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NÁVRH NAŘÍZENÍ
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém
vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření
vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice
členských států Evropské unie, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému
EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008 a nařízení
(EU) č. 1077/2011
KOM(2016) 194 v konečném znění, kód Rady 7675/16
Interinstitucionální spis 2016/0106/COD
NÁVRH NAŘÍZENÍ
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU)
2016/399, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu (EES)
KOM(2016) 196 v konečném znění, kód Rady 7676/16
Interinstitucionální spis 2016/0105/COD


Právní základ:
Článek 77 odst. 2 písm. b) a d), článek 87 odst. 2 písm. a) a článek 88 odst. 2 písm. a) Smlouvy o
fungování Evropské unie (KOM(2016) 194 v konečném znění).
Článek 77 odst. 2 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie (KOM(2016) 196 v konečném znění).



Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
8. 4. 2016



Procedura:
Řádný legislativní postup.



Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 28. dubna 2016, doručené do výboru
dne 6. května 2016 prostřednictvím systému ISAP.

pro

evropské

záležitosti



Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Návrh je v souladu s principem subsidiarity.



Odůvodnění a předmět:
Předložené návrhy navazují na iniciativy Komise z roku 2013 vycházející z konceptu tzv.
inteligentních hranic1, v rámci něhož Komise navrhla zavedení systému vstupu a výstupu
(Entry/Exit System, EES) a programu registrovaných cestujících (Registered Travellers Programme,
RTP), jejichž cílem mělo být zlepšení správy hranic a boj proti nedovolenému přistěhovalectví na
jedné straně a zjednodušení překračování hranic často cestujícím osobám ze třetích zemí na straně
druhé. Tyto iniciativy byly předloženy v rámci legislativního balíčku skládajícího se ze tří návrhů
1

Koncept inteligentních hranic vychází ze sdělení Komise „Příprava dalších kroků v oblasti správy hranic v Evropské
unii“ z roku 2008 (KOM(2008) 69 v konečném znění), jehož základní myšlenky byly později podpořeny Evropskou radou
v rámci Stockholmského programu. Jeho cílem je modernizovat správu vnějších hranic schengenského prostoru.
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nařízení. Dvěma z nich bylo samostatně upraveno fungování výše zmíněných systémů2 a třetím3
pak bylo jejich zavedení promítnuto do Schengenského hraničního kodexu.4 Projednávání
uvedených návrhů na úrovni EU však bylo zastaveno vzhledem k tomu, že se v jeho průběhu
objevily pochybnosti o propracovanosti obou systémů, budoucí funkčnosti a finanční efektivitě
vzhledem k nákladům, které by si jejich zavedení vyžádalo. Komise na základě těchto výhrad
navrhla uskutečnit test proveditelnosti („ověření koncepce“), jehož cílem mělo být nalezení
optimálních možností po technické i finanční stránce. V roce 2014 byla pod taktovkou Komise
vypracována technická studie5, na základě níž v roce 2015 agentura eu-LISA6 uskutečnila pilotní
projekt s cílem otestovat dopad použití různých biometrických identifikátorů v rámci hraničních
kontrol7. Výsledkem tohoto testu a souběžně probíhajících veřejných konzultací bylo úplné stažení
návrhu nařízení zřizujícího RTP8 a revize návrhu nařízení o EES, včetně souvisejícího návrhu nařízení
o změně Schengenského hraničního kodexu, jíž Komise aktuálně předkládá k novému projednání.
Společně s revidovanými návrhy předložila Komise podrobné posouzení dopadů vycházející
z obdobného dokumentu vypracovaného k návrhům z roku 2013 a zohledňující výsledky výše
uvedeného testu proveditelnosti a technická jednání s relevantními partnery. Komise v rámci
vypracovávání těchto návrhů zároveň zohlednila vývoj od roku 2013 (plné zprovoznění VIS;
dokončení dialogů o vízové liberalizaci s některými třetími zeměmi; vytvoření Fondu pro vnitřní
bezpečnost (ISF), který počítá s poskytnutím peněz na rozvoj inteligentních hranic; migrační krize
v Evropě; vývoj v oblasti biometrických technologií; reforma pravidel EU pro ochranu údajů).


