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Abstrakt: Článek se věnuje informačním systémům a dalším informatickým 
nástrojům, které se používají v rámci Evropské unie (resp. Schengenkého prostoru)  
v oblasti správy vnějších hranic a policejní a justiční spolupráce. V kontextu 
současných společenských a geopolitických turbulencí je mezinárodní sběr, výměna a 
analýza informací klíčovým aspektem zlepšování bezpečnostní situace. První část 
textu zahrnuje výčet a charakteristiku jednotlivých informačních systémů, druhá část je 
pak věnována nedostatkům těchto systémů (a návrhu jejich řešení) a informačním 
potřebám, které budou muset být uspokojeny v nejbližších letech. 

Klíčová slova: evropské informační systémy, Evropská unie, Schengenský prostor, 

bezpečnostní hrozby, informační potřeby. 

 

Abstract: The paper is focused on the information systems and other informatic tools 
that are being used by the European Union (Schengen Area) in the area of external 
border management and police and judicial cooperation. In the context of current 
social and geopolitical turbulences, international gathering, exchange and analysis of 
information is crucial with respect to enhancing security situation. First part of this 
paper includes list and characteristics of each important European information system, 
in the second part there are discussed shortages of these IS (and proposals for their 
solution) and information gaps that need to be fulfilled as soon as possible. 

Keywords: European information systems, European Union, Schengen Area, security 

threads, information needs.  

1. Úvod 

Jedním z nejvýznamnějších úspěchů evropské integrace je bezesporu volný pohyb 
osob v rámci Schengenského prostoru. Avšak než bylo možné zrušit hraniční kontroly 
na vnitřních hranicích, bylo třeba vykompenzovat bezpečnostní hrozby, které volný 
pohyb osob přináší. Za tímto účelem byla definována jednotná pravidla pro ochranu 
vnějších hranic, společná vízová politika a byla zdůrazněna nutnost rozšíření policejní 
a justiční spolupráce. 

Počátek Schengenského prostoru se datuje k 14. červnu 1985, kdy byla  
v lucemburské obci Schengen podepsána Schengenská dohoda, která deklarovala 
snahu postupně odstranit kontroly na společných hranicích a zajistit tak volný pohyb 
osob mezi Německem, Francií, Lucemburskem, Nizozemím a Belgií. (1) 

Konkrétní kroky nutné k zavedení Schengenu byly definovány v Úmluvě k provedení 
Schengenské dohody podepsané výše zmíněnými státy 19. června 1990. Ta mimo 
jiné vyžadovala nasazení Schengenského informačního systému, zvýšení ochrany 
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vnějších hranic a unifikování vydávaných víz. Úmluva vstoupila v platnost 26. března 
1995 a mohlo tak začít rušení hraničních kontrol. (1) 

Než se může stát přidat do Schengenského prostoru, musí splnit řadu nutných 
podmínek, mezi které patří (2): 

 zajistit ochranu vnější hranice schengenského prostoru, 

 vydávat unifikovaná krátkodobá (schengenská) víza, 

 efektivně kooperovat s policejními a justičními orgány členských států, 

 připojit se k Schengenskému informačnímu systému (SIS) a používat ho, 

 připojit se k Vízovému informačnímu systému (VIS) a používat ho. 

Díky těmto požadavkům je zajištěna lepší a unifikovaná úroveň bezpečnosti v rámci 
Schengenského prostoru. Klíčová je efektivní policejní a justiční spolupráce 
jednotlivých členských států a účinné předávání informací pomocí společných 
informačních systémů. 

Informačních systémů s mezinárodním přesahem, ke kterým je Česká republika 
připojena, je celá řada. Některé se překrývají, jiné se doplňují. Každý systém má jiný 
účel, postihuje různé subjekty a obsahuje různé informace pro různé informační 
potřeby. Jedná se o komplexní a poměrně nepřehledný soubor systémů. Cílem tohoto 
článku je toto prostředí co možná nejsrozumitelněji popsat a nastínit, jaké současné 
užití, problémy i budoucí potenciál evropské IS mají. To je obzvláště potřebné a 
aktuální v současné zhoršené bezpečnostní situaci, kdy je informatika jedním  
z nejmocnějších nástrojů boje s nejen mezinárodním zločinem včetně terorismu. 

