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Model společné integrované analýzy rizik (CIRAM) vy-
pracovaný agenturou Frontex je popsán ve dvou doku-
mentech. První (vlevo) popisuje celkový model, zatímco 
druhý (vpravo) se zaměřuje na jeho praktické provádění 
nastíněním struktury a nástrojů pro použití modelu. Tato 
příručka je souhrnem těchto dvou dokumentů.
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Úvod

Účelem modelu společné integrované analýzy rizik (CIRAM, 
Common Integrated Risk Analysis Model) je stanovit jasnou 
a transparentní metodologii pro analýzu rizik s cílem usnadnit 
efektivní výměnu informací a spolupráci v oblasti hraniční bez-
pečnosti. Model CIRAM se snaží podporovat společné chápání 
analýzy rizik a přispět k větší jednotnosti řízení vnějších hranic. 
Vývoj a provádění modelu CIRAM představuje zákonnou po-
vinnost podle článku 4 nařízení o agentuře Frontex.

Článek 4 nařízení o agentuře Frontex
(ES 2007 / 04)

Analýza rizik

Agentura rozvíjí a uplatňuje model společné integrované analýzy ri-
zik. Připraví obecnou a cílenou analýzu rizik, která bude předložena 
Radě a Komisi. Agentura začlení výsledky modelu společné integro-
vané analýzy rizik do rozvoje společných hlavních osnov pro odbor-
nou přípravu pohraniční stráže.

Co znamená CIRAM?

Ačkoli zákonodárce nestanovil definici pojmů, bylo při přípravě 
verze 2.0 uplatněno toto pojetí:

„Společná“ (Common) znamená metodologii, kterou vypraco-
valy členské státy a agentura Frontex, a kterou lze uplatňovat 
na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU.

„Integrovaná“ (Integrated) se týká cíle agentury Frontex pro-
sazovat integrované řízení hranic zajišťující jednotnou a vy-
sokou úroveň kontroly a ostrahy vnějších hranic. Integrovaný 
přístup při analýze rizik nabízí propojení s ostatními donuco-
vacími orgány činnými na hranicích, jako jsou celní orgány, imi-
grační úřady a národní policie.

„Analýza rizik“ (Risk Analysis) označuje systematické zkoumání 
složek rizik určené k poskytování informací pro rozhodování.

„Model“ označuje analytický rámec, který stanoví společnou ter-
minologii a strukturu pro analýzu rizik ve členských státech. Ne-
jedná se o algoritmus poskytující výsledky s absolutní platností.
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Přehled rizik

Pro účely řízení vnějších hranic je riziko definováno jako zá-
važnost a pravděpodobnost hrozby vyskytující se na vnějších 
hranicích za daných opatření přijatých na hranicích a uvnitř EU, 
která bude mít dopad na vnitřní bezpečnost EU, na bezpečnost 
vnějších hranic, na optimální tok řádných cestujících, nebo bude 
mít důsledky humanitárního charakteru.

Riziko v kontextu řízení vnějších hranic lze tedy vnímat jako 
prvek, který tvoří tři složky: (1) hrozba, která bude hodnocena 
z hlediska závažnosti a pravděpodobnosti, (2) zranitelnost vůči 
dané hrozbě – jinými slovy úroveň a účinnost reakce na hrozbu – 
a (3) dopady – jinými slovy dopady, k nimž by v případě usku-
tečnění hrozby došlo z hlediska dopadu na vnitřní bezpečnost 
EU, na bezpečnost vnějších hranic, jakož i humanitární dopady 
a důsledek pro účinné řízení překračování hranic v dobré víře.

Tyto tři složky nejsou izolovány a není třeba je hodnotit v přes-
ném pořadí. Každá složka je spíše považována za různý úhel, 
z něhož lze dané riziko zkoumat, přičemž hodnocení jedné 
složky poskytuje materiál pro hodnocení dalších dvou složek.

Analýza rizik je spojena s referenčním obdobím, kterým může 
být den, týden, měsíc nebo rok, a které odpovídá úrovni roz-
hodování, pro kterou má analýza poskytnout údaje. Například 
analýza rizik na úrovni hraničních přechodů bude rozvíjena s cí-

lem usnadnit krátkodobá rozhodnutí, jako je mobilizace zdrojů 
pro nadcházející den nebo týden, zatímco analýza rizik určená 
k poskytnutí údajů pro rozhodovací proces správní rady agen-
tury Frontex bude mít roční časový rámec.

