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1 ÚVOD 

Schengenskou dohodu a na ni navazující Schengenskou prováděcí úmluvu lze považovat za zásadní 

krok k nabytí jednoho ze základních cílů Evropské unie, a to volného pohybu osob, který je rovněž 

uznáván jako základní právo občanů EU. Tato svoboda představuje možnost překročit hranice své 

země bez jakýchkoliv omezení a právě dva výše uvedené právní akty položily základ pro mezivládní 

spolupráci v oblasti odstraňování kontrol na vnitřních hranicích Unie a zároveň posilování kontrol 

na hranicích vnějších. 

Poprvé došlo k odstranění hraničních kontrol v dubnu roku 1995, kdy nabyla účinnosti Schengenská 

prováděcí úmluva. Od té doby tak řidiči projíždějící vnitřní hranicí Schengenského prostoru poznají, 

že vjíždějí do jiného státu pouze podle modrých informativních značek se znakem EU a názvem 

daného státu. Od roku 1995 došlo k rozšíření Schengenu celkem šestkrát, takže v současné době je 

Schengenský prostor tvořen dvaceti osmi státy. Je důležité zdůraznit, že Schengenské spolupráce se 

neúčastní všechny státy Evropské Unie (Kypr, Rumunsko, Bulharsko) a naopak se jí účastní i některé 

země stojící mimo EU (Island, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko). 

Spolupráce členských států v oblastech, které spadají do kompetencí jednotlivých ministerstev vnitra, 

byla dlouhá léta tabu. Jelikož se jedná o „vnitřní“ záležitosti, nebyly země ochotny vzdát se správy 

určitých věcí, jež se dotýkaly státní suverenity. Nicméně problémy s terorismem, obchodování 

s drogami a lidmi či nekontrolovatelná migrace ve spojení s globalizací způsobily, že podobné aktivity 

začaly přesahovat hranice jednotlivých států a boj se zločinem si tak vyžádal mezinárodní spolupráci. 

Cílem diplomové práce bude charakterizovat způsob policejní spolupráce mezi jednotlivými státy 

Schengenského prostoru s důrazem na činnosti Evropského policejního úřadu. Dílčím cílem práce 

bude posoudit účel Europolu a způsob, jakým ovlivnil vstup České republiky do Schengenského 

prostoru vývoj kriminality u nás. K těmto cílům se vztahují následující hypotézy diplomové práce:  

1. Evropský policejní úřad je významným operačním centrem pro boj s kriminalitou v Evropské 

unii. 

2. Vstup České republiky do Schengenského prostoru zapříčinil nárůst kriminality u nás. 

Tato diplomová práce je rozdělena do tří kapitol, přičemž první část definuje pojem volný pohyb osob 

jak pracovníků, tak občanů Evropské unie. Následně vymezí historické souvislosti bezpečnostní 
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spolupráce v rámci Evropských společenství a také vymezí samotný Schengenský systém od jeho 

vzniku až po poslední rozšíření v závěru loňského roku. 

Ve druhé kapitole charakterizuji všechny potřebné dokumenty a postupy při přejímání 

schengenského acquis a následně definuje konkrétní dopady vstupu ČR do Schengenu. Část druhé 

kapitoly se také zaměří na problematiku tzv. Schengenského hodnocení. 

Závěrečná část diplomové práce, nazvaná Policejní spolupráce v Schengenském prostoru, 

charakterizuje problematiku přeshraniční policejní spolupráce při potírání zločinu s důrazem 

na činnosti Europolu a agentury FRONTEX. V této kapitole bude také definován Schengenský 

informační systém a právní základy policejní spolupráce. V závěru této části bude posouzen vliv, který 

mělo rozšíření Schengenského prostoru na vývoj kriminality v České republice i v Evropské unii. 

Při zpracování diplomové práce bude nejdříve použita vědecká metoda deskripce a zejména ve třetí 

kapitole pak metody komparace a dedukce. 

 



3 
 

2 HISTORIE BEZPEČNOSTNÍ SPOLUPRÁCE ES A 

SCHENGENSKÁ SPOLUPRÁCE 

O otázkách vnitřní bezpečnosti není v zakládajících smlouvách z roku 1951 a 1957 žádná zmínka. 

Cílem ESUO a Euratomu bylo bezpochyby zvýšit bezpečnost v Evropě a to prostřednictvím kontroly 

vojensky strategických surovin, ale bezpečnost každého členského státu zůstávala pod svrchovanou 

pravomocí státních orgánů jako jeden ze symbolů státní suverenity. Orgány policie, justice, 

informační služby a dalších složek, jež zajišťovaly bezpečnost státu, byly plně pod kontrolou státních 

orgánů. 

O intenzivnější a systematičtější bezpečnostní spolupráci v západní Evropě můžeme hovořit až od 70. 

let 20. století. Důvodů zintenzivnění spolupráce bylo několik. Jedním z nich byla roztříštěnost 

národních právních systémů, jež se vyznačovala tím, že každý členský stát uděloval tresty podle svých 

vlastních vnitrostátních trestních kodexů, jež se velice často a radikálně odlišovaly. Dalším důvodem 

byla také mobilita zločinců a zločineckých skupin, jež narůstala ruku v ruce s rozvojem vědy, techniky 

a infrastruktury. Rovněž k intenzivnější spolupráci přispěl nárůst aktivit anarchistických 

a teroristických skupin a produkce drog a obchodování s nimi. V důsledku těchto skutečností došlo 

k transformaci bezpečnostních rizik, tzn. to, co bylo dříve vnitrostátním problémem, jež mohl být 

řešen pouze vnitrostátními nástroji, se dostalo na mezinárodní scénu. Rovněž došlo k nárůstu 

bezpečnostní interdependence mezi jednotlivými státy. 

Z výše uvedených důvodů byla nutná spolupráce mezi státy.  O jejich vůli ke společnému řešení 

vzniklých problémů svědčí řada úmluv a konvencí, jež byly podepsány na půdě mezinárodních i 

regionálních organizací.  

Na mezinárodní úrovni byla v důsledku činností národních zločineckých seskupení uzavřena řada 

bilaterálních i multilaterálních dohod v celosvětovém měřítku. Příkladem je mezinárodní policejní 

organizace známá jako Interpol, jež začala fungovat již v roce 1923. Důvodem pro vznik mezinárodní 

organizace takého charakteru byly především rostoucí aktivity anarchistických skupin.  

Další organizací, jež se věnuje mnoha aspektům světové bezpečnosti a také poskytuje nástroje pro 

boj s organizovaným zločinem v mezinárodním měřítku je OSN. Na půdě OSN bylo podepsáno několik 

dohod, které podporovaly růst globální bezpečnosti. Příkladem je Konvence proti nelegálnímu 

obchodu s drogami a psychotropními látkami z roku 1988. Činnosti OSN jsou důležité z toho důvodu, 
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že Interpol se orientuje na trestní záležitosti a navíc bývá často přetížen. Kromě toho nemá jeho 

organizace struktury pro vyvíjení společné strategie.  

Vyjma ES je významnou evropskou regionální organizací Rada Evropy. V rámci Rady Evropy byla 

přijata celá řada úmluv, jejichž cílem je vytvoření základních prvků evropského právního a soudního 

prostoru. Proto mají tyto úmluvy velký vliv také na aktivity Evropské unie. Jako příklad lze uvést 

Evropskou konvenci o extradici z roku 1957, Evropskou konvenci o vzájemné právní pomoci 

v trestních záležitostech z roku 1959 nebo Konvenci o transferu odsouzených osob z roku 1983.  

Rada Evropy se však nevyznačovala jen vznikem konvencí, ale v jejím rámci také fungovalo několik 

organizací se specifickou činností. Za nejvýznamnější skupinu tohoto charakteru byla tzv. „Pompidou 

group“ (1971), která se orientovala na potírání drogové kriminality. V roce 1980 byla její agenda 

zařazena do ředitelství hospodářských a sociálních záležitostí při Radě Evropy, jejímiž účastníky bylo 

dvacet tři evropských zemí, z toho všech dvanáct členských států ES. Další organizací byla například 

„Policejní pracovní skupina zabývající se terorismem“ založena roku 1983 [2]. 

2.1 Aktivity ES v oblastech vnitřní bezpečnosti 

Od roku 1967 se začaly neformálně a nepravidelně uskutečňovat schůzky ministrů vnitra. Důvodem 

těchto schůzek bylo vzájemné poznání jednotlivých ministrů a ustanovení alespoň neformálních 

kontaktů jak na vertikální, tak na horizontální úrovni. Spolupráce probíhala výlučně mezi orgány 

jednotlivých členských států a byla vedena mimo právní a politický rámec ES. Postupem času se 

vykrystalizovalo pět oblastí, jež se staly předmětem zvýšeného zájmu mezivládní spolupráce v rámci 

ES: 

1. Volný pohyb osob (viz. kapitola 2.2) 

2. Víza a hraniční kontroly 

3. Imigrace a azylová politika 

4. Celní a policejní spolupráce 

5. Drogová problematika 

Víza a hraniční kontroly 

Tato problematika bezprostředně navazuje na volný pohyb osob, ale režim pohybu osob ze třetích 

zemí se od volného pohybu osob (občanů EU na území EU) odlišuje. Osoby ze třetích zemí bývají 

podrobeny důkladnější kontrole na vnějších hranicích a od některých je požadováno vízum. Pokud jde 

o otázku udělování víz, je toto téma nadmíru politicky citlivé, protože bezprostředně zasahuje 
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zahraniční politiku každého státu. O podmínkách vstupu a pobytu osob ze třetích zemí pojednává 

Schengenská prováděcí úmluva a Konvence o přechodu vnějších hranic členských států. 

Imigrační a azylová politika 

Problematika imigrační a azylové politiky se týká osob ze třetích zemí. V roce 1986 se uskutečnila 

v Londýně schůzka ministrů vnitra a jejím výsledkem bylo založení Ad hoc skupiny pro imigraci. Tato 

skupina se soustředila nejen na potlačení ilegální imigrace, ale na všechny s imigrací spojené aspekty, 

jež ohrožují bezpečnost, tj. terorismus, obchod s drogami, kontroly na hranicích, vízová a azylová 

politika. Hlavním mottem bylo umožnění svobody pohybu osob, ale nikoliv kriminálním živlům.  

Výsledkem činnosti této skupiny byla tzv. Dublinská konvence z roku 1990. Konvence stanovuje 

kritéria, jež určovala stát odpovědný za výkon opatření k udělení azylu žadatelům, kteří vstoupili 

na území EU. Hlavním pravidlem je jedna žádost o azyl pro celou oblast EU. Ustanovení této 

konvence nahradila obdobná ustanovení v Schengenských smlouvách. 

Policejní a celní spolupráce 

Policejní spolupráce byla realizována především v rámci skupiny TREVI1, jež byla zaměřena především 

na boj s terorismem a uskutečňovala se prostřednictvím výměny informací a zkušeností. Další forma 

spolupráce se odehrávala v mezích, jež stanovovaly Schengenské dohody, které rušily policejní a celní 

kontroly na vnitřních hranicích členských států a posilovaly kontroly na hranicích vnějších. Dosud 

nejvyšší formou policejní spolupráce se stal Europol (podrobněji viz. kapitola 4.3). Celní spolupráce 

byla ošetřena Neapolskou konvencí o spolupráci a vzájemné pomoci mezi celními správami z roku 

1967, kdy ES dokončovalo přípravy na vytvoření celní unie.  

Obchod s drogami 

V průběhu 60. let minulého století nabyl obchod s drogami takových rozměrů, že o nutnosti 

mezivládní spolupráce v boji proti němu nebylo pochyb. V rámci již zmíněného TREVI vznikla v roce 

1986 pracovní skupina Working group 3 (WG3), která se zabývala mj. i potíráním obchodu s drogami. 

Poté byl v roce 1989 založen výbor CELAD, který se věnoval aspektům spojeným s produkcí a užívání 

drog, např. v oblasti zdravotnictví. O rok později byla založena Evropská protidrogová jednotka se 

sídlem v Haagu a národními úřadovnami v jednotlivých členských státech. Fungovala do roku 1993 

jako předstupeň Europolu [2], [24]. 

                                                             
1 Terrorisme, Radicalisme, Extrémisme, Violence Internationale (TREVI) - Název pro informační spolupráci ministrů vnitra a 
justice států ES/EU, která byla založena v roce 1975 a působit začala v roce 1976. Jejím posláním byl boj proti 
mezinárodnímu terorismu a obchodu s drogami. 
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2.2 Volný pohyb osob 

Volný pohyb osob je základním pilířem jednotného prostoru, který Společenství budovalo od svého 

vzniku. Je nezbytnou podmínkou v zájmu propojení národních ekonomik členských států. V rámci 

volného pohybu osob nejde jen o pouhé přemisťování osob, ale zahrnuje také právo usazovat se, 

pracovat a žít ve kterémkoliv členském státě Evropské unie včetně práva nabývat majetek.  

Evropské právo definuje volným pohybem osob právo kdykoliv vycestovat bez povolení do jiného 

členského státu Unie a pobývat zde. Volný pohyb osob zde znamená realizaci myšlenek integrované 

Evropy na zrušení hraničních kontrol, volné přesídlování a usazování pracovníků a osob samostatně 

výdělečně činných, rozšíření pravidel svobody pohybu pro osoby, které neprovozují výdělečnou 

činnost a usnadnění volného pohybu uvnitř Unie. 

Zakládající smlouvy z 50. let původně zakotvovaly pouze záležitosti osob, jež hledaly práci. Základem 

volného pohybu osob se tak nejdříve stal volný pohyb pracovníků proto, že evropská integrace 

v rámci vytváření společného trhu začala právě touto skupinou. Volný pohyb pracovníků je upraven 

především: 

 články 45 – 55 Smlouvy o fungování EU 

 odvozenými akty evropského práva 

 příslušnou judikaturou Evropského soudního dvora 

Článek 45 SFEU stanoví, že v Unii je zajištěn volný pohyb pracovníků, který zahrnuje odstranění 

jakékoliv diskriminace mezi pracovníky členských států na základě státní příslušnosti, pokud jde 

o zaměstnávání, odměnu za práci a jiné pracovní podmínky.  

S výhradou omezení odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností a ochranou zdraví 

zahrnuje právo: 

a) ucházet se o skutečně nabízená pracovní místa 

b) pohybovat se za tím účelem volně na území členských států 

c) pobývat v některém z členských států za účelem výkonu zaměstnání v souladu s právními 

a správními předpisy, jež upravují zaměstnávání vlastních státních příslušníků 

d) zůstat na území členského státu po skončení zaměstnání za podmínek, které budou 

předmětem nařízení vydaných Komisí (Pikna, B. Prostor svobody, bezpečnosti a práva 

prizmatem Lisabonské smlouvy, str. 116) 
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Volný pohyb a pobyt je rovněž upraven článkem 45 Listiny základních práv EU, na níž odkazuje 

Lisabonská smlouva, a to v následujícím znění: 

1. Každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a bydlet na území členských států. 

2. Volný pohyb a pobyt může být, v souladu se Smlouvami přiznán státním příslušníkům třetích 

zemí oprávněně pobývajícím na území členského státu. (Listina základních práv Evropské 

unie, čl. 45) 

Z režimu volného pohybu osob ovšem existují dvě výjimky, kterými jsou veřejný pořádek, veřejná 

bezpečnost a ochrana zdraví a také zaměstnávání ve veřejné správě. 

Pokud jde o veřejný pořádek, veřejnou bezpečnosti a ochranu zdraví, tak v tomto případě lze omezit 

právo příjezdu a pobytu, jestliže přítomnost nebo chování občana Unie představuje skutečné 

a dostatečně závažné ohrožení některého ze základních zájmů společnosti. Komplementárními právy 

k této svobodě pohybu a pobytu jsou právo na vzdělání, bydlení, sociální zajištění, odborové sdružení 

a další. Tato práva se také vztahují na rodinné příslušníky osoby, jež požívá primární oprávnění 

svobody pobytu. Svobodu pohybu však neaplikují státní příslušníci třetích zemí. Právo volného 

pohybu 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. 

Článek 45 SFEU odst. 4 říká, že se tento článek nepoužije pro zaměstnávání ve veřejné správě. 

Otázkou, co se rozumí veřejnou správou, se Soudní dvůr EU v minulosti zabýval častokrát. Oblast 

veřejné správy musí být určena pro celou EU jednotně, aby členské státy nemohly rozsah volného 

pohybu omezovat nebo rozšiřovat podle toho, zda určité pracovní činnosti zařadí nebo nezařadí 

k veřejné správě. Směrodatný je funkcionální úhel pohledu a dle toho lze z pravidla volného pohybu 

osob v praxi vyjmout jen ta pracovní místa, která se zprostředkovaně nebo bezprostředně podílejí 

na výkonu svrchovaných pravomocí a na zajištění úkolů, které jsou pro univerzální zájmy státu či 

jiných veřejných korporací důležité [5], [9].  

Úprava volného pohybu pracovníků byla doplněna o zrovnoprávnění osvědčení odborných znalostí, 

jež jsou vydávány v jednotlivých členských státech. Vzájemné uznávání odborné kvalifikace 

představuje způsob překonávání omezení volného pohybu osob. Tato právní úprava říká, že osoba, 

jejíž kvalifikace byla uznána, má stejná oprávnění jako osoba, která tuto kvalifikaci získala 

v přijímajícím státě. K této problematice existuje množství judikatury Soudního dvora a také směrnic, 

jako např. obecná úpravu uznávání vysokoškolských diplomů (směrnice č. 89/48) nebo směrnice 

o obecné úpravě uznání profesních průkazů způsobilosti (směrnice č. 92/51). I tady se ale najdou 

výjimky ve prospěch některých tzv. regulovaných povolání nebo odborných činností, které vyžadují 
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v přijímacím státě určitou speciální kvalifikaci. V takovýchto případech mohou být stanoveny 

doplňující podmínky uznání.  

Svoboda pohybu osob je jedním ze stěžejních termínů problematiky justice a vnitřních věcí a zahrnuje 

dva komplementární pojmy, jež jsou obsaženy ve Smlouvě o fungování EU: 

 Článek 26: vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný 

pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu a naznačuje tak, že osoby nemají podléhat kontrole 

při překračování vnitřních hranic Unie 

 Článek 21: dává každému občanu Unie individuální právo svobodně se pohybovat na 

území členských států 

Zásada volného pohybu osob se zpočátku omezovala pouze na pracovníky a zaměstnance 

a zajišťovala jim rovné podmínky a nároky v otázkách zaměstnání, mzdy a pracovních podmínek. 

Postupně však bylo toto právo rozšířeno i na důchodce, studenty a osoby, které sice nejsou 

zaměstnány, ale mají dostatečné prostředky na živobytí a platí si zdravotní pojištění. Proces rozvoje 

Společenství si vyžádal definování práv v rámci občanství Unie, které bylo jako institut evropského 

práva zavedeno Maastrichtskou smlouvou z roku 1993.  

Institut občanství Unie tedy rozšířil právo usadit se v jiném členském státě na široké sociální 

spektrum občanů Unie. Zařadil sem například studenty, kteří hodlají v zemi studovat, osoby, které 

sice nepracují, ale mají dostatek finančních prostředků nebo nezaměstnané osoby, které si 

v členském státě hledají práci. Tito ale pouze na dobu potřebnou k vyhledání zaměstnání, která je 

stanovena individuálně členským státem.  

Občané Unie nepodléhají celní kontrole uvnitř Unie, nicméně členské státy mají možnost znovu 

zavést kontroly z bezpečnostních důvodů v případě podezření z pašování drog, převážení pornografie 

nebo pašování zbraní a střeliva [9], [40]. 

Směrnice o volném pohybu 

Směrnice č. 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat 

a pobývat na území členských států Unie, jež byla přijata v dubnu roku 2004, má zásadní význam. 

Směrnice mění některé právní předpisy týkající se volného pohybu osob. Z bezpečnostního pohledu 

je důležité, že tato směrnice nahrazuje původní směrnici č. 64/221/EHS o koordinaci zvláštních 

opatření týkajících se pohybu cizích státních příslušníků, přijatých z důvodů veřejného pořádku, 

veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví. Nová směrnice měla překonat předešlý odvětvový 
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a rozdrobený přístup k právu volného pohybu a pobytu a zpřehlednit tak výkon tohoto práva. Přitom 

také zohledňuje, že pokud má být právo všech občanů Unie svobodně se pohybovat a pobývat 

na území členských států vykonáváno v objektivně existujících podmínkách svobody a důstojnosti, je 

třeba toto právo zaručit také jejich rodinným příslušníkům, bez ohledu na jejich státní příslušnost.  

Směrnice stanovuje, že občané Unie by měli mít právo pobývat v hostitelském členském státě až 

po dobu tří měsíců, přičemž nepodléhají žádným faktickým podmínkám či formalitám. Při pobytu 

delším než tři měsíce podléhá právo pobytu občanů Unie v hostitelském členském státě určitým 

podmínkám a to z toho důvodu, aby se nestaly zátěží pro tamní systém sociální pomoci. Členské státy 

mají v takovémto případě právo vyžadovat od občanů Unie registraci u příslušného orgánu v místě 

pobytu. Tyto osoby musí rovněž prokázat, že mají pro sebe a své rodinné příslušníky dostatečné 

prostředky a také musí mít zdravotní pojištění [9], [40].  

2.2.1 Volný pohyb pracovníků 

Zajistit volný pohyb pracovních sil v rámci EU a zamezit jakékoli diskriminaci založené na státní 

příslušnosti zaměstnance je dlouhodobým cílem EU. Jsou zde zamýšleny především disproporce 

v odměnách za vykonávané zaměstnání a v pracovních podmínkách. Státní příslušník členského státu 

EU je oprávněn získat zaměstnání na území jiného členského státu a požívá stejných práv jako ostatní 

státní příslušníci tohoto státu.  Členský stát, ve kterém se žadatel z jiného členského státu uchází 

o práci, musí vydat povolení k pobytu na základě jeho občanského průkazu nebo pasu.   

Pracovníkem je ten, kdo během určité doby vykonává pro jiného dle jeho pohybů činnosti, za které 

dostává úhradu. Volný pohyb pracovníků znamená, že každý státní příslušník kteréhokoliv členského 

státu může na svrchovaném území jiného členského státu zahájit a vykonávat výdělečnou činnost 

ve mzdovém nebo platovém poměru a to se stejnými právy a povinnostmi jako příslušníci daného 

státu.  

Členské státy EU-15 vyjádřily během rozšiřovacího procesu obavy z možného masivního přílivu 

žadatelů o práci na svůj pracovní trh, proto jim bylo umožněno v rámci rozšířené EU zavést 

přechodná omezení v oblasti pracovní mobility. Volný pohyb pracovníků mohl být omezen 

maximálně na sedm let od vstupu nových členských států do EU, tj. od 1. května 2004. Přechodné 

období bylo rozděleno na časové úseky dle schématu 2+3+2 a před uplynutím každého z nich měly 

členské státy  EU-15 povinnost informovat Komisi, zda hodlají i nadále uplatňovat omezení či nikoli.  
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Státy původní EU 15 nemohou zavádět žádná další zpřísňující opatření vůči občanům nových 

členských států, než jaká byla dohodnuta před podepsáním přístupové smlouvy, k čemuž došlo 

16. dubna 2003. 

Zavedení přechodného období je vnitřní záležitostí každého členského státu. Občané nových 

členských států, pro které platí dočasné omezení, smí pracovat na území státu, jenž omezení 

uplatňuje, pouze na základě pracovního povolení. Přechodné období se nevztahuje na Kypr a Maltu. 

Nové členské státy zaujaly společné stanovisko a po dohodě si vzájemně otevřely pracovní trhy. 

Přechodná omezení se nevztahují na oblasti podnikání a studia.  

Členské státy EU 15 lze rozdělit dle jejich přístupu k volnému pohybu pracovních sil do tří skupin. 

Finsko, Řecko, Irsko, Itálie, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie otevřely své pracovní trhy 

novým členským státům ihned. Belgie, Dánsko, Lucembursko a Francie se rozhodly pro postupné 

odstranění omezení. Pouze Německo a Rakousko pokračovaly v přechodném období a své trhy plně 

otevřely až 1. května 2011 [5], [42]. 

2.3 Schengenská dohoda 

Schengenskou dohodu lze označit jako vyústění těsnější spolupráce mezi některými členskými státy 

Společenství, které měly snahu urychlit kontroly na společných hranicích. Byly to státy, jež k sobě 

měly velmi blízko a to jak z ekonomického, tak z kulturního hlediska – země Beneluxu, Francie 

a Německo. Jejich vzájemné hranice se vyznačovaly vysokou frekvencí pohybu, a proto bylo zapotřebí 

usnadnit jejich přechod za účelem zvýšení komfortu občanů daných zemí. Po tomto volali nejen 

turisté, ale také podnikatelské subjekty.  

Schengenská dohoda byla také reakcí na vnitřní vývoj Společenství, většinou spojený s volným 

pohybem osob, ale také na vnější vlivy. Pět členských států tímto způsobem zareagovalo 

na vzrůstající intenzitu podnětů zevnitř i vně a pokusilo se o dohodu. Dohoda s názvem Dohoda mezi 

vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky 

o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích byla podepsána 14. 6. 1985 v Schengenu. 

Vesnice Schengen byla vybrána symbolicky proto, že se u ní stýkají hranice Německa, Francie 

a Lucemburska. Z dnešního pohledu má Schengenská dohoda především politicko-historický význam, 

protože umožnila zahájení celého procesu. 
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Obrázek 2.1 Geografické umístění města Schengen 

 

Zdroj: Schengen, www.mapy.cz, vlastní úprava 

Události před podpisem Schengenské dohody 

Jak již bylo uvedeno, byla schengenská dohoda reakcí na vzrůstající intenzitu podnětů zevnitř i vně 

Společenství.  