2. Seznam a popis evropských informačních systémů pro 
hranice a bezpečnost 

Existuje několik základních informačních systémů EU pro zajištění vnitřní bezpečnosti. 
Nejedná se o jeden komplexní víceúčelový systém, ale o množinu různých systémů. 
Ty vznikaly postupně podle potřeb EU, a proto se na ně vztahují různé zákony a 
právní úpravy. Každý má svůj vlastní účel a cíl. Lze je rozdělit na centralizované a 
decentralizované. V současné době máme tři hlavní centralizované systémy, a to 
Schengenský informační systém, Vízový informační systém a EURODAC. Poslední 
dva jsou cíleny pouze na občany nečlenských států EU (státní příslušníky třetích zemí, 
tzv. třetizemce). Pro vzájemnou komunikaci se používá jednotná síťová infrastruktura 
sTESTA (Secured Trans European Services for Telematics between Adminis-trations). 
Slouží pro výměnu informací mezi úřady jednotlivých států. Garantuje vysokou úroveň 
zabezpečení při přenosu informací a vysokou rychlost. (3) (4) 
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Obrázek 1: Přehled hlavních informačních systémů správy hranic 

Mezi decentralizované a další systémy patří takzvaný prümský rámec. Umožňuje 
výměnu profilů DNA, údajů o otiscích prstů a údajů z registrů vozidel. Poskytuje také 
informace pro boj proti terorismu. Státy si pomocí tohoto nástroje předávají informace 
o možných osobách podezřelých z teroristického útoku. Zároveň sdílí informace  
o událostech, které překračují hranice jednoho členského státu a zasahují do dalšího. 
(5) 

Dalším decentralizovaným systémem je ECRIS (European Criminal Records 
Information System), vytvořený roku 2012. Jeho účelem je efektivní sdílení informací o 
kriminálních záznamech zločinců v rámci členských států. Spojením databází 
jednotlivých zemí došlo ke zlepšení mezinárodní spolupráce v boji proti zločinu. 
Soudci a prokurátoři mohou jednoduše získat potřebná data o jednotlivých zločinech. 
Nejen o těch současných, ale i historických. (6) 

Dalším významným systémem je Europol Information System (EIS), nasazený roku 
2005. Jedná se v podstatě o databázi zločinů a podezřelých osob, která pokrývá 
všechny oblasti, které spadají do kompetence Europolu. Obsahuje data nejen  
o osobách, ale i předmětech (automobily, telefony). Mezi těmito objekty lze vytvářet 
různé typy vazeb, které dovolují zanést do systému komplexní informaci o případu. 
EIS je propojen s platformou SIENA (Secure Information Exchange Network 
Application), což je nástroj pro komunikaci v rámci Europolu i pro komunikaci 
s vnějšími subjekty jako je Interpol nebo státy mimo EU. (7) (8) 

Advanced Passenger Information (API) je typ systému pro předávání informací  
o cestujících. Data o osobách jsou předávána mezi státy, takže příslušný orgán 
v cílové zemi může identifikovat rizikové cestující a aplikovat příslušná bezpečnostní 
opatření. Mezi předávané informace patří personálie cestujících, informace  
o zavazadlech, číslo sedadla a podobně. Cestující, kteří vyrážejí ze zemí mimo EU, 
musí vyplnit před samotnou cestou API formulář. Pro cestování v rámci 
Schengenského prostoru není třeba API formulář vyplňovat. (9) 
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Dalším důležitým systémem je databáze Stolen and Lost Travel Documents (SLTD) ve 
správě Interpolu. Tento nástroj byl nasazen v roce 2002 a slouží k ověřování dokladů, 
jako jsou pasy a víza. Ztracené a ukradené dokumenty jsou zaneseny do databáze a 
při kontrole dokladů stačí ověřit vůči SLTD, zda není dokument hlášený jako odcizený 
či ztracený. Do databáze s více jak 68 miliony záznamů přispívá 174 zemí. (10) 

