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EU a vnitřní bezpečnost: 
Policejní spolupráce, migrace 

a kyberbezpečnost

Všechny návrhy v oblasti vnitřní bezpečnosti vznikající na půdě Evropské 
komise se řídí tzv. Strategií bezpečnostní unie, která spatřila světlo světa 

v červenci 2020. [Pixabay]
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Otázka vnitřní bezpečnosti 
zůstává především v rukou 
členských států, EU ale 

spolupracuje v celé řadě oblastí. 
Které to jsou? A jaké plány má Unie 
do budoucna?

Evropská unie zastřešuje otázky 
vnitřní bezpečnosti pod politiku 
nazvanou „Migrace a   vnitřní 
záležitosti“ („Migration and Home 
Affairs“). Ta zahrnuje vše od společných 
pravidel schengenského prostoru 
„bez hranic“, policejní spolupráce, 
boje proti terorismu až po  společný 
přístup k nelegální migraci. Důležité 
je zdůraznit, že role EU, konkrétně 
unijních institucí včetně Evropské 
komise a různých agentur, je většinou 
pouze koordinační a podpůrná.

V současné době, v období 2020–
2025, se všechny návrhy v oblasti 
vnitřní bezpečnosti vznikající na půdě 
Evropské komise řídí tzv. Strategií 
bezpečnostní unie, která spatřila světlo 
světa v červenci 2020. Komise chce 
skrze ni „hodnotně podpořit členské 
státy při zajišťování bezpečnosti všech 
lidí žijících v Evropě“. Dokument 
nicméně nepředstavuje hotovou 
komplexní strategii, ale spíše rámec 
a  časový harmonogram, podle kterého 
vznikají další nové návrhy a iniciativy.

Strategie se soustředí na boj 
proti terorismu a organizovanému 
zločinu, prevenci a odhalování 
hybridních hrozeb, zvyšování 
odolnosti kritické infrastruktury či   
podporu kybernetické bezpečnosti, 
výzkumu a inovací. „Pomocí 
nové strategie spojujeme všechny 
články k  vybudování reálného 
bezpečnostního ekosystému,“ 
prohlásil místopředseda Komise 
Margaritis Schinas.

Strategie bezpečnostní unie má 
podle českého ministerstva vnitra 
ambici vytvořit zastřešující rámec pro 
všechny dílčí strategie bezpečnostní 
politiky EU a snaží se o ještě užší 
propojení mezi vnitřní a vnější 
bezpečností.

VNITRO A SPOLUPRÁCE 
BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK

Schengenský prostor, hranice a víza

Schengenský prostor je území 
bez vnitřních hranic, kde se mohou 
obyvatelé EU a legální návštěvníci 
z  jiných států pohybovat bez nutnosti 
kontrol při cestách mezi jednotlivými 
zeměmi. Státy Schengenu mají také 
společný systém kontroly vnějších 
hranic – jejich překračování funguje 
na základě Schengenského hraničního 
kodexu. Společná je také vízová 
politika.

Klíčové je sdílení informací mezi 
státy a úřady. K  tomu napomáhá 
Vízový informační systém (VIS), 
v   rámci nějž státy sdílejí např. data 
o žádostech o víza, a Schengenský 
informační systém (SIS II) uchovávající 
data o  lidech podezřelých z trestných 
činů nebo neoprávněného pobytu, 
pohřešovaných osobách či ukradeném 
majetku. Oba systémy, stejně jako 
databázi otisků prstů žadatelů o azyl 
EURODAC, řídí Evropská agentura 
pro provozní řízení rozsáhlých 
informačních systémů v  prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva (EU-
LISA).

V roce 2022 mají začít fungovat dva 
dodatečné systémy – automatizovaný 
Systém vstupu a výstupu (EES) 
zaměřený na registraci cestujících 
ze třetích zemí a Evropský systém pro 
cestovní informace a povolení (ETIAS) 
sloužící k odhalení nebezpečných 
osob ještě před jejich vstupem do EU.

V červnu 2021 představila Evropská 
komise návrh reformy schengenského 
prostoru, který počítá s větší  
spoluprací členských zemí a  reaguje 
na události spojené s pandemií a 
uzavíráním hranic. Nová opatření 
mají zlepšit i kontrolu nad vnějšími 
hranicemi.

Spolupráce bezpečnostních složek

Aby bylo možné efektivně 
bojovat s přeshraničním zločinem 

a  terorismem v EU, bezpečnostní 
složky v jednotlivých členských 
zemích musí spolupracovat. Unie jim 
pro to poskytuje platformu.

Ve středu unijní podpory leží 
Agentura EU pro spolupráci v oblasti 
prosazování práva (Europol). Ta 
národním orgánům nabízí expertízu 
a  operační podporu v  otázce 
předcházení a boje se závažnou 
trestnou činností, terorismem 
a  dalšími formami zločinů. Jedná se 
o centrum sdílení klíčových informací 
– k tomu slouží například Informační 
systém Europolu (EIS). K  operační 
koordinaci mezi Europolem, 
členskými státy a  státy mimo EU při 
řešení kriminálních aktivit pak slouží 
speciální středisko.

Podle Evropské komise je nutné 
ke skutečně efektivnímu posílení 
evropské vnitřní bezpečnosti mimo 
jiné posílit právě i Europol. V prosinci 
2020 proto navrhla dát mu dodatečné 
pravomoci. „Navrhujeme dát Europolu 
moderní nástroje a prostředky, aby 
mohl podporovat členské státy během 
vyšetřování kriminality,“ uvedla tehdy 
eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva 
Johanssonová. Agentura by měla 
lépe spolupracovat se soukromými 
firmami a dalšími unijními orgány 
nebo být schopná analyzovat větší 
množství dat.

Boj proti terorismu a radikalizaci

Mezi nejzávažnější přeshraniční 
hrozby pro EU patří terorismus. 
Unie se v rámci evropské spolupráce 
společně soustředí na tři hlavní oblasti 
– předcházení radikalizaci, ochrana 
lidí a kritické infrastruktury a boj  
s financováním terorismu.

I když byly poslední roky 
z  hlediska teroristických útoků 
relativně „klidné“, tato hrozba nikam 
nezmizela. Evropská komise proto 
v prosinci 2020 představila novou 
Protiteroristickou agendu. Nové plány 
razící heslo „předvídat, předcházet, 
chránit a reagovat“ mají za úkol 
zintenzivnění boje proti terorismu 
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a násilnému extremismu, zvýšení 
odolnosti EU a „pomoc členským 
státům lépe předvídat teroristické 
hrozby, předcházet jim, reagovat 
na  ně a chránit občany“. EU má lépe 
využívat nové technologie, ochraňovat 
hranice a více se zaměřit na rychlé 
odstraňování teroristického obsahu 
na internetu.

Boj proti organizovanému zločinu 
a obchodu s lidmi

Se společným bojem proti 
organizovanému zločinu, zneužívání 
lidí a obchodování s nimi pomáhají 
na evropské úrovni tři agentury – 
kromě Europolu se jedná o Agenturu 
EU pro justiční spolupráci v trestních 
věcech (Eurojust) a  Agenturu EU 
pro vzdělávání a výcvik v oblasti 
prosazování práva (CEPOL). 
Konkrétně Europol každé čtyři roky 
připravuje analýzu hrozeb závažného 
a organizovaného zločinu v unijních 
zemích (EU SOCTA).

Analýza pro rok 2021 se stala 
základním kamenem nové strategie, 
kterou v dubnu představila Evropská 
komise. Strategie má podobu 
pětiletého programu na podporu 
vymáhání práva v Evropě. „Díky 
opatřením, která navrhujeme, 
přejdeme od  příležitostné policejní 
spolupráce ke stálým policejním 
partnerstvím a budeme sledovat 
peníze, abychom zadrželi pachatele 
trestné činnosti prostřednictvím 
finančního vyšetřování,“ uvedla 
komisařka Johanssonová. Speciální 
pozornost si vysloužilo obchodování 
s lidmi, ke kterému Komise představila 
zvláštní strategii. 

MIGRAČNÍ A AZYLOVÁ 
POLITIKA

Legální migrace a integrace

Komplexní politika legální migrace 
a integrace lidí ze zemí mimo EU se 
na evropské úrovni teprve vytváří, to 
ale platí v podstatě o všech oblastech 

společné migrační a azylové politiky. 
V otázce legální migrace už fungují 
společná pravidla týkající se například 
pracovních povolení, trvalých pobytů 
nebo studia.

V listopadu 2020 Komise 
představila Akční plán integrace 
a  inkluze na období 2021–2027, který 
se soustředí na společný přístup 
ke  vzdělání, zaměstnání, zdravotní 
péči a bydlení cizinců s cílem 
zajistit jejich co nejhladší integraci 
do evropské společnosti.

Společný evropský azylový systém

Evropská unie má společnou 
zodpovědnost poskytnout ochranu 
uprchlíkům, kteří unikají před 
pronásledováním ve svých zemích 
a  hledají azyl v Evropě. I když 
dlouhodobý a udržitelný azylový 
systém zatím neexistuje, EU se určitými 
společnými pravidly řídí. Mezi ty patří 
například tzv. dublinský systém, což je 
označení pro mechanismus, kterým je 
v rámci EU určován jediný stát, který 
projedná žádost cizince o mezinárodní 
ochranu a ve věci rozhodne.

V rámci EU funguje Evropský 
podpůrný úřad pro otázky azylu 
(EASO), jehož úlohou je usnadňovat, 
koordinovat a posilovat praktickou 
spolupráci mezi členskými státy 
v mnoha aspektech azylové 
problematiky. Státy EU se v červnu 2021 
dohodly s Evropským parlamentem 
na posílení tohoto úřadu, které má 
zefektivnit řízení s žadateli o azyl. 
Z úřadu do budoucna vznikne Azylová 
agentura EU.

Neregulérní migrace a návratová 
politika

Vedle legální migrace a pomoci 
uprchlíkům nicméně existuje také 
migrace neregulérní (nelegální). 
Společné evropské úsilí se v této 
oblasti soustředí především na boj 
s  pašováním migrantů, stejně jako 
na  chranu a kontrolu vnějších hranic. 
K tomu všemu slouží Evropská 

pohraniční a pobřežní stráž (Frontex). 
Ta se nicméně v letech 2020 a 2021 
potýká s kritikou, že svoji roli nezvládá.

Další společnou oblast představuje 
návratová politika, tedy navracení 
nelegitimních migrantů či žadatelů 
o  azyl zpět do země původu. Komise 
preferuje dobrovolné návraty , což dala 
najevo představením nové strategie 
v dubnu 2021.

V realizaci návratů a   dalších 
oblastí společné migrační a azylové 
politiky EU finančně pomáhá Azylový, 
migrační a integrační fond (AMIF).

Nový pakt o migraci a azylu

Azylová a migrační politika je 
na úrovni EU velice citlivým tématem. 
Politika zůstává především v rukou 
jednotlivých členských států. Nicméně, 
i přesto vyvstává potřeba řešit tuto 
problematiku na celoevropské 
úrovni, což ukázala poslední migrační 
krize, kvůli které vyplul na povrch  
fakt, že EU není jako celek schopná 
nelegální migraci efektivně řešit. 
Neefektivita v této oblasti a zároveň 
neschopnost jednotlivých členských 
států se dohodnout, se tehdy projevila 
především u relokačních kvót.

Hlavní iniciativa v řešení otázky 
migrace přišla ze strany Evropské 
komise, která v září 2020 představila 
Nový pakt o migraci a azylu. Ten 
má zakotvit takové mechanismy, 
které zajistí hladké řešení v případě 
příchodu další takové krize, jakou EU 
zažila v letech 2015–2016. Pakt má 
reagovat na potřeby států ležících 
na  hranicích Unie, volajících po větší 
solidaritě, ale zároveň vytvořit taková 
pravidla, se kterými budou ochotné 
souhlasit i zbylé členské státy.

Samotný Pakt se zaměřuje na tři 
dimenze. První je vnější dimenze, 
která se týká především spolupráce se 
třetími zeměmi, odkud často pocházejí 
lidé následně ilegálně migrující 
do  Evropy. Druhá dimenze řeší právě 
správu vnějších hranic a jednotných 
procedur při jejich přechodu. Poslední 
dimenze se zaměřuje na samotné 
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ustanovení vnitřních pravidel tak, aby 
odpovědnost za přicházející migranty 
dopadala přibližně rovnoměrně 
na všechny členské státy. Právě 
otázka převzetí zodpovědnosti je 
však hlavním jablkem sváru mezi 
jednotlivými členy.

