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Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor dopravy 

Rozšíření schengenského prostoru o Českou republiku

Ke vstupu České republiky a dalších nových členských států EU do schengenského prostoru by mělo 
dojít k 31. prosinci 2007, kdy by měly být zrušeny kontroly na pozemních hranicích ČR se sousedními 
státy (v případě mezinárodních letišť by měly hraniční kontroly při letech v rámci schengenského 
prostoru padnout nejpozději do konce března 2008). Dodržení tohoto termínu je vázáno na splnění 
řady podmínek. Mezi nejvýznamnější z nich patří ověření naplnění schengenských standardů a přístup 
ke společné informační databázi, která tvoří hlavní „mozek“ Schengenu a bez které by bylo zrušení 
kontrol nemyslitelné. 
Nejviditelnějším znakem schengenské spolupráce je zrušení kontrol na vnitřních hranicích a přesun 
aktivit spojených s ochranou hranic na tzv. vnější hranice států schengenského prostoru, 
tj. hranice se státy, které se plně nepodílejí na schengenské spolupráci. Všechny osoby překračující 
hranice podléhají minimální kontrole, jejímž účelem je zjištění totožnosti na základě předložení 
cestovních dokladů. Státní příslušníci třetích zemí jsou při vstupu a výstupu na/z území členských států 
podrobeni důkladné kontrole, která ověřuje splnění všech podmínek pro vstup a pobyt ve společném 
prostoru.
Na mezinárodních letištích jsou fyzicky odděleni cestující pohybující se v rámci schengenského 
prostoru od těch, jejichž let míří z/do země mimo Schengen. Zatímco cestující odbavující se na tzv. 
vnitřní lety do zemí schengenského prostoru potřebují doklad totožnosti pouze za účelem potvrzení 
své totožnosti pro vstup do letadla, při letech do zemí mimo schengenský prostor platí praxe, kterou 
známe při letech do jiných států již v současné době, tj. po získání palubního lístku je nutné absolvování 
pasové kontroly a až po ní je třeba projít bezpečnostní prohlídkou.

Vstup do Schengenu představuje významný krok k dosažení plnohodnotného členství ČR v EU, 
zejména pokud se jedná o právo občanů EU na volný pohyb osob. Současně ale také znamená uznání 
schopnosti ČR zajistit ochranu vnější hranice a stát se spolehlivým partnerem při zajišťování 
bezpečnosti uvnitř společného prostoru. 
Česká republika převezme zbývající část schengenských pravidel, která souvisejí se Schengenským 
informačním systémem a která jsou bezprostředně spojená se zrušením kontrol na vnitřních hranicích. 
Tato pravidla se týkají např. následujících oblastí:
 překračování vnitřních hranic;
 krátkodobá a dlouhodobá víza;
 podmínky pro pohyb a pobyt občanů třetích zemí;
 přeshraniční policejní spolupráce;
 Schengenský informační systém (SIS);
 ochrana osobních údajů vedených v SIS.


