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1. ÚVOD 

 

Volný pohyb osob je jedním ze základních cílů Evropské unie a je uznáván 

rovněž jako základní právo občanů Unie. Svoboda volného pohybu představuje možnost 

překročit hranice své země bez jakéhokoliv omezení. Zásadní krok k nabytí této 

svobody přineslo přijetí Schengenské dohody (1985) a k ní navazující Schengenské 

prováděcí úmluvy (1990). Tyto dva smluvní akty představují základ pro mezivládní 

spolupráci v oblasti odstraňování kontrol na společných hranicích států Evropské unie. 

Členské státy schengenského prostoru se dohodly na zavedení důkladných 

kontrol na vnějších hranicích kolem celého území. Vnitřní hranice tak prakticky 

neexistují a na celém území Společenství platí čtyři základní svobody – volný pohyb 

zboží, osob, služeb a kapitálu. 

Smluvní státy poté postupně odstranily překážky, které by mohly jakkoliv bránit 

plynulému provozu na hraničních přechodech. Řidič projíždějící vnitřní hranicí by tak 

v podstatě ani neměl poznat, že vjel do jiného státu. Informují ho o tom pouze modré 

informativní dopravní značky se symbolem EU a názvem státu, do kterého vjíždí. 

Občané států, jež podepsaly Schengenskou dohodu, se mohou svobodně 

pohybovat v rámci celého schengenského prostoru, který v současné době zahrnuje     

27 zemí. Cestování a překračování vnitřních hranic na jakémkoliv místě se odehrává 

bez zdržování a zbytečných formalit. 

Jednotný prostoru pro cestování by nemohl účinně fungovat bez společné vízové 

politiky. Jen v roce 2006 vydalo, tehdejších čtyřiadvacet států Schengenu, téměř          

13 milionů víz. To vyžaduje dobrou administrativní spolupráci a jednotný soubor 

pravidel. Z tohoto důvodu bylo zavedeno také jednotné schengenské vízum. 

 

Diplomová práce bude řešit problematiku volného pohybu osob, jako jednoho     

z hlavních cílů Společenství, v rámci Schengenských dohod. Dále bude charakterizovat 

reálné fungování tzv. Schengenu a postup při přijímání nových členských států 

v aplikaci na Českou republiku. Praktická část práce se zaměří na vízovou politiku 

v Schengenském prostoru, vymezí vízovou povinnost v Česku a na základě dat, 

získaných z měsíčních výkazů vybraných činností služby Cizinecké a policie ČR bude 

proveden výzkum. 
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Ústředním cílem této práce je charakterizovat a zhodnotit vízovou problematiku 

v České republice konfrontací rozdílu v počtech víz v období let 2004 – 2008, tedy před 

vstupem Česka do Schengenského prostoru a po něm. Dílčím cílem práce je analyzovat 

důvody zamítnutí žádosti o vízum v některých ze členských států Evropské unie. 

K těmto cílům se vztahují rovněž hypotézy diplomové práce, které jsou následující: 

 

1. Vstup České republiky do Schengenského prostoru ovlivnil vízovou politiku 

ČR, zejména v množství nově vydaných víz, které pokleslo. 

2. Osobní dispozice žadatelů o udělení víza mohou předem definovat, zda bude 

uděleno vízum či nikoliv. 

 

První část práce s názvem „Schengenská dohoda – vznik a vývoj“ vymezí 

volný pohyb osob, volný pohyb pracovníků a dále jeho výjimky a omezení. Bude 

v ní charakterizován vývoj realizace Schengenských dohod, postupné přijímání nových 

členských zemí a právní zakotvení tzv. acquis Schengenu.  

Druhá část práce „Specifické aspekty schengenské dohody“ tyto hlediska 

vydefinuje a bude v ní představena praktická aplikace Schengenské prováděcí úmluvy. 

Dále představí Schengenský informační systém a jeho vývoj. V závěru této části bude 

kladen důraz na postup při přijímání nových členských států Schengenského prostoru, 

konkrétně tedy příprava České republiky.  

Třetí část práce s názvem „Vízová povinnost v Schengenském prostoru 

a Česká republika“ se zaměří na vízovou politiku v rámci Schengenu a definuje tuto 

politiku v Česku. Bude provedena analýza získaných dat ve sledovaném období 

a následně vyhodnocena. Nakonec zde budou uvedeny nejčastější problémy žadatelů 

o vízum v některých ze členských států Evropské unie. 
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2. SCHENGENSKÁ DOHODA – VZNIK A VÝVOJ 

 

Jednotný vnitřní trh Evropské unie (EU) vznikl v roce 1993, v tomtéž roce, 

kdy vstoupila Maastrichtská smlouva1 v platnost. V článku 14 odst. 2 Smlouvy ES 

je vymezen jako „prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn podle ustanovení této 

smlouvy volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu“. K naplnění těchto čtyř základních 

svobod Společenství, je nutno ještě přičíst nerušenou hospodářskou soutěž v měřítku 

celé Unie, bez které by vnitřní trh nemohl fungovat, a další společné politiky. 

V podstatě se tedy jedná o realizaci ekonomického prostoru bez vnitřních hranic v rámci 

Unie. 

Volný pohyb osob mezi členskými státy Evropské unie je jedním ze základních 

cílů Unie jako takové. Znamená to zejména odstraňování jakýchkoliv právních nebo 

praktických překážek, které by mohly někomu bránit v přesunu do jiného členského 

státu, ať už za prací, podnikáním, studiem nebo turistikou. Volný pohyb osob platí dle 

shodných pravidel v celé Evropské unii a také v zemích Evropského hospodářského 

prostoru (EHP)2. Švýcarská konfederace, která je v současné době již také členem 

Schengenského prostoru, má s EU sjednanou zvláštní bilaterální úpravu obdobného 

obsahu. 

Právní režim jednotného vnitřního trhu (JVT) i společných politik ES je ovládán 

základní zásadou zákazu diskriminace podle státní příslušnosti (členského státu). 

Znamená to, že příslušník (občan) jiného členského státu má stejné postavení jako 

tuzemský příslušník, uvádí článek 12 Smlouvy o založení ES (SES).  

Jedním z hlavních důsledků vytvoření Jednotného vnitřního trhu, jehož dovršení 

se plánovalo na konec 70. let 20. století, mělo být poskytnutí úplné svobody pohybu 

pracovní síly a vůbec osob jako nezbytné zastřešení volného pohybu zboží, kapitálu 

a služeb v rámci Společenství. Osobou, která se podílela na realizaci JVT byl Jacques 

                                                 
1 Smlouva o Evropské unii byla podepsána 7. února 1992 v Maastrichtu, v platnost vstoupila 1. listopadu 
1993. Maastrichtská smlouva změnila název Evropského hospodářského společenství na „Evropské 
společenství“. Zavedla nové formy spolupráce mezi vládami členských států. Připojením této mezivládní 
spolupráce ke stávajícímu systému Společenství vytvořila Maastrichtská smlouva novou strukturu se 
třemi „pilíři“, které jsou jak politické, tak hospodářské povahy. Touto strukturou je Evropská unie.  
2 Jednání o vytvoření Evropského hospodářského prostoru byla zahájena koncem 80. let současně 
s procesem vytváření Jednotného vnitřního trhu v rámci Evropských společenství. Smlouva o EHP byla 
podepsána 2. května 1992 v Oportu (v  platnost vstoupila 1. ledna 1994). V současnosti EHP tvoří 27 
zemí Evropské unie a z členských států Evropského sdružení volného obchodu se jedná o Norsko, Island 
a Lichtenštejnsko. 
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Delors3, který nepožadoval ani společný ani unifikovaný, ale jednotný trh postavený 

na čtyřech svobodách, který představoval pojetí trhu v nejširším slova smyslu. 

 

S právem volně se pohybovat po EU se v zakládajících smlouvách počítalo 

pouze pro pracující část populace, protože nebylo možné dosáhnout propojení 

národních ekonomik členských států a vytvoření jednotného trhu, pokud by přetrvávala 

omezení mobility pracovní síly. Přesto se od té doby, díky neustále se zvyšující sociální 

a lidské dimenzi evropského prostoru, právo na volný pohyb dále rozšiřuje s cílem 

zahrnout všechny oprávněné osoby, včetně vyživovaných osob, studentů a těch, kteří již 

nejsou ekonomicky aktivní, za podmínky, že mají dostatek prostředků a jsou 

nemocensky pojištěni (směrnice ES č. 90/364).  

 

2.1 Svoboda volného pohybu osob 

 

Volný pohyb osob je základním pilířem jednotného prostoru, který Evropská 

unie buduje již od svého vzniku. Je uznáván jako základní právo občanů Unie a článek 

3 SES ho stanoví jako jeden ze základních předpokladů fungování společného trhu. 

Představuje právo usazovat se, pracovat a žít v kterémkoliv členském státě EU, 

včetně práva nabývat majetek. Nejde tedy pouze o přemísťování osob v rámci Unie, 

ale především možnost změny místa jejich pobytu, a to i za účelem výkonu pracovní 

činnosti nebo podnikání. Tato svoboda volného pohybu zahrnuje osoby fyzické 

i právnické a má svůj základ v primárním právu Společenství4. Omezení těchto práv 

může nastat jen ve výjimečných případech. 

Maastrichtská smlouva o EU zavedla k 1. listopadu 1993 občanství Evropské 

unie. Stanovila, že „každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat 

na území členských států s omezeními a podmínkami stanovenými touto Smlouvou 

a opatřeními k jejímu provedení“ (článek 18). Tato úprava znamenala určitý převrat 

v koncepci volného pohybu osob – od roku 1993 už nejde pouze o volný pohyb 

                                                 
3 Jacques Delors (nar. 1925), nazývaný též otec vnitřního trhu, byl francouzský ekonom a levicový 
politik, bývalý předseda Evropské komise (1985-1995). 
4 Komplexně je volný pohyb osob upraven v hlavě III, a pokud jde zvláště o občany třetích zemí, v hlavě 
IV Smlouvy o založení ES. Dále je pak upravován jednotlivými nařízeními a směrnicemi ES vydávanými 
k provedení příslušných ustanovení primárního práva. Tato problematika je rovněž předmětem judikatury 
Evropského soudního dvora, který interpretuje jednotlivé pojmy a instituty obsažené ve Smlouvě o 
založení ES a potažmo i v sekundárním právu. 
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pracovních sil a podnikatelů, ale o pohyb obyvatel (občanů Unie) bez bližší specifikace. 

Omezení tohoto pohybu jsou minimální a odpovídají zájmům členských států. 

 

Občanství Unie je upraveno články 17-21 Smlouvy o založení ES. Občanem Unie 

je tedy každá osoba, která má státní příslušnost některého členského státu. Práva 

občanů jsou tato: 

1. Každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území 

členských států s výhradou omezení a podmínek stanovených SES 

a prováděcími předpisy. 

2. Každý občan Unie pobývající v členském státě, jehož není příslušníkem, 

má právo volit a být volen v obecních volbách v členském státu, v němž pobývá, 

za stejných podmínek, jako příslušníci tohoto státu. 

3. Každý občan Unie pobývající v členském státě, jehož není příslušníkem, 

má právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu v členském 

státu, v němž pobývá, a to za stejných podmínek, jako příslušníci tohoto státu. 

4. Každý občan Unie má na území třetí země, ve které členský stát, jehož 

je příslušníkem, nemá své zastoupení, právo na ochranu diplomatickými nebo 

konzulárními orgány kteréhokoli členského státu za stejných podmínek jako 

příslušníci tohoto státu. 

5. Každý občan má petiční právo k Evropskému parlamentu v souladu s článkem 

194. 

6. Každý občan Unie se může obracet na veřejného ochránce práv (ombudsmana) 

EU ustanoveného v souladu s článkem 195. 

 

Institut evropského občanství je vyjádřením myšlenky evropské pospolitosti lidí 

a důkazem, že evropská integrace už překročila pouhý ekonomický rámec. Občanství 

Unie nenahrazuje občanství členského státu, je jen jakousi „nadstavbou“ 

či „doplněním“, která ponechává státní občanství nedotčeno. 

 

Volný pohyb osob je právem osobním, které je vždy adresováno konkrétní 

osobě. Náležitostí vzniku takového práva je občanství členského státu Společenství, 

které automaticky zakládá vznik občanství Unie, tedy nikoliv pouhý ekonomický vztah. 

Je však třeba poznamenat, že platné komunitární právo i judikatura Soudního dvora 
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většinou požadují pro realizaci tohoto práva přímé či nepřímé ekonomické odůvodnění, 

které ovšem není podmínkou.  

Původní Maastrichtská smlouva (1992) označovala za cíl třetího pilíře 

„rozvíjet úzkou spolupráci v oblastech justice a vnitřních věcí“. Následná 

Amsterodamská smlouva o EU5 (1999) však zaplnila existující mezeru původního 

režimu stanoveného Maastrichtem tím, že přesněji definovala cíle a úkoly, které má 

Unie zajišťovat, mezi které patří „zachovávat a rozvíjet Unii jako prostor svobody, 

bezpečnosti a práva, ve kterém je zaručen volný pohyb osob ve spojení s vhodnými 

opatřeními týkajícími se kontroly na vnějších hranicích, práva azylu, přistěhovalectví 

a předcházení a potírání zločinnosti“ (článek 2).  

Vytýčeným cílem je faktické uskutečnění volného pohybu osob pro občany 

Evropské unie, jakož i státní příslušníky třetích zemí uvnitř Unie, a to při současném 

zajištění obecné bezpečnosti prostřednictvím boje proti všem formám organizované 

trestné činnosti a boje proti terorismu. 

Ačkoli v Amsterodamské smlouvě nebyl prostor svobody, bezpečnosti a práva 

vymezen detailně v nějaké základní definici, byl koncipován jako interdisciplinární 

politický a legislativní systém. Přitom legislativní systém zahrnuje jak činnosti 

vztahující se na spolupráci v oblasti přistěhovalectví, azylu, víz a civilního soudnictví 

a další upravené v nové hlavě IV Smlouvy o založení Evropského společenství (SES), 

tak i činnosti v oblasti policejní a soudní spolupráce v trestních věcech, upravené 

v revidované hlavě VI Smlouvy o EU (SEU). 

„Amsterodamská smlouva mění spolupráci v oblastech justice a vnitřních věcí 

v tom smyslu, že vytyčuje úkol vybudovat prostor svobody, bezpečnosti a práva s šířeji 

vytýčenými a současně i přesnějšími formulovanými cíli a zároveň i účinnějšími 

demokratickými metodami. Rovněž následnými aktivitami vrcholných orgánů EU byla 

potvrzena silná politická vůle k vybudování skutečného evropského prostoru svobody, 

bezpečnosti a práva. Nicméně vývoj ukazuje, že jednota a síla této politické vůle nemusí 

být stejné či žádoucí intenzity v každém konkrétním případě při plnění stanovených 

úkolů“, viz. [6].  

                                                 
5 Smlouva byla uzavřena mezi členskými státy 17. července 1997 v Amsterodamu, v platnost vstoupila 1. 
května 1999. Její plný název zní: „Amsterodamská smlouva, jíž se pozměňují Smlouva o Evropské unii, 
Smlouvy o založení Evropských společenství a některé související akty“. Tato smlouva mění a doplňuje 
Smlouvu o ES a Smlouvu o EU, je součástí primárního práva a přináší zcela novou úpravu několika 
oblastí. 
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Svoboda, bezpečnost a právo nemohou být zajištěny bez přísného dodržování 

základních lidských práv. Jelikož Evropská unie je budována jako právní unie, nemohly 

být tyto záležitosti opomenuty ani v nových ustanoveních Amsterodamské smlouvy.  

 

Utváření prostoru svobody, bezpečnosti a práva se tak uskutečňuje ve dvou rozdílných 

a zároveň vnitřně propojených rovinách: 

1. všechny významové aspekty tohoto institutu obsahují koncept občanství Unie, 

jako garantované možnosti užívání všech základních práv v rámci EU, 

2. na druhou stranu je jedním z klíčových požadavků a předpokladů pro 

vybudování vnitřního trhu volný pohyb osob, primárně však volný pohyb 

pracovních sil.  

 

Amsterodamská smlouva předpokládala vytvořit prostor svobody, bezpečnosti 

a práva v příštích pěti letech po vstupu smlouvy v platnost, tedy do roku 2004. Paralelně 

s tímto úkolem a cílem bylo potřeba zajistit zvýšenou bezpečnost pro všechny 

„evropské“ občany, což vyžadovalo, aby byla přijata nezbytná průvodní bezpečnostní 

opatření, zejména na úseku kontroly vnějších hranic a potírání ilegálního 

přistěhovalectví. Toto opatření však musí plně respektovat zásady ochrany lidských 

práv a princip právního státu, včetně ochrany před jakoukoliv formou diskriminace, 

v souladu s článkem 6 SEU a články 12 a 13 SES. 

 

Stručně je možné tyto tři základní pojmy vymezit takto, viz. [6]: 

1. Označení „prostor svobody“  představuje zajištění volného pohybu osob 

na základě Schengenských dohod a zároveň i ochranu základních práv a svobod 

včetně plného respektování zásady nediskriminace. Zajištěna musí být také 

ochrana soukromé sféry spolu s ochranou osobních údajů. Patří zde 

i přistěhovalecká a azylová problematika. 

2. Označení „prostor bezpečnosti“  obsahuje opatření zaměřená na potírání trestné 

činnosti, zvláště terorismu a všech forem organizované trestné činnosti. Tomuto 

účelu mají sloužit Vídeňský akční plán k Amsterodamu6 nebo Akční plán EU 

                                                 
6 Akční plán Rady a Komise o nejlepších způsobech provádění ustanovení Amsterodamské smlouvy o 
vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva (tzv. Vídeňský akční plán k Amsterodamu nebo Akční 
plán) byl přijat Radou pro justici a vnitřní věci 3. prosince 1998 ve Vídni. Jeho posláním je zajistit plnou 
a bezodkladnou realizaci prioritních úkolů Amsterodamské smlouvy v co možná nejkratším čase. Text 



- 8 -  

boje proti drogám na období 2000-2004 (2005-2008, 2009-2012), a další 

opatření Unie.  

3. Označení „prostor práva“  zahrnuje otázku odstranění rozdílů existujících mezi 

jednotlivými členskými státy, pokud jde o národní právní úpravy v oblasti 

trestněprávní (zlepšení koordinace při trestním stíhání a stanovení minimálních 

norem pro srovnatelná ustanovení trestního práva hmotného včetně trestů, 

a rovněž i trestního procesu) a občanskoprávní (zjednodušení rámcových 

podmínek pro přístup občana ke svým právům).  

 

Tyto tři vzájemně neoddělitelné pojmy mají jednoho společného jmenovatele, 

a to občana či jednotlivce, přičemž naplnění jednoho nelze plně dosáhnout bez obou 

ostatních. Zachování správné rovnováhy mezi nimi musí být proto hlavní myšlenkou 

pro činnost Evropské unie. V souvislosti s tím je třeba připomenout, že článek 61 SES 

tvoří přímé spojení mezi opatřeními zavádějícími svobodu pohybu osob a specifickými 

opatřeními usilujícími o potírání kriminality a jejímu předcházení a vytváří tak 

podmíněné pouto mezi komunitární a mezivládní oblastí, tj. mezi prvním a třetím 

pilířem.  

Svoboda ve smyslu volného pohybu osob uvnitř Společenství tak stále zůstává 

základním cílem Smlouvy o založení ES, a tím i cílem, k němuž musí podstatně 

přispívat i podpůrná opatření spojená s pojmy bezpečnost a právo. V této souvislosti 

přijaté schengenské acquis a praktická zkušenost na bázi Schengenských dohod, 

ukázaly Unii reálnou cestu „jak na to“ a současně poskytuje základ, na němž je třeba 

budovat další účinné postupy a opatření. 

Amsterodamská smlouva však dává pojmu svoboda význam přesahující rozměr 

pouhého volného pohybu osob přes vnitřní hranice Unie. Je to také svoboda žít 

v prostředí, ve kterém se dodržují zákony, s vědomím, že státní orgány uplatňují 

všechna opatření ve své pravomoci (na národní úrovni, na úrovni Unie, ale i mimo ni), 

aby postupovaly proti těm, kdo usilují o popírání nebo zneužívání této svobody. [6] 

 

 

 

                                                                                                                                               
Akčního plánu není právně závazný, má však velkou váhu v tom smyslu, že úkoly v něm specifikované 
jsou považovány za politicky závazné. 
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2.1.1 Volný pohyb pracovníků 

 

Základem volného pohybu osob je volný pohyb pracovníků, neboť evropská 

integrace v rámci vytváření společného trhu začala právě touto skupinou osob. 

Až do začátku 90. let minulého století se svoboda pobytu týkala pouze osob výdělečně 

činných a jejich rodinných příslušníků. V roce 1990 však byly přijaty směrnice, které 

toto právo rozšířily na studenty, důchodce a nepracující osoby s dostatečnými příjmy. 

Článek 18 Amsterodamské smlouvy dnes toto právo výslovně zakotvuje pro všechny 

občany Evropské unie. Je zřejmé, že bez přiznání práva pracovat by byla svoboda 

pobytu pouze formální. 

Právo volného pohybu pracovníků (občanů EU) je zakotveno v samotných 

zakládajících smlouvách Evropské unie a zejména v Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 

o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství.  

Volný pohyb pracovníků znamená, že občané Evropské unie a jejich rodinní 

příslušníci (pokud občan EU nebo EHP, od něhož odvozují svoje práva, uplatňuje právo 

volného pohybu) mají stejný přístup na trh práce jakéhokoliv členského státu jako 

vlastní občané tohoto státu, tedy bez jakýchkoli omezení, povolení nebo dalších 

podmínek, které vlastní občané plnit nemusí. Stejné zacházení se vztahuje nejen 

na přístup na trh práce, ale týká se i samotného hledání práce, využívání veřejných 

služeb zaměstnanosti či nakládání při odměňování nebo propouštění. 

 Článek 39 Smlouvy o založení ES dává pracovníkům právo na volný pohyb 

v rámci území členských států Unie (patří zde např. i profesionální sportovci). 

Analogicky článek 43 poskytuje stejná práva osobám samostatně výdělečně činným 

(OSVČ) v rámci práva na usazení se. Konečně článek 49 garantuje právo 

na poskytování služeb přes hranice jednotlivých států v rámci EU. Tyto tři formy 

ekonomických aktivit, pokud mají být vykonávány ve smyslu liberálního pojetí 

jednotného trhu, jsou do velké míry podmíněny skutečnou svobodou pohybu a realizací 

všech práv, které z ní vyplývají. 

 Ačkoliv je možné mezi těmito aktivitami najít rozdílné znaky, Evropský soudní 

dvůr (ESD) ve své judikatuře konstatoval, že jsou založeny na stejných principech, 

pokud se jedná o vstup a pobyt subjektů práva ES na území Společenství a o zákaz 

jakékoliv diskriminace na základě státní příslušnosti. 
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Článek 39 Smlouvy o založení Evropského společenství zaručuje pracovníkům všech 

členských zemí volný pohyb uvnitř Evropské unie, který zahrnuje právo: 

- ucházet se o skutečně nabízená zaměstnání; 

- pohybovat se za tímto účelem volně na území členských států; 

- pobývat v některém z členských států za účelem výkonu zaměstnání v souladu 

se zákony a ostatními předpisy, jež upravují zaměstnávání vlastních pracovníků 

tohoto státu; 

- zůstat na území členského státu po skončení zaměstnání, a to za podmínek, které 

jsou předmětem prováděcích nařízení vypracovaných Evropskou komisí. 

 

Základem svobody pohybu osob je tedy oprávnění k jisté činnosti v jiném 

členském státě EU. U pracovníka je touto činností právo uzavírat pracovní poměr 

a u podnikatelů a podniků právo podnikat. Osoby samostatně výdělečně činné tak 

mohou zřizovat a provozovat živnosti nebo poskytovat služby za stejných podmínek, 

jako občané státu, ve kterém se hodlají usadit. Zároveň to znamená právo volného 

vstupu do jiného členského státu Unie a oprávnění k pobytu. Komplementárními 

právy k této svobodě jsou zvláště právo na vzdělání, bydlení, sociální zajištění, 

odborové sdružování a další. Tato práva se pak vztahují rovněž na (určené) rodinné 

příslušníky osoby požívající primární oprávnění svobody pobytu. 

 

Za rodinného příslušníka, který má volný přístup na trh práce, se dle nařízení Rady 

(EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství považuje: 

- manžel, manželka, registrovaný partner; 

- dítě mladší 21 let; 

- dítě manžela občana EU, pokud je toto dítě mladší 21 let; 

- rodič občana EU, je-li tento občan EU mladší 21 let; 

- nezaopatřený přímý příbuzný ve vzestupné nebo sestupné linii; 

- nezaopatřený přímý příbuzný ve vzestupné nebo sestupné linii manžela občana 

EU; 

- osoba žijící s občanem EU ve společné domácnosti; 

- osoba, která se není sama o sebe schopna postarat ze zdravotních důvodů 

bez osobní péče občana EU. 
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Jak již bylo uvedeno, zásada volného pohybu osob se nejdříve omezovala pouze 

na pracovníky (zaměstnance) a zajišťovala jim rovné podmínky a nároky, pokud jde 

o zaměstnání, mzdu a pracovní podmínky. Postupně se toto právo rozšířilo 

i na důchodce, studenty a osoby, které sice nejsou zaměstnány, ale mají dostatek 

prostředků na živobytí a platí si zdravotní pojištění. S rozvojem EU bylo nutné vytvořit 

účinný a spravedlivý právní systém ochrany pohybujících se osob, zaměstnanců, 

podnikatelů, studentů a dalších. Postupem času si tento proces vyžádal definování práv 

v rámci občanství Unie. 

Také právo usadit se v jiném členském státě Společenství se netýká pouze 

pracovníků nebo podnikatelů, ale širokého sociálního spektra občanů Unie. Zahrnuje 

tak studenty, kteří se chystají v zemi studovat, platí pro důchodce, kteří se na důchod 

přestěhují do jiného státu, nebo osoby, které sice nepracují, ale mají dostatek finančních 

prostředků. Právo usadit se v jiném členském státě má také nezaměstnaný, a to pouze na 

dobu potřebnou k vyhledání zaměstnání. Země stanoví tuto dobu v rozmezí tří až šesti 

měsíců, přičemž dávky v nezaměstnanosti jsou mu zasílány z domovské země. 