Ohledně Paktu budou v dalších 
letech na pořadu dne mnohá jednání 
a jeho finální podoba se bude zřejmě 
výrazně měnit. Nicméně, už nyní 
dochází ke kritice z různých stran, 
a to především kvůli ústupkům, které 
Komise v Paktu udělala na základě 
tlaku ze strany Visegrádské čtyřky. 
Dle hnutí Amnesty International 
(AI) při takových ústupcích Pakt 
upřednostňuje „zvyšování zdí a plotů“ 
před solidaritou s lidmi prchajícími 
před nebezpečím ze svých zemí. 
Jinými slovy se Unie více zaměřuje 
na bezpečnost a zapomíná na lidi.

Motivací EU ke konstruktivnímu 
jednání by mělo být také chování 
ze  strany Turecka. I přes existenci 
dohody EU s Tureckem z roku 2016 
dochází k jejímu častému porušování. 
A to například v únoru 2020, kdy 
Turecko otevřelo migrantům své 
hranice pro cestu do Evropy. V roce 
2021 se zvýšila snaha Turecka řešit 
konflikty s EU zejména dialogem, 
avšak i přesto je evidentně potřeba, 
aby se Unie měla na pozoru, jelikož pro 
prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana 
jsou změny v přístupu k ní více než 
typické. Navíc, situace okolo pandemie 
covidu-19 zhoršuje ekonomickou 
situaci Turecka, a tak i finanční zátěž 
při péči o migranty na jeho území.

V souladu s principy představenými 
v Paktu se EU rozhodla obnovit vztahy 
se zeměmi Severní Afriky a  Blízkého 
východu, a to na základě dokumentu 
vydaného v únoru 2021. Hlavním 
cílem partnerství má být zajištění 
stability, do čehož spadá právě i otázka 
migrace z tohoto regionu. I zde je však 
EU vyčítáno zaměření na externalizaci 
kontrol hranic a  přesunutí řešení 
migrace mimo své území.

Česká republika je na evropské 
úrovni mezi státy, které dlouhodobě 

odmítají tzv. uprchlické kvóty. I z toho 
důvodu čeští politici a političky často 
volali po změnách unijní migrační 
a  azylové politiky. Takové změny má 
přinést právě Nový pakt o migraci 
a azylu.

Česká vláda zdůrazňuje, že 
tuto snahu obecně vítá, nicméně 
negativně se staví k navrhovanému 
mechanismu solidarity. Ten podle 
ní až moc připomíná právě tak 
Českem neoblíbené relokační kvóty. 
Naopak pozitivně se staví ke snaze 
o  zefektivnění hraničních procedur 
a navracení. Současně také klade 
důraz na spolupráci se třetími zeměmi 
a řešení nelegální migrace mimo 
EU. Česku se nezamlouvá posílení 
pravomocí Komise na úkor Rady, která 
by ideálně měla být více zapojena. Této 
pozici vlády následně vyjádřil podporu 
Parlament ČR, konkrétně Výbor pro 
evropské záležitosti.

KYBERNETICKÁ 
BEZPEČNOST

Bezpečná digitální transformace

EU se v posledních letech čím dál 
více zaměřuje (minimálně ve svých 
ambicích) na digitální transformaci. 
S tou přirozeně souvisí kybernetická 
bezpečnost, která se týká mnoha 
oblastí. Jednou z  nich jsou například 
5G sítě – Evropská komise vydává 
doporučení členským státům, 
jak k  jejich budování přistupovat 
bezpečně.

Unijní spolupráce v kybernetické 
bezpečnosti se opět týká především 
sdílení dat a zkušeností na společné 
platformě. Právě v tom pomáhá 
Agentura Evropské unie pro 
kybernetickou bezpečnost (ENISA), 
která státům poskytuje svou expertízu.

Evropská komise v prosinci 
2020 zveřejnila „Strategii EU 
pro kybernetickou bezpečnost 
v digitální dekádě“, ke které se 
postupně vyjadřují také další 
instituce. Strategie se zaměřuje na tři 
hlavní oblasti. První z   nich se týká 

„odolnosti, technologické suverenity 
a leadershipu“ EU v  kybernetické 
bezpečnosti, druhou představují 
„operační kapacity k  prevenci, 
odstrašování a reakci“ na  kybernetické 
hrozby (sem patří i plány vybudovat 
Společnou kybernetickou jednotku 
JCU), třetí oblast se týká „spolupráce 
vedoucí ke globálnímu a otevřenému 
kyberprostoru“. V roce 2021 se 
na světlo světa dostaly také ambice EU 
regulovat umělou inteligenci.

Boj proti kybernetickým zločinům

Kybernetické zločiny souvisí 
se všemi ostatními typy vnitřní 
bezpečnosti. Mnoho druhů 
trestné činnosti, včetně terorismu, 
obchodování s lidmi, pohlavního 
zneužívání dětí a obchodu s drogami, 
se totiž přesunulo do online světa nebo 
je internetové prostředí usnadňuje. 
V důsledku toho má většina trestních 
vyšetřování digitální složku. 
Konkrétně agentura Europol má své 
vlastní Středisko pro kybernetické 
zločiny (EC3).

Společné unijní zákony 
a  aktivity se zaměřují na zlepšování 
prevence, vyšetřování a stíhání 
kybernetických zločinů, budování 
kapacit bezpečnostních složek 
a soudnictví a spolupráci s průmyslem 
na posilování a ochraně obyvatel.

Regulace digitálního prostředí

Kybernetická bezpečnost není 
jen o  potlačování zločinů, ale také 
o regulaci neustále se vyvíjejícího 
digitálního prostředí. EU v současné 
době jedná o balíčku dvou dlouho 
očekávaných a v prosinci 2020 
představených nařízeních – aktu 
o digitálních službách a aktu 
o  digitálních trzích. Jejich cílem je 
vytvoření závazných pravidel nejen 
pro internetové giganty a celosvětově 
rozšířené online platformy včetně 
sociálních sítí, ale pro všechny, kdo 
působí v internetovém prostředí.  



SPECIAL REPORT | EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA: VÝZVY, PŘÍLEŽITOSTI A BUDOUCNOST | EURACTIV 8

S oučasné zaujetí pandemií 
COVID-19 přispívá 
k  odpolitizování tématu 

migrace a azylu, a to je situace, která 
nahrává vyjednáváním mezi státy. 
Dělící čáry nicméně stále existují, 
píše Vít Novotný.

Vít Novotný je analytikem Centra pro 
evropská studia Wilfrieda Martense.

Když byla Ursula von der Leyenová 
v létě roku 2019 zvolena předsedkyní 
Evropské komise, vytyčila pokrok 
v  reformách evropské migrační 
a  azylové politiky za jeden ze svých 

hlavních cílů. Jakého pokroku Evropská 
unie v této oblasti dosáhla do nynějška, 
necelé dva roky od jmenování nové 
Komise?

Středobodem migračních reforem 
se stal Nový pakt o migraci a azylu. 
Nový pakt je rozsáhlým souborem 
legislativních a nelegislativních 
opatření, týkajících se jak vnitřní, tak 
vnější dimenze azylových a migračních 
politik EU. Komise představila jádro 
návrhů pro oblast azylu v září roku 
2020, a od té doby postupně představuje 
další reformní návrhy.

Již prezentované jádro návrhů 
se vztahuje především k oblasti 

neregulérní migrace a azylu. Okolo 
95 procent přistěhovalectví do EU 
se odehrává na legálním základě. 
Rozpory však vzbuzuje neautorizované 
či neregulérní přistěhovalectví, i když 
představuje pouze malou menšinu 
celkového objemu imigrace.

Hlavní důvody pro neregulérní 
přistěhovalectví do EU jsou dva. 
Zaprvé je to tzv. ekonomická migrace 
z chudších třetích zemí. Zadruhé pak 
potřeba mezinárodní ochrany, tedy 
nejčastěji azylu. Ti, kdo přicházejí 
do EU neregulérně z ekonomických 
důvodů, by na azyl dosáhnout neměli. 
Efektivně rozlišit mezi těmito dvěma 

Nový pakt o migraci a azylu: Tři 
možné scénáře

K O M E N T Á Ř

UPOZORNĚNÍ: Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce EURACTIV.cz

V Í T  N O V O T N Ý

Uprchlíci a migranti z požárem zničeného tábora Moria na řeckých 
ostrovech, září 2020  [EPA]
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kategoriemi a deportovat ty, kdo by měli 
být urychleně vráceni domů, je však 
dlouhodobě největším problémem 
unijní migrační politiky.

Současný nefunkční azylový systém 
vede k tomu, že státy na jihu Evropy 
neregistrují všechny nově příchozí 
osoby a tak se zbavují zodpovědnosti. 
Z logiky současné legislativy vyplývá, 
že tyto státy, a zvláště některé z jejich 
ostrovů, fungují jako nárazníkové 
pásmo Unie. Dotčené země se však 
tohoto úkolu zhošťují jen neochotně. 
To platí i přes důsledné kontroly, které 
na turecké hranici provádí řecká vláda.

Důsledkem je spontánní pohyb 
migrantů v rámci schengenského 
prostoru, mnohonásobné žádosti 
o azyl v různých zemích, plýtvání 
administrativními a finančními zdroji, 
bezpečnostní rizika na celém území 
EU včetně Česka, kontroly na vnitřních 
hranicích, které narušují obchod 
a volný pohyb osob, a celkový dojem, že 
azylová a migrační politika Unie není 
pod kontrolou.

Balík návrhů Nového paktu 
pokrývá řadu oblastí. Co se týče 
azylu a neregulérní migrace se Pakt 
především snaží posílit spolupráci se 
třetími zeměmi, a to zainteresováním 
zemí původu na tom, aby předcházely 
neregulérní migraci, poskytovaly 
pracovní příležitosti doma a přijímaly 
zpět ty migranty, kteří se nelegálně 
pokusili přicestovat do Unie, nemají 
nárok na azyl a byl jim poté přikázán 
návrat do domovské země. Za druhé 
navrhuje Komise zavedení procedur 
na hranicích, které by umožnily 
rychlé roztřídění lidí, se kterými bude 
prováděno normální azylové řízení, 
a těch, kteří by měli být urychleně 
vráceni. Třetím okruhem je poměrně 
složitý solidární mechanismus, který 
by žádnou zemi nevyjmul z povinnosti 
pomáhat hraničním státům EU 
pod migračním tlakem, který však 
obsahuje volbu mezi různými druhy 
pomoci. Patří mezi ně relokace 
žadatelů o azyl, navracení migrantů 
do země původu za pomoci takzvaných 
„patronátů nad návraty,“ a za určitých 

okolností také materiální, personální 
a logistická pomoc těmto státům, a to 
také prostřednictvím společné unijní 
azylové agentury (EUAA).

Předložené návrhy dávají přednost 
pomoci mezi členy EU na dobrovolné 
bázi. Avšak v případě nedostatku 
dobrovolné solidarity či v případě 
opravdu rozsáhle krize by Komise 
vyžadovala, aby členské státy buď 
relokovaly část migrantů, nebo se ujaly 
návratů migrantů do zemí původu.

Navržený nástroj, patronáty nad 
návraty, předpokládá, že pomáhající 
země převezme zodpovědnost 
za  repatriace migrantů do země 
původu, a to přímo ze země prvního 
vstupu migrantů do EU. Komise však 
také navrhuje, aby tito migranti byli 
přesunuti právě do pomáhající země, 
nepovede-li se návrat ze země prvního 
vstupu do osmi měsíců. Česká vláda 
by například po určité době musela 
přivézt senegalského migranta na svoje 
území, pokud by se nepodařilo ho 
navrátit do Senegalu ze země vstupu, 
tedy například Itálie. Česko by bylo 
zodpovědné za jeho repatriaci, a to 
za pomoci Frontexu a dalších unijních 
agentur. Komise v návrzích neurčila, zda 
dané osoby by na území zodpovědného 
státu byly uzavřeny do uprchlických 
zařízení. Současná evropská legislativa 
však omezuje celkovou dobu, po kterou 
je možné držet běžence v detenci.

Nový pakt také obsahuje doporučení 
ke zvýšení počtů uprchlíků, které by 
státy Unie měly přesídlovat přímo 
z oblastí postižených konflikty. Zahrnuje 
reformu schengenského zřízení, která 
spočívá v elektronizaci a propojenosti 
databází, ve kterých se shromažďují 
data o lidech přicházejících do EU i těch 
odcházejících. Členské státy, Česko 
nevyjímaje, a Evropský parlament také 
již v principu odsouhlasily reformu 
systému pracovních povolení pro 
kvalifikované pracovníky, která umožní 
snadnější přesun pracovníků mezi 
zaměstnavateli i mezi zeměmi EU.

Mimo Nový pakt již probíhá 
posilování role a kapacit Frontexu v 
ochraně hranic Evropy i při deportacích, 

konečnou zodpovědnost za návraty má 
však stále každá členská země sama. 
Dohody s tranzitními zeměmi, jako jsou 
Turecko, Maroko či Libye, které jsou 
úhelným kamenem při předcházení 
neautorizované migraci, také nijak 
nezávisejí na návrzích Paktu.

