
 
 

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ FAKTICKÝCH PODKLADŮ 

PRO INICIATIVU (bez posouzení dopadů) 

Tímto dokumentem mají být veřejnost a zúčastněné strany informovány o činnosti Komise, aby se k ní mohly vyjádřit 
a efektivně se podílet na konzultacích. 

Uvítáme jejich názory na to, jak na problém nahlíží Komise, jejich připomínky k možným řešením, jakož i veškeré relevantní 
informace, kterými případně disponují. 

NÁZEV INICIATIVY Bezpečnost EU – boj proti hrozbám z dronů 

PŘÍSLUŠNÉ GŘ – ODPOVĚDNÉ 

ODDĚLENÍ  
Generální ředitelství pro migraci a vnitřní věci – D.2 

PRAVDĚPODOBNÝ DRUH 

INICIATIVY 
sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů 

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM druhé čtvrtletí roku 2023 

DALŠÍ INFORMACE https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/counter-terrorism-
and-radicalisation/protection_en 

Tento dokument slouží pouze k informačním účelům. Nepředjímá konečné rozhodnutí Komise o tom, zda tato iniciativa bude 
pokračovat, ani o jejím konečném obsahu. Všechny prvky iniciativy popsané v tomto dokumentu, včetně harmonogramu, se 
mohou změnit. 

 

A. Politické souvislosti, vymezení problému a kontrola subsidiarity 

Politické souvislosti 

EU již má pevný politický rámec pro oprávněné používání bezpilotních systémů (UAS), obecně známých jako 
drony1. Žádná koordinovaná politika, jak čelit hrozbám, které z bezpilotních systémů plynou, však neexistuje. 
Navrhované sdělení doplňuje nedávné sdělení Strategie pro drony 2.0 pro inteligentní a udržitelný ekosystém 
bezpilotních letadel v Evropě2 („Strategie pro drony 2.0“). V zájmu vybudování inovativního a 
konkurenceschopného ekosystému dronů v EU tato iniciativa stanoví, jak se účinně vypořádat s drony, které 
nejsou v souladu s pravidly, jimiž se řídí tento typ letadel (dále jen „nespolupracující drony“). 

Problém, který má iniciativa řešit 

Zabránění neoprávněnému používání UAS je nezbytné k tomu, aby jejich oprávněné využívání mohlo být 
optimální. Bezpilotní systémy jsou inovativní nástroje, které lze použít k mnoha legitimním účelům. Pokud je 
však přístup k nim nekontrolovaný, mohou být využívány i zlovolně. Incidenty se zapojením UAS jsou stále 
častější v rámci EU i mimo ni. Mezi tyto incidenty patří organizovaná trestná činnost, útoky na veřejné prostory, 
jednotlivce a kritickou infrastrukturu a neoprávněný vstup bezpilotních systémů vlastněných a provozovaných 
třetími zeměmi do vzdušného prostoru členských států EU. I když EU reguluje legální používání dronů, 
neexistují žádná konkrétní pravidla a pokyny EU pro boj proti jejich neoprávněnému používání nebo využívání k 
trestné činnosti. Bezpečnostní orgány EU by měly být schopny přijímat řešení proti bezpilotním systémům, a 
lépe tak reagovat na hrozby, které z těchto systémů plynou v EU. 

K ochraně společnosti před nepřátelskými a nespolupracujícími drony musí mít donucovací orgány a veřejní a 
soukromí provozovatelé zákonný přístup k cenově dostupným a spolehlivým technologiím pro protiopatření, 
které umožňují flexibilní řešení přizpůsobená úrovni ohrožení a provozní situaci. 

Při používání systémů proti UAS je rovněž důležitý aspekt obrany. Bezpilotní systémy jsou v poslední době stále 

                                                 
1 Bezpilotním systémem se v této souvislosti rozumí bezpilotní letadlo (bez pilota na palubě) a vybavení pro jeho řízení na 

dálku. Výraz „bezpilotní letadlové systémy“, zkratka „UAS“ a obecný termín „drony“ jsou široce uznávanými synonymy a 

používají se v celém tomto dokumentu zaměnitelně. 

2 COM(2022) 652 final.  

Ref. Ares(2023)1603657 - 06/03/2023

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0652&qid=1670047611388
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více využívány v několika regionálních konfliktech. Jak je zdůrazněno ve Strategickém kompasu pro bezpečnost 
a obranu3: „Státní a nestátní subjekty ohrožují naši bezpečnost jak na území EU, tak mimo ni, například únosy 
civilních letadel, jakož i rostoucím využíváním dronů a nových technologií.“ Programy EU, jako je Horizont 
Evropa, Evropský obranný fond a jejich předchůdci, podporují výzkum a inovace v oblasti UAS a technologií 
proti UAS.  

Důležitý je rovněž potenciál synergií v oblasti civilní ochrany. Strategie EU pro drony 2.0 uznala význam „využití 
synergií mezi civilním a vojenským uplatněním dronů a souvisejících technologií, včetně protidronových řešení, 
která slouží k odhalování a zmírňování hrozeb, jež provoz dronů představuje“. Cílem této iniciativy je představit 
způsoby využití potenciálních synergií plynoucích z využívání civilních a vojenských technologií dronů. 

