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Vnitřní věci

Evropa volného 
pohybu:

schengenský
prostor
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Schengenský prostor od 19. prosince 2011

  Členské státy EU, které jsou  
součástí schengenského prostoru

  Členské státy EU, které nejsou  
součástí schengenského prostoru

  Státy schengenského prostoru,  
které nejsou členskými státy EU

AT Rakousko 
BE Belgie 
BG Bulharsko 
CH Švýcarsko   
CY Kypr 
CZ Česká republika 
DE Německo 
DK Dánsko 
EE Estonsko 
EL Řecko 
ES Španělsko 
FI Finsko 
FR Francie 
HU Maďarsko 
IE Irsko 
IS Island 
IT Itálie 
LI Lichtenštejnsko 
LT Litva 
LU Lucembursko 
LV Lotyšsko 
MT Malta 
NL Nizozemsko 
NO Norsko 
PL Polsko 
PT Portugalsko 
RO Rumunsko 
SE Švédsko 
SI Slovinsko 
SK Slovensko 
UK Spojené království
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V roce 1985 se začaly rušit kontroly na vnitřních hranicích v celé Evropské unii. 
Schengenská dohoda dala více než 400 milionům Evropanů možnost cestovat 
bez pasů. Z původních pěti zemí se schengenský prostor rozšířil již na 26 zemí. 
Každoročně uskutečníme více než 1,25 miliardy cest jako turisté a můžeme 
navštěvovat své přátele a příbuzné po celé Evropě bez byrokratických překážek 
na vnitřních hranicích. Také z hlediska ekonomiky má volný pohyb zásadní 
význam pro úspěch jednotného trhu EU a je důležitým faktorem pro evropský 
růst.

Vytvoření schengenského prostoru patří mezi nejhmatatelnější, nejpopulárnější 
a největší úspěchy EU – úspěch, který bychom měli ctít, chránit a pokud možno 
zlepšovat.

Evropská komise se nyní snaží posílit schengenská pravidla, aby tato spolupráce 
byla ještě stabilnější. Pro úspěšné provádění Schengenské dohody je třeba, 
aby si státy EU vzájemně důvěřovaly. Jsem pevně odhodlána tuto vzájemnou 
důvěru chránit a vyčerpat všechny dostupné prostředky, abychom zajistili pro 
nás tak velmi důležitý volný pohyb osob.  

Šťastné cestování!

Cecilia Malmströmová, komisařka pro vnitřní věci 
Navštivte mě na síti Twitter: @MalmstromEU
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Schengenský prostor zaručuje volný pohyb na území 26 států, v nichž žije více než 400 milionů obyvatel.

Prostor bez vnitřních hranic
V současné době zahrnuje schengenský prostor  
26 evropských zemí (z toho 22 členských států EU): 
Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, 
Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, 
Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, 
Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko, a také 
Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.

Pro země, které jsou součástí tohoto prostoru bez kontrol 
na vnitřních hranicích, to znamená, že:

•	 již neprovádějí hraniční kontroly na svých vnitřních 
hranicích (tj. na hranicích mezi dvěma státy 
Schengenu),

•	 zpřísnily kontroly na svých vnějších hranicích  
(tj. na hranicích mezi státem Schengenu a státem, 
jenž není členem schengenského prostoru), které 
musejí odpovídat přesně definovaným kritériím.

V důsledku toho se mohou jak občané EU, tak státní 
příslušníci třetích zemí pohybovat v schengenském 
prostoru neomezeně. 
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Na vnitřních hranicích…
… nesmí být osoba podrobena hraniční kontrole,

… mají členské státy povinnost odstranit veškeré překážky  
bránící plynulému silničnímu provozu, např. zbytečná omezení  
rychlosti,

… mohou být policejní kontroly prováděny pouze na základě  
policejních informací o případném ohrožení veřejné bezpečnosti  
a za účelem boje proti přeshraniční trestné činnosti,

… se mohou provádět bezpečnostní kontroly v přístavech a na  
letištích pouze za účelem ověření totožnosti osoby,

… mohou osoby, které se domnívají, že byly podrobeny kontrole  
protiprávně, podat stížnost u Evropské komise: 
http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_cs.htm

http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_cs.htm


Spojené království a Irsko nejsou součástí schengenského 
prostoru, avšak účastní se některých aspektů schengenské 
spolupráce, například v oblasti policejní a justiční 
spolupráce a Schengenského informačního systému.  
To znamená, že let mezi Paříží a Berlínem se považuje 
za domácí let (nepodléhá hraničním kontrolám), zatímco 
let mezi Paříží a Londýnem nebo Dublinem hraničním 
kontrolám podléhá.

