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Shrnutí
Unijní právní úprava umožňuje znovuzavedení hraničních kontrol na vnitřních hranicích mezi
členskými státy jako výjimku ze základních práv volného pohybu osob, zboží a služeb zaručených
právem EU v rámci schengenského prostoru bez vnitřních hranic. Takové opatření musí být
členským státem využito jako krajní prostředek po omezenou dobu, musí být přiměřené zjištěným
hrozbám a odůvodněno závažnou hrozbou pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost. Tyto
skutečnosti musí členský stát v daném případě prokazovat včetně dopadů na volný pohyb osob a
zboží. V souvislosti s šířením nového koronaviru členské státy tuto výjimku uplatnily. V návaznosti
na to představila Evropská komise pokyny týkající se opatření správy hranic, aby byla zajištěna
nezbytnost a přiměřenost opatření a dostupnost zboží a základních služeb napříč EU s ohledem
na principy nediskriminace občanů EU a solidarity s nejvíce postiženými členskými státy např.
zavedením zelených pruhů na hraničních přechodech pro nákladní dopravu. K zavedení hraničních
kontrol v různém rozsahu přistoupilo zatím celkem 21 z 26 členů schengenského prostoru. Česká
republika zavedla kontroly na vnitřních hranicích s Německem a Rakouskem a vzdušné vnitřní
hranici od 14. března do 24. dubna s možností dalšího prodloužení a tuto skutečnost Evropské
komisi notifikovala.
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Úvod
V prosinci 2019 se z čínského města Wu-chan v provincii Chu-pej začalo šířit virové onemocnění
covid-19, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2. Epicentrem nejdříve zůstávala
provincie Chu-pej a nákaza se omezovala téměř pouze na asijský kontinent, ale v pátek 24. ledna
2020 první případy nákazy ohlásila Francie. V noci na úterý 28. ledna ohlásilo první nakažené
Německo, následovalo Finsko, Itálie, Rusko, Velká Británie, Švédsko, Španělsko, Belgie a 1. března
také Česká republika (3 nakažení). U těchto nakažených k přenosu viru došlo v rizikových oblastech
v Itálii (regiony Emilia-Romagna, Lombardie, Piemont a Veneto – tyto oblasti také italská vláda
od 8. března uzavřela a výrazně omezila svobodu pohybu), která se stala dalším epicentrem šíření
nemoci. Případy nákazy jsou potvrzeny i mimo evropský a asijský kontinent, koronavirus se
vyskytuje na všech kontinentech kromě Antarktidy. Největší počet nakažených hlásí v současné
době USA.1
S cílem zamezit šíření viru začaly členské státy postupně zavádět restriktivní opatření v podobě
zákazu hromadných akcí, zavření veřejných institucí (školy, muzea) a omezení pohybu obyvatel.
S tímto souvisí také dočasné uzavření vnitřních hranic mezi jednotlivými státy, zavedení hraničních
kontrol a zákazů vycestování a vstupů na území. K tomuto kroku (v různém rozsahu) přistoupilo
zatím celkem 21 z 26 zemí, které spadají do schengenského prostoru2. Jako první tak učinilo
12. března Rakousko na pozemní hranici s Itálií. Toto opatření bylo stanoveno do 21. března a
později bylo prodlouženo.
V první části této práce se nejprve zabýváme pravidly znovuzavedení ochrany vnitřních hranic a
omezení volného pohybu osob v platné unijní právní úpravě. Na tuto část navazují vodítka
Evropské komise pro zajištění fungování jednotného trhu zejména s ohledem na dodávky
nezbytného zboží, jako jsou potraviny, léky a ochranné pomůcky. Ve třetí části jsou shrnuta
opatření zavedená jednotlivými členskými státy EU v rámci ochrany vnitřních hranic a na závěr se
blíže zabýváme zavedením hraničních kontrol Českou republikou.