Obsah a dopad:
Cílem systému EES je celkové zlepšení správy hranic (zlepšení kvality hraničních kontrol a jejich
zrychlení), boj proti nedovolenému přistěhovalectví (zajištění systematické a spolehlivé identifikace
osob, které překročily povolenou délku pobytu v schengenském prostoru) a posílení vnitřní
bezpečnosti EU (boj proti terorismu a závažné trestné činnosti). Systém by měl sloužit
k automatickému výpočtu délky povoleného pobytu každého příslušníka třetí země, a to jak při
vstupu, tak při výstupu, ale také při samotném pobytu na území schengenského prostoru.
S pomocí těchto údajů by následně bylo možné ověřit oprávněnost pobytu této osoby na
území EU. Systém by pak v této souvislosti měl být využíván také při plošném zjišťování počtu a
totožnosti osob, které na území členských států pobývají nelegálně, včetně celkové analýzy vstupů
a výstupů všech osob ze třetích zemí. Jeho zavedení by nahradilo současný systém ručního
razítkování cestovních dokladů, který je z pohledu Komise již zastaralý, zbytečně komplikovaný a
poměrně snadno zneužitelný.
Návrh nařízení, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES)
Návrh zřizuje systém vstupu/výstupu (EES), který by měl sloužit k zaznamenávání času a místa
vstupu a výstupu státních příslušníků třetích zemí, kteří překračují vnější hranice s povolením ke
krátkodobému pobytu na území schengenského prostoru (maximálně 90 dnů během jakéhokoliv
období 180 dnů), k výpočtu délky jejich pobytu a k vydávání výstražných upozornění určených

2

KOM(2013) 95 v konečném znění a KOM(2013) 97 v konečném znění.
KOM(2013) 96 v konečném znění.
4
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o
pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)
5
K dispozici ZDE.
6
Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva
7
Zpráva shrnující jeho průběh a výsledky je k dispozici ZDE.
8
Výhrady k RTP měla tehdy rovněž vláda ČR, která v něm nespatřovala nijak významnou přidanou hodnotu ve srovnání
s náklady, které by jeho zavedení znamenalo.
3
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členským státům v případě překročení povolené délky pobytu. Systém by měl dále zaznamenávat
případy odepření vstupu těmto osobám.
Do působnosti nařízení by měli spadat cestující, na něž se vztahuje vízová povinnost (tj. povinnost
požádat o tzv. schengenské krátkodobé vízum), ale i cestující, kteří jsou od této povinnosti
osvobozeni. Evidenci v systému by dále měli podléhat držitelé cestovních víz, budou-li zavedena.9
