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2. Mechanismy spolupráce mezi členskými státy 

Zavedení biometriky bude mít vliv jak na konzulární úřady členských států, tak i na samotné 
žadatele o víza. Členské státy budou potřebovat další zdroje (budovy, pracovníky, vybavení atd). 
Pro žadatele to bude znamenat, že se budou muset fyzicky dostavit alespoň při předložení první 
žádosti, což může být problematické, zvláště pokud členské státy nemají v dané třetí zemi 
konzulární úřady a/nebo by žadatelé museli vykonat dlouhou cestu, aby se do konzulárního úřadu 
dopravili.  Zavedení biometriky je úkolem, který je třeba řešit pomocí užší spolupráce mezi 
členskými státy. 

Pro vyřešení těchto problémů navrhla Komise několik mechanismů spolupráce mezi členskými 
státy: omezené zastoupení; společné umístění; společná střediska pro žádosti o vízum anebo, jako 
poslední řešení, zadání procesu zpracování externímu poskytovateli služeb (outsourcing). Za 
účelem vytvoření Vízového informačního systému (VIS) členský stát v každém svém působišti buď 
vybaví své konzuláty potřebným materiálem pro odběr biometrických identifikátorů, anebo se 
rozhodnout využije jeden z výše uvedených mechanismů spolupráce, nebo využije outsourcing. 

2a. Omezené zastoupení

V rámci této nové formy zastoupení se budou členské státy schopny vzájemně se zastupovat 
výhradně za účelem přijímání žádostí o víza a registrování biometrických identifikátorů. Jaké bude 
mít toto řešení výhody ? Nejde z pohledu žadatele omezené zastoupení proti zásadě jediného místa, 
kde jsou poskytovány veškeré služby (tzv. one-stop-shops), protože žadatel by se pravděpodobně 
musel/a dostavit na jeden konzulát za účelem odevzdání otisků prstů a na druhý kvůli osobnímu 
pohovoru ? Kdo stanoví přesná pravidla pro zastoupení, například pro vybírání a uchovávání 
poplatků za zpracování žádosti ?

2b. Společné umístění

Společné umístění znamená, že pracovníci diplomatických úřadů a konzulárních misí jednoho či 
více členských států obdrží žádost (včetně odebírání biometrických identifikátorů) na 
diplomatickém úřadě a konzulární misi jiného členského státu a budou používat zařízení tohoto 
členského státu. Rámec spolupráce by měl být dohodnut mezi zúčastněnými členskými státy.

Tato forma spolupráce by měla členským státům pomoci ve sdílení finanční zátěže. Vzhledem k 
tomu, že všechny tyto úkony se budou odehrávat na místě chráněném diplomatickým statusem, 
nebude docházet k problémům vyžadujícím zvýšenou ochranu údajů. Prakticky bude společné 
umístění vyžadovat, aby členské státy disponovaly rozsáhlými prostory. Jsou členské státy 
připraveny realizovat tuto formu spolupráce a pokud ne, co tomu brání ?

2c. Společná střediska pro žádosti o vízum (CAC)

Konzulární zaměstnanci jednoho nebo více členských států užívají pro tuto formu spolupráce 
společně jednu “neutrální” budovu (která není budovou členského státu) pro přijímání žádostí o 
udělení víz (včetně odebírání biometrických identifikátorů). Stejně jako v případě společného 
umístění bude na rámci spolupráce dohodnou zúčastněné členské státy.
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Společná střediska pro žádosti o vízum mají tu výhodu, že posilují místní konzulární spolupráci a 
pro členské státy představují nižší náklady, neboť lze spojit a sdílet zdroje1. Společná střediska pro 
žádosti o vízum by také usnadňovala vyřizování víz žadatelům v zemích, kde musí vykonat dlouhou 
cestu ke konzulátu anebo tam kde nejsou zastoupeny všechny členské země. Navíc by CAC 
usnadnily rozhodování členského státu odpovědného za žádost. 

Nicméně stejně jako v případě outsourcingu (viz níže) budou konzulární úkony prováděny v 
podstatě na místech, která se nenacházejí pod diplomatickou ochranou, vyvolává vážné obavy, 
pokud jde o ochranu údajů, např. jak bude členský stát schopný zajistit ochranu takových dat proti 
možným zásahům (např. prohledávání nebo zabavení) úřady žadatelovy země ? Dále je zde otázka 
bezpečnosti dopravy biometrických identifikátorů na odpovědné vízové úřady. Některé členské 
státy zřejmě pochybují o přidané hodnotě CAC a tato myšlenka se jim zdá nerealistická. Skutečně 
není jasné, kdo by nastavoval pravidla fungování CAC a jaké by mělo být jejich postavení. Zvážila 
Komise tyto otázky ?

Právě probíhá pilotní projekt v Chisinau (Moldavsko), který se týká nastavení a fungování CAC. 
Tato země byla vybrána proto, že zde není zastoupeno mnoho členských států. Jaké poučení plyne 
z tohoto experimentu ?

2d. Outsourcing prováděný externím poskytovatelem služeb 

Jako poslední možnost (pokud místní situace konzulárního úřadu nedovoluje vybavit konzulární 
úřad pro registraci/odběr biometrických identifikátorů nebo zřídit společné pracoviště nebo 
společné středisko pro podávání žádostí o vízum), může být přijímání žádostí o udělení víz (včetně 
odebírání biometrických identifikátorů) poskytováno externím poskytovatelem služby.  