NOVÁ KOMISE, 
NOVÝ PŘÍSTUP

Přístup Komise von der Leyenové 
k formování azylové politiky EU se 
zásadně liší od přístupu Evropské 
komise Jeana-Clauda Junckera, která 
byla v úřadu mezi lety 2014 a 2019 
a která se vyznačovala direktivním 
přístupem k  návrhům v oblasti azylu. 
Již před plným propuknutím migrační 
krize zvažovala myšlenku zavést 
systém povinného přerozdělování 
žadatelů o  azyl v rámci EU. Tuto 
myšlenku následně prosadila, 
a  to po  souhlasu většiny států EU, 
zavedením dočasných kvót v roce 
2015. Chtěla ji zavést i trvale za pomoci 
nové legislativy, kterou předložila 
v roce 2016, a  která byla součástí 
neúspěšného pokusu o celkovou 
reformu unijní azylové politiky.  Důraz 
byl právě na  přerozdělování žadatelů 
o azyl a sdílení břemene mezi všemi 
členskými státy. Je nutné uvést, že 
během úřadování Junckerovy Komise 
se její priority změnily. Byl to předseda 
Juncker, kdo v roce 2016 podpořil 
migrační dohodu s Tureckem a kdo 
ke konci svého mandátu politicky 
podporoval posílení evropské 
pohraniční stráže Frontex.

Nová Komise pod vedením von 
der Leyenové zaujala odlišný přístup. 
Von der Leyenová posílila dohled 
nad legislativními návrhy i politický 
profil celé oblasti tím, že jmenovala 
hned dva členy Komise, kteří mají 
migraci na starost. Švédská socialistka 
Ylva Johanssonová dostala do vínku 
portfolio vnitřních záležitostí. Řecký 
lidovec Margaritis Schinas se stal 
místopředsedou Komise pro „podporu 
našeho evropského způsobu života“. 
Navíc se nynější Komise, poučená 
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neúspěchy té předchozí, rozhodla 
k rozsáhlým konzultacím se členskými 
státy ještě před tím, než představila 
svoje reformní návrhy. Tento přístup se 
odrazil v názvu balíku opatření. „Nový 
pakt o migraci a azylu“ sice není žádným 
paktem, neboť je na něm „podpis“ pouze 
Evropské komise (jedná se o nezávazné 
sdělení Komise), a členských států zatím 
nikoliv, přesto má toto označení být 
ukázkou konsenzuálního charakteru 
a vyváženosti návrhů.

Zodpovědní komisaři navíc 
zdůrazňují, že žádná země nebude 
přehlasována v otázce, kterou by 
považovala za zásadní. Zdá se, že 
diplomati členských zemí se na tomto 
postoji kolektivně shodují.

POZICE HLAVNÍCH AKTÉRŮ 

Evropský parlament již vyhlásil 
připravenost k jednání o návrzích 
Komise. Dá se předpokládat, že 
Parlament bude mít zájem na přijetí 
Paktu, protože si je vědom politických 
a bezpečnostních rizik, která pramení 
ze současného stavu. Paktu vyjádřil již 
podporu Úřad Vysokého komisaře OSN 
pro uprchlíky. Neziskové organizace 
se naopak obávají, že ustanovení 
Paktu sníží procedurální a materiální 
standardy pro uprchlíky. Mezi tyto 
organizace patří například Evropská 
rada pro uprchlíky a exulanty (ECRE) či 
české Sdružení pro integraci a migraci.

Klíč k přijetí návrhů však drží 
kolektivně členské země. S odezněním 
migrační vlny z let 2015 až 2016 
se neregulérní migrace dostala 
na  mnohem nižší místo v  citlivosti 
v řadách evropské veřejnosti a  mezi 
politiky. I současné zaujetí pandemií 
COVID-19 přispívá určitému 
odpolitizování tématu, a to je situace, 
která nahrává vyjednáváním mezi 
státy. Dělící čáry nicméně stále existují, 
a probíhají různě napříč Unií.

SOLIDARITA 
A JIHOEVROPSKÉ ZEMĚ

Otázka solidarity a sdílení břemene 

zůstává nejostřejším předmětem sporu. 
Obrysy této evropské debaty jsou stále 
částečně ustálené na pozicích z  roku 
2015. Současnou situaci ohledně 
azylové reformy tak označují někteří 
pozorovatelé za zamrzlý konflikt.

Pět jižních hraničních států, tedy 
Řecko, Kypr, Malta, Itálie a Španělsko, 
podmiňují svůj souhlas se zavedením 
hraničních procedur přijetím silného 
a trvalého solidaritního mechanismu. 
Tato skupina zemí ve skutečnosti 
není s předloženým solidárním 
návrhem spokojena, neboť ho považuje 
za  nedostatečný. Přála by si mnohem 
více automatický systém, ideálně 
přerozdělující všechny příchozí.

V diskusích o solidaritě jde tedy 
jižním státům výhradně o redistribuci 
osob či o pomoc s navracením lidí 
do  domovských zemí. Tyto státy také 
bojují za zkrácení doby, po kterou by 
běženci, za jejichž návrat převezme 
zodpovědnost pomáhající země, museli 
zůstat na jejich území.

Je tomu tak proto, že bez relokací 
a bez pomoci s repatriacemi by 
exponovaným zemím zůstali na starosti 
všichni registrovaní nelegálně příchozí. 
Hraniční státy by žadatelům buď 
musely poskytnou azyl, či by bylo 
na nich, aby se dané osoby pokusily 
navrátit do domovských zemí, což je 
administrativně, finančně i politicky 
náročná činnost. Většina migrantů 
by se hromadila jen v těchto několika 
státech, které leží na jižních částech 
unijní hranice.

SOLIDARITA A OSTATNÍ 
ZEMĚ EU

Státy především západní a severní 
Evropy naopak podmiňují svůj 
souhlas s navrhovaným solidárním 
mechanismem zavedením důsledných, 
stálých a povinných hraničních 
procedur.

Státy střední a východní Evropy, 
včetně Česka, ale také třeba Rakouska 
a Slovinska, odmítají, aby součástí 
povinných solidárních opatření byly 
jakékoliv redistribuce osob. Řada zemí 

z tohoto tábora se verbálně vyhraňuje 
proti takzvaným povinným kvótám, 
i  když Komise vysvětluje, že povinnou 
redistribuci žadatelů o azyl přímo 
nenavrhla. Nicméně je faktem, že 
„permanentní efektivní solidarita“ 
by v krizových situacích vedla 
k  přemísťování migrantů na území 
všech nehraničních států EU za pomoci 
buď relokací, nebo patronátů nad 
návraty. Rozsah této efektivní solidarity 
by byl dán rozsahem oné migrační 
krize.

Problematická tak pro tyto 
státy zůstává především myšlenka 
povinnosti přesouvat po určité době 
osoby určené k návratu na vlastní 
území. Státy jako Česko tak dlouhodobě 
podporují flexibilní přístup k solidaritě, 
který by umožnil volbu při výběru 
nabízené pomoci a podtrhují zásadní 
roli unijních agentur a finančních 
nástrojů jako hlavní nástroj pomoci 
státům pod silným migračním tlakem.

Česko i ostatní visegrádské země 
se také v debatách snaží zaujímat 
diplomatičtější přístup, než tomu bylo 
donedávna. Například svoji nechuť 
k patronátům nad návraty vyjadřují 
spíše opatrně. Ve veřejné debatě 
v  Česku i ostatních dotčených zemích 
se tato forma solidarity téměř vůbec 
nepřetřásá, a to zřejmě i kvůli tomu, 
že politikům by se jen těžko dařilo 
obhajovat obecnou podporu návratové 
politice EU za situace, kdy k této 
návratové politice nechtějí přispívat.

O něco širší je pak okruh zemí, 
pro které jsou relokace osob pouze 
krajním řešením. Do tohoto tábora 
patří především baltské země, Dánsko, 
Nizozemsko či Rumunsko. Tyto 
země poukazují na to, že ze členství 
v schengenském mechanismu vyplývá 
hraničním zemím povinnost registrovat 
všechny běžence a že poskytnutím 
bezpodmínečné solidarity, ať již formou 
relokací či patronátů nad návraty, by 
zmizela motivace hraničních zemí 
přebírat nad příchozími osobami 
a  ochrannou hranic zodpovědnost. 
Místo relokací a patronátů nabízí tato 
skupina především materiální, finanční 
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a odbornou pomoc, s tím, že jakékoliv 
redistribuce osob by se měly omezit jen 
na případy nejkrajnější nouze. 

Zbývající členové EU jsou vcelku 
pro přijetí mechanismů solidarity. Patří 
mezi ně například i Irsko, Portugalsko či 
Bulharsko. Německo až do posledních 
minut před publikací návrhů 
vyvolávalo dojem, že se v Novém paktu 
objeví povinná redistribuce azylantů. 
Nakonec tomu tak nebylo. Jako země, 
která dlouhodobě obdržuje nejvyšší 
počet žádosti o azyl, má Německo spolu 
s Francií zájem na rozprostření břemena 
po celé EU a na tom, aby země jako Itálie 
zabraňovaly pohybům běženců dále 
na sever, a to právě především pomocí 
povinných hraničních procedur 
ve státech na vnější unijní hranici.

K Německu či Francii se v tomto 
ohledu řadí také například Belgie, 
Lucembursko, Nizozemí a Švýcarsko 
(které je součástí schengenské zóny). 
Jejich ministři nedávno napsali dopis 
Evropské komisi, ve kterém si stěžují 
na to, že řecké úřady nezapisují běžence 
do databází, a že je dokonce vybavují 
cestovními dokumenty k tomu, aby 
tito lidé mohli pokračovat v další cestě 
do nitra Unie a žádat o azyl tam.

BALÍČKOVÝ ČI POZVOLNÝ 
PŘÍSTUP

Důležitá debata se rozvinula také 
o tom, zda přijmout balík legislativních 
opatření najednou, anebo po částech. 
Jak Evropská komise, tak Evropský 
parlament by preferovaly přijetí 
návrhů po částech. Je tomu tak proto, 
že tyto instituce by byly vděčny 
za aspoň částečné zlepšení současného 
nefungujícího azylového a migračního 
mechanismu.

Téměř všechny členské státy EU 
nicméně trvají na přijetí legislativních 
návrhů najednou. Je tomu tak proto, 
aby mohly podmínit souhlas s balíkem 
reforem přijetím těch návrhů, které 
jsou pro ně důležité. Z  hlediska 
severo a západo-evropských zemí 
by balíčkový přístup napomohl 
tlaku na to, aby hraniční státy řádně 

registrovaly příchozí migranty 
a  zabraňovaly jejich volnému pohybu 
po EU. I celá visegrádská čtyřka, 
Rumunsko, Bulharsko, baltské státy 
a jiní také podporují tento přístup, 
i když u některých z nich je to dané 
také snahou celou azylovou reformu 
oddálit. Hraniční státy si zase naopak 
chtějí zachovat možnost vetovat 
přerozdělovací mechanismy, které by 
z jejich hlediska nebyly předvídatelné 
a vymahatelné.

Díky diplomatickému úsilí 
portugalského předsednictví v Radě EU 
a částečně i pragmatickému přístupu 
italského premiéra Maria Draghiho se 
již podařilo balíčkový přístup částečně 
prolomit. Koncem června se členské 
země shodly na přetvoření Evropského 
podpůrného úřadu pro otázky azylu 
na Agenturu Evropské unie pro azyl. 
Tento legislativní krok umožní této 
unijní agentuře, aby účinněji pomáhala 
zemím pod tlakem v registraci žadatelů 
a azylových procedurách, s cílem rozlišit 
ty, kteří mají v EU potenciálně nárok 
na azyl, a ty, kteří by měli být urychleně 
vyhoštěni. Nutno podotknout, že 
visegrádské země a Bulharsko právě 
z důvodu trvání na balíčkovém přístupu 
pro přijetí tohoto návrhu nehlasovaly. 
Ani jedna z těchto zemí se naštěstí 
neuchýlila k hlasité kritice, která by 
mohla Agenturu delegitimizovat.

TŘI SCÉNÁŘE

V této situaci se nabízejí tři scénáře 
vývoje. Při nejhorším scénáři zůstane 
u vytvoření Agentury Evropské unie 
pro azyl a zbytek reformy zůstane 
v  šuplíku. Hraniční země na jihu se 
budou stále zdráhat provádět důsledné 
pohraniční kontroly s poukazem 
na nedostatečnou solidaritu především 
středo- a východoevropských zemí. 
Oddělování uprchlíků od takzvaných 
ekonomických migrantů, po kterém 
řada evropských politiků volá, 
nebude mít kdo provádět. Sekundární 
migrace nezdokumentovaných 
migrantů směrem na západ 
a  sever bude pokračovat, a to 

i  s  přidruženým bezpečnostním 
rizikem. Západoevropské státy budou 
pokračovat v kontrolách na vnitřních 
schengenských hranicích, což bude mít 
nepříznivé důsledky pro volný pohyb 
zboží.