Na občany EU, jejich rodinné příslušníky (s výjimkou těch, kteří nemají pobytovou kartu10) a
některé další kategorie osob vyjmenované v čl. 2 odst. 3 návrhu se použití systému EES vztahovat
nebude.
Údaje by měly být vkládány do systému pohraničními orgány při hraniční kontrole. V rámci prvního
vstupu dané osoby na území schengenského prostoru by měly být do systému zaznamenány
následující údaje11: jméno a příjmení dané osoby, datum narození, státní příslušnost, pohlaví,
informace z cestovního dokladu, údaje z vízového štítku (u osob, které podléhají vízové povinnosti)
a zobrazení obličeje12. Osobám, které nepodléhají vízové povinnosti, by navíc byly sejmuty otisky
prstů.13 Při každém dalším vstupu by se pak do systému přidávaly údaje o datu a čase vstupu a
hraničním přechodu a orgánu, který udělil povolení ke vstupu. Stejně tak při výstupu by bylo do
systému zaznamenáno datum, čas a hraniční přechod výstupu. Tyto záznamy by se pak
automaticky propojovaly s individuálním souborem dotyčné osoby.14 Čl. 17 návrhu pak stanoví
údaje, které by se do systému doplňovaly v případě zrušení či prodloužení povolení k pobytu.
Takto nastavený systém by měl umožnit rychlou identifikaci příslušníků třetích zemí a spolehlivé
ověření doby povoleného pobytu na území schengenského prostoru15, a to pomocí
automatizovaného kalkulátoru, který by měl při jejich vstupu příslušné orgány informovat o
povolené délce pobytu a při jejich výstupu identifikovat ty, kteří již překročili povolenou délku
pobytu. Obdobně by bylo možné tento systém využít při kontrolách pobytu přímo na území
jednotlivých členských států. V rámci boje proti nedovolenému přistěhovalectví by mělo být
rovněž možné pomocí systému EES zjistit celkový počet nelegálně pobývajících osob na území
schengenského prostoru a jejich totožnost (automatický informační mechanismus). Státní
příslušníci třetích zemí si pak zároveň budou moci pomocí zabezpečené on-line služby sami ověřit
zbývající povolenou délku pobytu. S touto službou bude umožněno pracovat také dopravcům, kteří
si pomocí ní budou moci ověřit, zda držitelé jednorázového či dvourázového víza již toto vízum
využili.16
Podle čl. 31 návrhu by měl být každý záznam o vstupu/výstupu uchováván po dobu 5 let.17 Všechny
individuální soubory spolu s propojenými záznamy o vstupu/výstupu nebo o odepření vstupu by
pak měly být uchovávány po dobu 5 let a jednoho dne po dni posledního záznamu o výstupu.
V případě, že by od data skončení platnosti povolení k pobytu neexistoval žádný záznam o výstupu,
9

