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Úvod 

Cílem tohoto pracovního dokumentu je představit východiska pro rozvahu zpravodajky 

k návrhu Komise na změnu Schengenského hraničního kodexu1 , pokud jde o pravidla 

dočasného znovuzavedení hraničních kontrol na vnitřních hranicích, a s ohledem na přípravu 

návrhu zprávy uvést některé prvotní názory k diskuzi. 

Souvislosti 

Dne 27. září 2017 navrhla Evropská komise úpravu Schengenského hraničního kodexu, která 

má členským státům umožnit znovu zavést kontroly na vnitřních hranicích po dobu až pěti let 

v případě, že existuje vážná hrozba pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost v daném 

státě. Současná pravidla povolují členským státům zavést kontroly na vnitřních hranicích po 

dobu šesti měsíců nebo ve výjimečných případech na maximálně 2 roky. Kromě 

navrhovaného prodloužení této doby navrhuje Komise další procesní záruky, zejména formou 

vyhodnocení rizik, která jsou vytvořena s cílem zajistit, aby znovuzavedení takových kontrol 

na vnitřních hranicích bylo pouze krajním opatřením. 

V důvodové zprávě ke svému návrhu Komise uvádí, že od září roku 2015 „druhotný pohyb 

nelegálních migrantů a nárůst přeshraničních teroristických hrozeb [...] vedly některé členské 

státy k tomu, že znovuzavedenou ochranu hranic několikrát prodloužily, v některých 

případech až do vyčerpání stávajících povolených lhůt“. Zdá se proto, že tento návrh Komise 

byl vytvořen k legalizaci stávajících praktik členských států, které již neodpovídají stávajícím 

ustanovením Schengenského hraničního kodexu. 

Jak se uvádí v bodě 23 stávajícího Schengenského hraničního kodexu, nynější dobře 

zavedený právní rámec schengenského acquis funguje na základě předpokladu, že 

„znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích by mělo zůstat výjimkou a mělo by být 

uskutečněno jen jako krajní opatření v nezbytně nutném rozsahu a délce trvání a na základě 

konkrétních objektivních kritérií a posouzení jeho nezbytnosti, které by mělo být 

monitorováno na úrovni Unie.“ 

Je také důležité zdůraznit, že ty členské státy, které v současné době udržují kontroly na všech 

svých vnitřních hranicích, nebo jejich částech, odůvodnily své rozhodnutí především rizikem 

druhotného pohybu následkem nelegální přeshraniční migrace od roku 2015. Jako součást 

balíčku o správě Schengenu z roku 2013 se spoluzákonodárci EU dohodli, že „migrace 

a překročení vnějších hranic velkým počtem státních příslušníků třetích zemí by samo o sobě 

nemělo být považováno za hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost“.2  

                                                 
1  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se 

stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex). 
2  Bod 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1051/2013 ze dne 22. října 2013, 

kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2006 s cílem stanovit společná pravidla pro dočasné 

znovuzavedení ochrany vnitřních hranic v mimořádných situacích. 
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Názory zpravodajky 

Je nepochybné, že nelegální migrace do Unie a následné dopady na schengenský prostor bez 

kontrol na vnitřních hranicích jsou výsledkem neúspěšného společného evropského azylového 

systému pro osoby usilující o získání mezinárodní ochrany a neprovedení reformy tohoto 

systému.  

Stávající praxe některých členských států, které udržují kontroly na svých vnitřních hranicích, 

může být podle názoru zpravodajky nepřiměřená, neoprávněná a neuvážená a může dokonce 

představovat zneužívající chování. 

Zpravodajka vyjadřuje politování nad tím, že nebylo provedeno žádné posouzení dopadů, 

které by doprovázelo navrhované změny Schengenského hraničního kodexu, který je 

v současné době předmětem přezkumu. Součástí zdokonalené tvorby právních předpisů by 

mělo být posouzení dopadů a s ohledem na obtíže, kterým se čelilo při zachovávání 

stávajících pravidel, by takové posouzení bylo pro tento návrh velice vítané. 

Zpravodajka proto důrazně odmítá pokusy Komise o legalizaci současných nezákonných 

postupů členských států, pokud jde o kontroly na vnitřních hranicích, a tato skutečnost se 

promítne v návrhu zprávy. Zpravodajka se domnívá, že hlavním cílem veškerých změn 

Schengenského hraničního kodexu, které se týkají znovuzavedení kontrol na vnitřních 

hranicích, by mělo být poskytnutí jasnějšího právního rámce. Změny by měly zajistit, aby 

kontroly na vnitřních hranicích reagovaly na aktuální potřeby, byly přiměřené a časově 

omezené, a zároveň poskytovaly členským státům flexibilitu, kterou potřebují, aby mohly 

čelit skutečným hrozbám. Nová pravidla by neměla poskytovat pobídky k zavedení kontrol na 

vnitřních hranicích bez jasných a objektivních potřeb, ani na dobu delší než je nezbytně nutné. 

Zpravodajka by chtěla vyjasnit a zefektivnit právní rámec a příslušná pravidla, aby byla 

zajištěna lepší transparentnost a případné zneužívání těchto pravidel bylo více zřejmé. 

V tomto ohledu by měla jednoznačná pravidla lépe umožnit Komisi vykovávat její pravomoci 

jakožto „strážkyně Smlouvy“, zejména pokud se jedná o případná řízení o nesplnění 

povinností proti členským státům. 

