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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj vítá návrh na zřízení evropského systému pro cestovní informace a povolení 

(ETIAS), jehož hlavním účelem je provádět předběžné posouzení rizik s ohledem na 

bezpečnost, migraci a veřejné zdraví u cestujících bez vízové povinnosti s cílem udělit 

povolení k cestě do schengenského prostoru. Tento návrh je součástí trvalého rozvoje 

strategie integrované správy hranic Evropské unie a řeší zásadní problém nedostatku 

informací, pokud jde o cestující bez vízové povinnosti. Systém ETIAS, který doplňuje Vízový 

informační systém (VIS) a systém vstupu/výstupu (EES), by měl přispět ke zvýšení kvality 

správy hranic schengenského prostoru, zejména na pozemních hranicích, ke zvýšení pohodlí 

cestujících a k posílení boje proti mezinárodní trestné činnosti, terorismu a dalším 

bezpečnostním hrozbám.

Zpravodaj se domnívá, že navržený systém je úměrný zjištěným potřebám a dobře 

strukturovaný, přičemž zahrnuje ústřední informační systém, který je vyvíjen a udržován 

agenturou eu-LISA, řízen ústřední jednotkou, jež je součástí Evropské pohraniční a pobřežní 

stráže (Frontex), a propojen s infrastrukturami vnitrostátní pohraniční stráže, a dále zahrnuje 

národní jednotky ETIAS v jednotlivých členských státech. 

Zpravodaj vítá navrhovanou interoperabilitu informačních systémů v oblasti spravedlnosti 

a vnitřních věcí, a zejména vysoký stupeň sdílení zdrojů se systémem EES, což by mělo při 

zavádění systému ETIAS přinést značnou úsporu nákladů. 

Zpravodaj připomíná, že výše celkových nákladů na vývoj systému ETIAS je odhadována na 

212,1 milionu EUR, což pokrývá náklady na vývoj a provoz centrálních prvků systému 

ETIAS a na integraci stávajících vnitrostátních pohraničních infrastruktur v členských státech 

se systémem ETIAS, zatímco průměrné roční provozní náklady (od roku 2021) se odhadují na 

85 milionů EUR. Zpravodaj podporuje myšlenku, že od roku 2020 by měly být provozní 

náklady v členských státech hrazeny z jejich vnitrostátních programů v rámci Fondu pro 

vnitřní bezpečnost (ISF). Vítá skutečnost, že systém ETIAS by podle předpokladů měl být 

finančně zcela soběstačný, a to díky příjmům z uživatelských poplatků. Připomíná, že je také 

třeba, aby měl Europol k dispozici potřebné finanční a lidské zdroje k vytvoření kontrolního 

seznamu a připojení svých databází k systému ETIAS.

Zpravodaj souhlasí s návrhem, aby byly příjmy z poplatků považovány za vnější účelově 

vázané příjmy, které jsou automaticky přenášeny do dalších let a u nichž lze případný 

přebytek příjmů použít na financování souvisejících výdajů v oblasti inteligentních hranic. 

Navrhuje, aby byl poplatek za cestovní povolení zvýšen na 10 EUR, nicméně zachovává 

čl. 16 odst. 4, v němž se uvádí, že Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci a upravovat výši uvedeného poplatku v závislosti na zvýšení nákladů na vývoj, 

integraci, spojení a provoz systému ETIAS. S vědomím, že podle předpokladů by počínaje 

rokem 2020 mělo o cestovní povolení ETIAS žádat 39 milionů osob ročně, by mělo 

navrhované zvýšení poplatku představovat důležitý příjem do rozpočtu Unie. 
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Zpravodaj dále navrhuje, aby poté, co budou pokryty opakované náklady na provoz a údržbu 

systému ETIAS, byl zbývající přebytek příjmů účelově vázán na financování souvisejících 

výdajů na správu hranic v rámci kapitoly 18 02 souhrnného rozpočtu (vnitřní bezpečnost) 

nebo navazujících programů či opatření v rámci VFR na období po roce 2020. 