Rizika jsou identifikována a následně hodnocena z hlediska své 
míry hrozby, zranitelnosti a dopadu a následně jsou sdělována 
osobám s rozhodovací pravomocí. Zatímco analytici jsou od-
povědni za identifikování a vyhodnocení hrozby, osoby s rozho-
dovací pravomocí v rámci těchto svých pravomocí zodpovídají 
za řízení rizik.

Příklad: Strategičtí analytici agentury Frontex sdělují rizika 
správní radě, aby mohla přijmout informované rozhodnutí 
o rozdělení ročního rozpočtu mezi celou řadu různých rizik. 
Analytici rizik na úrovni hraničních přechodů sdělují opera-
tivní rizika vedoucímu daného hraničního přechodu, aby tento 
vedoucí hraničního přechodu mohl přijmout informované 
rozhodnutí o přidělení pracovníků pro kontroly a ostrahu.

Přesné definování pravděpodobnosti, například pomocí me-
tod pravděpodobnosti, často není možné. Je však užitečné dů-
sledně používat stejnou terminologii pro označení podobného 
stavu pravděpodobnosti.
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RIZIKO

ZranitelnostHrozba Dopad

Závažnost & pravděpodobnost Úroveň zranitelnosti 
(EU, vstupní a cílové členské státy)

Úroveň dopadu hrozby 
(EU, vstupní a cílové členské státy)

Prostupnost hranic 
(terén, infrastruktura, schopnosti, toky)

Hraniční a vnitřní bezpečnost

Kdo, kde, kdy

Trasy (obtížnost a vzdálenost),
přístup k převaděčům/napomá-hajícím

 osobám

Trendy a předpovědi 
(nárůst, pokles, stabilní, historický)

Push faktory

Operativní činnosti 
(pracovníci, vzdělávání, 

interoperabilita)

Účinnost protiopatření

Pull faktory

Schopnost zvládat legitimní
tok cestujících na hranici

Dopad humanitárního charakteru

Použité metody



Frontex · Model společné integrované analýzy rizik

6

[Obsah]

Hrozba

Hrozba je definována jako síla nebo tlak působící na vnější 
hranice. Je třeba ji charakterizovat na základě její závažnosti 
a pravděpodobnosti.

Identifikovat hrozby znamená být schopen shrnout data a infor-
mace, které byly sděleny analytikům nebo které analytici shro-
máždili, a to nejvhodnější formou pro účely rozhodování. Pro 
identifikaci hrozeb existuje mnoho technik a jednotlivé tech-
niky se navzájem doplňují.

Vyčerpávající popis všech hrozeb by byl pro účely pomoci při 
rozhodování příliš dlouhý. Z praktického hlediska je vhodnější 
sdělovat osobám s rozhodovací pravomocí pět až deset hro-
zeb. Někdy bude posuzována pouze jediná hrozba.

Popis hrozby obvykle zahrnuje popis modu operandi, cíle, motivy 
a schopnosti pachatele (kdo, kde, kdy, kolik), trendy a prognózy, 
push faktory ovlivňující závažnost a pravděpodobnost hrozby.

Analytici by měli osobám s  rozhodovací pravomocí poskyt-
nout určité kvantifikované vyjádření závažnosti dané hrozby, 
aby bylo možné porovnávat různé hrozby a stanovovat prio-

rity. Například závažnost hrozby nelegálního překročení vnější 
hranice se velmi liší, od několika tisíc nelegálních migrantů mě-
síčně během období krize v oblasti Středomoří až po méně než 
deset ročně v některých úsecích vnější hranice. Jestliže přesné 
kvantifikované vyjádření není možné, lze použít relativní stup-
nice nebo úrovně.

Protože účelem analýzy je poskytnout informace pro rozhodo-
vání, a jelikož rozhodnutí budou mít v budoucnosti určité účinky, 
je analýza hrozby ze své podstaty zaměřena do budoucnosti 
a měla by odkazovat na pravděpodobnost v daném časovém 
výhledu. Hodnocení pravděpodobnosti hrozby je součástí in-
formací, které budou napomáhat rozhodování.