Jedná se o speciální druh víz vydávaných na dobu až jednoho roku, jejichž zavedení bylo Komisí iniciováno v roce
2013 (KOM(2014) 163 v konečném znění). Příslušný návrh však doposud nebyl přijat.
10
Jejich kontroly však budou probíhat v souladu se směrnicí 2004/38/ES, která upravuje jejich postavení.
11
Původní návrh z roku 2013 počítal s větším objemem osobních údajů, které mají být zaznamenávány v EES.
12
Získané v elektronické podobě ze strojově čitelného cestovního dokladu, případně pořízené na místě. Původní návrh
z roku 2013 se zobrazením obličeje nepočítal.
13
V případě osob, které podléhají vízové povinnosti (tzv. schengenské vízum), jsou otisky evidovány již v rámci
Vízového informačního systému (VIS).
14
Podrobněji viz čl. 14, resp. čl. 15 návrhu.
15
V případě krátkodobých pobytů se jedná o maximálně 90 dnů během 180 dnů od prvního vstupu na území
schengenského prostoru. U státních příslušníků třetích zemí, kteří ke vstupu na území schengenského prostoru
potřebují vízum, je konkrétní povolená doba vyznačena ve vízu a ve Vízovém informačním systému.
16
Viz čl. 12 návrhu.
17
Původní návrh z roku 2013 počítal s kratší dobou uchovávání údajů (181 dní). Navržená delší doba by měla pomoci
snížit četnost opakovaného zanášení údajů a tím ke zrychlení překračování hranic.
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uchovávaly by se tyto údaje po dobu 5 let od posledního dne povoleného pobytu. Po uplynutí
stanovených lhůt by byly všechny údaje automaticky ze systému vymazány.
Vývoj a provoz systému EES svěřuje návrh Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých
informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA).18 Na základě čl. 8 návrhu
jsou členské státy povinny předložit této agentuře seznam příslušných orgánů, které by měly mít
do systému přístup za účelem vkládání, změn, vymazávání nebo prohlížení údajů. Návrh
předpokládá, že by přístup k údajům v systému EES měly mít primárně pohraniční orgány, vízové
orgány a imigrační orgány19, ale i jiné vnitrostátní orgány pro účely stanovené v čl. 21 až 32 návrhu.
Nově počítá návrh rovněž s přístupem orgánů vymáhajících právo a Europolu.20
Podle čl. 38 návrhu nesmí být údaje uchovávané v systému EES předány ani zpřístupněny žádné
třetí zemi, mezinárodní organizaci ani soukromému subjektu. Výjimky z tohoto pravidla stanoví čl.
38 odst. 2 návrhu. Návrh rovněž podrobně upravuje pravidla pro zajištění bezpečnosti údajů21,
včetně ochrany osobních údajů22.
Kromě již výše zmíněného zajišťuje tento návrh ve srovnání s návrhem z roku 2013 větší
interoperabilitu s Vízovým informačním systémem (v té době ještě nebyl plně funkční) tak, aby
bylo dosaženo maximální efektivity a rychlosti hraniční kontroly. K tomu by mělo přispět rovněž
umožnění využití samoobslužných systémů a elektronických bran, jejichž zavedení je ponecháno
na členských státech (viz níže).
Vybudování systému EES by mělo být financováno ze zdrojů EU v rámci Fondu pro vnitřní
bezpečnost (ISF). Zatímco původní návrhy z roku 2013 předpokládaly náklady ve výši 1,1 miliardy
eur (pro vývoj EES i RTP), nový odhad počítá s částkou 480 milionů eur (vzhledem k tomu, že od
vytvoření RTP bylo upuštěno). Komise předpokládá jeho spuštění do roku 2020.
Návrh nařízení, kterým se mění Schengenský hraniční kodex
Tento návrh navazuje na výše popsané nařízení. Jeho účelem je zapracovat užívání systému EES
do Schengenského hraničního kodexu, který upravuje průběh překračování hranic a s ním
spojených hraničních kontrol v praxi.
Jeho součástí je mimo jiné zakotvení výše zmíněné možnosti pro využití samoobslužných systémů
a elektronických bran, jejichž zavedení je pro členské státy dobrovolné.23 Pomocí nich by se osoby
v působnosti tohoto nařízení mohly samy částečně odbavit s tím, že na vyžádání pohraniční stráže
by následně doplnily další informace. Návrh reaguje rovněž na koncept programů registrovaných
cestujících (RTP), jejichž potenciální vytvoření bylo ponecháno na rozhodnutí jednotlivých
členských států (tzv. vnitrostátní programy pro usnadnění postupů postavené na principu
dobrovolnosti).24 Regulace na úrovni EU spočívá ve stanovení minimálních požadavků pro
fungování těchto programů (především bezpečnostního charakteru) a minimálních podmínek,
které musí příslušní zájemci splnit, aby jim mohlo být umožněno se do programů zapojit, včetně
zakotvení právního rámce pro vzájemnou spolupráci mezi členskými státy v této otázce.