Zpravodaj navrhuje, aby byla věková hranice, do které nemusejí žadatelé platit žádné 

poplatky, snížena z osmnácti na dvanáct let. Zároveň by si však přál, aby se od poplatku 

upustilo i v případě širší skupiny cestujících, jež by zahrnovala mj. studenty a učitele, kteří do 

schengenského prostoru cestují za účelem studia nebo odborné přípravy, výzkumné 

pracovníky a mladé zástupce nevládních organizací, obdobně jako tomu je v případě 

současných ustanovení vízového kodexu a doporučení Evropského parlamentu a Rady 

č. 2005/761/ES ze dne 28. září 2005. V této souvislosti dále navrhuje, aby byl formulář 

žádosti upraven tak, aby tyto osoby mohly doložit, že spadají do některé z uvedených 

kategorií.

Zpravodaj navrhuje, aby byla platnost cestovního povolení omezena na tři roky, aby bylo 

v kontextu současné vysoce rizikové bezpečnostní situace možné častěji opakovat kontroly 

cestujících a přihlédnout k vývoji osobní situace žadatelů. 

Zpravodaj připomíná, že na období 2014–2020 byla v rámci Fondu pro vnitřní bezpečnost –

hranice vyhrazena částka ve výši 791 milionů EUR na vývoj systémů IT na podporu řízení 

migračních toků. Z této částky je 480 milionů EUR vyhrazeno pro systém EES a 210 milionů 

EUR (vyjma nákladů uvedených v okruhu 5) pro systém ETIAS. Zpravodaj očekává, že 

jakmile budou uzavřeny dva legislativní návrhy, předloží Komise akt v přenesené pravomoci 

na přerozdělení zbývajících 101 milionů EUR v rámci Fondu pro vnitřní bezpečnost –

hranice. 

Zpravodaj by chtěl na závěr zdůraznit, že hlavní nákladovou položkou hned po dokončení 
zavádění systému ETIAS (po roce 2021) jsou výdaje v rámci Azylového, migračního 
a integračního fondu a Fondu pro vnitřní bezpečnost související s provozem vnitrostátního 
jednotného rozhraní a národních ústředních jednotek a náklady agentur eu-LISA a Frontex na 
provoz systému ETIAS, který bude fungovat 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Zpravodaj 
naléhavě vyzývá Komisi, agenturu eu-LISA, agenturu Frontex a členské státy, aby při 
zavádění a používání systému ETIAS zajistily co nejvyšší míru nákladové efektivnosti.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako 
věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Příjmy generované úhradou 
poplatků za cestovní povolení by měly být 
účelově vázány na pokrytí opakovaných 
nákladů na provoz a údržbu informačního 
systému ETIAS, ústřední jednotky ETIAS 
a národních jednotek ETIAS. S ohledem na 
zvláštní charakter tohoto systému je 
vhodné považovat tyto příjmy za vnější 
účelově vázané příjmy.

(55) Opakované náklady na provoz a 
údržbu informačního systému ETIAS, 
ústřední jednotky ETIAS a národních 
jednotek ETIAS by měly být pokryty 
příjmy generovanými úhradou poplatků 
za cestovní povolení. Veškeré prostředky, 
které zůstanou i po pokrytí uvedených 
nákladů nevyužité, by měly být účelově 
vázány na pokrytí výdajů vzniklých v 
rámci programů a opatření spadajících do 
kapitoly 18 02 souhrnného rozpočtu Unie 
(vnitřní bezpečnost) nebo – po 1. lednu 
2021 – v rámci navazujících programů a 
opatření. S ohledem na zvláštní charakter 
tohoto systému je vhodné považovat tyto 
příjmy za vnější účelově vázané příjmy.

Odůvodnění

Mělo by být stanoveno, že přednostně by měly být pokryty náklady na systém ETIAS, ale že 
jakýkoli přebytek příjmů může být použit i na jiné účely. Právní základ by měl upřesnit, o jaké 
účely se smí jednat.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Prověřovací komise ETIAS zasedá 
podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. 
Náklady na zasedání této komise a jejich 
organizaci hradí Evropská agentura pro 
pohraniční a pobřežní stráž.

4. Prověřovací komise ETIAS zasedá 
podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. 
Náklady na zasedání této komise a jejich 
organizaci hradí Evropská agentura pro 
pohraniční a pobřežní stráž, která musí 
proto obdržet odpovídající dodatečné 
finanční prostředky a personál.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpracování osobních údajů v informačním 
systému ETIAS jakýmkoli uživatelem 
nesmí vést k diskriminaci vůči státním 
příslušníkům třetích zemí na základě 
pohlaví, rasy nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace. Musí plně respektovat lidskou 
důstojnost a integritu. Zvláštní pozornost 
se musí věnovat dětem, starším osobám a 
osobám se zdravotním postižením.

