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POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE

Hlavním nástrojem policejní spolupráce je Evropský policejní úřad (Europol), který je
ústředním prvkem širší evropské architektury vnitřní bezpečnosti. Spolupráce a politiky
se stále rozvíjejí a pozornost se soustředí na efektivnější boj s celounijními hrozbami
a trestnou činností, jenž má, zejména z hlediska Evropského parlamentu, probíhat v souladu
se základními právy a pravidly pro ochranu údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Články 33 (spolupráce v celních věcech), 87, 88 a 89 SFEU.

CÍLE

Účinná policejní spolupráce je klíčová, má-li být Unie prostorem svobody, bezpečnosti a práva
založeným na dodržování základních práv. Účelem přeshraniční spolupráce při vymáhání
práva, včetně spolupráce policejních a celních útvarů a dalších útvarů orgánů státní moci, je
předcházení trestným činům v Evropské unii, jejich odhalování a vyšetřování. V praxi se tato
spolupráce týká zejména závažných trestných činů (organizované trestné činnosti, obchodu
s drogami, obchodování s lidmi, kyberkriminality) a terorismu.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

A. Začátky
Policejní spolupráce mezi členskými státy začala v roce 1976 tzv. „skupinou Trevi“, mezivládní
sítí zástupců ministerstev spravedlnosti a vnitra. Maastrichtská smlouva stanovila otázky
společného zájmu, jež poskytly legitimní základy pro policejní spolupráci (terorismus, drogy
a další formy mezinárodní trestné činnosti). Byla rovněž přijata zásada vytvoření Evropského
policejního úřadu (Europol), který měl původně podobu protidrogové jednotky Europolu.
Úmluva o Europolu byla podepsána dne 26. července 1995, ačkoli úřad zahájil oficiálně
činnost až 1. července 1999 na základě posílených pravomocí, jež mu svěřila Amsterodamská
smlouva (podepsaná dne 2. října 1997). Policejní spolupráce však dosáhla dalšího pokroku již
před založením Europolu. S vytvořením schengenského prostoru v roce 1985, který nejprve
zahrnoval pouze několik členských států, se stala skutečností přeshraniční policejní spolupráce
(viz rovněž 2.1.3 a 5.12.4). Vstupem Amsterodamské smlouvy v platnost bylo „schengenské
acquis“, včetně aspektů policejní spolupráce, začleněno do práva Evropské unie, avšak v rámci
„třetího pilíře“, tedy mezivládní spolupráce. Stejný mezivládní přístup byl použit pro opatření
policejní spolupráce, jež byla přijata malou skupinou členských států na základě Prümské
smlouvy a jež zahrnovala ustanovení o výměnách DNA, otisků prstů a podrobností z registru
vozidel. Prümská smlouva byla na úrovni Unie plně zavedena rozhodnutím Rady 2008/615/
SVV ze dne 23. června 2008.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_2.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.12.4.pdf
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B. Stávající institucionální rámec
Institucionální rámec se značně zjednodušil Lisabonskou smlouvou (SFEU), na jejímž základě
je nyní většina opatření policejní spolupráce přijímána řádným legislativním postupem
(spolurozhodování) a podléhá soudnímu přezkumu ze strany Soudního dvora. Nicméně, i když
ponecháme stranou specifické rysy oblasti svobody, bezpečnosti a práva (možnosti neúčasti pro
Spojené království, Irsko a Dánsko (protokoly č. 21 a 22 přiložené k SFEU) a privilegovanou
úlohu vnitrostátních parlamentů (protokoly 1 a 2)), policejní spolupráce, spolu se soudní
spoluprací v trestních věcech, nebyla plně přenesena do rámce Společenství a ponechává si
některé původní rysy:
— pravomoc iniciativy má nejen Komise, ale i členské státy za podmínky, že představují jednu

čtvrtinu členů Rady (článek 76 SFEU);

— Evropský parlament je pouze konzultován ohledně opatření operativní spolupráce, jež
přijímá jednomyslně Rada. Pokud není Rada jednomyslná, může devět či více členských
států spolupracovat na základě posílené spolupráce. Při tomto scénáři pozastaví Evropská
rada celý proces za účelem nalezení konsensu (mechanismus „nouzové brzdy“ podle čl.
87 odst. 3 SFEU);

— akty přijaté před vstupem SFEU v platnost by neměly být předmětem řízení pro nesplnění
povinnosti nebo rozhodnutí Soudního dvora o předběžné otázce po dobu pěti let (protokol
č. 36 připojený k SFEU). Toto období skončilo v prosinci 2014.