 

Schengenský prostor vznikl v roce 1985 na základě 
Schengenské dohody, v níž bylo stanoveno postupné 
rušení kontrol na společných hranicích. Dohoda byla 
doplněna Úmluvou k provedení Schengenské dohody  
z roku 1990, v níž bylo rozhodnuto o úplném zrušení kontrol  
na vnitřních hranicích a o řadě nezbytných doprovodných 
opatření.  Na základě Úmluvy byly zpřísněny kontroly 
na vnějších hranicích, stanoveny postupy pro vydávání 
jednotných víz, zaveden Schengenský informační systém, 
rozšířena policejní spolupráce na vnitřních hranicích  
a zlepšena opatření proti obchodu s drogami.

Jak může země přistoupit  
k schengenskému prostoru?
Pro přistoupení k schengenskému prostoru musí 
země splnit celou řadu předpokladů, aby byly 
schopné:

•	 v zájmu ostatních států schengenského 
prostoru převzít odpovědnost za kontrolu 
vnějších hranic schengenského prostoru  
a za vydávání jednotných krátkodobých  
víz (schengenských víz),

•	 účinně spolupracovat s ostatními státy 
schengenského prostoru s cílem udržet 
vysokou úroveň bezpečnosti i po zrušení 
kontrol na vnitřních hranicích,

•	 uplatňovat soubor schengenských pravidel, 
jako jsou pravidla kontrol na pozemních, 
námořních a vzdušných hranicích, vydávání 
víz, policejní spolupráce a ochrana osobních 
údajů,

•	 připojit se k Schengenskému informačnímu 
systému a tento systém využívat.

Kandidátské země jsou podrobeny hodnocení, 
na jehož základě se ověří správné uplatňování 
schengenských pravidel.
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Bezpečná oblast
Aby byla v prostoru bez hranic zaručena bezpečnost, státy 
schengenského prostoru rozšířily policejní spolupráci, 
zejména prostřednictvím pronásledování a přeshraničního 
sledování, jakož i prostřednictvím Schengenského 
informačního systému.

„Pronásledování“ opravňuje policejní úředníky z jednoho 
státu schengenského prostoru stíhat osoby, které spáchaly 
závažný trestný čin, přes hranice a zadržet je na území 
jiného státu schengenského prostoru.

Logickým důsledkem pronásledování je „přehraniční 
sledování“, které umožňuje policejním úředníkům 
pokračovat ve sledování osob podezřelých z účasti 
v závažné trestné činnosti přes vnitřní hranice 
schengenského prostoru.

Schengenská pravidla dosud umožňují vnitrostátním 
orgánům ve výjimečných případech dočasně obnovit 
kontroly na vnitřních hranicích v případě vážného 
ohrožení bezpečnosti. Od začátku roku 2012 probíhají 
diskuse o reformě systému, aby se předešlo případným 
nedostatkům při správě vnějších hranic EU a aby bylo 
společně na úrovni EU rozhodnuto, kdy mají být kontroly 
na vnitřních hranicích opět zavedeny.

Co je Schengenský informační 
systém (SIS a SIS II)?
Schengenský informační systém (SIS) je 
podstatou schengenské spolupráce. Jedná 
se o informační systém, který umožňuje 
vnitrostátním orgánům hraniční kontroly, 
celním a policejním orgánům odpovědným 
za kontroly v rámci schengenského prostoru 
sdílet záznamy o hledaných či nezvěstných 
osobách nebo odcizených vozech a dokladech. 
SIS tak vyvažuje zrušení kontrol na vnitřních 
hranicích a umožňuje volný pohyb osob v rámci 
schengenského prostoru.

V současné době se pracuje na Schengenském 
informačním systému druhé generace  
(SIS II), který nahradí SIS. SIS II bude čerpat  
z nejnovějšího vývoje v oblasti IT a poskytovat  
nové a lepší funkce, včetně možnosti ukládat 
fotografie a biometrické identifikátory, jako  
jsou otisky prstů.
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Schengenský prostor vymezuje 42 673 km námořních hranic a 7 721 km pozemních hranic.