Zpracování osobních údajů v informačním 
systému ETIAS jakýmkoli uživatelem 
nesmí vést k diskriminaci vůči státním 
příslušníkům třetích zemí na základě 
pohlaví, rasy nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace. Musí plně respektovat lidskou 
důstojnost a integritu. Zvláštní pozornost 
se musí věnovat dětem, starším osobám a 
osobám s funkčními poruchami.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Veřejné internetové stránky a 
mobilní aplikace pro mobilní zařízení musí 
být k dispozici ve všech úředních jazycích 
členských států.

3. Veřejné internetové stránky a 
mobilní aplikace pro mobilní zařízení musí 
být k dispozici ve všech úředních jazycích 
členských států a ve verzích, které budou 
vhodné pro osoby s funkčními poruchami.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zda žadatel spadá do některé z 
kategorií žadatelů uvedených v čl. 16 odst. 
2 písm. b) až d), které jsou osvobozeny od 
poplatku za cestovní povolení, přičemž se 
tato kategorie zvolí z předem určeného 
seznamu; v takovém případě žadatel 
předloží spolu s žádostí veškeré příslušné 
dokumenty, které dokazují, že účel jeho 
cesty spadá do některé z kategorií 
stanovených v čl. 16 odst. 2 písm. b) až d).
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Odůvodnění

Připojení otázky týkající se účelu cesty je logickým důsledkem návrhu zpravodaje, aby byly 
určité kategorie cestujících osvobozeny od poplatku (viz PN 7) a aby byly zavedeny nové 
kategorie b), c) a d), např. cesty za účelem studia, odborné přípravy, vědeckého výzkumu 
nebo účasti na konferencích. Analýza účelu cesty může v případě těchto konkrétních kategorií 
znamenat, že vyřízení žádosti bude trvat o něco déle, neboť bude třeba přezkoumat přiložené 
dokumenty.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za každou žádost uhradí žadatel 
poplatek za cestovní povolení ve výši 5
EUR.

1. Za každou žádost uhradí žadatel 
poplatek za cestovní povolení ve výši 10
EUR.

Odůvodnění

V důsledku zvýšení poplatku na 10 EUR bude odhadovaný přebytek příjmů činit 305 milionů 
EUR* ročně (110 milionů EUR** v případě poplatku ve výši 5 EUR). Tento přebytek může 
být účelově vázán na činnosti v oblasti migrace a bezpečnosti, které jsou v rozpočtu EU 
podfinancované. Částka ve výši 10 EUR je dostatečně malá na to, aby neměla trvalý dopad na 
cestovní ruch, a to ani v případě cestujících z hůře prosperujících regionů. * 10 x 39 milionů 
cestujících = 390 milionů → 390 milionů – 85 milionů (provozní náklady) = 305 milionů ** 5 
x 39 milionů cestujících = 195 milionů → 195 milionů – 85 milionů = 110 milionů

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Od poplatku za cestovní povolení 
se upustí v případě dětí mladších osmnácti 
let.

2. Od poplatků za cestovní povolení 
se upustí v případě žadatelů spadajících do 
kterékoli z těchto kategorií osob:

a) děti mladší 12 let;

b) žáci, studenti, postgraduální 
studenti a doprovázející učitelé, kteří 
podnikají cesty za účelem studia nebo 
vzdělávacích kurzů;
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c) výzkumní pracovníci, kteří cestují 
za účelem provádění vědeckého výzkumu;

d) zástupci neziskových organizací do 
věku 25 let, kteří se účastní seminářů, 
konferencí či sportovních, kulturních 
nebo vzdělávacích událostí 
organizovaných neziskovými 
organizacemi.