Základ pro opatření na úrovni EU (právní základ a kontrola subsidiarity) 

/ 

Právní základ 

/ 

Praktická potřeba opatření na úrovni EU 

Za boj proti hrozbám plynoucích z bezpilotních systémů jsou primárně odpovědné členské státy. Strategický 
rámec na úrovni EU by však pro ně byl prospěšný. Koordinovaný přístup by byl rovněž účinnější než členské 
státy jednající samostatně.  

Přístup EU by vedl k užší spolupráci a koordinaci mezi členskými státy, které mají na boj proti dronům k dispozici 
různé a někdy i velmi omezené zdroje. Koordinace na úrovni EU by rovněž usnadnila spolupráci v 
přeshraničních případech boje proti dronům a podpořila by sdílení informací o stávajících hrozbách a 
incidentech. 

B. Čeho má iniciativa dosáhnout a jakým způsobem 

Toto sdělení stanoví evropský protidronový rámec pro řešení potenciálních hrozeb, které drony představují. Na 
základě stávajících činností na úrovni EU navrhne klíčová opatření k rozšíření spolupráce v těchto oblastech: i) 
budování komunit a sdílení informací; ii) praktické pokyny; iii) provozní podpora a financování; iv) testování 
protidronových systémů (a potenciální harmonizace nebo normalizace) a v) posílení výzkumu a inovací. Zahájí 
rovněž mapovací studii s cílem určit případnou potřebu regulačních opatření.  

Za tímto účelem poskytne sdělení přehled o současných hrozbách a technologickém vývoji, které je třeba 
sledovat. Bude popisovat, jaká spolupráce na úrovni EU již ve výše uvedených oblastech existuje a jaké 
nedostatky přetrvávají. Stanoví, jak tyto nedostatky odstranit zavedením souboru klíčových opatření, která mají 
být provedena ve stanovených lhůtách. Tato opatření budou vypracována s použitím: i) výsledků předchozí 
spolupráce, jako jsou pracovní semináře a stávající zájmová skupina EU C-UAS; ii) výsledků projektů; iii) zpětné 
vazby od členských států a dalších zúčastněných stran a iv) výsledků cílených konzultací. Sdělení poté spojí 
jednotlivé části a klíčová opatření do plnohodnotného rámce boje proti dronům, který umožní předvídavý přístup 
EU k boji proti hrozbám z dronů založený na inovacích. 

Spolu se sdělením budou zveřejněny dvě nové příručky „Ochrana proti bezpilotním systémům“, čímž se vytvoří 
komplexní soubor opatření proti dronům. 

Pravděpodobné dopady 

 Z lepší spolupráce s donucovacími orgány členských států by měli mít prospěch uživatelé dronů pro 
legitimní účely a poskytovatelé řízení provozu bezpilotních systémů. 

 Donucovací orgány budou moci účinněji reagovat na hrozbu plynoucí z nespolupracujících dronů. 
 Lepší koordinace mezi členskými státy a rozvoj výrobního odvětví protidronových technologií EU přinese 

výhody v celé EU. 

Budoucí monitorování 

Pravidelná setkání zúčastněných stran se zástupci členských států, orgánů a agentur EU (zejména Europolu a 
agentury Frontex)4, partnerských zemí a mezinárodních organizací (zejména OSN a Interpolu).  

                                                 
3 Strategický kompas pro bezpečnost a obranu. 

4 Europol je Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva a Frontex je Evropská agentura pro pohraniční 

a pobřežní stráž. 

https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/strategic_compass_en3_web.pdf
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C. Zlepšování právní úpravy 

Posouzení dopadů 

Tato iniciativa má podobu sdělení a stanoví obecný politický přístup, aniž by zavazovala ke konkrétním 
opatřením. 

Konzultační strategie 

Proč se konzultace koná? 

Rychlý rozvoj odvětví dronů, včetně jeho protidronových aspektů, má dopad na společnost jako celek. 
Konzultace umožní zúčastněným stranám poskytnout cenné informace. 

 

Cílová skupina 

Hlavní cílovou skupinou jsou vládní organizace, agentury a instituce členských států, jejichž úkolem je zajistit, 
aby drony dodržovaly stávající pravidla pro létání.  

Důležitým cílovým publikem jsou rovněž ministerstva, agentury EU a vnitrostátní agentury a výrobní odvětví 
(civilní a obranné), které vyvíjejí protidronové programy a činnosti.  

Kromě toho existuje mnoho zúčastněných stran, které mohou být spojeny s protidronovými opatřeními nebo s 
nimi mohou být konfrontovány, jako jsou místní orgány, úřady pro civilní letectví, subjekty pro regulaci frekvencí, 
úředníci v oblasti dopravy, výrobní odvětví, komerční a jiní uživatelé dronů, amatérští letečtí modeláři i široká 
veřejnost. 

 