 

Graf 2.1 Disponibilní roční příjmy v Schengenském prostoru v roce 2007 (v €) 

Zdroj: [25], vlastní zpracování 

 

Občané Evropské unie, kteří nevykonávají výdělečnou činnost, tedy mohou pobývat 

na území jiného členského státu. Toto právo, které se nejvíce týká důchodců a studentů, 

je přiznáno, pokud jsou splněny následující podmínky:  

1. student nebo důchodce musí mít pro svůj pobyt dostatečné příjmy a nesmí být 

zátěží pro sociální systém hostitelského státu,  

2. dále musí mít uzavřeno nemocenské pojištění pro všechny druhy rizik.  
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Svobodu pohybu osob nelze bezprostředně použít na státní příslušníky třetích 

zemí7, kteří však využívají jednotlivá oprávnění občanů Unie. Právo volného pohybu 

pracovníků se tak nevztahuje na pracovníky ze třetích zemí, na osoby bez státní 

příslušnosti a uprchlíky, ani na žadatele o azyl s bydlištěm v členském státě EU. 

Úprava volného pohybu pracovníků byla později doplněna o zrovnoprávnění 

osvědčení (diplomů) odborných znalostí, vydávaných v jednotlivých členských státech. 

Vzájemné uznávání odborné kvalifikace tak představuje způsob překonávaní omezení 

volného pohybu osob. Znamená to, že osoba, jejíž kvalifikace či osvědčení byly uznány, 

má stejná oprávnění jako osoba, která tuto kvalifikaci získala v přijímacím státě.8 

K těmto záležitostem existuje množství judikatury Soudního dvora a hlavně 

směrnic ES, obsahujících např. obecnou úpravu uznávání vysokoškolských diplomů 

(směrnice ES č. 89/48) nebo směrnice o obecné úpravě uznání profesních průkazů 

způsobilosti (směrnice ES č. 92/51). Existují však určité výjimky ve prospěch některých 

regulovaných (registrovaných) povolání9 nebo odborných činnosti, které vyžadují 

v přijímacím státě určitou speciální kvalifikaci. V takových případech pak mohou být 

stanoveny doplňující podmínky uznání. 

 

2.1.2 Výjimky z práva volného pohybu pracovníků 

 

Jediným omezením v případě zaměstnání je to, že osoby z jiných členských 

zemí nemají právo pracovat ve veřejné správě. Dalším omezením volného pohybu jsou 

důvody veřejného zájmu, které představují argumenty veřejného pořádku, veřejné 

bezpečnosti a ochrany zdraví. V prvém případě jde o výjimku z pravidla v tom, 

že ustanovení o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie totiž neplatí pro zaměstnávání 

ve veřejné správě spojené s výkonem veřejné moci, jako je justice, policie, armáda, 

diplomacie, daňová správa včetně celní a určitá vedoucí místa v rámci státní správy. 

                                                 
7 Státním příslušníkem třetí země je každá osoba, která není občanem Unie ve smyslu čl. 17 odst. 1 
Smlouvy o založení ES a která není osobou požívající práva Společenství na volný pohyb, jak je 
stanoveno v čl. 2 bodě 5 Schengenského hraničního kodexu. 
8 Existují však výjimky ve prospěch některých regulovaných či registrovaných povolání nebo odborných 
činností, které vyžadují v přijímacím státě určitou speciální kvalifikaci. V těchto případech pak mohou 
být stanoveny doplňující podmínky uznání. 
9 V České republice jsou do těchto zahrnuta následující povolání, např. advokát, autorizovaný architekt, 
daňový poradce, dentista, oční optik, radiologický technik, veterinární lékař, zkušební komisař autoškoly 
a další. 
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V souvislosti s tím je potřeba zmínit, že legislativní aspekt svobody pohybu vyžaduje 

rovněž sjednocení právních řádů a právních předpisů členských států Evropské unie. 

Členské státy však mají někdy tendenci interpretovat ve svém subjektivním 

zájmu pojem veřejná správa příliš široce. Dle judikatury ESD je třeba vykládat státní 

službu jako zahrnující pouze vlastní výkon úřední (státní) moci. Vztahuje se tedy pouze 

na zaměstnance, kteří zajišťují obecné státní zájmy. Do veřejné správy nelze v zásadě 

zahrnovat takové oblasti státní správy, jako jsou zdravotnictví, školství, výzkumné 

ústavy nevojenského určení apod. Lze říci, že ESD posuzuje podmínky zaměstnání 

ve veřejné správě podle vlastních obecných hledisek, nikoliv na základě vnitrostátních 

úprav členských států. [6] 

Druhou výjimkou ze zásady, že vstup či pobyt občana Unie na území jiného 

členského státu musí být umožněn z principu a fakticky za všech okolností, je případ, 

kdy jej lze odmítnout z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo 

veřejného zdraví (článek 39/3 SES). Tato výjimka se však vztahuje pouze na právo 

vstupu a pobytu  na území EU, které lze omezit, pokud přítomnost nebo chování osoby 

představuje skutečné a dostatečně závažné ohrožení některého ze základních 

společenských zájmů. Těchto výjimek se však nesmí zneužívat a občas bývají 

předmětem stížností dotčených osob u soudů. Na rozdíl od tendencí členských států, 

Soudní dvůr vždy vykládá tyto výjimky zužujícím způsobem. 

Pojmy veřejný pořádek, veřejná bezpečnost a veřejné zdraví jsou upřesněny 

v textu směrnice ES č. 64/221, která obsahuje pravidla pro aplikaci výjimek členskými 

státy EU. Tato směrnice také stanoví, že státy nemohou výjimky aplikovat za účelem 

pouhého naplnění ekonomických cílů.10 

Důvody veřejného zdraví je možné uplatnit pouze při vstupu na území 

členského státu. Výjimka z režimu volného pohybu osob odůvodněná ochranou 

veřejného zdraví je upravena v článku 4 citované směrnice ES, který stanoví, že určité 

choroby mohou odůvodnit odepření vstupu na území státu, popř. odepření prodloužení 

platnosti dříve vydaného povolení k pobytu. Články 6 až 9 směrnice pak poskytují 

procesní ochranu proti možnosti zneužití těchto výjimečných pravomocí. 

 

                                                 
10 Pokud jde o obsah pojmů veřejný pořádek a veřejná bezpečnost, je jakákoliv aplikace výjimek dle 
citované směrnice ES odůvodněna výlučně individuálním chováním dotyčné osoby. Při použití těchto 
výjimek článku 39 SES na konkrétní osobu nelze jejich aplikaci odůvodnit např. zápisem v rejstříku 
trestů, popř. dřívějšími trestními obviněními dotyčné osoby.  
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Z výše uvedeného vyplývá, že jedním ze stěžejních termínů problematiky justice 

a vnitřních věcí je svoboda pohybu osob (volný pohyb osob), která zahrnuje dva pojmy 

obsažené v Amsterodamské smlouvě: 

1. článek 14 (ex-článek 7a) zmiňuje tento pojem v souvislosti s vytvořením 

vnitřního trhu a naznačuje, že osoby nemají podléhat kontrole při překračování 

vnitřních hranic mezi členskými státy Unie; 

2. článek 18 (ex-článek 8a) pak dává každému občanu Unie individuální právo 

volně se pohybovat a usadit za určitých podmínek na území kteréhokoliv 

z členských států. 

 

Pokud se nemá článek 14 stát pouze formálním, musí se zrušení kontroly 

na hranicích vztahovat na všechny osoby, které legálně pobývají na území Evropské 

unie bez ohledu na jejich státní příslušnost či národnost.  

Schengenské dohody jsou předpokladem pro odstranění dalších překážek 

volného pohybu osob zejména v podobě hraničních kontrol. Původně byly uzavřené 

mimo rámec ES. Tato problematika se v důsledku Amsterodamské smlouvy stala 

součástí komunitárního práva Společenství. Vzhledem k tomu, že zrušení vnitřních 

hranic mezi členskými státy objektivně vedlo k rozšíření možností pro mezinárodní 

a organizovaný zločin, jsou přijímána tzv. kompenzační bezpečnostní a jiná opatření 

v rámci spolupráce v oblastech justice a vnitřních věcí. 

 

2.2 Schengenské dohody 

 

Svoboda volného pohybu a pobytu znamená v prvé řadě možnost překročit 

hranici své země bez zdlouhavých formalit. Výrazným ulehčením svobody cestování 

bylo přijetí Schengenské dohody (1985).  

Otevírání hranic však bylo považováno za velmi citlivý problém. Nešlo pouze 

o prosazení práva na volný pohyb, protože prostor svobody, který se v podobě 

Schengenské dohody chystal v Evropě zavést, se měl stát zároveň prostorem 

bezpečnosti a práva. Schengenské dohody tak představují základ pro mezivládní 

spolupráci zemí v oblasti odstraňování kontrol na společných hranicích států Evropské 

unie, která se rozvinula mimo rámec Smlouvy o založení ES a Smlouvy o EU.  
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Schengenským dohodám předcházely tzv. Saarbrückenské dohody sjednané 

mezi Spolkovou republikou Německo (SRN) a Francií 13. června 1984, které reagovaly 

na protesty evropských řidičů vozidel pro dálkovou silniční přepravu proti velkým 

zdržením na společných hranicích obou států. Cílem této dohody bylo postupné rušení 

kontrol na francouzsko-německých hranicích a kromě volného pohybu zboží také 

zavedení volného pohybu osob mezi oběma státy. [4] 

 

2.2.1 Vývoj v Schengenu v 80. letech 20. století 

 

Následně probíhala jednání Francie a SRN o obdobných opatřeních se státy 

Beneluxu, která 14. června 1985 vyústila podpisem první Schengenské dohody 

o postupném odstraňování kontrol na společných vnitřních hranicích11 a o volném 

přechodu všech osob, ať se jedná o příslušníky signatářské země, jiné země 

Společenství nebo země mimo Společenství. Dohodu podepsalo v lucemburském 

Schengenu pět zemí Evropských společenství (ES), tedy Belgie, Francie, 

Lucembursko, SRN12 a Nizozemsko. Dohoda byla uzavřena mimo smluvní rámec ES 

a byla otevřena všem členským státům Společenství, což vyjadřovalo vůli signatářských 

zemí postoupit vpřed bez ohledu na odmítavý postoj jiných států, obzvláště Velké 

Británie. Druhým důvodem byla snaha jednotlivých států zachovat si úplnou kontrolu 

celého procesu otevírání hranic. Původní datum implementace bylo několikrát oddáleno 

z různých důvodů, z nichž nejzávažnější byla obava z možnosti nekontrolovaného šíření 

přeshraniční kriminality. Dohoda byla velmi obecná a nepodléhala ratifikaci. Členské 

státy se podle ní zavazovaly do 1. ledna 1990 zpracovat akční program pro její realizaci, 

tzv. Schengenskou prováděcí úmluvu13. Někdy jsou tyto dohody posloupně 

označovány jako Schengen I a Schengen II.  

Členské státy Schengenských dohod reagovaly na myšlenku vytvořit „Evropu 

občanů“, v takovém pojetí, aby se stala geograficky a fyzicky hmatatelnou, a také 

na zavedení jednotného vnitřního trhu, jehož cílem bylo uvolnit pohyb osob, zboží, 

                                                 
11 Vnitřními hranicemi se rozumí společné pozemní hranice smluvních stran, jakož i jejich letiště pro 
vnitřní lety a jejich námořní přístavy pro pravidelná trajektová spojení výlučně z přístavů a do přístavů na 
území smluvních stran, bez přerušení plavby v přístavech mimo toto území. Lze je překračovat v zásadě 
na jakémkoliv místě a neprovádí se na nich žádné hraniční kontroly. 
12 SRN náleží ostrov Helgoland, který je taktéž připojen k Schengenu. Nachází se v Severním moři, má 
rozlohu přibližně 1 km² a okolo 1650 obyvatel. 
13 Schengenská prováděcí úmluva bývá označována zkráceně jako tzv. Schengen. 
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služeb a kapitálu mezi členskými státy Společenství. S touto myšlenkou přišly jako 

první SRN a Francie a jejím předchůdcem byl záměr obsažený v Jednotném evropském 

aktu (1987). Dalším nezanedbatelným aspektem bylo to, že účastnické státy pochopily 

a návazně na to i předložily pro svá jednání dostatek závažných styčných bodů, jejichž 

řešení je jim společné a současně i předpokládá co možná nejintegrovanější společný 

postup při respektování určité citlivosti v přístupu k těmto otázkám z hlediska 

tradičního pojetí státní suverenity. 

 

Původní omezený schengenský systém měl sloužit jako tzv. laboratoř integrace 

označovaná také jako „schengenská laboratoř Evropy“  v oblasti volného pohybu 

osob. Získané zkušenosti měly být využity pro zavedení téhož režimu v rámci celého 

Společenství. Zároveň s odstraňováním policejních a celních formalit u osob, které 

překračovaly vnitřní hranice mezi zúčastněnými státy byla přijímána série mechanismů 

a konkrétních opatření sledujících udržení nebo i zvyšování úrovně veřejné bezpečnosti 

v členských státech. 

„Vývoj schengenské spolupráce byl ovlivňován vývojem jednotného 

evropského vnitřního trhu. Neprobíhal hladce. O realizačních těžkostech vypovídá 

fakt, že závazek zavést volný pohyb osob uvnitř jednotného vnitřního trhu byl 

několikráte oddálen. To se projevilo na realizaci závazků podle Schengenské dohody,“ 

viz. [4]. 

 

2.2.2 Schengen v 90. letech 20. století 

 

Po pěti letech, dne 19. června 1990, sjednaly signatářské státy dohody z roku 

1985 tzv. Schengenskou prováděcí úmluvu14, která však ratifikaci vyžadovala 

a vstoupila po odkladech v platnost 26. března 1995. Kontrola osob ze třetích zemí se 

tak přesunula na vnější hranice15, kde byly stanoveny jednotné standardy jejího 

provádění. Odjezd policie z hraničních přechodů na pozemních komunikacích se oproti 

                                                 
14 Schengenská prováděcí úmluva je obsáhlý dokument. Má 142 článků. Její součástí je Závěrečný akt a 
společná prohlášení. Prováděcí úmluva podrobně upravuje podmínky a garance pro vytvoření tzv. 
schengenského prostoru. 
15 Vnějšími hranicemi se rozumí hranice mezi členskými státy a těmi, kteří se nepodílejí na schengenské 
spolupráci (tzv. třetí státy), stejně tak jako jejich letiště a námořní přístavy. Lze je překračovat pouze na 
hraničních přechodech a všichni občané třetích států procházejí důkladnou  kontrolou. 
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předpokladům protáhl, mimo jiné i proto, že Francie považovala dosažené bezpečnostní 

záruky za nedostatečné.  

 

K úmluvě později přistoupily:  

- Itálie  (27. listopadu 1990),  

- Španělsko a Portugalsko (25. června 1991),  

- Řecko (6. listopadu 1992)  

- Rakousko (28. dubna 1995).  

 

Obr. 2.1 Odstraňování kontrol na vnějších hranicích v 90. letech 20. století 

1995        1998  

 

SRN     
Francie 
Belgie 
Nizozemsko 
Lucembursko 
Portugalsko 
Španělsko 

 

Itálie 
Rakousko 

Zdroj: [1], vlastní úprava 

 

Dne 19. prosince 1996 pak k Schengenským dohodám přistoupily také tři 

členské státy Severské rady16 - Dánsko, Finsko a Švédsko, které jsou rovněž členy 

Severské pasové unie17. Vzhledem k praktikám prováděným na základě Severské 

pasové unie bylo třeba vyřešit důsledky, které vyplývaly ze zapojení těchto států 

do schengenské spolupráce pro Norsko a Island, vůči kterým také platila léta používaná 

pravidla velmi úzké vzájemné spolupráce (např. byla odstraněna povinnost vykazovat se 

při přechodu společných hranic cestovním pasem). Otázka zapojení Norska (1999) 

a Islandu (2001) do schengenské spolupráce byla vyřešena formou zvláštní dohody 

o přidružení, která poprvé znamenala rozšíření schengenského prostoru o nečlenské 

státy EU.  

                                                 
16 Severská rada byla založena roku 1952 čtyřmi státy – Dánskem, Švédskem, Norskem a Islandem. 
V roce 1956 se ke společenství přidalo Finsko a později v roce 1970 získaly samostatné zastoupení 
v Radě také Faerské a Ålandské ostrovy. Rada je oficiální parlamentní orgán severského regionu a 
zajišťuje spolupráci mezi jednotlivými parlamenty členských států.  
17 Severská pasová unie vznikla roku 1954 a jejími členy jsou Dánsko, Švédsko, Finsko, Norsko a Island. 
Unie umožňuje občanům členských států cestovat do jiných zemí této unie bez jakýchkoli omezení, 
přitom však nedochází k porušování schengenských dohod. 
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Po přijetí Amsterodamské smlouvy byly sjednány smlouvy nové, které odrážejí 

novou právní situaci určovanou začleněním Schengenského systému do rámce Unie. 

Tyto smlouvy jim dávají fakticky stejná práva a povinnosti jako plnoprávným členům 

Schengenu18, avšak s výjimkou práva hlasovat o přijímaných opatřeních. Ke zrušení 

kontrol na hranicích se všemi pěti severskými státy došlo po ověření splnění nezbytných 

podmínek v roce 2001.  

 

Obr. 2.2 Odstraňování kontrol na vnějších hranicích na počátku 21. století 

2000  2001  

 

Řecko 

 

Švédsko 
Finsko 
Dánsko 
Norsko 
Island 
 

Zdroj: [1], vlastní úprava 

 

Schengenská prováděcí úmluva podmiňovala otevření hranic vytvořením 

účinného systému bezpečnosti. Odstranění kontrol osob na vnitřních hranicích 

zúčastněných států zbavovalo státy účinného prostředku kontroly migrace a zvyšovalo 

riziko rozšíření mezinárodní kriminality. Úmluva stanovila princip volného překročení 

vnitřních hranic, a to i mimo hraniční přechody. Státy si však vymínily zachování 

ochranné klauzule, která umožňuje přechodně obnovit kontroly osob z důvodu ochrany 

veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti, jak je uvedeno výše v oddílu 2.1.2.  

Úmluva tak stanoví zejména pravidla pro překračování vnitřních a vnějších 

hranic zúčastněných států a řeší navazující problematiku vízovou a azylovou. Následně 

došlo k prohloubení policejní spolupráce, kdy za jistých okolností mohou policejní 

složky jednoho členského státu pokračovat ve sledování nebo pronásledování 

podezřelých osob i přes hranice na území jiného členské země a rovněž řeší i právní 

pomoc ve věcech trestních. Obsahuje ustanovení o fungování tzv. Schengenského 

                                                 
18 Schengen představuje především tzv. schengenský prostor, v jehož rámci nejsou na státních hranicích 
vykonávány hraniční kontroly a hranice je možné překračovat kdykoliv a na jakémkoliv místě. 
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informačního systému (SIS)19 se sídlem ve Štrasburku, včetně citlivé otázky ochrany 

osobních údajů. V jeho centrálním registru, který průběžně doplňují policejní složky 

zemí Evropské unie, jsou zapsána jména podezřelých a nežádoucích osob. Občané 

třetích států, kteří byli prohlášeni za nežádoucí osoby v jednom státě EU, tak mají 

zakázán vstup na celé území Unie. [45] 

 

2.2.3 Schengen v současnosti 

 

Dne 21. prosince 2007 se uskutečnilo největší rozšíření, kdy se součástí 

Schengenu naráz stalo dalších 9 členských států EU: Česká republika, Estonsko, 

Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko. 

Dne 12. prosince 2008 přistoupilo k Schengenu Švýcarsko, které není členem 

Evropské unie. Ve stejný den přestaly švýcarské orgány provádět kontroly osob 

na svých pozemních hranicích, celní kontroly zboží však na hranicích zůstaly 

zachovány, a to s ohledem na fakt, že Švýcarsko není součástí celní unie EU. Hraniční 

kontroly na mezinárodních letištích při letech uvnitř Schengenu byly ukončeny 

29. března 2009. 

 

Obr. 2.3 Odstraňování kontrol na vnějších hranicích v současnosti 

2007  2008  

 

ČR 
Estonsko 
Lotyšsko 
Litva 
Maďarsko 
Malta 
Polsko 
Slovensko 
Slovinsko 

 

Švýcarsko 

Zdroj: [1], vlastní úprava 

 

Do schengenské spolupráce je nyní zapojeno dvaadvacet členských států 

Evropské unie (s výjimkou Velké Británie a Irska), Švýcarsko, Norsko a Island, které 

                                                 
19 Schengenský informační systém je společný informační systém, který poskytuje zúčastněným státům a 
jimi určeným orgánům pomocí automatizovaného vyhledávání informace o osobách a věcech, a to pro 
účely hraničních kontrol, vnitrostátních policejních a celních kontrol, vyhledávání víz, povolení k pobytu 
a postupu vůči cizincům. 
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mají statut přidružených zemí. Spojené království a Irsko však podnikají příslušné 

kroky k tomu, aby se do tohoto systému zapojily a naplňovaly tak cíl EU vybudovat 

prostor svobody, bezpečnosti a práva. Norsko a Island rovněž přijaly konkrétní opatření 

k aplikaci schengenského acquis. Daný systém do velké míry efektivně funguje a při 

jeho rozvoji a implementaci bylo již mnohého dosaženo. 

 

Nejdůležitější opatření v rámci schengenského prostoru pak zahrnují, viz. [4]: 

- zrušení kontrol na společných (vnitřních) hranicích a jejich přesunutí na vnější 

hranice; 

- společné stanovení podmínek pro překračování vnějších hranic; 

- oddělené odbavování cestujících z schengenského prostoru a cestujících, kteří 

z tohoto prostoru nepocházejí, na letištích a v přístavech; 

- harmonizaci podmínek pro vstup a udělování krátkodobých víz; 

- koordinaci mezi příslušnými orgány za účelem ostrahy vnějších hranic (styční 

důstojníci, sjednocení výcviku personálu); 

- stanovení úlohy přepravců při potírání nedovoleného přistěhovalectví; 

- povinné ohlašování státních příslušníků třetích zemí, kteří cestují z jednoho 

členského státu do druhého; 

- stanovení pravidel týkajících se příslušnosti pro žádosti o azyl (od 1. září 1997 

tato pravidla upravuje tzv. Dublinská úmluva); 

- zavedení práva a podmínek přeshraničního sledování a pronásledování osoby; 

- posílení spolupráce trestních soudních orgánů úpravou pružnější extradice 

a další spolupráce v trestněprávních věcech; 

- zřízení Schengenského informačního systému. 

 

Vzhledem k tomu, že ne všechny státy Unie jsou zároveň členy Schengenu, 

představuje schengenský systém typický model diferencovaných rychlostí20. Proto 

také ty části schengenského acquis, které byly přeneseny do komunitárního práva 

(hlava IV SES), neplatí pro Společenství jako takové, ale zavazuje pouze ty státy, které 

jsou členy Schengenu. Schengen současně představuje zvláštní formu posílené 

spolupráce (flexibility). Schengenské dohody jsou přístupné kterémukoliv z členských 

                                                 
20 Model více-rychlostní Evropy má společné cíle a metody, které jsou respektovány, ale jednotlivé 
členské země naplňují program organizace rozdílným tempem. 
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států Unie, přičemž nezávisle na přístupu k nim využívají výhody plynoucí z těchto 

dohod rovněž občané všech členských států Evropské unie. 

I přes určité problémy při spolupráci v rámci Schengenu vyjádřily členské státy 

Unie Amsterodamskou smlouvou zájem na tom, aby se jejich spolupráce dostala 

do právního a institucionálního rámce Smluv ES/EU a byla tak posunuta na kvalitativně 

vyšší stupeň. Tento výsledek zapracovaný do Smlouvy o ES lze interpretovat jako 

faktický odraz objektivních tendencí směrem k postupné komunitarizaci celého 

schengenského systému. 

 

V ES se objevily také problémy spojené s rozdílnou interpretací závazku zajistit 

volný pohyb osob. Tento závazek vyplývá přímo ze Smlouvy o založení ES. Velká 

Británie  a do určité míry také Irsko  a Dánsko vykládaly volný pohyb osob přes vnitřní 

hranice tak, že se vztahuje pouze na občany členských států Společenství a nikoli 

na státní příslušníky třetích zemí, kteří však mají trvalý pobyt na území jiných 

členských států EU. Toto pojetí však odmítaly ostatní členské státy Společenství a také 

Evropská komise, které zastávaly názor, že svoboda pohybu se má aplikovat 

bez jakékoli diskriminace na všechny osoby s legálním pobytem na území Společenství 

bez ohledu na jejich národnost či státní příslušnost. 

„V této věci se nepodařilo dosáhnout dohody, což se odrazilo na výsledném 

textu Amsterodamské smlouvy. Výrazem této skutečnosti je Protokol o použití 

určitých aspektů článku 14 Smlouvy o založení ES na Velkou Británii a Irsko.  

Podle tohoto Protokolu může Velká Británie provádět na svých hranicích s jinými 

členskými státy kontrolu osob, které chtějí vstoupit na její území. Jinými slovy Velká 

Británie a Irsko mohou kontrolovat, zda ti, kdo chtějí vstoupit na jejich území 

na základě práva Společenství, toto právo skutečně mají, a to především formou 

kontroly dokladů totožnosti. Pokud jde o státní příslušníky třetích zemí, kteří přicházejí 

z území členských států Unie, může Velká Británie provádět jakékoliv kontroly, které 

považuje za nutné“, viz. [4]. 

Vzhledem k výše uvedenému je třeba k volnému pohybu osob jako základnímu 

komunitárnímu právu dodat, že i přes konstatování o prosazování integračních tendencí 

v rámci Unie Amsterodamská smlouva zároveň uznala politickou realitu toho, že pokud 

jde o volný pohyb osob, zůstává základní rozdíl v názorech mezi Spojeným královstvím 

Velké Británie a severního Irska (tzv. Spojené království) na jedné straně a ostatními 

členskými státy EU, které jsou signatáři Schengenských dohod, na straně druhé. 
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Tyto výjimky jsou stanoveny dvěma závaznými protokoly připojenými 

k Amsterodamské smlouvě. Zároveň se uznává zvláštní postavení Irska jako 

ostrovního státu sousedícího se Spojeným královstvím. Jeho připojení ke společnému 

prostoru cestování se Spojeným královstvím mu totiž brání připojit se k Schengenu, 

což by jinak učinilo. 