C. Agentury a další orgány zapojené do policejní spolupráce
1. Evropský policejní úřad (Europol)
Úlohou Europolu je pomáhat vnitrostátním policejním orgánům a dalším podobným orgánům
fungovat účinněji tím, že usnadňuje jejich vzájemnou spolupráci. Tato spolupráce se soustřeďuje
na prevenci terorismu, kyberkriminality, obchodu s drogami a dalších forem závažné
přeshraniční trestné činnosti a na boj proti těmto jevům.
Dne 1. ledna 2010 se Europol stal agenturou EU, jež je financována z rozpočtu EU a ve
svém sídle v Haagu zaměstnává téměř 1 000 pracovníků (včetně více než 200 styčných
důstojníků). Hlavní činnost Europolu se soustřeďuje na zlepšování výměny informací mezi
policejními orgány. Za tímto účelem Europol vydává posouzení hrozeb závažné a organizované
trestné činnosti (SOCTA), které slouží jako základ pro rozhodnutí Rady, a rovněž zprávu
o situaci a vývoji terorismu v Evropské unii (TE-SAT). Europol nemá pravomoc použít
donucovací opatření, jako jsou zatýkání nebo prohlídky, operativní pravomoci úřadu se však
zvolna rozšiřují. Akt Rady ze dne 28. listopadu 2002 např. Europolu umožnil zapojovat se
do společných vyšetřovacích týmů a žádat členské státy, aby zahájily trestní vyšetřování.
Posílil rovněž jeho analytické kapacity, zejména se zřízením Evropského centra pro boj proti
kyberkriminalitě (EC3) v lednu 2013, které je mimo jiné odpovědné za posouzení hrozeb
organizované trestné činnosti, kterou umožňuje internet (IOCTA). Europol také stojí v popředí,
pokud jde o reakci donucovacích orgánů EU na vznikající hrozby. Po teroristických útocích
v Paříži a Kodani na počátku roku 2015 jej Rada pro spravedlnost a vnitřní věci pověřila,
aby zřídil jednotku pro oznamování internetového obsahu, jejímž cílem je boj proti
internetové teroristické propagandě a jiným extremistickým činnostem. Nová jednotka
zahájila svou činnost dne 1. července 2015. Po útocích v Paříži v listopadu 2015 rozšířila
Rada protiteroristický mandát Europolu ještě více zřízením nového Evropského centra pro
boj proti terorismu, jež zahájilo svou činnost dne 1. ledna 2016 a do nějž jsou za účelem
posílení přeshraničních vyšetřovacích kapacit vysíláni protiterorističtí odborníci členských
států. Podobně zahájil Europol v březnu 2015 v reakci na velký příliv nelegálních migrantů



Fakta a čísla o Evropské unii - 2017 3

do EU v roce 2014 a na počátku roku 2015 společnou operaci MARE s cílem zvýšit úsilí
v boji proti převaděčství. K této operaci rovněž přispívá nasazováním svých pracovníků v nově
vytvořených „hotspotech“ na vnějších hranicích (viz 5.12.4). A konečně byla úřadu Europol
(rozhodnutím Rady ze dne 27. března 2000) svěřena pravomoc jednat o dohodách se třetími
zeměmi a subjekty mimo rámec EU. Europol tak podepsal například dohody o spolupráci
s Interpolem a se Spojenými státy.
Dne 27. března 2013 předložila Komise Evropskému parlamentu a Radě legislativní návrh
na změnu současného rozhodnutí o Europolu, který zahrnoval navrhované sloučení agentury
Europol a Evropské policejní akademie (CEPOL). Toto sloučení odmítla Rada i Parlament,
a bylo proto odloženo. V květnu 2016 schválily Parlament a Rada nové nařízení o Europolu[1].
Toto nové nařízení Europolu usnadňuje zřizování specializovaných jednotek v reakci na
vznikající hrozby, stanovuje pravidla pro jednotky stávající (např. výše uvedené protiteroristické
jednotky), zavádí důkladnější režim ochrany údajů a větší odpovědnost agentury a posiluje její
správu; toho má být dosaženo prostřednictvím skupiny pro společnou parlamentní kontrolu za
účasti Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů.
2. Evropská policejní akademie (CEPOL)
Důležitým aspektem policejní spolupráce je školení policistů. Za tímto účelem byla v roce 2000
zřízena akademie CEPOL, která byla nejprve tvořena sítí vnitrostátních vzdělávacích zařízení
a poté se stala agenturou EU (rozhodnutím Rady 2005/681/SVV ze dne 20. září 2005). Původně
se nacházela v Bramshillu ve Spojeném království, ale od 1. října 2014 má sídlo v Budapešti.
3. Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI)
Operativní spolupráce byla od samého počátku slabým místem rozvoje policejní spolupráce.
Vedle omezených pokroků prostřednictvím Europolu a vytvoření společných vyšetřovacích
týmů se zpočátku, od roku 2000, omezovala na pořádání zasedání – konaných dvakrát ročně –
tzv. Bernského klubu, což je fórum, v jehož rámci se setkávají vedoucí pracovníci vnitrostátních
bezpečnostních služeb z několika evropských zemí za účelem dobrovolné výměny informací
v oblastech, jako je kontrarozvědka, organizovaná trestná činnost a terorismus. Lisabonská
smlouva staví na této základní myšlence, ale dále ji rozvíjí a v článku 71 SFEU poskytuje právní
základ pro Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI), který byl
formálně zřízen rozhodnutím Rady ze dne 25. února 2010. Úkolem COSI je:
— hodnotit celkové směřování operativní spolupráce a odhalovat její nedostatky,

— přijímat konkrétní doporučení,

— být nápomocen Radě podle „doložky solidarity“ (článek 222 SFEU).