2.1 Schengenský informační systém 

Tento systém slouží jako centrální sdílená databáze o hledaných osobách a věcech  
v rámci EU. Podporuje spolupráci při prosazování zákona, pomáhá zajištění hranic a 
ochraně veřejného pořádku. Každá země má možnost přidávat nové záznamy do této 
databáze, podle předem stanovených podmínek, například o hledaných nebo 
nebezpečných osobách a ukradeném majetku. Ostatní státy jsou právně zavázány 
provést nezbytné kroky při objevení těchto osob nebo majetku. Jednotlivé země mají 
svou vlastní autoritu, která se stará o záznamy v systému. Kromě toho existuje další 
autorita, zodpovědná za výměnu dodatečných informací, označována jako SIRENE 
(Supplementary Information Request at National Entry). Ta představuje řešení při 
nedostatku informací zadaných v systému. Mimo jiné rozhoduje o vložení českých 
záznamů k hledaným osobám na základě evropského zatýkacího rozkazu. Dále se 
zabývá problémy s duplicitními záznamy a jejich korekcí. Tato autorita musí být 
založena podle nařízení EU při využívaní systému SIS. (11) (12) 

Nyní se využívá druhá verze tohoto systému, označovaná jako SIS II. Nasazena byla 
9. dubna 2013. Odstraňovala nedostatky předchozí verze s omezeným počtem států. 
Rozšířila funkcionalitu o biometrické údaje, zvýšenou bezpečnost informací a možnost 
propojení několika údajů k sobě. (13) 

Informační systém druhé generace podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 
EU č. 1987/2006 ze dne 20. prosince 2006. Nařízení obsahuje řadu informací, 
možností a podmínek při využívání systému. Zároveň upravuje kategorie údajů, které 
zde mohou být umístěny. O osobách lze sledovat (14): 

 příjmení a jméno; rodné příjmení a dříve užívaná jména, a případně alias, 
které může být vedeno zvlášť; datum a místo narození; pohlaví 

 jakékoli zvláštní objektivní a nezměnitelné tělesné znaky; fotografie, otisky 
prstů; státní příslušnost; údaj o tom, zda je dotyčná osoba ozbrojena, má 
sklon k násilí nebo jde o uprchlou osobu 

 důvod záznamu, orgán pořizující záznam, odkaz na rozhodnutí, na jehož 
základě byl záznam pořízen, opatření, která je třeba přijmout. 

Jednotlivé záznamy se uchovávají pouze po nezbytně dlouhou dobu. Jakmile je případ 
vyřešen, okamžité dochází ke smazaní relevantních údajů. Mimo to, každé tři roky 
musí zadavatelský stát provést kontrolu záznamu a rozhodnout o jeho zachování. Za 
kvalitu a úplnost údajů odpovídá vždy zadavatel a pouze on může měnit, mazat nebo 
doplňovat údaje. (14) 

2.2 Vízový informační systém 

Jedná se o další centralizovaný systém na jednotné síťové infrastruktuře pro výměnu 
informací nejen mezi členskými státy, ale i nečlenskými. Jeho účelem je zjednodušení 
procesu žádosti o vízum, kontrola na vnějších hranicích, provádění společné vízové 
politiky a spolupráce mezi vízovými úřady. Uchovává data o krátkodobých vízech do 
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schengenského prostoru. Dokumenty cizinců nejsou přijímány na území EU. Cizinci se 
proto musí prezentovat vízem na svoje jméno. Potvrzení identity je za využití 
biometrických údajů, které jsou taktéž uloženy v systému a využívají otisky prstů a 
fotografie.  (15) 