 

Uznává se tak „pojem“ dvou samostatných prostorů cestování v rámci Unie: 

1. společný prostor cestování Spojeného království a Irska; 

2. prostor Schengenu, který bude nakonec po realizaci opatření předvídaných 

Amsterodamskou smlouvou zahrnovat území všech členských států 

Společenství.  

 

Amsterodamská smlouva tak právně potvrdila práva Spojeného království 

a Irska pokračovat v hraničních kontrolách osob, které vstupují na jejich území z jiných 

členských států Unie, a na druhé straně práva ostatních členských států recipročně 

pokračovat v hraničních kontrolách osob, které vstupují na jejich území ze Spojeného 

království a Irska.  

 

2.3 Právní úprava Schengenu po Amsterodamské smlouvě 

 

Na mezivládní konferenci členských států Evropské unie (1996-1997) vyjádřily 

členské státy schengenského systému zájem na tom, aby byla jejich spolupráce 

začleněna do právního a institucionálního rámce Smluv o ES/EU. V tomto směru 

bylo dosaženo shody, což nalezlo svůj výraz v Amsterodamské smlouvě, jak již bylo 

uvedeno výše. Smlouva tak začlenila schengenský systém do rámce Společenství. 

Přijetím Amsterodamské smlouvy dne 1. května 1999 nastala nová etapa rozvoje 

schengenského systému. Základním právním dokumentem pro tento proces se stal 

„Protokol o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie“ 

(tzv. Schengenský protokol). Cenou za tento úspěch však bylo uznání dosavadního 

stavu vztahů mezi tzv. schengenskou skupinou a Spojeným královstvím a Irskem, a také 

uznání zvláštního postavení Dánska. 

Dosažený výsledek lze označit jako proces postupné komunitarizace 

schengenského systému. Začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie 
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a zejména pak převedení konkrétních důležitých politik do komunitárního rámce 

prvního pilíře bylo zároveň reakcí na stále se zvyšující kritiku, že oblasti justice 

a vnitřních věcí byly mimo kontrolu Evropského parlamentu a Evropského soudního 

dvora. 

K celkové větší transparentnosti schengenské problematiky napomáhá fakt, 

že dokumenty acquis Schengenu jsou postupně publikovány v Úředním věstníku ES. 

Pro státy, které jednají o přistoupení k EU, je důležité, že tzv. Schengenský protokol 

v článku 8 výslovně uvádí, že „p ři jednání o přijímání nových členských států 

do Evropské unie platí schengenské acquis a další opatření, která v jeho rámci učinily 

orgány, za acquis, které musí všichni kandidáti na přijetí převzít v plném rozsahu“. 

 

Od doby, kdy bylo acquis Schengenu21 začleněno do práva Společenství, 

se pojem „volný pohyb“ používá ve dvou významech. Zaprvé v tradičním smyslu 

volného pohybu a zadruhé ve smyslu možnosti překročit vnitřní hranice bez nutnosti 

podrobit se kontrole. Schengenské dohody a navazující acquis Schengenu totiž stanoví 

komplexní řadu opatření na úsecích sledujících dosažení odstranění všech policejních 

a celních formalit u osob překračujících vnitřní hranice mezi státy Schengenu. 

Občané Unie zásadně nepodléhají celní kontrole uvnitř Evropské unie. Na druhé 

straně si všechny členské státy vymínily možnost celní kontroly z bezpečnostních 

důvodů v případě podezření z pašování drog, zbraní, střeliva a převážení pornografie. 

 

2.3.1 Schengenský protokol 

 

Spolupráce mezi členskými státy v rámci schengenského systému se řídí podle 

Schengenského protokolu, který je připojen k Amsterodamské smlouvě. Podle přílohy 

k tomuto Protokolu, acquis Schengenu zahrnuje kromě obou Schengenských dohod 

z let 1985 a 1990, také protokoly a dohody o přistoupení k schengenskému systému a 

dále rozhodnutí a prohlášení schengenského sekretariátu, ustaveného na základě 

Schengenské prováděcí úmluvy, jakož i další navazující sekundární akty, které byly 

přijaty orgány, na něž Výkonný výbor přenesl své rozhodovací pravomoci. 

                                                 
21 Vstupem Amsterodamské smlouvy v platnost (1993) bylo tzv. acquis Schengenu začleněno do rámce 
Evropské unie, což představuje pro přidružené země povinnost plně implikovat do práva a praxe zejména 
Schengenskou prováděcí úmluvu z roku 1990, jakož i další navazující odvozené akty a dokumenty přijaté 
v rámci Schengenu. 



- 24 -  

Schengenský protokol ve svém článku 8 stanoví, že země, které se ucházejí 

o členství v Evropské unii musí acquis Schengenu a opatření učiněná v jeho rámci 

převzít v plném rozsahu. Kandidátské země tak musí akceptovat příslušné acquis a další 

schengenská opatření fakticky již v době jednání s Evropskou unií o členství. Tento 

striktní požadavek na aplikaci celého acquis však musel být upraven tak, 

že schengenské acquis bylo rozděleno z hlediska povinné aplikace ze strany 

asociovaných zemí na tzv. schengenské acquis I a II.  Rozdíl je v tom, že acquis II 

budou aplikovat nové členské státy Unie až po splnění dalších podmínek na základě 

rozhodnutí Rady. 

Schengenský protokol k Amsterodamské smlouvě tak vymezuje, že to, co již 

bylo vytvořeno nebo schváleno v rámci schengenského systému, se nyní stane pro 

signatářské státy součástí práva, které vychází se Smluv o ES/EU. Velká Británie 

a Irsko, které nejsou stranami Schengenských dohod, nejsou dosavadním platným 

právním i věcným rámcem vázány, přičemž každá z těchto dvou zemí může přistoupit 

buď k části, nebo i ke všemu, co již bylo v rámci schengenského systému dosaženo. 

Oba státy se mohou účastnit přijímání jakéhokoliv nového návrhu dokumentu 

či opatření, které budou na schengenskému acquis stavět, a to za podmínek stanovených 

v Protokolu. Pro spolupráci s Norskem a Islandem v rámci schengenského systému 

je sjednaná zvláštní dohoda. 

 

Cílem schengenské spolupráce je dle Protokolu dále prohloubit evropskou 

integraci a zejména umožnit Evropské unii rychleji se rozvinout v „prostor svobody, 

bezpečnosti a práva“. K tomuto účelu umožňuje Protokol využít také ustanovení o užší 

(posílenou) spolupráci mezi některými členskými státy podle Smluv o ES/EU s tím, 

že tento postup má být aplikován pouze jako krajní možnost (ultima ratio). V praxi 

to znamená, že signatáři Schengenských dohod mezi sebou mohou navazovat užší 

spolupráci, přičemž se tato spolupráce uskutečňuje v institucionálním a právním rámci 

Unie a při respektování příslušných ustanovení obou smluv (článek 1). 

Aplikace schengenského acquis či použitelnost jednotlivých dokumentů 

je možná pouze v míře slučitelné s právem EU a právem Společenství, přičemž 

Schengenský protokol fakticky čerpá ze zásad flexibility. 22 Schengenské acquis, včetně 

                                                 
22 Schengenské acquis, včetně dosud přijatých rozhodnutí jeho Výkonného výboru, se stalo od vstupu 
Amsterodamské smlouvy v platnost součástí Smluv o ES/EU pro signatářské státy, přičemž funkci 
schengenského Výkonného výboru převzala Rada. 
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rozhodnutí jeho Výkonného výboru dosud přijatých, se staly součástí rámce Smluv 

ES/EU pro signatářské státy. 

V souladu s Protokolem Rada jednomyslně určila právní základ všech 

dokumentů, které tvoří schengenské acquis. Za tímto účelem byla vydána dvě 

rozhodnutí Rady ze dne 20. května 1999 (č. 1999/435/EC a č. 1999/436/EC). V praxi 

se objevila otázka, kam ve struktuře evropského práva zařadit jednotlivá ustanovení 

a dokumenty schengenského acquis. Jedná se o to určit, zda se příslušná část tohoto 

acquis stane součástí komunitárního práva Společenství, nebo zda bude součástí 

Smlouvy o EU, a tudíž bude patřit do oblasti mezivládní spolupráce v rámci třetího 

pilíře. 

Na základě určení právního charakteru jednotlivých dokumentů a ustanovení 

bude Evropský soudní dvůr  vykonávat své pravomoci v souladu s příslušnými 

ustanoveními Smluv o ES/EU. Soudní dvůr však nemá žádné pravomoci ve vztahu 

k opatřením nebo rozhodnutím, která se týkají udržování veřejného pořádku 

a zajišťování vnitřní bezpečnosti členského státu (článek 2 Schengenské prováděcí 

úmluvy).  

Implementace acquis Schengenu tak bude i nadále věcí států, které tvoří 

tzv. Schengenskou skupinu. Avšak byla to celá tehdejší Rada EU (tj. všech patnáct 

členů Evropské unie) kdo jednomyslně rozhodl, co má být příslušnou právní základnou 

pro každý z dokumentů acquis Schengenu.  

 

2.3.2 Výjimky pro Dánsko, Velkou Británii a Irsko 

  

V návaznosti na určení právního základu schengenského acquis má Dánsko, 

jakožto signatář Schengenských dohod, výjimku danou Protokolem23 v tom, že pokud 

uplatní námitky proti začlenění kterékoliv části schengenského acquis do komunitárního 

práva, budou ve vztahu k Dánsku tato ustanovení a dokumenty považována za nástroje 

hlavy VI. Smlouvy o EU a budou tak mít pouze mezivládní základ. Nedotčeny touto 

výjimkou však zůstávají akty a dokumenty už zařazené do oblasti třetího pilíře.  

V případě Dánska se jedná o právo volby neúčastnit se plné spolupráce v rámci 

nové hlavy IV. Smlouvy o založení ES, přičemž ostatní práva a povinnosti Dánska 

                                                 
23 Protokol o začlenění Schengenského systému do rámce Evropské unie přiloženým k Amsterodamské 
smlouvě z roku 1999. 
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ve vztahu k ostatním státům Schengenské skupiny zůstávají nedotčeny. Dánsku 

je udělena obdobná výjimka jako Spojenému království a Irsku, týkající se hlavy 

IV. Smlouvy o založení ES a opatření přijatých podle ní s tím rozdílem, že Dánsko musí 

respektovat acquis Schengenu, k němuž přistoupilo. 

Velká Británie a Irsko, které nejsou vázány schengenským acquis, mohou 

kdykoliv požádat, aby se na ně vztahovala některá nebo také veškerá ustanovení 

schengenského acquis. O takové žádosti rozhoduje jednomyslně Rada a zástupce státu, 

který tuto žádost podává (článek 4 Protokolu). Toto pravidlo platí v případech žádostí, 

které se týkají jak ustanovení či dokumentů začleněných do prvního pilíře, tak i nástrojů 

začleněných do třetího pilíře.  

Velké Británii a Irsku se dále poskytuje tzv. rozumná doba, v níž mají sdělit 

předsedajícímu státu Rady, že se chtějí účastnit některého z návrhů na spolupráci 

v daném úseku. V takovém případě platí, že pokud toto sdělení  nebylo podáno, platí 

pro státy Schengenu oprávnění k posílené spolupráci určené předem, tj. postup 

dle pravidel posílené spolupráce (článek 5 Protokolu). [4] 
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3. SPECIFICKÉ ASPEKTY SCHENGENSKÉ DOHODY  

 

„Schengen vlastně představuje právní instrument zakotvující hlavně volný 

pohyb osob v plném významu této zásady ES na území Schengenu, který do té doby 

nebyl hmatatelněji a účinněji právně ošetřen. Schengenský systém tak posloužil jako 

model pro celou významnou oblast Společenství s tím, že kontroly osob na vnitřních 

hranicích byly postupně zrušeny a těžiště přesunováno na kontroly vnějších hranic. 

V této souvislosti by se dalo říci, že jedním z klíčových pojmů Smlouvy o založení ES 

je volný pohyb osob, od kterého se odvíjí další důležité aspekty realizace této smlouvy. 

Naplnění tohoto pojmu však bylo po dosti dlouhou dobu v jistém slova smyslu 

v ústraní, i když lze vysledovat postupné kroky v zavádění určitých elementů, jejichž 

základ byl poprvé zakotven v ustanovení o zrušení kontrol na vnitřních hranicích 

v Jednotném evropském aktu z roku 1986“, viz. [6]. 

Tento záměr se však pouze na základě tohoto aktu naplnit nepodařilo. Bylo 

zapotřebí dalších opatření přes Maastrichtskou a Amstrodamskou smlouvu, zejména 

pak přijetí zvláštního instrumentu, který představovaly právě Schengenské dohody, 

jejichž hlavním cílem bylo nastolit volný pohyb osob jako součást běžného života. Nyní 

je problematika zrušení kontrol na vnitřních hranicích (článek 14) jako záležitost 

Společenství zakotvena a rozvedena v článku 62 Smlouvy o založení ES. 

Schengenskou prováděcí úmluvu lze ve vztahu k první Schengenské dohodě 

z roku 1985 označit jako její realizační dokument. Tato první dohoda představovala 

z právního pohledu hlavně závazek realizovat do 1. ledna 1990 tzv. akční program 

pro její realizaci, čehož výsledkem a formou je již zmíněná Schengenská prováděcí 

úmluva. 

Již při svém vzniku Schengen představoval jak v právním, tak i věcném slova 

smyslu možnost postupného převedení některých politik justice a vnitřních věcí 

z oblasti mezivládní do oblasti komunitární. Právní zakotvení tohoto pokroku 

představuje vytvoření nové hlavy IV Smlouvy o založení ES s perspektivou rozšíření 

schengenské metody a jejího faktického včlenění do metody komunitární. Pojetí 

postupné komunitarizace problematik Schengenu mělo jasně ohraničený právní rámec 

článkem 134 Schengenské prováděcí úmluvy, který podmiňoval použitelnost 

jednotlivých ustanovení této dohody a jejich slučitelnost s právem ES. 
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„Znamená to, že do oblasti Schengenu nemělo Společenství právo nijak 

zasahovat, přičemž realizace ustanovení Schengenu byla přípustná, jen pokud byla 

slučitelná s právem ES. Mezivládní postupy zakotvené v Schengenu mohly být tedy 

aplikovány tam, kde neexistovala úprava komunitární. Na druhé straně lze říci, 

že Amsteordam fakticky potvrdil úspěšnost metody Schengenu, která znamenala 

vytváření vhodného prostředí pro postupnou komunitarizaci některých důležitých 

materií Schengenu (azyl, zbraně, střelivo a další), jak již bylo zmíněno. Na druhé straně 

výrazem nezdaru této metody byl neúspěch v případě návrhu Úmluvy o vnějších 

vztazích Společenství, který ztroskotal na vetu Španělska v návaznosti na spor 

se Spojeným královstvím ohledně Gibraltaru“, viz. [6]. 

Pokud jde o zařazení acquis Schengenu do rámce Unie Amsterodamskou 

smlouvou, lze toto legislativní opatření označit za prosazení myšlenky, že určité politiky 

je vhodné začlenit nebo postupně začleňovat v přechodném období pěti let hlavně 

do rámce a mechanismu prvního pilíře, neboť jiný přístup, tzv. unijní nebo mezivládní, 

by v podstatě znamenal promarnění toho, co bylo investováno do schengenského 

procesu. Tento přístup je zřetelný i z rozhodnutí Rady EU ohledně určení právního 

základu schengenského acquis již z toho důvodu, že začlenění dokumentů a ustanovení 

acquis Schengenu do pouhého unijního rámce má z legislativního hlediska spíše 

podpůrný charakter. [45] 

 

3.1 Schengenská prováděcí úmluva 

 

Schengenskou prováděcí úmluvu je možné označit zkráceně jako Schengen, 

s přihlédnutím k tomu, že základní Schengenská dohoda z roku 1985 je realizována 

právě touto úmluvou. Účinná realizace Schengenu předpokládala nezbytnou 

harmonizaci právních řádů členských států Evropské unie, mj. v souladu s úkoly 

vytyčenými Amsterodamskou smlouvou včetně zavedení jednotných standardů činnosti 

příslušných výkonných orgánů státní správy. 

 

Schengenská prováděcí úmluva měla za cíl, kromě eliminace vnitřních  hranic hlavně 

zabezpečit: 

- posílení kontrol na vnějších hranicích; 
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- zlepšení organizace spolupráce mezi národními systémy soudními (justičními), 

policejními, celními a dalšími správními orgány; 

- postupnou harmonizaci některých důležitých postupů týkajících se hlavně víz 

(společné vízové politiky), problematiky azylu, zbraní a střeliva, soudní 

spolupráce v trestních věcech a další. 

 

Schengenská prováděcí úmluva je uspořádána do osmi hlav, viz. příloha 2. 

K úmluvě jsou připojeny Závěrečný akt, Zápis, Společné prohlášení ministrů a státních 

tajemníků a Prohlášení ministrů a státních tajemníků. 

 

3.1.1 Zrušení kontrol na vnitřních hranicích a vnější hranice 

 

Pro realizaci základního cíle Schengenu, kterým je zabezpečení svobody 

pohybu osob a zboží na území států schengenského prostoru, bylo nezbytné přijmout 

taková společná opatření, která by odstraňovala překážky bránící tomuto svobodnému 

pohybu. Podmínky pohybu a pobytu občanů EU a osob jim rovných uvnitř EU jsou 

upraveny směrnicí č. 2004/38/ES24. Tato směrnice nahrazuje původní úpravu 

rozdělenou pro jednotlivé kategorie osob (pracovníky, živnostníky, studeny, důchodce).  

Úprava technických aspektů, především otázka kontrol a výjimek je obsažena 

v nařízení č. 562/2006/ES, ze dne 15. 3. 2006, kterým se stanoví Kodex Společenství 

o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (tzv. Schengenský hraniční 

kodex). Kodex upravuje zejména režim vnějších hranic Unie, ale obsahuje také určitá 

ustanovení, týkající se volného pohybu osob v rámci schengenského prostoru 

(překračování hranic vnitřních mezi členskými státy25 bez jakékoliv kontroly). Společná 

pravidla, jež upravují pohyb osob přes hranice nezpochybňuje a nemá žádný vliv 

na právo volného pohybu, které požívají občané Unie a jejich rodinní příslušníci a státní 

příslušníci třetích zemí a jejich rodinní příslušníci v rámci Schengenu, na které 

se vztahují rovnocenná práva jako u občanů Unie. 

                                                 
24 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a 
jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně 
nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 
75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS. 
25 Za území členských států se nepovažují zámořská území Francie, Nizozemí a Španělska (Ceuta a 
Melilla). Nevztahuje se ani na Velkou Británii a Irsko. Zvláštní režim je uplatňován pro Dánsko a některé 
nečlenské země EU, které jsou členy EHP. 
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Základním cílem Schengenu je tedy maximální liberalizace pohybu osob přes 

vnitřní hranice států Schengenské dohody, což však předpokládá paralelní přijetí 

takových společných opatření, která by zabraňovala ohrožení vnitřní bezpečnosti 

členských států v návaznosti na možnost zneužívání tohoto volného přeshraničního 

pohybu ke kriminálním aktivitám. Tato opatření jsou nazývána kompenzační 

bezpečnostní opatření. 

 

Základní podmínkou pro zabezpečení tohoto úkolu je přijetí nezbytných opatření 

hlavně na vnějších hranicích Schengenského prostoru, ke kterým v souladu s Úmluvou 

zejména patří: 

- vnější hranice, na rozdíl od vnitřních hranic, lze v zásadě překračovat pouze 

na hraničních přechodech a ve stanovené provozní době s tím, že proti 

nedovolenému překračování vnějších hranic zavádějí smluvní strany příslušné 

sankce26 (článek 3); 

- vstup cizinců, občanů třetích zemí, na území Schengenu, který nemá být delší 

než tři měsíce, je podmíněn splněním vymezených předpokladů, které prokážou 

účel a podmínky pobytu, jakými jsou kromě příslušných cestovních dokladů 

a eventuelně platného víza zejména finanční prostředky na pobyt nebo 

podmínka, že cizinec nesmí být uveden na seznamu osob v SIS, kterým má být 

odepřen vstup, nebo že tato osoba nesmí představovat nebezpečí pro veřejný 

pořádek, bezpečnost státu nebo mezinárodní vztahy žádné ze smluvních stran 

Schengenu (článek 5); 

- cizinci třetí země, který nesplňuje všechny tyto podmínky, musí být vstup 

na území Schengenu odepřen, ledaže smluvní strana pokládá z humanitárních 

důvodů nebo z důvodů národního zájmu nebo na základě mezinárodních 

závazků za nezbytné se od této zásady odchýlit. V tom případě bude přijetí 

omezeno na území dotyčného státu, který o tom musí uvědomit ostatní státy 

Schengenu (článek 5 odst. 2); 

- kontrola na vnějších hranicích se provádí podle jednotných zásad, které 

představují rovněž i techniku postupů a prověřovacích opatření, které jsou 

pak blíže specifikovány ve Společné příručce pro kontrolu na vnějších hranicích 

(článek 6); 

                                                 
26 Podrobnosti, výjimky a způsoby malého pohraničního styku a předpisy použitelné pro zvláštní 
kategorie námořní dopravy, jako jsou rekreační plavby a pobřežní rybolov, stanoví Výkonný výbor. 
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- příslušné orgány členského státu Schengenu zabezpečují pomocí mobilních 

hlídek střežení vnější hranice mimo hraniční přechody a rovněž i hraničních 

přechodů mimo stanovené provozní doby. 

 

Za účelem účinného plnění úkolů, které jsou spojeny s kontrolou a ostrahou 

hranice, státy Schengenu úzce spolupracují různými formami, jako jsou výměna 

informací, zajišťování společného výcviku a školení hraničního personálu, 

kompatibilnost technického vybavení atd. Důležitou součástí této spolupráce je výměna 

styčných důstojníků27. 

 

Pokud se jedná o vnitřní hranice Společenství, ty nejsou předmětem ostrahy 

ani ochrany a mohou být překračovány na libovolném místě, aniž by se prováděla 

kontrola osob. Totéž platí pro cizince ze třetích zemí. Kontrola osob se tak v zásadě 

neprovádí, ale namátkové kontroly jsou nadále možné. Pokud to však vyžaduje veřejný 

pořádek nebo bezpečnost státu, může smluvní strana (členský stát) po konzultaci 

s ostatními členy Schengenu rozhodnout, že po omezenou dobu budou (do 30 dnů) 

na vnitřních hranicích prováděny jednostranné kontroly přiměřené dané situaci 

(článek 2). Paralelně je informována Rada EU pro justici a vnitřní věci. Důvodem 

ochrany může být předvídatelná událost, např. konání politické nebo sportovní akce, 

kde se očekávají násilnosti. Postup v uvedených případech je podrobně upraven 

Schengenským hraničním kodexem. Nejde o uzavření hranice ve vlastním slova smyslu, 

ale pouze o zavedení kontrol na určitou dobu.  

Jako příklad je možné uvést Mistrovství Evropy ve fotbale z roku 2008 

v Rakousku. Na třech hraničních přechodech s Českou republikou byly od 2. června 

do 1. července 2008 znovu zavedeny pravidelné kontroly a na ostatních přechodech 

byly kontroly zpřísněny. Rakousko tak chtělo bojovat jak s fotbalovými výtržníky, 

tak s ilegálními přistěhovalci, kteří by se snažili dostat do země. [32] 

Naproti tomu pohyb osob přes vnější hranice Společenství je pečlivě 

kontrolován, protože osoby, které vstoupí na území jednoho členského státu, se pak 

mohou volně a nekontrolovaně pohybovat po celé Unii. Podrobná úprava překračování 

                                                 
27 Styčný důstojník je označení vojáka, který v armádě dosáhl určitých hodností, ale je přidělen k jiné 
složce, než původně patří a zajišťuje spolupráci mezi touto složkou a svojí mateřskou složkou. Složkou 
jsou myšleny jak útvary v rámci ozbrojených sil jedné země, tak i mezi jinými rezorty nebo státy. Např. 
důstojník letectva přidělený k pozemní armádě nebo důstojník české armády přidělený k nizozemské 
armádě apod. 
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vnějších hranic Společenství je obsažena v Schengenském hraničním kodexu a vychází 

z předpokladu, že ochrana vnějších hranic není jen v zájmu členského státu, o jehož 

hranici jde, ale v zájmu celé EU. Kodex vymezuje také podmínky vstupu pro cizince 

ze třetích zemí. Jsou jimi cestovní doklad, platné vízum, pokud je požadováno, 

zdůvodnění účelu a podmínek předpokládaného pobytu a dostatečné množství 

finančních prostředků. 

Vnější hranice musí být dostatečně chráněna a střežena. Účelem ostrahy hranic 

je zabraňovat nedovolenému překračování hranice, čelit přeshraniční trestné činnosti 

a stíhat osoby, které hranici neoprávněně překročily. Ostrahu hranic provádějí 

příslušníci pohraniční stráže příslušného členského státu. Technické aspekty ostrahy 

hranic stanovuje nařízení č. 790/200128. Příloha 4 uvádí délku vnějších hranic a počet 

hraničních přechodů všech států schengenské dohody. 

 

Nutnost zesílené ochrany vnějších hranic schengenu vedla ke zřízení Evropské 

agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích (tzv. FRONTEX). 

Plný provoz agentury byl spuštěn 3. října 2005 a její prozatímní sídlo je ve Varšavě.  

 

Hlavní úkoly FRONTEX, viz. [44]:  

- koordinace operativní spolupráce mezi členskými státy v oblasti řízení vnějších 

hranic; 

- napomáhání členským státům při odborné přípravě vnitrostátní pohraniční 

stráže, včetně vypracovávání společných standardů odborné přípravy;  

- provádění analýzy rizik;  

- rozvoj výzkumu souvisejícího s kontrolou a ostrahou vnějších hranic;  

- pomoc členským státům v situacích, které vyžadují zvýšenou technickou 

a operativní pomoc na vnějších hranicích;  

- podpora členských států při organizaci společných návratových operací.  

