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Problematice podvodů s cestovními doklady věnují Komise a agentury EU již po určitou dobu 
zvýšenou pozornost. Akční plán pro posílení evropské reakce proti podvodům s cestovními doklady1 
zdůraznil, že je nutné proti tomuto jevu bojovat, a zahrnoval řadu opatření, jako např. posílení 
odborné přípravy příslušníků pohraniční stráže v oblasti odhalování padělaných dokladů. Komise 
v této souvislosti rovněž předložila návrh, který má zajistit lepší zabezpečení průkazů totožnosti 
občanů Unie, jakož i povolení k pobytu2.  
 
Akční plán byl posílen zřízením horizontální odborné skupiny pro oblast podvodů s doklady v rámci 
politického cyklu platformy EMPACT v září 20173, jakož i založením střediska excelence pro boj proti 
padělání v rámci Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex).  
 
Během uplynulých 12 měsíců proběhly za podpory Europolu čtyři významné operativní akce, jež vedly 
k zatčení nejméně 47 pachatelů trestných činů, kteří používali padělané nebo falešné cestovní 
doklady k převádění migrantů či obchodování s lidmi. V jednom případě se organizátorům akce 
podařilo zajistit 900 cestovních pasů a průkazů totožnosti a pozatýkat 11 členů zločinecké skupiny 
zapojené do krádeží a padělání cestovních dokladů4. 
 
Agentura Frontex podporuje odborné vzdělávání pro členské státy v oblasti boje proti padělkům 
a podílela se na šesti workshopech, v jejichž rámci prošli odborným školením konzulární úředníci 
odpovědní za vydávání vstupních víz EU v klíčových oblastech5. Agentura rovněž prostřednictvím své 
sítě pro analýzu rizik podvodů v souvislosti s paděláním evropských dokladů vydává zvláštní příručky 
o syrských a iráckých dokladech a o rizikových profilech podvodníků.  
 
Komise si je vědoma rizika podvodného získávání skutečných cestovních dokladů s pomocí 
padělaných matričních dokladů. Příručku a vzdělávací modul o matričních dokladech připravují 
Europol a agentura Frontex na konec roku 2018. 
 

                                                      
1  COM(2016) 790 – přijato dne 8. prosince 2016. 
2  Návrh Komise z dubna 2018 týkající se nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení 

průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným 
příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu, COM(2018) 212. 

3  Podpůrná skupina výboru COSI v oblasti vnitřní bezpečnosti – září 2017. 
4  Tisková zpráva Europolu z 1. března 2018. 
5  V listopadu 2017 v Moskvě, v lednu 2018 v Dillí, v březnu 2018 v Nairobi, v dubnu 2018 v Islámábádu, 

v květnu 2018 v Pekingu a v červnu 2018 v Abú Dhabí (celkově odbornou přípravu absolvovalo 163 
úředníků). 