Právní úpravou je určeno nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 767/2008 ze 
dne 9. července 2008. Dokument popisuje samotný systém, jeho cíle, omezení, 
požadavky a mnoho dalšího. Přístup pro vkládání, úpravy a mazání je omezen pouze 
pro zmocněné pracovníky vízových orgánů. Pro samotné prohlížení stačí pouze 
zmocněný pracovník členského státu. V systému se kromě základních informací  
o osobě uchovávají tyto údaje (16): 

 číslo žádosti; informaci o statusu uvádějící, že bylo požádáno o vízum;  
u kterého orgánu, včetně sídla tohoto orgánu, byla žádost podána a zda byla 
u tohoto orgánu podána jako u zástupce jiného členského státu 

 druh a číslo cestovního dokladu, orgán, který jej vydal, datum vydání a 
skončení platnosti; hlavní cíl cesty a délka zamýšleného pobytu; účel cesty; 
zamýšlené datum příjezdu a odjezdu 

 fotografii žadatele, v souladu s nařízením (ES) č. 1683/95; otisky prstů 
žadatele, v souladu s příslušnými ustanoveními Společné konzulární 
instrukce. 

Mimo těchto informací se zde sleduje celá řada dalších dat, mezi které patří, kde a 
kým bylo vízum uděleno. Údaje, které se doplňují v případě přerušení posuzování 
žádosti a i ty které se doplňují v případě neudělení víza. Jednotlivé záznamy jsou zde 
uloženy maximálně po dobu pěti let, s různým začátkem spuštění této lhůty. Opět 
stejně jako u SIS, má právo měnit údaje v tomto systému pouze zadavatel. (16) 

2.3 European Dactyloscopy (Eurodac) 

Tento systém nasazený 15. ledna 2003 je centrální databází otisků prstů žadatelů  
o azyl a nelegálních migrantů. Používán je členskými státy kromě Dánska. Dále je 
využíván Islandem a Norskem. Cílem systému je napomáhat při určování státu, který 
je odpovědný za posouzení žádosti o azyl dle Dublinské konvence. Také pomáhá 
určit, zda byla daná osoba zadržena v některém z členských států za nelegální 
překročení hranice a zda již někdy zažádala o azyl. EuroDac se skládá z centrální 
databáze (Central Unit), národních databází umístěných v každém zapojeném státu a 
infrastruktury pro přenos dat mezi národními a centrální databází. (17) 

Všechny státy, které mají přístup do EuroDac, jsou povinny urychleně sejmout otisky 
každému žadateli o azyl nebo nelegálnímu migrantovi, který je starší 14-ti let. 
Následně jsou data nahrána do databáze a udržována po 10 let v případě žadatele  
o azyl a po dobu 2 let v případě nelegálního migranta. Kromě samotných otisků se 
ukládají další informace, například (17): 

 členský stát, kde byl záznam pořízen 

 místo a datum podání žádosti o azyl 

 referenční číslo použité členským státem, kde byl záznam pořízen 

 pohlaví 

 datum sejmutí otisků 

 datum odeslání dat do centrální databáze 
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Po zaslání otisků do centrální databáze jsou otisky porovnány s již existujícími 
záznamy. Ihned se tak lze dozvědět, zda již osoba zažádala o azyl v jiné zemi a je tak 
třeba ji do této země přemístit, protože rozhodnutí o udělení azylu náleží jejím úřadům. 
Pokud otisky v databázi nejsou, náleží rozhodnutí této zemi, která je jako první 
pořídila. Lze tak předcházet opětovnému žádání o azyl v různých členských zemích. 
(18) 

3. Nedostatky evropských IS a jejich řešení 

Pro správné fungování orgánů, které zajišťují bezpečnost na území Evropy, je 
zapotřebí, aby správně fungovaly také informační systémy, které jejich činnost a 
procesy podporují. Současné informační systémy bezpochyby přispívají 
k efektivnějšímu chodu zmíněných orgánů, avšak k plnému využití svého potenciálu 
mají daleko. To je dáno řadou nedostatků, které lze shrnout do dvou základních 
oblastí: (3) 

a) chybějící funkcionalita IS včetně chybějící podpory několika důležitých oblastí 
a procesů, 

b) roztříštěnost a vzájemná neinteroperabilita IS. 