 

Za účelem lepší soudržnosti FRONTEX úzce spolupracuje s ostatními partnery 

Společenství a EU, kteří jsou odpovědní za bezpečnost na vnějších hranicích, jako 

např. Evropským policejním úřadem (tzv. EUROPOL), Evropskou policejní akademií 

                                                 
28 Nařízení Rady (ES) č. 790/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se Radě vyhrazují prováděcí pravomoci 
v oblasti určitých podrobných předpisů a praktických postupů týkajících se hraničních kontrol a ostrahy 
hranic. 
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(tzv. CEPOL), Evropským úřadem pro boj proti podvodům (tzv. OLAF) a dále 

s institucemi odpovědnými za celní spolupráci a za spolupráci v oblasti hygienických 

a veterinárních kontrol. Pro zvýšení bezpečnosti hranic FRONTEX zajišťuje také 

koordinaci jednotlivých akcí členských států při provádění opatření Společenství, 

které se týkají řízení kontroly vnějších hranic.  

 

Kontrola osob na vnějších hranicích je však odstupňována. Všechny osoby 

podléhají alespoň minimální kontrole, spočívající ve zjištění jejich totožnosti podle 

předloženého cestovního dokladu. Při provádění minimálních kontrol mohou příslušníci 

pohraniční stráže nahlížet do vnitrostátních i evropských databází, aby zjistili, zda daná 

osoba nepředstavuje hrozbu pro vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek. Provedena může 

být také důkladná kontrola, kdy se zjišťuje pravost dokladu, kontrola vstupních 

a vstupních razítek, finančních prostředků apod. Občané EU a EHP mohou být 

podrobeni důkladné kontrole v ojedinělých případech, pokud pro zvláštní postup 

existují důvody ohrožení veřejného pořádku, bezpečnosti nebo zdraví. Zvýhodněny jsou 

ty osoby, které požívají určitá privilegia a imunity.29  

 

Těžiště spočívá v důkladné kontrole cizinců ze třetích zemí, při vstupu a výstupu, 

která je zaměřena na:  

- prověrku dokladů pro překročení hranice; 

- prověření dalších předpokladů pro vstup, pobyt, práci a vycestování; 

- prověření, zda se nejedná o hledanou osobu; 

- odvrácení nebezpečí pro národní bezpečnost a veřejný pořádek všech států 

Schengenské dohody. 

Kontrola se vztahuje také na motorová vozidla a převážené věci, přičemž se postupuje 

dle národního (vnitrostátního) práva. 

 

Pokud je přijato rozhodnutí o nevpuštění dané osoby na území Společenství, 

musí být toto rozhodnutí odůvodněno a dotyčnému musí být zajištěna možnost domáhat 

se vstupu právní cestou (článek 13 Schengenského hraničního kodexu). 

 

                                                 
29 Jedná se zejména o hlavy států, ústavní a vládní činitele, členy záchranných služeb a hasičských sborů 
při výkonu jejich činnosti, osoby používající diplomatických výsad a imunit, osoby zajišťující přepravu 
některých druhů živých zvířat nebo rychle se kazícího zboží, osoby přepravené pravidelnými 
mezinárodními autobusovými spoji a posádky letadel při výkonu jejich činnosti na mezinárodním letišti. 
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3.1.2 Dokumenty potřebné k realizaci Schengenské prováděcí úmluvy 

 

Výkonný výbor30 přijal řadu rozhodnutí k jednotlivým ustanovením 

Schengenské prováděcí úmluvy, která tvoří acquis Schengenu. Například je možné 

uvést SCH/Com-ex (98) 17 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 23. června 1998 

o důvěrné povaze některých dokumentů nebo Rozhodnutí Rady 2000/365/ES ze dne 

29. května 2000 o žádosti Spojeného království, aby se na ně vztahovala některá 

ustanovení schengenského acquis. 

 

Výbor kromě toho rozhodl o třech důležitých dokumentech:  

1. Společné příručce pro kontrolu na vnějších hranicích31 (tzv. Společná 

příručka),  

2. Společné konzulární instrukci o vízech pro diplomatické mise a konzulární 

úřady32 (tzv. Společná konzulární instrukce), 

3. Příručce SIRENE33 (Supplementary Information Request at the National 

Entries). 

 

Společná příručka má zajistit, pro účely kontrol na vnějších hranicích 

Schengenského prostoru, kontrolní postup dle jednotných zásad, jak je požadováno 

v Schengenské prováděcí úmluvě (článek 6 odst. 1). V příručce jsou uvedeny 

a vysvětleny podmínky pro vstup, obsahuje všeobecné pokyny pro kontrolní metody, 

upravuje zvláštnosti kontroly v silniční, železniční, letecké a námořní dopravě 

a ve vnitrozemské plavbě. Dále stanovuje postup při udělování víz na hranici a přístup 

k zvláštním kategoriím cizinců34. V přílohách jsou uvedeny další pokyny a informace. 

Zahrnuje také průběžně aktualizovaný přehled oficiálních hraničních přechodů, seznam 

                                                 
30 Výkonný výbor byl, dle Hlavy VII Schengenské prováděcí úmluvy, zřízen pro uplatňování Úmluvy. 
Výbor rozhoduje jednomyslně, přičemž každý členský stát má ve výboru jednoho zástupce.  
31 Společná příručka pro kontrolu na vnějších hranicích z 16. ledna 1999 (8205/99). Společná příručka 
byla revidována rozhodnutím Rady č. 2002/352/ES z 25. dubna 2002; rozhodnutím Rady č. 2002/587/ES 
z 12. července 2002; rozhodnutím Rady č. 2001/420/ES. 
32 Společné konzulární pokyny o vízech pro diplomatické mise a konzulární úřady z 10. června 1999 
(8698/99). Tyto byly aktualizovány a doplněny hlavně rozhodnutími Rady č. 2001/329/ESW z 24. dubna 
2001, č. 2002/44/ES z 20. prosince 2001, č. 2002/585/ES z 12. července 2002, č. 2002/586/ES z 12. 
července 2002; č. 2002/354/ES z 25. dubna 2002. 
33 Příručka SIRENE SCH/Com-ex (99) 5 z 28. dubna 1999. 
34 Zvláštní kategorie cizinců zahrnuje diplomaty, občany Unie, pracovníky z příhraničních oblastí, osoby 
se statutem uprchlíka apod. 



- 35 -  

platných cestovních dokumentů, seznam států, jejichž státní příslušníci mají vízovou 

povinnost, technické znaky víza a sbírku vzorů víz a národních povolení k pobytu. 

Pro zahraniční zastoupení států Schengenské dohody jsou stanoveny 

předpoklady a modality pro udělování tzv. schengenského víza ve Společné konzulární 

instrukci.  Jejím účelem je zajistit jednotné uplatňování vízových ustanovení na všech 

zahraničních zastoupeních států Schengenské dohody. V tomto pokynu jsou stanoveny 

kategorie víz (typ A, B, C, D, D+C) a rovněž rozsah oprávnění, která poskytují. 

Dále jsou zde blíže specifikovány pravomoci zahraničních zastoupení pro udělování víz, 

vysvětleny předpoklady, postupy a technické modality pro udělení víza. K pokynu jsou 

připojeny přílohy, které z velké části odpovídají přílohám uvedeným ve Společné 

příručce. Vízová problematika bude blíže specifikována ve 3. kapitole. 

 Příručka SIRENE pak obsahuje pokyny pro centrály SIRENE, zřízené ve všech 

členských státech. Příručka je podrobným popisem pravidel a postupů pro dvoustrannou 

nebo vícestrannou výměnu doplňujících informací. Představuje prováděcí opatření 

potřebné k operativnímu využívání SIS II tak, jak je stanoveno v právních nástrojích 

SIS II. [6] 

 

Centrály SIRENE slouží jako jediné kontaktní místo pro členské státy a orgány 

zapojené do SIS. Jejich hlavními úkoly je zpracování záznamů v SIS a jejich 

uplatňování. Komunikace SIRENE podléhá velice přísným ustanovením o ochraně 

osobních údajů. Z toho důvodu musí pracovníci SIRENE podstoupit přísné výběrové 

řízení. V centrálách je zajišťována nepřetržitá služba. Spolupráce prostřednictvím 

centrál se prokázala jako velmi účinná a spolehlivá, což je důležité v prostoru 

bez kontrol na vnitřních hranicích. 

 

Nejdůležitější úkoly SIRENE, viz. [65]: 

- nakládaní s údaji o osobách a věcech (články 95 – 100 Úmluvy); 

- pátrání na základě evropských zatýkacích rozkazů, včetně jejich výkonu; 

- poskytování mezinárodní policejní spolupráce a vzájemné soudní pomoci 

(články 39 a 46 Úmluvy);  

- napomáhání justičním orgánům v souvislosti s případy vydávání/předávání 

a vracení podezřelých osob; 

- poskytování informací o záznamech uložených v SIS na základě oprávněných 

žádostí o přístup k osobním informacím; atd. 
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3.2 Schengenský informační systém 

 

Problematika spojená s Schengenským informačním systémem (tzv. SIS) 

je obsažena v hlavě IV. Schengenské prováděcí úmluvy. Předmětem úpravy je zřízení 

tohoto sytému, jeho provoz a využití a dále ochrana osobních údajů a zabezpečení dat 

v tomto systému a otázka úhrady vzniklých nákladů.  

SIS je společný informační systém členských států, signatářů Schengenské 

úmluvy, který umožňuje kompetentním úřadům získávat na základě automatických 

dotazovacích postupů varování, jež se týkají sledovaných osob a předmětů. Primárním 

účelem systému je umožnit orgánům určeným členskými státy automatický přístup 

k záznamům o osobách a věcech při hraničních, policejních a celních kontrolách, 

pro potřeby vydávání víz a povolení k pobytu. Obecným cílem systému pak je přispívat 

k udržování veřejného pořádku a bezpečnosti na území smluvních stran. 

Proto je systém nezbytný při realizaci jak Schengenské úmluvy o pohybu osob, 

tak i při zajišťování policejní a justiční spolupráce v trestních případech. Pod pojmem 

policejní orgány je nutno chápat i další orgány určené jednotlivými státy, jako jsou 

orgány celní, četnictvo a další specifikované a notifikované orgány. 

 

Schengenský informační systém tvoří v širším slova smyslu tři základní složky, 

viz. [6]: 

1. Centrální databáze (tzv. Centrální SIS, CSIS), který má funkci technickou, 

podpůrnou a soustřeďuje se na všechny informace, které je SIS zmocněn 

obsahovat. 

2. Národní informační systém SIS (tzv. Národní SIS, NSIS), který provozuje 

každá ze smluvních stran jako přesnou kopii CSIS, na který je napojen. 

3. Systém SIRENE, který sice není zakotven v Schengenských dohodách, ale byl 

zaveden jako systém doplňující ve smyslu technicko organizačním (článek 108). 

 

Po obsahové stránce je Schengenský informační systém národní počítačový 

policejní pátrací systém. Skládá se z centrální technické podpory ve Štrasburku, 

tzv. Centrální Schengenský informační systém a z Národních Schengenských 

informačních systémů. Schengenský informační systém má hvězdicovité uspořádání. 

Národní SIS komunikuje pouze s centrálou CSIS.  
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Obr. 3.1 Struktura uspořádání CSIS a NSIS 

  

Zdroj: [46] 

 

Všechny soubory dat v NSIS musejí být identické se soubory v CSIS, 

což je zajišťováno předáváním informací on line prostřednictvím centra CSIS. Úřady 

v jednotlivých členských státech pak mají přístup pouze do svého národního souboru 

dat v NSIS. V rámci dané země existuje možnost přímého automatického dotazu 

policisty v on line režimu do národní databáze z NSIS s návaznou povinností policisty 

konat. Tato pátrací povinnost před zavedením SIS pro policisty stanovena nebyla. 

Náklady na zřízení a provoz NSIS hradí každý stát zvlášť, přičemž centrální SIS 

je financován paritně. Centrální SIS se sídlem ve Štrasburku formálně spadá 

do kompetence francouzského ministerstva vnitra s tím, že jeho faktická správa 

je v rukou stálé pracovní skupiny. 

 

Tab. 3.1 Víceletý přehled schválených výdajů na zřízení CSIS I a SIS II35 

CSIS I SIS II  
ve FRF v CZK36 ve FRF v CZK 

První rozpočet37 54 828 609 303 476 351 2 400 000 13 284 000 
1. čtvrtletí 1998 662 094 3 664 690 600 000 3 321 000 
2. čtvrtletí 1998 39 520 727 218 747 224 0 0 
3. čtvrtletí 1998 1 705 332 9 439 013 13 000 71 955 
4. čtvrtletí 1998 1 734 221 9 598 913 0 0 
Celkem 98 450 983 544 926 191 3 013 000 16 676 955 
Celkový součet   101 463 983 561 603 146 
Zdroj: [17], vlastní zpracování 

                                                 
35 Na základě rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o výdajích na zřízení C. SIS 
[SCH/Com-ex (99) 4]. 
36 Převod měny dle kurzu ze dne 17. 4. 1998 v poměru 5,535 CZK/FRF. 
37 Rozpočet schválený pro CSIS I na období 18. 12. 1991 – 31. 12. 1997. Rozpočet pro SIS II schválený 
do 31. 12. 1997.  
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3.2.1 Činnost SIS 

 

Současný SIS je informační systém, který slouží policii, pohraniční policii, 

celním úřadům a úřadům pověřeným vydáváním víz a povolení k pobytu. Každá 

z těchto institucí má přístup pouze k tomu typu dat, jež napomáhá plnění jejich úkolů. 

Za vkládání dat do systému je přímo odpovědný každý členský stát dle svého národního 

práva, pokud schengenská acquis neobsahují ustanovení přísnější. 

Účelem každého národního SIS je prostřednictvím poskytování informací, 

které jsou určené zvláště k vyhledávání osob a věcí přispívat k zajištění veřejné 

bezpečnosti a veřejného pořádku, včetně bezpečnosti státu. Data uložená v systému 

umožňují uživatelům identifikovat osobu nebo předmět, zjistit důvody pátrání po nich, 

stanovit žádoucí priority při pátrání a tam, kde je to nutné, zajistit ochranu pracovníků 

pověřených touto činností. Tyto údaje mohou sloužit např. jako podklad pro udělování 

víz, povolení k trvalému pobytu, odhalení odcizených automobilů apod. Soubor údajů 

každé NSIS slouží k automatizovanému vyhledávání na území vlastního státu, přičemž 

vyhledávání dat v totožném souboru NSIS jiného státu není možné. 

 

SIS obsahuje následující typy záznamů (viz. Schengenská prováděcí úmluva, 

články 95 –100): 

- osoby, jejichž zatčení je požadováno s cílem vydání, resp. předání; 

- cizinci ze třetích zemí, kteří mají záznam o odepření vstupu; 

- pohřešované osoby; 

- svědci a osoby, předvolané k soudním orgánům v rámci trestního řízení nebo 

osoby, kterým musí být doručen trestní rozsudek nebo obsílka k nástupu trestu 

odnětí svobody, které se mají v rámci trestního řízení dostavit k soudu, jimž 

má být doručen rozsudek nebo výzva k nastoupení výkonu trestu; 

- osoby nebo vozidla, která jsou registrována za účelem utajeného sledování nebo 

zvláštních kontrol; 

-  věci (zvláště vozidla, zbraně, nevyplněné doklady, bankovky), které jsou 

hledány za účelem jejich zajištění nebo za účelem zabavení důkazů v trestním 

řízení. 

 

Dle Schengenské prováděcí úmluvy určí každý stát místo, které je po obsahové 

stránce odpovědné za národní údaje vkládané do SIS. Toto místo označované zkratkou 
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jako kancelář SIRENE je příslušné i pro předávání doplňujících informací38 o osobách 

a věcech evidovaných v SIS, mezi orgány Evropské unie. Plní všechny úkoly v oblasti 

získávání informací a jejich toku a koordinace, které souvisejí s pátráním 

a je kontaktním místem pro všechny ostatní národní kanceláře SIRENE. Praktická 

činnost je pro státy Schengenské dohody upravena v již zmíněné příručce SIRENE.  

Ve všech aktivitách hraje SIRENE roli národního kontaktního bodu, který 

ve vztahu k vnitrostátní koordinaci přímo komunikuje s národními bezpečnostními 

a justičními složkami a vůči zahraničí zajišťuje komunikaci s kancelářemi SIRENE 

ostatních členských států. Všechny kanceláře SIRENE jsou propojeny elektronickou 

poštou a informace si navzájem předávají na standardizovaných formulářích, přičemž 

výměna takových informací probíhá dle přísných zásad na základě bilaterálních 

kontaktů mezi těmito kancelářemi. 

„SIS obsahuje více než 10 milionů údajů. Většina z nich se týká ukradených 

nebo ztracených průkazů totožnosti. Počet osob, které jsou sledovány podle článků    

95-99 činí přes 1 milion, 90 % z nich se týká zákazu vstupu (článek 96). Statistiky 

sledující úspěšné použití systému, i když jsou obtížně srovnatelné, neboť jednotlivé 

členské státy používají různé statistické metody, svědčí o kladném postoji těchto států 

k efektivnosti SIS. V průběhu fungování systému se uživatelé nejen seznámili 

s nabízenými možnostmi využití, ale bylo možno též najít prostor pro zlepšení systému. 

Významnou úlohu zde sehrál Společný kontrolní úřad“, viz. [44]. 

 

3.2.2 Druhy záznamů v SIS 

 

Záznam o zatčení představuje žádost soudního orgánu o (předběžné) zatčení 

za účelem vydání či předání. Před zařazením záznamu dle článku 95 Úmluvy se musí 

prověřit, zda je zatčení přípustné dle vnitrostátních právních předpisů dožádaných států. 

Z právního hlediska se zatčení musí opírat o vnitrostátní předpis, protože záznam v SIS 

sám o sobě nemůže představovat právní podklad pro omezení svobody osoby. Stát, 

který záznam provedl, má sice většinou k dispozici národní zatykač, ten však 

neopravňuje k omezení svobody mimo hranice státu, který záznam provedl. Záznam 

                                                 
38 SIRENE odpovídá za kvalitu, zákonnost, odůvodněnost a aktuálnost doplňujících záznamů vůči 
zahraničí, verifikuje vybrané záznamy ze zahraničí a koná v případě záchytu hledané, popř. sledované 
nebo nežádoucí osoby nebo věci, včetně realizace případného předání. 
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v SIS je možné chápat jako základní ujištění, že v případě dopadení osoby bude podána 

formální žádost o vydání. 

 

Článek 5 odst. 1 Schengenské prováděcí úmluvy stanoví předpoklady pro vstup 

cizincům ze třetích zemí. Pokud má cizinec záznam v SIS o odepření vstupu (zákaz 

vstupu), zpravidla to vede k zamítnutí udělení víza, nebo odepření vstupu na hranici. 

Záznam o vstupu je důležitý rovněž pro trvalý pobyt. V tomto případě musí dle článku 

25 cizinecký úřad po konzultaci se stranou, která záznam provedla, prověřit, zda 

je nutno udělení požadovaného povolení k pobytu zamítnout nebo zda musí být 

již vydané povolení k pobytu zrušeno. Záznam o odepření vstupu v SIS v první řadě 

předpokládá pravomoc k udělení záznamu vyplývající z národního práva.  

Dle článku 96 Úmluvy mohou mít v SIS záznam o zákazu vstupu pouze cizinci 

ze třetích zemí. Osoby s dvojím nebo vícenásobným občanstvím, které mají kromě 

státní příslušnosti ve státě EU/EHP také další nebo několik dalších státních příslušností, 

jsou považovány za občany Unie, a nikoli za cizince ze třetích zemí. 

Tuto úmluvu lze dle článku 134 aplikovat pouze tehdy, je-li slučitelná s právem 

ES. Pokud mají cizinci ze třetích zemí dle evropského práva volnost pohybu, např. jako 

rodinní příslušníci nebo na základě dohody EHP občané Norska, Islandu 

a Lichtenštejnska, je odepření vstupu možné pouze tehdy, pokud je přípustné také 

dle práva ES. Jde o případ, kdy cizinec představuje konkrétní a dostatečně závažné 

nebezpečí pro veřejnou bezpečnost a pořádek, které může negativně ovlivnit základní 

zájem státu, který záznam provedl. 

 

Záznam o zákazu vstupu podle článku 96 odst. 2 se provede u cizince ze třetí země 

v těchto případech, viz. [6]: 

- pokud byl odsouzen pro trestný čin, na který se vztahuje trest odnětí svobody 

v délce minimálně jeden rok;  

- u něhož existuje důvodné podezření, že spáchal závažné trestné činy (včetně 

těch, jež jsou uvedeny v článku 71), nebo proti kterému existují konkrétní 

důkazy, že plánuje spáchání těchto činů na území některého ze států Schengenu. 

 

Tato úprava dle článku 96 se však nemůže vztahovat na další či jiné případy. 

Pro záznam u cizinců, kteří jsou pro úřady považováni z jiných důvodů za nežádoucí, 

neposkytuje úmluva žádný právní základ. Proto není přípustný záznam u politicky 



- 41 -  

nežádoucí osoby (persona non grata) nebo cizince pouze na základě zamítnutí udělení 

víza. Záznam nesmí existovat déle, než je nezbytně nutné a nejpozději po třech letech 

je potřeba prověřit, zda je záznam nutný, jinak dojde automaticky na základě 

naprogramování systému k jeho vymazání.39 

Údaje, které se týkají cizinců ze třetích zemí vedené v seznamech osob, 

kterým má být odepřen vstup, se zakládají na rozhodnutích příslušných vnitrostátních 

orgánů a soudů a mohou spočívat v tom, že přítomnost tohoto cizince znamená ohrožení 

veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku nebo bezpečnosti státu. Těmto osobám není 

povolen vstup na území Schengenu, a proto jim nelze ani udělit vízum. V praxi se však 

mohou objevit výjimky z humanitárních důvodů, přičemž pohyb této osoby by měl být 

omezen zpravidla na stát, který povolení vydal. Dohled nad centrálním SIS vykonává 

k tomuto účelu zřízený společný kontrolní orgán. 

 

Tab. 3.2 Počet záznamů zjištěných v SIS při kontrolách na letištích v ČR 

v jednotlivých měsících roku 2008 

 I  II III  IV  V VI  VII  VIII  IX  X XI  XII  Celkem 
Počet hledaných osob  
zjištěných v SIS čl. 95  

0 1 7 3 2 0 2 2 0 0 0 0 17 

Odepření vstupu osobě  
zjištěné v SIS čl. 96 

0 21 10 11 15 18 10 21 9 7 2 2 126 

Počet pohřešovaných osob 
zjištěných v SIS čl. 97  

0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 

Počet osob v pátrání  
zjištěných v SIS čl. 98  

0 1 1 2 1 0 1 2 4 2 4 4 22 

Věci v pátrání zjištěné  
v SIS čl. 100 úmluvy 

0 10 6 2 5 7 11 4 7 8 5 5 70 

Celkem              238 
Zdroj: [63], vlastní zpracování 

 

3.2.3 Ochrana osobních údajů v SIS 

 

Z hlediska ochrany osobních údajů může SIS obsahovat pouze taxativně 

určené informace, které jsou chráněny podrobně stanoveným způsobem. V souvislosti 

s tím se Schengen odvolává na vázanost Úmluvou Rady Evropy o ochraně jednotlivců 

                                                 
39 V národních záznamech členských států Schengenu mohou být ve smyslu Úmluvy evidováni také 
cizinci ze třetích zemí, kteří sice splňují kritéria článku 96 odst. 2 nebo 3, ale nesmějí mít záznam pro celé 
území Schengenského prostoru, neboť v jednom ze států žijí na základě povolení k pobytu. 
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s ohledem na automatizované zpracování osobních údajů z 28. ledna 1981, přičemž tuto 

úmluvu ještě rozšiřuje. Obdobná forma ochrany osobních údajů byla přijata i v rámci 

Unie a to ve formě komunitárního právního aktu (Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady č. 95/46/ES). 

Každá osoba má právo získat informaci o údajích evidovaných k její osobě 

v SIS. Poskytnutí této informace je zamítnuto, jestliže je to nezbytné k provedení úkolu 

v souvislosti se záznamem, nebo k ochraně práv a svobod třetích osob. Zamítnuto 

je vždy, pokud u záznamu trvá účel utajeného sledování. 

V případě, že by došlo k neoprávněnému vložení osobních údajů do tohoto 

systému nebo k jejich neoprávněnému nakládání, se může postižená osoba bránit 

vymezenými postupy u určených kontrolních úřadů každé strany. Pokud je zjištěno 

pochybení, musí být údaje neprodleně opraveny nebo vymazány, přičemž existuje 

odpovědnost státu za škodu způsobenou provozem národního SIS s právem na náhradu 

škody dotčené osobě. 

„Osobní data v SIS zahrnují např. údaje o osobách se zákazem pobytu nebo 

osobách pohřešovaných nebo podezřelých ze závažných trestných činů. SIS rovněž 

zahrnuje např. katalog odcizených motorových vozidel, karavanů, zbraní nebo 

bankovek. Tento katalog eviduje věci za účelem jejich zadržení nebo získání důkazních 

materiálů. Taková varování jsou potřebná zvláště při vydávání víz, při kontrolách 

na vnějších hranicích schengenského prostoru a při policejních a celních kontrolách 

na vnitřním území. SIS např. umožňuje, aby se celní či pasový úředník Spolkové 

republiky Německo informoval, zda auto, které právě opouští německé území, nehledá 

portugalská policie nebo zda osobě, která se pokouší do Německa přicestovat, 

nezakázala Itálie pobyt pro porušení vízových nebo pracovních norem“, viz. [44].  

 

SIS tak představuje nejen pouhou registraci dat, ale především evidenci 

pro operativní účely a potřeby vyšetřování. Přístup k datům uloženým v SIS 

je vyhrazen výlučně orgánům státu příslušným k provádění kontrol na hranicích nebo 

k provádění jiných policejních a celních kontrol ve vnitrozemí a k jejich koordinaci. 

Přitom uživatelé mohou vyhledávat pouze takové informace, které jsou potřebné 

k plnění jejich úkolů. Přístup k těmto údajům mají rovněž konzulární úřady. Z tohoto 

důvodu  jsou jednotlivé vstupy do systému monitorovány. Každý stát určuje seznam 

centrálně evidovaných kompetentních orgánů, které jsou oprávněny přímo vyhledávat 
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data v SIS, přičemž u každého z nic je uvedeno, jaké informace a pro jaké účely mohou 

vyhledávat. 

K pátrání v rámci SIS je však možno paralelně využívat také pátrání 

prostřednictvím Interpolu, zejména v případě zemí, které nejsou v Schengenu. 