18

Zřízena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro
provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva.
19
Tj. orgány ostrahy hranic, zastupitelské úřady a orgány provádějící kontrolu pobytu na území členských států. K jejich
vymezení viz čl. 3 návrhu.
20
Za podmínek stanovených v čl. 26 až 30 návrhu.
21
Viz čl. 39 návrhu.
22
Viz čl. 44 až 53 návrhu.
23
Čl. 8a až 8d návrhu.
24
Čl. 8e návrhu.
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Nově je do Schengenského hraničního kodexu doplněna také úprava evidence odepření vstupu
osobám, na něž se vztahuje výše popsané nařízení o EES, a nouzové postupy pro případ, že EES
selže. Návrh formálně upravuje rovněž funkční propojení EES s Vízovým informačním systémem
(VIS).


Stanovisko vlády ČR:
Vláda ČR vytvoření EES v obecné rovině podporuje. Předložené návrhy podle ní zohledňují většinu
připomínek, které uplatnila v rámci projednávání původních návrhů z roku 2013 (synergie s VIS,
přístup orgánů vymáhajících právo, sjednocení doby uchovávání údajů na 5 let).
Její obavy tak nyní směřují k tomu, aby byla zajištěna plná funkčnost EES ve všech situacích a na
všech hraničních přechodech a aby byl interoperabilní se všemi relevantními databázemi. Za tímto
účelem bude prosazovat důkladné vymezení postupů a funkcionalit pro spektrum běžných poruch
až po specifické situace jako jsou živelné pohromy, zásadní poruchy infrastruktury či násilné útoky.
Velmi naopak vítá navrhované facilitační nástroje (automatizovaný systém hraniční kontroly,
včetně samoobslužných systémů), které by mohly odlehčit hraničním přechodům a urychlit
odbavení. Co se týče facilitačních programů registrovaných cestujících, domnívá se, že návrh
neupravuje dostatečné technické standardy, které by umožnily budoucí integraci individuálních
národních programů do celoevropského systému.
V souvislosti s cílem návrhu přispět k boji proti terorismu a závažné trestné činnosti pak dává vláda
ČR do úvahy, zda by nebylo dobré evidenci v rámci EES do budoucna rozšířit i na občany EU (viz
problém zahraničních bojovníků), resp. všechny osoby, které překračují vnější hranice
schengenského prostoru. Určité výhrady pak má k úpravě zpracovávání údajů obsažených v EES
pro účely potírání a prevence kriminality, jež je podle ní až příliš omezeno.
Dopad na státní rozpočet a právní řád ČR:
V souvislosti s (dobrovolným) zavedením facilitačního programu registrovaných cestujících by bylo
nutné provést novelizaci zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Dopad na státní rozpočet nelze v tuto chvíli spolehlivě odhadnout vzhledem k tomu, že není zcela
zřejmé, na základě jakého klíče bude vytvoření EES financováno, resp. na kterých jeho
komponentech se členské státy budou podílet. Je nutné počítat s částkou vyšší než 50 milionů
korun, což je hodnota projektů plánovaných pro tento účel k financování z Fondu pro vnitřní
bezpečnost (ISF). Konečná částka se však může vyšplhat až k několika stům milionů korun.



Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Dokumenty se v současné době zabývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
(LIBE) Evropského parlamentu a o stanovisko byl požádán také Výbor rozpočtový (BUDG). První
čtení k oběma návrhům proběhlo začátkem května. Rada EU ve formátu Spravedlnost a vnitřní věci
(JHA) se dokumenty poprvé zabývala 21. dubna, kde byl ministrům představen jejich obsah a
následně proběhla obecná debata týkající se této iniciativy. Cílem Rady je dosáhnout politické
dohody o těchto návrzích do konce roku 2016.
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Projednávání ve výboru pro evropské záležitosti PS PČR:
Výbor pro evropské záležitosti PS PČR projednal dokument dne 1. 9. 2016 a usnesením č. 295 přijal
tyto závěry:
Výbor pro evropské záležitosti
1. v í t á iniciativu Komise usilující o zefektivnění správy vnějších hranic, na jehož nezbytnost
v minulosti opakovaně upozorňoval;
2. p o d p o r u j e návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém
vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu,
pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států
Evropské unie, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání
práva a kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008 a nařízení (EU) č. 1077/2011 (KOM(2016)
194 v konečném znění);
3. b e r e n a v ě d o m í návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění
nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu (EES) (KOM(2016)
196 v konečném znění);
4. s c h v a l u j e rámcovou pozici vlády ČR k těmto dokumentům ze dne 28. dubna 2016;
5. v í t á upuštění od záměru zřídit program registrovaných cestujících (RTP) na celounijní
úrovni a s ním související zakotvení možnosti zavádění facilitačních programů z vlastní
iniciativy jednotlivých členských států;
6. u p o z o r ň u j e však na nezbytnost vytvoření právního rámce, který by umožnil jejich
případné budoucí propojení na celoevropské úrovni;
7. ž á d á v l á d u Č R , aby jej pravidelně informovala o dalším průběhu a výsledcích
projednávání tohoto legislativního balíčku v orgánech EU.
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