Například analytik by měl uvést, že hrozba nelegálního pře-
kročení hranic mezi hraničním přechodem X a hraničním 
přechodem Y je vzhledem k důkazům z minulosti a nyní do-
stupným zpravodajským informacím velmi pravděpodobná, 
zatímco mezi hraničním přechodem Y a hraničním přecho-
dem Z je nepravděpodobná. Tato informace umožňuje oso-
bám s rozhodovací pravomocí přidělit zdroje přednostně pro 
oblasti mezi hraničními přechody X a Y.
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Terminologie pro hodnocení pravděpodobnosti hrozby

Stav pravděpodobnosti Míry pravděpodobnosti (často nedostupné) Fráze (vyjádření) pravděpodobnosti

Jisté 100% – jistota
bez stínu pochybnosti 
bezpochyby

Téměř jisté 93% (plus minus 6%)

bude 
prakticky jisté 
vysoce pravděpodobné 
vysoký stupeň pravděpodobnosti 
extrémně vysoká pravděpodobnost

Pravděpodobné 75% (plus minus 12%)
pravděpodobné 
možné (pravděpodobné) 
mírně pravděpodobné

Středně pravděpodobné  
(padesát na padesát)

50% (plus minus 10%)
rovné šance 
střední pravděpodobnost

Nepravděpodobné 30% (plus minus 10%)

nepravděpodobné 
nízká pravděpodobnost 
pochybné 
mizivé

Téměř nejisté 7% (plus minus 5%)

prakticky nemožné 
téměř nemožné 
nepatrná šance 
vysoce pochybné 
velmi nepravděpodobné 
vysoce nepravděpodobné 
extrémně nepravděpodobné 
malá naděje 
nepravděpodobné 
velice slabá možnost 
extrémně nízká pravděpodobnost

Nemožné 0% – nemožnost
nulová šance 
nula 
žádná šance
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Zranitelnost

Zranitelnost je určena schopností systému zmírnit hrozbu.

Zranitelnost neznamená zranitelnost skupin páchajících trest-
nou činnost, což je definice často užívaná v  literatuře věno-
vané zpravodajství o trestné činnosti. Spíše jde o popis stupně 
schopnosti existujících systémů odhalit hrozbu nebo jí předejít.

K hlavním faktorům, které budou ovlivňovat zranitelnost, pa-
tří geografické znaky hraničních oblastí, které se mohou růz-
nit od pouštních oblastí po hustě obydlené městské oblasti. Je 
také důležité vědět, zda se počet pracovníků, kteří jsou k dis-
pozici pro ostrahu podél určitého hraničního úseku, pohybuje 
v řádu desítek nebo stovek. Znalost existujících kapacit umož-
ňuje analytikovi určit důvody trendu pozorovaného u pravidelně 
shromažďovaných údajů. Například nárůst počtu případů odha-
lení nelegálního překročení hranic může být způsoben nárůs-
tem počtu pokusů migrantů nebo může být vyvolán zvýšením 
počtu pracovníků schopných odhalovat migranty.

Zranitelnost se týká záležitostí, které lze často pečlivě zkou-
mat, a u nichž může být odhad přiměřeně přesný, například za 
pomoci využití evidence pracovníků nebo soupisu zařízení na 
úrovni hraničních přechodů. V praxi může být prosté zachycení 
změn v čase dostatečné pro naznačení směru, kterým se vy-
víjejí zavedená opatření.

Analytici by měli mít nástroje, s jejichž pomocí mohou osoby 
s rozhodovacími pravomocemi informovat, které hraniční úseky 
jsou nejvíce zranitelné vůči konkrétním hrozbám, a umožnit 
tak rychlou reakci na různé události. Podobně by osoby s roz-
hodovacími pravomocemi měly rozumět terminologii, kterou 
analytici používají pro hodnocení míry zranitelnosti. Proto je 
důležité, aby analytik definoval různé úrovně zranitelnosti jako 
v příkladu uvedeném níže.
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Příklad kvalitativních odhadů úrovně zranitelnosti pro různé aspekty zranitelnosti

Úroveň Prostupnost hranic Operativní kapacity a právní 
reakce

Pull faktory: velké komunity ve členských 
státech, vnímaný snadný podvodný 
přístup k mezinárodní ochraně a dávkám 
sociálního zabezpečení

