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Schengenský informační systém a jeho význam při mezinárodní bezpečnostní spolupráci 
 
Anotace 
 
Stručný příspěvek popisuje základní funkcionality, stejně jako zajímavou statistiku, která se 
váže k fungování Schengenského informačního systému (II. generace), s důrazem na jeho 
užívání v České republice. 
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Summary 
 
A short paper describes the basic functionality, as well as an interesting statistic, which binds 
to the functioning of the Schengen Information System (of the second generation), with 
emphasis on its use in the Czech Republic. 
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Úvod 
 
Se změnou sociální a politické situace České republiky v poslední dekádě 20. století jsou 
významně spjaty také proměny bezpečnostního prostředí. Změněný charakter je názorně 
popsán v dokumentu Bezpečnostní strategie a jeho novelizacích. Jako nejvýznamnější z nich 
lze s jistotou označit zaměření na mimořádné události nevojenského charakteru, ale je 
důležité chápat bezpečnostní oblast jako propojený celek s mnoha subsystémy, kdy je nutné 
zmínit příkladmo hrozbu terorismu, orientaci na kybernetické zabezpečení nebo nebezpečí 
nelegální migrace.  
 
S prohlubováním integrace v rámci evropských států vznikla myšlenka odstranění kontrol na 
vnitřních hranicích mezi členskými státy Evropské unie a dalších vybraných evropských států. 
Důvodem bylo prohloubení vztahů v rámci těchto zemí, kdy se významně snížily zdlouhavé 
hraniční kontroly a dále zájem na zjednodušené imigrační politice. Výsledný produkt se 
nazval Schengenským prostorem a stal se nedílnou součástí moderního pohledu na evropské 
uskupení. 
 

 
 
Právě výše zmíněná nelegální migrace je v dnešní době jedním z nosných témat v otázkách 
vnitřní bezpečnosti. S uvolněním hraničních přechodů se podstatně usnadnil přechod 
nežádoucích osob, které se tak mohou zapojit do nelegálních aktivit celoplošně po území 
spadajícího do Schengenského prostoru a dalších států v rámci schengenské spolupráce. 
Nástrojem vzniklým pro pátrání po těchto osobách v rámci celého tohoto prostoru je 
Schengenský informační systém (dále SIS). Díky němu je možná spolupráce jednotlivých zemí 
ve vyhledávání nežádoucích osob a jejich spolupráce v trestních záležitostech. 
 
Náplní studie je snaha popsat, co SIS ve svém důsledku znamená. Na co je možné tento 
systém v rámci mezinárodní spolupráce zemí Schengenského prostoru a spolupráce využít  
a jaký je princip jeho fungování.  



Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Bc. Jan Luštinec, Schengenský informační systém a jeho význam při mezinárodní bezpečnostní spolupráci (2014-2015_B_03) 
 

 
4 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Základní pojmy 
 
Schengenský prostor 
 
Schengenský prostor a spolupráce mají svůj základ v Schengenských dohodách z roku 1985. 
Tímto prostorem je možná chápat „…území států, na jejichž společných hranicích nejsou 
vykonávány hraniční kontroly.“ 1 Poměrně zajímavé je, že oficiální webové stránky Evropské 
unie Europa uvádějí, že „Země, které dohodu podepsaly, zrušily všechny vnitřní hranice  
a používají společné vnější hranice.“ 2 To samozřejmě není pravda, protože státy se nevzdaly 
své suverenity a státních hranic a jedná se patrně o nadsázku. Osoby požívající právo 
společenství na volný pohyb ale nejsou vázány jen na příslušníky států Evropské unie, nýbrž 
jsou zahrnuty i tzv. třetizemské státy, které jsou součástí schengenského prostoru, případně 
mající dohodu s evropským společenstvím.  
 
Zúčastněné země uplatňují společná pravidla také v záležitostech víz a spolupráce mezi 
orgány policie a justičními orgány v trestních záležitostech. Bezpečnost tohoto území je pak 
zajištěna harmonizovanými pravidly, kdy jako zásadní se jeví úzká spolupráce státu a právě 
SIS. 3  
 
Nežádoucí osoba 
 
Jako nežádoucí osobu označuje zákon č. 326/1999 Sb. takového cizince „…jemuž nelze 
umožnit vstup na území z důvodu, že by tento cizinec při pobytu na území mohl ohrozit 
bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek, ohrozit veřejné zdraví nebo 
ochranu práv a svobod druhých nebo obdobný zájem chráněný na základě závazku 
vyplývajícího z mezinárodní smlouvy.“ 4 O označení cizince za nežádoucí osobu rozhoduje 
policie na základě vlastního jednání nebo na základě podnětu od dalších oprávněných 
subjektů. 
 