Prostor se společnou vnější hranicí
Státní příslušníci určitých zemí, které nejsou členy EU, 
potřebují k překročení vnější hranice schengenského 
prostoru a ke vstupu do státu schengenského prostoru 
vízum. Schengenská pravidla obsahují společné postupy 
a podmínky pro vydávání schengenských víz, která jsou 

platná v celém schengenském prostoru. Toto vízum  
s platností šesti měsíců opravňuje k tříměsíčnímu pobytu 
na území států schengenského prostoru.

Schengenská pravidla upravují rovněž režim malého 
pohraničního styku, jenž státním příslušníkům třetích zemí 
s bydlištěm v pohraniční oblasti usnadňuje překračování 
vnější hranice EU. Státy EU mohou se sousedními třetími 
zeměmi vypracovat dohody, na jejichž základě se osoby 
žijící v pohraničí, jež musí často překračovat vnější hranice, 
nemusí podrobovat pravidelným hraničním kontrolám, ani 
nepotřebují schengenské vízum. 

Na vnějších hranicích…
… se státní příslušníci EU a jejich rodinní 
příslušníci podrobují jen minimálním kontrolám 
pro ověření totožnosti na základě cestovních 
dokladů,

… státní příslušníci třetích zemí musí předložit 
platný cestovní doklad a v případě potřeby vízum, 
jakož i doklady, které odůvodňují účel pobytu  
a prokazují dostatek prostředků na obživu.
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Co to znamená pro cestující?

Evropané v rámci schengenského prostoru uskuteční každý rok zhruba 1,25 miliardy cest jako turisté.

Pokud jste občanem EU
Francesca je italská studentka, jejímž 
snem je navštívit s přáteli Švédsko. 
Koupila si již svou jízdenku InterRail, 
avšak neví, jaké cestovní doklady 
potřebuje, ani zda musí splňovat 
nějaké zvláštní právní formality. Jako 
občanka EU má Francesca právo 
vstoupit na území všech států EU po 
předložení platného cestovního pasu 
nebo průkazu totožnosti, avšak nemusí je na cestách 
v rámci schengenského prostoru ani předkládat. Musí 
však mít vždy u sebe platný cestovní pas nebo průkaz 
totožnosti, aby mohla na žádost orgánů svou totožnost 
prokázat.  

Petr je z Rakouska. Chce se vydat 
do Norska, avšak není si jist, zda pro 
Norsko platí stejná pravidla ohledně 
víz a pasů jako pro státy EU. Norsko 
sice není součástí EU, ale je členem 
Evropského hospodářského prostoru 
a schengenského prostoru. Petr 

proto bude potřebovat pouze platný cestovní pas nebo 
průkaz totožnosti, aby mohl na požádání svou totožnost 
prokázat.

Danuta je Polka a pracuje v Bruselu. 
Příští měsíc se musí zúčastnit 
pracovní schůzky ve Varšavě. Je  
to její rodné město a žijí tam její  
rodiče. Ráda by s sebou vzala svou  
dcerku Evu a strávila pár dní s rodiči.  
Danuta a Eva jsou občanky Evropské  

unie, a tudíž mají právo cestovat kamkoli v celé EU  

 a schengenském prostoru. Toto jejich právo není závislé  
na okolnostech, tedy na tom, zda cestují ze služebních 
či soukromých důvodů. Danuta jen musí zajistit, aby obě 
měly svůj vlastní cestovní pas nebo průkaz totožnosti.

Angel je ze Španělska. Každý  měsíc 
létá do Bulharska navštívit svou 
přítelkyni. Bulharsko je sice členským 
státem EU, ale ještě není součástí 
schengenského prostoru (podobně 
jako čtyři další státy EU – Irsko, Kypr, 

Rumunsko a Spojené království). To znamená, že když 
Angel cestuje do/z Bulharska, musí předložit svůj pas  
a podrobit se běžným minimálním hraničním kontrolám 
pro občany EU.

