VSTUP ČR
DO SCHENGENU

Česká republika se stane součástí schengenského
prostoru. Dne 21. prosince 2007 budou zrušeny
kontroly na pozemních hranicích, na konci března
2008 i na mezinárodních letištích při letech v rámci
Schengenu. Společné (vnitřní) hranice s dalšími
schengenskými státy bude možné překračovat bez
hraničních kontrol, povinnost cestovat s platným
dokladem (viz níže) však zůstane zachována.

SCHENGENSKÝ PROSTOR
OD 21. 12. 2007

PRO CIZINCE

Krátkodobá i dlouhodobá víza vydaná ČR před 21. prosincem 2007 zůstanou platná po dobu v nich vyznačenou,
budou však opravňovat pouze ke vstupu a pobytu na území
ČR. V případě vycestování (pouze přímým leteckým spojem)
a návratu do ČR ještě před vypršením platnosti takového víza
budou moci držitelé dlouhodobých víz projíždět přes území
jiných schengenských států po dobu nepřekračující 5 dní,
držitelé krátkodobých víz budou muset pro návrat do ČR
použít přímý letecký spoj, průjezd přes území jiných států
Schengenu nebude v jejich případě možný.

V případě vážného ohrožení bezpečnosti nebo
veřejného pořádku bude moci Česká republika
dočasně znovu obnovit ochranu vnitřních hranic
a zavést hraniční kontroly. Této možnosti bude však
využito pouze ve výjimečných případech a po omezenou dobu.

Povolení k pobytu v ČR a platný cestovní doklad budou státní
příslušníky třetích zemí opravňovat k cestování po Schengenu
po dobu, která ve svém součtu nepřesáhne 3 měsíce.

Rozšíření schengenského prostoru přinese
změny pro občany EU a další osoby požívající právo Společenství na volný pohyb1
včetně jejich rodinných příslušníků2 i pro
státní příslušníky třetích zemí3.

1) stav k 21. 12. 2007: občané EU, Islandu, Norska, Švýcarska
a Lichtenštejnska
2) manžel nebo manželka; partner/ka (v případě uzavření registrovaného
partnerství); potomci v přímé linii mladší 21 let nebo osoby vyživované;
předci v přímé linii (přesné vymezení pojmu stanovuje směrnice Evropského
parlamentu a Rady č. 2004/38/ES)
3) osoby nepožívající právo Společenství na volný pohyb

Zastupitelské úřady ČR budou vydávat schengenská víza a ČR
bude zároveň uznávat schengenská víza vydaná jiným
schengenským státem pro vstup a krátkodobý pobyt (tj. do
3 měsíců) na svém území.
K udělování víz a vydávání povolení k pobytu v ČR budou
nadále oprávněny zastupitelské úřady ČR a Policie ČR (služba
cizinecké policie). Podmínky pro udělení povolení k pobytu
a jejich prodlužování zůstanou v ČR nezměněné.

Začleněním do schengenského prostoru bude Česká
republika uplatňovat sjednocená pravidla týkající
se pohybu osob po území Schengenu včetně podmínek pro překračování vnějších hranic.

INFORMACE

ČR V SCHENGENU OD
21. PROSINCE 2007

Od 1. září 2007 má ČR přístup k údajům vedeným
v Schengenském informačním systému (SIS). Záznam v SIS za
účelem odepření vstupu může být důvodem pro odepření vstupu a zamítnutí žádosti o vydání víza, povolení k pobytu nebo
jejich prodloužení. Záznam v SIS může být rovněž důvodem
pro zrušení platnosti víza nebo povolení k pobytu vydaného
ČR před 1. zářím 2007.

Detailní informace o podmínkách vstupu a pobytu na území
ČR, resp. schengenského prostoru poskytnou:
– informační linka cizinecké policie (tel: 974 841 356/357,
e-mail: infoscpp@mvcr.cz, www.mvcr.cz)
– Ministerstvo zahraničních věcí www.mzv.cz
– www.euroskop.cz/schengen
– Eurocentra
Zpracovalo Ministerstvo vnitra, září 2007

Volný pohyb státních příslušníků třetích zemí se vztahuje na
osoby, které legálně vstoupily a pobývají na území Schengenu.
Dbejte prosím na dodržování podmínek platných pro vstup
a pobyt, neboť jejich porušení může v některých případech
vést i k zákazu pobytu.

VSTUP NA ÚZEMÍ SCHENGENU

POBYT NA ÚZEMÍ SCHENGENU

Občané EU, Islandu, Norska, Švýcarska a Lichtenštejnska
jsou při překračování vnějších hranic podrobeni tzv. minimální kontrole, jejímž účelem je ověřit totožnost na základě kontroly platnosti
předloženého cestovního dokladu (průkaz/doklad totožnosti nebo
cestovní pas).