Vnější podněty byly jednak celosvětové, ale také spočívaly ve vývoji samotného Společenství. 

Z hlediska celosvětového se jednalo především o narůstající migrační pohyby. Evropu zasáhla vlna 

intenzivnějších migrací příslušníků různých národnostních skupin, ať už její původ měl ekonomické 

nebo politické příčiny. Nejvýznamnějším vnějším impulsem však bylo přijetí Jednotného evropského 

aktu (1987). Zahájení spolupráce mezi členskými státy, které by usnadnilo realizaci volného pohybu 

zboží, služeb, kapitálu a osob tak, jak byla JEA deklarováno, se jevilo jako nutné. Mimo to však bylo 

potřebné dohodnout se i na otázkách vstupu, pohybu a usídlování osob ze třetích zemí a dalších 

otázkách s tím souvisejících.  

Vnitřní podněty spočívaly ve spolupráci pěti sousedících států ES. Jak již bylo řečeno, zpočátku se 

projektu usnadnění kontrol na společných hranicích účastnilo pouze pět zemí – země Beneluxu, 

Německo a Francie. Mezi těmito státy existovaly úzké kulturní, politické i ekonomické vazby, které se 

mimo jiné také odrážely v intenzivním využívání vzájemných hranic.  

Přijetí systémového opatření předcházely bilaterální smlouvy. Např. státy Beneluxu, které od roku 

1948 tvořily celní unii, podepsaly v roce 1962 Smlouvu o extradici a vzájemné asistenci v trestních 

záležitostech. Francie a Německo podepsaly v roce 1977 Pařížskou konvenci o policejní spolupráci 

http://www.mapy.cz/
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na francouzsko-německých hranicích a v roce 1984 Saarbrückenskou dohodu o usnadňování kontrol 

jednotlivců na společných hranicích. Saarbrückenská dohoda bývá často označována za předchůdce 

schengenské spolupráce. Byla uzavřena v důsledku stávkové pohotovosti evropských dopravců kvůli 

nekonečným frontám na hraničních přechodech mezi Francií a Německem. Dohoda předpokládala 

postupné zrušení kontrol na jejich společných hranicích a uplatnění principu volného pohybu zboží 

a osob. 

V roce 1985 těchto pět zemí podepsalo příslušnou dohodu. Ačkoliv se jednalo o členské státy 

Evropského hospodářského společenství, vznikla tato dohoda mimo právní a politický rámec 

Společenství. Ostatním členským zemím však zůstávala otevřená.   

Cíle schengenské dohody 

Hlavním a konkrétním cílem dohody bylo postupné odstraňování kontrol na společných hranicích 

signatářských států. Schengenská dohoda měla přispět k usnadnění vytvoření skutečné zóny volného 

pohybu, přičemž tím zároveň mělo dojít k oslabení bezpečnosti utvářejícího se Schengenského 

prostoru. Ta ale měla být posílena prostřednictvím odpovídajících mechanismů. Schengenská dohoda 

ve své preambuli také hovořila o snaze upevnit solidaritu mezi národy, k čemuž mělo odstranění 

překážek volného pohybu přispět [2], [19].  

2.3.1 Obsah Schengenské dohody 

Schengenská dohoda z roku 1985 obsahuje pouze 33 článků, není tedy příliš rozsáhlá. Signatářské 

země rozhodly, že pro platnost dohody není nutná ratifikace, která by v případě negativního vývoje 

mohla celý proces zastavit. Dohoda vstoupila v platnost dnem po podpisu, tj. 15. 6. 1985 

a obsahovala krátkodobá a dlouhodobá opatření, jež měla vstoupit v platnost buď od 1. 7. 1985, 

nejpozději však do 1. 1. 1986 v případě krátkodobých opatření a do 1. 1. 1990 v případě 

dlouhodobých opatření.  

a) krátkodobá opatření 

Krátkodobá opatření jsou dohodou kategorizována na: 

 pohyb osob 

 silniční přepravu 

 železniční přepravu 

 vnitrozemskou lodní dopravu 
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Výhody volného pohybu osob se vztahují nejen na příslušníky signatářských zemí, ale také 

na příslušníky všech členských států ES. Osobní vozidla měla být kontrolována „zrakovou kontrolou“ 

a ani namátkové kontroly neměly narušovat plynulost odbavování. Také měla být zřizována společná 

kontrolní stanoviště dvou sousedících států a policejní a celní orgány signatářských států měly úzce 

spolupracovat především v boji proti trestné činnosti. 

V oblasti silniční přepravy mělo dojít ke zrychlení upuštěním od některých dosud prováděných 

kontrol nebo jejich převedením do vnitrozemí. Rovněž měla být provedena harmonizace systémů 

udělování povolení v silniční přepravě zboží pro příhraniční pohyb. 

Pro železniční přepravu bylo dohodnuto, že signatářské země budou spolupracovat se svými 

železničními společnostmi, aby společně dosáhly zkrácení čekací doby na hraničních přechodech. 

Ve vnitrozemské lodní dopravě bylo stanoveno, že smluvní strany harmonizují provozní hodiny a dny 

celnic na společných hranicích. 

b) dlouhodobá opatření 

Dohodou bylo stanoveno, že smluvní strany usilují o odstranění kontrol na společných hranicích 

a o jejich přesunutí na vnější hranice. K tomuto účelu bylo nezbytné harmonizovat příslušné právní 

a správní předpisy a přijmout doplňující opatření na ochranu bezpečnosti. K dlouhodobým opatřením 

byly také zařazeny otázky týkající se usnadnění celního odbavování zboží. Smluvní strany měly mimo 

to také zkoumat způsob, jakým je možné harmonizovat uvnitř ES nepřímé daně. (Schengenská 

dohoda, čl. 26) 

V době podpisu první schengenské dohody bylo zřejmé, že obecná prohlášení a obecně stanovené 

cíle, které dohoda obsahovala, nezaručují jejich efektivní naplnění v praxi. Proto bylo naprosto 

žádoucí vytvoření doprovodné smlouvy obsahující nejenom naprosto konkrétní opatření, ale i cesty 

k jejich dosažení.  Také bylo potřeba nějakým způsobem zakotvit vytvářený Schengenský prostor 

do systému Evropských společenství. Mimo to také začaly přicházet signály od některých členských 

států, že by měly zájem připojit se k přijatým jednáním [2]. 
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2.4 Schengenská prováděcí úmluva 

Schengenská prováděcí úmluva neboli Úmluva k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 

o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích byla podepsána dne 19. června 1990, 

rovněž v městečku Schengen. Podepsalo ji původních pět signatářských zemí, které již v roce 1985 

předpokládaly vypracování akčního programu, který tímto dostal podobu prováděcí úmluvy, tzv. 

Schengenu dva. 

Podpisu Schengenské prováděcí úmluvy předcházela náročná a složitá vyjednávání. Původní záměr 

byl podepsat úmluvu v roce 1989, ale pád Berlínské zdi a další očekávání ohledně událostí 

na přelomu 80. a 90. let minulého století posunuly podpis o jeden rok. Tento posun však nezpůsobily 

pouze změny ve střední a východní Evropě, ale také neshody mezi budoucími signatáři. Neshody se 

týkaly operací zahraničních policejních skupin na území jiných států nebo šlo také o dohady ohledně 

umístění centrálního úřadu Schengenského informačního systému (podrobněji viz. kapitola 4.2). 

Posun vpřed byl zaznamenán v březnu roku 1990, kdy státy dospěly k dohodě ve sporných 

záležitostech. Například došlo k ratifikaci Konvence Rady Evropy o ochraně osobních dat, která byla 

důležitá pro zavedení národních databází a jejich legislativní ochranu a azylová politika měla být 

prováděna s ohledem na Ženevskou konvenci o statutu uprchlíků. Cesta k podpisu úmluvy byla volná. 

Schengenská prováděcí úmluva měla za cíl především zabezpečit: 

 zrušení kontrol osob i zboží na vnitřních hranicích včetně letišť a přístavů 

 posílení kontrol na vnějších hranicích 

 zlepšení organizace a zvýšení účinnosti spolupráce mezi národními systémy policejními, 

soudními, celními a dalšími správními orgány 

 zřízení Schengenského informačního systému jako společného pátracího a informačního 

systému na pomoc při potírání kriminality 

 postupnou harmonizaci některých důležitých postupů týkajících se hlavně společné 

vízové a azylové politiky, problematiky zbraní a střeliva, soudní spolupráce v trestních 

věcech (Pikna, B. Prostor svobody, bezpečnosti a práva prizmatem Lisabonské smlouvy, 

str. 220) [2], [3], [33] 
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2.4.1 Obsah Schengenské prováděcí úmluvy 

Schengenská prováděcí úmluva je strukturovaná do několika hlav, jež se věnují komplexněji pojatým 

problémům, které umožňují vytváření schengenského prostoru a jeho bezpečnosti. Obsahuje osm 

hlav a také Závěrečný akt, který obsahuje několik společných prohlášení a Zápis obsahující několik 

jednostranných prohlášení.  

Hlava I. je věnována sjednocení použitých pojmů. Hlavním cílem je předejít případným 

nesrovnalostem a co možná nejvíce ujasnit výklady článků úmluvy tak, aby se zamezilo dohadům 

o jejich významu. Jakákoliv nejednota by mohla způsobit neefektivnost vynaloženého úsilí. 

Hlava II. je zaměřena na výčet opatření, jež souvisí s odstraněním kontrol na vnitřních hranicích. Tato 

opatření jsou rozdělena do několika okruhů: 

 překračování vnitřních hranic 

 překračování vnějších hranic 

 vízová politika 

 podmínky pro pohyb cizinců 

 udělování povolení k pobytu či jeho odepření 

 příslušnost k projednávání žádostí o azyl2 

Policii a bezpečnosti je věnována Hlava III. Je zaměřena především na policejní spolupráci v několika 

blíže specifikovaných oblastech. Podstatná část této hlavy upravuje výměnu informací mezi 

policejními složkami smluvních stran. Úmluva poprvé zavádí významný druh policejní spolupráce a to 

je sledování a pronásledování. Sledování se týká osoby podezřelé z účasti na trestném činu, na něž se 

vztahuje vydání. Stát musí o takové sledování předem podat žádost druhé smluvní straně. Pokud tato 

souhlasí, sledování provádí její policisté. O pronásledování hovoříme tehdy, jestliže osoba, podezřelá 

z taxativně vyjmenovaných trestných činů, se snaží uprchnout na území jiného státu. V takovém 

případě může být tato pronásledována i na tomto území policisty ze země, ve které ke zločinu došlo, 

nicméně zjištění totožnosti nebo zatčení přísluší policistům státu, na jehož území pronásledování 

probíhá. Institut náhlého pronásledování je významný, protože při něm dochází k prolomení výsostné 

státní suverenity jiné země. Musí být ale splněny přesně stanovené podmínky před i po skončení 

pronásledování. 

                                                             
2 Tato část byla nahrazena Dublinskou konvencí. 
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Druhá část třetí hlavy se věnuje soudní spolupráci v trestních věcech. Týká se především rozsahu 

poskytované právní pomoci, zákazu dvojího trestu, vydávání osob, předávání výkonu trestních 

rozsudků atd.  

Hlava IV. nese název „Zřízení schengenského informačního systému (SIS)“. Zřízení SIS je významným 

počinem úmluvy, protože signatáři se zavázali zřídit a udržovat společný informační systém. Tento 

systém má zpřístupňovat nejen informace o osobách a věcech, které jsou v úmluvě taxativně 

vymezeny, ale cílem SIS je také chránit veřejný pořádek a veřejnou bezpečnost. SIS je jedním 

z nejvýznamnějších nástrojů a záruk k zajištění vnější bezpečnosti poté, co byly odstraněny kontroly 

na vnitřních hranicích. 

Jedné ze svobod volného trhu, a to přepravě a pohybu zboží, je věnována hlava V. Cílem této kapitoly 

je prostřednictvím přijatých opatření zabránit bezdůvodnému narušování pohybu zboží přes vnitřní 

hranice. Příkladem takových opatření je zjednodušení celních kontrol, které by měly probíhat pokud 

možno až ve vnitrozemí a to společně s formálními kontrolami spojenými se zákazy a omezeními.  

Hlava VI. o ochraně dat byla zařazena v souvislosti s předáváním osobních údajů o osobách 

evidovaných v příslušných národních registrech orgánům jiných států a s automatizovaným 

zpracováváním osobních údajů, zejména v rámci SIS. K údajům mohou mít přístup jen přesně určené 

osoby a mohou je využít jenom ke stanoveným účelům.  

Hlavou VII. zřídila úmluva zvláštní Výkonný výbor. Cílem tohoto výboru je dohled nad řádným 

uplatňováním této úmluvy. Každá smluvní strana je ve výboru zastoupena jedním zástupcem, kterým 

je obvykle ministr odpovědný v dané zemi za provádění úmluvy. 

Hlava VIII. obsahuje závěrečná ustanovení, která zakotvila Schengenskou úmluvu do systému 

Společenství. Důležitý je vztah úmluvy ke komunitárnímu právu, neboť výkon všech ustanovení 

obsažených v úmluvě musel být v souladu s právem Společenství [3].  

2.4.2 Ratifikace, implementace a vztah Smlouvy o EU a Schengenských dohod 

Ačkoliv byla Schengenská prováděcí úmluva podepsána 19. 6. 1990, její vstup v platnost se protáhl 

o celých pět let. Důvodem byly různé neshody, mj. míra přísnosti drogových a imigračních politik, 

rostoucí náklady na zdokonalování letišť, nedůvěra mezi členskými vládami, kritika demokratického 

deficitu aj. Ratifikační proces se zdržel zejména díky Francii, která úmluvu ratifikovala jako první, ale 

následně ji začala zpochybňovat a byla ústavně přešetřována kvůli neslučitelnosti s již existující 

francouzskou jurisdikcí. Teprve v červenci 1991 bylo rozhodnuto, že Schengenská prováděcí úmluva 

není s francouzskou ústavou v rozporu. Další problém nastal v Dánsku, kde státní rada nedoporučila 
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parlamentu ratifikaci s tím, že Schengenská úmluva odporuje jiným přijatým úmluvám na půdě 

mezinárodních organizací, nedostatečně řeší azylovou politiku, ochranu osobních dat a neexistuje 

tribunál, který by na implementaci smlouvy dohlížel. 

Systém Schengenských smluv vstoupil v platnost až 26. 3. 1995. Od podpisu první Schengenské 

dohody tedy uplynulo celých deset let. Již v době, kdy byla Schengenská úmluva podepsána, započala 

jednání o revizi zakládajících smluv v rámci mezivládní konference. Tato konference vedla k přijetí 

Smlouvy o Evropské unii, která vstoupila v platnost 1. 11. 1993. Mezitím se řada Schengenských 

ustanovení dostala do Maastrichtské smlouvy nebo také do agendy EU v podobě přijatých směrnic.  

Vztah mezi Schengenskými dohodami a Maastrichtskou smlouvou byl sledovanou otázkou, protože 

vztah obou těchto „systémů“ byl vzhledem k obdobné problematice často nejasný. Mezi oběma 

systémy je několik rozdílů. Prvním viditelným rozdílem je počet účastníků. Zatímco Smlouva o EU byla 

podepsána všemi tehdejšími členskými zeměmi, Schengenské dohody pouze skupinou pěti států. 

Dalším rozdílem je praktický rozměr schengenského systému a teoreticko-instituciální rámec Smlouvy 

o EU. Schengenský systém se koncentruje na rozvoj horizontálních kontaktů mezi jednotlivými 

autoritami určenými k prosazení legislativy, zatímco Smlouva o EU sleduje více výstavbu vertikálních 

struktur, jako je např. Europol. 

Nicméně navzdory těmto rozdílům a formální nezávislosti obou dokumentů se Schengenské dohody 

a Smlouva o EU vyvíjely do značné míry paralelně. Předpokládalo se, že signatáři Schengenské 

dohody se postupně stanou všechny členské státy. Státy, které se neúčastnily schengenského 

systému, s ním byly fakticky již předem spojeny, a to vzhledem k podpisu Dublinské úmluvy. Ta je 

závazná pro všechny členské státy a její obsah je ve stručnější podobě součástí ustanovení 

Schengenské prováděcí úmluvy. Druhým důležitým propojením je také to, že ustanovení 

Schengenských dohod jsou platná pouze za předpokladu, že jsou v souladu s právem ES. Takže 

v případě, že mezi sebou členské státy uzavřou úmluvy s cílem vytvořit prostor bez vnitřních hranic, 

musí být znění Schengenských dohod upraveno tak, aby byly v souladu s těmito úmluvami [2], [3], 

[4], [9]. 
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2.5 Schengenský systém po Amsterodamu 

Amsterodamská smlouva byla podepsána 2. 10. 1997 na zasedání Evropské rady během 

nizozemského předsednictví EU a po nezbytné ratifikaci ve všech členských zemích vstoupila 

v platnost dne 1. 5. 1999. Ačkoliv nebyla tato smlouva v době svého podpisu odborníky považována 

za dohodu, která by vyřešila některé naléhavé otázky trápící EU již delší čas, přinesla celou řadu 

podstatných změn. 

Pro Amsterodamskou reformu je charakteristické rozdělení původní oblasti justice a vnitra na oblast 

volného pohybu osob na straně jedné a na oblast budování prostoru svobody, bezpečnosti a práva 

na straně druhé. Velkou změnou v rámci prvního pilíře a struktury EU bylo převedení azylových, 

vízových a přistěhovaleckých otázek, spolupráce v občanskoprávních záležitostech v oblasti 

spravedlnosti, jakož i ochrany vnějších hranic EU právě pod první pilíř, tedy na nadnárodní úroveň. 

Do pěti let po nabytí účinnosti Amsterodamské smlouvy došlo k plné aplikaci volného pohybu osob. 

Dalším významným krokem byla inkorporace Schengenských dohod do acquis communautaire.  

Inkorporace schengenského systému do legislativy Unie vytvořila první praktický příklad vyšší formy 

spolupráce. Byl vytvořen nový třetí pilíř, policie a trestní věci a přinesl odlišnosti v aplikaci 

komunitární legislativy na členské a nečlenské státy. Všechny kandidátské státy totiž musely převzít 

schengenské acquis jako celek, bez možnosti sjednat výjimky. Platilo pro ně, že otázky bývalého 

třetího pilíře a Schengen jsou součástí acquis communautaire a jako takové jsou právně závazné 

i pro ně. Staré členské státy k schengenským dohodám přistupovaly postupně, ovšem na rozdíl 

od kandidátských zemí, měly možnost sjednání výjimek [2], [4].  

Protokol o začlenění Schengenského acquis do rámce EU 

Amsterodamská smlouva přinesla pojem schengenské acquis, který tvoří: 

1. Dohoda podepsaná dne 14. června 1985 v Schengenu mezi vládami států Hospodářské unie 

Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování 

kontrol na společných hranicích. 

2. Dohoda podepsaná dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, 

Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím 

a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 

o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích s příslušným závěrečným aktem 

a společnými prohlášeními. 
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3. Protokoly a dohody o přistoupení k dohodě z roku 1985 a prováděcí dohodě z roku 1990, 

které byly uzavřeny s Itálií (podepsané dne 27. listopadu 1990 v Paříži), Španělskem 

a Portugalskem (podepsané dne 25. června 1991 v Bonnu), Řeckem (podepsané dne 

6. listopadu 1992 v Madridu), Rakouskem (podepsané dne 28. dubna 1995 v Bruselu) 

a Dánskem, Finskem a Švédskem (podepsané dne 19. prosince 1996 v Lucemburku) 

s příslušnými závěrečnými akty a prohlášeními. 

4. Rozhodnutí a prohlášení Výkonného výboru zřízeného prováděcí dohodou z roku 1990 

a akty k provedení dohody, které byly vydány orgány, na něž výkonný výbor přenesl své 

rozhodovací pravomoci. Součástí Amsterodamské smlouvy je také Protokol o začlenění 

schengenského acquis do rámce EU. (protokol o začlenění schengenského acquis do rámce 

Evropské unie, příloha Schengenské acquis) 

Součástí Amsterodamské smlouvy je Protokol o začlenění schengenského acquis do rámce EU. Tento 

protokol stanovuje, že co již bylo vytvořeno či schváleno v rámci Schengenu, se nyní stane pro třináct 

signatářských států součástí Smluv o EU. Spojené království a Irsko, které nejsou stranami 

Schengenských dohod, tak nejsou dosavadním platným právním ani věcným rámcem Schengenu 

vázány, přičemž každý z těchto dvou států bude moci přistoupit buď k části, nebo i ke všemu, co již 

bylo v rámci Schengenu dosaženo. Zároveň platí, že oba státy se mohou účastnit přijímání jakéhokoliv 

nového návrhu dokumentu či opatření, které budou na schengenském systému stavět a to 

za podmínek stanovených v Protokolu. 

Protokol také deklaruje cíl schengenské spolupráce, kterým je dále prohloubit evropskou integraci 

a zejména umožnit Unii rychleji se rozvinout v prostor svobody, bezpečnosti a práva. K tomuto účelu 

umožňuje Protokol využít rovněž v rámci Schengenu možnosti užší spolupráce mezi některými 

členskými státy podle Smluv o EU s tím, že tento postup má být aplikován pouze jako poslední 

možnost. Signatářské státy Schengenských dohod mohou tedy mezi sebou navázat užší spolupráci 

v rámci těchto dohod a navazujících dokumentů Schengenského aquis. Tato spolupráce se 

uskutečňuje v institucionálním a právním rámci Evropské unie a při respektování příslušných 

ustanovení obou smluv. Aplikace schengenského acquis či použitelnost jednotlivých dokumentů 

a ustanovení jsou možné jen v té míře, v jaké jsou slučitelné s Evropskou unií a právem Společenství, 

přičemž Schengenský protokol fakticky čerpá ze zásad flexibility. 

Implementace acquis Schengenu byla prakticky i nadále věcí Schengenské skupiny. Avšak byla to celá 

Rada, tj. všech patnáct členů Evropské unie, kdo jednomyslně rozhodl o tom, co má být příslušnou 

právní základnou pro každý z dokumentů Schengenského acquis, které byly přesunuty do Smluv o ES 
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a EU. Žádná část schengenského procesu tudíž po Amsterodamu neexistuje mimo rámec Smluv o ES 

a EU [27], [28].  

2.5.1 Pozice Dánska, Velké Británie, Irska a přidružených zemí 

Velká Británie a Irsko jsou země, které schengenské dohody nepodepsaly i přesto, že se signatářskými 

zeměmi spolupracují v konkrétních bodech. Velká Británie má svůj status potvrzen nejen 

v přiložených protokolech, ale také v článku č. 60 Smlouvy o ES revidované Amsterodamskou 

smlouvou. Ačkoliv obě tyto země Schengenské dohody nepodepsaly, mohou o připojení 

k schengenskému systému kdykoliv požádat. Rada o jejich přistoupení rozhoduje hlasováním, 

přičemž je dle čl. 4 Protokolu nutno dosáhnout jednomyslnosti. 

Mimo Velkou Británii a Irsko má specifické postavení také Dánsko. Toto sice je signatářem 

Schengenských dohod, ale zároveň si vyhradilo právo svobodně rozhodovat o začlenění jejich 

konkrétních částí pod I. pilíř. Rozčlenění problematiky justice a vnitra na ustanovení s právním 

základem v Hlavě IV Smlouvy o ES a v Hlavě VI Smlouvy o EU má tak pro Dánsko specifický význam. 

V případě aktů, jejichž právním základem je Hlava IV Smlouvy o ES, si Dánsko zachovává vůči ostatním 

smluvním stranám Schengenské úmluvy stejná práva a povinnosti jako před tímto určením. Pokud 

ovšem ustanovení vycházejí z Hlavy VI Smlouvy o EU, má Dánsko stejná práva a povinnosti jako 

ostatní smluvní strany Schengenské dohody.  (Protokol o začlenění schengenského acquis do rámce 

EU, čl. 3) 

Součástí Protokolu je rovněž úprava týkající se Islandu a Norska, která stanovuje, že se tyto země 

stávají při realizaci schengenského systému přidruženými státy. Rovněž stanovuje, že musí být 

zvláštní úmluvou upraveny vztahy mezi těmito zeměmi a Irskem a Velkou Británií. Dle článku 

7 Protokolu musí být také zvlášť ošetřeny podmínky začlenění schengenského sekretariátu 

do Generálního sekretariátu Rady. 

Článek 8 Protokolu stanovuje, že schengenský systém je při jednání s kandidátskými zeměmi 

považován za součást acquis communaitare, a proto je dodržován v celém rozsahu [4], [27].  
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2.6 Schengenský hraniční kodex 

Schengenský hraniční kodex je nařízení, kterým je stanoven kodex Společenství o pravidlech 

upravujících příhraniční pohyb osob. Nařízení bylo přijato v únoru 2006 k provedení opatření dle ex-

článku č. 62 Smlouvy o ES. Dle nařízení je hlavním účelem ostrahy hranic: 

 zabránit nedovolenému překračování hranic 

 čelit příhraniční trestné činnosti 

 přijímat opatření proti osobám, které překročily hranice nezákonně 

Kodex se vztahuje na všechny osoby, jež překračují vnitřní nebo vnější hranice členských států. 