Tato definice operuje s pojmem cizinec. „Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není 
státním občanem České republiky, včetně občana Evropské unie.“4 
 
Cizinec, který je označen jako nežádoucí osoba, je následně evidován v evidenci nežádoucích 
osob. To však automaticky neznamená jeho zařazení do SIS, o tom rozhodne policie na 
základě zvážení jeho schopnosti ohrozit závažným způsobem veřejný pořádek nebo 
bezpečnost států schengenského prostoru a spolupráce. 4 

                                                      
1
 MACHOTKOVÁ, Šárka. Schengenský slovníček. Euroskop: Věcně o Evropě [online]. 2008.  

https://www.euroskop.cz/180/sekce/schengensky-slovnicek/ 
2
 Schengenský prostor a spolupráce. Europa: přehledy právních předpisů EU [online]. 2009. 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immi
gration/l33020_cs.htm 
3
 Evropská komise. Evropa volného pohybu: Schengenský prostor. Lucemburk: EUR-OP, 2012. ISBN 978-927-

9199-349. http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_ 
dr3111126_cs.pdf 
4
 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném 

znění. 
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Schengenský informační systém 
 
Jak už bylo výše naznačeno, SIS (dnes již v jeho druhé generaci) je evropskou databází, která 
tvoří zásadní součást schengenské spolupráce. Jedná se o informační systém, který orgánům 
odpovědným za bezpečnostní kontroly na vnějších hranicích schengenského prostoru  
i v rámci tohoto území, umožňuje vkládat takzvané pozorky, neboli výstrahy o hledaných 
nebo pohřešovaných osobách a předmětech. Těmito předměty mohou být například 
kradená motorová vozidla či významné dokumenty. Fungování tohoto systému při kooperaci 
oprávněných složek zúčastněných států „…kompenzuje zrušení kontrol na vnitřních hranicích 
a umožňuje volný pohyb lidí v rámci schengenského prostoru.“5  
 
Organizační struktura fungování SIS se skládá z národních složek N.SIS a centrální technické 
podpory C.SIS se sídlem ve Štrasburku. Centrální technická podpora zajišťuje jednotnou 
strukturu dat z jednotlivých národních složek. Úřady jednotlivých zúčastněných zemí však 
mají přístup jen do vlastní databáze, kterou spravuje Národní centrála SIRENE. Tato centrála 
je partnerským pracovištěm pro SIRENE v ostatních státech schengenského prostoru a plní 
úkoly ústředního subjektu pro příhraniční sledování, pronásledování a Evropský zatýkací 
rozkaz. 6 
 
Co SIS II obsahuje 
 
Záznamy, které jsou v systému uváděny, jsou taxativně vymezeny v článcích 95-100 Úmluvy 
k provedení schengenské dohody. 
 

 Článek 95: pátrání po osobách, o jejichž zatčení se žádá na základě evropského 
zatýkacího rozkazu nebo o osobách, u kterých se žádá o vzetí do vazby za účelem 
vydání; 

 Článek 96: evidence cizinců třetích zemí, kterým je nutné odepřít vstup na území 
schengenského prostoru; 

 Článek 97: databáze pohřešovaných osob a osob umístěných v ochranném zařízení, 
které jsou v zájmu vlastní ochrany umístěny pod policejní ochranou; 

 Článek 98: údaje o osobách zúčastněných v rámci trestního řízení (svědkové, osoby 
předvolané k soudu, adresáti rozsudku v trestním řízení, adresáti obsílky k nástupu 
trestu odnětí svobody); 

 Článek 99: databáze osob a vozidel spadajících pod režim utajeného sledování; 

 Článek 100: evidence předmětů hledaných za účelem zabavení nebo zajištění, kam je 
možné zařadit například motorová vozidla, střelné zbraně, bankovky nebo 
neoprávněně držené doklady totožnosti. 

 

                                                      
5
 Evropská unie. SIS II: Pomáhá Vám volně se pohybovat, pomáhá vám žít v bezpečí. Lucemburk: EUR-OP, 2013. 

ISBN 978-92-79-28151-8. http://www.policie.cz/soubor/sis-ii-cz.aspx 
6
 Národní centrála SIRENE. Policie České republiky [online]. 2010.  

http://www.policie.cz/clanek/narodni-centrala-sirene.aspx 
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O osobách spadajících do režimu evidence v SIS II je možné shromažďovat následující 
informace:7 
 

 příjmení a jména, případně zvlášť vedené přezdívky; 

 zvláštní tělesná nezměnitelná znamení; 

 první písmeno druhého (křestního) jména; 

 datum a místo narození; 

 pohlaví; 

 státní občanství; 

 údaj o tom, že dotyčné osoby jsou ozbrojeny nebo že mají sklon k násilí; 

 důvod záznamu; 

 opatření, která je třeba přijmout. 
 