Navrhované změny 

Stávající struktura kapitoly II Schengenského hraničního kodexu neumožňuje striktní výklad 

platných pravidel. Zpravodajka proto doporučuje revizi stávajícího uspořádání, aby byla 

zajištěna celistvost, jasnost a lepší provádění pravidel v praxi. 

Články by, na rozdíl od nynějšího uspořádání, měly sledovat určitý princip úplných 

a samostatných celků podle logických částí. Skutečný obsah článku 25 by měl být uveden 

více do souladu s názvem „obecný rámec“ a měl by stanovovat hlavní horizontální zásady 

upravující dočasné znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích v případě předvídatelných 

událostí. Neměl by upravovat část postupu, který je třeba dodržet. 

Pro větší přehlednost je také důležité věcně a procesně rozlišovat mezi pravidly upravujícími 

kontroly na vnitřních hranicích, které byly znovuzavedeny z důvodů vyžadujících okamžitá 

opatření (podle článku 28) nebo okolností ohrožujících celkové fungování oblasti bez kontrol 

na vnitřních hranicích (podle článku 29). 
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Obsah článku 26, který stanovuje hodnotící kritéria pro dočasné znovuzavedení kontrol na 

vnitřních hranicích, by měl být odpovídajícím způsobem rozšířen s cílem zajistit, aby členské 

státy musely prokázat, že znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích je skutečně krajním 

opatřením. 

Následovat by měly články upravující řízení pro dočasné zavedení hraničních kontrol 

v případě předvídatelných událostí stanovením zvláštních pravidel a ochranných opatření pro 

počáteční zavedení kontrol a jejich prodloužení. 

V tomto duchu by měl článek 27 stanovit postup počátečního znovuzavedení hraničních 

kontrol na dobu až 2 měsíců s možností prodloužení až o další čtyři měsíce. Článek 27a by 

měl stanovit postup a dodatečná ochranná opatření pro další prodloužení hraničních kontrol 

na maximální dobu šesti měsíců. Zpravodajka je přesvědčena, že celková maximální doba pro 

hraniční kontroly v případě předvídatelných událostí by podle obou článků neměla přesáhnout 

období jednoho roku. 

Podle stanoviska zpravodajky by prodloužení lhůty na znovuzavedení kontrol na vnitřních 

hranicích tak, jak bylo navrženo Komisí, nepodněcovalo členské státy k omezení 

zamýšlených opatření na nutně nezbytná a přiměřená hrozbě. 

Zpravodajka se dále přiklání k zavedení pohyblivé stupnice povinností s dodatečnými 

procesními zárukami, které budou uplatněny pokaždé, když budou kontroly na hranicích 

prodlouženy. 

Požadavky na první prodloužení nad rámec původních dvou měsíců by měly zahrnovat – 

podobně jak navrhla Komise – povinnost členských států poskytnout podrobné posouzení 

rizik a větší zapojení těch členských států, na které by případné znovuzavedení kontrol na 

vnitřních hranicích mělo vliv.  

Následné prodloužení kontrol na hranicích na dobu delší než šest měsíců by nemělo být 

umožněno bez formálního řízení Rady, které prodloužení „povolí“. Zpravodajka je toho 

názoru, že prodloužené kontroly na vnitřních hranicích mohou mít neblahé důsledky na právo 

na volný pohyb, jak se stanovuje ve Smlouvách, proto má EU převažující zájem být zapojena 

v jakémkoliv „omezování“ tohoto práva jednotlivými členskými státy. Navíc by Komise měla 

mít k dispozici neohlášené kontroly za účelem ověření uplatňování pravidel v praxi, zejména 

v případech prodloužení kontrol na delší období. 

V nařízení by nemělo přetrvávat žádné případné nedorozumění, pokud se jedná o skutečnost, 

že postup stanovený podle článku 29 se uplatňuje za velice specifických okolností, které jsou 

jasně odlišné od důvodů zmíněných v článcích 25, 27 a 28. Z tohoto důvodu by nemělo být 

možné odvolávat se na články 25, 27 a 28 ke svévolnému prodloužení hraničních kontrol, 

které jsou znovuzavedeny podle článku 29, jakmile budou vyčerpány všechny možnosti 

uvedené ve zmíněných ustanoveních. 

Pro účely transparentnosti a odpovědnosti by si měla být veřejnost více vědoma toho, co se 

děje. I když musí být dodrženy požadavky na zachování důvěrnosti související s veřejným 

pořádkem nebo vnitřní bezpečností, mělo by být poskytnuto více příležitostí k otevřené 

diskuzi na vnitrostátní nebo evropské úrovni o důsledcích kontrol na vnitřních hranicích 

v rámci schengenského prostoru. Tyto úvahy jsou přímo vázány na analýzu úlohy, kterou by 

mohl Evropský parlament v tomto řízení plnit.  
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Zpravodajka se také domnívá, že lepší informovanost a zapojení Evropského parlamentu jsou 

velice žádoucí, včetně zajištění toho, že obdrží všechny dokumenty relevantní pro 

demokratickou kontrolu rozhodnutí, která ovlivní oblasti bez kontrol na vnitřních hranicích. 

Parlament by se měl, kdykoli to bude možné, řízení zúčastnit, mimo jiné prostřednictvím 

konzultací, pro které mu lze povolit jmenování jednoho pozorovatele. V tomto ohledu by 

Parlament k dosažení tohoto cíle také mohl využívat slyšení či strukturovaný dialog s orgány 

EU a dotčenými členskými státy. 

 