Ve středním scénáři se členské státy 
shodnou na dalších částech balíku 
návrhů, například na reformě systému 
Eurodac pro snímání otisků prstů 
žadatelů o azyl, na nařízení revidující 
společná pravidla pro řízení o udělení 
azylu, či na směrnici o společných 
normách a postupech  pro návraty 
odmítnutých žadatelů. K souhlasu nad 
mechanismem solidarity však nedojde. 
Tento scénář by znamenal zlepšení 
oproti současnému stavu, částečně 
i v oblasti bezpečnosti. Stěžejní rozpor 
mezi jihem a zbytkem EU by přetrval, 
stejně tak jako zvýšený pohyb migrantů 
po EU.

Nejlepší scénář by nastal za situace, 
kdy by se ještě před přijetím Nového 
paktu podařilo dále snížit počty 
příchozích díky funkčním partnerstvím 
se třetími zeměmi a zvýšit úspěšnost 
návratů. V tomto scénáři pak dojde 
ke shodě nad návrhy Komise. Ochota 
k solidaritě na straně jedné a k zavádění 
povinných hraničních procedur 
na straně druhé se zvýší. Státy ve středu 
a na severu Evropy poskytnou záruky 
hraničním státům, že v případě velkého 
migračního tlaku jim pomohou 
nejenom materiálním a expertním 
zázemím, ale i distribucí azylantů či 
repatriací těch neúspěšných. Hraniční 
státy budou svědomitě registrovat 
všechny příchozí, poskytovat azyl 
některým a navracet ty ostatní. 
V důsledku funkčních databází se sníží 
i bezpečnostní riziko a  rozšiřování se 
organizovaného zločinu na  území EU. 
Unie se bude moci pyšnit důkladnou 
ochranou svých hranic a  ropracovaným 
azylovým systémem, který poskytuje 
ochranu těm nejpotřebnějším a který 
se těší podpoře proto, že ho členské 
státy i  jejich veřejnost považují 
za spravedlivý.
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Lidé se nemusí bát toho, že 
mají covidové certifikáty 
v  mobilu, říká  Miloslav 

Lujka v rozhovoru pro EURACTIV, 
ve  kterém mluví také o tom, 
jaká rizika přináší postupující 
digitalizace a hodnotí, jak je na tom 
Česko v kybernetické bezpečnosti.

Miloslav Lujka je odborníkem 
v  oblasti IT a zabezpečení sítí, který 

mimo jiné působí ve vedení neziskového 
projektu Digitální pevnost.

V době pandemie narostl počet 
kybernetických útoků. Co pandemie 
v oblasti kybernetické bezpečnosti 
přinesla?

Pandemie vnesla do oblasti digitálu 
nový normál. V těch zhruba dvou 
letech, co pandemie trvá, se výrazně 

urychlila digitalizace, většina lidí 
a činností se přesunula do digitálního 
světa a s tím samozřejmě přicházejí 
rizika v kybernetickém prostoru. 
Je v něm daleko víc možností a cílů 
pro hackery a organizované skupiny. 
Logicky to jde ruku v ruce.

Když se podíváme třeba na  růst 
kybernetických hrozeb před 
pandemií, tak byl dvojciferný z  roku 
na rok. Když se ale podíváme na období 

R O Z H O V O R

Expert na kyberbezpečnost Lujka:  
Covidové certifikáty jsou dobře 

udělané, lidé se nemusí bát
K A T E Ř I N A  Z I C H O V Á  |  E U R A C T I V. C Z

„ V České republice bylo několik případů, kdy se například v e-mailových 
schránkách ministerstva zahraničí zhruba půl roku pohybovali různí 

hackeři a sledovali v nich provoz,” říká Miloslav Lujka [Archiv ML]
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od prosince či ledna předloňského 
roku, tak došlo k opravdu zásadnímu 
nárůstu. Jen čísla za poslední rok 
ukazují, že počet kybernetických 
útoků vzrostl v Americe o 80 procent 
a v Evropě o 100 procent. To se ale 
bavíme o celkovém čísle, je však 
potřeba rozdělit to na domácnosti, 
na státní správu, na komerční firmy, 
jako jsou banky, a nakonec na malé 
a střední podniky, které nemají IT 
oddělení a musely se přizpůsobit 
novému světu. Celkově se bavíme 
o obrovském, stoprocentním nárůstu 
útoků za poslední rok. 

Jak se s tím evropské země vypořádaly? 
Obzvlášť když se v době pandemie 
musely věnovat předně řešení 
zdravotnické krize.

Otázka je, co to je vypořádat se. 
Protože to, co je medializováno, to je 
opravdu jen špička ledovce. To jsou 
zhruba jen tři procenta veškerých 
případů. Ne úplně každý totiž 
medializuje a přizná, že třeba zaplatil 
výkupné při ransomware útoku 
(vyděračské útoky, ve kterých hackeři 
požadují výkupné – pozn. red.).

Pokud se budeme bavit o  tom, 
jakým způsobem se s útoky 
vypořádala Česká republika, tak můžu 
říct, že průměrně. Nestalo se tady 
to, co se stalo například na Ukrajině 
před několika lety. Ukrajina kvůli 
ransomwarovému útoku dospěla 
k 70procentnímu blackoutu v celé 
zemi. Tam nebylo ani možné zaplatit 
výkupné, protože nefungovaly banky. 
A to je podle mě příklad špatného 
vypořádání se se situací.

V České republice bylo 
několik případů, kdy se například 
v  e-mailových schránkách 
ministerstva zahraničí zhruba půl 
roku pohybovali různí hackeři 
a sledovali v nich provoz. Nebo 
docházelo k útokům ve zdravotnictví.

Ano, v celé Evropě se stala v době 
pandemie cílem hackerů zejména 
zdravotní infrastruktura. Jak si to 

vysvětlujete?

Proč ve zdravotnictví? Pro hackery 
si těžko představit lepší prostředí. 
Útočník má tři motivace. První je 
způsobit reputační škodu firmě 
nebo instituci, třeba nemocnici. To 
znamená, že lidi do té konkrétní 
nemocnice nebudou chtít jít, 
protože to tam například kvůli útoku 
nefungovalo. Pak mají útočníci 
motivaci finanční, vyděračskou. 
V  tomto případě třeba zašifrují data 
na počítačích a požadují výkupné 
za jejich odšifrování. A třetí motivace 
je špionážní, kdy se útočníci snaží 
ukrást data. Vy vlastně ani nemusíte 
vědět, že se vám tohle děje a zjistíte 
to až ve chvíli, kdy vás někdo začne 
vydírat nebo se data objeví například 
k prodeji na dark webu.

Hackeři útočí na nemocnice také 
proto, protože tam mají největší 
šanci získat data, peníze nebo 
udělat škodu. To platí vždy, když jde 
o něco cenného. A co je cennější než 
lidské zdraví? Navíc tomu nahrává 
i samotné nemocniční prostředí. 
Nemocnice jsou poměrně chudé 
organizace na to zajistit si kvalitní 
IT. Nejsou to velké komerční firmy, 
které mají stovky tisíc až miliony 
dolarů na to, aby vybudovaly robustní 
a bezpečnou infrastrukturu. Každá 
větší nemocnice má maximálně pár 
lidí v IT oddělení, kteří jsou placeni 
tabulkově. V dnešní době však dobrý 
IT expert stojí sto a více tisíc korun 
měsíčně, a v případě nemocnic se 
bavíme o tabulkových platech v řádu 
desítek tisíc korun.

K tomu je tady nejslabší článek 
v  bezpečnostním řetězci, a tím 
jsme my lidé. Stroje jsou poměrně 
neomylné, ale u lidí hraje roli stres, 
děláme moc věcí najednou, nejsme 
dobře vzdělaní na všech úrovních. 
V nemocnicích nebo ordinacích jde 
o práci s cennými informacemi, ale 
úroveň vzdělanosti lidí v digitálu, 
v IT nebo kyberbezpečnosti je obecně 
velmi malá. Fungují sice nějaká 
školení, ale ne všichni na ně chodí. 

Ne všichni se potom zpětně testují. 
Ne všechna ta školení jsou správně 
dělaná. Většina z nich není vůbec 
zábavná, a to hraje také velkou roli. 
Pozornost udržíte tam, kde vás to 
zajímá a baví.

A proč v době pandemie? Protože 
jsou nemocnice obrovsky přetížené, 
lidi v nich dělají všechno pro to, aby 
zachránili pacienty, a nemají čas na IT 
a bezpečnost. To jde stranou. Tohle 
vše dohromady dělá z nemocnic 
ideální cíl a je to důvodem, proč se to 
dělo, děje a bude dít, protože ta situace 
se nezlepší ze dne na den. Bude trvat 
roky, než byste z nemocnice dokázali 
udělat skutečnou digitální pevnost

Jak se tedy z pandemické situace 
poučit a lépe ochránit nemocnice 
a další zdravotní instituce?

Přirovnám to ke chřipce. 
Představte si, že jste chudý člověk, 
anebo žijete v nějaké rozvojové zemi 
a nemáte přístup k dobrým a kvalitním 
lékům. Co můžete dělat, abyste 
neonemocněl? Můžete se chovat 
správně, tedy dbát na  prevenci. To je 
první způsob, který je navíc zdarma. 
Kdyby u toho nejen nemocnice začaly, 
tak máme o 90 procent případů méně.

Kyberpezpečnost má dva pilíře 
– prevenci a pak samotnou detekci. 
Když se budete chovat preventivně, 
tak žádnou ‚chřipku‘ pravděpodobně 
nechytnete a skoro nic vás to nestojí. 
A nemusíte tedy posléze řešit detekci. 
Jakmile se nakazíte, už to řešit musíte.

Pak je tady detekce a ta také 
nemusí být drahá. Spousta státních 
zakázek v nemocnicích jsou ne úplně 
správně řešeny. Řeší se vždy kousek po 
kousku, támhle antivir, támhle nějaký 
anti-ransomware, tam něco, tam něco 
jiného. Když by to ale někdo vzal 
koncepčně a architektonicky správně, 
to znamená například správně 
segmentovat síť, oddělit citlivá data 
od jiných, oddělit zvlášť zdravotnické 
přístroje. Tak v takovém systému 
potom velmi těžko uděláte chybu 
a  můžete pořídit jednu bezpečnost, 
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která bude řešit většinu bodů. Dnes 
je to o tom pozvat si architekta, který 
to celé postaví na zelené louce a bude 
to poplatné v době od teď za pět, 
osm, deset let. To není něco, co musí 
stát miliony dolarů. Daleko dražší 
je látovat to způsobem, že si pozvu 
kamaráda, který mi může zabezpečit 
jednu věc a pak si pozvu někoho jiného 
zase na jinou věc. Ono to pak spolu 
nespolupracuje a je to také náročné 
v tom, že musíte certifikovat a vzdělat 
lidi na každou část toho systému a vše 
to hlídat. Tohle je špatně.

Na jedné straně je tedy prevence, 
která se dá udělat hned a velmi 
dobře, a na druhé straně je pořízení 
si placených konsolidovaných 
bezpečnostních systémů, které 
nejsou náročné na správu. Ne každá 
nemocnice má totiž IT oddělení nebo 
IT zaměstnance. Takže ideální je najít 
firmu, která bezpečnost za rozumný 
peníz obstará.

V době pandemie se zdigitalizovala 
také spousta citlivých dat. Příkladem 
je unijní covidový certifikát. Když 
evropské země vyjednávaly jeho 
přesnou podobu, vedla se debata také 
o tom, jak ochránit data lidí, kteří se 
tzv. covid pasem budou prokazovat. 
Jste spokojený se způsobem, jakým 
zabezpečení pasu funguje?

Lidé mi často říkají: ‚Covidový 
certifikát je jen QR kód, který se dá 
zfalšovat, není to bezpečné, obsahuje 
to má data…‘. To ale není pravda. Je 
to digitálně podepsaná věc, ve které 
nelze nic jednoduše měnit tak, aby to 
pořád fungovalo, ani vaše jméno, ani 
to, že jste naočkovaní. Je to poměrně 
dobře udělané. Lidé se nemusí bát 
toho, že mají certifikát v mobilu. Není 
to nic jiného než obrázek. Když ho 
ztratíte, nic se nestane. A nikdo to 
nedokáže úplně jednoduše zfalšovat.

Bylo dobře, že EU řekla, jak to 
má vypadat, co má být v tom QR 
kódu za  prvky, aby to dokázali 
přečíst a uznávat ve všech zemích. 
Každý stát si potom za tím „vzadu“ 

postavil infrastrukturu sám. To, 
jak to postavili Češi, je velmi dobré, 
známkoval bych to třeba dvojkou jako 
ve škole. Není tam potřeba se něčeho 
bát. Samozřejmě, pokud někde 
shromažďujete nějaké informace, 
tak je vždy riziko, že to někdo může 
napadnout.