Odůvodnění

Zpravodaj by chtěl snížit věkovou hranici, do které budou nezletilé osoby osvobozeny od 
poplatku, na 12 let. Od poplatku by se však mělo upustit i v případě celé řady dalších 
kategorií, obdobně jako tomu je v případě současných ustanovení vízového kodexu a 
doporučení Evropského parlamentu a Rady č. 2005/761/ES ze dne 28. září 2005 pro 
usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných 
pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého 
výzkumu.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud žadatel poskytne v přihlášce 
informace, které svědčí o tom, že od 
poplatku lze v souladu s článkem 16 
upustit, národní jednotka ETIAS 
příslušného členského státu může žadatele 
vyzvat, aby poskytl doplňující informace 
nebo doklady, aby ověřila, zda opravdu
spadá do jedné z kategorií osvobozených 
od hrazení poplatků za povolení podle čl. 
16 odst. 2, písm. b) až d) a s ohledem na 
dobu trvání dané aktivity.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Cestovní povolení je platné po dobu
pěti let nebo do konce období platnosti 

2. Cestovní povolení je platné po dobu
tří let nebo do konce doby trvání činnosti, 
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cestovního dokladu zaregistrovaného 
během podání žádosti, podle toho, co 
nastane dříve, a je platné na území 
členských států.

na jejímž základě bylo uděleno osvobození 
od poplatku za cestovní povolení podle čl. 
16 odst. 2 písm. b) až d), nebo do konce
období platnosti cestovního dokladu 
zaregistrovaného během podání žádosti, 
podle toho, co nastane dříve, a je platné na 
území členských států.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Evropská pohraniční a pobřežní 
stráž je vybavena odpovídajícími 
finančními a personálními zdroji, aby 
mohla vykonávat úkoly uvedené v článku 
65.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Europol má k dispozici 
odpovídající finanční prostředky a 
zaměstnance, aby mohl vykonávat 
povinnosti uvedené v odstavci 1, 2 a 3 
tohoto článku.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady spojené s vývojem informačního 
systému ETIAS, integrací stávajících 
vnitrostátních pohraničních infrastruktur a 
spojením s vnitrostátním jednotným 
rozhraním, jakož i s provozem 

Náklady spojené s vývojem informačního 
systému ETIAS, integrací stávajících 
vnitrostátních pohraničních infrastruktur a 
spojením s vnitrostátním jednotným 
rozhraním, jakož i s provozem 
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vnitrostátního jednotného rozhraní, 
zřízením ústřední jednotky ETIAS a 
národních jednotek ETIAS a provozem 
systému ETIAS jsou hrazeny ze 
souhrnného rozpočtu Unie.

vnitrostátního jednotného rozhraní, 
zřízením ústřední jednotky ETIAS a 
národních jednotek ETIAS a provozem 
systému ETIAS budou odpovídat 
konkrétním administrativním potřebám 
jednotlivých členských států a budou
hrazeny ze souhrnného rozpočtu Unie.
Před zahájením jakéhokoli zadávacího 
řízení provede Komise přesnou analýzu 
technických požadavků na začlenění 
stávajících vnitrostátních systémů, 
technických norem systému ETIAS a 
požadavků týkajících se obsahu a 
přístupnosti systému ETIAS.

Odůvodnění

V EU na úrovni členských států a v třetích zemích je trendem rostoucí digitalizace hraničních 
kontrol. Zkušenosti s vývojem rozsáhlých systémů IT na úrovni EU, jako jsou systémy SIS II a 
VIS, ukázaly, že se tyto iniciativy potýkají s rostoucími náklady. V zájmu minimalizace 
nebezpečí překročení nákladů je proto důležité náklady předem maximálně upřesnit.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vyloučeny jsou tyto náklady: vypouští se

a) projektové řízení v členských státech 
(schůze, služební cesty, kanceláře);

b) provoz vnitrostátních systémů 
(prostory, realizace, elektřina, chlazení);

c) fungování vnitrostátních systémů 
(smlouvy s operátory a technickou 
podporou);

d) úprava stávajících hraničních kontrol;

e) návrh, vývoj, realizace, provoz a údržba 
vnitrostátních komunikačních sítí.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy obdrží finanční podporu na 
náklady, jež vznikly v důsledku povinností 
uvedených v článku 66. Komisi je svěřena 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 78 s cílem 
definovat tuto finanční podporu.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příjmy generované systémem ETIAS se 
považují za vnější účelově vázaný příjem v 
souladu s čl. 21 odst. 4 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012.