Velmi vysoká zranitelnost
Hrozba těží z terénu nebo přírodních 
podmínek na vnějších hranicích

Pro řešení této hrozby nejsou 
k dispozici kompetence nebo právní 
opatření

Přítomny jsou všechny uvedené faktory

Vysoká zranitelnost
Terén nebo přírodní podmínky na 
vnějších hranicích jsou pro tuto 
hrozbu příznivé

Pro řešení této hrozby je k dispozici 
velmi omezený počet kompetencí 
nebo právních opatření

Přítomno je několik faktorů

Střední zranitelnost
Terén nebo přírodní podmínky 
nepodmiňují rozvoj této hrozby

Pro řešení této hrozby je k dispozici 
nevelký počet kompetencí nebo 
právních opatření

Je přítomen jeden z uvedených faktorů

Nízká zranitelnost
Terén nebo přírodní podmínky brání 
rozvoji této hrozby

Pro řešení této hrozby je k dispozici 
dostatečný počet kompetencí nebo 
právních opatření

Není přítomen žádný z uvedených faktorů
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Dopad

Dopad je definován jako účinky hrozby na vnitřní bezpeč-
nost a na bezpečnost vnějších hranic. Dopady lze též analyzo-
vat z hlediska účinků na optimální tok cestujících na hranicích 
a z hlediska důsledků humanitárního charakteru.

Udržování hraniční a vnitřní bezpečnosti EU je prvořadým důvo-
dem, o který se opírá činnost agentury Frontex a pohraničních 
orgánů členských států. V důsledku toho jsou rizika hodnocena 
podle svého dopadu na hraniční a vnitřní bezpečnost.

Část tohoto hodnocení zahrnuje posouzení dopadu na schopnost 
řídit tok cestujících s cílem zajistit optimální úrovně toku osob 
překračujících hranici, jak stanoví Schengenský hraniční kodex.

Pohraniční stráže jsou také často prvními orgány v kontaktu 
s osobou, která potřebuje mezinárodní pomoc. Základní práva 
jsou vodítkem a zdrojem informací pro operativní a analytické 

činnosti agentury Frontex, a proto je pečlivě posuzován huma-
nitární dopad rizik, která zjistí útvar analýzy rizik.

Jestliže nejsou k dispozici kvantitativní nebo kvalitativní hod-
nocení, lze dopad měřit pomocí popisu výsledků vyplývajících 
z induktivní analýzy („informovaný odhad“) nebo analýzy scé-
nářů. Jako u jiných druhů hodnocení je užitečné jasně defino-
vat různé úrovně dopadu použité v hodnocení.

Příklad kvalitativních odhadů úrovně dopadu souvisejícího 
s nelegální migrací

Dopad Kritický Velmi důležitý Důležitý Nízký

Ztráta 
lidských 
životů

Většina případů 
(např. > 75%) 
ohrožuje lidské 
životy

Velký počet případů 
(např. 20% < x < 75%) 
ohrožuje lidské životy

Nevelký počet 
případů ohrožuje 
lidské životy (< 20%)

Nemá vliv na 
lidské životy
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Hodnocení rizika

Numerické vyjádření úrovně rizika, například v procentech, může 
u osob s rozhodovací pravomocí vyvolat falešný dojem přes-
nosti. Kvantitativní odhady úrovní rizika budou platné pouze pro 
konkrétní případy, u nichž je k dispozici velké množství údajů 
a výsledky lze ověřit v čase. V případě řízení hranic tomu tak 
s největší pravděpodobností nebude a analytici by se měli opí-
rat především o kvalitativní popisy rizik.

Ve většině případů se doporučuje spoléhat na kvalitativní hod-
nocení a klasifikovat rizika do kategorií významnosti. Je odpo-
vědností analytika zvolit počet úrovní rizika a dokumentovat 
své úsudky o riziku.

Úrovně rizika lze popsat různou terminologií, určitá doporu-
čení však nabízejí příklady uvedené níže. Popisy úrovní rizika 
jsou klíčovým výsledkem procesu analýzy rizik a jsou nepostra-
datelnou pomůckou v procesu rozhodování. Analytici by měli 
mít stále na paměti, že jejich práce ovlivňuje rozhodnutí, a měli 
by usilovat o co největší možnou jasnost popisu a vysvětlení.