Ochranu hranic však netvoří pouze kontroly osob na hraničních přechodech, ale také analýza rizik 

pro vnitřní bezpečnost a analýza hrozeb, které mohou mít vliv na bezpečnost vnějších hranic. Proto je 

nezbytné stanovit podmínky, kritéria prováděcích pravidel, jimiž se budou kontroly na hraničních 

přechodech a ostraha hranic řídit. Konkrétně kodex stanovuje: 

 neprovádění opatření na ochranu hranic ve vztahu k osobám překračujícím vnitřní 

hranice mezi členskými státy EU 

 pravidla, kterými se řídí opatřením na ochranu vnějších hranic ve vztahu k osobám 

překračujícím tyto hranice členských států Unie 

Vnitřními hranicemi se dle Kodexu rozumí společné pozemní hranice členských států včetně říčních 

a jezerních hranic, letišť členských států pro vnitřní lety, námořní, říční a jezerní přístavy členských 

států pro pravidelná trajektová spojení. Vnějšími hranicemi se potom rozumí pozemní hranice včetně 

říčních a jezerních hranic, námořní hranice a letiště, říční přístavy, námořní přístavy a jezerní přístavy 

členských států, pokud nejsou vnitřními hranicemi. 

Schengenská pravidla dávají každému státu právo i nadále provádět policejní opatření za účelem boje 

s kriminalitou a nelegální migrací. Kontroly osob za tímto účelem a související policejní opatření ale 

nemají za hlavní cíl ochranu hranic, nejsou systematická a mají namátkový charakter. 

Operativní spolupráci a vzájemnou pomoc členských států v oblasti ochrany hranic koordinuje a řídí 

Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států zřízená 

Nařízením č. 2007/20043.  

                                                             
3 Nařízení Rady č. 2007/2004 ze dne 26. Října 2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších 
hranicích Evropské unie 
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Schengenský hraniční kodex stanovuje výjimky pro Dánsko, Velkou Británii a Irsko v otázkách 

závaznosti a použitelnosti. Co se týče Islandu a Norska, rozvíjí předmětné nařízení příslušná 

ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené mezi Radou a Islandskou republiku 

a Norským královstvím o přidružení těchto zemí k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského 

acquis. 

Na základě pozitivního výsledku referenda bylo rovněž Švýcarsku umožněno zavést příslušné 

schengenské acquis a to se tak stalo 12. prosince 2008 členem schengenského prostoru. 

Lichtenštejnsko, které tvoří se Švýcarskem od roku 1923 celní unii, muselo být za situace 

očekávaného vstupu jeho souseda do Schengenu „povýšeno“ na stát přidružený k prováděním 

schengenského acquis. Zůstala tak zachována absence hraničních kontrol. 

Všechny osoby podléhají minimální kontrole. Jejím účelem je zjištění totožnosti na základě 

předložení cestovních dokladů. Minimální kontrola je pravidlem pro osoby požívající právo Unie 

na volný pohyb podle kvalifikační směrnice4, která se vztahuje též na Evropský hospodářský prostor 

a Švýcarsko. Minimální kontrola spočívá v rychlém a jednoduchém ověření platnosti dokladu 

a v ověření výskytu známek pozměnění nebo padělání. 

Na druhé straně jsou při vstupu a výstupu státní příslušníci třetích zemí podrobeni důkladné 

kontrole. U pobytů, jejichž délka nepřekročí za období šesti měsíců dobu delší než tři měsíce, platí 

pro vstup příslušníků třetích zemí následující podmínky: 

a) zdůvodní účel a podmínky předpokládaného pobytu a mají zajištěny dostatečné prostředky 

pro obživu na dobu pobytu, nebo jsou schopni si tyto prostředky legálně opatřit 

b) nejsou osobami vedenými v SIS, jimž má být odepřen vstup 

c) nejsou považováni za hrozbu pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost, veřejné zdraví nebo 

mezinárodní vztahy kteréhokoliv z členských států 

V případě, že státní příslušník třetí země nesplňuje všechny podmínky vstupu, jež jsou vymezeny 

v článku 5 Kodexu, odepře se této osobě vstup na území členských států. Tímto není dotčeno 

uplatnění zvláštních ustanovení, která se týkají práva na azyl a mezinárodní ochranu či vystavování 

dlouhodobých víz. Vstup lze odepřít pouze na základě zdůvodněného rozhodnutí, které uvádí přesné 

důvody odepření. Osoby, kterým byl odepřen vstup, mají právo na odvolání. 

V návaznosti na schengenský hraniční kodex bylo Evropskou komisí přijato v listopadu 2006 

doporučení, kterým se zavádí Praktická příručka pro příslušníky pohraniční stráže, tzv. schengenská 

                                                             
4 Směrnice 2004/38/ES 
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příručka. Příručka obsahuje faktické informace potřebné pro výkon povinností pohraniční stráže, jako 

jsou seznamy hraničních přechodů, vzory cestovních dokladů apod. [8], [9].  

2.7 Rozšiřování Schengenské spolupráce 

26. března 1995 se zrušení kontrol na společných hranicích kromě původních 5 signatářských zemí 

Schengenské dohody z roku 1985 (tj. Německa, Francie, Belgie, Nizozemska a Lucemburska) týkalo 

rovněž Španělska a Portugalska. 

K Schengenské prováděcí úmluvě se velmi brzy připojily další státy. V roce 1990 to byla Itálie a o dva 

roky později Řecko. Na skutečné plné zapojení do schengenské spolupráce si však oba státy musely 

ještě několik let počkat. Itálie kontroly na vnitřních hranicích plně zrušila společně s Rakouskem 

v roce 1998 a Řecko v roce 2000. Obdobná několikaletá pauza mezi formálním a praktickým vstupem 

do schengenského prostoru se ostatně týkala rovněž všech dalších kol rozšíření Schengenu. 

Dne 28. dubna 1995 připojilo svůj podpis k Schengenské prováděcí úmluvě Rakousko, 19. prosince 

1996 následovalo Dánsko, Finsko a Švédsko. Vzhledem k praxi prováděné na základě Severské 

pasové unie bylo třeba vyřešit důsledky vyplývající ze zapojení těchto států do schengenské 

spolupráce pro Norsko a Island, vůči kterým také platila léta používaná pravidla velmi úzké vzájemné 

spolupráce spočívající mj. v odstranění povinnosti vykazovat se při přechodu společných hranic 

cestovním pasem. 

Otázka zapojení Norska a Islandu do schengenské spolupráce byla vyřešena formou zvláštní dohody 

o přidružení, která znamenala rozšíření schengenského prostoru poprvé o nečlenské státy EU. 

Ke zrušení kontrol na hranicích s pěti severskými státy došlo po ověření splnění nezbytných 

podmínek v roce 2001. 

Od roku 2000 se připojily k Schengenské dohodě také Velká Británie a Irsko, ty se jí však účastní 

pouze v rámci vybraných bodů (viz. kapitola 2.5.1) 

Dne 21. prosince 2007 se součástí Schengenu stalo najednou 9 členských států EU: Česká republika, 

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

12. prosince 2008 se počet členských států zvýšil na 27, když do Schengenu vstoupilo Švýcarsko. 

K zatím poslednímu rozšíření došlo 19. prosince 2011 vstupem Lichtenštejnska a došlo ke zvýšení 

počtu členských států na 28. 
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Jakýkoli další nový schengenský stát musí úspěšně absolvovat schengenské hodnocení, které musí 

konstatovat splnění všech schengenských pravidel a připravenost na zrušení hraničních kontrol a plné 

provádění schengenského acquis. 

V současné době o vstup do Schengenu usilují 3 státy. Kypr již absolvoval část schengenského 

hodnocení, pro jeho pokračování čeká na zprovoznění Schengenského informačního systému druhé 

generace (SIS II).  

Dalšími dvěma státy jsou Bulharsko a Rumunsko. Tyto státy podepsaly Schengenskou prováděcí 

úmluvu 1. ledna 2008, přičemž jejich hodnocení připravenosti bylo zahájeno na podzim 2008. Ačkoliv 

oba státy usilovaly o vstup do Schengenu v první polovině roku 2011, ze zasedání ministrů vnitra, 

které se konalo ve dnech 9. – 10. června 2011, vyplynulo, že se zatím další rozšiřování Schengenu 

konat nebude. Mezi státy, které s rumunským a bulharským začleněním do schengenského prostoru 

dlouhodobě nesouhlasí, patří především Francie a Německo, které doprovází i Finsko, Švédsko, 

Nizozemsko nebo Belgie a to i přesto, že obě země splňují veškeré technické požadavky na vstup. 

O poznání hůře si ale vedou v potírání korupce a boji proti organizovanému zločinu. To jsou oblasti, 

na něž nejčastěji poukazuje právě Francie. Paříž má navíc v živé paměti problémy spojené s 

kočovnými rumunskými Romy, které v roce 2010 začala hromadně vracet do země jejich původu. 

Šestice odpůrců proto požaduje vyčkat na hodnotící zprávu Evropské komise, která je pravidelně 

zveřejňovaná v rámci tzv. mechanismu pro spolupráci a ověřování pokroku, jež má oběma zemím 

pomáhat s odstraňováním nedostatků v inkriminovaných oblastech [10], [11], [31]. 

Obrázek 2.2Rozšiřování Schengenu – aktuální stav 

 

Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/SchengenAgreement_map.png 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/SchengenAgreement_map.png
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Tabulka 2.1 Aktuální stav Schengenu 

 

 

Členské země EU, které 

jsou součástí Schengenu 

Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, 

Finsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, 

Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, 

Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, 

Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, 

Švédsko, Lichtenštejnsko 

 

Členské země EU, které 

jsou součástí Schengenu 

částečně 

 

 

Irsko (od roku 2002) a Velká Británie (od 

roku 2000). 

 

Země, které jsou 

součástí Schengenu a 

nejsou členy EU 

 

 

Island, Norsko a Švýcarsko 

Členské země EU, které 

dosud nesplňují kritéria 

pro přijetí Schengenu 

 

 

Kypr, Rumunsko a Bulharsko 

Zdroj: http://www.euroskop.cz/742/sekce/aktualni-stav/, vlastní úprava 

http://www.euroskop.cz/742/sekce/aktualni-stav/
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3 VSTUP ČESKÉ REPUBLIKY DO SCHENGENU 

V prosinci roku 2007 se Česká republika plně zapojila do schengenské spolupráce. V noci z 20. 

Na 21. prosince byly zrušeny kontroly na vnitřních hranicích. O čtyři měsíce později, 30. března 2008, 

byly zrušeny také kontroly na mezinárodních letištích v rámci letů uvnitř rozšířeného Schengenu.  

Vstup do schengenského prostoru představoval završení desetileté intenzivní přípravy, v průběhu 

které Česká republika harmonizovala činnosti svých orgánů odpovědných za vnitřní bezpečnost 

s činností orgánů členských států Schengenu. V roce 2003 přijala ČR Schengenskou strategii, kterou 

potvrdila v únoru 2007 přijetím Strategie vlády v oblasti zapojování do schengenského prostoru 

pro rok 2007. Novější verze dokumentu zohledňovala aktuální vývoj v procesu rozšiřování 

schengenského prostoru a v souladu s rozhodnutím Rady EU z prosince 2006 stanovila jako cílové 

datum zrušení kontrol na vnitřních pozemních hranicích na 31. prosince 2007 a pro zrušení kontrol 

na mezinárodních letištích nejpozději na poslední březnový den v roce 2008. Pro co nejlepší přípravu 

na schengenskou spolupráci přijala Česká republika v rámci své strategie rozhodnutí v maximálním 

možném rozsahu zavádět nepovinná schengenská pravidla do každodenní praxe co nejdříve. Již před 

vstupem do Schengenu proto bylo například možné, aby čeští policisté pokračovali v pronásledování 

podezřelé osoby i na území Německa nebo Rakouska.   

Od roku 2001 vláda každoročně připravovala Zprávu o připravenosti České republiky k převzetí 

schengenského acquis, jejíž poslední verzi schválila v dubnu 2007. O plném vstupu ČR 

do schengenského prostoru rozhodla Rada EU 6. prosince 2007. Na základě tohoto rozhodnutí zrušila 

ČR 21. prosince hraniční kontroly podél celé své hranice se soudními státy [43]. 

3.1 Rozšiřování schengenské spolupráce o nové členské státy 

Deset nových členských států, které vstoupily do EU dne 1. května 2004, bylo povinno aplikovat 

v souladu se Smlouvou o přistoupení k Evropské unii schengenské acquis uvedené v čl. 3 odst. 1 jejího 

Aktu o podmínkách přistoupení. Tato část někdy bývá také nazývána Schengenské acquis I. kategorie. 

Zbývající část schengenského acquis, tedy Schengenské acquis II. kategorie, mohla být prováděna 

podle článku 3 odst. 2 až na základě jednomyslného rozhodnutí Rady EU. 

O vstupu nového členského státu do schengenského prostoru, tj. o plném převzetí schengenského 

acquis a o zrušení kontrol na vnitřních schengenských hranicích, mohla rozhodnout Rada teprve poté, 
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co bylo podle platných schengenských postupů pro hodnocení ověřeno, že podmínky nezbytné 

pro uplatnění všech předmětných částí acquis byly v daném novém členském státě splněny. 

Z hlediska termínu rozšíření Schengenu o další státy sehrál důležitou roli Haagský víceletý program 

pro posílení svobody, bezpečnosti a práva v EU přijatý Evropskou radou v listopadu 2004. Tento 

program vyzývá Radu, Komisi a členské státy, aby přijaly veškerá nezbytná opatření umožňující 

odstranit co nejdříve kontroly na vnitřních hranicích, pokud budou splněny všechny požadavky 

na uplatňování schengenského acquis a poté, co v roce 2007 začne fungovat Schengenský informační 

systém druhé generace. Evropská rada dále uvedla, že hodnocení týkající se provádění acquis 

nesouvisejícího se SIS II by mělo být zahájeno v první polovině roku 2006. 

Rada pro spravedlnost a vnitřní věci pověřila dne 2. prosince 2004 svou pracovní skupinu Hodnocení 

Schengenu (SCH-EVAL) přípravou zprávy, která jí umožní konstatovat, jestli předběžné podmínky 

pro uvedení ustanovení schengenského acquis v platnost budou ve státech, které tato ustanovení 

neuplatňují nebo je neuplatňují plně, splněny. Pracovní skupina SCH-EVAL tímto získala mandát 

i pro provedení hodnocení připravenosti nových členských států na plné zapojení do schengenské 

spolupráce. 

Pracovní skupina SCH-EVAL následně připravila za účelem zajištění hladkého a souvislého 

schengenského hodnocení nových členských států scénář a časový harmonogram prezentací 

a návštěv. Během těchto mělo být plnění schengenských standardů zkoumáno v praxi. Spouštěcím 

mechanismem se stala prohlášení nových členských států o připravenosti k zahájení schengenského 

hodnocení. 

Česko, Polsko, Maďarsko, Slovensko a Slovinsko deklarovaly svou připravenost zahájit hodnotící 

proces nesouvisející se Schengenským informačním systémem od 1. ledna 2006. Estonsko, Lotyšsko 

a Litva oznámily připravenost na hodnocení k 1. květnu 2006, shodně učinily také Kypr, ten však 

s výjimkou hodnocení letišť, námořních přístavů a vízové praxe, a Malta, ta s výjimkou hodnocení 

letišť a přístavů, jejichž hodnocení se uskutečnilo v roce 2007 [26]. 
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3.2 Příprava ČR na přijetí acquis v oblasti justice, vnitřních záležitostí a 

Schengenu 

Na základě rozhodnutí schengenského Výkonného výboru byla v roce 1998 zřízena tzv. Stálá 

hodnotící komise, která podle struktury Schengenské prováděcí úmluvy vypracovávala hodnotící 

zprávy o plnění závazků schengenského acquis. Tyto zprávy dokumentovaly pokrok kandidátských 

zemí a identifikovaly nedostatky s tím, že určovaly i cesty k jejich odstranění. Česká republika zřídila 

mezirezortní Pracovní skupinu pro schengenskou spolupráci, která měla koordinovat přípravu všech 

ministerstev a ústředních orgánů při přijímání schengenského acquis.  

Protože se vstupem ČR nedošlo k současnému vstupu do Schengenského prostoru, vydala EU v roce 

2001 dokument nazvaný Schengenské acquis a rozšíření, ve kterém rozděluje acquis na dvě kategorie 

v závislosti na tom, zda je či není závislé na připojení k SIS. Schengenské acquis I. kategorie musela 

Česká republika splnit již ke dni vstupu do EU, zatímco pro schengenské acquis II. kategorie platil 

referenční rok 2006.  

Proces přebírání schengenského acquis probíhal v rámci strategie ČR pro přípravu na provádění 

acquis EU, která byla určena následujícími dokumenty: 

 Poziční dokument ČR 

 Dodatečné informace k pozičnímu dokumentu 

 Schengenský akční plán 

 Národní program přípravy ČR na členství v EU 

 Přístupové partnerství (1998, 2001) 

 Pravidelné zprávy Evropské komise o ČR 

 Příslušná usnesení vlády ČR [2], [44] 

3.2.1 Přístupové partnerství5 

Přístupové partnerství z roku 1998 obsahovalo kromě určení nástrojů pro technickou a finanční 

pomoc EU a určení realizace předvstupní pomoci také krátkodobé a střednědobé priority partnerství. 

Z oblasti justice a vnitřních záležitostí spadal do krátkodobých priorit rozvoj účinného zajištění hranic, 

do střednědobých priorit v zásadě totéž, ale navíc rozvinuto o zavedení migrační politiky, reformy 

azylových postupů, boj proti drogám a organizovanému zločinu, sladění vízové politiky s EU 

                                                             
5 Přístupové partnerství vyjednává Rada s každou kandidátskou zemí. Přístupová partnerství koordinují pomoc Společenství 
a stanovují priority pro každou oblast při adaptaci legislativy ES. Kandidátská země pak sestaví podrobný program pro 
osvojení Acquis Společenství, tj. zorganizuje implementaci daných priorit, stanoví časový rámec a označí lidské a finanční 
zdroje potřebné k dosažení určených cílů. 
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a harmonizace s mezinárodními konvencemi. K přístupovému partnerství byla v části „spravedlnost 

a vnitro“ připojena příloha, která upozorňovala na nezbytnost vyplnit některé mezery v národní 

legislativě, a to především v souvislosti s kontrolou migrace. Všechny identifikované nedostatky 

a návrhy na zlepšení se dotýkaly činnosti policie a soudnictví. 

Přístupové partnerství z roku 2001 revidovalo předchozí dokument a i nadále bylo základem 

pro řadu nástrojů, jejichž prostřednictvím kandidátské státy dostávaly pomoc na přípravy na členství 

v EU. V kapitole „spravedlnost a vnitro“ bylo uvedeno několik priorit, jako např. zajistit řádnou 

implementaci Schengenského akčního plánu, pokračovat v přípravě na budoucí účast v SIS nebo 

posilovat řízení kontroly na hranicích [2], [25].  

3.2.2 Schengenský akční plán 

V roce 2001 vypracovalo Ministerstvo vnitra v souladu s výzvou EU Schengenský akční plán (SAP). 

Hlavním smyslem tohoto dokumentu bylo ujistit Unii, že česká strana zná rozsah schengenského 

acquis, má přehled o splněných požadavcích, o nedostatcích, o plánech a o cestách k jejich realizaci či 

nápravě. SAP byl realizován pomocí implementačního dotazníku, který obsahoval podrobný přehled 

úkolů odpovědných orgánů a Zprávy o připravenosti ČR k převzetí schengenského acquis. V roce 2003 

byl Schengenský akční plán aktualizován. Nový SAP vycházel z původní verze a pokrýval veškeré 

schengenské a relevantní acquis, informoval o stavu jeho plnění, přiznal zpoždění některých úkolů 

a nabídl nástroje k jeho řešení. Mezi problémové záležitosti, které se nepodařilo zařídit včas, patřila 

výstavba Cizineckého informačního systému a kanceláře VISION. 

Struktura SAP 2003 korespondovala se strukturou předchozí verze. V rámci rušení kontrol 

na vnitřních hranicích musela Česká republika novelizovat celní zákon a přijmout zákon o celní správě 

společně s přijetím příslušných technických a personálních opatření. Rovněž bylo třeba novelizovat 

zákon o pobytu cizinců na území ČR a vést jednání se sousedními státy o režimu na společných 

hranicích. 

V květnu 2005 přijala vláda ČR aktualizovaný Schengenský akční plán ČR 2005, který zohledňoval 

dosažený stav implementace schengenského acquis a potřebu harmonizace států V4 při jejich 

přípravě na plné zapojení do schengenské spolupráce. SAP ČR 2005 byl využíván jako základní 

koncepční dokument v rámci hodnotící procedury.  

Schengenský akční plán 2005 zachovával kontinuitu strategie, kterou ČR dlouhodobě zastávala 

a která již byla základem pro původní verzi SAP ČR. Česká republika vycházela z přesvědčení, že 
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zrušení kontrol na vnitřních hranicích je principem schengenské spolupráce, a proto by měl být 

časový odstup v provádění acquis kategorie I a II co nejmenší [2], [22], [44].  

3.2.3 Národní program přípravy ČR na vstup do EU 

Národní program byl sepsán v roce 1998 jako odpověď na posudek Komise a jako reakce 

na Přístupové partnerství. Národní program byl pravidelně aktualizovaným programem, který 

analyzoval stav plnění kodaňských kritérii a ukazoval směr reforem potřebných k dosažení úspěšné 

harmonizace s normami EU. Dokument byl soupisem problémů, které bylo třeba do vstupu do EU 

vyřešit, a zároveň harmonogramem na jejich odstranění. Obvykle hodnotil stávající pokrok a 

plánoval, kterých záležitosti je třeba dotáhnout v krátkodobém či střednědobém horizontu. Národní 

program vycházel také z tzv. pozičních dokumentů, které byly připravovány jednotlivými resorty, jichž 

se přípravy na vstup do EU dotýkaly. Např. poziční dokument ministerstva vnitra pojednával o vstupu 

a pobytu cizinců na území ČR, azylové politice, policejní spolupráci, boji proti organizovanému zločinu 

a boji proti obchodování s drogami.  

Preambule Národního programu přípravy ČR na vstup do EU obsahovala úkoly s předností 

pozornosti, ke kterým patřila mj. reforma a zdokonalování veřejné správy včetně soudnictví a oblast 

justice a vnitra. Kapitola 24, která tuto problematiku upravovala, nesla podle kompetenčních 

příslušností ministerstva spravedlnosti a ministerstva vnitra název spravedlnost a vnitro. Kapitola byla 

rozčleněna do několika přehledných a stručných okruhů, kdy každý z nich obsahoval název tématu, 

oblast, ke které patřil, časový harmonogram, popis a návrh řešení, odhadované náklady a možnosti 

pomoci z EU. 

Úkolem s krátkodobým časovým horizontem do konce roku 1998 bylo plné zajištění hranic včetně 

vnější hranice EU. Tento úkol spočíval ve vypracování materiálu k hodnocení Slovenska ze strany EU 

a k identifikaci potřeb k zajištění vnější hranice. Ze střednědobého pohledu bylo žádoucí, aby 

v okamžiku vstupu České republiky do Evropské unie vstoupil v platnost schengenský systém ochrany 

vnějších hranic a výměny informací. Předpokládané náklady na zavedení schengenského systému 

včetně policejní spolupráce měly být značné. 

Usnesení vlády z října 1997 mělo napomoci v boji proti obchodu s drogami a proti rozrůstajícímu se 

organizovanému zločinu. V součinnosti s EU měly být zajištěny prostředky na implementaci některých 

ustanovení Berlínské deklarace, která byla výsledkem strukturovaného dialogu resortních ministrů 

členů EU a přidružených států. 
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Oblast soudnictví byla zařazena do krátkodobého i střednědobého horizontu. Problémy v této oblasti 

spočívaly především v přetíženosti soudů a z toho vyplývající poměrně dlouhé délce řízení, 

v některých případech také neodpovídající kvalifikaci soudců a v zatím malých zkušeností 

s komunitárním právem. Do určité míry představovaly problémy v soudnictví i nedostatky v jejich 

technickém vybavení. Soudní spolupráce v občanskoprávních věcech byla uvedena již se zřetelem 

k Amsterodamské smlouvě. Z toho důvodu musela Česká republika přistoupit k Luganské úmluvě 

o mezinárodní soudní příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanskoprávních 

a obchodních z roku 1988 a dalším úmluvám. Rovněž bylo zapotřebí přistoupit k těm úmluvám Rady 

Evropy, které byly relevantní pro třetí pilíř. 

V roce 1999 byl vypracován druhý Národní program. Členění témat, časový harmonogram, popis 

a návrh řešení, odhadované náklady a požadavky na pomoc z finančních fondů EU zůstaly zachovány. 

Druhý národní program byl rozšířen o právní úpravu ČR, která se vztahuje k daným tématům a její 

zhodnocení. Program také obsahoval seznam acquis a dalších závazných aktů, které jsou podstatné 

z hlediska aproximace a harmonizace práva. 

Hlavní body Národního programu z roku 1999 byly rozděleny podle příslušných ministerstev. V gesci 

ministerstva vnitra ČR to byly následující: 

 Plné zajištění hranice, včetně vnějších hranic EU 

o V oblasti vstupu a pobytu cizinců byla stávající právní úprava ČR shledána jako 

nedostačující a bylo potřeba ji přiblížit evropskému standardu 

 Azylová politika 

o V ČR byla do té doby řešena právní úpravou z roku 1990, která neodpovídala acquis 

přijatým EU. 