Zpravodajka s překvapením poznamenává, že některé členské státy již zřejmě používají outsourcing 
bez jakéhokoliv rámce Společenství2. Tento outsourcing se týká systémů sjednávání schůzek a 
přijímání žádostí, ale v budoucnosti by se VIS outsourcing mohl zabývat i biometrikou. 
Zpravodajka se táže, zda vzhledem k neexistenci pravidel Společenství současná praxe členského 
státu skutečně zákonná. Poskytuje návrh Komise pouze právní rámec pro situaci, která už v podstatě 
existuje ?  

Komise navrhuje dvě formy outsourcingu: 
1. používat outsourcing jen za účelem získávání obecných informací o požadavcích při podávání 
žádosti o vízum a systému sjednávání schůzek prostřednictvím call centra (článek 1B1a) a
2. používat outsourcing pro poskytování informací a přijímání žádostí a poplatků za zpracování 
žádosti, požadovaných dokladů a biometrických údajů.  Externí poskytovatel služby poté předá 
úplný spis a údaje diplomatické misi nebo konzulárnímu úřadu členského státu, který je oprávněný 
ke zpracování žádosti (článek 1B1b). 

Zatímco první forma outsourcingu představuje praktické zjednodušení, které v podstatě nemá žádný 
negativní vliv na bezpečnost a ochranu údajů, druhá forma představuje problém. Vzhledem k tomu, 

  
1 Povšimněte si, že VIS bylo použito jako odůvodnění pro zvýšení poplatků za zpracování žádostí na 60 EUR.
2 Toto je především případ Itálie, která je zřejmě jedinou zemí Schengenu, jež zadává některé aspekty procesu 
vystavování víz externí agentuře v Indii (VSF).  Itálie byla následována dalšími schengenskými partnery (Německo, 
Francie, Belgie, Rakousko, Nizozemsko a Portugalsko) a o outsourcing se zajímá stále více členských států. 
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že by toto mohlo mít pro žadatele o vízum určité výhody, protože by se mohl vyhnout časově 
náročnému a drahému cestování a konzulární úřady by se též vyhnuly známým frontám na 
konzulátu a získaly by tak čas na vyřízení žádostí, existují zde vážné obavy o bezpečnost a ochranu 
údajů, jež již byly vyjádřeny orgány pro ochranu údajů1. Je zde možné nebezpečí obchodování s 
vízy, pokud je daný systém používán pouze jedním nebo několika státy Schengenu, a outsourcing 
by také zvýšil poplatky za víza pro žadatele. Návrh Komise jasně naznačuje, že částka zaplacená 
žadatelem by neměla převýšit poplatky za zpracování; nicméně některé členské státy jsou očividně 
proti a tvrdí, že pokud existuje doplňková služba, tyto dodatečné náklady by měly být pokryty 
žadatelem. 

V některých případech budou muset externí poskytovatelé služeb přijmout důležitá rozhodnutí 
týkající se biometriky jako např. jsou údaje dostatečně spolehlivé na to, aby mohly být uloženy v 
systému, ale tato rozhodnutí by měla probíhat v rámci výkonu veřejné funkce a poskytovatelé 
služeb by neměli mít možnost o tomto rozhodovat. 

Kromě specifické otázky biometriky je také oprávněné tázat se, zda-li všechny ostatní 
problematické úkoly vyjmenované v rámci druhého typu outsourcing mohou být 
v souladu se zákonem poskytovány externím poskytovatelem služeb. Například na první pohled zní 
přijímání požadovaných dokladů jasně, ale v praxi mohou nastat problémy. Je úkolem konzulátu 
rozhodnout, zda-li je určitý požadovaný doklad správný nebo ne, či zda jsou potřeba další 
doklady.Zapojením externího poskytovatele služeb se může záležitost pro žadatele o vízum 
zkomplikovat.Vyplněný formulář víza stejně jako požadované doklady navíc obsahují mnoho 
údajů, což nastoluje otázku o důvěrné povaze a bezpečnosti dokladů. Již také proběhla rozprava o 
tom, do jaké míry může být outsourcing uplatňován v zemích s vysokým stupněm korupce.Není zde 
nebezpečí, že zvýšená bezpečnost při používání VIS bude ohrožena outsourcingem ?

U této druhé formy existuje několik možností, které by měly být pečlivě posouzeny z hlediska jejich 
výhod a nevýhod: žádný outsourcing; outsourcing využívaný pouze za účelem poskytování 
informací, ale bez biometriky; outsourcing využívaný pro poskytování informací atd. a biometriky, 
ale externí poskytovatel služeb musí fungovat v místě s diplomatickou ochranou; využití 
outsourcingu jak pro poskytování informací atd. tak biometriky, ale pod přísným dohledem 
konzulárního úředníka.  

Zpravodajka doufá, že bude nalezeno správné zákonné řešení, a to takové, které zajistí, aby byl 
systém účinný a bezpečný, ale zohlední také potřeby žadatelů. 

Závěr:

Vzhledem k důležitosti otázek v tomto návrhu se zpravodajka domnívá, že Komise měla vytvořit 
zvláštní rozšířené hodnocení dopadu a ne se spoléhat pouze na hodnocení dopadu provedené pro 
VIS v roce 2004. 

Protože takové hodnocení neexistuje, je potřeba důkladného prozkoumání všemi zúčastněnými 
orgány a zpravodajka věří, že seminář expertů, který se konal 27. března, byl dobrým začátkem.

  
1 Viz např. názor evropského inspektora ochrany údajů EDPS, který je proti využívání externích poskytovatelů služeb, 
pokud tak není činěno v místě chráněném diplomatickým statusem. 


