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Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor dopravy 

Informace o Schengenském prostoru

SCHENGENSKÝ PROSTOR (nebo také zkráceně pouze SCHENGEN) se nejčastěji využívá 
jako označení území, v jehož rámci nejsou na společných státních hranicích vykonávány 
hraniční kontroly a hranice lze tedy překračovat kdykoli a na jakémkoli místě. Absenci 
hraničních kontrol nahrazuje rozsáhlá spolupráce všech států v mnoha oblastech, které sahají 
od policejní a justiční spolupráce přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu osobních údajů.

Změny vyplývající ze vstupu ČR do Schengenského prostoru

Vstupem do EU dne 1. května 2004 se ČR stala součástí společného území států EU a převzala 
příslušné unijní právní předpisy upravující způsob ochrany hranic. Jelikož zůstala obklopena podél celé 
své pozemní hranice pouze státy EU, staly se hranice ČR se sousedními státy tzv. dočasně vnějšími 
hranicemi EU. Z důvodu zapojení do jednotného vnitřního trhu EU resp. celní unie přestala ČR 
na hranicích se sousedními státy provádět kontroly zboží.
Od května 2004 provádějí hraniční kontrolu pouze policejní orgány pověřené ochranou státních hranic 
ČR. Jejich činnost spočívá především v kontrole cestovních dokladů, víz a dalších náležitostí cizinců 
z hlediska oprávněnosti vstupu/výstupu na/z území České republiky a v pátrání po hledaných osobách 
a věcech. Možnost vyzvat osobu k prokázání totožnosti, provést prohlídku osoby, zavazadel 
a dopravního prostředku mají příslušní policisté v případě podezření rovněž v blízkosti státních hranic.
Na těch hraničních přechodech, kde to umožňují dislokační podmínky, jsou vytvořena společná 
odbavovací stanoviště pro policejní orgány ČR a sousedního státu. Zde dochází při hraniční kontrole 
pouze k jednomu zastavení vozidel. Cílem tohoto způsobu provádění hraniční kontroly „na jedno 
zastavení“ schválené Radou EU je zjednodušení a urychlení odbavení občanů EU. Tato opatření 
směřují k omezení prověřování občanů EU a k diferenciaci rozsahu kontroly mezi občany EU 
a příslušníky třetích zemí, na jejichž kontrolu je kladen důraz. Minimální kontrola občanů EU se přitom 
vztahuje i na rodinné příslušníky občanů EU.
Ochrana hranic bude v plném rozsahu jako v současné době zajišťována až do dne zrušení kontrol 
na pozemních hranicích se sousedními státy (31.12.2007), resp. na vnitřních letech v rámci 
schengenského prostoru (nejpozději do 31.3.2008).
Po vstupu ČR do schengenského prostoru nebudou prováděna opatření bránící nedovolenému 
překračování státních hranic mimo hraniční přechody (tzv. zelené hranice) a na hraničních 
přechodech mimo jejich provozní doby. Absence kontrol na vnitřních hranicích umožní prakticky 
volný pohyb osob přes pozemní hranice se sousedními státy.

Mezi hlavní změny na státních hranicích, ke kterým dojde po vstupu ČR do Schengenu, patří:
 odstranění hraničních kontrol;
 volný pohyb po schengenském prostoru;
 vnější schengenské hranice v ČR pouze na vybraných mezinárodních letištích;
 odstranění překážek bránících volnému průjezdu na místech hraničních přechodů;
 možnost dočasného znovuzavedení hraničních kontrol.
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Odstranění překážek bránících volnému průjezdu přes státní hranice

Dne 31.12.2007 bude ukončeno provádění hraničních kontrol všech osob a dopravních prostředků 
překračujících státní hranice na hraničních přechodech, případně dalších místech určených 
k překračování státních hranic. Dále bude ukončeno provádění všech systematických opatření 
k zabránění nedovolenému překračování státních hranic mimo hraniční přechody a na hraničních 
přechodech mimo jejich provozní doby (tzv. zelená hranice). Kromě výše uvedeného přestanou platit 
dosavadní smlouvy týkající se propustnosti hraničních přechodů a tím přestanou platit i všechna 
současná dopravní omezení na hraničních přechodech. Stanovení dalšího dopravního režimu bude 
vycházet z jednání, které si dohodnou jednotlivé protistrany. 
ČR postupně odstraní veškeré překážky bránící plynulému provozu na silničních přechodech 
na vnitřních hranicích. Na komunikacích protínajících státní hranice a v blízkosti stávajících hraničních 
přechodů budou provedena odpovídající opatření spočívající např. v odstranění zátarasů, závor nebo 
odbavovacích buněk. Dojde ke změně dopravního značení a budou odstraněna rychlostní omezení 
(jediným kritériem pro zavedení jakéhokoli omezení rychlosti bude bezpečnost provozu na pozemních 
komunikacích).

Sjednocení postupů při úpravách na komunikacích protínajících státní hranice

V souvislosti s rozšířením schengenského prostoru a tím souvisejícím zrušením kontrol na vnitřních 
hranicích je nutné sjednotit postupy při úpravách na přechodech států zapojených do Schengenské 
spolupráce. Do konce roku 2007 je nutné provést přípravu na řešení stavebně-technických úprav na 
hraničních přechodech a na dalších místech umožňujících překračování státních hranic.
Zpracování studií dopravního značení na silnicích I. třídy je v kompetenci Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Za účelem zmapování současného stavu provedl Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, 
místní šetření na všech hraničních přechodech a na místech protnutí státních hranic mezi Českou 
republikou a Spolkovou republikou Německo a mezi Českou republikou a Polskou republikou 
na území Libereckého kraje, kde existují komunikace umožňující případné propojení mezi sousedními 
státy.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, zadal zpracování dokumentu „Stanovení místní úpravy 
provozu na pozemních komunikacích v souvislosti se vstupem ČR do Schengenského prostoru 
a otevřením hraničních přechodů na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji“. Pracovní verze výše 
uvedeného materiálu byla zhotovena v září 2007 a představena na společném jednání zástupců obcí, 
jejichž správní obvod sousedí s Německem nebo Polskem, zástupců silničních správních úřadů, 
zástupců správců komunikací a zástupců Oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, 
které se uskutečnilo na Krajském úřadě Libereckého kraje dne 13.9.2007. 
Předmětem tohoto jednání bylo především:
1) stanovení režimu dopravy na komunikacích protínajících státní hranice;
2) úprava komunikací protínajících státní hranice;
3) změna dopravního značení;
4) další postupy spojené se zrušením hraničních kontrol od 1.1.2008.

Pro další jednání a stanovení konkrétních postupů dle informace k úpravě hraničních 
přechodů ČR v souvislosti se zrušením kontrol na vnitřních hranicích (materiál byl schválen 
usnesením vlády ČR č. 427 dne 18.4.2007) vedoucích k naplnění povinností vyplývajících pro 
Liberecký kraj je zřízena pracovní skupina pro problematiku schengenského prostoru. Členy 
této pracovní skupiny jsou zástupci resortu dopravy, životního prostředí, regionálního rozvoje 
a územního plánování z příslušných odborů Krajského úřadu Libereckého kraje, dále zástupci 
Krajské správy silnic Libereckého kraje a zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa 
Liberec. Na jednání této pracovní skupiny budou dle potřeby zváni zástupci dotčených obcí, 
zástupci silničních správních úřadů a zástupci Policie ČR, příp. další osoby.