3.1 Nedostatky SISu 

V současné době je možné vyhledávat záznamy v databázi SISu pouze na základě 
alfanumerických údajů. Např. při lustraci osoby je zapotřebí zadat do systému její 
jméno, to uživatel zjistí podle dokladů lustrovaného. Pokud dojde při lustraci ke shodě 
a zjistí se, že dotyčný má v SISu záznam, je možné jeho totožnost dodatečně ověřit na 
základě biometrických údajů (otisků prstů) – dotyčnému jsou odebrány otisky prstů a 
ty jsou porovnány s otisky uvedenými u profilu dané osoby v SISovské databázi. 
Biometrické údaje je však možné použít pouze k dodatečnému ověření identity osoby, 
která už byla dříve identifikovány na základě alfanumerické informace. Pokud 
lustrovaná osoba není v SISu nalezena podle jména, biometrika se vůbec nepoužije. 
To však představuje zásadní bezpečnostní nedostatek, neboť dotyčný může uvést 
nepravé jméno a to může doložit falešnými doklady, které zajistí, že lustrovaná osoba 
nebude v SISu nalezena (tam se třeba nachází její skutečné jméno, nikoli falešné) a 
nebude tedy zadržena. Řešením tohoto nedostatku je použití biometrických informací 
k primárnímu určení identity osoby. To lze rozdělit na dva dílčí subproblémy – 
identifikace osoby pomocí otisků prstů a identifikace osoby pomocí obličejové 
fotografie. První z možností už je v současné době implementována v podobě projektu 
AFIS (Automated Fingerprints Identification System), který by měl být funkční 
v průběhu roku 2018, druhá z možností se zatím projednává a v současnosti bohužel 
aktuální není. Protože do SISu není možné uložit libovolné informace za libovolným 
účelem, ale jen kategorie informací přesně definované v legislativě, je také vhodné 
zvážit rozšíření přípustných kategorií o nové typy záznamů. Žádoucí by bylo přidat 
kategorii Unknown wanted person (hledaná neznámá osoba), tedy informace o osobě, 
jejíž totožnost známa není, ale na místě činu o ní mohou zůstat informace, které 
k pozdější identifikaci povedou (otisky prstů apod.). (3) 
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3.2 Nedostatky ostatních systémů 

AFIS zabudovaný do SISu bude přínosný pro zvýšení interoperability mezi SISem a 
VISem. Vzájemná kontrola informací mezi SISem a VISem nebude probíhat jen na 
bázi alfanumerických informací, ale také na bázi biometrických informací. Otisky prstů 
sejmuté žadatelům o vízum (otisky ve VISu) se díky AFISu automaticky prověří vůči 
otiskům prstů uloženým v SISu. Vzhledem ke snižování věku pachatelů trestné 
činnosti bude také vhodné snížit věk pro povinné nabírání otisků prstů žadatelů  
o vízum – současný legislativní základ ukládá povinnost nabrat otisky prstů všem 
osobám starším 12 let, nově by se měly otisky nabírat osobám starším 6 let. (3) (16) 

Prümský rámec a databáze SLTD mají společný nedostatek – v obou případech se 
jedná o robustní, funkční nástroje, které ale členské státy dostatečně nevyužívají a 
řada členských států je nevyužívá vůbec. Jejich využívání totiž není povinné, je 
založeno na bázi dobrovolnosti. To by se za účelem zvýšení bezpečnosti mělo změnit 
ve prospěch povinného užívání. Podobný problém se týká i Europolu – legislativa mu 
umožňuje přistupovat k informacím uloženým v SISu, VISu i Eurodacu, avšak této 
možnosti dostatečně nevyužívá. (3) 

Společným problémem všech systémů je pak kvalita vkládaných informací. Pro 
zajištění objektivity a jednotných kvalitativních standardů by měla být kvalita dat 
stanovena a kontrolována na centrální evropské úrovni. 