 Policejní spolupráce a boj proti organizovanému zločinu 

o Policejní spolupráce se týkala především ustanovení vyplývající ze Schengenských 

dohod, v podoblasti praní peněz bylo konstatováno, že česká legislativa 

je kompatibilní s právem EU. Nedostatečný boj s korupcí byl kritizován v prvním 

posudku Komise, proto byla stanovena priorita vypracovat program boje proti 

korupci a zavést jej do praxe. Nicméně legislativní základy byly shledány jako 

nedostatečné. ČR měla připravit podmínky pro fungování Národní jednotky Europolu 

a výměnu informací prostřednictvím styčných důstojníků. Boj proti obchodu 

s drogami byl podpořen novou právní úpravou platnou od ledna 1999. Zdůrazněna 

byla také potřeba průběžného policejního vzdělávání. 

 Další témata 
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V gesci ministerstva spravedlnosti ČR se jednalo o následující témata: 

 Posílení institucionální a administrativní kapacity 

o Prostřednictvím modernizace státní správy v oblasti justice a dotvoření systému 

správního soudnictví. 

 Soudnictví 

o Hlavní prioritou bylo zlepšení fungování soudního systému prostřednictvím jeho 

reformy. V programu byly vytyčeny hlavní směry reformy, např. rekodifikace 

procesních a hmotněprávních předpisů, přijetí zákona o soukromých exekutorech, 

zřízení soudcovské samosprávy a další. 

V roce 2001 byl vydán třetí Národní program, který opět obsahoval priority krátkodobého 

i střednědobého horizontu. Kapitola 3.8 nese název „spravedlnost a vnitro“ a podrobně se věnuje 

otázkám azylu, imigrační kontrole, policejní spolupráci, drogám, praní špinavých peněz a dalším 

záležitostem [2], [22].  

3.2.4 Poziční dokument ČR: Spolupráce v oblastech justičních a vnitřních věcí, 

Schengen 

Odpovědná ministerstva ČR vydala k jednotlivým kapitolám tzv. poziční dokumenty, v nichž 

vyjadřovala svá stanoviska k těmto otázkám. Kapitola 24. Spolupráce v oblastech justice a vnitřních 

věcí, Schengen byla v gesci Ministerstva vnitra. Spolugestory jsou zejména ministerstvo spravedlnosti, 

ministerstvo financí a Úřad vlády ČR. Poziční dokument byl Komisi předán 30. listopadu 1999, jednání 

o této kapitole začala v květnu 2000 a předběžně byla tato kapitola uzavřena na mezivládní 

konferenci mezi ČR a EU na úrovni ministrů zahraničních věcí v prosinci 2001. Poziční dokument 

obsahuje seznam zákonů a dalších dokumentů, které byly v ČR k záležitostem justice a vnitřních věcí 

již přijaty, nebo jejichž přijetí se v dohledné době chystalo. 

Obsah pozičního dokumentu 

A. MIGRACE – PŘIJETÍ, VYHOŠTĚNÍ, READMISE, AZYL 

V této kapitole poziční dokument konstatoval, že stávající legislativa upravující oblast pobytu cizinců 

je s relevantním acquis kompatibilní pouze částečně a je potřeba ji doplnit. V podstatě stejná situace 

byla v azylové politice. Nápravu v této oblasti sliboval připravovaný zákon o azylu, který nabyl 

účinnosti v roce 2001, avšak již od roku 1998 byly napravovány některé nedostatky kritizované Komisí 

v jejích zprávách, např. se přenesla odvolací funkce v azylovém řízení z policejního orgánu na orgán 



33 
 

civilní, bylo zřízeno dvouinstanční odvolací řízení a další. Také bylo konstatováno, že readmisní 

dohody uzavírané na bilaterální bázi mezi státy mimo EU respektují příslušné acquis EU. 

B. VNĚJŠÍ HRANICE A VÍZA, SCHENGEN 

Dokument konstatoval, že vízová politika bude harmonizována s právem EU v novém zákoně 

o pobytu cizinců, který nabyl účinnosti v roce 2001. Došlo ke zkvalitnění a modernizaci vízového 

procesu postupným propojováním českých zahraničních úřadů a Policie ČR prostřednictvím systému 

datových přenosů. 

C. DROGY, ORGANIZOVANÝ ZLOČIN 

Zákony a protidrogová politika byly v ČR přijaty již dříve, jejich kladné hodnocení se objevilo také 

ve zprávě Komise za rok 1998. Z koncepčního hlediska jsou přijímány programy protidrogové politiky 

většinou na dobu dvou let a poté jsou aktualizovány. Trestná činnost, která souvisí s oblastí drog, je 

potírána většinou prostřednictvím bilaterálních a multilaterálních smluv. 

Pro boj s organizovaným zločinem byl v roce 1994 zřízen Útvar pro odhalování organizovaného 

zločinu. Přijatá Koncepce boje proti organizovanému zločinu a jeho aktualizace významně přispívají 

k účinnosti tohoto boje. 

D. TERORISMUS, POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE 

ČR přistoupila k řadě mezinárodních smluv týkajících se terorismu. V této oblasti je za shromažďování 

informací odpovědná Bezpečnostní informační služba (BIS), která spolupracuje s určenými orgány 

Policie ČR. Větší naléhavost mezinárodní spolupráci v této oblasti dodaly události z 11. září 2001 

v USA. Česká republika sleduje zločinecké skupiny, jež jsou spojeny s mezinárodním zločinem, a také 

jsou identifikovány potenciální cíle teroristických akcí na našem území. 

E. SOUDNÍ SPOLUPRÁCE, CELNÍ SPOLUPRÁCE 

Spolupráce v oblasti soudnictví splňuje standardy členských zemí EU, z hlediska mezinárodního bylo 

uzavřeno mnoho bilaterálních smluv a Česká republika také přistoupila k celé řadě mezinárodních 

úmluv. Celní kontrola je v souladu s pravidly EU a je zajišťována pomocí metody analýzy rizik, která je 

založena na selektivní kontrole subjektů a zboží [2], [46].  
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3.2.5 Česká republika v hodnotících zprávách EU 

První posudek Komise nazván „Pravidelná zpráva Komise o pokroku České republiky na cestě 

ke vstupu“ byl uveřejněn v závěru roku 1998. Postup České republiky na cestě do EU nebyl ve zprávě 

hodnocen příliš pozitivně, byla jí vytčena celá řada nedostatků. V oblasti justice a vnitřních záležitostí 

bylo konstatováno, že se ČR této oblasti nevěnovala dostatečně a ve všeobecné harmonizaci dosáhla 

pouze omezeného pokroku. Celkově byly kroky ČR směrem k harmonizaci shledány jako velice 

sporadické. 

Komise rovněž podrobila kritice nečinnost v podobě nepřijatých zákonů pro hraniční a imigrační 

kontroly. Na druhou stranu v oblasti azylové a protidrogové politiky, v policejní a soudní spolupráci 

jsou jmenovány konkrétní opatření v podobě nových zákonů. Závěrečná doporučení byla poměrně 

naléhavá vzhledem k tomu, že vývoj v oblasti justice a vnitřních záležitostí se podle Komise značně 

zpomalil. Komise apeluje na zefektivnění kontrol na hranicích a přijetí příslušných opatření. Zvýšená 

aktivita byla shledána jako nutná pro všechny ostatní aspekty třetího pilíře. 

Druhý posudek Komise z roku 1999 kladně ohodnotil Národní program přípravy ČR na členství v EU, 

nicméně kapitola „justice a vnitřní záležitosti“ byla hodnocena značně kriticky. Téměř ve všech 

sledovaných oblastech byla nejvíce kritizována skutečnost, že se nepodařilo přijmout příslušné 

legislativní normy. Výstižně působilo konstatování v závěru této kapitoly, že slova musí být 

následována činy. Obecně lze říci, že pro oblast justice a vnitra nebyl posudek nijak zvlášť příznivý 

a za hlavního viníka byla označena nedostatečná činnost českých státních orgánů při přijímání nové 

legislativy, od které by se následná harmonizace teprve mohla odvíjet. 

Oproti tomu byl třetí posudek Komise za rok 2000 o poznání příznivější. Konstatoval, že potřebná 

právní úprava již byla v ČR přijata a vstoupila v platnost. Oproti předchozímu roku došlo 

k významnému pokroku v oblasti ochrany dat, v oblasti víz a v migraci. Menší pokrok byl však dosažen 

v kontrolách na hranicích, policejní spolupráci a v boji proti podvodům a korupci. 

Čtvrtý posudek Komise z roku 2001 byl strukturován stejně jako předcházející. Česká republika dle ní 

učinila další pokrok v oblasti ochrany osobních údajů, kontrol na hranicích, víz a migrační politiky. 

Došlo také k přesunu zodpovědnosti za pohraniční policii z okresní správy na krajskou úroveň, což 

bylo rovněž hodnoceno pozitivně. Trvale kritizována však zůstala oblast boje s korupcí, praní 

špinavých peněz, podvody spojené s činností administrativy a byrokracie, kde byl podle Komise 

zaznamenán minimální pokrok. 
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V páté zprávě Komise z roku 2002 byl pokrok za předchozí období hodnocen velmi pozitivně. Česká 

republika dle Komise již téměř dokončila proces přibližování se v oblasti legislativní a značně 

pokročila v oblasti institucionální a implementační. Nicméně hlavním nedostatkem stále zůstal boj 

s kriminalitou „bílých límečků“ a boj proti korupci obecně. 

V celkové hodnotící zprávě Evropské komise o přípravě ČR na členství v EU z listopadu 2003 

je obsaženo hodnocení vývoje před samotným vstupem. Plnění 24. kapitoly zprávy je hodnoceno jako 

převážně uspokojivé s tím, že je třeba vyvíjet další úsilí v bilaterální spolupráci a uzavírání 

readmisních dohod. Přípravy na přistoupení k SIS II postupují podle zprávy dle harmonogramu. 

Ochrana osobních údajů je považována za spolehlivou a migrační a azylová politika byla stejně jako 

ochrana hranic shledány jako uspokojivé, i přes drobné výhrady [2]. 

3.3 Přístup k SIS od 1. září 2007 

Pro plné zapojení do schengenské spolupráce a zrušení kontrol na vnitřních hranicích byl nezbytnou 

podmínkou přístup k Schengenskému informačnímu systému (SIS), který je společným nástrojem 

výměny informací o hledaných osobách a věcech mezi státy Schengenu. SIS obsahuje údaje o: 

 osobách, které mají být zatčeny za účelem předání na základě evropského zatýkacího rozkazu 

nebo vydání na základě extradiční smlouvy 

 cizincích, kterým má být odepřen vstup a pobyt na území Schengenu 

 pohřešovaných osobách 

 svědcích a o osobách předvolaných justičními orgány v rámci trestního řízení 

 osobách nebo vozidlech za účelem skrytých nebo zvláštních kontrol 

 věcech hledaných za účelem zabavení nebo zajištění důkazů v trestním řízení 

Data jsou do SIS vkládána jednotlivými státy a řídí se jasně stanovenými pravidly. Pro Schengenský 

informační systém platí striktní podmínky ochrany osobních údajů, jejichž dodržování je zajištěno 

důslednými kontrolními mechanismy. Každý jednotlivec má navíc právo požadovat informaci o tom, 

zda a jaké osobní údaje jsou o něm v SIS vedeny a z jakého důvodu byly do systému vloženy. 

Přestože Česká republika nebyla až do 21. prosince 2007 součástí Schengenu, její orgány získaly 

přístup k údajům vloženým do SIS tehdejšími 15 schengenskými státy již od 1. září 2007. Využívání SIS 

bylo umožněno díky projektu SISone4all vyvinutému Portugalskem za situace, kdy se na podzim 2006 

potvrdilo neodvratitelné zpoždění ve vývoji Schengenského informačního systému druhé generace, 

který byl do té doby považován za podmínku rozšíření schengenského prostoru o nové členské státy. 

Spuštění SIS v ČR a dalších 8 nových členských státech již čtyři měsíce před předpokládaným vstupem 
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do Schengenu bylo umožněno na základě rozhodnutí Rady EU, které přijala 12. června 2007 a které 

nabylo účinnosti první zářijový den. Ke stejnému datu byl účinný také právní předpis ČR, tj. zákon 

č. 170/2007 Sb., který s ohledem na SIS změnil řadu českých zákonů. Novelou prošel zákon o Policii 

ČR, trestní řád, cizinecký zákon, zákon o azylu, celní zákon, zákon o Celní správě, silniční zákon, zákon 

o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a zákon o ochraně osobních údajů. 

K datům uvedených SIS mají přístup pouze vybrané orgány, které SIS potřebují pro výkon svých 

zákonem stanovených činností. Nejvíce systém využívá Policie ČR při své každodenní činnosti, která 

provozuje národní část Schengenského informačního systému, tzv. N.SIS. Kromě toho také Policie ČR 

provozuje Národní centrálu SIRENE, která poskytuje doplňující informace k záznamům vedeným v SIS 

a ulehčuje mezinárodní komunikaci. Dalšími orgány, které mají možnost lustrovat data v SIS, jsou 

Celní správa, odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra a Ministerstvo dopravy. Přístup 

k údajům v SIS získaly také justiční orgány v rámci trestního řízení a zastupitelské úřady ČR během 

posuzování žádostí o víza. Ty však pouze nepřímo, tj. zprostředkovaně přes policii [46]. 

3.4 Projekt vnitřní hranice 

V schengenském prostoru je zaručeno všem osobám, které legálně pobývají na společném teritoriu, 

právo překračovat vnitřní hranice na kterémkoliv místě a kdykoliv, aniž by tyto osoby byly 

při překračování hranic podrobeny hraniční kontrole. Takové překračování hranic je nicméně 

regulováno národními předpisy ve vztahu k ochraně přírody a krajiny či vlastnickým právem případně 

dalšími omezeními obdobného charakteru. 

Hlavním předpokladem pro zajištění volného pohybu osob přes vnitřní hranice je ukončení hraničních 

kontrol a odstranění překážek na hraničních přechodech. Česká republika musela tedy vstupem 

do schengenského prostoru odstranit veškeré překážky bránící plynulému provozu na silničních 

přechodech na vnitřních hranicích. Jednalo se zejména o omezení rychlosti, která se nezakládala 

výlučně na hlediscích bezpečnosti silničního provozu. Rovněž však musela být ČR připravena zajistit 

nezbytná zařízení pro provádění kontrol v případě, že bude dočasně znovu zavedena ochrana 

vnitřních hranic. 

Z tohoto důvodu byl zahájen tzv. projekt vnitřní hranice. Tento projekt spočíval v provedení 

organizačních a technických opatření na hranicích v souvislosti s ukončením hraničních kontrol. 

Projekt byl rozdělen do několika fází, mezi které patří např. provedení kategorizace hraničních 

přechodů z hlediska současného provozu a dalšího využití, zpracování studie úprav na komunikacích 

protínajících státních hranice či vytvoření typových plánů pro dočasné znovuzavedení kontrol 

na vnitřních hranicích. Realizace všech opatření probíhala v několika fázích: 
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A. PRVNÍ ETAPA - DO KONCE ROKU 2007 

V rámci první etapy připravily odpovědné subjekty podklady pro změny na všech hraničních 

přechodech a zajistily na hraničních přechodech odstranění nevyužívaných závor, změnu dopravního 

značení na místech, kde to bezpečnost silničního provozu a aktuální situace dovolila. Zároveň byla 

zahájena stavební řízení dle studie Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Ředitelství 

silnic a dálnic, která byla fyzicky realizována v roce 2008. 

B. DRUHÁ ETAPA - ROK 2008 

Druhou etapu charakterizovala z hlediska stavebně-technického zejména opatření na hraničních 

přechodech na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy spojená s úpravou průjezdných pruhů 

na hraničních přechodech, případným zajištěním možnosti otáčení automobilů, odstranění některých 

velkých dopravních zařízení, odstranění zastřešení dle individuální situace na příslušném hraničním 

přechodu apod. 

C. TŘETÍ ETAPA - ROK 2009 

V poslední etapě došlo k provedení stavebně-technických úprav na všech zbývajících hraničních 

přechodech, zejména na silnicích II. a III. třídy. 

V rámci všech tří etap stanovilo Ministerstvo vnitra, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo financí 

postup pro nakládání s nemovitým majetkem na hraničních přechodech ve smyslu zákona 

č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Dle toho postupu 

měl být majetek, který byl označen jako potřebný pro další činnost na hraničních přechodech, 

převeden z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do příslušnosti hospodaření 

té organizační složky státu, která jej nadále bude užívat pro plnění svých úkolů. Pouze majetek, který 

by byl označen jako nepotřebný pro tuto specifickou činnost, by měl zůstat v příslušnosti hospodaření 

Úřadu, který s ním naloží podle příslušných ustanovení zákona o majetku ČR a jejím vystupování 

v právních vztazích [46]. 
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3.5 Visegrádská čtyřka a schengenská spolupráce 

V rámci předvstupních příprav došlo k oživení spolupráce mezi zeměmi V4, tj. mezi Českou 

republikou, Slovenskem, Maďarskem a Polskem. Ministři vnitra V4 vydali v září 2003 prohlášení, 

na jehož základě byla zřízena Pracovní skupiny Visegrádské čtyřky pro schengenskou spolupráci. 

Základním cílem bylo podle deklarace ministrů vnitra V4 „prověřit podmínky a modality společného 

podání žádosti o začlenění do schengenské spolupráce a zároveň vytvořit platformu pro vzájemnou 

spolupráci při přípravě států V4 na implementaci schengenského acquis“. Schůzky pracovních skupin 

se měly konat přibližně v tříměsíčních intervalech a schůzky ministrů vnitra alespoň jednou ročně.  

Na setkání dne 11. září 2003, které proběhlo za českého předsednictví v Praze, se ministři vnitra zemí 

V4 shodli na společné snaze o dosažení plného začlenění států V4 do schengenské spolupráce 

co nejdříve po vstupu do Evropské unie. V bodech 8 a 9 závěrečného prohlášení ministři souhlasili 

s pověřením příslušných expertů a vytvořením pracovní skupiny na úrovni zástupců ministra vnitra, 

která posoudí možnosti společného podání žádosti o plné provádění schengenského acquis.   

První jednání pracovní skupiny se uskutečnilo 21. října 2003 v Praze, další pak následovala 3. února 

2004, 14. dubna 2004 a 15. června 2004 rovněž v Praze. 

Na úvodním jednání si pracovní skupina stanovila úkoly vyplývající z desetibodového prohlášení 

a zahrnující zejména posouzení kompatibility Schengenských akčních plánů zemí V4. Na základě 

analýzy kompatibility SAP měla pracovní skupina zhodnotit, zda a za jakých podmínek by bylo možné 

podat žádost o začlenění do schengenské spolupráce v jednom termínu.  

Další body jednání byly věnovány vzájemné výměně informací o přebírání schengenských institutů 

před vstupem do EU, po vstupu do EU a po vstupu do Schengenu, dále o opatřeních zaměřených 

na eliminaci rizik po odstranění kontrol na budoucích vnitřních hranicích či o zavedení preferenčního 

režimu na hranicích pro občany EU/EEA-EFTA. Jednání zahrnovala i slaďování stanovisek pro diskusi 

o otázkách schengenského acquis v pracovních strukturách EU, zvláště pokud jde o proces budování 

Schengenského informačního systému II a budoucí postup schengenských evaluací.   

Na každém jednání pracovní skupiny probíhaly diskuse a vzájemné předávání informací 

o zkušenostech při přebírání schengenského acquis i o bilaterální spolupráci s ostatními státy. 

Delegace si vyměňovaly informace, které se týkaly zavedení opatření zohledňujících postavení 

občanů EU v otázce značení odbavovacích pruhů na hranicích a zavedení vhodných značek 

na vnějších a vnitřních hranicích EU.  
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Delegace se mimo jiné také shodly, že v procesu příprav na zapojení do Schengenu je žádoucí 

koordinovat aktivity států V4 při jednání ve strukturách EU. V období mezi jednotlivými setkáními 

pracovní skupiny byl společný postup organizován korespondenční formou.  

V rámci delegací docházelo k vzájemnému informování o svých pozicích k různým variantám 

navrhovaných scénářů pro přechod na Schengenský informační systém druhé generace. Protože 

existovala velmi úzká vazba mezi termínem pro integraci nových členských států a termínem pro plné 

zapojení do schengenské spolupráce, založily Expertní skupinu V4 pro SIS II, která s přihlédnutím 

k aktuálnímu stavu ve vývoji SIS II hledala optimální způsob přípravy na národní úrovni. Společně 

vypracovaný harmonogram možného postupu se stal významným příspěvkem pro harmonizaci 

Schengenských akčních plánů.    

Z prohlášení ministrů vnitra zemí V4 ze dne 13. září 2003 vyplynulo, že pro země Visegrádské skupiny 

zůstalo nejvyšší prioritou zprovoznění Schengenského informačního systému druhé generace 

a umožnění integrace nových členských států do tohoto systému v původně stanoveném termínu 

v roce 2006. Ministři vnitra se shodli na tom, že k realizaci dohodnutých opatření bude pod vedením 

předsednické země vytvořena společná skupina expertů, kterou budou tvořit vysocí státní úředníci 

zemí Visegrádské skupiny zodpovědní za přístupový proces k schengenskému systému [1], [26].  

3.6 Schengenské hodnocení 

Schengenské hodnocení je označení pro specifický hodnotící proces, kterým musí projít každý stát, 

jež usiluje o začlenění do schengenského prostoru. Prostřednictvím tohoto procesu se prověřuje 

úroveň připravenosti na plné převzetí schengenského acquis, ale i způsob uplatňování schengenských 

standardů v praxi, protože schengenské hodnocení absolvují také ty státy, které se na schengenské 

spolupráci již plně podílejí. 

V případě členských států, které jsou členy EU od května 2004, bylo schengenské hodnocení 

bezprecedentním projektem. Nikdy předtím neusilovalo o vstup do Schengenu najednou deset států. 

Navíc bylo rozšíření o nové členské státy podmiňováno zprovozněním Schengenského informačního 

systému druhé generace, který měl mít oproti stávajícímu SIS vylepšené funkce i větší kapacitu.   

V květnu 2005 schválila Rada harmonogram pro schengenské hodnocení nových členských států, 

který rozdělil přezkum připravenosti na Schengen do několika fází, přičemž předpokládal spuštění 

SIS II v březnu 2007 tak, aby bylo možné zrušit kontroly na vnitřních hranicích nových členských států 

v říjnu 2007. V souladu s tímto harmonogramem bylo v polovině roku 2005 zahájeno hodnocení, a to 

prostřednictvím rozeslání rozsáhlých dotazníků, jejichž otázky pokrývaly celé spektrum schengenské 
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spolupráce. Po odeslání odpovědí na tyto otázky prezentoval každý nový členský stát hlavní struktury 

a strategie své přípravy na Schengen také v rámci jednání pracovní skupiny SCH-EVAL. 

V lednu 2006 bylo zahájeno praktické hodnocení v oblastech, které nejsou závislé na Schengenském 

informačním systému. Jednalo se o oblasti ochrany dat, policejní spolupráce, hranic a vízové 

a konzulární praxe. Tyto hodnotící mise spočívaly v návštěvách zahraničních expertů z řad zástupců 

členských států, Evropské komise a Rady v nových členských státech, kteří posuzovali úroveň 

připravenosti daného státu na Schengen v praxi. Získaná zjištění experty byla posléze sepsána 

do závěrečných zpráv, jež byly předloženy k diskusi a schválení v rámci pracovní skupiny SCH-EVAL. 

Rada byla o výsledku hodnocení za rok 2006 informována formou souhrnných zpráv, které 

obsahovaly nejdůležitější zjištění a které předložily první přehled o připravenosti na plnění 

schengenských standardů ze strany každého jednotlivého nového členského státu. Tyto zprávy 

schválila Rada pro spravedlnost a vnitřní věci dne 5. prosince 2006. 

Na stejném jednání Rada rozhodla o realizaci portugalského projektu SISone4all, který představoval 

možnost rozšíření stávajícího Schengenského informačního systému o nové členské státy bez 

nutnosti čekat na zprovoznění SIS II. Návrhem tohoto řešení Portugalsko v září 2006 reagovalo 

na potvrzení neodvratitelného zpoždění plánovaného dokončení SIS II a související nesouhlas nových 

členských států. Posun termínu zprovoznění SIS II totiž ve svém důsledku znamenal odložení termínu 

rozšíření schengenského prostoru o nové členské státy. Znamenalo to tedy, že SIS II přestal být 

podmínkou zrušení kontrol na vnitřních hranicích nových členských států. Souhlas Rady zároveň 

umožnil schválení upraveného harmonogramu, kterým se schengenské hodnocení nových členských 

států řídilo po celý rok 2007 a dle kterého mělo být v tomto roce také ukončeno zrušením kontrol 

na vnitřních hranicích nových schengenských států. 

Rok 2007 se nesl ve znamení dokončení schengenského hodnocení nových členských států. 

Od počátku roku byl bedlivě sledován pokrok těchto států při odstraňování nedostatků zjištěných 

v roce 2006, jehož součástí byly rovněž opakované návštěvy v případech, kdy nestačilo ověřit plnění 

standardů písemnou či fotografickou formou a kdy bylo nutné prověřit připravenost na Schengen 

přímo na místě. 

Poslední zkouškou připravenosti na Schengen se stalo hodnocení týkající se Schengenského 

informačního systému, resp. projektu SISone4all, které proběhlo v druhé polovině září v devíti nových 

členských státech a během kterého byla prověřována praxe využívání SIS spuštěného v nových 

státech 1. září 2007. Jediný Kypr se rozhodl čekat na zprovoznění Schengenského informačního 

systému druhé generace a tím posunout termín svého vstupu do Schengenu. 
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Výsledky schengenského hodnocení 9 nových států za celé období hodnotícího procesu se zabývala 

8. listopadu Rada EU ve složení ministrů vnitra. Na základě prověření uskutečněného ze strany 

expertů jednotlivých schengenských států mohli konstatovat připravenost hodnocených států 

na vstup do Schengenu. Ministři zároveň potvrdili termíny zrušení hraničních kontrol, a to 

21. prosinec 2007 v případě vnitřních pozemních a mořských hranic a 30. března 2008 na 

mezinárodních letištích při letech uvnitř rozšířeného Schengenu. 