K tomuto účelu jsou využívány rovněž možnosti na základě cílených žádostí o pátrání 

ve vztahu ke konkrétním zemím v případech vážných poznatků, že hledaná osoba či věc 

se nachází na území tohoto státu. 

 

3.2.4 Nová generace Schengenského informačního systému – SIS II 

 

Současný SIS počítal s účastí 18 států (EU-15 + Norsko a Island + jedno 

neobsazené místo). Nepočítal však s prudkým nárůstem počtu členských států, 

ke kterému došlo po roce 2000. Rovněž počítačové technologie, na kterých byl 

postaven, nejsou dostatečně flexibilní, aby mohly plnit rozšířené funkce, kromě toho 

velmi rychle zastarávají. Členské státy Schengenské úmluvy měly obavu, že rozšíření 

systému o další země by mohlo ohrozit funkční stabilitu systému, či dokonce technicky 

znemožnit jeho provozování. Ještě před tím, než se schengenské acquis stalo součástí 

právního rámce EU, však bylo rozhodnuto vyvinout druhou generaci Schengenského 

informačního systému40 (SIS II).  

Systém, který je v současné době používán se nazývá SIS (1+), protože SIS byl 

od svého zavedení v roce 1995 dále rozvíjen a rozšiřován, aby vyhovoval většímu počtu 

zemí a funkcí. Začátkem roku 2002 byl ustaven Výbor SIS II  složený ze zástupců 

členských států. Zástupci tehdejších kandidátských zemí se zasedání tohoto výboru 

zúčastnili poprvé v květnu 2003 na postu pozorovatelů.  

V říjnu 2002 byla ustavena Řídící rada projektu, která spolupracuje v rámci 

Evropské komise s Generálním ředitelstvím pro informační společnost, Generálním 

ředitelstvím pro podniky a dalšími službami, jako např. Ředitelstvím pro informatiku 

a Personálním a správním ředitelstvím. V rámci Generálního ředitelství pro justici 

                                                 
40 Komise byla pověřena, nařízením Rady č. 2424/2001/ES ze dne 6. prosince 2001, vytvořením druhé 
generace Schengenského informačního systému (SIS), jehož používání mělo vstoupit v platnost v březnu 
2007. Evropský parlament poté přijal dne 13. října 2006 nařízení č. 1987/2006/ES, kterým se stanoví 
právní základ pro SIS II. 
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a vnitro41 vznikl nový „odbor pro velké informační systémy“ a v jeho rámci tzv. SIS 

Team, jehož posláním je také součinnost s dalšími významnými projekty v oblasti 

informačních technologií v rámci justiční a policejní spolupráce, tj. SIS II, EURODAC 

a Vízový informační systém (tzv. VIS).  

 

SIS II musí být schopen vyhovět následujícím kritériím, viz. [44]: 

- možnost zvyšování svého objemu, systém musí být schopen pracovat s více 

než dvojnásobným počtem členských států oproti původnímu SIS, včetně 

organizací, jež by mohly mít úplný nebo částečný přístup k datům 

(např. EUROPOL); 

- flexibilita, měl by být schopen zpracovávat výrazně větší množství dat a rovněž 

data nového typu, pokrýt nové objekty a plnit další funkce (např. propojování 

výstražných informací nebo využívání biometrických údajů); 

- jednotný ráz, homogenita, zejména pokud jde o národní rozhraní, má pozitivní 

dopad na ověřování dat, jejich kvalitu, spolehlivost a bezpečnost; 

- spolehlivost, systém by měl zajistit správnost dat, jejich bezpečné dodávání 

a vyloučení korupce, dále předcházení chybám a celkovému zhroucení systému; 

- úspornost, řízení systému na všech úrovních by mělo být jednoduché 

a co nejméně finančně náročné; 

- bezpečnost, nejen fyzická (tj. omezený přístup do systému), ale i logistická 

(tj. omezený přístup k četbě, úpravám a odstraňování dat). 

 

Po vyhodnocení všech výše uvedených kritérií formou prováděcí studie byla 

vybrána kritéria, jako základ pro rozhodování o technické architektuře systému. Studie 

navrhla třináct možností, které se vzájemně lišily, pokud jde o místo a uložení dat 

(centrálně, decentralizovaně, nebo v národních systémech smluvních stran), dále typem 

zpracovávaných dat (textová, multimediální) a způsobem sdílení dat vzhledem k jejich 

vlastnictví. Proto existovaly i rozdíly ve zpracování dat a v komunikačních metodách. 

Nakonec bylo vybráno řešení, které upřednostňuje uložení všech dat v centrálním 

systému a přisuzuje národním rozhraním pouze průchozí funkci. 

 

 

                                                 
41 V současnosti Generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost. Jeho posláním je vytvářet 
a udržovat Unii jako prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. 
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Konečný návrh42 stanoví, že SIS II se bude sestávat z níže uvedených částí, 

(viz. článek 4 Návrhu):  

1. Centrální databáze (tzv. Centrální schengenský informační systém, CS-SIS); 

2. Přístupových bodů (tzv. NI-SIS),  každý členský stát si určí jeden až dva body;  

3. Spojové infrastruktury  mezi CS-SIS a NI-SIS.  

  

Národní systémy členských států (tzv. NS) musí být propojeny se SIS II 

prostřednictvím NI-SIS. Spojovou infrastrukturu mezi CS-SIS a NI-SIS členské státy 

používají i k výměně doplňujících informací43. V souladu se závěry Rady ze dne 

29. dubna 2004 je centrální jednotka SIS II umístěna opět ve Štrasburku a zálohový 

havarijní systém v Salcburku.  

 

Hlavní funkce navíc obsažené v SIS II (oproti SIS): 

- centrální paměť dat týkajících se Evropského zatýkacího rozkazu (tzv. EZR)44; 

- biometrické údaje (databáze fotografií, otisků prstů pro ověření totožnosti 

a v další fázi také použití otisků prstů pro primární identifikaci);  

- zneužité totožnosti mohou být uloženy centrálně, aby se zabránilo negativním 

důsledkům nesprávné identifikace nevinných osob; 

- vazby mezi záznamy v případě jasných, operativních potřeb (např. podezření 

na pachatele trestného činu loupeže a odcizená použitá vozidla); 

- mohou být zapsány nové kategorie údajů (odcizené nebo ztracené lodě, letadla, 

průmyslová zařízení, přívěsné motory a kontejnery); 

- posílení individuálních práv; 

- zvýšená transparentnost: oznamovací povinnosti řídícího orgánu (v přechodné 

fázi Komise) Parlamentu a Radě. 

 

                                                 
42 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zřízení, provozu a využívání 
Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) ze dne 31.5.2005 KOM (2005) 236 
v konečném znění 2005/1016 (COD).  
43 Doplňujícími informacemi se rozumějí informace, které sice nejsou uloženy v SIS II, ale souvisejí se 
záznamy v SIS II a jsou nezbytné ve vztahu k opatření, jež má být učiněno. 
44 Evropský zatýkací rozkaz byl přijat rámcovým rozhodnutím Rady o evropském zatýkacím rozkazu a 
postupech předávání mezi jednotlivými členskými státy č. 2002/584/JHA ze dne 13. června 2002. Dle 
tohoto rozhodnutí je EZR „soudní rozhodnutí, které vydal některý členský stát proto, aby jiný členský stát 
zatkl a předal hledanou osobu za účelem trestního stíhání, výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného 
opatření“ (čl. 1 odst. 1 Rámcového rozhodnutí). Smyslem EZR je zjednodušit a zrychlit proceduru 
předávání hledaných osob mezi členskými státy a kompenzovat tak neomezený pohyb přes vnitřní 
hranice. EZR tak zcela nahrazuje dosavadní multilaterální úmluvy o vydávání. 
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S plánem rozšířit stávající SIS o nové členské státy přišlo v říjnu 2006 

překvapivě Portugalsko při svém tehdejším předsednictví v Radě EU. Svůj návrh 

s označením SISone4all45 založilo na svém vlastním národním systému (NSIS), 

na jehož základě doporučilo rozšířit SIS o všechny nové členy Evropské unie. 

Portugalsko vidělo přednosti svého návrhu v jednoduchosti, nízkých nákladech, 

schopnosti členských států splnit očekávání systému a ve vytvoření dobrých podmínek 

pro zapojení do systému. Rizikem tohoto návrhu bylo omezení stimulace k budování 

SIS II, protože návrh mohl vyvolat dojem kroku zpět v nastoupeném vývoji. 

Některé původní členské státy Evropské unie zaujaly k plánu rozšířit stávající 

SIS o nováčky značně skeptický postoj. Šlo zejména o obavy, že se tímto krokem zbrzdí 

spuštění SIS II a dále obavy ze zvýšení finančních nákladů. Největší výhrady k tomu 

měla Velká Británie, která sice není členem Schengenského prostoru, ale využívá jeho 

databáze.  

Rada EU na tento popud iniciovala vyhodnocení technických, finančních, 

právních, organizačních a správních aspektů tohoto návrhu. Výsledkem obecného 

vyhodnocení byl přehled přínosů a nedostatků návrhu. Pracovní skupina, která 

se zabývala hodnocením technických rizik došla k závěru, že projekt SISone4all je sice 

technicky proveditelný, ale otevřené problémy vedou k pochybnosti, zda je možné jeho 

dokončení v plánovaném termínu. Po důkladném zvážení všech kladů a záporů projektu 

rozhodli ministři vnitra členských států Evropské unie na svém zasedání dne 5. prosince 

2006 schválit projekt SISone4all a tím rozhodli o zrušení hraničních kontrol 

na pozemních přechodech k 31. prosinci 2007 a na letištích v březnu následujícího roku. 

Nové členské státy EU, které přistoupily v roce 2004, a nečlenské Švýcarsko 

v roce 2008, se tak staly součástí Schengenského prostoru a jako základ 

pro vnitrostátní systémy NSIS byl použit právě program SISone4ALL.  

Evropská komise v současné době dále pracuje na vývoji SIS II, obsahujícího 

nové funkce a prvky. SIS II můžeme charakterizovat jako centrální systém obklopený 

Národními rozhraními, jejichž prostřednictvím by měl každý členský stát možnost 

vkládat i získávat data. S cílem zajistit maximální průhlednost práce na vytváření SIS II 

jsou k účasti v Řídící radě projektu zváni i zástupci státu předsedajícího Radě EU. Podle 

posledních prognóz bude možné SIS II uvést do provozu nejdříve v posledním 

čtvrtletí roku 2011. [20] 

                                                 
45 Návrh „SIS jeden pro všechny“ umožňoval rozšíření Schengenského prostoru na více než 25 členských 
států a povoloval novým členským státům otevřít své hranice. 
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3.3 Zapojení České republiky do Schengenské spolupráce 

 

Vstup České republiky do schengenského prostoru představoval jednu 

z priorit vlády, která pramenila nejen z politického dopadu zrušení kontrol. Prioritní 

přístup byl nutný i s ohledem na mezinárodní odpovědnost, protože případné nesplnění 

schengenských standardů mohlo značně zkomplikovat a oddálit vstup do Schengenu 

i několika dalším státům. 

V únoru roku 2006 přivítalo Česko první misi expertů, která spadala do série 

návštěv hodnotících týmů v nových členských státech Evropské unie, jež se připravují 

na vstup do schengenského prostoru. Strategický scénář pro další posun vnější 

schengenské hranice, jehož kořeny můžeme spatřit v Amsterodamské smlouvě od roku 

1999, se tak postupně dostával do závěrečných etap. 

Splnění schengenských standardů je výsledkem mnohaletých náročných příprav 

zemí, které usilují o začlenění do schengenského prostoru. Samotný projekt hodnocení 

připravenosti nových členských států, vypracovaný za holandského předsednictví 

v Radě EU v roce 2005, je svým rozsahem v historii schengenské spolupráce 

bezprecedentní. Celý rok 2006 byl věnován posouzení připravenosti nových členských 

států na aplikaci schengenského acquis. 

 

Tab. 3.3 Náklady ČR na vstup do schengenského prostoru (mil. Kč) 

Expertní pomoc při implementaci schengenské dohody ČR EU Celkem 
Rok 2001 38,4 36,0 74,4 
Rok 2002 41,7 208,8 250,5 
Celkem 324,9 
Zdroj: [29], vlastní zpracování 

 

3.3.1 Průběh hodnotícího procesu v ČR 

 

K tomu, aby ministři států schengenského prostoru rozhodli o rozšíření 

společného prostoru volného pohybu osob o Českou republiku, museli být přesvědčeni 

o schopnosti Česka plnit všechny standardy, které byly v průběhu minulých let 

vytvořeny pro ochranu schengenského prostoru. Česko absolvovalo schengenské 

hodnocení v letech 2005-2007. 
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Hodnotící proces zahrnuje zejména hodnotící mise zahraničních expertů 

(zástupců členských států, Evropské komise a Rady), ale předchází jim několik dalších 

etap hodnotícího procesu. Jeho faktické zahájení je spojováno s vypracováním odpovědí 

na tzv. evaluační dotazník. Od hodnoceného státu se tak očekává podrobné 

zodpovězení desítek velice detailních otázek, které se týkají všech oblastí schengenské 

spolupráce. ČR obdržela otázky evaluačního dotazníku spolu s dalšími novými 

členskými státy v polovině roku 2005 a strávila několik následujících měsíců intenzivní 

prací na jejich odpovídání. Praktická část pak spočívá v návštěvách hodnotících týmů, 

kdy do hodnoceného státu přijede skupina expertů, aby přímo na místě posoudila, 

jak daný stát plní schengenské standardy v praxi. Takových misí se uskutečňuje vždy 

několik a jednotlivé návštěvy jsou rozděleny dle posuzované oblasti.  

 

Hodnocení, které proběhlo v roce 2006 se zaměřilo na oblasti schengenské spolupráce, 

jež nesouvisejí se SIS. ČR navštívily čtyři týmy zahraničních expertů, které prověřovaly 

plnění schengenských standardů v následujících oblastech: 

- Policejní spolupráce (19.-23. února 2006), 

- Ochrana dat (7.-9. března 2006), 

- Vzdušné hranice (19.-22. června 2006), 

- Vízové a konzulární záležitosti (na Generálním konzulátu ČR v Petrohradě dne 

16. května a na velvyslanectví ČR v Kyjevě dne 23. června 2006). 

 

Experti pak museli vypracovat zprávu, která zhodnotí připravenost státu 

kandidujícího na vstup do Schengenu. V případě ČR svá zjištění shrnuli do závěrečných 

zpráv, na jejichž základě Rada EU ve složení tehdejších ministrů vnitra dne 5. prosince 

2006 mohla konstatovat mnoho pozitivních zjištění. Zároveň však, stejně jako v případě 

ostatních členských států, vyzvala k naplnění doporučení pro správnou aplikaci 

schengenského acquis a k odstranění zjištěných nedostatků46. V následujícím období 

podává hodnocený stát zprávu o plnění doporučení, ve výjimečných případech 

je zapotřebí návštěvu zopakovat.  

Za účelem objektivního posouzení připravenosti na zrušení kontrol 

na společných hranicích byl vytvořen speciální systém, který zkoumal plnění 

                                                 
46 Např. s ohledem na v té době pokračující stavební úpravy letiště Brno-Tuřany ministři vyzvali 
k opakovanému prověření splnění schengenských standardů platných pro mezinárodní letiště. Tato 
opakovaná návštěva se uskutečnila počátkem července 2007 a skončila konstatováním splnění 
schengenských standardů. 
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schengenských standardů. Tento systém spočívá ve vícefázovém hodnocení, které 

se řídí jasně nastavenými pravidly, platnými pro všechny státy usilující o vstup 

do Schengenu. Nestrannost tohoto systému dokazuje fakt, že hodnocení se netýká pouze 

států, které se chtějí plně zapojit do schengenské spolupráce, ale také států, které již jsou 

jeho součástí. Na podzim roku 2005 tak bylo plnění schengenských standardů 

již podruhé zkoumáno např. v severských státech. [1] 

Schengenské hodnocení se uskutečňuje v rámci Rady pro spravedlnost a vnitřní 

věci, respektive její pracovní skupiny, jejíž samotný název již vypovídá o jejím mandátu 

– Hodnocení Schengenu (tzv. Schengen Evaluation, SCH-EVAL). Konečné rozhodnutí 

o tom, zda se hodnocený stát stane součástí schengenského prostoru, však přísluší Radě 

EU, která své rozhodnutí konzultuje s Evropským parlamentem. Počátkem roku 2006 

přišla na řadu prezentace Česka na půdě pracovní skupiny Rady EU Hodnocení 

Schengenu. Na rozšíření Schengenu o Česko se tak jednomyslně shodli ministři vnitra 

všech tehdejších schengenských států a český ministr vnitra. 

Při rozhodování o svém hlasování se ministři opírali o výsledky hodnocení, které 

jim byly předloženy pracovní skupinou Hodnocení Schengenu.47 Konečné rozhodnutí 

musí plně odpovídat reálné úrovni připravenosti daného nového členského státu. 

K posunutí vnější schengenské hranice a zrušení kontrol na vnějších hranicích nestačí 

pouze splnit všechny schengenské standardy, protože se jedná o zásadní rozhodnutí 

se značným vlivem na bezpečnost spolupracujících států. Je potřeba získat rovněž 

politickou podporu těchto států. 

Možnost přímo se účastnit na hodnocení příslušného státu je otevřena expertům 

ze všech států. Česká republika vysílá své odborníky na schengenské hodnotící mise již 

od roku 2003. Jejich prvotním cílem bylo seznámit se se standardy Schengenu 

a způsobem jejich uplatňování v praxi. Po skončení svého vlastního hodnocení čeští 

experti začali aktivněji hodnotit další nové členské státy. Velvyslanci České republiky 

se tak mohli zúčastnit hodnocení v pobaltských státech, na Maltě a Kypru. 

Svou účast na těchto misích Česko chápe jako svůj příspěvek do náročného 

procesu, kterým schengenské hodnocení bezesporu je. Aktivní účast na schengenskému 

hodnocení umožňuje jakousi kompenzaci faktu, že ČR nestřeží vnější pozemní hranice 

Evropské unie. 

                                                 
47 Experti sepsali získaná zjištění do závěrečných zpráv, které byly předloženy k diskuzi a schválení 
v rámci pracovní skupiny SCH-EVAL. Rada pak byla o výsledku hodnocení informována formou 
souhrnných zpráv, které obsahovaly nejdůležitější zjištění a předložily přehled o připravenosti plnění 
schengenských standardů ze strany každého jednotlivého nového členského státu. 



- 50 -  

3.3.2 Příprava České republiky 

 

Strategická příprava České republiky na zapojení do schengenské spolupráce 

a převzetí schengenského acquis probíhala od roku 1998. V té době byla založena 

mezirezortní Pracovní skupina pro schengenskou spolupráci, která koordinovala 

přípravu mezi jednotlivými orgány státní správy. Vláda ČR usilovala o plné zapojení 

do schengenské spolupráce při nejbližší možné příležitosti a potvrdila ho v únoru 2007 

usnesením č. 16948 a pro realizaci tohoto cíle si stanovila společně se státy Visegrádské 

skupiny49 strategické datum na říjen 2007. 

  

Pracovní skupina vypracovala mj. strategii přípravy ČR na plné zapojení 

do schengenské spolupráce, která získala podobu Schengenského akčního plánu ČR 

(tzv. SAP ČR). Jeho první verze byla schválena v září roku 2001 a poté byl několikrát 

aktualizován. Poslední podoba SAP ČR 2005 byla plně harmonizována s plány států 

Visegrádské skupiny. SAP ČR 2005 byl využíván jako základní koncepční dokument 

v rámci hodnotící procedury. Všechny aktivity vyvíjené v rámci schengenské 

spolupráce byly podřízeny dlouhodobě stabilní vládní strategii. ČR vycházela 

z přesvědčení, že principem schengenské spolupráce je zrušení kontrol na vnitřních 

hranicích a časový odstup v provádění acquis by měl být co nejmenší. 

Celé období systematických příprav Česka bylo od roku 1998 vyplněno 

soustavnou prací na úpravách legislativy, zaváděním organizačních změn v institucích 

odpovědných za provádění schengenského acquis a vytvářením technických 

předpokladů pro řádné provádění tohoto acquis. V praktické realizaci Schengenu však 

nepostačuje promítnutí předpisů do vnitrostátní legislativy. Jednotlivé standardy musí 

být prováděny rutinně a to dobře vyškolenými pracovníky. Tyto aspekty jsou zkoumány 

v schengenském hodnotícím procesu. Vláda ČR vytvořila účinné řídící a kontrolní 

mechanismy pro potřeby implementace schengenského acquis.50 Průběh plnění popisuje 

Zpráva o připravenosti České republiky k převzetí schengenského acquis, která 

byla každoročně předkládána vládě ČR, jejíž součástí bylo od roku 2004 vyhodnocení 

Harmonogramu úkolů pro dokončení implementace schengenského acquis.  
                                                 
48 Usnesení Vlády České republiky ze dne 21. února 2007 č. 169 k Informaci o strategii vlády v oblasti 
zapojování do schengenského prostoru pro rok 2007. 
49 Země Visegrádské skupiny (nazývané také Visegrádská čtyřka nebo V4) tvoří aliance čtyř států 
Evropské unie: Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko, vytvořená v roce 1991.  
50 Usnesením ze dne 28. března 2001 č. 304 vláda stanovila, že celkovou odpovědnost za koordinaci 
příprav ČR na plné zapojení do schengenské spolupráce má ministr vnitra. 
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Specifickým úkolem byla několik let probíhající příprava na připojení 

a využívání Schengenského informačního systému. Česko muselo harmonizovat své 

policejní a správní databáze a prostřednictvím počítačových sítí zajistit rychlou 

dostupnost informací o osobách a věcech několika tisícům koncových uživatelů. 

Podobným úkolem bylo vytvoření národních struktur pro připojení vnitrostátních úkolů 

a konzulárních úřadů v zahraničí k Vízovému informačnímu systému.  

Kromě uvedeného systému působila v rámci Ministerstva vnitra tzv. „task 

force“ složená z řídících pracovníků Ministerstva vnitra a Policie ČR, která byla 

vytvořena v prosinci 2006 po jednání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci z 5. prosince 

2006. Na pracovní úrovni koordinovala přípravu na vstup Česka do Schengenu 

mezirezortní pracovní skupina Hodnocení Schengenu – Česká republika 

(tzv. pracovní skupina)51, zřízena pokynem č. 7 v rámci Ministerstva vnitra ČR, 

jež zahájila činnost dne 11. března 2005. V rámci této skupiny byly ustaveny expertní 

skupiny pro vzdušné hranice, policejní spolupráci, víza a ochranu osobních údajů, které 

usměrňovaly přípravu ČR na návštěvy zahraničních expertů. V druhé polovině roku 

2006 pak byly vytvořeny dvě nové expertní skupiny: v červnu pro informa ční 

kampaň52 a v říjnu pro odstraňování překážek na státních hranicích, jejímž cílem 

bylo definovat úkoly spojené s odstraňováním překážek na státních hranicích 

v souvislosti se zapojením Česka do schengenské spolupráce. 

Důraz na vstup do Schengenu v co nejbližší době odrážela tzv. schengenská 

strategie. Vláda ČR ji schválila v roce 2003 a potvrdila v únoru 2007 přijetím Strategie 

vlády v oblasti zapojování do schengenského prostoru pro rok 2007. Tato strategie 

zohlednila aktuální vývoj v procesu rozšíření schengenského prostoru a v souladu 

s rozhodnutím Rady EU z prosince roku 2006 stanovila cílové datum zrušení kontrol 

na vnitřních pozemních hranicích na 21. prosinec 2007 a nejpozději poslední březnový 

den roku 2008 pro zrušení kontrol na mezinárodních letištích. 

Aby byla na schengenskou spolupráci připravena co nejlépe, přijala ČR v rámci 

své strategie rozhodnutí v maximálním možném rozsahu zavádět nepovinná 

schengenská pravidla do praxe co nejdříve. Už před samotným vstupem do Schengenu 

tak bylo možné, aby čeští policisté pokračovali v pronásledování podezřelé osoby 

                                                 
51 Tato mezirezortní skupina, která byla uložena ke zřízení usnesením ze dne 21. ledna 2004 č. 77,  
nahradila ve svém fungování Pracovní skupinu pro schengenskou spolupráci, která zanikla v souvislosti 
se vstupem ČR do EU. 
52 Hlavním cílem expertní skupiny bylo stanovit podobu, rozsah a formu informační kampaně, která 
předcházela vstupu České republiky do Schengenu a zapojení ostatních úředníků orgánů státní správy do 
této kampaně. 
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i na území Německa či Rakouska.53 Dne 1. září 2007 získala ČR možnost využívat 

SIS. Náklady na přístup do SIS jsou jasně vyčíslitelné a tvořily částku 280,951 mil. Kč. 

V dubnu roku 2007 byla projednána poslední (devátá) Zpráva o připravenosti 

České republiky k převzetí schengenského acquis. O plném provádění všech ustanovení 

schengenského acquis, tzn. O plném vstupu Česka do schengenského prostoru, rozhodla 

Rada EU 6. prosince 2007 přijetím rozhodnutí 2007/801/ES54, na jehož základě ČR 

zrušila hraniční kontroly. Přijetí tohoto rozhodnutí bylo možné po tom, co 8. listopadu 

2007 ministři vnitra, zastoupení v Radě EU, potvrdili připravenost 9 států na Schengen 

a ukončili tím schengenský hodnotící proces, který potvrdil splnění všech podmínek 

pro zrušení hraničních kontrol. 

Vstup do schengenského prostoru dne 21. prosince 2007 završil desetileté 

intenzivní přípravy, během kterých Česká republika za vydatné finanční pomoci EU 

harmonizovala činnost svých orgánů odpovědných za vnitřní bezpečnost s činností 

orgánů vyspělých států schengenské spolupráce. K tomuto dni byly zrušeny hraniční 

kontroly podél celé hranice ČR se sousedními státy. Kontroly na letištích při letech 

v rámci Schengenu zůstaly zachovány do 30. března 2008. 