3.3 Nově budované systémy 

Současná neklidná evropská situace upozornila na některé mezery v informační 
podpoře stávajících procesů, o kterých se sice dlouhodobě ví, avšak v minulých 
klidnějších letech neexistovala tak silná hnací síla pro jejich odstranění. Jedná se 
zejména o dva bezpečnostní problémy: 

 nemáme ucelený přehled o tom, kde lidé do prostoru Schengenu vstupují, 
kde z něj vystupují a jak dlouho na něm pobyli, 

 všechny informace o lidech bez vízové povinnosti získáváme až v momentě, 
kdy dorazí na vnější hranici Schengenu – bylo by dobré mít některé 
informace s předstihem, abychom včas stihli provést alespoň základní 
bezpečnostní prověření. 

Problém A bude řešen vývojem nového systému EES (entry/exit system), který bude 
zaznamenávat překročení hranic (vstup a výstup) státních příslušníků třetích zemí, 
kteří navštíví Schengenský prostor za účelem krátkodobého pobytu (lidé s vízovou 
povinností i bez ní). Když osoba vstoupí do Schengenu například přes Itálii, udělá se  
o tom záznam. Když pak osoba opustí Schengen třeba přes Francii, udělá se o tom 
též záznam a porovná se s informacemi o vstupu osoby do Schengenu. To umožní 
zkontrolovat, zda osoba nepřekročila povolenou dobu pobytu. Cílem EES bude: 

i) zlepšit správu vnějších hranic, 

ii) omezit nelegální migraci řešením jevu, kterým je překračování povolené délky 
pobytu, 

iii) přispívat k boji proti terorismu a závažné trestné činnosti. 

EES bude zaznamenávat totožnost dotčených osob (alfanumerické údaje i biometrické 
údaje – otisky prstů a obličejová fotografie) s podrobnostmi z cestovních dokladů, 
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které spojí s jednotlivými záznamy o vstupu a výstupu. EES tak vlastně nahradí 
současné razítkování pasů. 

Problém B bude řešit systém ETIAS (European Travel Identification and Authorization 
System), který bude mít formu internetové aplikace, kterou budou muset před 
příjezdem vyplnit všichni cestující do Schengenu bez vízové povinnosti. Obdobný 
systém už v současnosti používají USA, Kanada a Austrálie. Jméno a další informace 
z dokladů dotyčného budou automaticky porovnány proti SISu, VISu a případně i 
dalším systémům. V případě, že nebude zjištěna žádná neshoda, dotyčnému bude 
uděleno povolení k přístupu do Schengenu. To však není závazné, ale pouze 
doporučující pro hraniční stráž. Ta má v rozhodnutí o (ne)udělení povolení rozhodující 
pravomoc. V případě, že automatický proces porovnání skončí nějakou neshodou, 
bude proces kontroly postoupen ručnímu přezkoumání. Každá podaná žádost bude 
zpoplatněna symbolickou částkou (asi 5 €), která zajistí, že vývoj i následný provoz 
ETIASu sám sebe zaplatí. (3) 