Příklady tří úrovní rizika

Úroveň rizika Popis

Nízké

Přijatelné riziko. Dopad může být řešen a zranitelnost 
je přijatelná, ale hrozby musí být monitorovány, aby 
byly objeveny změny, které by mohly zvýšit úroveň 
rizika.

Střední

Tolerovatelné riziko, ale dopad nelze snadno řešit 
s ohledem na existující kapacitu. Malý nárůst 
závažnosti hrozby by mohl ohrozit účinnost reakce. 
Rozvoj hrozby musí být pravidelně monitorován 
s následným uvážením, zda nezbytná opatření musí 
být implementována.

Vysoké
Nepřijatelné riziko. Dopady nelze adekvátně 
řešit s danými kapacitami a předtím, než jsou 
implementována řešení ke snížení rizika.
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Sběr dat a informací

Efektivita analýzy rizik závisí na tom, zda má přístup k dosta-
tečným datům a  informacím. Sběr dat / informací spočívá ve 
spolupráci analytických útvarů a ostatních subjektů shromaž-
ďujících data. Data / informace lze získat z nejrůznějších zdrojů 
a může se jednat o data s omezeným přístupem nebo data ve-
řejně dostupná.

Data (metrická) jsou nejčastěji užívána k popisu modelu a trendu 
při hodnocení hrozby, jakož i závažnosti hrozby, lze je však 
také začlenit jako součást hodnocení zranitelnosti nebo hod-
nocení dopadu.

Na vnitrostátní úrovni k potenciálním zdrojům okamžitě do-
stupných údajů patří:
 ◆ specializované databáze, jako je Vízový informační systém 

(VIS), Schengenský informační systém (SIS), Eurodac,
 ◆ databáze evidující tok cestujících,
 ◆ evidence počtu příslušníků.

Na úrovni agentury Frontex shromažďuje síť analýzy rizik agen-
tury Frontex (FRAN) od roku 2008 každý měsíc data týka-
jící se: odhalení nelegálních překročení hranic mezi hraničními 
přechody, odhalení vstupu v úkrytu na hraničních přechodech, 
odhalení podezřelých převaděčů, odhalení nelegálního pobytu, 
odepření vstupu, žádostí o mezinárodní ochranu, odhalení nere-

gulérních dokladů, vydaných rozhodnutí o vyhoštění (návratu), 
realizovaných návratů.

Informace (nemetrická data) jsou nezbytné k identifikaci a cha-
rakterizování rizik, hrozeb, zranitelnosti a dopadů.

Na vnitrostátní úrovni k potenciálním zdrojům okamžitě do-
stupných informací patří:
 ◆ vnitrostátní databáze evidující informace o cestujících (země 

původu, důvod příjezdu, informace o cestě, druh vozidla při 
překročení hranice atd.),

 ◆ databáze donucovacích orgánů včetně databází hledaných 
osob, trestního rejstříku, evidence výpovědí zadržených osob, 
zpravodajských informací, odcizených dokladů atd.,

 ◆ zprávy poskytující analýzu nebo popis situace a otevřené 
zdroje.

Na úrovni agentury Frontex síť analýzy rizik agentury Frontex 
shromažďuje od roku 2008 každé dva měsíce analytické zprávy, 
které členským státům poskytují souhrnnou analýzu týkající se 
čtyř témat: třetí země, situace na hranici, nelegální (neopráv-
něný) pobyt v EU, institucionální změny na vnitrostátní úrovni.
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Systém klasifikace hodnocení informací

Existuje mnoho systémů hodnocení informací, nejběžnějším však 
je systém klasifikace hodnocení informací typu 4×4. V tomto 
systému se informace / data hodnotí podle dvou rozměrů, z ni-
chž prvním je spolehlivost zdroje informací / dat a druhým je 
platnost informací / dat. Tyto dva rozměry jsou hodnoceny na 
základě níže uvedené čtyřúrovňové stupnice:

Hodnocení spolehlivosti zdroje

Klasifikace Popis

A

Neexistují pochybnosti ve věci pravosti, důvěryhodnosti 
a způsobilosti zdroje; jestliže informace dodává zdroj, 
který se v minulosti ve všech případech osvědčil jako 
spolehlivý

