● Obrana, bezpečnost

Policie ČR posiluje technické a technologické
vybavení pro spolupráci v rámci Schengenu
Členství České republiky v Evropské unii
a Schengenském prostoru vyžaduje k plnění mezinárodní spolupráce mimo jiné kvalitní technickou připravenost Policie České
republiky. Čerpání grantu Programu CZ14
– „Spolupráce v rámci Schengenu a boj
proti příhraniční a organizované trestné
činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migrace zločineckých skupin“
z Norských fondů ve výši 6 274 183 €
umožní pořízení moderního technického
vybavení pro přeshraniční policejní spolupráci a její podporu. Uvedený program
bude ukončen v dubnu 2016.

Kvalita policejní spolupráce na mezinárod
ní úrovni se odvíjí od rychlé a kvalitní vý
měny dat a povědomí policistů o možnos
tech a formách mezinárodní spolupráce.
Předávání informací bylo doposud zajišťo
váno centrálně Policejním prezidiem České
republiky a v příhraničních oblastech pro
střednictvím společných center policejní
a celní spolupráce zřízených na základě
uzavřených bilaterálních smluv. Cílem pro
jektu „Schengenská spolupráce a potírání
příhraniční kriminality“ je vedle organizace školení policistů o stávajících i připravo
vaných společných evropských instrumen
tech také technické řešení, které bude spo
čívat ve vytvoření vzájemných náhledů
informačního systému spisové služby užíva
ného všemi útvary Policie ČR a speciálního
informačního systému užívaného odborem
mezinárodní policejní spolupráce Policejní
ho prezidia ČR prostřednictvím implemen
tovaných webových služeb. Součástí pro
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jektu je také pořízení výpočetní a komuni
kační techniky.
„Elektronický cestovní doklad“ je cestovním dokladem, kterého je možné využít
v Schengenském prostoru. Má přesnější
identifikační a autentizační možnosti dí
ky biometrickým údajům, jako je zobrazení
obličeje a otisk prstu. Za účelem ověření
integrity a autenticity dat v dokladech
a identifikace jejich držitelů musí každý
stát EU vytvořit jednotnou kontrolní elek
tronickou infrastrukturu. Česká republika
bude druhou zemí v rámci EU, která uve
dený systém bude mít k dispozici prostřed
nictvím projektu „Vybudování národní kontrolní autority“. Nově bude moci policista
využít kontrolu prostřednictvím otisku prstů
i za využití mobilních zařízení.
Čeští policisté ročně na letištích odbaví sta
tisíce cestujících. Počet zneužití cestovních
dokladů rok od roku stoupá. K ověření
totožnosti a pravosti cestovního dokladu
policistům slouží e-Gaty a čtečky. Projekt
„Posílení systému automatizované kontroly e-pasu na mezinárodních letištích
(e-Gate)“ má za cíl nejen nahradit součas
né e-Gaty modernějšími, ale také navýšit je
jich počet v odletové i příletové části letiště.

Dále pak bude celý systém hraniční kon
troly dovybaven moderními čtecími zaříze
ními cestovních dokladů.
Spektrum činností, které policie plní na
základě současné legislativy na úseku vnitř
ní bezpečnosti a veřejného pořádku, je vel
mi široké. Technologie využívané policej
ními hlídkami v současnosti neumožňují
aktivně získávat informace s přímou vazbou
na polohu v prostoru a čase, využívat je
a sdílet. Program „Aplikace geografického
informačního systému Policie České republiky v přímém výkonu služby“ má za cíl
v rámci policie vybudovat základní infra
strukturu geografické služby a do praxe im
plementovat mobilní geoinformační techno
logie. Od roku 2016 budou mít policisté
prostorové informace k dispozici nejen pro
střednictvím osmi nově zřízených pracovišť
geografické služby, ale i na služebních
mobilních telefonech prostřednictvím mo
bilní platformy geografického informačního
systému policie.
Informační prostředí policie bylo dlouho
tvořeno informačními systémy vyvinutými
počítačovými techniky jednotlivých kraj
ských ředitelství policie. V současnosti poli
cie ve svém intranetovém prostředí provo
zuje šedesát informačních systémů s nejed
notnou strukturou. Jejich vzájemné propo
jení je většinou obtížné. Cílem projektu
„Zajištění jednotné platformy pro vytěžování dat z informačních systémů Policie
České republiky“ je vytvoření jednotného
internetového informačního prostředí na
základě Team Foundation Server, které
umožní simulaci vyvíjených modulů jako
optimální náhradu za nevyhovující systémy.
Výsledkem bude propojení systémů pátra
cích, kriminalistických, ekonomických nebo
personálních informací.
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