VLÁDA V DIGITALIZACI 
SELHALA

Česko si v rámci EU v digitalizaci 
nevede příliš dobře. Jak ale zvládá 
konkrétně kyberbezpečnost, je na tom 
lépe?

Máme spoustu odborníků a několik 
útvarů v oblasti kyberpezpečnosti. 
Část útvarů spadá pod BIS, část pod 
Centrálu pro organizovaný zločin, 
část pod NÚKIB (Národní úřad pro 
kybernetickou a  informační bezpečnost 
– pozn. red.), část je i v NAKITU (Národní 
agentura pro komunikační a informační 
technologie – pozn. red.). Těch útvarů 
je hodně a lidi v nich nejsou vůbec 
špatní. Ale jak už jsem zmiňoval, 
jsou to tabulkově placení odborníci. 
Naštěstí spolupracují i s externími 
firmami, takže jim pomáhají i velmi 
dobře placení profíci. Myslím si, že 
český člověk je z pohledu kvality IT 
a kyberbezpečnosti skvělý. To je ale 
těch pár případů.

Co se týká digitalizace, tak to 
vnímám jako absolutní selhání 
české vlády. Především se o tom 
politicky mluví, ale co máme dnes 
reálně digitálního? Dnes, po 10 letech 
digitalizace, máme možnost mít 
e-identitu, datovou schránku. A co si 
vlastně vyřídíte? Pandemie to trošku 
urychlila, takže teď už si vyřídíte 
možná řidičský průkaz, občanský 
průkaz a podobné věci. Ale pořád 
to nefunguje z pohledu uživatele 
tak pohodlně, jak dnes fungují 
například profesionální e-shopy, 
kde je vše na jeden klik, z jednoho 
místa a propojené. V digitalizaci ještě 
musíme ujít obrovský kus cesty, což 
samozřejmě stojí peníze. Digitalizaci 

v České republice hodnotím velmi 
špatně, tak na čtyři mínus. Je to 
primárně o politických bodech, ale 
ne o výsledcích. Kyberbezpečnost už 
hodnotím lépe, protože se opravdu 
zlepšuje. Mám vhled do některých 
projektů a musím říct, že stát, 
minimálně ta část v kyberbezpečnosti, 
chce komunikovat a chce to posouvat 
dál. Samozřejmě v rámci možností, 
které má.

A co samotní občané? Mají Češi 
povědomí o tom, jak se chovat a chránit 
na internetu?

K tomuto jsme dělali spoustu 
anket a průzkumů. Nejohroženější 
skupina jsou lidé ve věku 60 let 
a  starší, kteří v digitálním prostředí 
nevyrůstali. Když těmto lidem někde 
vyskočí okno s žádostí o vyplnění 
přihlašovacích údajů a změnu hesla 
třeba k Facebooku, které se tváří jako 
od Facebooku, tak oni to v  mnoha 
případech vyplní. Tím pádem 
odevzdají své přihlašovací údaje 
útočníkům, ti hned změní heslo nebo 
třeba ID na Instagramu, a lidé už ho ani 
nedohledají. A nemohou to ani vrátit 
zpátky, protože podpora Facebooku, 
Instagramu a Whatsappu například 
v Irsku toto může řešit měsíce, pokud 
nejste známá osobnost.

Pak je další nejohroženější 
skupina, a ta může být překvapivá. Je 
to skupina mladých lidí od 15 do 25 let. 
Člověk se může divit proč tomu 
tak je, když tito lidé už vyrůstali 
s  počítači. Ale tito lidé na internetu 
dělají všechno, žijí tam. Zatímco 
v 90. letech lidé utíkali do virtuálního 
světa odpočinout si, zahrát si hru, tak 
dnes je to naopak. Utíkají do  reality, 
do přírody, protože v digitálu žijí 
a tráví většinu času. Z pohledu 
kyberbezpečnosti to znamená víc lidí 
v prostoru, víc komunikace, a  tedy 
víc příležitostí ke zneužití. Jenže 
těmto mladým lidem je to jedno, 
a  to je důvod, proč jsou také jednou 
z nejohroženějších skupin. Tato 
skupina je na druhou stranu celkem 
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rezistentní proti jednoduchým 
například phishingovým utokům 
typu: ‚Posíláme Vám reklamní 
balíček zdarma, zaplaťte jen 60  Kč 
poštovné na tomto odkazu‘. Mladí lidé 
na  takový odkaz nekliknou, zatímco 
důchodci už spíše ano.

Zůstaňme ještě u digitalizace. Ta je 
jednou z hlavních priorit Evropské 
unie. Už jste zmiňoval, že s pokročující 
digitalizací rostou také kybernetické 
hrozby. Jaké výzvy v oblasti 
kyberbezpečnosti budou podle vás 
v následujících letech klíčové?

Podle Světového ekonomického 
fóra jsou kybernetické útoky vedle 
globálního oteplování v top pěti 
hrozbách. Je fakt, že digitalizace se 
posouvá dál, nejde to zastavit. Dobře 
to řekl Elon Musk, který řekl, že už 
jsme v podstatě kyborgové, protože 
používáme věci, které rozšiřují naše 
schopnosti. Když se chtěl člověk 
kdysi dostat z místa A do místa B, 
třeba do Prahy a projet křižovatku 
u  Bulhara, tak to bylo velmi složité. 
Měl papírovou mapu, kde si musel 
značit, kde má odbočit. Kdežto dneska 
uděláte pár kliknutí během několika 
vteřin a navigace vás tou cestou 
protáhne, a navíc vám řekne, kde je 
hodně aut a ušetří vám čas. Jsme tedy 
kyborgové a nechceme se toho vzdát. 
Já si nedovedu představit, že bychom 
tyto věci v dnešní uspěchané době 
nepoužívali.

Jedna z cest, jak pokročující 
digitalizaci zabezpečit, je vzdělat 
lidi, ale zároveň to nenechat jen 
na nich. Nutné je také zabezpečit 
hlavní infrastrukturu na straně 
poskytovatelů. To znamená na straně 
firem, jako jsou například Facebook, 
Instagram a další. Tyto platformy 
se musí proaktivně starat o to, jestli 
se na nich nevyskytují falešné účty, 
jestli nedochází ke krádežím identit, 
jestli někdo neposílá jejich jménem 
e-maily, jestli tam někdo nepíše fake 
news… To vše se dnes dá centrálně 
dohledávat. Tyto platformy dnes 

obhospodařují miliardy lidí, je to 
nejmocnější medium na planetě. Mají 
obrovskou moc a naštěstí se k tomu 
staví celkem zodpovědně.

Jejich regulace ze strany Evropské 
unie je dnes obrovské téma. Když 
slyším slovo regulace, tak mi hrůzou 
vstávají vlasy na hlavě, ale tyto 
regulace jsou naštěstí diskutované 
s  příslušnými institucemi 
a samotnými platformami, a jsou pro 
dobrou věc. Platformy samy říkají: 
‚Pojďte nás regulovat, pojďte nám 
říkat, co potřebujete pro vaše státy 
a lidi, co potřebujete pro bezpečnost‘.

VYŘEZAT HUAWEI ZE SÍTĚ 
BY STÁLO MILIARDY 
DOLARŮ

Když zůstaneme u budoucích výzev, 
jednou z nich je také budování 5G 
sítí. Poměrně kontroverzním se stalo 
zapojení čínské firmy Huawei do této 
infrastruktury, z něhož mají obavy 
mnozí experti. Jak to vidíte Vy?

Budu úplně upřímný, je to 
obrovský průšvih. Představte si, že 
vám někdo dá zadarmo nebo velmi 
levně dům, vy v něm začnete bydlet, 
jsou v něm ty nejlepší technologie, vy 
je začnete používat a je to v pohodě. 
Vy si na to ale zvyknete, budete tam 
mít ty nejcitlivější dokumenty, fotky, 
celý váš život… A pak někdo přijde 
a sebere vám to. Nebo tam vejde, 
protože od toho domu má klíče a ty 
věci vám ukradne.

Já bych ještě pochopil, kdyby v 5G 
figurovala firma, která je v rámci 
kontinentu, v rámci EU. Ale zapojení 
Číny vůbec nechápu. Už ta myšlenka 
je naprostá utopie. Podívejte se, co 
vzniklo před několika lety v Číně, kde 
spustili pilotní provoz skóringového 
systému (systém sociálního kreditu 
– pozn. red.). Když Číňan přejde 
na  červenou, tak dostane „záporný 
bod“ a až jich nasbírá víc, tak už třeba 
nebude moci poslat své děti do dobré 
školy, ale jen do té horší. V  Číně 
nemůžete používat Facebook a nám 

známé aplikace. Mají své vlastní, 
aby je mohli kontrolovat. To je 
komunistické svinstvo, které možná 
někomu vyhovuje. Já to soudím 
jen ze   svého vlastního pohledu 
a  z  pohledu člověka v Evropské unii. 
A tohle si tady teď dáváme do sítě. 

Teď k Huawei. Proč se stalo, že je 
Huawei všude? Co je Huawei? Když se 
podíváte na sítě u telekomunikačních 
operátorů, tak GSM síť – což je 3G, LTE 
a další – to jsou prvky v síti, krabice, 
které tam visí a nějak fungují. Dřív byly 
baštou firem Ericsson a Nokia. Jenže 
tyto firmy jsou standardně fungující 
firmy. Platí daně, zaměstnávají lidi 
a nemají úplně na růžích ustláno. 
Kdežto v Číně, když máte firmu, která 
je státním zájmem, tak vám umí ulevit 
například na daních a vaše podnikání 
je o dost jednodušší. Huawei tedy 
s čínskou státní podporou vybudoval 
kolos, který není jen o sítích a o 5G 
modulech, ale je i o ‚blbém‘ modemu 
do notebooku. Huawei je firma známá 
tím, že dělá všechno od počítače, 
telefonu, modemového sticku až 
po  5G sítě, a u mobilních operátorů 
má dnes monopol.

Proč to mobilní operátoři 
dopustili? Protože se musí chovat 
tržně. Firmy jako Vodafone, 
O2, T-mobile a další jsou firmy 
za  účelem vydělávání peněz, ony 
tady nejsou proto, abychom si mohli 
telefonovat a datovat pro radost. 
Bohužel. Samozřejmě že když pořídí 
infrastrukturu například o 20 až 
50 procent levněji, tak je to pro ně 
výhodné a jsou konkurenceschopné. 
A navíc, jejich produkty jsou 
z pohledu telco skutečně kvalitní.

Daří se tedy Číně zvyšovat v Evropě 
skrze technologie svůj vliv?

Jestli si myslíte, že Čína dokáže 
odposlouchávat vaše sms, Whatsapp 
nebo cokoliv, tak to úplně jednoduše 
nemůže. Je to poměrně složité 
a  strašně rychle by se na to přišlo, 
a  tu firmu by to celosvětově zničilo. 
Toto oni nedělají. Na druhou stranu 
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mohou sledovat chování sítě. Jaký 
je tam provoz, jaký typ provozu v ní 
funguje, a na základě toho dokážou 
spoustu věcí analyzovat. 5G síť není 
jen o tom, že máte v telefonu rychlý 
internet. 5G síť je primárně o nízké 
odezvě, tzv.  latenci. Dnes se montuje 
například do křižovatek a  jiných 
zařízení. Co to znamená? Když budete 
mít od  jedné firmy křižovatku, 
chytrý dům, větrání, dávkování 
chemie do  vody nebo třeba řízení 
nemocničních přístrojů, tak pokud se 
objeví v jejich systému bezpečnostní 
chyba, anebo – a teď spekuluji – to 
budou chtít udělat záměrně, tak 
budou moci vypnout téměř celou 
zemi.

Jenže vyřezat Huawei ze sítě 
operátorů stojí miliardy dolarů. 

V Anglii, pokud si dobře vzpomínám, 
chtějí Huawei do roku 2027 kompletně 
vyřezat ze sítě. Kdyby o tom ale někdo 
přemýšlel na samém začátku, tak to 
až sem nemuselo dojít.

5G síť je určitě jedním ze způsobů, 
jak Čína posiluje svůj vliv. Všechno 
se digitalizuje, všichni se posouvají 
do sítě. Lidé dnes potřebují teplo, 
jídlo, zkrátka Maslowovu pyramidu, 
a pak potřebují spolu komunikovat. 
Cokoliv určené ke komunikaci je tedy 
strategickou výhodou státu. A podle 
mě je naprostá hloupost svěřit celou 
5G síť Číně. Čína si to navíc ošetřila 
i mobilními telefony. Každý si nemůže 
dovolit nejnovější Iphone a spokojí se 
se zařízením s operačním systémem 
Android. Takové telefony mají téměř 
stejně krásný displej jako Iphone, 

ale jsou levnější, protože výroba 
je častokrát zadotovaná v různých 
formách státem, aby se dostaly na trh 
a mezi lidi. V tom vidím problém, 
musí to řešit vlády a státy.