COSI však není evropskou „FBI“, která by mohla provádět vlastní operace, ani se nepodílí
na legislativním procesu. Sídlí v hlavních městech jednotlivých států a zástupci členských
států se scházejí v Bruselu, kde je podporují poradci pro spravedlnost a vnitřní věci ze stálých
zastoupení. Schůze COSI často navštěvují zástupci dalších organizací, které se zabývají vnitřní
bezpečností, jako jsou agentury Europol a Eurojust (viz 5.12.6 o soudní spolupráci v trestních
věcech) nebo agentura Frontex (viz 5.12.4 o správě vnějších hranic).
4. Středisko EU pro analýzu zpravodajských informací (INTCEN)
Středisko Evropské unie pro analýzu zpravodajských informací (INTCEN) není orgánem
policejní spolupráce v pravém slova smyslu, jelikož je součástí Evropské služby pro vnější

[1]Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro
spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV,
2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.12.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.12.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.12.4.pdf
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činnost (ESVČ). Na policejní spolupráci se však podílí, neboť vydává posouzení hrozeb, které
vychází z informací od zpravodajských služeb, vojenských subjektů, diplomatů a od policejních
orgánů. INTCEN rovněž účinně přispívá k operativnosti tím, že například poskytuje pro celou
EU informace o cílech, motivech a pohybech teroristů.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Se vstupem v platnost Lisabonské smlouvy v prosinci 2009 značně vzrostla úloha Evropského
parlamentu v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Postoj, který zaujal k policejní spolupráci
ve svých usneseních, odráží jak jeho přání prosadit svou pozici, tak relativně časné stadium
rozvoje policejní spolupráce v EU. V tomto posledním bodě Parlament často vyjádřil politování
nad nedostatkem skutečně koordinovaného přístupu k vnitřní bezpečnosti. Ve svém usnesení
ze dne 9. července 2015 o Evropském programu pro bezpečnost odsoudil skutečnost, že „přes
řadu výzev Parlamentu nebylo dosud vypracováno hodnocení účinnosti stávajících nástrojů
EU, a to rovněž s ohledem na nové bezpečnostní hrozby, kterým EU čelí, a přetrvávajících
mezer“, a vyslovil názor, že „tato činnost je nezbytná k zajištění toho, že evropská bezpečnostní
politika je účinná, nezbytná, přiměřená, soudržná a komplexní“. Rovněž často upozorňoval,
že je třeba dosáhnout vhodné rovnováhy mezi svobodou a bezpečností v oblasti policejního
dohledu a vymáhání práva.
Jak bylo ukázáno výše, bylo další hlavní snahou Evropského parlamentu zaujmout pozici
institucionálního aktéra v oblasti vnitřní bezpečnosti. Zatímco COSI zůstává formálně mimo
parlamentní kontrolu, snažil se Parlament zdůraznit své nové pravomoci v oblasti policejní
spolupráce. Ve svém usnesení ze dne 2. dubna 2014 o přezkumu Stockholmského programu
v polovině období připomenul, že „je nyní plnohodnotným institucionálním subjektem v oblasti
politik bezpečnosti“ a že by měl „hrát klíčovou úlohu při hodnocení a stanovování politik
vnitřní bezpečnosti“. Ve svém usnesení ze dne 9. července 2015 o Evropském programu pro
bezpečnost Parlament zopakoval, že by měl být zapojen do „stanovování politických priorit
a strategických cílů“ tohoto programu. Parlament bezpochyby začal v oblasti politiky vnitřní
bezpečnosti potvrzovat svoji autoritu. Jako součást reformy Europolu aktivně požadoval větší
parlamentní kontrolu a zlepšená pravidla pro ochranu údajů. Rovněž vyzval ke zrušení směrnice
o uchovávání údajů[2] kvůli její nepřiměřenosti, a to ještě předtím, než ji Soudní dvůr ve svém
zásadním rozhodnutí z dubna 2014 prohlásil za neplatnou. Závěrem také odolal značnému
tlaku Komise a členských států na rychlé přijetí systému evropské jmenné evidence cestujících
(PNR) za účelem boje proti terorismu. Směrnice EU o jmenné evidenci cestujících[3] byla
nakonec přijata v dubnu 2016. Konečné znění obsahuje několik záruk ochrany údajů, které
Parlament podporoval, a doložku, podle níž bude směrnice podrobena přezkumu dva roky po
jejím provedení ve vnitrostátních právních předpisech.
Kristiina Milt
04/2017

[2]Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo
zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných
komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES.
[3]Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/681 ze dne 27. dubna 2016 o používání údajů jmenné evidence
cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné
činnosti.
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