Oproti dřívějším předpokladům ministři nemohli rozšíření schengenského prostoru definitivně 

schválit. Důvodem byla povinná konzultace ze strany Evropského parlamentu, který své pozitivní 

stanovisko k rozšíření Schengenu schválil 15. listopadu. Konečné rozhodnutí o rozšíření Schengenu 

a zrušení kontrol na vnitřních hranicích proto přijala Rada EU ve složení ministrů vnitra na svém 

zasedání dne 6. prosince 2007. V souladu s tímto rozhodnutím se 21. prosince 2007 rozšířil počet 

členských států schengenského prostoru z 15 na 24. Součástí Schengenu se stala rovněž Česká 

republika, která úderem půlnoci z 20. na 21. prosince 2007 zrušila hraniční kontroly podél celého 

úseku svých pozemních hranic se sousedními státy [37], [38]. 

3.6.1 Schengenské hodnocení České republiky 

Jak vyplývá z výše uvedeného, musela projít Schengenským hodnocením také Česká republika. Toto 

hodnocení začalo dne 10. ledna 2006, kdy se uskutečnila na půdě pracovní skupiny Rady EU 

Hodnocení Schengenu prezentace přípravy České republiky na schengenské hodnocení. Vlastní 

hodnocení České republiky se uskutečnilo v průběhu prvního pololetí roku 2006 a to v oblastech, jež 

nesouvisely se Schengenským informačním systémem, tj. v oblastech policejní spolupráce, ochrany 

dat, hranic a vízové a konzulární praxe. V případě ČR se hodnocení v oblasti hranic týkalo pouze 

vzdušných hranic, tj. mezinárodních letišť.   

Schengenská hodnotící mise v oblasti policejní spolupráce se v České republice uskutečnila ve dnech 

19. - 23. února 2006 a následně ve dnech 7. - 9. března 2006 navštívili ČR zahraniční experti 

na ochranu osobních údajů. K hodnocení vzdušných hranic došlo na mezinárodních letištích Praha-

Ruzyně a Brno -Tuřany  ve dnech 20. - 21. června 2006. 

Rada schengenského výkonného výboru uvedla ve svých závěrech výčet nejvýznamnějších deficitů 

zjištěných při hodnocení ČR. Řada dalších nedostatků a doporučení je uvedena v závěrečných 

zprávách z jednotlivých schengenských hodnoticích misí.  

V oblasti ochrany hranic uvedla Rada nutnost dokončit úpravu infrastruktury podle schengenských 

standardů a potřebu užší spolupráce orgánů podílejících se na ochraně hranic ve čtyř pásmovém 
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systému řízení ochrany státních hranic. Jako nedostatek také označila nízký počet kvalifikovaného 

a jazykově vybaveného personálu služby cizinecké a pohraniční policie na pražském letišti a také 

neefektivní provádění hraničních kontrol a analýz rizik. 

V rámci vízové a konzulární spolupráce bylo uvedeno jako potřebné zlepšení rozhodovacího procesu 

týkajícího se žádostí o víza, dále rozšíření znalosti rizik nelegálního přistěhovalectví a ve vybraných 

případech možnost zrušení poplatků za vydání víza.  

V oblasti ochrany dat Rada konstatovala, že schengenské požadavky budou splněny v případě, že 

novely zákona o Policii ČR a dalších zvláštních zákonů specifikují pravomoci Úřadu pro ochranu 

osobních údajů ve vztahu k SIS a kanceláři SIRENE a zajistí, že nebudou přetrvávat žádné pochybnosti 

týkající se zákonných výjimek z uplatňování jeho pravomocí. 

Jako nedostatek v oblasti legislativních úkolů nebylo dle závěrů Rady dosaženo plné transpozice 

Rámcového rozhodnutí o Evropském zatýkacím rozkazu, což vylučovalo předávání vlastních občanů 

k trestnímu stíhání nebo k výkonu trestu jinému členskému státu EU pro skutky spáchané před 

1. 11. 2004 [46]. 

3.7 Změny po vstupu ČR do Schengenu 

A. PŘEKRAČOVÁNÍ POZEMNÍCH HRANIC BEZ HRANIČNÍCH KONTROL A BEZ ZASTAVENÍ 

Od 21. prosince 2007 mohou občané ČR překračovat státní hranice se sousedními státy v jakémkoli 

místě a v jakoukoli denní či noční hodinu, tedy i mimo původní hraniční přechody a jejich provozní 

dobu. Stále však musejí dodržovat pravidla týkající se povinnosti prokázat v případě potřeby svou 

totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem během pobytu v jiném státě EU. 

Další omezení mohou vyplynout i nadále z důvodů ochrany přírody a z důvodů ochrany soukromého 

majetku. Při překračování státních hranic v autě, autobuse nebo vlaku již není nutné zastavit ani 

snižovat rychlost. Ze silničních hraničních přechodů postupně zmizely všechny překážky bránící 

plynulému provozu. Na komunikacích protínajících státní hranice a v blízkosti stávajících hraničních 

přechodů byla provedena odpovídající opatření spočívající zejména v instalaci nového dopravního 

značení a v odstranění zátarasů, závor nebo odbavovacích buněk. 

B. VOLNÉ CESTOVÁNÍ PO ÚZEMÍ SCHENGENU 

Odstranění hraničních kontrol se týkalo všech vnitřních hranic rozšířeného schengenského prostoru, 

tedy všech hranic mezi starými a novými schengenskými státy a mezi novými schengenskými státy 

navzájem. Volné překračování hranic bez hraničních kontrol je tak možné například na česko-polské 
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či česko-německé hranici. Odstraněním kontrol došlo ke zkrácení doby pro cestování po Evropě, ať už 

autem, autobusem, vlakem, letadlem či trajektem. Při jízdě autobusem odpadla hrozba zpoždění 

z důvodu čekání na odbavení na hranici, na letištích po 30. březnu 2008 již není nutné v případě letů 

do destinací uvnitř Schengenu čekat ve frontě na pasovou kontrolu. 

C. UKONČENÍ PŘÍTOMNOSTI POLICISTŮ NA HRANIČNÍCH PŘECHODECH 

V noci z 20. na 21. prosince 2007 přestaly plnit svou funkci hraniční přechody. Kontrolní buňky již 

neslouží pro provádění hraničních kontrol. Policisté se přesunuli více do vnitrozemí, ve kterém 

pokračují v plnění svých činností zaměřených na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku. Na státní 

hranice se vrátí pouze ve výjimečných případech, kdy by vláda ČR rozhodla o dočasném 

znovuzavedení ochrany vnitřních hranic. 

D. BEZVÍZOVÉ CESTOVÁNÍ PO SCHENGENU PRO CIZINCE S POVOLENÝM POBYTEM NA ÚZEMÍ 

ČR 

Občané třetích zemí, kteří jsou držiteli platného povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu 

na území ČR, mohou až 3 měsíce cestovat po území Schengenu, aniž by museli žádat o vízum. České 

povolení k pobytu společně s platným cestovním pasem umožňuje cestovat i po Švýcarsku 

a Lichtenštejnsku. ČR uznává pro vstup a krátkodobý pobyt na svém území jednotná schengenská víza 

a stejně tak povolení k pobytu vydaná jiným schengenským státem, Švýcarskem nebo 

Lichtenštejnskem. 

E. KONTROLA OBČANA EU V SIS  

Při překračování vnějších hranic může policista provádějící hraniční kontrolu v rámci ověření 

totožnosti zkontrolovat, zda předložený občanský průkaz nebo cestovní pas není evidován 

v Schengenském informačním systému coby ztracený či odcizený doklad. V případě podezření může 

být i občan EU podroben důkladné kontrole. Prověření v SIS může také proběhnout v rámci 

standardních policejních kontrol ve vnitrozemí. Například při dopravní kontrole může policista zjistit, 

že dotyčné vozidlo bylo odcizeno v jiném státě. Stejně tak SIS umožňuje u kontrolovaného občana 

zjistit, zda se jeho odcizeným dokladem neprokazuje jiná osoba a zda se tak nestal obětí zneužité 

identity. Každý, kdo má podezření, že SIS obsahuje údaje týkající se jeho osoby, může uplatnit své 

právo přístupu k informacím vedeným v SIS u národních úřadů schengenských států dohlížejících 

na dodržování pravidel ochrany osobních údajů. V ČR je tímto orgánem Úřad pro ochranu osobních 

údajů. 



44 
 

Vstupem České republiky do Schengenu se ale některá původní pravidla pro cestování nezměnila. 

Patří mezi ně např.: 

 cestování s platným cestovním dokladem (platný doklad totožnosti) a u občanů 

třetích zemí s cestovním pasem a příp. vízem 

 absolvování hraniční kontroly při cestování do států Evropské unie, které nejsou a ani 

se nestanou součástí Schengenu 

 omezení pohybu přes hranice v národních parcích a v národních přírodních 

rezervacích 

 ponechání hraničních kontrol osob a zboží na mezinárodních letištích při letech z/do 

zemí mimo Schengen 

 množstevní omezení pro převoz alkoholických nápojů a tabákových výrobků mezi 

jednotlivými státy EU a při cestování do/ze třetích zemí  

 ohlašovací povinnost v jiných státech EU/Schengenu při pobytu přesahujícím 

stanovené období  

 podmínky pro vydávání pracovních povolení pro cizince v ČR i pro občany ČR v jiných 

státech  

 podmínky pro vydávání dlouhodobých víz a povolení k pobytu na území ČR 

 pravidla pro cestování se zvířaty 

 pravidla pro převoz veterinárního zboží, předmětů kulturní hodnoty, zbraní, střeliva a 

výbušnin [12], [13], [45] 
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3.8 Finanční náklady spojené s přípravou ČR na Schengen 

Celková finanční náročnost na úkoly související s přípravou ČR na Schengen činila pro rok 2007 

516,691 mil. Kč. Tyto finanční prostředky se týkaly realizace následujících aktivit: 

 projekt SISone4all 

o Projekt SISone4all umožní připojení nových členských států k Schengenskému 

informačnímu systému bez čekání na dokončení Schengenského informačního 

systému druhé generace, v jehož vývoji nastalo neodvratitelné zpoždění. 

 radiokomunikační podpora 

o Finanční prostředky v této oblasti se týkaly radiokomunikační podpory na hranici 

s Polskem a Slovenskem pro zlepšení pokrytí zájmového území pro výkon služby 

cizinecké a pohraniční policie a provádění přeshraniční policejní spolupráce. 

 informační kampaň před vstupem ČR do schengenského prostoru 

o Prostředky na informační kampaň pokryly všechny aktivity související s informováním 

o změnách vyplývajících ze začlenění ČR do schengenské spolupráce. 

 provedení předběžných kontrol v oblasti ochrany osobních údajů 

o Nedílnou součástí v přípravě na přistoupení do Schengenu byly aktivity Úřadu pro 

ochranu osobních údajů směřující ke splnění podmínek přípravy ČR v oblasti ochrany 

osobních údajů a s nimi související nutnost provedení předběžných kontrol 

připravenosti na Schengenský informační systém [20]. 

Tabulka 3.1 Finanční náklady spojené s přípravou ČR na Schengen 

Finanční náklady spojené s přípravou ČR na Schengen 

Projekt SISone4all 280,95 mil. Kč 

Radiokomunikační podpora 187,74 mil. Kč 

Informační kampaň před vstupem 
ČR do Schengenského prostoru 

40 mil. Kč 

Provedení předběžných kontrol v 
oblasti ochrany osobních údajů 

8 mil. Kč 

Celkové náklady 516,691 mil. Kč 

Zdroj: Informace ke strategii vlády České republiky v oblasti zapojování do schengenského prostoru pro rok 2007, vlastní úprava 
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3.9 Institucionální zajištění koordinace schengenské spolupráce 

Velmi důležitým aspektem fungujícího systému ochrany vnějších hranic je účinná koordinace 

vnitrostátních orgánů a jejich vzájemná spolupráce. Koordinační orgán pro řízení ochrany státních 

hranic ČR, který byl ustaven v prosinci 2006, zajišťuje nejvyšší úroveň mezirezortní koordinace v ČR 

v souvislosti s ochranou hranic. V Koordinačním orgánu jsou zastoupeni vedoucí pracovníci 

ministerstva vnitra, Policie ČR, ministerstva zahraničních věcí, ministerstva spravedlnosti, 

ministerstva dopravy, ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva průmyslu a obchodu 

a ministerstva financí. Koordinační orgán zajišťuje maximální efektivitu činnosti všech orgánů 

zapojených do ochrany hranic včetně vzájemné spolupráce a výměny informací na nejvyšší úrovni 

řízení. Dohled nad úrovní plnění schengenských standardů v ČR přísluší ministerstvu vnitra, odboru 

azylové a migrační politiky a jeho oddělení pro koordinaci schengenské spolupráce a ochrany hranic. 

V roce 2007 bylo zřízeno Analytické centrum pro ochranu státních hranic a migrací, který je stálým 

analytickým pracovištěm mezirezortního charakteru a v rámci své činnosti se zaměřuje na sledování 

a analýzu migrace jako komplexního jevu. Centrum uskutečňuje svoji činnost podle jednacího 

a organizačního řádu schváleného Koordinačním orgánem pro řízení ochrany státních hranic ČR. Jeho 

činnost probíhá v rámci čtyř tematicky zaměřených fór, tj. fórum Operativa a bezpečnost, fórum 

Migrace, fórum Víza a zastřešující fórum Strategie. 

Analytické centrum zpracovává v rámci své činnosti strategické a koncepční materiály, které se 

zabývají migrační situací v České republice a jeho výstupy slouží jako podklad pro přijímání 

dlouhodobých, střednědobých i ad hoc opatření, jež se opírají o zjištění získaná na základě všech 

dostupných informací a která tak přispívají k účinnější politice ČR v oblasti migrace a ochrany státních 

hranic. Na činnosti centra se podílejí všechny orgány, jež jsou zapojeny do systému řízení ochrany 

státních hranic a mezinárodní migrace. Činnost probíhá prostřednictvím úzké a pravidelné spolupráce 

a výměny informací. 

Přípravou na schengenské evaluace se zabývá odborná meziresortní pracovní skupina Hodnocení 

Schengenu – Česká republika, v rámci níž působí 5 expertních skupin, a sice vzdušné hranice, policejní 

spolupráce, víza, ochrana osobních údajů a Schengenský informační systém. Pracovní skupina byla 

založena v roce 2005 a v době před rozšířením schengenského prostoru byla nezastupitelným 

meziresortním orgánem, který zajišťoval koordinovaný postup všech zainteresovaných orgánů 

v oblasti příprav na schengenské evaluace i vlastní následné působení ČR v Schengenu. Činnost 

pracovní skupiny byla obnovena v březnu 2010 v souvislosti se zahájením příprav na schengenské 

hodnocení v letech 2012-2013 [7]. 
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4 POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE V SCHENGENSKÉM 

PROSTORU 

Schengenské dohody nejsou pouze instrumentem pro jednotnou politiku umožňující volný pohyb 

osob a zboží na území Schengenu. Dohody rovněž obsahují ustanovení o policejní spolupráci 

a vzájemné justiční spolupráci v trestních věcech, které umožňují reagovat na bezpečnostní stránku 

realizace cílů sledovaných Schengenem.  

Policejní spolupráce je upravena v Hlavě III v článcích 39 – 47. V těchto ustanoveních se státy 

Schengenu zavazují ke spolupráci a vzájemné pomoci při prevenci a objasňování kriminality. Policejní 

spolupráce je ovšem limitována dvěma aspekty. Vyřízení konkrétní žádosti o spolupráci není 

vyhrazeno justičním orgánům a také vyřízení žádosti nevyžaduje použití donucovacích prostředků. 

Mezinárodní policejní spolupráce představuje komplex činností, které mají v rámci plnění úkolů 

Policie ČR vztah k partnerským orgánům cizích států nebo k mezinárodním organizacím. Významným 

doplňkem mezinárodní spolupráce justičních orgánů ve věcech trestních je přeshraniční policejní 

spolupráce, jejíž rozsah a podmínky bývají zakotveny v mezinárodních smlouvách. Posílení policejní 

spolupráce patří mezi nejvýznamnější opatření, která kompenzují objektivní snížení vnitřní 

bezpečnosti a nárůst „migrující kriminality“ v členských státech, spojené s nelegální imigrací, 

terorismem, obchodováním s drogami a další formami organizované a přeshraniční kriminality jako 

důsledku zrušení kontrol na vnitřních hranicích.  

Policejní spolupráce v rámci Schengenu je uskutečňována ve čtyřech základních modalitách činností 

a to ve formě: 

 výměny informací 

 sladěnosti komunikační sítě 

  výměny styčných důstojníků 

 možnosti přeshraničního sledování a pronásledování osoby 

Jako konkrétní příklad policejní spolupráce v příhraničních oblastech lze uvést společný výkon služby 

policistů se sousedními státy při ochraně státních hranic formou smíšené hlídkové služby. 

Bezpečnostní orgány smluvních států mohou za účelem odvrácení nebezpečí pro veřejný pořádek 

nebo bezpečnost, boje proti trestné činnosti a stejně tak i za účelem ochrany státních hranic 

provádět až do vzdálenosti deseti kilometrů podél společných státních hranic smíšenou hlídkovou 
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službu. Tato služba je vždy prováděna na základě pravidelně vypracovávané bezpečnostní analýzy 

a na základě výměny informací na společných hranicích za účelem posilování bezpečnosti 

na společných státních hranicích, zabránění nelegální migraci, zabránění přeshraniční kriminalitě 

nebo posílení policejní spolupráce na společné státní hranici. 

Policisté členského státu, kteří v rámci vyšetřování ve své zemi sledují osobu 

 podezřelou z účasti na trestném činu, na níž se může vztahovat vydání osoby nebo 

 osobu, o které se lze domnívat, že může přispět k identifikaci nebo vypátrání podezřelé 

osoby, 

jsou oprávněni pokračovat ve sledování na území jiného členského státu, pokud tento stát povolil 

přeshraniční sledování na základě předem podané žádosti o právní pomoc. Na žádost jsou 

sledováním pověřeni policisté státu, na jehož území sledování probíhá. Žádost o právní pomoc se 

předává určenému orgánu, který ve věci rozhoduje. 

Jestliže není možné z důvodu zvláštní naléhavosti předem požádat o toto povolení, jsou policisté 

oprávněni pokračovat ve sledování osoby podezřelé z vyjmenovaných trestných činů, i přes hranici 

a to za následujících podmínek: 

a) překročení hranice je neprodleně během sledování oznámeno určenému orgánu, na jehož 

území sledování pokračuje 

b) neprodleně je podána žádost o právní pomoc, ve které jsou uvedeny důvody překročení 

hranic bez předchozího povolení 

 Jestliže smluvní strana, na jejímž území sledování probíhá, požádá o zastavení sledování nebo 

v případě, že povolení není uděleno do pěti hodin od překročení hranic, musí být sledování 

zastaveno. Podmínky pro přeshraniční sledování jsou definovány v článku 40, odstavci 3 Schengenské 

prováděcí úmluvy [9], [32]. 

V  článku 41 Úmluvy je upravena možnost pro policisty, kteří ve své zemi pronásledují osobu 

přistiženou při spáchání nebo při účasti na některém závažném6 trestném činu, aby pokračovali 

v pronásledování takovéto osoby na území jiné smluvní strany bez jejího předchozího svolení, 

pokud příslušné orgány této strany nemohly být z důvodu zvláštní naléhavosti předem informovány 

                                                             
6 Závažné trestné činy jsou vyjmenovány v odstavci 4 článku 41 a jsou to: vražda, zabití, znásilnění, žhářství, padělání peněz, 
závažná krádež, podílnictví a loupež, vydírání, únos a braní rukojmí, obchod s lidmi, nedovolený obchod s omamnými a 
psychotropními látkami, porušení právních předpisů o zbraních a výbušninách, použití výbušnin, nedovolená přeprava 
jedovatého a nebezpečného odpadu, ujetí z místa nehody, při které došlo k závažnému zranění nebo smrti. 
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nebo se nemohly včas dostavit k převzetí pronásledování. Stejná pravidla platí i v případě osoby 

uprchlé ze zajišťovací vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody. 

Existují však určitá omezení, týkající se obou případů přeshraničního pronásledování, které je potřeba 

dodržovat na území druhého státu. Tím je již zmíněné použití služební zbraně pouze v případě krajní 

nouze nebo nutné obrany. Druhým omezením je to, že policisté provádějící sledování nebo 

pronásledování nejsou oprávněni danou osobu zatknout ani zajistit. 

Je třeba zdůraznit, že obdobné formy spolupráce jako v případě policejních složek existují také po linii 

celních správ. Jedná se především o tzv. zvláštní formy přeshraniční spolupráce, kterými jsou 

přeshraniční pronásledování a sledování osoby celními orgány nebo kontrolované dodávky. Právním 

základem je v tomto případě Úmluva o celní spolupráci mezi celními správami z 18. prosince 19977.  

V rámci schengenského prostoru existuje možnost vzájemného vysílání styčných důstojníků, což 

upravuje článek 47 Schengenské prováděcí úmluvy. Tato činnost má za cíl posílit a urychlit spolupráci 

zvláště ve formách výměny informací, poskytování pomoci při žádostech o policejní součinnosti a při 

právní pomoci v trestních věcech nebo ve formě pomoci orgánům pověřeným ostrahou vnějších 

hranic. Tito styční důstojníci jsou vysíláni na bilaterálním základě a nejsou oprávněni k samostatnému 

provádění policejních opatření8. Na tomto úseku je důležitým opatřením přijetí dvou právních 

nástrojů z února 2004 týkajících se možnosti jmenování imigračních styčných důstojníků a výměny 

dat ohledně cestujících [3], [9].  

4.1 Základní právní aspekty 

Zrušení třetího pilíře se bezprostředně dotýká také postupů stanovených pro oblast policejní 

spolupráce. V tomto úseku pravomoci Unie nedoznaly ve smyslu spolupráce mezi kompetentními 

orgány s předchozí verzí Smlouvy o EU důležitějších změn. Dalo by se říci, že fakticky zůstal zachován 

obsah původního ex-článku 30 Smlouvy o EU. Unie má i nadále v této oblasti pouze omezené 

a v podstatě by se dalo říci podpůrné pravomoci s tím, že tyto změny lze z pohledu praktického 

dopadu považovat spíše za změny administrativně organizační, nežli povahy věcné. 

Podle článku 87 Smlouvy Unie vyvíjí policejní spolupráci, do níž jsou zapojeny všechny příslušné 

orgány členských států včetně policie, celních orgánů a dalších donucovacích orgánů 

                                                             
7 Úmluva byla vypracována na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními 
správami, Brusel 18. prosince 1997. 
8 Na základě rozhodnutí Rady č. 2003/170/JVV ze dne 27. února 2003, týkající se společného užívání styčných důstojníků 
(nahrazuje článek 47, odstavec 4 Schengenské prováděcí úmluvy) 
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specializovaných na předcházení trestným činům, jejich odhalování a objasňování. Pro tyto účely 

mohou být řádným legislativním postupem přijímána opatření týkající se: 

 shromažďování, uchovávání, zpracovávání, analýzy a výměny příslušných informací 

 podpory vzdělávání zaměstnanců, jakož i spolupráce týkající se výměny zaměstnanců, 

prostředků a forenzního výzkumu 

 společných kriminalistických metod při odhalování závažných forem organizované trestné 

činnosti 

Výjimkou je případ, kdy může Rada zvláštním legislativním postupem přijmout opatření týkající se 

operativní spolupráce mezi shora uvedenými orgány. Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci 

s Evropským parlamentem9. Jednomyslnost v rozhodování byla ponechána proto, že zásah na státním 

území suverénního státu je vždy citlivou záležitostí. Tedy i přes to, že obecně platí pro oblast policejní 

spolupráce při hlasování v zásadě standardizované postupy kvalifikované většiny, existují určité 

výjimky, kdy Rada rozhoduje jednomyslně, resp. po konzultaci s Evropským parlamentem. V tomto 

případě se však nejedná o řádný legislativní proces, ale o zvláštní legislativní postup a Evropský 

parlament v tomto případě nezastává roli spolutvůrce práva. 

Pro prostor svobody, bezpečnosti a práva platí další specifikum. To spočívá v tom, že kromě Evropské 

komise mohou být právní akty Unie v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech a policejní 

spolupráce přijímány nejen z podnětu Komise, ale také z podnětu alespoň čtvrtiny10 členských států. 

Rozlišení těchto návrhů má vliv na pravidla hlasování v Radě. V případě, že Rada nerozhoduje 

o návrhu Komise, kvalifikovaná většina je ustanovena na minimum 72% členských států 

reprezentujících alespoň 65% obyvatel Unie. V případě rozhodování o návrhu Komise je kvalifikovaná 

většina tvořena 55% členských států reprezentujících alespoň 65% obyvatel Unie. 