B
Zdroj, od něhož byly informace získány, se v minulosti ve 
většině případů osvědčil jako spolehlivý

C
Zdroj, od něhož byly informace získány, se v minulosti ve 
většině případů projevil jako nespolehlivý

X Spolehlivost zdroje nelze posoudit

Hodnocení platnosti informací / dat

Klasifikace Popis

1 Informace, o jejichž přesnosti není pochyb

2
Informace známé osobně zdroji, ale neznámé osobně 
příslušníkovi, který je předává

3
Informace neznámé osobně zdroji, ale potvrzené jinými již 
evidovanými informacemi

4 Informace neznámé osobně zdroji, které nelze potvrdit

Například informace pocházející ze spolehlivého zdroje (klasi-
fikované úrovní A) a vyhodnocené jako přesné (klasifikované 
úrovní 1) budou označovány jako informace „A1“. Informace 
ze zdroje, který nelze vyhodnotit a fakticky není znám, bu-
dou označovány jako informace „X4“.
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Příklady produktů vypracovaných útvarem analýzy 
rizik agentury Frontex

Roční analýza rizik

Výroční zpráva o stavu nelegální migrace v předcházejícím roce, 
výhledu a doporučeních do budoucnosti, která podporuje pláno-
vání operativních činností agentury Frontex na následující rok.

Pololetní analýza rizik

Pololetní aktualizace roční analýzy rizik, v případě potřeby 
včetně revize a upřesnění doporučení.

Čtvrtletník FRAN

Čtvrtletní zpráva, která poskytuje zpětnou vazbu a analýzu 
trendů nelegální migrace na základě výměny informací v rámci 
sítě FRAN (síť analýzy rizik agentury Frontex).

Analýza rizik zpracovaná „na míru“

Analytická zpráva, která se zaměřuje na konkrétní jev nebo ge-
ografickou oblast; např. nelegální migrace občanů Iráku do EU 
nebo dopad finanční krize na nelegální migraci do EU.

Takticky zaměřené hodnocení

Analytická zpráva podporující plánování konkrétní společné 
operace.

Týdenní analytická zpráva

Týdenní analýza informací shromážděných během konkrétní 
společné operace, určená operativnímu týmu a hostitelským 
orgánům.
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Cyklus zpracovávání informací

Zpravodajské informace jsou ústředním prvkem analýzy rizik, 
protože jsou definovány jako jakákoli informace, přijatá nebo 
generovaná, která souvisí s jednou ze složek rizika, tj. týká se 
hrozby, zranitelnosti nebo dopadu.

V kontextu hraniční kontroly zpravodajské informace obvykle 
označují informace o konkrétních případech překročení hra-
nic, zejména o nelegálních aktivitách, jež lze využít pro opera-
tivní účely. Příklady zpravodajských informací v oblasti hraniční 
bezpečnosti by mohly zahrnovat informace o migrantech, kteří 
hodlají nelegálně překročit hranici, nebo informace o konkrét-
ních zásilkách drog.

Strukturovaný zpravodajský proces je označován jako cyklus 
zpracování informací, definovatelný cyklus, který zajišťuje účin-
nost činností v oblasti vynucování práva prostřednictvím sys-
tému kontrol a vyvažujících opatření.

1.  
Úkolování

8. 
Revize

7. 
Rozšiřování 
(distribuce)

6.  
Tvorba zpráv

5. 
Analýza 

& 
interpretace

 

4.
Porovnání

3. 
Vyhodnocení

2.  
Sběr



Frontex · Model společné integrované analýzy rizik

16

[Obsah]

Zřizování útvarů analýzy rizik ve členských státech

Každý jednotlivý členský stát je vyzýván, aby zřídil a udržoval 
útvar analýzy rizik.

Funkcí útvaru analýzy rizik je shromažďovat informace, které 
mají vliv na bezpečnost hranice a obecněji na vnitřní bezpeč-
nost EU. Pro tyto účely budou útvary analýzy rizik vypracová-
vat a šířit analytické zprávy a hodnocení. Ty budou zahrnovat 
obecné nebo specifické trendy, trasy, charakteristické způsoby 
činnosti (modi operandi) a dopravní prostředky užívané pro trest-
nou činnost a možné zapojení organizovaných kriminálních sítí.