Občané
EU,
Islandu,
Norska,
Švýcarska
a Lichtenštejnska mají právo pobývat na území EU
a vyjmenovaných států až 3 měsíce bez jakýchkoli podmínek
či formalit kromě toho, že musí mít platný průkaz/doklad totožnosti nebo cestovní pas.

Státní příslušníci třetích zemí jsou při překračování vnějších hranic podrobeni důkladné kontrole, při které se ověřuje jejich totožnost
na základě kontroly platnosti předloženého cestovního pasu a současně splnění všech podmínek pro vstup na území Schengenu, tj.:
– mají platný cestovní doklad nebo doklady, které je opravňují k překročení hranice,
– mají platné vízum, pokud je požadováno, ledaže jsou držiteli platného povolení k pobytu,
– zdůvodní účel a podmínky předpokládaného pobytu a mají zajištěny dostatečné prostředky pro obživu na dobu předpokládaného
pobytu i na návrat do své země původu, nebo jsou schopni si tyto
prostředky legálním způsobem opatřit,
– nejsou osobami vedenými v Schengenském informačním systému
(SIS), jimž má být odepřen vstup,
– nejsou považováni za hrozbu pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost, veřejné zdraví nebo mezinárodní vztahy kteréhokoliv ze
schengenských států.
Cestovní doklady státních příslušníků třetích zemí jsou při vstupu
i výstupu z/do Schengenu razítkovány.
Státní příslušníci třetích zemí - rodinní příslušníci občanů
EU, Islandu, Norska, Švýcarska a Lichtenštejnska jsou při
překračování vnějších hranic podrobeni minimální kontrole, při které se
ověřuje jejich totožnost na základě předložení cestovního pasu a doklady potvrzující rodinný vztah k občanu EU a výše uvedených států.
Pokud podléhají vízové povinnosti, je od nich v zásadě požadováno
vízum. K pobytu do 3 měsíců není třeba vízum v případě, že jsou
držiteli platného povolení nebo průkazu k pobytu vydaného státem EU
nebo výše uvedených států. Rodinným příslušníkům je možné udělit
vízum na hraničním přechodu.
Aby mohli rodinní příslušníci vstoupit do Schengenu, nesmí být vedeni
v SIS jako osoby, jimž má být odepřen vstup z důvodu, že představují
trvající hrozbu pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost kteréhokoliv ze
schengenských států. Existence přetrvávající hrozby musí být potvrzena
při každém odmítnutí vstupu.
Cestovní doklady rodinných příslušníků se při překračování vnějších
hranic Schengenu razítkují v případě, že nepředloží doklad o pobytu
na území EU nebo výše uvedených států.
Tato pravidla platí za podmínky, že rodinní příslušníci občana EU nebo
výše uvedených států doprovázejí nebo následují. Pokud tomu tak není,
vztahují se na ně pravidla platná pro státní příslušníky třetích zemí.

U pobytů delších než 3 měsíce jsou tito občané oprávněni
požádat o povolení k pobytu, jehož vydání se řídí pravidly
daného státu – v případě ČR se jedná o potvrzení o přechodném pobytu nebo o povolení k trvalému pobytu.
Státní příslušníci třetích zemí
Státní příslušníci třetích zemí bez vízové povinnosti mohou
pobývat na území schengenských států po dobu 3 měsíců
během šesti měsíců ode dne prvního vstupu. Doba jednotlivých pobytů v různých schengenských státech se sčítá. Po
vyčerpání 3 měsíců vzniká povinnost opustit schengenský prostor.
Při pobytu delším než 3 měsíce potřebují dlouhodobé vízum
nebo povolení k pobytu udělované v souladu s právními předpisy daného státu.
Státní příslušníci třetích zemí s vízovou povinností mohou vstoupit a pobývat na území Schengenu pouze na základě jednotného schengenského víza (tzv. typu B, C), které držitele
opravňuje k pobytu na území po dobu vyznačenou ve vízu,
nejvýše však 3 měsíce během šesti měsíců ode dne prvního
vstupu na území Schengenu.
Při pobytu delším než 3 měsíce potřebují dlouhodobé vízum
nebo povolení k pobytu udělované v souladu s právními předpisy daného státu. Dlouhodobé vízum (tzv. typ D) svého držitele opravňuje pouze k průjezdu (max. 5 dní) přes území
schengenských států až na území státu, který vízum udělil
(průjezd není možný přes území státu, který držitele víza eviduje coby nežádoucí osobu). Lze také udělit „kombinované“
vízum ve formě víza typu D + C, které má po dobu nejvýše tří
měsíců od prvního dne platnosti zároveň platnost schengenského krátkodobého víza umožňujícího pobyt i v jiných
schengenských státech.
Státní příslušníci třetích zemí – držitelé povolení k pobytu na
území ČR nebo jiného schengenského státu, Švýcarska nebo
Lichtenštejnska mohou bez víza pobývat na území ostatních
států po dobu až 3 měsíců.