Věděli jste, že…
… praktické informace o cestování v Evropě 
najdete na portálu Vaše Evropa 
http://ec.europa.eu/youreurope

...kontaktní centrum Europe Direct odpovídá na 
telefonické dotazy (00 800 6 7 8 9 10 11)  
a e-maily: http://europa.eu/europedirect
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V roce 2010 bylo vydáno více než 11 milionů schengenských víz pro příslušníky třetích zemí cestujících 
do schengenského prostoru.

Pokud nejste občanem EU
Martina je kanadská studentka, která 
získala stipendium, jež jí umožní strávit 
dva měsíce na pařížské Sorbonně, kde 
bude moci provádět výzkum pro svou 
disertační práci. Před návratem do Kanady 
by ráda strávila tři týdny cestováním po  
Řecku, Španělsku a Itálii. Martina – jakožto  

občanka třetí země – může vstoupit na území států plně  
uplatňujících schengenská ustanovení (např. Řecka, Španělska 
a Itálie) a v těchto státech cestovat po dobu až tří měsíců  
za předpokladu, že splní určité podmínky pro vstup. Potřebuje 
především platný cestovní pas. Měla by být schopna rovněž 
prokázat účel své cesty a také to, že má dostatek prostředků 
na obživu na tříměsíční pobyt v Evropě a že si již zakoupila 
zpáteční letenku (nebo že má dostatek finančních prostředků 
na její zakoupení). Vzhledem k tomu, že je občankou Kanady, 
nevztahuje se na ni požadavek týkající se krátkodobého víza.

Punjit pochází z Indie. Má v plánu  
podívat se o dovolené do několika zemí  
schengenského prostoru: Řecka, Španělska, 
Francie a Itálie. V Evropě se zdrží  
jeden měsíc. Punjit potřebuje pro cestu do 
Evropy krátkodobé vízum, protože Indie 
je na seznamu těch třetích zemí, jejichž 

státní příslušníci musí mít pro překročení vnějších hranic 
schengenského prostoru vízum. Punjit však neví, která země 
bude hlavním cílem jeho cesty. Měl by tudíž zažádat o vízum 
na vyslanectví či konzulátu toho státu EU, ve kterém bude 
pobývat nejdéle, nebo státu, na jehož území vstoupí do 

schengenského prostoru nejdříve. Toto vízum mu umožní 
pohybovat se po celém schengenském prostoru.

Hisham je Tunisan, který žije v Německu  
a dovolenou tráví se svými rodiči v Tunisku.  
Na zpáteční cestě by rád navštívil svého 
bratra žijícího v Portugalsku. Má platné 
povolení k pobytu vydané v Německu, 
které je součástí schengenského  
prostoru. S tímto povolením k pobytu  

a cestovním dokladem nemusí o schengenské vízum žádat. 
To znamená, že Hisham, státní příslušník třetí země, může 
ke krátkodobému pobytu na území Portugalska, což je další 
země Schengenu, vstoupit bez víza. Stačí, když předloží svůj 
cestovní pas a platné povolení k pobytu vydané v Německu. 
Pokud by však měl Hisham povolení k pobytu, které bylo 
vydáno ve Spojeném království nebo v Irsku, nemohl by 
na území daného státu, jenž je součástí schengenského 
prostoru, vstoupit, protože uvedené dvě země členy 
schengenského prostoru nejsou. V tomto případě by pro cestu 
do Portugalska potřeboval krátkodobé vízum.

Solinas je dívka z Bolívie. Ráda by se 
přestěhovala do Španělska, protože si  
v Madridu našla práci. Solinas plánuje,  
že v Madridu zůstane déle než tři měsíce, 
a tudíž potřebuje dlouhodobé vízum nebo 
povolení k pobytu. O stanovení požadavků 
pro vydávání dlouhodobých víz či povolení 
k pobytu rozhodují země schengenského 
prostoru.

Věděli jste, že…
… pravidelně aktualizovaný seznam zemí, jejichž státní příslušníci musí mít pro vstup do schengenského prostoru 
vízum, najdete na webové stránce GŘ pro vnitřní věci:  
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/borders/borders_visa_en.htm

… žádost o vízum musí být podána u konzulátu cílového státu EU. Tam obdržíte rovněž podrobné informace o tom, 
jak žádost podat,

… praktické informace najdete na portálu EU o přistěhovalectví: http://ec.europa.eu/immigration
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1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Klíčové údaje

Schengenská dohoda dostala své jméno po malé obci v Lucembursku, která leží v místě, 
kde se setkávají hranice Lucemburska, Francie a Německa. Schengenská spolupráce byla 
zpočátku iniciativou mezi vládami a nyní je součástí práva a pravidel EU. 
 