Příjmy generované systémem ETIAS se 
považují za vnější účelově vázaný příjem v 
souladu s čl. 21 odst. 4 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012. Veškeré prostředky, 
které zbydou pokrytí nákladů na vývoj 
systému ETIAS a opakovaných nákladů 
týkajících se provozu a údržby 
informačního systému ETIAS, ústřední 
jednotky ETIAS a národních jednotek 
ETIAS, budou účelově vázány k pokrytí 
výdajů vzniklých v rámci programů a 
opatření spadajících do kapitoly 18 02 
souhrnného rozpočtu Unie (vnitřní 
bezpečnost) nebo – od 1. ledna 2021 – v 
rámci navazujících programů či opatření.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do [Six months after the entry into 
force of this Regulation – OPOCE, please 
replace with the actual date] a poté 
každých šest měsíců během fáze vývoje 
informačního systému ETIAS předloží 
agentura eu-LISA Evropskému parlamentu 
a Radě zprávu o aktuálním stavu vývoje 

2. Do [Six months after the entry into 
force of this Regulation – OPOCE, please 
replace with the actual date] a poté 
každých šest měsíců během fáze vývoje 
informačního systému ETIAS předloží 
agentura eu-LISA Evropskému parlamentu 
a Radě zprávu o aktuálním stavu vývoje 
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ústředního systému, jednotných rozhraní a 
komunikační infrastruktury mezi ústředním 
systémem a jednotnými rozhraními. Po 
ukončení vývoje předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu, ve které 
podrobně vysvětlí, jak byly splněny cíle 
týkající se zejména plánování a nákladů, a 
odůvodní případné odchylky.

ústředního systému, jednotných rozhraní a 
komunikační infrastruktury mezi ústředním 
systémem a jednotnými rozhraními.
Zpráva zahrnuje přehled vývoje rozpočtu 
a nákladů s podrobným technickým a 
finančním posouzením, přesnými 
informacemi o zvyšování nákladů a 
změnách koncepčních požadavků a o 
důvodech takového zvyšování či změn, 
jakož i informace o veškerých rizicích, 
která by mohla mít dopad na celkové 
náklady na systém hrazené ze souhrnného 
rozpočtu Unie v souladu s článkem 74. Po 
ukončení vývoje předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu, ve které 
podrobně vysvětlí, jak byly splněny cíle 
týkající se zejména plánování a nákladů, a 
odůvodní případné odchylky.

Odůvodnění

Zkušenosti s vývojem jiných rozsáhlých systémů IT na úrovni EU, jako jsou systémy SIS II a 
VIS, ukázaly, že se tyto iniciativy často potýkají se značným zpožděním a rostoucími náklady. 
Navrhuje se, aby zprávy předkládané agenturou eu-LISA Parlamentu a Radě během vývoje 
systému ETIAS zahrnovaly povinné informování o vývoji v oblasti rozpočtu a nákladů s cílem 
zajistit plnou parlamentní kontrolu a dohled nad tímto procesem a minimalizovat nebezpečí 
překročení nákladů a zpoždění.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tři roky po zahájení provozu systému 
ETIAS a poté každé čtyři roky Komise 
systém ETIAS vyhodnotí a předá všechna 
nezbytná doporučení Evropskému 
parlamentu a Radě. Toto hodnocení musí 
zahrnovat:

Jeden rok po zahájení provozu systému 
ETIAS a poté každé dva roky Komise 
systém ETIAS vyhodnotí a předá všechna 
nezbytná doporučení Evropskému 
parlamentu a Radě, včetně podrobného 
posouzení jejich rozpočtových důsledků. 
Toto hodnocení musí zahrnovat:

Odůvodnění

Za účelem zajištění plné parlamentní kontroly a dohledu nad rozpočtem a plánování rozpočtu 
a v zájmu co nejvčasnějšího odhalení případných změn s dopadem na rozpočet se navrhuje, 
aby celkové hodnocení proběhlo jeden rok po zahájení provozu a poté každé dva roky a 
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zahrnovalo přehled případných rozpočtových důsledků budoucího fungování systému.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výsledky, jichž systém ETIAS 
dosáhl při plnění svých cílů, mandátu a 
úkolů;

a) náklady a výsledky, jichž systém 
ETIAS dosáhl při plnění svých cílů, 
mandátu a úkolů;

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) generované příjmy Unie a výdaje 
orgánů a institucí EU a členských států;
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