3.4 Neinteroperabilita evropských IS 

Každý velký centralizovaný systém vzniká na úrovni EU zákonem (nařízením o zřízení 
a provozu daného systému). To znamená, že pokud se v průběhu vývoje nebo 
provozu systému zjistí, že některá ze skutečností uvedená v zákoně je v praxi 
nevyhovující, je potřeba absolvovat celý legislativní proces, trvající měsíce a někdy i 
roky, aby byl daný problém odstraněn. Historicky bohužel většina velkých evropských 
systémů vznikla bez dlouhodobější strategie, která by směr vývoje jednotlivých 
systémů korigovala. Každý ze systémů vznikal za jiné politické i hospodářské situace, 
navrhovali a budovali jej jiní lidé s jinou úrovní vyspělosti technologie a každý systém 
má přesně daný svůj účel, ke kterému smí být použit, a jsou dány typy informací, které 
se smí uchovávat. Každý systém má navíc svou vlastní databázi. Pokud tedy některá 
osoba zažádá o krátkodobé vízum, je její jméno a další informace uloženo ve VISu. 
Byla-li tato osoba dříve pravomocně odsouzena, má svůj vlastní záznam v ECRISu. 
 A odcizí-li tato osoba, které bylo přes VIS vydáno krátkodobé vízum, např. automobil 
v Německu, bude tatáž osoba zaznamenána potřetí do třetího systému – SISu. Tato 
redundance dat má sice své jisté bezpečnostní opodstatnění (aby informace nemohly 
být zneužity osobami, které k nim mají přístup), avšak z informatického hlediska se 
zdaleka nejedná o optimální řešení. Informaticky „nejčistší“ řešení by zřejmě spočívalo 
v existenci jediné velké centrální databáze, v níž by bylo o osobách a věcech možno 
ukládat všechny myslitelné druhy informací, a každý ze systémů, který by měl do této 
databáze přístup, by však mohl zobrazit jen ty kategorie informací, které by mu 
příslušely na základě legislativy. To se dá snadno zajistit přístupovými právy pro 
jednotlivé systémy i jejich uživatele. Tím by byla odstraněna redundance dat a byla by 
zajištěna vzájemná datová kompatibilita a konzistence mezi jednotlivými systémy. Ta 
je v bohužel v současné době na velmi nízké úrovni. (3) 

Pro řešení uvedených problémů byla na evropské úrovni zřízena expertní skupina 
HLEG (high level expert group), která má za cíl stávající situaci analyzovat, prověřit 
možnosti řešení a navrhnout optimální cestu k dosažení lepší interoperability. Za tímto 
účelem byly stanoveny čtyři základní cíle: 

a) SSI (single search interface – jednotné vyhledávací rozhraní) – jedná se  
o snahu dodat uživatelům (policistům ad.) nástroj, do něhož jednou zadají 
požadovaný údaj (jméno osoby, registrační značku vozidla apod.) a tento 
nástroj sám provede lustraci vůči všem dostupným systémům, 
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b) propojitelnost informačních systémů – do údajů zapsaných v jednom 
systémů, bude automaticky nahlížet jiný systém, 

c) zavedení sdílené služby pro porovnávání biometrických údajů na podporu 
různých informačních systémů 

d) společné úložiště údajů pro různé informační systémy. 

4. Závěr 

V článku byly popsány všechny centralizované i významné decentralizované evropské 
informační systémy v oblasti bezpečnosti, justice a prosazování práva. Jádrem článku 
bylo shrnutí nedostatků současného stavu a nastínění možností a cest, kterými by se 
evropská informatika měla ubírat dál. Cesty jsou prakticky jen dvě – vylepšovat 
stávající systémy a budovat nové systémy. Z nových systémů jsou akutní zejména dva 
– EES pro zaznamenávání vstupů a výstupů osob z a do Schengenského prostoru a 
ETIAS pro předběžné bezpečnostní kontroly osob nepodléhajících vízové povinnosti. 
Nedostatky současného komplexu evropských IS byly známy už dříve, avšak až ve 
světle nynější zhoršené bezpečnostní situace, kdy jsou na IS kladeny značné nároky, 
vyšlo najevo, jak akutně je zapotřebí dát věci do pohybu. Vedle vylepšování 
funkcionalit stávajících a budoucích systémů je zapotřebí zvýšit interoperabilitu mezi 
jednotlivými systémy. Pro řešení těchto problémů byla zřízena expertní skupina HLEG, 
jejímž úkolem je stanovit cíle v oblasti evropské informatiky a strategii k jejich 
dosažení. 
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