Smlouva také upravuje možnost posílené spolupráce v případě opatření k operativní spolupráci mezi 

příslušnými policejními orgány členských států, avšak z možnosti navázat posílenou spolupráci jsou 

vyloučeny všechny akty představující rozvoj schengenského acquis. Zde však vyvstává problém v tom, 

podle jakých kritérií a také kdo bude hodnotit, co spadá či nespadá do tohoto acquis. Účelem tohoto 

                                                             
9 V případě, že není dodrženo jednomyslnosti, může skupina alespoň devíti členských států požádat, aby byl návrh nařízení 
předložen Evropské radě. V takovém případě dojde k pozastavení postupu v Radě. Není-li dohody dosaženo, a pokud si 
alespoň devět členských států přeje navázat posílenou spolupráci na základě daného návrhu, oznámí to Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi. Povolení k zavedení posílené spolupráce se v rakovém případě považuje za možnost použití 
ustanovení o posílené spolupráci.  
10 Čtvrtina členských států z počtu 27 představuje skupinu sedmi států. Obdobná výjimka ze zásady monopolu Komise na 
předkládání návrhů právních aktů byla obsažena i v původním třetím pilíři, kdy právo iniciativy k přijetí právního aktu měl 
členský stát nebo Komise. Tato výjimka měla původně platit pouze během přechodného období pěti let po vstupu 
Amsterodamské smlouvy v platnost 1. května 1999. 
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ustanovení je zachování jednoty schengenské právní úpravy, která je sama o sobě zvláštní formou 

posílené spolupráce. Není ale zcela jasné, do jaké míry má být rozvoj schengenského acquis chráněn. 

Dle ustanovení Lisabonské smlouvy má také Rada možnost stanovit zvláštním legislativním postupem 

podmínky a meze, za nichž mohou příslušné orgány členských států působit na území jiného 

členského státu ve spojení a po dohodě s jeho orgány. V tomto případě rozhoduje jednomyslně 

po konzultaci s Evropským parlamentem.  

Se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost tedy došlo k významnému posunu ve vztahu 

Evropského parlamentu, který se stal integrální součástí legislativního procesu s tím ovšem, že 

ve vybraných oblastech mu zůstává pouze poradní hlas [9]. 

4.2 Schengenský informační systém 

SIS je považován za jeden z předpokladů pro zrušení kontrol na vnitřních hranicích. Jde o jedno 

z klíčových kompenzačních opatření pro udržení národní bezpečnosti, klidu a veřejného pořádku 

za účelem aplikace pohybu osob v rámci Schengenského prostoru. Schengenský informační systém 

lze obecně charakterizovat jako komputerizovaný rejstřík poskytující určeným policejním 11 

a justičním orgánům smluvních stran vzájemný přístup k určitým druhům informací. 

Schengenský informační systém byl zřízen a je udržován podle článku 92 Schengenské prováděcí 

úmluvy. SIS je tvořen vnitrostátní součástí každé ze smluvních stran a technickou podpůrnou 

jednotkou. Schengenský informační systém zajišťuje orgánům, které státy Schengenu určí, přístup 

k záznamům o osobách a věcech při provádění hraničního kontrol a ověřování a jiných policejních 

a celních kontrol ve vnitrozemí v souladu s vnitrostátními právními předpisy [3], [36].  

Schengenský informační systém je tvořen třemi základními složkami: 

a) CENTRÁLNÍ DATABÁZE SIS - „CSIS“ 

Centrální databáze má technickou a podpůrnou funkci.  Je označována také jako technická podpůrná 

jednotka se sídlem ve Štrasburku a za její chod odpovídá Francouzská republika. Technická podpůrná 

jednotka SIS obsahuje soubor údajů, který předáváním informací on-line zajišťuje jednotnost souborů 

údajů vnitrostátních součástí. Záznamy v podpůrné jednotce SIS se týkají osob a věcí, které spadají 

pod schengenskou spolupráci. 

                                                             
11

 Pod pojmem policejní orgány je třeba chápat i další orgány určené jednotlivými státy, jako jsou orgány celní, četnictvo a 
další specifikované a notifikované orgány. 
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b) NÁRODNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM SIS – „NSIS“ 

Národní informační systém SIS provozuje každý stát Schengenu jako přesnou kopii CSIS, na kterou je 

napojen. Odpovědnost za vytvoření NSIS a za informatiku policie má Odbor systémového řízení 

a informatiky Policejního prezidia ČR. 

c) SYSTÉM SIRENE 

Systém SIRENE původně nebyl v Schengenské prováděcí úmluvě zakotven, avšak byl zaveden jako 

doplňující systém v technickoorganizačním smyslu. (podrobněji viz. subkapitola 4.2.4 ) [9], [36].  

Obrázek 4.1 Schengenský informační systém - struktura 

       

Zdroj: www.zabolotiv.net, vlastní úprava 

4.2.1 Záznamy v SIS 

SIS je databáze zaměřená na vymáhání práva obsahující v současnosti více než 32 milionů záznamů 

poskytnutých 28 zúčastněnými státy. Počet záznamů se každý měsíc zvyšuje přibližně o 3 %.  

Schengenský informační systém je nadnárodní počítačový policejní pátrací systém, který obsahuje 

následující typy záznamů: 

 osoby, jejichž zatčení je požadováno s cílem předání nebo vydání 

 cizinci ze třetích zemí, kteří mají záznam o odepření vstupu 

 pohřešované osoby 

 osoby hledané pro účely trestního řízení jakou jsou svědci a osoby předvolané k soudním 

orgánům v rámci trestního řízení 

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

kontrol 

 věci, které jsou hledány za účelem jejich zajištění nebo za účelem zabavení důkazů v trestním 

řízení 

http://www.zabolotiv.net/
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Žádost soudního orgánu o zatčení za účelem předání nebo vydání představuje záznam o zatčení. Pro 

tyto účely musí být na danou osobu vydán evropský nebo mezinárodní zatýkací rozkaz. V případě, že 

dožádaný stát nemůže zatčení provést, oznámí pobyt hledané osoby. Následně soud uvalí vazbu 

na hledanou osobu na základě evropského zatýkacího rozkazu12, připraví rozhodnutí o předání a poté 

následuje vlastní realizace předání. Před samotným zařazením záznamu je nutné prověřit, zda je 

zatčení přípustné podle vnitrostátních právních předpisů dožádaných států. Jelikož záznam v SIS sám 

o sobě nemůže představovat právní podklad pro omezení svobody osoby, musí se zatčení opírat 

o vnitrostátní předpis. Stát, který záznam provedl, má sice většinou k dispozici národní zatykač, ten 

ale neopravňuje k omezení svobody mimo hranice státu, který záznam provedl. Záznam v SIS tak lze 

chápat jako základní faktické ujištění, že v případě dopadení osoby bude podána formální žádost 

o předání nebo vydání [9], [35]. 

Schengenská prováděcí úmluva v článku 5 stanovuje předpoklady pro vstup cizinců ze třetích zemí. 

V případě, že má cizinec záznam o odepření vstupu v SIS, vede to zpravidla k zamítnutí udělení víza 

nebo odepření vstupu na hranici. Záznam o vstupu je také důležitý pro rozhodnutí o trvalém pobytu. 

Podle článku 25 musí v tomto případě 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. Článek 96 Úmluvy stanoví, že záznam v SIS o zákazu vstupu 

mohou mít pouze cizinci ze třetích zemí. Osoby s dvojím nebo vícenásobným občanstvím, které mají 

kromě občanství EU také několik dalších státních příslušností, jsou v této souvislosti považovány 

za občany Unie a nikoliv za cizince ze třetích zemí.  

Podle článku 134 Úmluvy je však tato aplikovatelná pouze tehdy, je-li v souladu s právem EU. Mají-li 

cizinci ze třetích zemí podle unijního práva volnost pohybu, např. rodinní příslušníci nebo na základě 

dohody EHP občané Norska, Islandu a Lichtenštejnska, je odepření vstupu možné pouze tehdy, pokud 

je přípustné také podle práva EU. V tomto případě se jedná zejména o případ, kdy cizinec představuje 

konkrétní a dostatečně závažné nebezpečí pro veřejnou bezpečnost a pořádek. 

 

                                                             

12 Evropský zatýkací rozkaz zakotvuje možnost vydávat osoby podezřelé z určitých oblastí kriminality k trestnímu stíhání do 

jiných zemí EU. Může se tak stát na základě žádosti justičního orgánu jedné země podané přímo justičnímu orgánu země 

druhé, přičemž toto vydání se může týkat i občanů vlastního státu. Do evropského práva byl evropský zatykač zakotven 

prostřednictvím Rámcového rozhodnutí Rady z 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání 

mezi jednotlivými členskými státy.  
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Záznam o zákazu vstupu se provede u cizince ze třetí země jestliže: 

 byl odsouzen pro trestný čin, na který se vztahuje trest odnětí svobody v délce minimálně 

jeden rok 

 existuje důvodné podezření, že spáchal závažné trestné činy nebo proti kterému existují 

konkrétní důkazy, že plánuje spáchání těchto činů na území kteréhokoliv státu Schengenu 

Konkrétní záznam v SIS nesmí existovat déle, než je nezbytně nutné. Nejpozději po třech letech je 

potřeba prověřit, zda je záznam nutný. V opačném případě dojde k jeho automatickému vymazání. 

V národních záznamech mohou být ve smyslu Úmluvy evidováni také cizinci ze třetích zemí, kteří sice 

splňují kritéria článku 96, ale nesmějí mít záznam pro celé území schengenského prostoru, protože 

v jednom z členských států žijí na základě povolení k pobytu [9], [35].  

4.2.2 Přístup k SIS 

Schengenský informační systém představuje nejen pouhou registraci dat, ale také evidenci 

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

orgánům státu, jež jsou oprávněny provádět kontroly na hranicích nebo k provádění jiných 

policejních a celních kontrol ve vnitrozemí a jejich koordinaci. Uživatelé jsou oprávněni vyhledávat 

pouze takové informace, které jsou potřebné k plnění jejich úkolů. Přístup k informacím je umožněn 

také konzulárním úřadům. Jednotlivé vstupy do systému jsou také z tohoto důvodu monitorovány.  

Seznam centrálně evidovaných kompetentních orgánů, které jsou oprávněny přímo vyhledávat data 

v SIS, si určuje každý stát, přičemž je u každého orgánu určeno, jaké informace a pro jaké účely je smí 

vyhledávat. Dozor nad centrálním SIS vykonává společný kontrolní orgán zřízený k tomuto účelu. 

V souladu s články 95, 99 a 100 Úmluvy má v rámci svého mandátu právo na přístup k údajům 

zařazeným v SIS Europol. Může však vyhledávat pouze údaje, které jsou nezbytné pro plnění jeho 

úkolů. Je-li odhalena existence záznamu v SIS, Europol o tom informuje členský stát, který daný 

záznam pořídil, přičemž použití těchto informací podléhá souhlasu daného členského státu. Jiná 

situace nastává v případě Eurojustu. Právo na přístup k údajům v SIS mají pouze tzv. národní členové 

Eurojustu a jejich asistenti, kteří mohou vyhledávat pouze údaje, které potřebují pro plnění svých 

úkolů.  

Pokud jde o ochranu osobních údajů, může SIS obsahovat pouze taxativně určené informace, které 

jsou chráněny podrobně stanoveným způsobem. Každá osoba má právo obdržet informaci o údajích 

evidovaných k její osobě v SIS. Může dojít k zamítnutí poskytnutí této informace a to v případě, že je 

to nezbytné k provedení legálního úkolu v souvislosti se záznamem nebo k ochraně práv a svobod 
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třetích osob. Poskytnutí informace je zamítnuto vždy, pokud u záznamu trvá účel utajeného 

sledování. 

Citlivá problematika ochrany osobních údajů je předmětem přísné úpravy v Hlavě VI Úmluvy, která se 

odvolává na minimální standard, který odpovídá úrovni ochrany obsažené v Úmluvě Rady Evropy 

o ochraně jednotlivců s ohledem na automatizované zpracování osobních údajů z 28. ledna 1981, 

přičemž tuto Úmluvu ještě rozšiřuje.  

Je potřeba také říci, že k pátrání v rámci SIS je možno paralelně využívat i pátrání prostřednictvím 

Interpolu a to zejména v případě zemí, které nejsou členy Schengenu. K tomu účelu jsou využívány 

rovněž možnosti na základě cílených žádostí o pátrání ve vztahu ke konkrétním zemím v případech 

relevantních poznatků, že hledaná osoba se nachází na území tohoto státu [9], [36]. 

4.2.3 Schengenský informační systém II, SISone4all 

SIS I počítal s účastí 18 států, avšak nepočítal s prudkým růstem počtu členských zemí, ke kterému 

došlo po roce 2000. Rovněž počítačové technologie, na kterých byl postaven, nebyly dostatečně 

flexibilní, aby mohly plnit rozšířené funkce, a kromě toho velmi rychle zastarávaly. Členské státy 

Schengenské úmluvy se obávaly, že rozšíření systému o další země by mohlo ohrozit funkční stabilitu 

systému, nebo dokonce technicky znemožnit jeho provozování. Ještě dříve, než se schengenská 

acquis stala součástí právního rámce EU, bylo rozhodnuto vyvinout druhou generaci SIS, tj. SIS II. 

SIS II je možno charakterizovat jako centrální systém obklopený Národními rozhraními. 

Prostřednictvím těchto rozhraní by měl každý členský stát možnost vkládat i získávat data. Byla 

stanovena následující kritéria, která musí být SIS II schopen splnit: 

 možnost zvyšování svého objemu 

 flexibilita 

 jednotný ráz 

 spolehlivost 

 úspornost 

 bezpečnost 

Původní termín dokončení SIS II byl stanoven na konec roku 2006, ale z finančních a technických 

důvodů byl tento termín Rozhodnutím Rady z 19. 12. 2006 prodloužen do konce roku 2007. Protože 

se však nejevilo reálným dodržení ani tohoto termínu, čímž hrozilo nebezpečí, že dobudování SIS II 

bude odloženo až na rok 2009 a nové členské státy Evropské unie do té doby do Schengenského 
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systému nevstoupí, začalo devět z deseti těchto států vyvíjet tlak na uspíšení data vstupu. Stranou 

zůstal pouze Kypr, který se rozhodl vstoupit do systému až po dokončení SIS II [14]. 

S plánem rozšířit SIS I o nové členské státy přišlo v říjnu 2006 překvapivě Portugalsko, které svůj 

návrh pod označením SISone4all opřelo o svůj vlastní národní systém, na jehož základě doporučilo 

rozšířit SIS o všechny nové členy Evropské unie. Přednosti svého návrhu spatřovalo Portugalsko 

v jednoduchosti, minimální rizikovosti, nízkých nákladech, schopnosti členských států splnit 

očekávání systému a ve vytvoření dobrých podmínek pro zapojení se do systému. Za hlavní riziko 

tohoto návrhu pokládalo samo Portugalsko omezení stimulace k budování SIS II, neboť návrh mohl 

vyvolat dojem kroku zpět v nastoupeném vývoji. 

Nicméně část původních členských států Evropské unie zaujala k plánu rozšířit stávající SIS I o nováčky 

značně skeptický postoj. Šlo především o obavy, že se tímto krokem zbrzdí spuštění SIS II a dále 

o obavy ze zvýšených finančních nákladů. Největší výhrady měla Velká Británie, která sice není 

členem Schengenského prostoru, ale využívá jeho databáze. Rada Evropské unie pak iniciovala 

vyhodnocení technických, finančních, právních, organizačních a správních aspektů portugalského 

návrhu [9], [34].  

Výsledkem obecného vyhodnocení byl následující přehled přínosů a nedostatků. 

Přínosy 

 brzká integrace nových členských států do Schengenského prostoru a následné další 

zviditelnění schengenské spolupráce 

 zlepšená policejní spolupráce mezi členskými státy prostřednictvím fungujících kanceláří 

SIRENE 

 příležitost pro ochránce hranic a pro služby vynucování práva získat zkušenosti 

v schengenském prostředí 

 finanční úspora pro ty členské státy, které budou moci zrušit kontroly na vnitřních hranicích 

 SISone4all je založen na využití duplikátů jednoho systému, tzn. že z jeho změn a vyřešených 

problémů budou mít užitek všichni 

 integrace nových členských států proběhne ve známém prostředí, tudíž integrační fáze do SIS 

II bude pak kratší a méně komplikovaná 

Nedostatky 

 projekt SISone4all způsobí další zpoždění SIS II 
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 další finanční náklady pro všechny zúčastněné strany 

 nové členské státy budou přispívat na historické náklady sítě SISNET a C-SIS v závislosti na 

počtu zúčastněných států 

 méně času na řešení materiálních anebo organizačních problémů souvisejících s hraničními 

kontrolami apod. 

Pracovní skupina zabývající se 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. Nicméně po důkladném zvážení všech kladů a záporů projektu se 

rozhodli ministři vnitra členských států Evropské unie na svém zasedání 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 se tak staly k tomuto 

datu součástí Schengenského prostoru [14].  

4.2.4 Systém SIRENE 

„Supplementary Information Request at the National Entry“ neboli SIRENE je orgán, jehož 

prostřednictvím si členské státy vyměňují veškeré dodatečné informace potřebné v souvislosti se 

zanášením záznamů a také aby bylo možné přijmout odpovídající opatření v případech, kdy jsou 

osoby a věci, jejichž údaje byly do SIS zaneseny, nalezeny v důsledku vyhledávání v tomto systému. 

Centrály SIRENE jsou jednotným kontaktním místem pro všechny donucovací orgány, jež jsou 

zapojeny do SIS a policejní spolupráce v Schengenu. Centrály jsou důležitým východiskem pro 

přeshraniční policejní spolupráci.  

SIRENE představuje strukturu národních centrál v rámci Evropské unie, která poskytuje dodatky 

k informacím vyžadovaným při práci s informacemi národní SIS. Jednotlivé národní centrály SIRENE 

mezi sebou komunikují přímo a nejedná se tudíž o hvězdicový systém jako v případě centrálního SIS. 

SIRENE se rovněž využívá v případě kontaktu osob pracujících v terénu s osobou, která má záznamy 

v SIS na starosti a rovněž má za úkol předávat veškeré podklady umožňující zahájit příslušné soudní 

nebo správní řízení. 

Důležitým dokumentem pro účely praktické spolupráce je příručka SIRENE, která byla schválena 

rozhodnutím Komise v březnu 2008. Příručka představuje prováděcí opatření jak k SIS II, tak 

i prováděcí opatření zahrnující příručku SIRENE, která obsahuje podrobná pravidla pro výměnu 

doplňujících informací. Doplňujícími informace se rozumí informace, které nejsou uloženy v SIS II, ale 

souvisejí se záznamy v něm uloženými. Příručka má sloužit jako důležitý nástroj pro obsluhu při 

každodenní práci se SIS II a jako praktická příručka má usnadnit práci celé centrále SIRENE. 
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V návaznosti na protokoly o výjimkách není příručka závazná pro Spojené království, Irsko a Dánsko. 

Aplikují jej však i přidružené země Schengenu jako Island, Norsko a Švýcarsko. 

Kanceláře SIRENE jsou příslušné pro předávání doplňujících informací o osobách a věcech 

evidovaných v SIS mezi orgány Unie a plní všechny úkoly v oblasti získávání informací a jejich toku 

a koordinace, které souvisejí s pátráním. Mimoto je každá kancelář SIRENE také kontaktním místem 

pro všechny ostatní národní kanceláře SIRENE. Praktická činnost je pak pro státy schengenské 

spolupráce rovněž upravena v příručce SIRENE. Všechny národní kanceláře jsou propojeny 

elektronickou poštou a informace si předávají na standardizovaných formulářích. V případě zjištění 

existence záznamu v SIS, informuje o tom členský stát, který daný záznam pořídil. Jakákoli informace 

získaná takovým vyhledáváním, může být třetím státům a třetím subjektům sdělena pouze se 

souhlasem členského státu, který daný záznam pořídil.  

Pokud jde o konkrétní činnosti, jež vykonávají národní centrály SIRENE, jedná se například 

o zajišťování výměny doplňujících informací k záznamům SIS, řešení případů nekompatibility záznamů 

v SIS, koordinaci opatření v případě ztotožnění záznamu v SIS nebo nakládání s údaji o osobách 

a věcech a to zpracováváním nových záznamů, výměnou doplňujících informací, například v případě 

dvojího záznamu a zneužití totožnosti, koordinováním chystaných opatření, předáváním doplňujících 

informací a zpracováváním pozitivních nálezů [9], [39]. 

4.3 Europol 

O založení Evropského policejního úřadu bylo rozhodnuto Maastrichtskou smlouvou a svou činnost 

zahájil v lednu 1994. Zpočátku Europol fungoval pouze omezeně jako Protidrogová jednotka 

Europolu a jeho původní činnost tak spočívala v boji proti trestné činnosti na úseku drog. Postupně se 

však jeho kompetence začaly rozšiřovat o další důležité oblasti trestné činnosti tak, aby přechod 

na plnou činnost Europolu byl kontinuální a bezproblémový. 

Založení Europolu bylo reakcí na internacionalizaci kriminálních organizací propojených 

mezinárodně především mezi Jižní Amerikou, Evropou a Asií. Hlavním trendem v boji s přeshraničním 

zločinem je co nejužší spolupráce policejních a justičních orgánů a to tak, aby poznatky a výsledky 

policejní činnosti mohly být účinně využity jako důkazní prostředky při soudním řízení a vedly tak 

k usvědčení pachatele. Na plnění tohoto cíle jsou zaměřeny také aktivity Europolu. 

Evropský policejní úřad vznikl s cílem vytvořit v rámci Evropské unie instituci, která by umožnila 

donucovacím složkám členských států rychlou a co nejucelenější spolupráci zejména v oblasti boje 

s příhraničním organizovaným zločinem. Smyslem Europolu je zvýšit efektivnost a zlepšit policejní 
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spolupráci členských států především při prevenci a potírání terorismu, pašování drog a dalších 

závažných forem mezinárodní organizované kriminality. 

Úmluva o Europolu byla podepsána v červenci 1995 a následně vstoupila v platnost 1. října 1998. 

Svou činnost v plném rozsahu Europol zahájil 1. července 1999 v Haagu poté, co proběhla celá řada 

právních kroků souvisejících s Úmluvou. Původně měl být Europol neoperativním nástrojem 

spolupráce mezi členskými státy. Jeho hlavní náplní měla být především práce s informacemi 

a provádění analytické činnosti s cílem zvýšit efektivitu a zkvalitnit vzájemnou spolupráci. 

Důležitým mezníkem pro činnost Europolu byl vstup Amsterodamské smlouvy v platnost v roce 1999, 

která měnila spolupráci v oblasti justice a vnitřních věcí tím, že vyhlásila cíl vybudovat prostor 

svobody, bezpečnosti a práva. Europolu byla při jeho budování udělena jedna z rozhodujících úloh. 

Europol měl nyní nejen informace evidovat, ale také je zpracovávat a využívat pro účely policejně 

operativní a vyšetřování a přiznávala se mu ústřední úloha v oblasti policejní spolupráce. Lze tedy říci, 

že Amsterodamská smlouva doplnila poslání Europolu o atribut operativního šetření a policejního 

vyšetřování a to především za využití možnosti společných vyšetřovacích týmů.  

Europol je za svou činnost odpovědný Radě pro justici a vnitro, která má na starosti hlavní kontrolu a 

řízení jeho funkcí. Rada mimo jiné také schvaluje rozpočet a jmenuje ředitele Europolu a jeho 

zástupce [9], [18], [21].  

Právní základy Europolu 

Činnost Europolu je v Lisabonské smlouvě zařazena do oblasti policejní spolupráce v rámci prostoru 

svobody, bezpečnosti a práva. Lisabonská úprava nijak zásadně nemění jeho funkce ani poslání.  

Amsterodamská smlouva požadovala, aby byla přijata některá zvláštní opatření, která by Europolu 

umožnila podporovat přípravu, povzbuzovat koordinaci a provádění konkrétních vyšetřovacích akcí 

příslušných orgánů členských států včetně operativních akcí společných týmu a umožnila mu obracet 

se na příslušné orgány členských států se žádostí provést a koordinovat vyšetřování ve zvláštních 

případech. 

Činnost Europolu je zaměřena především na následující aktivity: 

 výměna zvláště operativních informací k trestné činnosti včetně osobních údajů mezi 

členskými státy prostřednictvím styčných důstojníků Europolu 

 poskytování kriminalistických a operativních analýz 

 poskytování odborné a technické pomoci při vyšetřování závažné trestné činnosti 
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Europol je činný v případě splnění trojjediné podmínky a to: 

1. existují faktické indikace o páchání závažné trestné činnosti včetně terorismu 

2. tato činnost se dotýká dvou nebo více členských států 

3. trestná činnost spadá do mandátu Europolu 

Plnoprávnými členy Europolu mohou být pouze členské státy Evropské unie. Europol má právní 

subjektivitu, avšak nemá žádné nadstátní výkonné pravomoci. Ani Lisabonská smlouva 

nepředpokládá žádnou exekutivní právní moc Europolu a současně také nepřipouští, že by přebíral 

úlohu národních policejních služeb.  

Rozpočet Europolu je tvořen příspěvky členských států a jinými příležitostnými příjmy. Pro rok 2012 

je stanoven rozpočet ve výši 84 152 000 eur.  

Pokud jde o poslání Europolu, definuje jej článek 88 SFEU takto: Posláním Europolu je podporovat 

a posilovat činnost policejních orgánů a jiných donucovacích orgánů členských států, jakož i jejich 

vzájemnou spolupráci při předcházení závažné trestné činnosti dotýkající se dvou nebo více členských 

států, terorismu a těm formám trestné činnosti, které se dotýkají společného zájmu, jenž je 

předmětem některé politiky Unie, a při boji proti takové trestné činnosti [2], [9], [21].  