14. června 1985
Schengenská dohoda  
o postupném odstraňování 
kontrol na společných 
hranicích podepsaná  
Belgií, Německem,  
Francií, Lucemburskem  
a Nizozemskem.

19. června 1990
Úmluva k provedení 
Schengenské dohody 
podepsaná stejnými zeměmi 
potvrzuje ujednání  
a ochranná opatření týkající se  
uplatňování svobody pohybu. 
V platnost vstoupila v roce 
1995.
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17. června 1984
Na podporu procesu evropské 
integrace Belgie, Německo, 
Francie, Lucembursko 
a Nizozemsko společně 
vymezily podmínky potřebné 
pro zajištění skutečné 
svobody pohybu občanů, což 
vedlo k uzavření Schengenské 
dohody.



1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Další informace…
… související s právem a pravidly schengenského prostoru najdete na webových stránkách 
GŘ pro vnitřní věci:  
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/borders/borders_schengen_en.htm

26. března 1995

Odstranění hraničních kontrol 
mezi Belgií, Německem, 
Španělskem, Francií, 
Lucemburskem, Nizozemskem 
a Portugalskem.

26. října –  
1. prosince 1997

První krok směrem k rozšíření 
schengenského prostoru:  
kontroly na hranicích začínají 
postupně odstraňovat Itálie 
a Rakousko. Tento proces byl 
završen v roce 1998.
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1. května 1999

Začlenění schengenské 
spolupráce do právního rámce 
EU po vstupu Amsterodamské 
smlouvy v platnost.

29. května 2000

Rada EU rozhodla, že 
se některá schengenská 
ustanovení budou vztahovat 
na Spojené království. 
Spojené království není 
součástí schengenského 
prostoru, pouze se na něj 
vztahují některé aspekty 
schengenských pravidel, 
které byly postupem času 
vypracovány, zejména 
policejní a soudní spolupráce. 
Formální účast Spojeného 
království na dohodnutých 
oblastech spolupráce byla do 
praxe uvedena v roce 2005.

25. března 2001

Odstranění kontrol na hranicích 
s Dánskem, Finskem, Islandem, 
Norskem a Švédskem.

28. února 2002

Rada EU rozhodla  
o žádosti Irska, aby se na ně 
vztahovaly některé aspekty 
schengenského acquis.1. ledna 2000

Druhý krok směrem  
k rozšíření schengenského  
prostoru:  své kontroly 
na hranicích začíná 
postupně odstraňovat 
Řecko. Tento proces byl 
završen v březnu 2000.
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21. prosince 2007

Velké rozšíření schengenského 
prostoru se zrušením kontrol 
na pozemních a námořních 
hranicích s Českou republikou, 
Estonskem, Litvou, Lotyšskem, 
Maďarskem, Maltou, Polskem, 
Slovenskem a Slovinskem. 
Hraniční kontroly na letištích 
u letů v rámci schengenského 
prostoru byly zrušeny v roce 
2008.

12. prosince 2008

Zrušení kontrol na pozemních 
hranicích se Švýcarskem. 
Hraniční kontroly na letištích 
u letů v rámci schengenského 
prostoru byly zrušeny v roce 
2009.

19. prosince 2011

Zrušení hraničních kontrol  
s Lichtenštejnskem.
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Co bude následovat?
V roce 2011 Evropská komise navrhla posílení 
schengenského prostoru. Tento návrh obsahuje  
přísnější systém na úrovni EU, pokud jde  
o hodnocení států EU při uplatňování schengenských  
pravidel a přijímání rozhodnutí o dočasném 
znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích  
v případě závažného ohrožení veřejného pořádku 
nebo vnitřní bezpečnosti. Komise dále zahájila 
debaty s Evropským parlamentem a Radou  
o politické správě schengenského prostoru,  
které se konají dvakrát ročně.
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http://ec.europa.eu/home-affairs
http://ec.europa.eu/malmstrom

Navštivte nás na síti Twitter:

@EUHomeAffairs

@MalmstromEU

https://twitter.com/#!/EUHomeAffairs
http://twitter.com/#!/MalmstromEU
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