Při pobytu delším než 3 měsíce potřebují dlouhodobé vízum
nebo povolení k pobytu udělované v souladu s právními předpisy daného státu.
Státní příslušníci třetích zemí – rodinní příslušníci
občanů
EU,
Islandu,
Norska,
Švýcarska
a Lichtenštejnska, kteří občana EU nebo uvedených států
doprovázejí nebo následují, mohou v ČR (nebo na území jiného schengenského státu, Švýcarska či Lichtenštejnska) pobývat
až 3 měsíce bez víza - pouze s cestovním pasem.
Při společném pobytu s občanem EU nebo uvedených států,
jehož plánovaná doba překročí 3 měsíce, jsou povinni do
3 měsíců od vstupu na území ČR požádat o vydání povolení
k přechodnému pobytu – získají ho ve formě průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana EU.

Ohlašovací povinnost po vstupu ČR do Schengenu
Každý cizí státní příslušník je povinen za určitých podmínek
ohlásit svoji přítomnost nebo místo svého předpokládaného
pobytu na území ČR příslušnému oddělení cizinecké policie
dle místa pobytu v ČR:
– do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ČR:
• státní příslušník třetí země podléhající i nepodléhající vízové povinnosti
• rodinný příslušník – státní příslušník třetí země, který občana EU, Islandu, Norska, Švýcarska nebo Lichtenštejnska
nedoprovází ani nenásleduje
– do 30 dnů ode dne vstupu na území ČR:
• občan EU, Islandu, Norska, Švýcarska a Lichtenštejnska
s předpokládaným pobytem delším než 30 dnů
• rodinný příslušník – státní příslušník třetí země – s předpokládaným pobytem delším než 30 dnů, pobývající v ČR
společně s občanem EU, Islandu, Norska, Švýcarska nebo
Lichtenštejnska
Výše uvedené neplatí v případě, že ohlašovací povinnost přísluší ubytovateli.

SCHENGENSKÁ VÍZA
Víza vydávaná schengenskými státy, která opravňují svého
držitele ke vstupu a krátkodobému pobytu na území Schengenu.
Existuje několik typů jednotných schengenských víz:
– letištní průjezdní vízum (typ A: průchod tranzitními zónami
na letišti při mezipřistání nebo při přestupu, vízum však neopravňuje žádat o vstup na území státu),
– průjezdní vízum (typ B: tranzit přes území Schengenu po
dobu max. 5 dní),
– vízum k pobytu do 3 měsíců (typ C: krátkodobé vízum).
Zastupitelské úřady ČR udělí schengenské vízum platné pro
celé území Schengenu, pokud budou splněny podmínky k udělení požadovaného druhu víza, mezi které navíc patří:
– žadatel není zařazen do SIS za účelem odepření vstupu,
– není důvodné nebezpečí, že by žadatel mohl při pobytu na
území jiného smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo
v něm narušit veřejný pořádek, anebo ohrozit mezinárodní
vztahy schengenských států,
– ČR je hlavním cílem cesty, nebo v případě průjezdu územím
více států je prvním schengenským státem, do kterého žadatel na toto vízum vstoupí,
– cestovní doklad, do něhož má být vízum vyznačeno, opravňuje ke vstupu do všech států Schengenu.
Krátkodobé vízum umožňuje státnímu příslušníkovi třetí země
vstoupit na území Schengenu, Švýcarska a Lichtenštejnska za
účelem souvislého pobytu nebo několika pobytů, jejichž délka
nepřesáhne 3 měsíce během půl roku ode dne prvního vstupu
na území těchto států. Vízum lze udělit pro jeden, dva nebo
více vstupů.
Dlouhodobé vízum (typ D) nepatří do skupiny jednotných
schengenských víz – jedná se o národní vízum, lze však vydat
„kombinované“ vízum (typ D + C), které slučuje vlastnosti obou
typů víz.
Ve specifických případech lze schengenská víza udělit rovněž
na hraničních přechodech.

Vstup ČR do schengenského prostoru nic nemění na pravidlech a podmínkách udělování mezinárodní ochrany. Cizinec,
kterému byla udělena dočasná ochrana či azyl v ČR, se bude
moci po dobu až 3 měsíců pohybovat po státech schengenského prostoru.