 

                                                 
53 Umožňovala jim to pasáž o přeshraniční pronásledování, obsažená v bilaterálních smlouvách o 
policejní spolupráci. 
54 Nařízení Rady č. 2007/801/EC ze dne 6. prosince 2007 o plném uplatňování ustanovení schengenského 
acquis v České republice, Estonské republice, Lotyšské republice, Litevské republice, Maďarské 
republice, Republice Malta, Polské republice, Republice Slovinsko a Slovenské republice. 
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4. VÍZOVÁ POVINNOST V SCHENGENSKÉM PROSTORU A 

ČESKÁ REPUBLIKA 

 

Společná vízová politika představuje jeden ze základních pilířů ochrany hranic 

států Evropské unie a signatářů Schengenské dohody, který je zároveň nástrojem pro 

řízení migrace i součástí politiky vnějších vztahů. Cílem sjednocené vízové a konzulární 

praxe je umožnění vstupu občanů ze třetích zemí, kteří splňují podmínky pro vstup 

a pobyt na území Schengenu, a zabránit vstupu těm, jež jsou hrozbou pro bezpečnost 

a veřejný pořádek. 

Vízová politika EU byla zařazena do právního rámce Společenství až koncem 

90. let 20. století prostřednictvím Amsterodamské smlouvy (článek 62 SES) 

a je umístěna v Hlavě IV  pod názvem Společná vízová, azylová a imigrační politika. 

Lisabonská smlouva55 tuto problematiku zařadila do Hlavy V – 2. kapitoly s názvem 

Politiky týkající se kontrol na hranicích, azylu a přistěhovalectví (články 77 – 80). 

Počátky vízové politiky jako takové najdeme v Schengenské dohodě (1985) 

a Schengenské prováděcí úmluvě (1990), které zahájily spolupráci evropských zemí 

mimo rámec EU, jak je uvedeno již výše. Společná vízová, azylová a imigrační politika 

se nevztahuje na všechny členské státy Unie. Velká Británie a Irsko se na opatřeních 

přijatých v těchto oblastech nepodílejí, pokud výslovně nevyjádří svou vůli tak učinit. 

Oblast vízové politiky EU je dále rozvíjena státy schengenského prostoru. 

Upravuje ji celá řada předpisů56, které stanovují např. postupy a podmínky 

pro udělování jednotných schengenských víz, konzultaci mezi orgány, jež víza udělují 

či místní konzulární spolupráci ve třetích zemích. Jednotné schengenské vízum57 

umožňuje svému držiteli volný pohyb v rámci všech zemí Schengenu a je vydáno pouze 

při splnění všech stanovených podmínek, jež jsou důkladně prověřovány. 

                                                 
55 Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského 
společenství byla podepsána v Lisabonu dne 13. prosince 2007 zástupci všech 27 členských 
států. Smlouva vstoupila v platnost 1. prosince 2009, a to v souladu se svým článkem 6. 
56 Jako příklad je možno uvést: Rozhodnutí Rady ze dne 1. června 2006, kterým se mění příloha 12 
Společné konzulární instrukce a příloha 14a Společné příručky ohledně vybíraných poplatků 
odpovídajících správním nákladům na zpracování žádosti o udělení víza (2006/440/ES) nebo Rozhodnutí 
Rady ze dne 8. června 2004 o zřízení Vízového informačního systému (VIS) (2004/512/ES). 
57 Vízum je povolení, které za podmínek v něm vyznačených opravňuje cizince ke vstupu a pobytu na 
území členského státu schengenského společenství a k vycestování z něho, pokud splňuje i ostatní 
podmínky stanovené zákonem, resp. právem ES. Vízum musí mít cizinec, který cestuje na samostatný 
doklad i spolucestující cizinec mladší 15 let, který je zapsán v cestovním dokladu jiného cizince – držitele 
dokladu (do cestovního pasu tak budou vylepeny dva vízové štítky). 
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Členské země Evropské unie vůči sobě navzájem vízovou povinnost neuplatňují. 

Občané členských států tedy pro cestování v rámci Evropské unie žádná víza 

nepotřebují. Přehled zemí, které podléhají vízové povinnosti a ty bez vízové 

povinnosti vzhledem ke vstupu na území členských států Evropské unie je stanoven 

v nařízení Rady (ES) č. 539/200158. Přílohy tohoto nařízení vymezují seznamy zemí 

s vízovou povinností a státy, jejichž občané jsou od vízové povinnosti k EU osvobozeni 

(pobyt nesmí přesáhnout 3 měsíce), viz. příloha 6. Na základě nařízení Rady (ES) 

č. 1683/9559 je pak stanovena jednotná podoba krátkodobých a průjezdních víz. 

 

Oblast vízových a konzulárních záležitostí v rámci Schengenu se dynamicky rozvíjí 

a upřesňuje. Mezi nejvýznamnější připravované legislativní nástroje a projekty patří: 

- Vízový kodex – legislativní nástroj, který sjednotí dosavadní pravidla a dále 

je harmonizuje. Byl schválen v 1. pololetí 2009 a je účinný od 5. dubna 2010; 

- Nařízení Rady – které umožní volný pohyb s dlouhodobým vízem stejně jako 

je tomu u povolení k pobytu (zatím pouze návrh)60;  

- Vízový informační systém – elektronický databázový systém, který bude 

obsahovat údaje o žadatelích o víza včetně biometrických prvků a jejich vízové 

historie. Dle aktuálního harmonogramu se počítá se spuštěním v prosinci roku 

2010. 

 

V dubnu 2010 tedy nabude účinnosti nařízení o kodexu Společenství o vízech61 

(tzv. Vízový kodex), které harmonizuje a zpřesňuje pravidla společné vízové politiky 

a vízové a konzulární praxe schengenských států. Vízový kodex přinese např. posílení 

záruk žadatelů o víza v případě zamítnutí jejich žádosti, více kategorií žadatelů o vízum, 

jež mají nulový či snížený poplatek za zpracování žádosti o vízum, a povinnost 

členských států při splnění podmínek vydat víza pro více vstupů s delší dobou platnosti. 

Vnější dimenze vízové politiky pak spočívá např. v různé intenzitě spolupráce 

v oblasti víz s jednotlivými třetími zeměmi. Může se jednat o smlouvy o usnadnění 

                                                 
58 Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž 
státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž 
státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni. 
59 Nařízení Rady (ES) č. 1683/95 ze dne 29. května 1996, kterým se stanoví jednotný vzor víz. 
60 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne […], kterým se mění Úmluva k provedení 
Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 562/2006, pokud jde o pohyb osob s dlouhodobým vízem. 
61 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu 
Společenství o vízech (vízový kodex). 
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vízového režimu (tzv. facilitační smlouvy) nebo otevření vízového dialogu, 

výsledkem kterého může být zrušení vízové povinnosti ve vztahu k EU.62 

 

4.1 Harmonizace vízové politiky EU 

 

Státy Schengenského prostoru se dle Schengenské prováděcí úmluvy – Hlava 

III Víza  – zavázaly k harmonizaci vízové politiky (článek 9 Úmluvy) a jejich 

společným cílem je zavedení systému společných víz ve formě jednotného 

schengenského víza (tzv. schengenské vízum), které opravňuje držitele k volnému 

pohybu po celém schengenském prostoru nejvýše na dobu tří měsíců. 

„Státy Schengenu vydávají národní víza pro krátkodobé pobyty. Každý členský 

stát vydává nadále víza na dlouhodobé pobyty podle stávající národní legislativní 

úpravy. U schengenského víza se jedná o mezinárodní správní akt, který se vydává 

příslušnými úřady všech států Schengenu a účinností ve všech těchto státech. Vytvoření 

schengenského víza bylo výsledkem mezivládních jednání o společných podmínkách 

pro udělování krátkodobých víz vycházející z vízové praxe, kde jsou stanoveny 

minimální požadavky“, viz. [5]. 

Zapracování schengenského víza do národních právních předpisů, které se týkají 

cizinců, je různorodé. Bezvízový styk dle Schengenské prováděcí úmluvy je možný, 

pokud byl cizinec ze třetí země zproštěn vízové povinnosti. Úmluva upravuje také 

krátkodobé právo na tranzit pro držitele národního povolení k pobytu a pro držitele 

národního víza. 

 

V současné době rozeznáváme tyto kategorie schengenského víza63: 

- typ A – vízum pro letištní tranzit, jež opravňuje držitele zdržovat se 

při mezipřistání v tranzitu letiště, ale neopravňuje ho ke vstupu na území 

příslušného státu, viz. příloha 7; 

                                                 
62 V současnosti se zmíněný proces týká zemí Západního Balkánu. Vzhledem ke splnění stanovených 
podmínek začal od 19. prosince 2009 platit bezvízový režim pro občany Bývalé jugoslávské republiky 
Makedonie (FYROM), Černé Hory a Srbska, jež jsou držiteli biometrických pasů a celková délka jejich 
pobytu nepřekročí tři měsíce.   
63 Od 5.4.2010 nebudou členské státy EU udělovat průjezdní víza typu B a vnitrostátní dlouhodobá víza 
platná současně jako krátkodobá víza typu D+C, která byla zrušena na základě nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech. Namísto těchto víz budou 
udělována jednotná víza typu C nebo dlouhodobá víza typu D. Dosavadní víza typu B a D+C udělená 
cizincům zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou.  
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- typ B – průjezdní vízum (tranzitní), jež opravňuje k průjezdu územím 

Schengenského prostoru do jiného třetího státu, uděluje se pro jednorázový, 

dvojnásobný nebo výjimečně také několikanásobný tranzit, avšak doba každého 

průjezdu nesmí překročit pět dní; 

- typ C – krátkodobé vízum, jež opravňuje ke vstupu na území schengenského 

prostoru za účelem pobytu v délce tří měsíců nepřerušeného pobytu, nebo různé 

po sobě následující pobyty, které v součtu nepřekročí tři měsíce během půl roku 

od data prvního vstupu; 

- typ D – dlouhodobé vízum, které opravňuje k pobytu nad 90 dnů, za účelem 

zaměstnání, podnikání, studia, sportu, sloučení rodiny aj.; 

- typ D+C – dlouhodobé národní vízum, které platí současně jako krátkodobé 

schengenské vízum. 

 

Graf 4.1 Počty vydaných schengenských víz typu A, B, C v letech 2004 a 2008 

Zdroj: [30], vlastní zpracování 
Pozn.: Kompletní přehled vydaných schengenských víz je uveden v příloze 8. 

 

Držitel schengenského víza je oprávněn volně se pohybovat na území všech 

států Schengenského prostoru, pokud splňuje všechny požadavky. Pokud je vízum 

omezeno (tzv. VTL vízum), smí se zdržovat pouze ve státech, pro které je vízum platné. 

Schengenské vízum může být omezeno v platnosti pouze na některé členské státy, 

použitelnost víza je pak v rozmezí 1 – 6 měsíců, v některých případech i déle. Délka 

povoleného pobytu je rozdělena mezi počet povolených vstupů. 
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Na základě Schengenské úmluvy, může vízum nahradit platné povolení 

k pobytu, které bylo vydáno v schengenském státě, doložené cestovním dokladem. 

Tak může být státnímu příslušníkovi ze třetí země, který předloží svůj pas a platné 

povolení k pobytu, vydané státem Schengenské úmluvy, umožněn vstup do jiného státu 

Schengenské úmluvy na krátkou dobu, aniž by potřeboval vízum. Tato rovnocennost 

dokladů však neplatí pro povolení k pobytu vydané Velkou Británií a Irskem, protože 

tyto státy neuplatňují schengenské acquis. [23] 

 

4.1.1 Podmínky a náležitosti k žádosti o udělení víza 

 
Udělování víz je v kompetenci diplomatických misí a zastupitelských 

(konzulárních) úřadů států Schengenské dohody, ve výjimečných případech je však 

mohou udělit také pohraniční orgány (článek 12 Úmluvy). Cizinci ze třetích zemí jsou 

při podání žádosti o vízum povinni navštívit zastupitelský úřad, ke kterému mají územní 

působnost. Při posouzení žádosti o udělení víza je příslušný zastupitelský úřad státu, 

na jehož území se nachází jediný nebo hlavní cíl cesty, nebo zde leží hlavní důvod 

nebo účel cesty, nebo zde bude mít žadatel nejdelší pobyt. Pokud nelze určit hlavní cíl 

nebo důvod cesty, je příslušný zastupitelský úřad státu prvního vstupu.  

 

Graf 4.2 Počty konzulárních úřadů v jednotlivých členských zemích EU 

Zdroj: [26], vlastní zpracování 

 

Náležitosti k udělení krátkodobých víz jsou odlišná dle druhu víza. Cizinec 

musí vždy předložit cestovní doklad a fotografie. K žádosti o udělení průjezdního víza 
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je např. nutné přiložit vízum do jiného státu, který je cílem cesty. Pokud existuje 

podezření, že cizinec trpí závažnou nemocí, je možné od něj požadovat lékařské zprávy. 

Schengenské vízum se v zásadě uděluje pro všechny státy Schengenské dohody. 

Vízum nesmí být uděleno do neplatného cestovního dokladu, přičemž doba jeho 

platnosti musí být delší než doba platnosti víza. Pokud cizinec ze třetí země nevlastní 

cestovní doklad, který je uznávaný všemi státy Schengenské dohody, smí být vystaveno 

vízum pouze s územním omezením na státy, které tento cestovní doklad uznávají 

(článek 14 odst. 1 Úmluvy). 

 

Podmínky pro udělení schengenského víza cizinci ze třetí země (článek 15 Úmluvy): 

- nejméně jeden platný cestovní doklad; 

- prokáže účel a podmínky předpokládaného pobytu a má zajištěny dostatečné 

finanční prostředky pro obživu; 

- není veden v SIS jako osoba, které má být odepřen vstup; 

- nepředstavuje nebezpečí pro veřejný pořádek, bezpečnost státu nebo 

mezinárodní vztahy některého ze států Schengenské dohody. 

 

Rodinný příslušník občana Unie předkládá k žádosti o udělení víza pouze 

cestovní doklad, fotografie a doklad, který potvrzuje, že je rodinným příslušníkem. Pro 

státní příslušníky určitých tzv. problémových zemí, u kterých se předpokládá zvýšené 

ohrožení národní bezpečnosti nebo ilegální imigrace, je předepsáno tzv. konzultační 

řízení (článek 17 odst. 2 Úmluvy). Udělení víza pak závisí na souhlasu ústředních 

orgánů dotyčných států Schengenské dohody, které tuto konzultaci požadují. 

Dlouhodobá víza jsou víza pro pobyt delší než tři měsíce, udělovaná jedním 

z členských států dle jeho vnitrostátních právních předpisů. Toto vízum nepřesahuje 

dobu tří měsíců od jeho počátečního dne platnosti. Musí být uděleno v souladu 

s podmínkami pro udělení schengenského víza, uvedenými výše (článek 18 Úmluvy).  

 

Platnost schengenského víza pro cizince ze třetích zemí zaniká, viz. [6], pokud: 

- skončí platnost víza; 

- vyprší platnost cestovního dokladu; 

- jsou vyčerpány finanční prostředky pro další pobyt;  

- je proveden záznam v SIS o zákazu vstupu; 

- se proviní proti veřejnému pořádku nebo bezpečnosti státu. 
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4.1.2 Vízová konzulární spolupráce  

 
Rada EU vydala dne 4. března 1996 doporučení o místní konzulární 

spolupráci v oblasti víz, jehož cílem je usnadnit výměnu informací mezi konzulárními 

úřady členských států v oblasti víz. Dále můžeme nalézt např. doporučení64, které 

podporuje konzulární spolupráci, pokud jde o odhalování zfalšovaných dokumentů nebo 

nařízení65, jež odkazuje na udělování víz na hranicích, a to i v případě projíždějících 

námořníků. 

 

Členské státy jsou vyzývány k navázání spolupráce mezi svými konzulárními úřady, 

za účelem, viz. [35]: 

- výměny informací o kritériích pro vydávání víz a možného rizika pro národní 

bezpečnost a veřejný pořádek nebo rizika nedovoleného přistěhovalectví; 

- organizace vzájemné návštěvy úředníků zodpovědných za řízení o udělování víz 

za účelem zlepšení výměny informací; 

- předložení společných zpráv o místní vízové problematice, na žádost Rady EU; 

- přijetí společných opatření ke kontrole současných nebo minulých žádostí 

o vízum, či jakýchkoliv předchozích zamítnutých žádostí o vízum do jiného 

členského státu; 

- výměny informací, které pomohou určit důvěryhodnost žadatelů o víza a jejich 

reputaci. 

 

Státy Schengenské dohody do svých právních předpisů zakotvily rovněž 

opatření proti dopravcům, kteří musí převzít zpět cizince za třetích zemí, kteří byli 

letecky, po vodě či souši přepraveni na vnější hranici a zde jim byl odepřen vstup. 

Dopravce přitom musí na základě rozhodnutí pohraničních orgánů dopravit tohoto 

cizince do třetí země, z níž byl dopraven, nebo do třetí země, která vystavila cestovní 

doklad, případně do země, kde má zaručeno povolení vstupu. Dopravci jsou povinni 

učinit všechna nezbytná opatření, aby se ujistili, že cizinec ze třetí země má potřebné 

doklady nutné pro vstup na území Schengenského prostoru, přičemž dopravci, jež tuto 

povinnost poruší, mohou být pokutováni (článek 26 Úmluvy). 

                                                 
64 Council Recommendation of 28 May 1998 on the provision of forgery detection equipment at ports of 
entry to the European Union. 
65 Council regulation (EC) No 415/2003 of 27 February 2003 on the issue of visas at the border, including 
the issue of such visas to seamen in transit. 
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4.1.3 Jednotný vzor víz 

 
Jednotný vzor víz byl stanoven za účelem další harmonizace národních vízových 

politik a podpoře volného pohybu osob v Unii. Na základě nařízení Rady (ES) 

č. 1683/95 ze dne 29. května 1995 se vízum uděluje podle jednotného vzoru na 

tzv. vízovém štítku. Toto nařízení upřesňuje technické specifikace, které stanoví 

všeobecně rozpoznatelné bezpečnostní prvky jasně viditelné pouhým okem 

a doplňkové technické specifikace, které mají zabránit padělání a pozměňování víza.  

Dne 18. února 2002 přijala Rada Nařízení (ES) č. 334/2002, které dále zlepšuje 

bezpečnostní standardy jednotného vzoru víz, konkrétně zavedením možnosti integrovat 

do vízového štítku i fotografii.  

 

Tab. 4.1 Vzor vízového štítku pro ČR 

 

1 Integrovaná fotografie zhotovená dle přísných bezpečnostních norem. 
2 Opticky se měnící značka. 
3 Kód státu tvořeny písmeny, které označují stát udělující vízum. 
4 Slovo „vízum“ velkými písmeny v opticky se měnících barvách. 
5 Devítimístné vnitrostátní číslo vízového štítku, které je předtištěno. 
6 Území, pro která je vízum platné. 
7 Doba platnosti víza. 
8 Kategorie víza v souladu s články 5 a 7 Kodexu o vízech. 
9 Místo vydání víza. 

10 Datum vydání víza a číslo pasu držitele. 
11 Jméno a příjmení osoby, které je uděleno vízum. 
12 Doplňující informace, pokud je orgán udělující vízum považuje za nutné. 

13 
Strojově čitelná zóna, která obsahuje text vytištěný v podtisku a označuje členský 
stát, který udělil daný doklad. 

Zdroj: [12], vlastní zpracování 
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Významným pomocníkem je existence struktury kanceláří pro konzultaci 

centrálních orgánů EU, tzv. VISION. Každý členský stát Schengenu má v rámci svého 

ministerstva zahraničních věcí úřad, jež se zabývá vízovou problematikou. Ten zajišťuje 

výměnu informací k projednání žádostí o víza, jak je stanoveno v čl. 17 odst. 2 

Schengenské prováděcí úmluvy. Tato síť vízových informací je doplněna o 

celoevropský Vízový informační systém (tzv. VIS). 

 

4.2 Vízová povinnost v ČR 

 

Pobyt občanů „cizinců ze třetích zemí“ na území České republiky podléhá 

vízové povinnosti, pokud se nejedná o občany států, kteří jsou osvobozeni od vízové 

povinnosti, jak je uvedeno v příloze 5. Občané těchto států mohou na českém území 

pobývat bez víza po dobu až tří měsíců (resp. v schengenském prostoru až tři měsíce 

v období šesti měsíců). Pokud se jedná o pobyt za účelem výdělečné činnosti 

(např. výkon zaměstnání), jsou tito cizinci povinni nejprve požádat o povolení 

k zaměstnání, které vydává úřad práce dle místa výkonu zaměstnání, a poté o udělení 

příslušného víza. 

Osobní přítomnost cizince při podání žádosti je podmínkou, jelikož může být 

vyzván ke zdůvodnění své žádosti. V odůvodněných případech může zastupitelský úřad 

rozhodnout o tom, že bude žádost přijata bez osobní přítomnosti žadatele. 

Před přidělením víza do cestovního pasu má cizinec povinnost předložit doklad 

o uzavření cestovního zdravotního pojištění, kterým dokládá zajištění úhrady nákladů 

souvisejících s úrazem, náhlým onemocněním nebo repatriací, včetně nákladů, které 

jsou spojeny s převozem do státu, jehož cestovní doklad cizinec vlastní, případně 

do jiného státu, kde má povolen pobyt, a to do výše minimálně 30 000 EUR po celou 

dobu pobytu na území smluvních stran. 

Při pobytu na území ČR vzniká cizinci tzv. ohlašovací povinnost, kdy 

je povinen se do tří pracovních dnů ode dne vstupu na české území ohlásit místně 

příslušnému orgánu služby cizinecké policie. 

Pokud cizinec potřebuje prodloužit platnost víza a dobu pobytu na vízum 

k pobytu do 90 dnů, inspektorát cizinecké policie na žádost cizince pobyt prodlouží, 

pokud podá žádost nejdříve 30 dnů a nejpozději tři dny před uplynutím doby 

povoleného pobytu nebo doby platnosti víza. 
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Finanční částky stanovené pro pobyt na území ČR, viz. [57]: 

1. peněžní prostředky alespoň ve výši 

a) 0,5 násobku částky existenčního minima66 stanovené zvláštním právním 

předpisem na 1 den pobytu, jestliže pobyt nemá přesáhnout 30 dnů, 

tj. 1 010,- Kč; 

b) 15 násobku částky existenčního minima, jestliže má pobyt přesáhnout 

30 dnů, s tím, že se tato částka za každý celý měsíc zvyšuje o 4040,- Kč, 

tj. 30 300,- Kč; 

c) 50 násobku částky existenčního minima, jestliže se jedná o pobyt 

za účelem podnikání, který má přesáhnout 90 dnů, tj. 101 000,- Kč; nebo 

2. doklad, potvrzující zaplacení služeb spojených s pobytem cizince nebo doklad, 

který potvrzuje, že služby budou poskytnuty bezplatně. 

 

Na udělení víza se nevztahuje právní nárok. Zastupitelský úřad písemně 

informuje o důvodech zamítnutí žádosti o vízum v rámci zákona č. 316/1999 Sb., 

o pobytu cizinců na území ČR. Rozhodnutí o neudělení víza je konečné a není možné se 

proti němu odvolat. 

 

Tab. 4.2 Sazebník vízových poplatků v ČR 

Druh víza Měna Částka 
Letištní vízum – vízum typu A EUR 60 
Průjezdní vízum – vízum typu B EUR 60 
Vízum k pobytu do 90 dnů – vízum typu C EUR 60 
Vízum k pobytu nad 90 dnů – vízum typu D Kč 2 500 
Vízum k pobytu nad 90 dnů – vízum typu D+C Kč 2 800 
Povolení k pobytu Kč 500 
Zdroj: [59], vlastní úprava 

 

4.2.1 Krátkodobé vízum 

 
Krátkodobé (schengenské) vízum, tj. typ A, B, C, uděluje zastupitelský úřad. 

Schengenské vízum opravňuje jeho držitele pobývat na českém území po dobu v něm 

vyznačenou, za předpokladu, že z území platnosti víza není Česko vyloučeno.  

                                                 
66 Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění 
výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Částka existenčního minima 
v ČR je 2020,- Kč a platí od 1.1.2007. 
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Zastupitelský úřad udělí vízum k pobytu do 90 dnů jako jednotné schengenské 

vízum, pokud je ČR stát příslušný k rozhodování o žádosti, cestovní doklad, do kterého 

má být vízum vyznačeno, opravňuje ke vstupu na území všech smluvních stran a jsou 

splněny všechny další podmínky pro udělení víza, stanovené zákonem č. 326/1999 Sb. 

Doba platnosti krátkodobého víza typu C udělovaného ČR se stanoví dle 

předpokládaného počtu cest na území smluvních stran, nejdéle na dva roky. Žádost 

o udělení krátkodobého víza vyřídí zastupitelský úřad ve lhůtě do 30 dnů ode dne 

podání žádosti. Žádost o vízum se podává na jednotném formuláři, viz. příloha 9. 

 

Krátkodobé vízum k pobytu do 90 dnů se uděluje jako, viz. [56]: 

- jednorázové – opravňuje k jednomu nepřerušovanému vstupu (pobytu), nejdéle 

na tři měsíce během šesti měsíců; 

- dvourázové – opravňuje ke dvěma nepřerušovaným vstupům (pobytům), 

přičemž celková doba pobytu nesmí překročit tři měsíce během šesti měsíců; 

- vícenásobné – opravňuje k vícenásobnému vstupu (pobytu) na území, celkový 

počet dnů uvedený ve vízovém štítku pak lze využít během každých šesti měsíců 

platnosti víza. 

 
Graf 4.3 Celkový poměr úkonů u víz k pobytu do 90 dnů v ČR v letech 2004-2008 

Zdroj: [63], vlastní zpracování 
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Tab. 4.3 Přehled úkonů u víz k pobytu do 90 dnů v ČR v letech 2004 - 200867 

 2004 2005 2006 2007 2008 Celkem 
Uděleno víz 1 025 510 279 259 257 2 330 
Prodlouženo víz 2 582 1 062 789 507 491 5 431 
Zrušeno víz 72 67 91 47 135 412 
Zdroj: [63], vlastní zpracování 
Pozn.: V letech 2004 – 2007 se nejednalo o jednotné schengenské vízum. 
 

Z uvedených grafů i tabulky je zřejmé, že v ČR z úkonů v oblasti krátkodobých 

víz k pobytu do 90 dnů převažuje prodloužení víz, a to s negativním trendem v dalších 

letech. Na počátku sledovaného období vidíme zřetelný nepoměr mezi jednotlivými 

úkony, který má klesající tendenci. Nárůst se objevuje pouze u zrušených víz v roce 

2008, kdy dosahovaly 53% vzhledem k nově uděleným vízům.  