Rozsáhlé zločinecké a teroristické sítě představují vážnou hrozbu pro vnitřní bezpečnost Unie a pro 

bezpečí a život jejích obyvatel. Největší bezpečnostní hrozby plynou z terorismu, mezinárodního 

obchodu s drogami, obchodování s lidmi, padělání eura a platebních karet, podvodů, korupce a praní 

peněz a také z dalších činností souvisejících s přítomností skupin organizované trestné činnosti 

v rámci ekonomiky. Hromadí se také nová nebezpečí, a to v podobě kyberkriminality, podvodů 

v oblasti DPH a další důmyslné trestné činnosti, při níž dochází ke zneužití moderní technologie 

a svobod, které nabízí vnitřní trh EU. Všechny tyto oblasti byly Radou ministrů Evropské unie 

vyhlášeny za prioritní. 

V roce 2010 byla přijata Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie, která je zásadním 

dokumentem, jenž utváří dlouhodobou politiku EU v oblasti prosazování práva. Strategie vnitřní 

bezpečnosti mapuje různé aspekty politiky vnitřní bezpečnosti Evropy a uvádí strategické obecné 

pokyny pro činnost. Strategie byla doplněna sdělením Evropské komise, které má podporovat 

provádění této strategie. Tyto dva dokumenty dávají Europolu významnou roli při jejich provádění 

a poskytují významnou příležitost k dalšímu rozvoji v nadcházejících letech. Strategie rovněž 

zdůrazňuje úlohu Europolu jako poskytovatele pravidelného posouzení hrozeb. 
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V roce 2010 byl společností EPSI Rating proveden v EU internetový průzkum spokojenosti uživatelů. 

Výsledky průzkumu, jež znázorňuje graf 4.1, svědčily o rostoucí úrovni spokojenosti s Europolem. 

Hodnocení dosažená v každé oblasti s výjimkou jediné byla vůbec nejvyšší od zavedení průzkumu 

mezi uživateli Europolu v roce 2002. Všech 57 produktů Europolu bylo hodnoceno kladně. 

Graf 4.1 Vnímání Europolu jeho uživateli 
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 bezodkladně oznamovat prostřednictvím svých národních jednotek příslušným orgánům 

členských států všechny zjištěné souvislosti mezi trestnými činy 

 napomáhat vyšetřování v členských státech předáváním důležitých informací národním 

jednotkám 

Mimo jiné také Europol přispívá ke zlepšení spolupráce a výkonnosti příslušných orgánů v členských 

státech a to zejména prohlubováním odborných znalostí vyšetřovacích postupů, předáváním 

strategických poznatků a také přípravou příslušných souhrnných zpráv. Kromě toho může Europol 

podporovat členské státy konzultacemi a výzkumem v oblastech dalšího vzdělávání pracovníků 

příslušných orgánů [29], [30]. 

4.3.1 Organizace a fungování Europolu 

Dle Rozhodnutí Rady č. 2009/371 o zřízení Evropského policejního úřadu jsou orgány Europolu 

správní rada a ředitel.  

Správní rada je složena ze zástupců členských států a Komise, přičemž každý členský stát i Komise 

mají po jednom zástupci a každý člen správní rady má jeden hlas. Pro případ nepřítomnosti může být 

každý člen správní rady zastoupen náhradníkem, který za něj v takovém případě vykoná jeho 

hlasovací právo. Ze skupiny tří členských států, které společně připravily osmnáctiměsíční program 

Rady, jsou vybíráni předseda a místopředseda správní rady. Tuto funkci vykonávají po dobu 18 

měsíců odpovídající době trvání daného programu Rady a během této doby předseda již nejedná jako 

zástupce svého příslušného členského státu. Nemůže-li předseda vykonávat své povinnosti, zaujme 

jeho místo z úřední moci místopředseda. Mezi činnosti, které vykonává správní rada, patří například 

přijímání strategie pro Europol, jež zahrnuje kritéria pro měření, zda byly splněny stanovené cíle, 

dohlížení na činnost ředitele atd. 

Europol je řízen ředitelem, kterého jmenuje Rada na základě hlasování kvalifikovanou většinou ze 

seznamu nejméně třech uchazečů předkládaných správní radou, a to na dobu čtyř let. Na návrh 

správní rady, která zhodnotí výsledky práce ředitele, může Rada funkční období ředitele jednou 

prodloužit, nejvýše však o čtyři roky. Řediteli jsou nápomocni tři zástupci, kteří jsou jmenováni 

na čtyřleté období, jež je možné jednou prodloužit. Jejich úkoly podrobněji vymezí ředitel. V současné 

době je ředitelem Europolu Brit Rob Wainwright, který nastoupil do čela úřadu v lednu 2010. Ředitel 

je odpovědný například za plnění úkolů svěřených Europolu, běžnou správu, přípravu a provádění 

rozhodnutí správní rady a za odpovědi na žádosti správní rady nebo sestavení návrhu odhadu příjmů 

a výdajů včetně návrhu plánu pracovních míst a předběžného pracovního programu 
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Na všechny pracovníky se vztahuje služební řád Europolu. Europol má kolem čtyř set zaměstnanců 

ze všech členských států, všichni jsou přijímáni na dobu určitou a to mezi jedním a čtyřmi lety. 

Služební řád stanoví práva a povinnosti pracovníků a podmínky zaměstnávání. Zaměstnávání 

pracovníků je řízeno tak, aby bylo zajištěno, že ve službě budou osoby s největší mírou způsobilosti, 

výkonnosti a četnosti. Při výběru pracovníků je brán zřetel kromě osobních kvalit a profesionální 

kvalifikace také na potřebu zajistit odpovídající zastoupení státních příslušníků všech členských 

států a oficiálních jazyků Unie. V tomto smyslu provádí Europol politiku stejných příležitostí. 

Styční důstojníci 

Europol disponuje styčnými důstojníky ze všech členských států, kteří zastupují orgány příslušné pro 

tuto mezinárodní spolupráci, tj. policii, celní správu, četnictvo, finanční policii, cizineckou policii 

a další. Každá národní jednotka přiděluje k Europolu minimálně dva styčné důstojníky, Europol 

Liaison Officer. Maximální počet důstojníků, jež může každý členský stát vyslat, stanovuje správní 

rada Europolu. Tito podléhají vnitrostátním právním předpisům vysílajícího členského státu. Podle 

článku 9 Rozhodnutí Rady č. 2009/371 podporují styční důstojníci v rámci stanovených cílů výměnu 

informací mezi svými národními jednotkami a Europolem. 

Národní jednotky Europolu 

Článek 8 Rozhodnutí Rady č. 2009/371 ukládá každému členskému státu povinnost zřídit nebo určit 

národní jednotku Europolu. Národní jednotka je jediným styčným subjektem mezi Europolem 

a příslušnými orgány členských států. Fakticky představují koncový článek této organizační struktury. 

Vztahy mezi národní jednotkou a příslušnými orgány jsou upravovány vnitrostátním právními 

předpisy. Členské státy jsou povinny zajistit, že jsou národní jednotky schopny plnit své úkoly, mezi 

které patří například předávání Europolu z vlastního podnětu operativní a jiné informace nezbytné 

pro plnění jeho úkolů, vyřizování žádosti Europolu o operativní a jiné informace a o poskytování 

poradenství nebo hodnocení v souladu s vnitrostátním právem operativní a jiné informace určené 

příslušným orgánům a předávají jim je. 

Národní jednotka není povinna v konkrétním případě poskytovat informace a poznatky 

ve vymezených případech, pokud by to poškodilo podstatné národní bezpečnostní zájmy nebo by to 

ohrozilo úspěch probíhajícího vyšetřování nebo bezpečnost jednotlivce [2], [9], [30].  
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4.3.2 Informační systém Europolu 

Europol při výkonu svých činností využívá Počítačový systém Europolu, který má tři základní složky: 

1. Informační systém Europolu 

 obsahuje všechny informace, jež jsou nezbytné pro plnění úkolů Europolu, tj. 

především údaje k osobám a k trestné činnosti 

2. Systém analýz 

 slouží ke shromažďování, zpracování a používání údajů osobní i neosobní povahy pro 

účely zpracování analýz 

3. Indexový systém 

 umožňuje zjistit, zda je daná informace uložena v počítačovém systému, avšak 

neumožňuje prohlížení obsahu těchto údajů 

V celém systému lze ukládat, měnit a využívat pouze data, která jsou nezbytná pro plnění úkolů 

Evropského policejního úřadu. Jsou to především údaje týkající se osob, které jsou podezřelé ze 

spáchání trestného činu, pro který je Europol příslušný, nebo byly z takového trestného činu 

usvědčeny. Protože je činnost Europolu zaměřena zejména na výměnu operativních informací 

ve stádiu vyšetřování, využívá Europol systém utajování. Po technické stránce je každá kancelář 

členského státu Europolu spojena s národní jednotkou bezpečnou komunikační linkou, tzv. secure 

link. Po stránce administrativní využívá Europol ke značení utajovaných skutečností čtyř stupňů 

utajení: restricted, confidential, sercet, top secret. 

V prosinci roku 201013  obsahoval informační systém Europolu informace o 174 459 objektech 

a 35 585 osobách. Oproti prosinci 2009 to představovalo nárůst o 28%. Graf níže obsahuje přehled 

hlavních oblastí trestné činnosti a jejich podíly [9], [30]. 

                                                             
13

 Souhrnná zpráva o činnosti Europolu za rok 2011 ještě není k dispozici. Zpráva za rok 2010 byla zveřejněna 17. února 
2012. 
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Graf 4.2 Hlavní oblasti trestné činnosti 

 

Zdroj: Přehled o Europolu, vlastní úprava 

Aplikace SIENA 

1. července 2009 byl uveden do provozu nástroj SIENA. Jedná se o nástroj pro výměnu informací po 

zabezpečené síti (Secure Information Exchange Network Application), který je navržen tak, aby 

umožňoval rychlou, bezpečnou a uživatelsky vstřícnou komunikaci a výměnu operativních 

a strategických informací a zpravodajských poznatků souvisejících s trestnou činností mezi 

Europolem, členskými státy a třetími stranami, které mají s Europolem uzavřenu dohodu 

o spolupráci. V roce 2010 byla aplikace SIENA upravena tak, aby mohla být rozšířena o donucovací 

orgány EU a spolupracující partnery, jako jsou Eurojust, Interpol, Austrálie, Kanada, Norsko, 

Švýcarsko a USA. Obrázek 4.3 znázorňuje, jak aplikace funguje [15], [29].  

Obrázek 4.2 Bezpečná výměna informací prostřednictvím aplikace SIENA 

 

Zdroj: Přehled o Europolu, souhrnná zpráva o činnosti Europolu 
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4.3.3 Analytický systém 

Operativní analýza 

Analýza je základním kamenem všech moderních činností vycházejících při prosazování práva ze 

zpravodajských informací a je rozhodující pro všechny činnosti Europolu. Analytici zaměstnaní 

v Europolu využívají nejmodernější metodiky a techniky, které napomáhají při zjišťování chybějících 

článků v přeshraničních vyšetřováních v EU. 

Europol zavedl jako inovativní způsob, jak provádět analýzu zpravodajských informací a podporovat 

vyšetřování týkající se organizované trestné činnosti a terorismu, moderní analýzu sociálních sítí. 

Analytici zpravodajských informací jsou schopni používat matematické algoritmy s cílem zmapovat 

a změřit složité datové soubory a rychle identifikovat klíčové aktéry, skupiny cílových podezřelých 

a další skryté vzorce, které by jinak zůstaly bez povšimnutí. Analýza sociálních sítí je cenným 

přístupem, jenž doplňuje klasické techniky analýzy vazeb, zvyšuje kvalitu zpravodajských hlášení 

a napomáhá ke stanovení priorit vyšetřovací práce. 

Během roku 2010 Europol dokončil počáteční zavádění moderního prostředku pro extrakce 

a analýzy informací týkajících se trestné činnosti z digitalizovaných dat. Možnost účinně zjišťovat 

relevantní informace z nesmírného objemu počítačových dat při zachování platnosti těchto informací 

u soudu se v boji s trestnou činností stala významnou zbraní. Prostřednictvím tohoto nového 

technického řešení může nyní Europol nabízet evropským subjektům působícím v oblasti prosazování 

práva kvalitní službu, která tyto informace zjistí a zpracuje. Tuto centrálně poskytovanou službu 

doplňuje možnost podporovat příslušné orgány na místě prostřednictvím místního nasazení mobilní 

sady nástrojů, kterou obsluhuje příslušný odborník a která slouží k forenzní práci s počítačovými daty 

[29]. 

Strategická analýza 

Dalším významným aspektem analytických činností Europolu je Strategická analýza. 

Nejdůležitějším strategicko-analytickým dokumentem, jenž Europol vypracovává, je zpráva OCTA 

(Organised Crime Threat Assessment), tj. Posouzení hrozeb organizované trestné činnosti. Jde 

o dokument, na němž Rada Evropské unie zakládá své priority a doporučení pro boj s organizovanou 

trestnou činností v Evropě. Zpráva OCTA, která se připravuje v souladu se zásadami policejní práce 

vycházející ze zpravodajských informací, se považuje za průkopnický projekt a za svůj krátký život 

zavedla inovativní koncepce, například uzly trestné činnosti a typologii skupin organizované trestné 

činnosti, které byly přijaty a převzaty na politické, donucovací i akademické úrovni. V roce 2013 bude 
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zpráva OCTA nahrazena zdokonalenou publikací - Posouzení hrozeb závažné a organizované trestné 

činnosti (SOCTA - Serious and Organised Crime Threat Assessment). 

Další důležitou zprávou je tzv. ROCTA (Russian Organised Crime Threat Assessment), tj. Posouzení 

hrozeb ruské organizované trestné činnosti. Toto konkrétní posouzení hrozeb se zabývá aktuálními 

a předpokládanými hrozbami ruské organizované trestné činnosti v rámci Evropské unie. Zpráva 

z roku 2010 dospěla k závěru, že ruská organizovaná trestná činnost má důležitou úlohu na několika 

kriminálních trzích v EU. K hlavním trhům, na nichž je patrný jejich vliv jak v EU, tak mimo ni, patří 

praní peněz, obchodování s lidmi, zbraně, drogy, pašování cigaret, podvody a hospodářská trestná 

činnost. Finanční sektor značně usnadňuje ruskou organizovanou trestnou činnost, u níž se zdá, že 

upřednostňuje a zneužívá jistá finanční a extrateritoriální střediska a banky a finanční instituce 

v rámci EU i mimo ni k usnadnění trestné činnosti a k legalizaci výnosů z trestné činnosti. 

Díky strategicko-analytickým produktům, jako jsou OCTA, ROCTA, OCTA-WA 14  a TE-SAT 15 , se 

poskytuje vyšší podpora činitelům s rozhodujícími pravomocemi, kteří ve složité oblasti organizované 

trestné činnosti a terorismu identifikují konkrétní priority. Na základě politických pokynů mohou 

příslušníci donucovacích orgánů následně upravovat svou operativní práci ve vnitrostátním, 

regionálním a místním měřítku.  

Byl zřízen také tým Europolu pro vyhledávání, analýzu a oznamování (SCAN), jehož cílem je 

poskytovat příslušným vnitrostátním orgánům EU další strategický produkt: včasné výstrahy před 

novými hrozbami organizované trestné činnosti. V roce 2010 předložil tým SCAN šest oznámení 

hrozeb, tzv. „OC-SCAN“ mezi něž patřily například rozšiřování motocyklového klubu Hells Angels 

do jihovýchodní Evropy, zapojení pouličních gangů do aktivit organizované trestné činnosti v EU nebo 

nezákonné obchodování s těžkými palnými zbraněmi a jejich vnitřní oběh v EU [29].  

4.3.4 Operativní činnosti Europolu 

Poskytovat donucovacím orgánům EU nepřetržitou operativní podporu je jedním z klíčových cílů 

Europolu. Tato podpora se zajišťuje v oblastech, které spadají do mandátu Europolu, a také 

v horizontálních případech vedoucích napříč několika oblastmi trestné činnosti. Operativní podporu 

členských států lze rozšířit vysláním mobilní kanceláře Europolu s příslušnými analytiky a odborníky 

s cílem poskytovat pomoc na místě v členských státech. Následující graf znázorňuje operativní 

podporu poskytnutou členským státům v roce 2010. 

                                                             
14

 Organised Crime Threat Assessment on West Africa 
15 Europol's Terrorism Situation and Trend Report 
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Graf 4.3 Operativní podpora poskytnuta členským státům v roce 2010 

 

Zdroj: Přehled o Europolu, vlastní úprava 

V dubnu 2010 podporovali dva pracovníci Europolu a mobilní kancelář španělské Generální ředitelství 

cel při operaci Athena II. Operace Athena II byla společnou celní operací zaměřenou na přeshraniční 

pohyb hotovosti a dalších peněžních nástrojů využívaných zločinnými spolčeními pro financování 

jejich trestné činnosti a pro legalizaci výnosů z trestné činnosti. Operace se účastnily celní správy z 19 

členských států EU a třetích zemí společně s mezinárodními agenturami, jako jsou Europol, Interpol 

a Světová celní organizace. 

Terorismus 

Jedenáct let po útocích v New Yorku z 11. září 2001 stále představuje terorismus vážnou hrozbu 

členským státům EU. Extremistické a teroristické skupiny, jako např. Al-Káida a jiné, jsou v Evropské 

unii aktivní a mají vliv na životy jejích občanů. Boj proti extremismu a terorismu proto zůstává 

nejvyšší prioritou bezpečnostní politiky EU a Europolu.  

Prostředkem pro rozvoj zastřešujícího modelu činnosti, který se zaměřuje na konkrétní prvky způsobu 
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na bezpečnostní situaci v EU je Systém pro sledování způsobů provádění trestné činnosti, Modus 

Operandi Monitor. Výsledek je napojen na další zpravodajské produkty Europolu s cílem poskytovat 

v reálném čase odborné znalosti a zpravodajské informace příslušným agenturám členských států. 

Nástrojem vyvinutým Europolem, který donucovacím orgánům umožňuje včas reagovat 

na teroristické útoky v Evropě, je síť okamžité reakce. Lze provést okamžitou mobilizaci týmu 

odborníků Europolu a členských států v oblasti boje proti terorismu s cílem pomoci postiženému 

členskému státu ve všech operativních a technických záležitostech. Tento tým bude v takovýchto 

případech využívat operační středisko Europolu tak, aby byla zajištěna účinná výměna informací se 

všemi dotyčnými stranami. Kromě nabízené podpory v krizové situaci je cílem sítě okamžité reakce 

také poskytovat předním odborníkům v oblasti terorismu strategické poradenství upravené 

s ohledem na vyvíjející se způsob provedení útoku.  

Jako příklad lze uvést např. podporu, kterou Europol poskytl v roce 2010 protiteroristické jednotce 

policie hrabství Velký Manchester v rámci protiteroristické operace ve Spojeném království. Hlavní 

podezřelý byl odsouzen k odnětí svobody v trvání dvou let poté, co byl usvědčen ze dvou bodů 

obžaloby podle § 58 zákona o terorismu v souvislosti s držením materiálů pro účely terorismu. 

Europol prošetřil přibližně 6 000 elektronických dokumentů, které, většinou v arabštině, poskytla 

policie hrabství Velký Manchester, s cílem identifikovat dokumenty, které mohou představovat 

bezpečnostní hrozbu pro Spojené království. Po počátečním posouzení obsahu týmem projektu 

Check the Web následovaly cílenější analýzy konkrétních sad dokumentů v souladu s požadavky 

policie hrabství Velký Manchester. Vyčlenění příslušných souborů bylo umožněno použitím 

počítačových forenzních nástrojů na digitální média. Křížové srovnání elektronických souborů se 

systémem Europolu rovněž odhalilo přítomnost teroristických materiálů, které byly již dříve použity 

u soudu jako důkaz. 

Europol připravuje vytvoření společné databáze terorismu s cílem modernizovat reakci EU na 

terorismus. Stane se tak lepším zapracováním definice, kterou pro terorismus používá EU, pružností 

a odpovídající reakcí na potřeby členských států a třetích stran a přesným zaměřením na společné 

oblasti zájmu. Celkově je tento přístup vyjádřen zlepšeními v každodenním řízení, včetně nového 

vědeckého pokroku například v oblasti forenzní analýzy, otisků prstů a DNA [29], [41]. 

Drogy 

Problematika drog vyvolává v občanech Evropy značné obavy vzhledem ke svému dopadu 

na kolektivní i osobní zdraví a bezpečnost. Boj s drogovou trestnou činností je prioritou Europolu již 

od samého počátku.  
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Europol podporuje od roku 2005 skupinu pro syntetické drogy v rámci projektu nazvaného Souhrnné 

operativní strategické plánování policejní práce (Comprehensive, Operational, Strategic Planning 

for the Police - COSPOL). V únoru 2010 COSPOL na základě analýzy Europolu a šetření probíhajících 

v několika členských státech vybral jeden konkrétní „vysoce cenný cíl“ pro společné vyšetřování. 

Europol společně s Belgií, Německem a Nizozemskem zahájil společnou operaci, která se zaměřila 

na skupinu organizované trestné činnosti vedenou vybraným vysoce cenným cílem, jenž byl zapojen 

do velkovýroby syntetických drog. V květnu 2010 začalo být zřejmé, že podezřelí jsou připraveni 

spustit proces výroby syntetických drog v Belgii, a proto si belgická federální policie z Hasseltu 

vyžádala operativní a technickou podporu Europolu pro případnou likvidaci nezákonné výrobny. 

Europol vyslal své jednotky, aby poskytly podporu na místě a zajistily podrobné technické vyšetřování 

a odborné znalosti. V důsledku toho spolková policie v Hasseltu v těsné spolupráci s Europolem 

zlikvidovala velkou laboratoř na nedovolenou výrobu drog, která byla schopna vyrábět stovky 

kilogramů syntetických drog. Hodnota těchto výrobků na evropském černém trhu se odhadovala 

na několik milionů eur. V Belgii bylo provedeno zatčení šesti hlavních podezřelých a záchyt velkých 

množství chemikálií. Europol byl do této úspěšné operace zapojen již od samého začátku v únoru 

2010, pokud jde o podnět ke společnému zaměření na daný vysoce cenný cíl. V průběhu operace 

Europol vyšetřovatelům poskytl 13 analytických zpráv a jednu odbornou zprávu. Zajištěny byly také 

dvě operativní schůzky konané v Europolu a technická podpora na místě. V důsledku těchto 

společných činností byly „hlavní cíle“ odsouzeny k trestu odnětí svobody v délce šesti let. 

Velkým problémem v oblasti drog se stala výroba a distribuce kokainu, který se v posledních letech 

stal po konopí druhou nejčastěji užívanou drogou v Evropě. Uvádí se, že v posledním roce užily kokain 

tři miliony, neboli 2,2 %, mladých Evropanů ve věku 15 až 34 let. Někdy v životě užilo kokain 13 

milionů dospělých ve věku 15 až 64 let. Toto odráží rychle narůstající toky obchodu s kokainem 

a šíření užívání kokainu v Evropě. Evropská unie je nadále po Spojených státech amerických druhým 

největším spotřebitelem kokainu na světě. V Europolu odpovídá za sítě organizované trestné činnosti 

související s kokainem zvláštní projekt zahrnující analytický pracovní soubor. Následující obrázek 

znázorňuje výrobní a tranzitní oblasti kokainu, jež míří do EU [29], [41].  
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Obrázek 4.3 Výroba, tranzitní trasy a konečná cílová oblast kokainu 

 

Zdroj: Přehled o Europolu, souhrnná zpráva o činnosti Europolu 

Padělání eura 

Z široké škály trestných činů, kterými se Europol zabývá, nelze opomenout padělání eura. Europol má 

mandát pro předcházení padělání eura a jeho potírání a byl určen jako ústředna Evropské unie pro 

boj proti jeho padělání. Toto právní postavení Europol opravňuje působit jako celosvětové kontaktní 

místo pro boj proti padělání eura. Europol úzce spolupracuje s členskými státy Evropské unie, 

Evropskou centrální bankou, Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům, 

Interpolem a jinými partnery. 

V únoru 2010 zatkla soluňská bezpečnostní divize policie, v rámci Operace Thessaloniki čtyři vůdce 

skupiny organizované trestné činnosti odpovědné za rozsáhlou distribuci a pašování padělaných 

eurobankovek v Řecku. Skupina se skládala z řeckých státních příslušníků, kteří udržovali styky se 

skupinami organizované trestné činnosti v Rusku, Bulharsku a v dalších zemích. Mezinárodní policejní 

spolupráce, která byla koordinována Europolem, byla zahájena v roce 2007, kdy bylo ve městě Šachty 

v jižním Rusku zadrženo přibližně 70 000 EUR v padělaných bankovkách v hodnotě 100 a 200 EUR. 

Donucovací orgány EU byly o tomto distribučním kanálu padělaných eurobankovek informovány 

ruskými orgány a ty jim také poskytly podporu při vyšetřování v Řecku. Vyšetřování zavedlo 

příslušníky policie do řeckého města Soluň, kde pachatelé trestné činnosti působili jako 

zprostředkovatelé pro padělatele z bulharského města Plovdiv. Tiskárna byla zlikvidována společným 

vyšetřovacím týmem bulharských a španělských příslušníků donucovacích orgánů za podpory 

Eurojustu a pod koordinací Europolu [29], [41]. 