Útvary analýzy rizik mají povinnost předávat informace, které 
by pravděpodobně mohly mít dopad za hranicemi jejich člen-
ských států, a  to jak agentuře Frontex, tak dotčeným člen-
ským státům. Pro efektivní řízení vnějších hranic je spolupráce 
nepostradatelná.

Pro kvalitu analytických činností je zásadní efektivní řízení útvaru 
analýzy rizik. Vedoucí útvarů analýzy rizik jsou tudíž pověřeni 
celou řadou řídicích povinností, k nimž patří:
 ◆ řízení a správa zdrojů,
 ◆ spolupráce s ostatními zúčastněnými agenturami / odděleními,
 ◆ plnění funkce kontaktu mezi vnitrostátními a mezinárod-

ními orgány,
 ◆ zajišťování soudržnosti, spolupráce a výměny informací / zpra-

vodajských informací,
 ◆ přínos k plánování činností a stanovování priorit,
 ◆ rozvoj řešení jakýchkoli problémů nebo nedostatků,
 ◆ aktualizace a úpravy pracovních metod útvaru,
 ◆ provádění jakýchkoli jiných iniciativ, jež mohou zlepšovat 

fungování útvaru analýzy rizik.
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Techniky hodnocení

Pro jednotlivé analytické účely lze využít různorodou škálu tech-
nik hodnocení. Výběr určité techniky závisí na datech a infor-
macích, které jsou k dispozici, na druhu rozhodnutí, pro něž je 
zapotřebí poskytnout podklady, a na době pro přípravu analýzy, 
jakož i na tom, jak je daný analytik s technikami obeznámen. 
Níže je informativně popsán výběr některých metod, které patří 
k nejběžněji používaným a nejvšestrannějším, avšak tento vý-
čet není zamýšlen jako vyčerpávající. Analytici by si měli zvolit 
techniku, kterou ovládají nejvíce, a která jim v minulosti přinesla 
nejlepší výsledky. Jednotlivé techniky lze uplatnit při přípravě 
různých zpravodajských produktů, jako jsou hodnocení hrozby, 
zranitelnosti nebo dopadu.

Brainstorming: Brainstorming je aplikovaná technika založená 
na představivosti, která zahrnuje podněcování volně plynoucí 
konverzace mezi skupinou erudovaných účastníků. Velký dů-
raz, který tato technika klade na představivost a vzájemnou 
podporu původců nových nápadů, je zvláště užitečný v přípa-
dech, kdy nejsou k dispozici žádné údaje nebo kde je žádoucí 
se oprostit od převládajícího pojetí.

Dotazování odborníků: Tato metodologie nabízí cestu ke struk-
turálnímu zapojení odborníků do klíčových oblastí významných 
pro hraniční bezpečnost (nelegální migrace, trestná činnost a te-
rorismus). Zahrnuje propracovaný přístup k rozšiřování souboru 
znalostí a je svou povahou hlavně kvalitativní. Lze použít i kom-
binaci s některými kvantitativními metodami (například tak, že 
jsou odborníci požádáni o stanovení pořadí hrozeb).

Analýza trendů a modelů: Přístup, který může kombinovat 
různé nástroje. Pro tuto metodologii je důležité mít přístup 
k historickým údajům (statistické údaje o minulých událostech).

Průzkumy: Tato technika se soustředí zejména na zkoumání 
zranitelných míst (pomocí přístupu přírodních věd k extrapo-
laci vůči celkové populaci na základě technik záchytu / opako-
vaného záchytu, tj. počet zachycených pachatelů přeshraniční 
trestné činnosti oproti celkovému počtu pachatelů přeshraniční 
trestné činnosti, kteří překročili hranici v daném období). Tyto 
informace jsou užitečné i pro analýzu hrozeb.
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Slovníček hlavních pojmů

Analýza: studie rizika, hrozby, zranitelnosti nebo dopadu, která 
vede k jejich identifikaci, popisu a hodnocení.

Hodnocení: úsudek analytika ve věci důležitosti identifikova-
ných rizik, hrozby, zranitelnosti nebo dopadu.

