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● Jaká je podle vás v Evropské unii úroveň vnitřní bezpečnosti v porovnání s jinými              

regiony světa? 

 

Je téměř nemožné srovnávat regiony, které mají naprosto odlišné parametry. Podle           

obecných kritérií a přesto, že demokratické systémy jsou z principu díky své otevřenosti             

zranitelnější než ty autokratické, je vnitřní bezpečnost EU jednou z jejích silných stránek.             

Přestože vnitřní bezpečnost je stále doménou suverénních zemí, míra koordinace a sdílení            

důležitých informací se od vlny teroristických útoků výrazně zlepšila. 

 

 

● Je v zájmu České republiky posílit ochranu vnější schengenské hranice proti           

nelegálním činnostem (například nelegální migraci, terorismu či pašování zboží)         

nebo stačí pro určité situace obnovit ochranu českých hranic? 

 

Samotný fakt, že zrušení vnitřních hranic schengenského prostoru nebylo paralelně          

doprovázeno posílením vnějších hranic a mechanismů jejich kontroly, je pro mnohé dodnes            

záhadou. Na nápravu chyb není nikdy pozdě a je evidentní, že posílení ochrany vnějších              

hranic EU v úzké součinnosti s ostatními evropskými zeměmi, které nejsou členy EU, je v               

přímém zájmu všech evropských zemí. Efektivní kontrola českých hranic proti nelegálním           

činnostem při prostupnosti nebo nedostatečné kontrole těch ostatních, je realizovatelná při           

vynaložení extrémních nákladů a omezení mnoha občanských svobod. 

 

 

● Jak by se posílení / obnovení ochrany mělo projevit v praxi? (například: podporou             

národních pohraničních složek, rozšiřováním unfirmovaného sboru FRONTEXu,       

nákupem techniky pro tuto agenturu, nebo změnou jejího fungování?) 

 

Posílení ochrany vnějších hranic EU a obecně vnitřní bezpečnosti je možné pouze            

při dostatečné vůli členských zemí delegovat nezbytné pravomoci na centrální úroveň. Ta je            

podmíněna existencí spravedlivého systému sdílení břemene. Navíc, pro ochranu         

evropských hranic jsou minimálně stejně důležitá opatření před hranicemi jako na         

samotných hranicích. Opatření před evropskými hranicemi vyžadují intenzivní spolupráci s          

třetími zeměmi směřující k účinné regulaci migračních toků. 

 

● Pro období 2021 - 2027 navrhuje Evropská komise zmnohonásobit rozpočet          

FRONTEXu s cílem vybudovat sbor o síle 10.000 příslušníků. Má česká vláda tento             

návrh podpořit, nebo má usilovat o zachování FRONTEXu v dnešní podobě (několik            

stovek stálých zaměstnanců plus cca 1.500 národních policistů “v záloze” pro případ            



krize)? 

 

Samotné posílení kapacit FRONTEX ani navýšení rozpočtu nezaručí efektivní kontrolu          

vnějších hranic EU. Pokud zůstane zachován systém, kdy členský stát na vnější hranici může              

omezit nebo úplně zakázat činnost agentury na svém území, bude-li to vyhovovat jeho             

zájmu, pokud nebude problematika vnitřní bezpečnosti řešena komplexně a v úzké           

součinnosti s existujícími kapacitami NATO, nepřinese jednostranná orientace na FRONTEX          

očekávaný efekt. 

 