 



72 
 

4.3.5 Dosah Europolu 

Europol udržuje nepřetržité aktivní spojení se všemi 27 národními jednotkami Europolu. Výměna 

sdělení a údajů o trestné činnosti je možná díky styčným kancelářím, které se nacházejí v sídle 

Europolu. Jedná se o významný a efektivní způsob udržování kontaktu a poskytování podpory  

Europol spolupracuje s celou řadou partnerů v rámci EU a také se třetími zeměmi a organizacemi. Na 

základě dohod o spolupráci dochází s těmito k výměně informací. Charakter spolupráce se třetími 

stranami určují dva typy dohod o spolupráci. Strategické dohody umožňují oběma dotyčným stranám 

výměnu veškerých informací s výjimkou osobních údajů, zatímco operativní dohody umožňují 

i výměnu osobních údajů. 

V současné době spolupracuje Europol se sedmnácti zeměmi, které nejsou členy EU, devíti 

institucemi a agenturami EU a třemi dalšími mezinárodními organizacemi včetně Interpolu, což se 

projevuje v řadě aspektů operativní práce Europolu [29].  

4.4 Agentura FRONTEX 

Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské 

unie byla zřízena nařízením Rady (ES) č. 2007/2004 a svou činnost zahájila 3. října 2005 se sídlem 

ve Varšavě. Jejím úkolem je provádět analýzu rizik a hodnotit hrozby ve vztahu k vnějším hranicím. 

Dále pak koordinovat operativní spolupráci mezi členskými státy v oblasti řízení vnějších hranic, 

pomáhat členským státům za podmínek, které vyžadují zvýšenou technickou a operativní pomoc na 

vnějších hranicích, poskytovat členským státům nezbytnou podporu při organizaci společných 

návratových operací, pomáhat členským státům v oblasti odborné přípravy vnitrostátní pohraniční 

stráže, včetně vytváření společných standardů odborné přípravy, a také sleduje výsledky výzkumu 

významného pro kontrolu a ostrahu vnějších hranic. 

V Nařízení Rady je za cíl agentury FRONTEX určeno „usnadňovat a zefektivňovat uplatňování 

stávajících a budoucích opatření Společenství týkajících se řízení vnějších hranic“. Tohoto cíle je 

dosahováno zajištěním koordinace činností členských států při provádění těchto opatření a to 

přispívá k účinné, vysoké a jednotné úrovni kontroly osob a ostrahy na vnějších hranicích členských 

států. 

Agentura FRONTEX hraje klíčovou roli při zavádění koncepce EU v oblasti integrovaného řízení 

hranic, zejména v oblasti opatření kontroly hranic, iniciace společné činnosti a koordinace 

pravidelných operativních opatření pro co nejefektivnější zajištění bezpečnosti hranic na úrovni EU. 
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Kromě toho agentura účinně podporuje členské státy při zvládání mimořádných situací a zajišťuje 

bezpečnost na vnějších hranicích EU i ve výjimečných případech.   

Účinné řízení vnějších hranic vyžaduje interoperabilitu na vnitrostátní, evropské a mezinárodní 

úrovni. Cílem agentury FRONTEX je zaujímat klíčovou úlohu při prosazování harmonizace doktrín, 

potřeb, operativních a administrativních postupů a technických řešení podporujících efektivní řízení 

vnějších hranic EU.  

Ze souhrnné zprávy agentury FRONTEX za rok 201016 vyplývá, že v roce 2010 došlo navzdory 

menšímu operativnímu rozpočtu k nárůstu intenzity operativní činnosti. Ačkoliv celkový rozpočet 

agentury v roce 2010 vzrostl, celková částka přidělená na operativní činnosti nepatrně poklesla ze 

48,2 milionu EUR na 47,4 milionu EUR. Navzdory tomu počet operativních hodin vzrostl přibližně 

o 27 % na 6 411, což je více než dvojnásobek formulovaného cíle ve výši 11% nárůstu produktivity. 

Tato vyšší efektivita byla umožněna vyšším přídělem lidských a technických zdrojů ze strany 

členských států a zemí přidružených k Schengenu, které se zúčastnily operativních činností a jejichž 

počet činil v roce 2010 celkem 28. Tuto situaci graficky znázorňuje následující graf (PP – pilotní 

projekty, JO – společné operace) [16], [17]. 

Graf 4.4 Intenzita operativní činnosti v letech 2009 - 2010 

 

Zdroj: Souhrnná zpráva o činnosti FRONTEX, vlastní úprava 

Vstup Lisabonské smlouvy v platnost v prosinci 2009 přinesl mimo jiné také užší spolupráci v oblasti 

vnitřní bezpečnosti s cílem zvýšit efektivitu a účinnost ve vztahu k orientaci na cílového příjemce. 

Přijetí Strategie vnitřní bezpečnosti v únoru 2010 pak ještě více posílilo holistický pohled na trestnou 

                                                             
16 Zpráva za rok 2011 dosud nebyla vydána. 
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činnost, která ohrožuje občany EU, a jako jedno z doporučení pro zamezení těmto hrozbám i potřebu 

lepší spolupráce mezi agenturami. 

Za těchto okolností musel být model činnosti agentury FRONTEX upraven tak, aby přímo zdůrazňoval 

rozvoj operativních činností v oblasti odhalování přeshraniční trestné činnosti. Na základě změny 

zaměření musely být tyto produkty a služby Oddělení analýzy rizik (Risk Analysis Unit - RAU), 

přepracovány a nyní, v době po přijetí Lisabonské smlouvy a strategie vnitřní bezpečnosti, vyhovují 

změněným pracovním strukturám. V této souvislosti je potřeba zmínit, že agentura FRONTEX 

převzala funkce Střediska pro informace, diskusi a výměnu v oblasti přechodu hranic 

a přistěhovalectví (Centre for Information, Discussion and Exchange on the Crossing of Frontiers 

and Immigration - CIREFI) a spolu s Europolem a Eurojustem vypracovávají hodnocení společných 

hrozeb v oblasti organizovaného zločinu a závažné trestné činnosti. 

V posledních pěti letech se stala síť analýzy rizik agentury FRONTEX (Frontex Risk Analysis Network  

-FRAN) a i nadále zůstává efektivním fórem pro výměnu informací o nelegální migraci mezi členskými 

státy EU, zeměmi přidruženými k Schengenu a agenturou FRONTEX a také rámcem pro odbornou 

přípravu analytiků v oblasti analýzy rizik. Úspěšnost tohoto sdružení vedla k tomu, že se stalo 

prototypem pro rozvoj podobných sítí analýzy rizik pro země západního Balkánu a země na východní 

hranici. V průběhu roku 2010 došlo k dalšímu rozvoji modelu analýzy společných integrovaných rizik 

(Common Integrated Risk Analysis Model - CIRAM), který je hlavním nástrojem činností analýzy rizik 

agentury FRONTEX. 

V roce 2010 byl těžištěm operativních činností agentury FRONTEX region jihovýchodní vnější hranice. 

Proto zde byl na základě rozhodnutí správní rady v únoru 2010 proveden první pilotní projekt 

decentralizace. Agentura FRONTEX vytvořila projekt a model činnosti pro první operativní úřad 

agentury FRONTEX (Frontex Operational Office - FOO), který je v provozu od 1. října 2010 v řeckém 

přístavním městečku Pireus [16], [17].  

4.4.1 Pohraniční jednotky rychlé reakce RABIT 

11. července 2007 vydaly Evropský parlament a Rada Nařízení č. 863/2007, kterým byl zřízen 

mechanismus pro vytvoření Pohraničních jednotek rychlé reakce RABIT. Toto nařízení bylo vydáno 

jako reakce na žádost Evropské rady z Haagu, která ve svých závěrech apelovala na zřízení jednotek 

národních odborníků schopných poskytnout rychlou technickou a operační pomoc členským státům, 

které o ni požádají. Evropská rada ve svých závěrech z 15. a 16. prosince 2005 vyzvala Komisi, aby 

na jaře 2006 předložila návrh na vytvoření jednotek rychlé reakce v souladu s Haagským programem. 



75 
 

Proto Komise 19. července 2006 předložila návrh na změnu nařízení, na jehož základě byla zřízena 

agentura FRONTEX, aby se vytvořil právní rámec pro zřízení jednotek rychlé reakce. 

O vyslání jedné nebo více jednotek rychlé reakce rozhoduje výkonný ředitel agentury FRONTEX 

a musí tak učinit do pěti dnů ode dne přijetí žádosti členského státu. Následně agentura a žádající 

členský stát neprodleně vypracují operační plán, v němž jsou uvedeny podrobné podmínky vyslání 

jednotek. Dále výkonný ředitel jmenuje z řad zaměstnanců agentury jednoho nebo více odborníků, 

kteří budou koordinátory, kteří zejména: 

 jednají jako spojovací článek mezi agenturou a hostitelským členským státem a mezi 

agenturou a členy pohraničních jednotek rychlé reakce 

 sledují řádné provádění operačního plánu 

 podávají agentuře zprávy o všech aspektech vyslání jednotek 

Pro potřeby komunikace s agenturou ohledně všech záležitostí týkajících se jednotek určí členské 

státy vnitrostátní kontaktní místo. 

Při plnění úkolů a vykonávání pravomocí týkajících se hraniční kontroly nebo ostrahy hranic členové 

jednotek dodržují právní předpisy Společenství a vnitrostátní předpisy hostitelského členského státu. 

Při zásahu jsou členové jednotek pod velením hostitelského členského státu. Plní úkoly a vykonávají 

pravomoci za přítomnosti příslušníků pohraniční stráže hostitelského členského státu. 

Všichni členové jednotek zůstávají příslušníky vnitrostátní pohraniční stráže svých domovských 

členských států a z toho titulu jsou oprávněni nosit služební zbraně a používat své vlastní uniformy. 

Nosí na nich však modrou pásku se znakem Evropské unie a agentury, která slouží k jejich identifikaci. 

Jsou oprávněni nahlížet do databází hostitelského státu a v případě potřeby mohou použít sílu [23]. 

4.4.2 Dosažené úspěchy 

První nasazení pohraničních jednotek rychlé reakce RABIT 

Agentura FRONTEX obdržela na konci října 2010 první žádost členského státu o nasazení 

pohraničních jednotek rychlé reakce RABIT. Ačkoliv probíhala četná přípravná cvičení, jejichž cílem 

bylo ověřit a zlepšit mechanismus nasazení, nebyly nezbytné postupy dosud odzkoušeny v reálné 

situaci. Jedním z největších úspěchů agentury v roce 2010 byla rychlost a píle, s jakou se všechny 

zapojené strany chopily tohoto úkolu. První hostující příslušníci začali přijíždět již čtyři dny 

po obdržení žádosti od řecké vlády. Následná čtyřměsíční operace přinesla znatelné výsledky 

z hlediska nižší nelegální migrace na řecko-turecké pozemní hranici. Od listopadu 2010 do konce 
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operace v březnu 2011 bylo zaznamenáno snížení průměrného počtu nelegálních migrantů o 76 %. 

Kromě toho byly shromážděny cenné zpravodajské informace o způsobu činnosti osob, které se 

v daném regionu zabývají pašováním lidí, a celá řada z nich byla zadržena. Z hlediska informovanosti 

o situaci, monitorování a podávání zpráv lze první nasazení pohraničních jednotek rychlé reakce 

považovat za jednoznačný úspěch.  

Posílená spolupráce s mezinárodními organizacemi 

V listopadu 2010 byla v rámci programu Pulsar provedena Společná operace Agelaus 2010. Tato 

operace byla zahájena s cílem nalézt řešení pro nelegální migraci dětí na vnějších vzdušných hranicích 

EU a účinněji bojovat proti obchodu s lidmi a dalším formám přeshraniční trestné činnosti. Operativní 

zaměření bylo zaměřeno na určení totožnosti obětí a zlepšení informovanosti o této problematice. 

Výsledkem této společné operace bylo odhalení celkem 174 případů nelegální migrace dětí do EU, 

z toho 90 chlapců a 84 dívek, z nichž 143 doprovázely dospělé osoby, a 31 bylo bez doprovodu [16], 

[17]. 

Posílená účast pozorovatelů ze třetích zemí na společných operativních činnostech na pozemních 

hranicích 

Za jeden z největších úspěchů v oblasti společných operací na pozemních hranicích lze považovat 

prohloubenou spolupráci se službou pohraničních stráží Ruské federace. Pozorovatelé z ruské 

služby pohraničních stráží byli poprvé nasazeni v rámci pozemní části společné operace Poseidon 

2010 po dobu jednoho měsíce na řecko-turecké hranici. Pozorovatelé byli nasazeni podle své 

odbornosti a profilů na místa přechodu hranic a do jednotek pohraniční kontroly.  

Významná byla také účast srbských pozorovatelů při společné operaci Neptun 2010, která byla 

důležitá především z hlediska lepší příležitosti pro výměnu operativních informací a pro nezbytné 

rozhodování na místě. Srbští pozorovatelé byli nasazeni v průběhu tří operativních fází společné 

operace na maďarsko-srbské hranici, aby poskytovali podporu při kontrole a ostraze hranic. Srbští 

příslušníci navíc trvale vykonávali službu v místním koordinačním středisku agentury FRONTEX, které 

bylo zřízeno v obci Kiskunhalas. Poskytovali podporu koordinátorovi agentury FRONTEX při trvalém 

sledování situace v operační oblasti ze srbské strany a přímo organizovali taktická opatření srbských 

jednotek pohraniční policie tak, že vydávali doporučení možných změn srbských mobilních hlídek 

[16], [17]. 
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4.5 Vývoj kriminality v ČR po vstupu do Schengenu 

S otevřením hranic souvisela také obava o bezpečnost spojená s potencionálním nárůstem 

kriminality. Následující tabulka přináší srovnání období před vstupem České republiky 

do Schengenského prostoru a období po vstupu.  

Tabulka 4.1 Vývoj kriminality v ČR v letech 2007 – 2010 

Zjištěné činy 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Kriminalita celkem 372 341 357 740 351 629 344 060 336 446 357 391 343 799 332 829 313 387 

z toho: 
          

        

a) hospodářská 40 213 31 451 33 464 43 882 39 473 37 981 32 474 29 774 28 371 

b) obecná 304 273 300 811 293 190 277 504 263 371 268 301 257 763 249 975 249 038 

v tom: 
          

        

● násilná 23 555 22 358 23 579 21 684 19 171 19 551 17 875 16 887 18 073 

z toho: 
          

        

● vraždy celkem 234 232 227 186 231 196 202 181 173 

● loupeže celkem  5 468 5 508 6 107 5 550 4 783 4 856 4 641 4 687 4 019 

c) mravnostní 2 046 1 898 1 909 1 849 1 615 1 689 1 680 1 730 1 811 

● z toho znásilnění 653 646 687 596 530 637 529 480 586 

d) majetková 256 308 253 372 243 808 229 279 221 707 228 266 219 347 212 168 203 717 

z toho krádeže: 
          

        

● prosté  164 631 166 654 162 139 154 124 151 136 154 207 147 292 138 369 126 311 

● vloupáním  72 040 68 901 64 695 57 956 53 503 54 925 53 381 54 848 58 758 

z toho: 
          

        

● do bytů 6 592 6 565 6 193 5 537 5 047 4 322 4 477 4 826 4 717 

● do rod. domů 5 341 5 599 5 477 4 824 4 556 4 841 4 634 4 790 5 374 

e) ostatní obecná 22 364 23 183 23 894 24 692 20 878 18 795 18 861 19 190 25 437 

Kriminalita na         

1 000 obyvatel 
36 35 34 34 33 35 33 32 30 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní úprava 
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Jak je možné vidět v následujícím grafickém znázornění celkové kriminality z předchozí tabulky, 

kriminalita u nás má dlouhodobě klesající tendenci. V roce 2007 sice došlo k mírnému nárůstu oproti 

předchozímu roku, avšak poté kriminalita opět klesala. Proto se domnívám, že tento výkyv nemusí 

mít přímou souvislost se vstupem ČR do Schengenu. 

Graf 4.5 Vývoj kriminality v ČR 2002 - 2010 

 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní úprava 

O něco hůře je na tom Česká republika pokud jde o vývoj procentuální objasněnosti trestných činů, 

zejména v oblasti hospodářské kriminality, jak znázorňuje graf 4.5. Otázkou však je, zda je tento 

negativní vývoj důsledkem vstupu ČR do Schengenu nebo snižováním stavu českých policistů.  

Graf 4.6 Procento objasněnosti trestných činů v ČR 2006 – 2010 

 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní úprava 
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Z dostupných údajů Evropského statistického úřadu lze obdobný vývoj kriminality pozorovat také 

v ostatních členských státech Evropské unie. Dá se tedy říci, že rozšíření schengenského prostoru 

o další státy nemělo negativní vliv na vývoj kriminality a celkovou bezpečnost v EU. 

Tabulka 4.2 Vývoj kriminality v Schengenu + Rumunsko, Bulharsko, Kypr 2002 - 2009 

 

Zdroj: Evropský statistický úřad, vlastní úprava 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Belgie 1 008 798 1 001 818 1 005 925 992 375 1 014 349 1 021 184 1 024 390 1 044 242

Bulharsko 146 929 143 921 142 093 137 800 136 410 134 685 126 673 138 105

Česká republika 372 341 357 740 351 629 344 060 336 446 357 391 343 799 332 829

Dánsko 491 511 486 174 474 419 432 704 425 093 445 271 476 953 491 792

Německo 6 507 394 6 572 135 6 633 156 6 391 715 6 304 223 6 284 661 6 114 128 6 054 330

Estonsko 53 293 53 595 53 048 52 916 51 834 50 375 50 977 48 359

Irsko 106 415 103 462 99 244 102 206 103 178 : : :

Řecko 441 138 441 839 405 627 455 952 463 750 423 422 417 391 386 893

Španělsko 2 183 457 2 144 155 2 141 295 2 230 906 2 267 114 2 309 859 2 371 535 2 335 034

Francie 4 113 882 3 974 694 3 825 442 3 775 838 3 725 588 3 589 293 3 558 329 3 521 256

Itálie 2 231 550 2 456 887 2 417 716 2 579 124 2 771 490 2 933 146 2 709 888 2 629 831

Kypr 4 758 7 256 7 615 7 212 7 917 7 556 7 341 7 104

Litva 49 329 51 773 62 173 51 435 62 328 55 620 57 475 56 548

Lotyšsko 72 646 79 072 84 136 82 074 75 474 67 990 71 792 76 291

Lucembursko 26 046 26 163 26 907 25 321 25 913 28 252 28 210 32 378

Maďarsko 420 782 413 343 418 833 436 522 425 941 426 914 408 407 394 034

Malta 17 023 17 739 18 384 18 580 16 527 15 005 13 803 11 953

Nizozemí 1 401 871 1 369 271 1 319 482 1 336 860 1 285 535 1 286 849 1 261 340 1 232 482

Rakousko 591 584 643 286 643 648 605 272 589 495 594 240 572 695 591 597

Polsko 1 404 229 1 466 643 1 461 217 1 379 962 1 287 918 1 152 993 1 082 057 1 129 577

Portugalsko 391 599 417 383 416 420 392 714 399 563 398 575 430 486 426 040

Rumunsko 312 204 276 841 231 637 208 239 232 658 281 457 289 331 299 889

Slovinsko 77 218 76 643 86 568 84 379 90 354 88 197 81 917 87 465

Slovensko 107 373 111 893 131 244 123 563 115 152 110 802 104 758 104 905

Finsko 435 009 443 481 445 465 432 302 416 131 435 824 440 711 431 598

Švédsko 1 234 784 1 255 371 1 248 743 1 241 843 1 224 958 1 306 324 1 377 854 1 405 626

Anglie a Wales 5 974 960 6 013 759 5 637 511 5 555 172 5 427 558 4 951 173 4 702 717 4 338 604

Skotsko 427 034 406 979 438 121 417 785 419 257 385 509 377 433 338 028

Severní Irsko 142 496 127 953 118 124 123 194 121 144 108 468 110 094 109 139

Island 19 938 17 515 16 565 12 028 13 483 13 038 14 578 15 966

Lichtenštejnsko 1 002 1 138 1 043 1 059 1 189 1 075 1 112 1 216

Norsko 319 523 303 824 287 821 275 684 277 016 271 712 264 199 277 121

Švýcarsko 356 841 379 343 389 415 352 723 335 157 326 232 323 235 676 309

Vývoj kriminality v Schengenu + Rumunsko, Bulharsko, Kypr

http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/5A004C24D3/$File/14091127.pdf
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5 ZÁVĚR 

Pod pojmem Schengenská dohoda jsou schovány dvě smlouvy uzavřené původně mezi pěti členskými 

státy ES, Francií, Německem, Belgií, Lucemburském a Nizozemím. Schengenská dohoda z roku 1985 

obsahuje původní záměr odstranění kontrol na vnitřních hranicích a vytvoření tak společného 

prostoru s posílenou kontrolou na hranicích vnějších. Následná Schengenská prováděcí úmluva z roku 

1990 obsahuje všechny potřebné kroky, jež byly zapotřebí, aby mohlo být dosaženo původně 

deklarovaného cíle. Do Schengenské spolupráce se postupně zapojovaly také další země nejen 

Evropské unie, ale také země stojící mimo ni, konkrétně země Evropského sdružení volného obchodu 

Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.  

Volný pohyb osob s sebou však nepřináší jen pozitiva, ale rovněž jsou zde patrná jistá rizika. Ta 

mohou souviset zejména s nárůstem nejen nelegální migrace, ale také migrace legální, avšak 

s nelegálními úmysly. Odstranění kontrol na vnitřních hranicích tak může představovat značné 

bezpečnostní riziko, a proto je nutná nejen užší policejní spolupráce, ale také harmonizace vízové a 

migrační politiky.  

I přes různé překážky je v oblasti vnitřních věcí znatelný pokrok a v rámci Evropské unie došlo 

k výraznému rozvoji této spolupráce. Takováto užší spolupráce může být i něčím, s čím se budou 

moci občané Evropské unie identifikovat, protože cílem je zvýšení jejich bezpečnosti.  

Jak vyplývá z první části diplomové práce, byla historicky nejvýznamnějším okamžikem vzniku 

Schengenského prostoru vůle pěti členských států ES vytvořit prostor bez vnitřních hranic, která 

vyvrcholila podepsáním první Schengenské dohody v roce 1985 Francií, Německem a zeměmi 

BENELUXU a následně Schengenské prováděcí úmluvy o pět let později. Rovněž je zde znát významný 

posun v chápání volného pohybu osob, jež byl zpočátku charakterizován jen jako volný pohyb 

pracovníků a až později, v souvislosti se vstupem Jednotného evropského aktu v platnost, také jako 

svoboda pohybu ve společenském a politickém smyslu. Osobně považuji za významný mezník 

v schengenské historii vstup Amsterodamské smlouvy v platnost, kterýmžto došlo k začlenění 

schengenského systému do primárního práva Evropské unie, viz subkapitola 2.5. 

V souvislosti se vstupem České republiky do Schengenského prostoru a s přejímáním schengenského 

acquis byly vytvořeny důležité dokumenty jako Přístupové partnerství, Národní program přípravy ČR 

na vstup do EU nebo Schengenský akční plán. Mimoto se Česká republika musela před vstupem 

podrobit tzv. schengenskému hodnocení, které bylo započato 10. ledna roku 2006 na půdě Rady 

Hodnocení Schengenu prezentací přípravy České republiky na schengenské hodnocení a samotné 
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hodnocení poté proběhlo v několika etapách během první poloviny roku 2006, viz subkapitola 3.6. 

Jak je uvedeno v subkapitole 3.7, došlo po vstupu ČR do Schengenu k celé řadě významných změn, 

jako například překračování vnitřních hranic bez kontrol a zastavení, volné cestování po území 

Schengenu nebo bezvízové cestování po schengenském prostoru pro cizince s povoleným pobytem 

na území České republiky. 

V schengenském systému má nezastupitelnou roli Schengenský informační systém, a jak vyplývá 

ze subkapitoly 4.2.2, mají přístup k jeho údajům kromě orgánů členských států Schengenu, jež jsou 

oprávněny provádět kontroly na vnitřních hranicích, také Europol a Eurojust, avšak pouze v rozsahu, 

jež je nezbytný pro plnění jejich úkolů. Stěžejní postavení v problematice policejní spolupráce zastává 

Evropský policejní úřad, který poskytuje celou řadu strategicko-analytických produktů, jež poskytují 

vyšší podporu činitelům, kteří identifikují konkrétní priority v oblasti trestné činnosti a terorismu. Za 

důležitou součást činnosti Europolu považuji jeho operativní činnost, viz subkapitola 4.3.4, v rámci níž 

se Úřad aktivně podílí na mezinárodních policejních akcích a významně tak přispívá k dopadení 

pachatelů. Proto se domnívám, že mohu potvrdit první hypotézu a říci, že Evropský policejní úřad je 

významným operačním centrem pro boj s kriminalitou v Evropské unii. Závěr třetí kapitoly 

porovnává statistiku kriminality v České republice před vstupem do Schengenského prostoru a po 

něm. Jak vyplývá z tabulky 4.1 Vývoj kriminality v ČR v letech 2002 – 2010, má kriminalita v ČR 

dlouhodobě lehce klesající tendenci. Jak znázorňuje graf 4.5, došlo v roce 2007 k lehkému nárůstu 

kriminality, nicméně v dalším roce došlo opět k poklesu, a proto se domnívám, že tento nárůst nemá 

přímou souvislost se vstupem ČR do Schengenu. V souvislosti s tímto lze zamítnout druhou hypotézu 

a říci, že vstup České republiky do Schengenského prostoru neměl negativní vliv na vývoj 

kriminality u nás. Obdobný vývoj lze vyvodit z údajů Evropského statistického úřadu, které jsou 

uvedeny v tabulce 4.2, také o vývoji kriminality v ostatních státech Schengenského prostoru. 
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