Vnější hranice: pojem se týká hranic členských států EU a hra-
nic se třetími státy. V širším smyslu se toto označení týká hranic 
mezi státy přidruženými k Schengenu a třetími státy. Například 
hranice Polska s Ukrajinou je vnější hranicí a v širším smyslu je 
vnější hranicí i hranice mezi Norskem a Ruskem. Naopak hra-
nice mezi Švédskem a Norskem nebo mezi Francií a Spojeným 
královstvím (železniční dopravou), Maďarskem a Rumunskem 
nebo Španělskem a Portugalskem nejsou vnější hranice.

Dopad: Dopad je definován jako účinky hrozby na vnitřní bez-
pečnost a na bezpečnost vnějších hranic. Dopady lze též analy-
zovat z hlediska účinků na optimální tok cestujících na hranicích 
a z hlediska důsledků humanitárního charakteru.

Ukazatel (indikátor): Tento pojem označuje jednotlivou po-
ložku dat, která funguje jako vodítko nebo klíč informující o ur-
čité domněnce, podmínce nebo stavu. Ukazatel může například 
naznačovat určitou probíhající událost, činnost nebo soubor 
podmínek nutných k uskutečnění takové události nebo může 
naznačovat možné záměry cílového subjektu. Aby byly užitečné 
a přesvědčivé, je nejlepší ukazatele vypracovávat, shromažďo-
vat a hodnotit jako „soubory“.

Informace: Nevyhodnocený materiál jakéhokoli popisu včetně 
materiálu pocházejícího z pozorování, zpráv, tvrzení a dohadů, 
fotografií a  jiných zdrojů, který může po zpracování přinést 
zpravodajské informace.

Zpravodajské informace: jakákoli informace, přijatá nebo gene-
rovaná, která souvisí s jednou ze složek rizika, tj. týká se hrozby, 
zranitelnosti nebo dopadu. Z praktičtějšího hlediska, v kontextu 
hraniční kontroly zpravodajské informace obvykle označují in-
formace o konkrétních případech překročení hranic, zejména 
o nelegálních aktivitách, jež lze využít pro operativní účely.



Frontex · Model společné integrované analýzy rizik

19

[Obsah]

Riziko: Pro účely řízení vnějších hranic je riziko definováno jako 
závažnost a pravděpodobnost hrozby vyskytující se na vnějších 
hranicích za daných opatření přijatých na hranicích a uvnitř EU, 
která bude mít dopad na vnitřní bezpečnost EU, na bezpečnost 
vnějších hranic, na optimální tok řádných cestujících, nebo bude 
mít důsledky humanitárního charakteru.

Útvar (oddělení) analýzy rizik: Pro účely řízení vnějších hra-
nic organizační jednotka (buňka, úsek atd.) pověřená provádě-
ním činností v rámci analýzy rizik s cílem poskytnout vedení 
výstrahy před riziky / hodnocení rizik / zprávy o otázkách tý-
kajících se hraniční bezpečnosti, nelegální migrace, obchodu 
s lidmi a převaděčství.

Převádění migrantů: Na rozdíl od definice obchodu s  lidmi 
a definice podle úmluvy OSN proti nadnárodnímu organizo-
vanému zločinu se „převáděním migrantů“ všeobecně rozumí 
dohodnuté transakce, kdy se přepravce a přepravovaná osoba 
dohodnou, že se vyhnou imigrační kontrole z důvodů, které při-
nášejí oboustranný prospěch.

Obchod s lidmi: stručně řečeno, obchodování s lidmi je nelegální 
obchod s lidskými bytostmi za účely komerčního sexuálního vy-
kořisťování a / nebo nucené práce. Podrobně tento pojem defi-
nuje úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu.

Hrozba je definována jako síla nebo tlak působící na vnější hra-
nice. Je třeba ji charakterizovat na základě její závažnosti a prav-
děpodobnosti. Analytik by měl popsat, které procesy či faktory 
uvnitř i vně EU ovlivňují závažnost a pravděpodobnost hrozby.

Zranitelnost je určena schopností systému zmírnit hrozbu. 
Zranitelností se rozumí faktory na hranicích nebo v EU, které 
by mohly zvýšit nebo snížit závažnost nebo pravděpodobnost 
hrozby.
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