
Pomoc vnitrostátním 
donucovacím  

a správním orgánům 
lépe chránit schengenský 

prostor, bojovat se 
zločinností a hledat 
pohřešované osoby.

Máte nějaké dotazy ohledně EU?
Europe Direct je služba, která vám pomůže 

odpovědět na otázky týkající se Evropské unie.

Bezplatná telefonní linka (*):
00 800 6 7 8 9 10 11

(*) Někteří operátoři mobilních sítí neumožňují přístup k číslům 
00 800 nebo mohou tyto hovory účtovat.
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Další informace o SIS II a svých právech najdete na adrese:
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/sisii
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Pomáhá vám,  
volně Se Pohybovat 
Pomáhá vám, 
žít v bezPečí 
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Co je to schengenský prostor?
Schengenský prostor je velká část evropského kontinentu, ve 
které byly zrušeny kontroly na společných vnitřních hranicích. 
Zúčastněné země uplatňují společná pravidla v oblasti 
kontrol na vnějších hranicích schengenského prostoru a také  
v záležitostech víz a spolupráce mezi policií a justičními orgány 
v trestních záležitostech (seznam zemí schengenského 
prostoru najdete na internetových stránkách uvedených ve 
spodní části tohoto letáku).

Co je to schengenský informační 
systém?
Schengenský informační systém (a druhá generace 
systému – SIS II) tvoří jádro schengenské spolupráce. Jedná 
se o informační systém, který orgánům hraniční kontroly, 
celním orgánům a policii, tedy orgánům odpovědným za 
kontroly prováděné na vnějších schengenských hranicích  
i v rámci schengenského prostoru, umožňuje vydávat do 
oběhu výstrahy o hledaných nebo pohřešovaných osobách 
a předmětech, jako jsou odcizená vozidla a dokumenty. SIS II 
tedy i nadále hraje důležitou úlohu v tom, že kompenzuje 
zrušení kontrol na vnitřních hranicích a umožňuje volný 
pohyb lidí v rámci schengenského prostoru.

SIS II poskytuje informace o osobách, které nemají právo 
vstoupit do schengenského prostoru nebo v něm pobývat, 
nebo o osobách, po kterých se pátrá v souvislosti s trestnou 
činností. SIS II také obsahuje informace o pohřešovaných 
osobách, zejména o dětech nebo jiných zranitelných osobách, 
které potřebují ochranu. V SIS II jsou také zaznamenány 
informace o určitých předmětech, například o automobilech, 
střelných zbraních, člunech a identifikačních dokladech, které 
se ztratily nebo byly odcizeny či použity při trestné činnosti.

V zásadě jde o to, že celní orgán, policejní orgán, soudní nebo 
příslušný správní orgán v jedné zemi může vydat „výstrahu“, 
ve které je popsána hledaná osoba nebo hledaný předmět.  
K důvodům pro vydání výstrahy patří:

• odmítnutí vstupu osobám, které nemají právo na vstup 
nebo pobyt v schengenském území;

• hledání a zadržení osoby, na niž byl vydán evropský 
zatykač;

• pomoc s hledáním osob na vyžádání soudních  
a donucovacích orgánů; 

• hledání a ochrana pohřešované osoby;
• hledání odcizeného nebo ztraceného majetku.

Údaje uložené v SIS II jsou údaje nutné pro určení 
totožnosti osoby (včetně fotografie a otisků prstů) a také 
příslušných informací o výstraze (včetně toho, jaké kroky se 
mají podniknout). 

které orgány mají k údajům 
v sis ii přístup?
Přístup k SIS II je omezen na vnitrostátní donucovací, soudní  
a správní orgány. Tyto orgány mají přístup pouze k těm 
údajům v SIS II, které potřebují specificky pro provedení svých 
úkolů. Omezená přístupová práva pro provádění určitých 
typů dotazů mají evropské agentury EUROPOL a EUROJUST.

Jak je zajištěna ochrana 
osobních údajů?
Orgány, které používají SIS II, jsou v každé zemi povinny 
kontrolovat kvalitu informací, které do systému zadávají. 
V souvislosti s ochranou údajů platí v schengenském prostoru 
přísné požadavky. Pokud jsou něčí osobní údaje uloženy, má 
příslušná osoba právo vyžádat si k údajům přístup a ujistit 
se o tom, že jsou přesné a zadané zákonně. Pokud tomu tak 
není, má příslušný jednotlivec právo požádat o jejich opravu 
nebo odstranění.

Přístup je možné odepřít jen v případě, že je to nezbytné 
pro výkon zákonného opatření souvisejícího s výstrahou 
a ochranou práv a svobod ostatních lidí.
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Co se stane, je-li mé jméno zneužito 
někým, kdo je zapojen do trestné 
činnosti nebo nezákonného vstupu 
do schengenského prostoru?
Stává se, že někdo při provádění trestné činnosti nebo pokusu 
o vstup do schengenského prostoru nebo pobyt v něm 
použije falešnou totožnost. Toto zneužití je často spojeno se 
ztracenými nebo odcizenými identifikačními dokumenty. 
Pokud taková situace vede k zadání výstrahy do SIS II, může 
to způsobit potíže nevinné osobě, jíž byla odcizena totožnost. 
Nicméně byly zavedeny podrobné postupy, které mají zájmy 
těchto nevinných osob chránit (viz níže).

Jak zažádat o přístup, opravu  
a v případech zneužití o odstranění 
vašich osobních údajů.
Pokud se domníváte, že došlo ke zneužití vašich osobních údajů, 
že je nutné je opravit či odstranit, můžete požádat o přístup  
v libovolné zemi schengenského prostoru tak, že se obrátíte 
na příslušný orgán (obvykle je to úřad pro ochranu osobních 
údajů nebo úřad zodpovědný za kvalitu vnitrostátních dat 
zadávaných do SIS II). Pokud jste mimo schengenský prostor, 
můžete se obrátit na konzulát některé ze schengenských zemí 
v zemi, kde momentálně žijete. O vyřízení své žádosti budete 
informováni nejpozději do tří měsíců.

Další informace o SIS II a svých právech najdete na adrese:
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/sisii

ec.europa.eu/dgs/home-affairs/sisii

