trestních v�cech EU. Význam t�etího pilí�e EU vzrostl po teroristických útocích 

na New York a Washington z 11. zá�í 2001. �lenské státy Unie nyní kladou v�tší d�raz na 

ochranu své vnit�ní bezpe�nosti a tento fakt se projevil i ve vztahu k nov� p�ijatým �lenský 

zemím.  

  

Ve své práci bych cht�l sledovat 3. navzájem se prolínající roviny: 

 

1) VÝVOJ PROBLEMATIKY OTÁZKY POLICEJNÍ A JUSTI�NÍ SPOLUPRÁCE 

DO MAASTRICHTSKÉ SMLOUVY 

 

2) ROSTOUCÍ D�LEŽITOST TOHO, CO V SOU�ASNOSTI TVO�Í ,,III. 

PILÍ�OVOU AGENDU‘‘ V KONTEXTU N
KOLIKA VLN, SOUVISEJÍCÍCH 

S GLOBÁLNÍM VÝVOJEM V BEZPE�NOSTNÍ OBLASTI 

 

3) �ESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ SCHOPNOST ABSORBOVAT ZÁSADNÍ NÁR�ST 

III. PILÍ�OVÉ AGENDY V PR�B
HU PROCESU SVÉHO  P�ÍSTUPU K EU A 

PO N
M 

 

 To co se dnes nazývá III. pilí�ovou agendou za�ínalo relativn� skromn� a postupn� 

agenda nar�stala . V souvislosti s EU se hovo�í o konceptu III. "pilí��" (pillars): 

A� je n�kdy III. pilí� EU popisován jako "Policejní a soudní spolupráce v trestních 

v�cech" je zde t�eba up�esnit, že toto již dnes neplatí, nebo	  do n�j spadá agenda daleko 

�lenit�jší: 

•Ob�anství Unie 

•Základní práva a svobody a jejich ochrana 

•Azyl a migrace (aby r�zné zem� nekladla pro poskytnutí azylu jiná kritéria) 

•Soudní spolupráce v ob�anských v�cech (nap�. to, aby rozhodnutí soudu o sv��ení dít�te do 

pé�e jednoho z rodi�� po rozvodu nebylo v jiné zemi Unie zpochybn�no) 

•Soudní spolupráce v trestních v�cech 

•Organizovaný zlo�in 

•Obchod s lidmi 



•Drogy a další relevantní Ak�ní programy. 

�ada témat týkající se III. pilí�e je �ešena v souvislosti se Schengenským procesem 

(zahájeným od roku 1990); p�itom ne všechny zem� Unie se zapojily do systému stejn� 

hluboko. 

Zdá se být evidentní, že v nejbližší budoucnosti nebude možné spole�n� právn� 

regulovat oblast trestního práva hmotného z d�vodu velmi odlišných právních systém� v 

jednotlivých �lenských zemích EU (skutkové podstaty trestných �in�, úprava vým�ry trestu 

apod.). 

Proto vznikl koncept "Prostor svobody, bezpe�nosti a práva" (Area of Freedom, 

Security and Justice), což je ak�ní program, který si ve zkratce klade za cíl, aby navzdory 

rozdílným právním systém�m a dalším okolnostem poskytnout všem obyvatel�m zemí EU 

rovný p�ístup k bezpe�í a spravedlnosti.  

V uvedené souvislosti je t�eba zmínit, jakou roli zde hraje Rada EU, což je legislativní 

a výkonný orgán, který reprezentuje �lenské státy a m�že rozhodovat o všech otázkách 

integrace. 

Bez p�isp�ní globálních událostí, by byl vývoj III. pilí�ové agendy mén� dynami�t�jší, 

teroristické útoky po 11. 9. 2001 vnesly do procesu novou dynamiku. Bohužel je zde nutno 

konstatovat, že EU za�íná být v n�kterých ohledech pouze pasivním aktérem, který neochotn� 

reaguje na požadavky p�icházející zejména z USA (zavád�ní biometrických údaj� do 

osobních doklad�, vým�na údaj�  o cestujících na palubách letadel mezi EU a USA). Pokusím 

se obhájit tvrzení, že nebýt teroristických útok� na USA vypadala by dnes III. pilí�ová agenda 

jinak, skromn�ji. 

Pro �R znamenal zásadní nár�st III. pilí�ové agendy v samém záv�ru procesu jejího 

p�ístupu k EU nemalou zát�ž. A� stále ne�len, nemohla �R jinak než za chodu uskute��ovat 

konkrétní opat�ení v oblasti vnit�ní bezpe�nosti. V této souvislosti bych cht�l najít odpov�di 

na tyto otázky: 

-Do jaké míry byla �R ve svém úsilí úsp�šná?  

-Jak se na tomto procesu odrazil samotný vstup do Unie?  

-Jaké pozice �R zastává p�i vytvá�ení nových III. pilí�ových výstup�? 

-Jakým zp�sobem je formulována pozice �R v III. pilí�ové oblasti?  

-Jaký byl dopad uvedených opat�ení na státní rozpo�et? 

P�i hledání odpov�dí na uvedené otázky jsem oslovil zainteresované instituce v �R 

(odbor EU v rámci ministerstva spravedlnosti, odbor mezinárodní spolupráce a evropské 

integrace ministerstva vnitra, odbor azylové a migra�ní politiky MV, odbor ochrany 



obyvatelstva Generálního �editelství Hasi�ského záchranného sboru, Útvar odhalování 

organizovaného zlo�inu Služby kriminální policie a vyšet�ování policie �R a odbor Spole�né  

zahrani�ní a bezpe�nostní politiky MZV) 
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