 

Graf 4.4 Poměr úkonů u víz do 90 dnů v ČR v letech 2004 – 2008 

Zdroj: [63], vlastní zpracování 

 

Krátkodobé vízum do 90 dnů může být vydáno k různým účelům a platí pro ně 

odlišné náležitosti, které je potřeba k žádosti o vízum přiložit, viz. [56]: 

1. turistika  – poukaz (voucher) cestovní kanceláře pro turistický účel pobytu nebo 

poukaz lázeňského zařízení ČR; 

2. kultura – zvoucí dopis kulturní organizace, na hlavičkovém papíře; 

3. sport – zvoucí dopis sportovní organizace, na hlavičkovém papíře; 

                                                 
67 Krátkodobá víza k pobytu do 90 dnů se řídí zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České 
republiky, údaje uvedené v tabulce se týkají §26 odst. 5, §29 a §61 tohoto zákona. 
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4. zaměstnání a vědecký výzkum – mezinárodní cestovní lístek pro dopravu nebo 

peněžní prostředky ke krytí nákladů spojených s vycestováním, povolení 

k zaměstnání vydané úřadem práce ČR a doklad o zajištění ubytování po celou 

dobu pobytu na českém území; 

5. návštěva (pozvání) – pozvání ověřené inspektorátem cizinecké policie 

(tzv. ICP) je platné půl roku, zvoucí osoba se zavazuje, že uhradí náklady 

spojené s obživou, ubytování, zdravotní péčí a pobytem cizince po celou dobu 

pobytu až do vycestování z území; 

6. obchodní cesta – zvoucí dopis obchodní organizace, na hlavičkovém papíře, 

doklad o zajištění prostředků k pobytu, ubytování, doklad, který prokazuje 

zajištění nákladů spojených s vycestováním a cestovní zdravotní pojištění; 

7. studium – potvrzení školy nebo univerzity o krátkodobém studiu nebo 

jazykovém kurzu, na hlavičkovém papíře, doklad o zajištění prostředků 

k pobytu, ubytování, doklad, který prokazuje zajištění nákladů spojených 

s vycestováním a cestovní zdravotní pojištění. 

 

Z dokladu (potvrzení) musí vždy vyplývat identifika ční údaje o jeho držiteli 

v rozsahu alespoň: jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, o době pobytu 

od – do, případně o úhradě služeb na území ČR, které nahrazují prostředky k pobytu, 

o zajištění ubytování. Dále musí obsahovat důvod pozvání, razítko vydávající právnické 

osoby, podpis pracovníka vydávající právnické osoby a datum vydání. 

 

Graf 4.5 Celkový poměr úkonů u víz do 90 dnů v ČR v roce 2008 

Zdroj: [63], vlastní zpracování 
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Tab. 4.4 Přehled úkonu u víz k pobytu do 90 dnů v ČR v roce 2008 

 I II  III  IV  V VI  VII  VIII  IX  X XI  XII  Celkem 
Uděleno víz 27 92 7 7 20 40 7 10 7 24 9 7 257 
Prodlouženo víz 16 25 52 40 26 24 34 42 83 80 44 25 491 
Zrušeno víz 77 0 0 19 11 16 9 3 0 0 0 0 135 
Zdroj: [63], vlastní zpracování 

 

Z uvedené tabulky i grafů je patrné, že v Česku mezi jednotlivými úkony opět 

jasně převažuje prodloužení víz k pobytu do 90 dnů. Největší nárůst nově udělených 

víz (92) můžeme vidět v měsíci únoru, největší počet prodloužených víz (83) 

v měsících září a říjnu a nejvíce zrušených víz (77) bylo v měsíci lednu roku 2008. 

 

Graf 4.6 Poměr úkonů u víz do 90 v ČR v jednotlivých měsících roku 2008 

Zdroj: [63], vlastní zpracování 

 

4.2.2 Dlouhodobé vízum 

 

Žádost o dlouhodobé vízum, typu D nebo D+C, si může cizinec podat pouze 

na zastupitelském úřadě České republiky. Cizinec žádá o dlouhodobé vízum, pokud 

hodlá pobývat na českém území za účelem, který vyžaduje pobyt na území ČR delší než 

tři měsíce. O udělení či neudělení víza k pobytu nad 90 dnů však nerozhoduje 

zastupitelský úřad, ale inspektorát cizinecké policie. K posouzení žádosti o udělení víza 

je příslušný ten ICP, v jehož místě má cizinec uvedené bydliště.  

Vízum k pobytu nad 90 dnů se vždy vyznačuje jako vícenásobné.  
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Vízum typu D, udělené Českou republikou, umožňuje po dobu své platnosti 

jeho držiteli jeden průjezd územím členských států, a to pouze první průjezd do ČR. 

Toto vízum se uděluje s dobou platnosti stanovenou orgánem inspektorátu cizinecké 

policie, nejvýše však na jeden rok. 

Vízum typu D+C umožňuje po dobu prvních tří měsíců jeho platnosti svému 

držiteli volný pohyb v rámci všech států schengenského  prostoru, včetně Česka. 

Po uplynutí této doby může držitel víza pobývat pouze na území ČR, po dobu v něm 

vyznačenou. 

 

Graf 4.7 Celkový poměr úkonů u víz k pobytu nad 90 dnů v ČR                      
v letech 2004 - 2008 

Zdroj: [63], vlastní zpracování 

 

Z výše uvedeného grafu je patrný poměr mezi přijatými žádostmi o vízum 

a udělenými vízy, který v letech 2004 – 2008 představoval 75,4% úspěšnost žadatelů 

o vízum k pobytu nad 90 dnů. Z následující tabulky a její grafické verze je zřejmý 

nárůst počtu žádostí o vízum až do roku 2007. 

 

Tab. 4.5 Přehled úkonů u víz k pobytu nad 90 dnů v ČR v letech 2004 - 2008 

 2004 2005 2006 2007 2008 Celkem 
Přijato žádostí o vízum  36 218 37 781 49 505 72 831 68 701 265 036 
Uděleno víz  31 733 28 036 35 969 59 569 44 596 199 903 
Neuděleno víz  7 867 6 207 6 459 9 213 16 922 46 668 
Zrušení platnosti víz  2 032 1 358 969 1 018 598 5 975 
Zdroj: [63], vlastní zpracování 
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Na níže uvedeném grafu můžeme ve sledovaném období vidět stoupající trend 

udělených víz k pobytu nad 90 dnů, který v roce 2007 činil téměř 60 000 víz, udělených 

inspektorátem cizinecké policie v ČR. 

 

Graf 4.8 Přehled úkonů u víz k pobytu nad 90 dnů v ČR v letech 2004 - 2008 

Zdroj: [63], vlastní zpracování 

 

Dlouhodobé vízum k pobytu nad 90 dnů se dále uděluje k následujícím účelům 

a je potřeba doložit uvedené doklady, viz. [54]: 

- převzetí povolení k trvalému pobytu; 

- zaměstnání – kopie povolení k zaměstnání vydaného úřadem práce ČR;  

- podnikání – kopie výpisu z živnostenského rejstříku prokazující, že cizinec 

splňuje podmínky provozování živnosti; 

- výkonný manažer – kopie výpisu z obchodního rejstříku; 

- sloučení rodiny – ověřená kopie oddacího listu, rodného listu nebo doklad, 

ze kterého vyplývá příbuzenský svazek; 

- studium – ověřená kopie dokladu školy o přijetí ke studiu nebo dokladu 

tuzemské vysoké školy (tzv. VŠ), pokud jde o účast na jazykové a odborné 

přípravě ke studiu akreditovaného studijního programu VŠ organizované 

veřejnou VŠ, nebo účast na kurzu pořádaném v rámci programu EU aj.;  

- sportovní účel – potvrzení fyzické osoby nebo právnické osoby vyvíjející 

na českém území sportovní aktivity; 

- zdravotní účel – potvrzení lékařského zařízení o přijetí k léčbě. 
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  U všech výše uvedených účelů je potřeba doložit tyto náležitosti: doklad 

o zajištění ubytování po dobu pobytu na českém území, výpis z evidence trestního 

rejstříku (tzv. TR) státu, jehož je cizinec státním občanem a rovněž států, ve kterých 

cizinec v posledních třech letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než šest měsíců, dále 

na požádání zastupitelského úřadu lékařskou zprávu, že cizinec netrpí závažnou nemocí, 

cestovní zdravotní pojištění a uhrazení správního poplatku za podání žádosti o vízum. 

 

Graf 4.9 Celkový poměr úkonů u víz nad 90 dnů v ČR v roce 2008 

Zdroj: [63], vlastní zpracování 

 

Na základě níže uvedených údajů je možné porovnat poměr přijatých žádostí 

o vízum vzhledem k uděleným vízům také v roce 2008, který zde činil 64,9% 

úspěšných žadatelů o vízum k pobytu nad 90 dnů. Oproti období 2004 – 2008, kdy 

byla úspěšnost 75,4% tak můžeme pozorovat zřetelný pokles. 

 

Tab. 4.6 Celkový přehled úkonů u víz k pobytu nad 90 dnů v ČR v roce 2008 

 Celkem 
Přijato žádostí  68 701 
Uděleno víz  44 596 
Neuděleno víz  16 922 
Zrušení platnosti víz 598 
Zdroj: [63], vlastní zpracování 
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Tab. 4.7 Přehled úkonů u víz k pobytu nad 90 dnů v ČR v roce 2008 

 I II III IV V VI VII VIII  IX X XI XII  
Přijato  
žádostí  

5801 4988 5919 4644 4690 4744 4891 7102 6864 6520 6622 5916 

Uděleno  
víz  

4622 4008 3469 4067 3153 2684 3442 3712 3948 4707 3399 3385 

Neuděleno  
víz  

822 1023 847 1282 886 886 1039 946 1874 2612 2465 2240 

Zrušení  
platnosti  
víz 

80 54 54 67 52 29 35 39 46 55 36 51 

Zdroj: [63], vlastní zpracování 

 

Při porovnání údajů z tabulky č. 4.7 a její grafické verze, můžeme za rok 2008 

sledovat mírný pokles počtu žádostí o vízum v měsíci dubnu. Opětovný nárůst počtu 

žádostí o vízum je zřetelný v měsíci srpnu, kde přesáhl hranici 7 000 žádostí.  

Pokud bychom se chtěli zaměřit na počty nově udělených víz, můžeme zde 

sledovat podobný průběh jako u počtu žádostí o vízum, pouze s mírnými odchylkami. 

Nejvíce víz k pobytu nad 90 dnů bylo uděleno v měsíci říjnu, a to více než 4 700 víz. 

 

Graf 4.10 Přehled úkonů u víz k pobytu nad 90 dnů v ČR v roce 2008 

Zdroj: [63], vlastní zpracování 
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4.2.3 Srovnání krátkodobých a dlouhodobých víz v ČR 

 

Pokud bychom chtěli porovnat poměr udělených krátkodobých víz k pobytu 

do 90 dnů a dlouhodobých víz k pobytu nad 90 dnů, viz. následující grafy, je zde velký 

rozdíl, kdy v průběhu celého sledovaného období jasně dominují dlouhodobá víza.  

 
Graf 4.11 Poměr udělených víz v ČR v letech 2004 - 2008 

Zdroj: [63], vlastní zpracování 
 

V procentuálním vyjádření činí dlouhodobá víza vzhledem ke krátkodobým 

98,8% v období let 2004 -2008 a 99,4% v roce 2008. V průběhu roku 2008 můžeme 

navíc pozorovat větší výkyvy u dlouhodobých víz. 

 

Graf 4.12 Poměr udělených víz v ČR v roce 2008 

Zdroj: [63], vlastní zpracování 
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4.3 Nejčastější komplikace žadatelů o vízum v EU 

 

Koncem roku 2005 byla nadací Stefana Batoryho68 vytvořena monitorovací 

zpráva, která popisuje přístup na konzulátech některých členských států EU – 

v Kyjevě, Kišiněvě, Minsku a Moskvě. Zpráva se zaměřila na vízové systémy Belgie, 

Česka, Finska, Francie, Litvy, Německa, Polska a Velké Británie.69 Zpráva zahrnuje 

pohovory s 961 osobami, kteří byli žadateli o vízum v některém ze sledovaných států 

EU, a byli z 85% úspěšní. Dále byly vedeny rozhovory s jednotlivci, kterým byla žádost 

o vízum zamítnuta a také se zaměstnanci konzulárních úřadů. 

 

4.3.1 Zacházení s žadateli 

 

Přístup zaměstnanců konzulátů k žadatelům o vízum samozřejmě úzce souvisí 

se vztahem konzulátu k důstojnosti žadatele a jeho základním lidským právům. Této 

„proměnné“ byl přikládán důraz v každé fázi hodnocení procesu žádosti o vízum. 

 

Graf 4.13 Výskyt velmi dobrého zacházení při získání žádosti o vízum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: [28], vlastní zpracování 

                                                 
68 Nadace je nezávislá, nezisková a nevládní organizace, která má status veřejně prospěšné organizace. 
Pracuje na rozvoji demokracie a občanské společnosti. Zpráva „Friendly EU Borders“ byla nadací 
iniciována v roce 2002 a  je výsledkem spolupráce mezi nevládními organizacemi z východní Evropy. 
69 Zpráva byla vytvořena v roce 2005, tedy v době, kdy Česko, Litva a Polsko ještě nebyly členskými 
státy Schengenu. Velká Británie, kvůli své výjimce, není členem Schengenu ani v současné době. 
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Výsledkem bylo skromné očekávání respondentů z východní Evropy, kteří jsou 

zvyklí na nízký standart služeb, poskytovaných veřejným sektorem. To mohlo být 

způsobeno i neochotou respondentů poskytnout negativní hodnocení, např. pokud 

tazateli nedůvěřovali. Nicméně byly zaznamenány rovněž pozitivní zkušenosti, které 

se podstatně mění mezi jednotlivými konzuláty. 

Hodnocena byla také ochota konzulárních zaměstnanců, poskytnout spolehlivé 

informace v jazyce žadatele. Na druhou stranu chování personálu zajišťujícího 

bezpečnost a dalších zaměstnanců, kteří se setkávali s žadateli, bylo vnímáno hůře.  

 

Další důvod, který způsobuje žadatelům o víza potíže je nutnost několikrát 

osobně navštívit konzulát. Pouze 20% respondentů bylo schopno dokončit svou 

vízovou proceduru během jednoho dne. Schopnost systému zpracovat žádost během 

jednoho dne nesouvisí pouze s jeho omezeními, např. litevský systém je liberální a 

pomalý, zatímco britský systém je velmi restriktivní a výkonný. Pouze polský systém je 

liberální a zpracovává žádosti většinou během jednoho dne. 

 

Tab. 4.8 Počet návštěv nutných k dokončení žádosti o vízum a celkové trvání 

Konzulární úřad Maximum Minimum Pr ůměrná celková doba 
Belgie 5 1 7 dnů 
Česko 6 1 14 dnů 
Finsko 4 1 6 dnů 
Francie 9 1 6 dnů 
Litva 4 2 7 dnů 
Německo 6 1 8 dnů 
Polsko 6 1 2 dny 
Velká Británie 5 1 3 dny 
Zdroj: [28], vlastní zpracování 

 

Množství času stráveného v řadách není pro vnímání obtíží příliš důležité. 

Nicméně bylo také hodnoceno a pouze 39% respondentů uvedlo, že nemuseli čekat 

v řadě.  Menší význam této „proměnné“ je dán tím, že místní občané jsou zvyklí 

na fronty a nemají zkušenosti související s procesem žádosti o vízum.  

V tomto hodnocení dopadly nejlépe Finsko a Polsko, jejichž žadatelé si 

na vízum počkají průměrně 1 hodinu. Oproti tomu žadatelé o francouzské vízum musejí 

na konzulárním úřadě čekat až 12 hodin.  
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Průměrná vzdálenost k nejbližšímu konzulátu byla 300 km, avšak ti žadatelé, 

kteří chtějí navštívit Velkou Británii, musí většinou urazit 383 km. Pokud musí žadatel 

navštívit konzulát více než jednou, vyžaduje to značné náklady i čas, např. cesta autem 

v délce 300 km po nekvalitní silnici trvá zhruba pět hodin, zatímco vlakem šest až sedm 

hodin.  

 

Graf 4.14 Vzdálenost konzulátu od domova žadatele o vízum 

Zdroj: [28], vlastní zpracování 

 

Bylo také zjištěno, že konzulární úřady často neuvádějí důvod zamítnutí 

žádosti. Analýzy nejvíce omezujících systému, kde byl shromážděn dostatečný počet 

případů zamítnutí, odhalují, že např. francouzský systém poskytuje nedostatečné 

informace jak před zahájením vízového režimu, tak i po dokončení procesu. 

 

Někteří lidé mohou tvrdit, že vízové procedury jsou spravovány složitě 

a dělají tak systémy obtížnými. Jednotlivé systémy však mohou být snadno 

ohodnoceny. Podle metody klasifikace, která byla využita ve zprávě, je Finsko jasným 

leaderem, zatímco Francie obsadila poslední příčku. 

 Hodnocení však nevzalo v úvahu fakt, že toto vnímání mohlo být ovlivněno  

stupněm vzdělanosti respondenta, přičemž žadatelé s vysokoškolským vzděláním mají 

většinou vyšší očekávání. Systém také mohl být posuzován přísněji těmi žadateli, 

kterým byla zamítnuta žádost o vízum.  
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Z níže uvedeného grafu můžeme pozorovat, že žadatelé s vyšším stupněm 

vzdělání preferují navštívit bohatší státy EU, jako je Belgie, Finsko či Velká Británie. 

 

Graf 4.15 Žadatelé o vízum s vysokoškolským vzděláním 

Zdroj: [28], vlastní zpracování 

 

Vízové systémy jednotlivých zemí mohou být pro žadatele nesrozumitelné. 

Vízové procedury mohou být hodnoceny v souvislosti s počtem návštěv na určitém 

konzulátu. Téměř všichni žadatelé nakonec vízovou proceduru hodnotili jako snadnou. 

Jako nejjednodušší byl respondenty ohodnocen finský systém, na druhou stranu 

za nejsložitější systém je považován francouzský. 

 

4.3.2 Důvody zamítnutí žádosti o udělení víza 

 

Vzhledem k okolnostem žadatelů ze všech čtyř zemí východní Evropy jsou 

hlavní dispozice pro získání víza následující: státní občanství žadatele, zda je 

zaměstnaný či nikoliv, jeho pohlaví a věk. Velké plus pro žadatele je být ruské 

národnosti, zatímco běloruská národnost předvídá neúspěch. Pouze 2% Rusů získávají 

na žádost o vízum zamítavou odpověď, zatímco se v té samé situaci ocitá 28% 

Bělorusů, jak je patrné z grafu 4.16.    
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Graf 4.16 Zamítnuté žádosti o vízum podle státní příslušnosti a věku 

Zdroj: [28], vlastní zpracování 

 

Porovnáním počtu zamítnutých žádostí, pokud jde o nezaměstnané a studenty 

ve sledovaných členských státech EU se ukazuje, že ochrana trhu práce je evidentní 

prioritou francouzského systému. Na následujícím grafu můžeme vidět, že francouzský 

konzulární úřad zamítá 50% těchto žadatelů. 

 

Graf 4.17 Podíl zamítnutých žádostí u nezaměstnaných a studentů 

Zdroj: [28], vlastní zpracování 

 

Jak již bylo uvedeno, dalším podstatným faktorem při posuzování žádosti 

o vízum je pohlaví žadatele. Muži dostávají téměř dvakrát více zamítavých odpovědí 

než ženy, v procentuálním vyjádření je to 16% muži vs. 9% ženy, viz. graf 4.18. Pokud 
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bychom se zaměřili na ekonomickou dimenzi zamítnutých žádostí, je zde vysoký podíl 

profilování v kombinaci pohlaví a věku. Můžeme říci, že ženy ve věku do 25 let jsou 

zamítány daleko častěji než ty starší. To s nejvyšší pravděpodobností odráží souvislosti 

s prevencí obchodu s lidmi a nebezpečí kriminality v oblasti prostituce.   

 

Graf 4.18 Zamítnuté žádosti o vízum podle pohlaví a věku 

Zdroj: [28], vlastní zpracování 

 

Je však nepravděpodobné, že by kategorie, jako státní občanství a pohlaví, byly 

konzulárními úředníky záměrně používány jako kritéria pro „třídění“ žadatelů. Některé 

kombinace demografických faktorů však převyšují tento efekt, než kdybychom 

je porovnávali odděleně. Tyto konzulární úřady nediskriminují pouze Bělorusy 

a Ukrajince, ale žadatele mužského pohlaví z těchto zemí. Tento systém je bezesporu 

určen k ochraně trhu práce proti nelegálním ekonomickým migrantům. Proto, čím 

je vyšší míra zamítnutí v dané zemí, tím vyšší procento zamítnutých odpovědí se týká 

mužů, kteří žádali o vízum.  

Zpráva uvádí také rozhovory s osobami, kterým byla zamítnuta žádost o vízum. 

Důvody pro některé z těchto zamítavých rozhodnutí jsou nepochopitelné. Mnohé osoby 

žádají na základě soukromého pozvání a jejich žádosti jsou zamítnuty, aniž by jim byl 

oznámen důvod pro zamítnutí. Takové chování vyvolává nepochopení mezi žadateli. 

Některé z těchto rozhovorů jsou uvedeny v příloze 10.  
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4.3.3 Vyhodnocení zkoumaných vízových systémů 

 

V roce 2009 byla vytvořena nová monitorovací zpráva členských států EU. 

Tato studie navazuje na průzkum z roku 2005, kdy se předpokládalo, že žádost o vízum 

se v budoucnu stane méně náročná na čas a také méně komplikovaná. Rozsah zlepšení 

je poměrně malý, protože staré členské státy sice omezily procesní složitost a časovou 

náročnost při žádosti o vízum, avšak nové členské státy svou výkonnost zhoršily, 

v důsledku jejich vstupu do Schengenského prostoru v prosinci roku 2007. 

Výsledkem přijetí režimu schengenských víz v nových členských státech EU 

(v případě některých zemí) je ve velmi dramatický pokles počtu nově vydaných 

víz. Nejvíce poklesl objem víz vydaných Bělorusům a to v případě Polska o 73%, Litvy 

o 52% a Lotyšska o 34% ve srovnání s rokem 2007. Znatelný pokles, téměř o 60%, byl 

pozorován také v počtu víz vydaných polskými konzulárními úředníky státním 

příslušníkům Ukrajiny. V průměru pouze asi 15% všech vícenásobných víz vydaných 

na Ukrajině je platných po dobu překračující 6 měsíců. Takové omezení doby platnosti 

u vícenásobných víz výrazně snižuje jejich praktickou hodnotu. 

Už od roku 2005 je pro respondenty nejdůležitějším faktorem uctivý a profesní  

přístup konzulárních úředníků k žadatelům o víza. Délka vízové procedury zůstala 

jedinou nepříjemností, kterou žadatelé uvádějí jako srovnatelně důležitou. Usnadněním 

při udělování víz je častější prominutí poplatku za vízum, při současném snižování 

délky vízové procedury. Nedaří se snížit požadavky na administrativní práce. Vývoj 

těchto faktorů v období 2005 – 2008 je uveden v příloze 11. 

Zefektivnění dokumentace ve fázi přijímání žádosti o udělení víza, zejména 

odstraněním přípravných kroků, jako jsou první telefonní rozhovory a omezení slovního 

dotazování žadatelů na konzulátech, by výrazně zkrátilo dobu potřebnou k získání víza. 

Největšího pokroku od roku 2005 v oblasti zlepšování plnění svých konzulárních služeb 

dosáhla Francie, jejíž systém byl považován za nejsložitější. [31] 
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5. Závěr 

 
V Evropské unii je vízová politika relativně novou politikou, začleněnou 

do legislativního rámce EU Amsterdamskou smlouvou. Počátky této politiky ovšem 

sahají až k Schengenské dohodě z roku 1985 a Schengenské prováděcí úmluvě z roku 

1990, které zahájily mezivládní spolupráci pěti evropských zemí mimo rámec Evropské 

unie. Potřeba takové politiky byla zapříčiněna především zrušením vnitřních hranic 

mezi signatáři úmluvy a vytvořením vnější schengenské hranice, což vyžadovalo nejen 

jednotné standardy pro její ochranu, ale také stejná kritéria pro přístup občanů třetích 

zemí do Schengenského prostoru. Existují ovšem jisté aspekty, které činí vízovou 

politiku EU komplexnější než další komunitární politiky. 

Jak již bylo zmíněno, Společná vízová, azylová a imigrační politika 

se nevztahuje na všechny členské státy EU. Velká Británie a Irsko se, na základě 

výjimky ze schengenského acquis, nepodílejí na přijímání opatření vyplývajících 

z Hlavy IV SES. Podobný systém platí i ve vztahu k Dánsku, které však aplikuje acquis 

schengenu. Na druhou stranu Norsko a Island, jako nečlenské země EU, uplatňují 

schengenské předpisy, přestože nepodepsaly Schengenské úmluvy, ale uzavřely zvláštní 

dohodu s tehdejší Radou EU-6 

70. Nepodílejí se na schvalování předpisů v rámci 

Společné vízové politiky, ale participují na přípravě a formulaci nových návrhů. Jakmile 

jsou takové návrhy schváleny, stávají se pro oba státy rovněž závaznými.  

Vízová politika v Evropské unii je založena na principu sdílené odpovědnosti 

za tuto politiku mezi Unií a jejími členskými státy. Vízová politika EU navíc patří mezi 

ty, pro které platí princip tzv. variabilní geometrie71.  

