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Přílohy 

Příloha č. 1: Podrobná struktura osmi hlav v rámci Schengenské prováděcí 

úmluvy 

Hlava I. se zaměřuje na sjednocení použitých pojmů. V článku 1 úmluvy jsou 

definovány pojmy jako: vnitřní a vnější hranice, třetí stát, cizinec, hraniční přechod a 

kontrola, žádost o azyl, povolení k pobytu a mnohé další pojmy. Definování těchto pojmů 

mělo za účel předcházet případným nesrovnalostem a co možná nejvíce ujasnit výklady 

článků úmluvy tak, aby se zamezilo dohadům o jejich významu.  

Hlava II. pojednává o opatřeních souvisejících s posílením bezpečnosti na vnějších 

hranicích, pohybu osob a odstranění kontrol na hranicích vnitřních. Mezi jednotlivé okruhy, 

na nichž jsou opatření rozdělena, patří: překračování vnitřních a vnějších hranic, vízová 

politika, podmínky pro pohyb cizinců, udělování povolení k pobytu či jeho odepření a 

příslušnost k projednávání žádosti o azyl
1
. Policie a bezpečnost je oblast, kterou se zabývá 

Hlava III.  

Hlava III. - výměna informací mezi policejními složkami - tvoří její podstatnou část. 

Tzv. sledování a pronásledování je nový druh policejní spolupráce. Tento druh poprvé 

úmluva zavádí na multilaterálním základě (čl. 40 – 43). U osoby, která je podezřelá z účasti 

na trestném činu, na něhož se vztahuje vydání, se uplatňuje sledování. O takové sledování stát 

musí předem podat žádost druhé smluvní straně. Pokud druhá smluvní strana sledování 

odsouhlasí, provádí ho její policisté.  O tzv. naléhavé pronásledování se jedná u osoby 

podezřelé z taxativně vyjmenovaných trestných činů snažící se uprchnout na území jiného 

(smluvně vázaného) státu. Podezřelá osoba může být pronásledována i na tomto území 

policisty ze země, ve které ke zločinu došlo, a to i bez jejího přechozího souhlasu. Jiná situace 

nastává při zatčení podezřelé osoby nebo při zjištění její totožnosti. Tato činnost spadá pouze 

do kompetencí policistům ve státě, ve kterém probíhá pronásledování. Druhá kapitola Hlavy 

III. pojednává o soudní spolupráci v trestních věcech. Je zde vymezen rozsah poskytované 

právní pomoci, vydávání osob, zákaz dvojího trestu atd. Obsahem Hlavy III. je také policejní 

spolupráce signatářských zemí v boji proti trestné činnosti v oblasti omamných látek, 

střelných zbraní a střeliva (kapitola 6. a 7.). 

                                                           
1
 Jedná se o část, která byla nahrazena Dublinskou konvencí. 
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Mezi významný počin zcela bezesporu patří vytvoření Schengenského informačního 

systému (SIS). Tato oblast je zahrnuta v Hlavě IV.  

Svoboda volného trhu – přepravy a pohybu. Tuto problematiku obsahuje Hlava V. 

Prioritou, je v této kapitole, aby nedocházelo k bezdůvodnému narušování pohybu zboží přes 

vnitřní hranice. K zabránění takové negativní aktivity by mělo dojít prostřednictvím přijatých 

opatření, mezi které spadá například zjednodušení celních kontrol. Ty by měly být prováděny 

na vnitrozemí společně s formálními kontrolami spojenými se zákazy a omezeními. Přeprava 

nebezpečného zboží nebo rostlinolékařská osvědčení mohou představovat další formu 

osvědčení. 

Hlava VI. je zaměřena na oblast ochrany dat. Tato kapitola byla zařazena v souvislosti 

s předáváním osobních údajů o osobách evidovaných v příslušných národních registrech 

orgánům jiných států a s automatizovaným zpracováním osobních údajů, zejména v rámci 

výše zmíněného Schengenského informačního systému. Pouze přesně určené osoby mají 

přístup k údajům a tyto údaje mohou využívat jenom ke stanoveným účelům. Než vstoupila 

úmluva v platnost, musely smluvní strany přijmout opatření k ochraně osobních dat, a to 

minimálně v rozsahu Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob s ohledem na automatizované 

zpracování osobních údajů. Jedná se o úmluvu z roku 1981. 

Výkonný výbor, jehož hlavní náplní měl být dohled nad řádným uplatňováním úmluvy 

(čl. 131 odstave 2 úmluvy), zahrnuje Hlava VII. Ministr, který je odpovědný za provádění 

dané úmluvy v zemi představuje zástupce, přičemž každá smluvní strana je v tomto výboru 

zastoupená jedním zástupcem. Ministr má oprávnění přizvat další znalce. 

 Závěrečná ustanovení obsahuje Hlava VIII. Ty zakotvily Schengenskou úmluvu do 

systému Společenství. Vztah úmluvy ke komunitárnímu právu (čl. 134) je důležitý, jelikož 

výkon všech ustanovení, která jsou v úmluvě obsažena, musel být v souladu s právem 

Společenství. 

Zdroj: Druláková, 2011; vlastní zpracování. 
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Příloha č. 2: Readmisní smlouvy a dobrovolné návraty 
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Zdroj: Zpráva Ministerstva vnitra ČR, 2013, s. 136 – 143. 

 