S aktualizací systému na verzi SIS II, která začala fungovat po dlouhých odkladech v dubnu 
2013, je možné do systému nově ukládat také biometrické údaje jako fotografie, otisky prstů 
nebo DNA pro potřeby porovnání. 8 Biometrické údaje o cizincích se v rámci České republiky 
získávají při realizaci jeho povolení k pobytu, kdy je cizinci vystavena karta, kterou prokazuje 
oprávněnost svého pobytu na území. Na kartě je elektronicky obsažena fotografie cizince, 
otisky prstů a jeho podpis. Právě obsažení biometrických údajů je podle mne hlavním 
přínosem modernizace SIS II, protože se jedná o velmi spolehlivé identifikační znaky. Nejvíce 
nápomocné budou při identifikaci osob asijského původu, které jsou pro Evropany velmi 
obtížně rozlišitelné. 
 
Dle údajů platných v dubnu 2013 bylo v systému SIS II uloženo přes 1,2 milionu záznamů  
o osobách a více než 45 milionů dalších položek (ztracené osobní dokumenty nebo 
automobily). Podíl hledaných osob je překvapivě poměrně nízký, ale důvodem je, že 
prostřednictvím SIS se hledané a pohřešované osoby daří velmi rychle vypátrat.9 
 
Právě neustále narůstající množství dat v systému bylo původně tím hlavním důvodem 
modernizace systému a jeho upgrade na verzi SIS II. Ten dle předpokladů zvládne obsáhnout 
při nezměněné funkčnosti kolem 70 milionů údajů. 8 

 

Nutnost modernizace systému si státy uvědomovaly, o čemž svědčí i fakt, že do spuštění 
projektu SIS II bylo investováno bezmála 168 milionů euro. 
 
Princip fungování SIS II 
 
Do systému přispívají všechny členské státy prostřednictvím svých národních pátracích 
databází, které jsou napojeny na centrální systém. Do těchto databází mohou vkládat 

                                                      
7
 Úmluva k provedení schengenské dohody. In: L 239/19. 1985, 42000A0922(02). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:02:42000A0922(02):CS:PDF 
8
 Začal fungovat Schengenský informační systém II. Euroskop: Věcně o Evropě [online]. 2013  

https://www.euroskop.cz/8952/22269/clanek/zacal-fungovat-schengensky-informacni-system-ii/ 
9
 Spouští se Schengenský informační systém SIS II. Policie České republiky [online]. 2013. 

http://www.policie.cz/clanek/spousti-se-schengensky-informacni-system-sis-ii.aspx 
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záznamy orgány hraniční kontroly, celní správy a policie, které mají také odpovědnost za 
správnost vložených údajů. 
 

 
V České republice je provozováno hned několik pátracích databází. Nejdůležitější je databáze 
PATROS, která sdružuje informace o pátraných osobách. Další databází je PATRMV, která je 
evidencí pátraných motorových vozidel a registračních značek. Databáze KSU obsahuje 
přehled odcizených, zajištěných a nalezených věcí. Systém P-ZBRANĚ uvádí soupis pátraných 
a nalezených zbraní. V neposlední řadě je možné zmínit databázi PSEUD, jejímž předmětem 
zájmu jsou pátrané předměty umělecké hodnoty.10 
 

 
Po vložení záznamu členským státem jsou informace v SIS dostupné příslušníkům 
bezpečnostních složek ostatních států a to ve všech jazycích účastnických států. Díky 
automatizovanému překladu je možné informace čerpat do 120 sekund po vložení záznamu. 
Doplňující informace nad rámec strojového překladu jsou následně zpracovány 
prostřednictvím Národních center SIRENE.11 Díky tomuto provázání je zásadně zvýšena 
efektivita a účinnost mezinárodního pátraní. 
 