Mohli by to ale řešit i jednotlivci. 
I člověk, který tolik nevydělává, se 
může snažit chovat zodpovědně a  co 
nejmíň používat čínské výrobky. 
Samozřejmě výrobky z Číny jsou 
všude, lidé by se o tom ale mohli 
snažit víc přemýšlet. K tomu nicméně 
90 procent obyvatelstva, kterému jde 
o peníze a má těžký život, nedonutíte. 
Pokud mají lidé možnost mít telefon 
s krásným displejem a dobrým 
fotoaparátem za 3 500 korun, tak si 
ho prostě pořídí.
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P O L I C Y  B R I E F

EU a vnější bezpečnost:  
Obrana, diplomacie  
a role Unie ve světě 

O N D Ř E J  P L E V Á K  A  M A R K É T A  R A M B O U S K O V Á  |  E U R A C T I V. C Z

Cvičení EU Battlegroup ve Španělsku, květen 2017 [EPA]
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Pro státy Evropské unie je 
výhodné využívat společnou 
platformu ke spolupráci 

v  otázkách vnější bezpečnosti. 
Na  jaké oblasti se EU zaměřuje? 
A co plánuje do budoucna?

Cílem zahraniční a bezpečnostní 
politiky Evropské unie je umožnit 
svým členským zemím, aby 
na  mezinárodní scéně měly větší 
váhu, než kdyby působily samostatně. 
Usiluje především o zachování míru, 
podporuje mezinárodní bezpečnost 
a  také prosazuje demokracii, právní 
stát a dodržování lidských práv 
a svobod po celém světě.

O hlavním směřování 
v zahraničněpolitických 
a  bezpečnostních otázkách 
rozhoduje na EU úrovni Evropská 
rada, kterou tvoří její stálý předseda, 
lídři členských zemí (prezidenti či 
premiéři), předseda Evropské komise, 
a v tomto případě také vysoký 
představitel EU pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku.

Konkrétnější otázky společné 
vnější bezpečnosti pak řeší ministři 
členských zemí v Radě EU (Radě 
ministrů), konkrétně v její formaci 
nazvané Rada pro zahraniční věci 
(FAC). Rada EU má k dispozici také 
tzv. Politický a bezpečnostní výbor 
(PSC nebo COPS), který sleduje 
mezinárodní situaci, poskytuje 
stanoviska a kromě dalšího také 
vykonává strategické vedení operací 
krizového řízení. Tzv. vojenský výbor 
(EUMC) je poradním orgánem pro 
vojenské záležitosti, který je složen 
z náčelníků generálních štábů 
ozbrojených sil členských států 
EU. Tzv. Výbor pro civilní aspekty 
krizového řízení (CivCom) zajišťuje 
vytváření nevojenských jednotek 
k řešení krizí a konfliktů.

Již zmíněný vysoký představitel 
Unie pro zahraniční věci 
a  bezpečnostní politiku zajišťuje 
politickou viditelnost a jednotný 
hlas EU v oblasti společné zahraniční 
a  bezpečnostní politiky. Jeho úkolem 

je přispívat k formulování, přípravě 
a provádění rozhodnutí a vést jménem 
Rady EU politický dialog se třetími 
stranami. Zároveň je místopředsedou 
Evropské komise.

Co se týká role EU jako 
bezpečnostního aktéra ve světě, 
součástí tzv. Globální strategie EU 
(pro zahraniční a bezpečnostní 
politiku, EUGS) z roku 2016 jsou 
plány na zlepšení efektivity obrany 
a bezpečnosti v rámci EU a jejích 
členských států, ochrany civilistů, 
spolupráce obranných složek zemí 
nebo zvládání krizí. Klíčovou roli 
hraje v této strategii koncept tzv. 
strategické autonomie – snaha EU 
jednat v  obranných a bezpečnostních 
otázkách více samostatně a nezávisle. 
Evropský parlament ve svém 
hodnocení bezpečnostní politiky 
z roku 2020 vyzval k tomu, aby se 
Globální strategie přepracovala 
s  ohledem na nové bezpečnostní 
výzvy.

Globální ambice EU dokazuje také 
účast jejích zástupců na summitech 
G7 – fóra nejvyspělejších zemí, 
které řeší různé otázky nejvyššího 
významu. Co se týká přímo 
„zachování celosvětového míru 
a  bezpečnosti ve světě“, EU v těchto 
oblastech spolupracuje s OSN z pozice 
rozšířeného pozorovatele.

SPOLEČNÁ ZAHRANIČNÍ 
A BEZPEČNOSTNÍ 
POLITIKA 

Základy zahraniční a bezpečnostní 
spolupráce

Společná zahraniční a bezpečnostní 
politika EU (SZBP) prošla podstatným 
vývojem. Oficiálně se spustila v roce 
1993 se vznikem Evropské unie, 
základy její současné podoby pak 
přinesla Lisabonská smlouva z roku 
2009. Politika se ovšem vyvíjí dál.

K dosažení svých cílů EU přijímá 
společné postoje, společné strategie 
(např. vůči Rusku) a realizuje 
společné akce (např. výcvikové mise 

v zahraničí). Stejně tak společně 
uzavírá mezinárodní dohody, vydává 
deklarace a udržuje kontakty se 
zeměmi mimo EU. 

Sankce

V rámci společného postoje 
může Unie zavést sankce proti 
představitelům nedemokratických 
režimů. Unie v současné době sankce 
uplatňuje kromě Ruska také vůči 
desítkám dalších zemí, subjektů, 
skupin nebo jednotlivců po celém 
světě. Patří sem například zákaz 
vývozu zbraní do Středoafrické 
republiky, zmrazení majetku osobám 
zapojeným do terorismu nebo zákaz 
cestování na území EU pro Turky 
zapletené do průzkumných vrtů 
ve Středomoří.

Hlavním úkolem sankcí je chránit 
hodnoty, základní zájmy a bezpečnost 
EU, mají také přispět k zachovávání 
míru a upevňování demokracie, 
právního státu, lidských práv a zásad 
mezinárodního práva. Měli by také 
předcházet konfliktům a posilovat 
mezinárodní bezpečnost. Zkrátka jde 
o snahu EU donutit světové aktéry 
chovat se podle určitých pravidel.

K posílení vlivu EU konkrétně 
v otázce lidských práv má pomoct 
v prosinci 2020 schválený unijní 
globální sankční režim v případě 
porušování lidských práv, přezdívaný 
„evropský Magnitského zákon“. 
Tento režim umožňuje EU uvalovat 
cílené sankce proti jednotlivcům, 
státním či nestátním aktérům 
a  dalším subjektům zodpovědným 
nebo spoluzodpovědným za vážné 
porušování lidských práv ve světě. 
Unie ho poprvé využila proti Rusku 
v únoru 2021. 

Bezpečnost v zahraničí

Evropská unie využívá také další 
společné aktivity, aby pomohla zajistit 
bezpečnosti ve svém okolí. Ve svém 
bližším či vzdálenějším okolí pomáhá 
s demokratickou transformací, 
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s  ekonomickým rozvojem nebo 
s ochranou lidských práv.

Unie přispívá k míru a řešení 
konfliktů v rámci diplomatického 
vyjednávání, příkladem může 
být dohoda o íránském jaderném 
programu z roku 2015. Jako mediátor 
působí například také v dialogu mezi 
Srbskem a Kosovem.

V Evropě i v zahraničí poskytuje 
EU pomoc zemím a skupinám 
obyvatel, které čelí závažným 
katastrofám a humanitárním krizím. 
Prostřednictvím svého mechanismu 
civilní ochrany hraje EU spolu s řadou 
dalších evropských zemí klíčovou 
úlohu při koordinaci reakce na krize 
v Evropě i ve světě. 

EU se zapojuje také do různých 
mezinárodních aktivit zaměřených 
na boj proti terorismu a nešíření zbraní 
a odzbrojení. Unijní civilní a vojenské 
mise jsou shrnuty v následující 
kapitole o SBOP. 

Evropská služba pro vnější činnost

„Centrem evropské diplomacie“, 
které asistuje vysokému představiteli 
při jeho aktivitách, je Evropská 
služba pro vnější činnost (EEAS). 
Tento diplomatický sbor koordinuje 
generální tajemník a skládá se 
ze  speciálních zástupců EU (EUSRs), 
kteří jsou rozmístěni po různých 
světových regionech. Služba zároveň 
spolupracuje s diplomatickými 
složkami jednotlivých členských států 
EU, Radou EU a Evropskou komisí. 
Uvnitř tohoto orgánu se pak nachází 
řada specializovaných generálních 
ředitelství pro různé oblasti.

Změna jednomyslného hlasování

Jednou z charakteristik Společné 
zahraniční a bezpečnostní politiky 
EU je také nutnost jednomyslného 
hlasování všech zemí. V první polovině 
roku 2021 se několikrát ukázalo, jak 
může veto jednoho státu „nabourat“ 
jednotnou pozici EU k důležitým 
zahraničněpolitickým otázkám.

O změně hlasování 
z  jednomyslnosti na kvalifikovanou 
většinu v některých součástech 
zahraniční politiky EU, například při 
vysílání společných civilních misí či 
v otázkách sankcí a lidských práv, se 
debatuje už dlouho. Žádná zásadní 
změna se však zatím nechystá.

Česká republika si podle 
ministerstva zahraničních věcí 
zachovává v této otázce zdrženlivý 
přístup. „Jednomyslnost a schopnost 
nalezení konsenzu v SZBP vnímá ČR 
jako základ její koherence a zároveň 
síly navenek. ČR není přesvědčena, 
že by častější uplatnění metody QMV 
(kvalifikovaná většina) mělo přínos 
pro akceschopnost a věrohodnost 
EU ve vnějších vztazích,“ uvedlo 
ministerstvo. ČR místo toho navrhuje 
například zefektivnění metod unijního 
diplomatického aparátu.

SPOLEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ 
A OBRANNÁ POLITIKA 

Základy společné obrany

Společná bezpečnostní a obranná 
politika EU (SBOP) vznikla v roce 
1999, nicméně tak, jak ji známe 
dnes, byla ustanovena v rámci 
Lisabonské smlouvy z roku 2009. 
Politika jako taková je součástí 
SZBP. Impulsem k jejímu vzniku byl 
nedostatek nástrojů, kterými EU 
disponovala k řešení nejrůznějších 
konfliktů a bezpečnostních krizí, 
jakou byl například rozpad Jugoslávie 
a  následné války. Cílem této politiky, 
jak stanovuje samotná Smlouva o EU, 
je zajistit Unii „operativní schopnost, 
která se opírá o civilní a vojenské 
prostředky.“ Tyto prostředky mohou 
být následně použity pro mise vedené 
mimo území Unie s vidinou udržení 
míru, předcházení konfliktům 
a posílení mezinárodní bezpečnosti.

Rozhodování v rámci této politiky 
připadá na Evropskou radu a Radu EU, 
a uskutečňuje se na návrh vysokého 
představitele Unie pro zahraniční věci 
či z podnětu některého členského 

státu. Pro přijetí návrhu musí být 
dosaženo jednomyslnosti (s výjimkou 
Evropské obranné agentury, kde je 
QMV). SBOP je, jak je pro EU zvykem, 
založena na multilateralismu, a tak 
je v jejím uplatňování kladen důraz 
na spolupráci s dalšími mezinárodními 
bezpečnostními organizacemi, jako 
jsou například Severoatlantická 
aliance (NATO), Africká unie, skupina 
G5 Sahel a podobně. 

Co se týká strategických materiálů, 
účelem tzv. Strategického kompasu 
bude nastínit priority v oblasti 
bezpečnosti a obrany Unie do roku 
2030. Jeho schválení se očekává 
během roku 2022 a má díky němu dojít 
ke větší konsolidaci na cestě k obranné 
unii EU.

K posílení efektivity SBOP byla 
také vydána v roce 2020 Strategie 
bezpečnostní unie 2020–2025. Jejím 
cílem je také zajistit větší propojení 
mezi vnější a vnitřní bezpečností 
a současně vytvořit zastřešující rámec 
pro doposud vydané dílčí strategie 
bezpečnostní politiky EU.

Evropská obranná agentura

Evropská obranná agentura (EDA) 
byla založena v roce 2004. Jejím 
cílem je pomáhat členským státům 
(26 zemím EU s výjimkou Dánska) 
rozvíjet jejich vojenské zdroje. 
Funguje jako platforma pro jejich 
spolupráci, vytváří nové iniciativy 
a navrhuje možnosti, jak zlepšovat 
obranyschopnost členských zemí. 
Kromě toho členským státům, které 
mají zájem, pomáhá s  rozvojem 
společné obranyschopnosti.