Na úrovni EU je navíc harmonizováno pouze vydávání krátkodobých víz, 

tzv. jednotné schengenské vízum. Vydávání víz dlouhodobých je ve své podstatě značně 

odlišné a dotýká se mnohem více imigrační politiky jednotlivých zemí, proto 

je regulováno jinými právními i politickými nástroji. [27] 

 

V první kapitole  diplomové práce jsem vymezila volný pohyb osob jako jednu 

ze základních svobod Společenství. Připomínám, že právo na volný pohyb měli 

                                                 
70 Rada EU-6 zahrnovala zakládající země EU, tzn. Belgie, Francie, Lucembursko, Itálie, Nizozemí a 
Německo. V tomto složení existovala v období let 1952 – 1973.  
71 Princip variabilní geometrie v oblasti víz znamená, že ne všechny členské státy EU se podílejí na 
opatřeních přijatých v rámci společné vízové politiky, a ani je stejným způsobem neuplatňují 
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zpočátku pouze pracující, avšak Amsterodamská smlouva dala pojmu svoboda význam, 

který překračoval rozměr pouhého pohybu osob přes vnitřní hranice EU. Dále zde 

charakterizuji vývoj Schengenských dohod od 80. let minulého století a přijímání 

nových členských zemí až do současnosti. Podstatný význam má právní zakotvení 

schengenského acquis po přijetí Amsterodamské smlouvy a spolupráce dle 

Schengenského protokolu. K tomuto protokolu se vztahují výjimky pro Dánsko, Velkou 

Británii a Irsko, jež jsou dány zvláštními ustanoveními.  

Ve druhé kapitole jsem se zabývala konkrétními aspekty Schengenské 

prováděcí úmluvy, jako jsou podmínky při překračování vnitřních a vnějších hranic 

Společenství. Pro zajištění bezpečnosti ve společném prostoru je jedním z hlavních 

opatření kontrola osob při překračování vnějších hranic. Další část jsem spojila 

s problematikou Schengenského informačního systému, jeho složením, činností, 

záznamy v něm uvedenými a vývojem SIS II. Za velmi důležitý proces považuji postup 

při přijímání nových členských států do Schengenského prostoru, přípravu a hodnotící 

proces kandidátských zemí, který jsem aplikovala na Českou republiku, jež vstoupila 

do Schengenu společně s dalšími osmi státy dne 21. prosince 2007.  

Třetí kapitolu jsem zaměřila na vízovou politiku v Schengenském prostoru 

a její právní zakotvení v unijních smlouvách a judikatuře EU. Charakterizovala jsem 

jednotlivé druhy víz vydávaných v členských státech Schengenu, podmínky a náležitosti 

udělení víza v Evropské unii. Uvedla jsem zde počty víz vydaných jednotlivých zemích 

Schengenu, kde mezi ty s nejvyšším počtem vydaných víz patří Německo, Francie, 

Itálie, ale také Finsko (viz. graf 4.1 a příloha 8). Ve spojitosti s hlavním cílem své práce 

jsem podrobně vymezila vízovou politiku v České republice, konkrétně krátkodobá víza 

k pobytu do 90 dnů a dlouhodobá víza k pobytu nad 90 dnů. V této souvislosti jsem 

analyzovala data za období let 2004 – 2008, zpracovala je do grafů a tabulek a následně 

jsem je vyhodnotila. V závěru této části (viz. podkapitola 4.3.2) jsem uvedla nejčastější 

komplikace, se kterými se potýkají žadatelé o vízum v některém ze členských států 

Evropské unie, což bylo i dílčím cílem práce. Rovněž jsem provedla analýzu 

zamítnutých žádostí o vízum a vyhodnotila fungování zkoumaných vízových systémů. 

 

Ústředním cílem diplomové práce bylo analyzovat a zhodnotit vízovou 

problematiku v České republice konfrontovat rozdíl v počtech víz v období let 2004 – 

2008, tedy před vstupem Česka do Schengenského prostoru a po něm. Dílčím cílem 

práce bylo analyzovat důvody zamítnutí žádosti o vízum v některých ze členských států 
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Evropské unie. Dle mého názoru jsem cíle své diplomové práce splnila a jsou rovněž 

ověřitelné pomocí hypotéz, které jsem si stanovila v úvodu práce. 

 
Ve spojitosti se svou první hypotézou mohu tvrdit, že vstup České republiky 

do Schengenského prostoru výrazně ovlivnil vízovou politiku v Česku, např. novou 

legislativní úpravou, která stanoví podmínky pro udělování jednotného schengenského 

víza a vzor vízového štítku. V důsledku vstupu České republiky do Schengenského 

prostoru rovněž poklesl počet nově udělených víz, a to zejména dlouhodobých víz. 

Množství nově udělených krátkodobých víz k pobytu do 90 dnů pokleslo o 2 vydaná 

víza v roce 2008 oproti roku 2007, což hodnotím jako naprosto marginální množství 

a nelze mu přikládat žádný význam. U dlouhodobých víz k pobytu nad 90 dnů můžeme 

na grafu 4.8 pozorovat zřetelný pokles. Z tabulky 4.5 je patrné, že nové žádosti 

o udělení víza v roce 2008 poklesly o 4 130 žádostí vzhledem k roku předcházejícímu. 

S tím souvisí i snížený počet nově udělených víz k pobytu nad 90 dnů, který činil 

o 14 973 méně než v roce 2007. 

Má druhá hypotéza se vztahuje k zamítnutým žádostem o vízum v některých 

ze členských států EU. Na základě provedené analýzy mohu konstatovat, že některé 

osobní charakteristiky žadatele, jako je pohlaví, věk či státní příslušnost, mohou předem 

definovat, zda bude žadateli uděleno vízum či nikoliv. Jako rizikovou skupinu je možno 

označit muže z Běloruska (viz. graf 4.16) nebo mladé ženy ve věku 18 – 25 let 

(viz. graf 4.18). 

 

Na základě údajů použitých v mé diplomové práci mohu konstatovat, že lze 

očekávat určité změny v oblasti vízové politiky Evropské unie, směrem k další 

harmonizaci předpisů. V současné době jsou vedena jednání o zrušení vízové povinnosti 

mezi Evropskou unií a Ruskou federací. Výrazné změny je možné předvídat také 

v souvislosti se vstupem Bulharska a Rumunska do schengenského prostoru.  
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Příloha  1: Proces rozšiřování schengenského prostoru 

 

1995        1998  

 

SRN     
Francie 
Belgie 
Nizozemsko 
Lucembursko 
Portugalsko 
Španělsko 
 

 

Itálie 
Rakousko 
 

2000  2001  

 

Řecko 

 

Švédsko 
Finsko 
Dánsko 
Norsko 
Island 
 

2007  2008  

 

ČR 
Estonsko 
Lotyšsko 
Litva 
Maďarsko 
Malta 
Polsko 
Slovensko 
Slovinsko 
  

Švýcarsko 
 

                                                                             
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: [1], vlastní zpracování
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Příloha  2: Struktura Schengenské prováděcí úmluvy 

 

I.  Definice. 

II.  Zrušení kontrol na vnitřních hranicích a pohyb osob. 

 KAPITOLA 1  Překračování vnitřních hranic 

 KAPITOLA 2  Překračování vnějších hranic 

 KAPITOLA 3  Víza 

 KAPITOLA 4  Podmínky pro pohyb cizinců 

 KAPITOLA 5  Povolení k pobytu a záznam o osobě, které má být odepřen vstup 

 KAPITOLA 6  Doplňující opatření 

 KAPITOLA 7  Příslušnost k projednávání žádostí o azyl 

III.  Policie a bezpečnost. 

 KAPITOLA 1  Policejní spolupráce 

 KAPITOLA 2  Vzájemná pomoc v trestních věcech 

 KAPITOLA 3  Zákaz dvojího trestu 

 KAPITOLA 4  Vydávání osob 

 KAPITOLA 5  Předávání výkonu trestních rozsudků 

 KAPITOLA 6  Omamné látky 

 KAPITOLA 7  Střelné zbraně a střelivo 

IV.  Schengenský informační systém (SIS). 

 KAPITOLA 1  Zřízení Schengenského informačního systému 

 KAPITOLA 2  Provoz a využívání Schengenského informačního systému 

 KAPITOLA 3  Ochrana osobních údajů a zabezpečení údajů v Schengenském  

                     informačním systému 

 KAPITOLA 4  Rozdělení nákladů Schengenského informačního systému 

V. Přeprava a pohyb zboží. 

VI.  Ochrana osobních údajů. 

VII.  Výkonný výbor. 

VIII.  Závěrečná ustanovení. 

 
 
 
 
 
 
Zdroj: [15] 
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Příloha  3: Schengenský památník a typická schengenská hranice 

 
 

Schengenský památník umístěný ve městě Schengen, Lucembursko 

 
 

Typická schengenská hranice – pouze cedule, která vítá návštěvníka 
(tato je mezi Německem a Rakouskem) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: [72]
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Příloha 4: Délka hranic a počet hraničních přechodů (BCP) členských států 

schengenské dohody 

Zdroj: [26], vlastní zpracování 

Vnější pozemní Vnější námořní Vzdušné Hranice 
Státy km BCP Moře, oceán km BCP BCP 

Belgie - 0 1 Severní 67 5 6 
Česko - 0 0 - 0 0 3 

Dánsko - 0 0 
Baltské  
Severní 

7 300 104 2 

Estonsko Rusko 294 7 Baltské 769 35 2 
Finsko Rusko 1 324 23 Baltské 1 250 64 26 
Francie Andorra 57 1 Středozemní 5 500 77 109 

Itálie - 0 0 

Jaderské  
Jónské 
Ligurské 
Středozemní 
Tyrhenské 

7 996 108 53 

Kypr - 0 0 
Atlantský, 
Středozemní 

648 7 2 

Litva 
Bělorusko 
Rusko 

729 31 Baltské 138 4 4 

Lotyšsko 
Bělorusko 
Rusko 

358 10 Baltské 496 9 4 

Lucembursko - 0 0 - 0 0 1 

Maďarsko 
Chorvatsko 
Srbsko 
Ukrajina 

1026 54 - 0 0 3 

Malta - 0 0 Středozemní 253 3 1 

Německo - 0 0 
Baltské  
Severní 

3 338 115 134 

Nizozemí - 0 0 Severní 451 12 9 

Polsko 
Rusko 
Bělorusko 
Ukrajina 

1 139 29 Baltské 395 18 8 

Portugalsko - 0 0 Atlantský 2 148 24 8 
Rakousko - 0 1 - 0 0 5 

Řecko 

Albánie 
FYROM 
Bulharsko 
Turecko 

1 248 13 
Egejské 
Krétské 
Středozemní 

1 600 52 23 

Slovensko Ukrajina 97 3 - 0 0 3 
Slovinsko Chorvatsko 670 44 Jaderské 48 3 3 

Španělsko 
Andorra 
Maroko 

88 4 Středozemní 7 785 31 30 

Švédsko - 0 0 Baltské 2 700 51 23 
Švýcarsko - 0 - - 0 0 - 

Celkem  7 030 221  42 
882 

722 462 
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Příloha  5: Seznamy zemí s vízovou povinností a bez vízové povinnosti 

 
Článek 1 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 539/2001: Státní příslušníci třetích zemí 
uvedených na seznamu v příloze I jsou povinni mít při překračování vnějších hranic 
členských států vízum. 
 
1) STÁTY: 

Afghánistán 
Albánie 
Alžírsko 
Angola 
Arménie 
Ázerbájdžán 
Bahrajn 
Bangladéš 
Belize 
Bělorusko 
Benin 
Bhútán 
Bolívie 
Bosna a Hercegovina 
Botswana 
Burkina Faso 
Burundi 
Bývalá jugoslávská republika 
Makedonie 
Čad 
Černá Hora 
Čína 
Dominika 
Dominikánská republika 
Džibutsko 
Egypt 
Ekvádor 
Eritrea 
Etiopie 
Fidži 
Filipíny 
Gabon 
Gambie 
Ghana 
Grenada 
Gruzie 
Guayana 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Haiti 
Indie 
Indonésie 
Irák 

Írán 
Jamajka 
Jemen 
Jižní Afrika 
Jordánsko 
Kambodža 
Kamerun 
Kapverdy 
Katar 
Kazachstán 
Keňa 
Kiribati 
Kolumbie 
Komory 
Kongo 
Konžská demokratická republika 
Kuba 
Kuvajt 
Kyrgyzstán 
Laos 
Lesotho 
Libanon 
Libérie 
Libye 
Madagaskar 
Malawi 
Maledivy 
Mali 
Maroko 
Marshallovy ostrovy 
Mauretánie 
Mikronésie 
Moldavsko 
Mongolsko 
Mosambik 
Myanmar 
Namibie 
Nauru 
Nepál 
Niger 
Nigérie 
Omán 
Pákistán 
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Palau 
Papua-Nová Guinea 
Peru 
Pobřeží slonoviny 
Rovníková Guinea 
Rusko 
Rwanda 
Samoa 
Saúdská Arábie 
Senegal 
Srbsko 
Severní Korea 
Severní Mariany 
Sierra Leone 
Somálsko 
Spojené arabské emiráty 
Srí Lanka 
Středoafrická republika 
Súdán 
Surinam 
Svatá Lucie 
Svatý Tomáš a Princův ostrov 
Svatý Vincenc a Grenadiny 

Svazijsko 
Sýrie 
Šalamounovy ostrovy 
Tádžikistán 
Tanzanie 
Thajsko 
Togo 
Tonga 
Trinidad a Tobago 
Tunisko 
Turecko 
Turkmenistán 
Tuvalu 
Uganda 
Ukrajina 
Uzbekistán 
Vanuatu 
Vietnam 
Východní Timor 
Zambie 
Západní Samoa 
Zimbabwe 

  
2) ÚZEMNÍ A SAMOSPRÁVNÉ JEDNOTKY, KTERÉ NEJSOU UZNÁ VÁNY 

JAKO STÁT NEJMÉNĚ JEDNÍM Z ČLENSKÝCH STÁTŮ: 
Palestinská samospráva 
Tchaj-wan 

 
3) BRITŠTÍ OBČANÉ, KTEŘÍ NEJSOU STÁTNÍMI PŘÍSLUŠNÍKY SPOJENÉHO 

KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA VE SMYSLU 
PRÁVA SPOLEČENSTVÍ: 
Občané britských zámořských území (British Overseas Territories Citizens), kteří 
nemají právo na pobyt ve Spojeném království 
Britští občané v zámoří (British Overseas Citizens) 
Poddaní britské koruny (British Subjects), kteří nemají právo na pobyt ve Spojeném 
království 
Osoby pod britskou ochranou (British Protected Persons) 
 
 
 

Článek 1 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 539/2001: Státní příslušníci třetích zemí 
uvedených v seznamu v příloze II jsou osvobozeni od vízové povinnosti stanovené v 
odstavci 1 pro pobyty, jejichž celková délka nepřekročí tři měsíce. 
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1) STÁTY: 
 

Andorra 
Antigua a Barbuda 
Argentina 
Austrálie 
Bahamy (1) 
Barbados (1) 
Brazílie 
Brunej Darussalam 
Guatemala 
Honduras 
Chile 
Chorvatsko 
Izrael 
Japonsko 
Jižní Korea 
Kanada 

Kostarika 
Malajsie 
Mauricius (1) 
Mexiko 
Monako 
Nikaragua 
Nový Zéland 
Panama 
Paraguay 
Salvador 
San Marino 
Seychely (1) 
Singapur 
Spojené státy americké 
Svatý Kryštof a Nevis (1) 
Uruguay 
Vatikán 
Venezuela 

 
 
2) ZVLÁŠTNÍ SPRÁVNÍ JEDNOTKY ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY: 

ZSJ Hongkong (2) 
ZSJ Macao (3) 

 
 
3) BRITŠTÍ OBČANÉ, KTEŘÍ NEJSOU STÁTNÍMI PŘÍSLUŠNÍKY SPOJENÉHO 

KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA VE SMYSLU 
PRÁVA SPOLEČENSTVÍ: 
Britští státní příslušníci v zámoří (British Nationals (Overseas)) 

 
 
(1) Osvobození od vízové povinnosti se použije ode dne vstupu v platnost dohody o 
osvobození od vízové povinnosti, která bude uzavřena s Evropským společenstvím. 
(2) Osvobození od vízové povinnosti platí pouze pro držitele pasu „Hong Kong Special 
Administrative Region“. 
(3) Osvobození od vízové povinnosti platí pouze pro držitele pasu „Região 
Administrativa Especial de Macau“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: [19]   
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Příloha  6: Přehled vízových dokladů 
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Zdroj: [58]
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Příloha  7: Seznam států, jejichž státní příslušníci mohou pobývat v tranzitním 

prostoru mezinárodního letiště na území ČR pouze na základě víza typu B 

 
Alžírská demokratická a lidová republika 
Bangladéšská lidová republika 
Čadská republika 
Egyptská arabská republika 
Etiopská federativní demokratická republika 
Ghanská republika 
Guinejská republika 
Indická republika 
Irácká republika 
Íránská islámská republika 
Islámský stát Afghánistán 
Jemenská republika 
Jordánské hášimovské království 
Kamerunská republika 
Kazašská republika 
Konžská demokratická republika 
Kyrgyzská republika 
Libanonská republika 
Liberijská republika 
Libyjská arabská lidová socialistická džamáhírie 
Maliská republika 
Marocké království 
Mauritánská islámská republika 
Nigerijská federativní republika 
Nigerská republika 
Pákistánská islámská republika 
Republika Guinea-Bissau 
Republika Pobřeží slonoviny 
Republika Sierra Leone 
Senegalská republika 
Somálská republika 
Srílanská demokratická socialistická republika 
Stát Eritrea 
Stát Palestina 
Súdánská republika 
Syrská arabská republika 
Turecká republika 
Turkmenistán 
Uzbecká republika 
 
Seznam států, jejichž občané mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního 
letiště na území ČR pouze na základě uděleného letištního víza, stanoví vyhláška 
Ministerstva vnitra ČR č. 86/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 45/2003 Sb., vyhlášky 
č. 446/2005 Sb. a vyhlášky č. 13/2007 Sb. 
 
Zdroj: [56]  
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Příloha  8: Přehled vydaných víz v rámci států Schengenské dohody v letech 2004 a 2008 

 
Vydaná víza  Vydaná víza Vydaná víza Vydaná víza Vydaná víza Vydaná víza Nevydaná víza Vydaná víza 

2004 
A B C 

VTL B 
VTL C A+B+C D "D+C" A+B+C+D   

A+B+C+VTL B+ 
VTL C+D+"D+C" 

AT 1 025 82 471 309 284 1 862 392 780 7 193 780 400 753 N.A. 403 395 
BE 2 280 3 166 130 280 1 537 135 726 22 525 1 724 158 251 40 432 161 512 
DE 42 439 38 268 2 045 481 0 2 126 188 269 188 0 2 395 376 256 768 2 395 376 
DK 35 403 64 412 222 65 065 0 0 65 072   65 294 
EL 401 7 928 315 853 101 954 426 136 66 814 4 492 954 35 616 594 912 
ES 4 726 22 098 498 642 7 191 525 490 225 393 0 750 883 76 808 758 074 
FIN 48 1 208 393 569 962 394 825 0 0 394 852 13 431 395 814 
FR 25 474 40 332 1 842 468 13 857 1 922 131 130 888 0 2 053 019 390 484 2 066 876 
IS 0 28 80 0 108 52 0 160 0 160 
IT 7 561 51 051 679 281 48 781 786 674 181 884 14 941 983 499 171 059 1 047 221 
LU 0 2 6 215 1 6 218 1 814 3 456 11 488 491 14 945 
NL N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.  N.A. N.A. N.A.  N.A. N.A. 
NO 0 1 304 60 680 48 61 959 3 810 N.A. 65 774 7 621 65 822 
PT 155 2 870 82 640 1 568 85 665 21 882 37 107 584 8 407 109 189 
SE 11 87 137 446 0 137 544 10 0 137 555 17 959 137 555 

Celkem 84 155 251 216 6 566 331 177 983 7 066 509 931 453 20 942 8 017 220 1 019 076 8 216 145 

Zdroj: [30], vlastní zpracování   
 

 

 0 – 1 000 

 1 000 – 50 000 

 50 000 – 200 000 

 200 000 – 1 000 000 

 > 1 000 000  
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Vydaná víza Žádosti  Vydaná víza Žádosti Nevydaná víza Vydaná víza Vydaná víza Vydaná víza Vydaná víza 

2008 
A B C C A+B+C A+B+C A+B+C VTL D "D+C" 

A+B+C+D+ 
VTL+"D+C" 

AT 71 999 343 081 N.A. 344 151 N.A. N.A. 1 118 20 867 12 219 378 355 
BE 1 060 7 055 172 886 209 235 181 000 217 853 36 853 1 245 26 033 3 724 212 002 
CZ 73 725 537 877 556 880 538 675 557 722 19 047 10 246 41 197 9 334 599 452 
DE 14 316 13 361 1 749 063 1910 715 1 776 740 1 929 663 152 932 61 259 138 471 0 1 976 470 
DK 2 337 78 687 84 012 79 026 84 382 5 123 265 0 0 79 291 
EE 0 138 98 290 100 549 98 428 100 687 2 259 82 421 0 98 931 
EL 129 6 308 643 145 668 542 649 582 684 760 31 351 81 328 38 880 17 452 787 242 
ES 1 301 17 624 783 081 919 971 802 003 940 775 104 545 6 050 251 108 0 1 059 161 
FIN 4 585 791 688 805 038 792 277 805 627 13 350 529 0 0 792 806 
FR 18 023 20 017 1 700 334 1858 887 1 738 367 1 941 535 203 167 158 062 165 945 0 2 062 374 
HU 23 18 586 295 684 311 401 314 232 331 116 71 769 1 288 13 614 0 329 134 
IS 0 304 892 1 146 1 196 1 454  258 0 59 2 1 257 
IT 2 183 21 827 1 179 113 1233 389 1 203 123 1257 612 54 489 41 566 190 197 128 619 1 563 505 
LT 1 32 835 210 046 214 435 242 882 246 964 4 082 644 6 062 0 249 588 
LU 0 2 5 625 5 879 5 627 5 881 244 0 5 294 5 926 
LV 0 1 679 129 203 136 308 130 882 138 328 446 1 922 2 986 0 135 790 
MT 2 86 30 628 32 778 30 716 32 873 2 157 0 4 235 635 35 586 
NL 4 658 5 653 325 763 365 205 336 070 376 881 36 618 11 373 337 26 170 373 950 
NO 1 2 560 105 622 114 196 108 183 116 790 8 607 14 3 967 0 112 164 
PL 15 21 704 483 524 501 570 505 216 522 404 17 188 3 772 167 852 10 725 687 565 
PT 39 2 124 110 668 124 112 112 831 126 340 5 616 696 17 602 32 131 161 
SE 12 97 205 735 234 403 205 844 234 403 18 538 3 490 567 185 210 086 
SI 0 3 518 94 854 99 627 98 372 103 219 4 847 1 047 477 0 99 896 
SK 0 2 859 76 681 78 907 79 540 81 606 3 024 1 822 2 756 82 84 200 
SW 7 16 10 641 4 103 10 664 4 105 1 458 64 1 450 58 12 236 

Celkem 41 849 180 999 10 162 811 10 571 288 10 385 627 10 842 980 797 968 387 882 1 095 088 209531 12 078 128 

Zdroj: [30], vlastní zpracování 
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Příloha  9: Jednotný formulář žádosti o udělení schengenského víza 
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Zdroj: [19]  
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Příloha  10: Rozhovory s žadateli o vízum a další důvody pro zamítnutí žádosti 

 
 
 

Francouzský konzulát v Kyjevě. K., věk 60 let, inženýr. Měl v úmyslu jet do 
Paříže navštívit svého syna, který tam je legálně zaměstnán. K. musel urazit 360 km 
dlouhou cestu ze svého domu na konzulát v Kyjevě. Po dvou hodinách čekání ve frontě 
byl informován zaměstnancem konzulátu, že jeho dokumentace potřebná k žádosti je 
nedostačující. K. se vrátil domů, aby doplnil chybějící dokumenty – potvrzení o pobytu, 
potvrzení o zaměstnání, rodný list svého syna, oddací list a list vlastnictví. Po měsíci se 
K. vrátil na konzulární úřad s doplněnou dokumentací. Jeho žádost byla zamítnuta, 
přestože doplnil chybějící dokumenty. Na otázku: „Jaké dokumenty chyběly?“, K. řekl: 
„Na to musíte přijít sami“. 
 
 
 

Muž, 32 let, podnikatel, ředitel společnosti, vystudovaná obor – manažer. 
Svobodný mládenec. Účel jeho cesty – návštěva rodiny (sestry a matky). Žádal o vízum 
na francouzském konzulátu v Minsku jako soukromá osoba. Jeho matka i sestra žijí 
legálně na francouzském území, sestra je zaměstnaná, matka nezaměstnaná. Francii už 
navštívil asi sedm nebo osmkrát. Řekl, že on ani jeho rodiny nikdy neměla problémy se 
zákonem. Nikdy nepracoval v žádném ze členských států EU. V cestovním pase měl 
předchozí víza do členských států EU. Žádost o vízum byla zamítnuta. Není znám důvod. 

 
 
 
Inženýr z Minsku, 51 let. Žádal o vízum na německém konzulátu jako 

reprezentant společnosti. Ženatý, má syna. Udržoval obchodní vztahy a od časů 
bývalého sovětského svazu cestoval mnohokrát do Německa. Obchodní cesty bývaly 
krátké – trvaly zhruba tři dny, jedenkrát měsíčně, což znamená dvanáct těchto cest za 
rok. Žadatel neměl v Německu žádné příbuzné, nikdy nepracoval v žádném ze členských 
států EU. Jeho syn rok studoval v EU, teď pracuje v Bělorusku ve společnosti, která 
nemá nic společného s otcovou. Syn měl vícenásobné vízum do Německa. Žadatel ani 
jeho příbuzní nikdy neměli problémy se zákonem v žádném ze členských států EU. 
V cestovním pase měl předešlá a nedávná víza do Německa, za období posledního roku. 
Jeho žádost byla zamítnuta.  

 
 
 
Skupina žen – Ukrajinské muzikantky ve věku 35 až 40 let. Přijely z Uzhorodu 

do Kyjeva (500 km), aby zde žádaly o vízum na dvoutýdenní výlet do Düsseldorfu. 
Všechny zpívají v profesionálním sboru a byly pozvány na kulturního centra 
v Düsseldorfu, aby zde uskutečnily koncert. Přijely do Kyjeva celkem třikrát doplnit 
chybějící dokumenty (zvací dopisy, potvrzení o zaměstnání a potvrzení o výši příjmu). 
Víza byla zamítnuta. Nebyl zde  žádný důvod pro zamítnutí. 
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Zamítnuté žádosti o vízum dle statusu žadatele
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Zdroj: [28]  
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Příloha  11: Vývoj zacházení s žadateli o vízum v některých členských zemích EU 

 

Zdroj: [31]   
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Podíl žadatelů, jež byli nuceni čekat v řadě
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