Od září 2007 je v České republice povinné prověřování záznamů cizince v SIS a stalo se tak 
standardní procedurou hraniční kontroly občanů třetích zemí překračujících státní hranice 
České republiky. Prověřování se rovněž může provádět v rámci standardních policejních 
kontrol ve vnitrozemí a prostřednictvím částečného přístupu také na pracovištích odboru 
azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, která mají na starosti problematiku pobytů 
cizinců na území České republiky. V rámci metodických pokynů je kladen velký důraz na 
lustraci cizinců a jejich prověřování ve vybraných modulech. Referenti na odboru azylové  
a migrační politiky mají uživatelská oprávnění k nahlížení do databáze PATROS, evidence 
nežádoucích osob (ENO) dle článku 96 schengenské úmluvy nebo databáze po pátraných 
cestovních dokladech. Případný pozitivní nález je dále řešen s příslušným oddělením Policie 
České republiky.  
 
Efektivita systému SIS 
 
K dvouletému výročí SIS v České republice (rok 2009) vydala Policie České republiky tiskovou 
zprávu s číselným vyjádřením výsledků jeho fungování.  
 
Za dva roky fungování SIS bylo vypátráno přes 900 hledaných zločinců a téměř 400 
pohřešovaných osob, ze kterých 115 bylo dětí. Dále bylo odhaleno přes 4 000 nežádoucích 
cizinců na území státu. Co se týče hmotného majetku, tak bylo vypátráno přes 1 000 
motorových vozidel a 1 800 dokladů totožnosti.12 

                                                      
10

 Databáze. Policie České republiky [online]. 2013. http://www.policie.cz/databaze.aspx 
11

 Schengenský informační systém. Policie České republiky [online]. 2010. 
http://www.policie.cz/clanek/schengensky-informacni-system.aspx 
12

 Dvouleté výročí využívání SIS v České republice. Policie České republiky [online]. 2009. 
http://www.mvcr.cz/clanek/dvoulete-vyroci-vyuzivani-sis-v-ceske-republice.aspx 
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V roce 2009 bylo Národním centrem SIRENE v České republice řešeno průměrně 21 zásahů 
denně, což je diametrální nárůst oproti stavu před fungováním systému, kdy se takového 
počtu dosáhlo až během několika měsíců. Za dva roky bylo zaznamenáno více než 13 500 
zásahů v SIS. Po dvou letech od spuštění systému bylo tuzemskými orgány do SIS vloženo 
1 759 406 záznamů, které byly dostupné všem oprávněným složkám členských států, a tím 
byla podstatně zvýšena efektivita práce bezpečnostních sborů.  

 
Česká republika byla za dvouleté období 2007-2009 hodnocena jako jeden z nejlépe 
fungujících států při využití SIS a spolupráci národních centrál.  

 
V roce 2013 byla dosažena meta více než 43 000 mezinárodně hledaných osob nebo věcí  
a tak se znovu potvrdilo, že evropská koordinace při pátrání po osobách a předmětech je 
fungujícím a efektivním systémem spolupráce.13 
 
Závěr 
 
Zřízení informačního systému SIS bylo nutností vzniklou z otevření hraničních přechodů 
v rámci vybraných evropských zemí. Přestože se osobám zapojeným do nelegálních aktivit 
významně usnadnil pohyb v rámci Evropy, tak systém úzké spolupráce bezpečnostních složek 
státu schengenského prostoru a spolupráce toto minimálně znesnadňuje.  
 
Přestože tento systém vznikl v prvopočátku právě pro možnost vypátrání nežádoucích osob, 
tak autor textu velmi pozitivně hodnotí i jeho rozšíření na pohřešované osoby. Je 
chvályhodné, že když existuje mechanismus pro mezinárodní upozornění v rámci Evropy, tak 
je ho možné využít i takovým způsobem. Bohužel ne vždy funguje veřejná správa podobně 
efektivně, což je možné spatřovat například na stále ještě velmi pozvolné elektronizaci české 
veřejné správy, kdy existují nástroje i zákonná úprava, ale chybí již metodická vůle k jejímu 
uplatnění. 
 
Dalším důležitým milníkem bylo po několikaletých obtížích zprovoznění aktualizované verze 
systému SIS II. Díky němu byla přidána výpočetní kapacita pro neustále se rozšiřující kvantum 
obsažených dat a velmi významná podpora biometrických údajů obsažených osob v systému. 
I na základě výsledků poskytnutých Policií České republiky je jasně patrné, že SIS je fungující 
alternativou k odstranění hraničních kontrol na území schengenského prostoru a pokud 
bude i do budoucna důsledná lustrace osob při kontaktu s bezpečnostními složkami, 
případně pracovníky na úřadech zabývajících se migrační politikou, pak má předpoklady být 
funkční i do budoucna. 
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