Co se týká konkrétních aktivit, EDA 
pracuje na harmonizaci požadavků 
na operační schopnosti, provádí 
výzkum a inovace v oblasti vývoje 
technologických demonstrátorů, 
a poskytuje odbornou přípravu 
a praktický výcvik na podporu operací 
v rámci SBOP. Agentura se rovněž 
věnuje posilování pozice evropského 
obranného průmyslu a funguje 
jako  platforma pro komunikaci 
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mezi zástupci vojenských složek 
a zainteresovaných stran jednotlivých 
zemí a tvůrci politik EU.

V roce 2020 se jejím ředitelem 
na tři roky stal Čech Jiří Šedivý.

PESCO

Dohoda na zřízení Stálé 
strukturované spolupráce (PESCO) 
má zajistit užší spolupráci právě 
v otázkách obrany a bezpečnosti. První 
shoda na ustanovení spolupráce padla 
v roce 2016, společně s PESCO byl tehdy 
představen koordinovaný každoroční 
přezkum v oblasti obrany (CARD) – 
další důležitá složka SBOP. V  roce 
2017 se na vytvoření PESCO dohodlo 
23 členských států a k prvnímu setkání 
ministrů obrany došlo následně 
v  roce 2018. Díky této spolupráci 
došlo k  rychlejšímu schválení 
a  realizaci 17 společných projektů 
a také ustanovení dlouhodobého 
plánu, včetně vyhodnocení plnění 
závazků jednotlivých členských 
zemí. Na podzim roku 2018 také 
Rada EU schválila dalších 17 projektů 
k realizaci.

Česko je v rámci PESCO jednou 
z  aktivnějších zemí. Účastní se osmi 
projektů a u několika dalších vystupuje 
jako pozorovatel. Konkrétně se jednalo 
například o projekt tzv. vojenského 
schengenu, tedy zjednodušení 
přepravy vojenské techniky uvnitř EU, 
či Střediska pro výcvikové mise EU.

V současnosti se na PESCO podílí 
25 členských států, spolupracujících 
v menších skupinách na celkem 
46  projektech. Nejnovější výroční 
zpráva však ukazuje, že mnoho 
z těchto projektů je buďto stále 
v plenkách, nebo výrazně „pokulhává“ 
za svým plánem plnění. Za mnohými 
z projektů je jako důvod zpoždění 
uvedena pandemie covid-19. Nicméně 
i tam, kde převládají jiné důvody, 
argumentují někteří představitelé EU 
tím, že celá spolupráce je ve fázi vývoje, 
a tak jsou jisté odluky od původního 
plánu pochopitelné.

Jedním z takto „nefunkčních“ 

projektů je dle zprávy například 
dlouho očekávaný EUFOR EUROCROC. 
Tento projekt má připravit společnou 
infrastrukturu a celkové logistické 
zajištění pro budoucí pozemní 
kontingent, který má čítat na 60 tisíc 
vojáků. Naopak jako velice zdařilý 
se ukazuje projekt CRRT (Cyber 
Rapid Response Teams and Mutual 
Assistance in Cyber Security) vedený 
Litvou, který má zajistit lepší celkovou 
odolnost Unie proti kybernetickým 
hrozbám a útokům. Zároveň v  rámci 
PESCO dochází k diskuzi, zda 
ke  spolupráci nepřizvat i státy mimo 
Unii.

Battlegroups

EU Battlegroups, neboli síly rychlé 
reakce, vznikly v roce 1999 po summitu 
EU v Helsinkách. Doposud nebyly 
nikdy použity, a to především kvůli 
neochotě členských států nasazovat 
své vojáky do těchto skupin. Důvodem 
je jak náročné schvalování jejich 
nasazení v jednotlivých členských 
zemích, tak velká finanční zátěž s tím 
spojená. V roce 2021 se nicméně 
z některých zemí začaly ozývat výzvy, 
aby byl tento projekt „resuscitován“.

Evropský obranný fond a další 
financování

Evropský obranný fond (EDF) byl 
zřízen v červnu 2019 na návrh Komise. 
Fond má členským státům umožňovat, 
aby si z něj mohly půjčovat, ale zároveň 
do něj i přispívaly, přičemž peníze z něj 
budou následně využity na financování 
obranných programů. Pro udělení 
grantu na některý z projektů je třeba, 
aby se na něm podílely nejméně tři 
členské státy. Samotný fond se skládá 
ze dvou částí, výzkumné a vývojové, 
a celkově je jeho cílem efektivnější 
nakládání s evropskými výdaji 
na  obranu. Přestože na důležitosti 
zřízení EDF a jeho financování 
panovala shoda, tak výdaje na něj 
ve víceletém finančním rozpočtu byly 
v konečném kompromisu sníženy 

o  téměř 40  procent (ze  13 miliard eur 
na necelých 8).

Unie má ale také další způsoby 
financování. Evropský mírový nástroj 
je mimorozpočtový fond o výši 
přibližně 5 miliard eur na období 
2021–2027. Cíle nástroje jsou podobné 
jako u celé SBOP, pouze více zaměřené 
právě na mírovou stránku politiky. 
Jde tedy především o předcházení 
konfliktům, ochranu míru a posilování 
mezinárodní stability a bezpečnosti. 
Novinkou v rámci nástroje je možnost 
Unie používat v hostitelských zemích 
podpůrná opatření. Těmi mohou 
být například dodávky vojenského 
a  obranného vybavení či posilování 
infrastruktury. 

Zahraniční mise a operace

Od roku 2003, kdy Unie 
s  pořádáním misí a operací začala, 
jich bylo v rámci SBOP realizováno 
více než 30, a to na třech různých 
kontinentech. Mezi prvními byly mise 
v Bosně a Hercegovině či vojenská 
operace v Severní Makedonii.

Mise jsou realizovány na základě 
požadavku na asistenci ze strany 
partnerského státu, či na základě 
rezoluce Rady bezpečnosti OSN. 
Ke schválení mise je třeba jednomyslný 
souhlas všech členských států skrze 
hlasování v Radě EU. V současné době 
probíhá 17 misí, přičemž 11 z nich je 
vojenských a zbylých šest jsou civilní 
operace.

V českém kontextu byla v poslední 
době nejdůležitější zahraniční misí ta, 
jež byla vypravena do Mali (EUTM). 
Od června 2020 totiž tuto misi vedl 
po dobu šesti měsíců český brigádní 
generál František Ridzák. Byla to 
první spojenecká mise, kterou dostala 
pod palec právě česká armáda. Cílů, 
které měla mise naplnit, bylo několik. 
Jednalo se především o pomoc 
při budování a výcviku malijské 
armády, která bojuje proti islámským 
radikálům. Zároveň měla mise zajistit 
poradenství malijským orgánům 
v  souvislosti s reformou ozbrojených 
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sil. Dle mluvčí generálního štábu 
Magdalény Dvořákové byla mise 
ze  strany českých vojáků úspěšně 
splněna, a to i navzdory pandemii 
covid-19 a státnímu převratu. 
Konkrétně došlo pod českým 
vedením například ke změně výcviku 
malijských vojáků či k rozsáhlé 
rekonstrukci poddůstojnické školy 
v Banankoro.

EU realizuje také různé další typy 
misí a operací. Význam řeckého 
slova „irini“ je mír, a přesně to má 
operace IRINI (EUNAVFOR MED IRINI) 
zajišťovat. Konkrétně má dohlížet nad 
prosazováním zbrojního embarga vůči 
Libyi. Rozhodnutí o zahájení operace 
přijala Rada EU v březnu 2020. 
Prakticky jde o kontrolu takových 
plavidel u libyjského pobřeží, u kterých 
je podezření, že převáží vojenský 

materiál. Původně měla operace 
trvat rok, její konec byl tedy plánován 
na březen 2021, nicméně nakonec byla 
prodloužena až do března roku 2023. 
Tato operace do jisté míry nahradila ne 
příliš povedenou operaci SOPHIA.

Pohledy na budoucnost obranné 
politiky

Přední zemí stavící se proti 
výraznější spolupráci v rámci obrany 
EU bylo tradičně Spojené království. 
S jeho odchodem se tak otevřely pro 
zbylé členy v SBOP nové možnosti. 
Pro hlubší integraci se staví například 
Německo či Francie. Představitelé 
těchto dvou zemí se domnívají, že EU 
by měla být schopná se bránit svými 
vlastními prostředky a nespoléhat 
pouze na Severoatlantickou alianci, 

která sdružuje mnohem širší okruh 
zemí. Česko se vyjádřilo tak, že 
podporuje jak silnější spolupráci mezi 
EU a NATO, tak evropské obranné 
projekty, kterých se aktivně účastní. 
Obecně panuje mezi členskými státy 
motivace pro větší společné zapojení 
do řešení otázek obrany a bezpečnosti, 
což se ukázalo například právě při 
vzniku PESCO. Pod iniciativu se 
nepodepsaly pouze tři státy, a to 
Dánsko, Malta a Velká Británie. 
Následná reálná efektivita stálé 
strukturované spolupráce a jejích 
projektů je však už věc jiná.
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Zahraniční politika Evropské 
unie je podle některých 
kritiků příliš svázaná 

jednomyslným hlasováním, 
experti nicméně tvrdí, že změna se 
v dohledné době zřejmě nepodaří. 

V nejožehavějších 
zahraničněpolitických otázkách 
Evropské unie mají poslední slovo 
členské státy, což znamená Rada 
EU nebo Evropská rada. Společná 
zahraniční a bezpečnostní politika EU 
(SZBP) zároveň stojí na jednomyslném 
rozhodování. To všechno znamená, že 
i jeden jediný stát dokáže svým vetem 

zabránit Unii, aby přijala společnou 
pozici nebo zahájila společnou akci 
v klíčových otázkách zahraničních 
vztahů nebo bezpečnosti.

V posledních měsících se tento 
charakteristický aspekt evropské 
politiky ukazuje naplno. Bylo to 
konkrétně Maďarsko, které v roce 
2021 kvůli svým zájmům několikrát 
znemožnilo jednotnou reakci EU, 
a to například v otázkách Hong 
Kongu nebo izraelsko-palestinského 
konfliktu. Existují nicméně další státy, 
které EU v tomto ohledu „zpomalují“. 

I když EU už nyní má nástroje 
na to, aby se s překážkou jménem 

veto alespoň částečně vypořádala, 
nejedná se o dlouhodobé řešení. Sílí 
tedy hlasy, nejhlasitější je mezi nimi 
pravděpodobně ten německý, aby se 
změnilo hlasování z jednomyslného 
na většinové. Údajně by se tak zvýšila 
„akceschopnost“ evropské zahraniční 
a bezpečnostní politiky.

S tím souhlasí také Evropský 
parlament, který ve svém loňském 
„bezpečnostním vysvědčení“ pro EU 
zdůraznil, že členské státy by změnu 
hlasování měly co nejrychleji zvážit, 
a to alespoň v oblastech lidských 
práv a sankcí. Zahraniční politika 
a bezpečnost jsou však pro národní 

Č L Á N E K

Reforma zahraniční politiky EU je 
v nedohlednu. Váhavou pozici Česka 

nejspíš nezmění ani Piráti
O N D Ř E J  P L E V Á K  |  E U R A C T I V. C Z

Šéf diplomacie EU Josep Borrell [EPA]
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státy velice citlivé, přesvědčit je 
o  tom vzdát se části autonomního 
rozhodování tak představuje velmi 
složitý úkol.

JAK NA ZMĚNU?

Pro navrhované změny nicméně 
není v současné době napříč 
Evropskou unií dostatečně silná 
vůle. S tím souhlasí také odborník 
na zahraniční a bezpečnostní politiku 
EU Tomáš Weiss z Katedry evropských 
studií na Fakultě sociálních věd UK.

„Nemyslím si, že je změna 
hlasování v některých částech SZBP 
v nejbližší době pravděpodobná. 
Vyžadovalo by to využití klauzule 
passerelle, ale nemám dojem, že 
je v současnosti podpora mezi 
členskými státy. Klauzule vyžaduje 
jednomyslnost a řada členských států 
má s touto možností velký problém, 
a  to nejen Polsko a Maďarsko,“ 
vysvětlil Weiss.

Weiss na jednu stranu chápe, proč 
jsou někteří představitelé EU a některé 
státy frustrované ze současného 
stavu. Jednomyslnost v některých 
otázkách, zejména v lidskoprávní 
politice a sankcích, by podle něj 
usnadnila rozhodovací proces 
a  zabránila blokování jednotlivými 
zeměmi z vnitropolitických či zcela 
nesouvisejících důvodů.

„Na druhou stranu by to mohlo 
vyvolat odpor v řadě členských 
států, chyběla by legitimizace skrze 
Evropský parlament (obecně platí, 
že kde Rada hlasuje kvalifikovanou 
většinou, je obvykle více zapojen 
Parlament) a institucionální změny 
by neodstranily substantivní rozpory 
mezi členskými státy, které by dříve 
či později stejně vyhřezly na povrch,“ 
dodal pro EURACTIV.cz Weiss.

Další otázkou je, jestli by EU 
vůbec dokázala mít na globální 
scéně zamýšlený vliv, pokud by 
její kroky a vyjádření stály pouze 
na většině států. „Jednomyslnost 
je podmínkou toho, aby EU mohla 
působit jako významný globální hráč 

– pokud nebude jednotná uvnitř, tak 
samozřejmě její legitimita jako aktéra 
klesá,“ připomněla v nedávném 
rozhovoru pro EURACTIV.cz Kateřina 
Kočí z Katedry mezinárodních studií 
a diplomacie na VŠE.

ČESKO VÁHÁ

Konkrétně Česká republika 
je v otázce změny hlasování 
na  kvalifikovanou většinu (QMV) 
zdrženlivá, což potvrzuje také 
ministerstvo zahraničí.

„Jednomyslnost a schopnost 
nalezení konsenzu v SZBP vnímá ČR 
jako základ její koherence a zároveň 
síly navenek. ČR není přesvědčena, 
že by častější uplatnění metody QMV 
mělo přínos pro akceschopnost 
a  věrohodnost EU ve vnějších 
vztazích. V této otázce navíc nepanuje 
mezi členskými státy shoda,“ uvedla  
mluvčí ministerstva Eva Davidová.

S efektivním dosahováním 
konsensu však má EU podle novináře 
a  ekonoma Davida Klimeše problém 
dlouhodobě a nejen v zahraniční 
politice. Nový model rozhodování by 
podle něj měl zajistit, aby se všechny 
státy snažily dosáhnout konsensu už 
v rámci vyjednávání, a nesázely až na 
blokaci v samotném závěru.

Současná situace ukazuje, že 
právě to se děje. Podle Kateřiny Kočí 
je konkrétně v případě Maďarska 
vidět, že tato středoevropská země se 
o dosažení dohody často ani nesnaží – 
blokuje společnou pozici bez nabídky 
alternativního řešení.

Cestou ven by podle Kočí mohlo 
být zefektivnění samotného jednání 
v  rámci Rady pro zahraniční věci 
skrze větší důraz na neformální 
jednání. „Snaha více zapojovat 
Maďarsko na neformální úrovni by 
možná přispěla k tomu, aby bylo 
konstruktivnější a nevyčleňovalo se,“ 
navrhla odbornice.

Ministerstvo zahraničí ČR má 
podobnou vizi. „EU by měla místo 
polarizované a nekonsenzuální 
debaty o QMV spíše pokračovat 

v  diskuzi o zefektivnění SZBP, 
včetně aktivního přístupu vysokého 
představitele při hledání konsenzu 
mezi členskými státy, zlepšení metod 
práce Rady pro zahraniční věci 
i debaty o možném využívání formátu 
Evropské rady s přítomností ministrů 
zahraničí,“ řekla Davidová.

Dodala, že ČR současně plně 
podporuje možnost konstruktivního 
zdržení se hlasování při přijímání 
rozhodnutí. Tzv. konstruktivní 
abstence nebo konstruktivní veto 
umožňuje členskému státu zdržet 
se hlasování, aniž by zablokoval 
jednomyslné rozhodnutí Rady.

PIRÁTSKÁ LOĎ VYBOČUJE 
Z KURZU

Na konci června dala Česká 
pirátská strana jasně najevo, jak se 
na budoucnost evropské zahraniční 
politiky dívá. Předseda Pirátů Ivan 
Bartoš a místopředseda Evropského 
parlamentu Marcel Kolaja na Twitteru 
po jednání s šéfem europarlamentu 
Davidem Sassolim uvedli, že jejich 
strana „podporuje většinový 
systém hlasování v Radě místo 
jednomyslnosti například v otázkách 
zahraničních nebo daňových“.

S touto pozicí jsou na tuzemské 
politické scéně poměrně velkou 
výjimkou, což se ukázalo také 
v  reakcích na tuto schůzku 
v  Evropském parlamentu. Podle 
serveru Lidovky.cz si Piráti za  své 
návrhy vyslechly kritiku od ANO, 
ODS, TOP 09 nebo KDU-ČSL. 
Podstatně zdrženlivější než Piráti 
je také jejich koaliční partner – 
Starostové a nezávislí.

Weiss si není jistý, že vyjádření 
Pirátů cokoli mění. „I pokud se 
dostanou do vlády, tak budou muset 
vládnout s koaličními partnery, 
kteří budou nepochybně skeptičtí. 
Na druhou stranu je určitě dobře, když 
se debata o evropských záležitostech 
objevuje v české vnitropolitické 
debatě a je součástí předvolební 
diskuse,“ uzavřel odborník.
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V současném sedmiletém 
programovém období 
2021–2027 bude Evropská 

unie disponovat novým nástrojem 
na posílení míru. Ten jí má 
pomoci stát se globálním hráčem 
a přispět k zachování mezinárodní 
bezpečnosti. 

Tzv. Evropský mírový nástroj 
odsouhlasili ministři zemí 
sedmadvacítky letos v březnu. Jedná 
se o nástupce mechanismu ATHENA, 
který od roku 2004 financoval 
vojenské mise a operace v rámci 
Společné zahraniční a bezpečnostní 

politiky EU (SZBP) a Afrického 
mírového nástroje.

Nový Evropský mírový nástroj 
přichází s řadou novinek a také 
s tučnějším rozpočtem. V rámci 
současného sedmiletého období 
v  něm bude k dispozici zhruba pět 
miliard eur, které „daly dohromady“ 
členské státy. Národní příspěvky 
se odvíjí od stanoveného klíče, a to 
podle hrubého národního důchodu. 
Fond v podobě mírového nástroje tak 
stojí mimo evropský rozpočet.

Česko podle ministerstva 
zahraničí do nástroje přispěje více než 
dvě miliardy korun. „Na základě klíče 

se příspěvek ČR na celé období 2021–
2027, v souladu s usnesením vlády ČR 
ze dne 21.6.2021 č. 569, předpokládá 
na cca 84,130 milionu eur, tedy cca 
2,208 miliardy korun,“ sdělilo redakci 
ministerstvo.

Navýšení rozpočtu podle expertky 
na bezpečnost a obranu Jany 
Emerencie Kostrhunové dokazuje, 
že se bezpečnost skutečně stává 
jednou z  hlavních unijních priorit. 
Na  udržení míru v sousedství podle 
ní nicméně pět miliard eur nevystačí, 
pro pokrok Společné zahraniční 
a  bezpečnostní politiky EU však ano.

„Pokud je cílem zlepšení 

Č L Á N E K

EU chce posílit svou roli v mezinárodní 
bezpečnosti. Pomoci má mírový nástroj 

s pěti miliardami eur
K A T E Ř I N A  Z I C H O V Á  |  E U R A C T I V. C Z

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leynová v roce 2015 jako 
tehdejší německá ministryně obrany při výcvikové misi EU v Mali. [EPA]
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akceschopnosti zahraniční politiky 
EU, tak je rozpočet adekvátní,“ uvedla. 

PENÍZE NA VYBAVENÍ 
NEBO INFRASTRUKTURU

Díky mírovému nástroji by měla 
být EU lépe schopná předcházet 
konfliktům a posilovat stabilitu 
a bezpečnost v mezinárodním 
prostředí. Nástroj umožní financovat 
unijní vnější činnost, tedy pomoc 
pro partnerské země, a to například 
ve formě podpory mírových operací.

Peníze z nástroje tak budou nově 
doplňovat činnost EU v rámci misí 
a operací pod záštitou Společné 
bezpečnostní a obranné politiky 
EU (SBOP). To je podle Česka, které 
má zkušenost s působením v  unijní 
výcvikové misi (EUTM Mali), 
důležitým prvkem nového nástroje.

„Význam EPF (Evropského 
mírového nástroje – pozn. red.) 
vnímáme i z praktické zkušenosti 
mnohaletého působení v EUTM 
Mali, kde se v průběhu minulých 
let našeho angažmá mnohokrát 
ukázaly limity výcvikových aktivit 
v situaci, kdy partnerům během 
výcviku či následně nebylo možné 
poskytnout odpovídající vybavení 
a  infrastrukturu,“ uvedla pro redakci 
Eva Davidová z tiskového oddělení 
ministerstva zahraničí.

Konkrétně se počítá s tím, že 
Evropský mírový nástroj poslouží 
k  financování dodávek vojenského 
a obranného vybavení, infrastruktury, 
nebo technické a jiné pomoci, o kterou 
třetí země či mezinárodní organizace 
požádají.

Evropský mírový nástroj by měl 
Unii pomoci poskytnou partnerským 
zemím kvalitnější pomoc v zajišťování 
míru a bezpečnosti na jejich území, 
ale také umožnit rozsáhlejší vojenské 
a obranné akce podporující cíle SZBP.

Idea Unie je taková, že finanční 
podpora pomůže dotčeným zemím 
udržet mír a bránit své obyvatele. 
Existuje však obava, že vojenské 
a  obranné vybavení, které by EU 

zemím za tímto účelem poskytla, 
by mohlo skončit ve špatných 
rukou. Proto je součástí nástroje 
metodologie, podle které se budou 
posuzovat jednotlivé případy a jejich 
rizika, aby se předešlo tomu, že bude 
poskytnuté vybavení zneužito.

„Rada přijme integrovaný rámec 
kontrolních nástrojů a  mechanismů, 
které musí příjemci vojenského 
vybavení splňovat (…) Nástroje 
EPF budou založeny na  podrobném 
vyhodnocení kontextu, analýzy 
konfliktu a rizik spojených 
s  poskytnutím vojenského vybavení. 
Čím větší riziko bude existovat, tím 
robustněji budou nastaveny záruky 
a nápravná opatření EU,“ píše na svém 
webu Evropská služba pro vnější 
činnost.

Vzhledem k nestabilitě některých 
regionů je to však podle expertky 
Kostrhunové stále rizikové. „V tak 
nestabilních regionech, na které tento 
nástroj cílí, se může váš spojenec 
stát přes noc nepřítelem, a není 
tedy možné garantovat, že vojenské 
vybavení nepadne do špatných rukou. 
Žádné, ani sebelepší mechanismy 
tomu nemohou zabránit. Nic ale není 
černobílé a cost-benefit analýza bývá 
v těchto případech velmi subjektivní,“ 
sdělila redakci.

„Můj názor je ten, že EU by se 
měla držet toho, co zná a v čem 
vyniká, a to tzv. ‚měkké síly‘, kde je 
blok jednotnější a silnější. Správně 
cílená měkká síla může být pod 
strategickým vedením účinnější 
než za miliardy zakoupená vojenská 
technika,“ dodala Kostrhunová.

EU JAKO GLOBÁLNÍ HRÁČ 

Kromě navýšení rozpočtu na vnější 
činnost Unie má nový nástroj i širší 
působnost. Podpora EU už tak nebude 
omezena jen na mírové operace pod 
vedením afrických stran, jako tomu 
bylo doposud. EU bude nově moci 
směřovat podporu kamkoliv na světě.

Podle Česka je rozšíření působnosti 
„mírového fondu“ vítaným krokem. 

„Do budoucna se tím otevírá možnost 
podpory partnerů nejenom v Africe, 
ale v zájmu geografické vyváženosti 
i v regionech východní Evropy 
a  západního Balkánu,“ upřesnilo 
ministerstvo zahraničí.

O tom, na jaké konkrétní země 
by se měl Evropský mírový nástroj 
zaměřit, v současné době diskutují 
členské státy.

Cesta EU za posílením své role 
jakožto globálního hráče však ještě 
není u konce a vyžádá si více než 
vznik mírového nástroje s rozšířenou 
působností. 

„Nemyslím si, že tento krok by 
pozici EU nějak markantně posílil, 
v  žádném případě ne přes noc 
a  s  tímto rozpočtem. Ve srovnání 
s jinými hráči je EU oslabena 
politickými, kulturními a jazykovými 
rozdíly, a proto je pro ni jednání 
jedním hlasem v zahraniční politice 
téměř nepřekonatelnou překážkou, 
kterou tento nástroj zmírňuje, ale 
neřeší. V každém případě se ale 
jedná o důležitý strategický krok, 
který otevírá mnoho možností 
a možná i Pandořinu skříňku,“ uvedla 
k novince Kostrhunová.

Podle Kostrhunové má nový 
nástroj svá pro i proti. „Pro EU má tato 
změna rozhodně přidanou hodnotu 
v možnosti rychleji reagovat, být 
flexibilní a nemít svázané ruce 
tváří v  tvář agresivnějším hráčům, 
na  stranu druhou to ale může 
poškodit její reputaci pacifistického 
aktéra, na kterém je postavena její 
existence a současná zahraniční 
politika,“ dodala.
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