1

WHO. Coronavirus disease (COVID-19) Situation dashboard [online]. 2020 [cit. 2020-04-05]. Dostupné z:
https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
2
European Parliamentary Research Service. The impact of coronavirus on Schengen borders [online] 27. března 2020,
s. 1 [cit. 2020-04-05]. Dostupné z:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649347/EPRS_BRI(2020)649347_EN.pdf
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1. Právní úprava
1.1 Primární právo
Jedno ze základních práv, které je garantováno občanům EU, je svoboda volného pohybu osob.
Podle čl. 21 SFEU má každý občan Unie právo svobodně se pohybovat a pobývat na území
členských států s výhradou omezení a podmínek stanovených ve smlouvách a v opatřeních
přijatých k jejich provedení, tj. v tzv. směrnici o volném pohybu (viz dále, 1.2.2). Dále se v čl. 26
SFEU mluví o vnitřním trhu, jenž zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěna realizace
čtyř základních svobod (volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu).
Mezi lety 1985 a 1990 byly na základě tzv. Schengenských dohod postupně rušeny kontroly
na vnitřních hranicích členských států, čímž byl velmi usnadněn volný pohyb osob. V březnu 1995
pak byly pohraniční kontroly zcela odstraněny. Je tak trochu paradoxní, že restriktivní opatření,
o kterých se bude mluvit níže, přišla v době, kdy se mělo oslavit 25. výročí od vstupu v účinnost
Úmluvy k provedení Schengenské dohody. Soubor právních předpisů tvořící tzv. Schengenské
acquis se přenesl z původně mezivládní spolupráce na úroveň unijní. Stalo se tak na základě
Schengenského protokolu, jenž byl přijat k Amsterodamské smlouvě. Schengenské acquis se stalo
závazným i pro všechny nově přistupující státy (včetně ČR). Je však možné si vyjednat výjimku, ať
už dočasnou (ČR se účastní od 21. 12. 2007, tedy více než 3 roky po vstupu do Unie, či Kypr) nebo
trvalou (např. Irsko se účastní pouze na policejní a justiční bázi).
Princip volného pohybu bez hraničních kontrol je blíže formulován v ustanovení čl. 77 SFEU, podle
něhož „Unie rozvíjí politiku s cílem: a) zajistit, aby osoby bez ohledu na svou státní příslušnost
nebyly kontrolovány při překračování vnitřních hranic; b) zajistit kontrolu osob a účinný dohled nad
překračováním vnějších hranic.“ V odst. 2 téhož článku je obsaženo zmocnění k přijetí Evropským
parlamentem a Radou řádným legislativním postupem opatření, které tyto politiky bude dále
konkretizovat.3 Tímto „opatřením“, tj. právním předpisem sekundárního práva, je tzv.
Schengenský hraniční kodex (dále jen „SHK“).
1.2 Sekundární právo
1.2.1 Schengenský hraniční kodex
SHK byl poprvé přijat v roce 2006 (nařízení (ES) č. 562/2006). V roce 2016 byl tento akt a jeho
následné změny kodifikovány a nahrazeny SHK z roku 2016.4 SHK předvídá výjimečné situace, kdy
je znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, jakožto opatření poslední instance z důvodu narušení
veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti, možné. Takovou událostí se stal např. hromadný
příliv nelegálních migrantů a nárůst počtu teroristických útoků. Použití tohoto nástroje musí však
trvat po omezenou dobu a být nezbytné a přiměřené hrozícím nebezpečím. To vyplývá také z bodů
odůvodnění 21 a násl. SHK:
Vytvoření prostoru, v němž je zaručen volný pohyb osob přes vnitřní hranice, je jedním z hlavních
úspěchů Unie. V prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích je nezbytné mít schopnost společně
reagovat na situace vážně ovlivňující veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost tohoto prostoru,
jeho částí nebo jednoho či více členských států, a to umožněním dočasného znovuzavedení
ochrany vnitřních hranic v mimořádných situacích, aniž by byla ohrožena zásada volného
3

TOMÁŠEK, Michal, TÝČ, Vladimír a kolektiv. Právo Evropské unie. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2017. s. 349350.
4
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). Konsolidované znění z roku 2019
dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32016R0399
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pohybu osob. Vzhledem k dopadu, který mohou mít taková krajní opatření na všechny osoby,
jež mají právo pohybovat se v tomto prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích, by pro
znovuzavedení těchto opatření měly být stanoveny podmínky a postupy, aby se zajistila jejich
výjimečná povaha a dodržování zásady přiměřenosti. Rozsah a trvání dočasného znovuzavedení
těchto opatření by se měly omezit na nejmenší míru nutnou jako reakce na závažnou hrozbu pro
veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost.“ (bod odůvodnění 22)
Nezbytnost a přiměřenost znovuzavedení ochrany vnitřních hranic je třeba zvážit v porovnání
s hrozbou pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost, které podnítí potřebu takového
obnovení, stejně jako alternativní opatření, jež by mohla být přijata na vnitrostátní úrovni, na
úrovni Unie či na obou úrovních, a dopad této ochrany na volný pohyb osob v prostoru bez
kontrol na vnitřních hranicích.“(bod odůvodnění 24)
Existují tři odlišné režimy znovuzavedení ochrany vnitřních hranic - obecný (plánovaný z důvodu
nějaké očekávatelné události) dle článku 25 SHK, okamžitý dle článku 28 SHK a na základě
schengenského hodnoticího mechanismu z důvodu přetrvávajících závažných nedostatků
v ochraně vnějších hranic dle článku 29.
Plánované znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
Pokud některý členský stát plánuje znovuzavedení ochrany vnitřních hranic podle článku 25,
oznámí to ostatním členským státům a Komisi nejpozději čtyři týdny před plánovaným
znovuzavedením či v kratší lhůtě, jsou-li skutečnosti, jež vedou k potřebě znovuzavedení ochrany
vnitřních hranic, zjištěny později než čtyři týdny před plánovaným znovuzavedením. V případě
předvídatelné závažné hrozby pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost lze znovu zavést
ochranu vnitřních hranic po dobu nepřesahující 30 dní s možností opakovaného prodloužení o 30
dní, a to celkem až na dobu 6 měsíců5.
Okamžité znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
Ve výjimečných případech může ohrožený stát podle článku 28 SHK okamžitě znovu zavést
ochranu vnitřních hranic v důsledku závažné hrozby pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost,
a to na dobu 10 dní (jedná se o situaci, kdy je třeba přijmout neprodleně okamžitá opatření). Pokud
hrozba trvá i nadále, lze opatření prodloužit, a to i opakovaně, vždy však nejvýše o 20 dní.
Při prodloužení se však musí zohlednit kritéria v článku 26, včetně aktualizovaného posouzení
nezbytnosti a přiměřenosti opatření, a zohlední se i veškeré nové skutečnosti (viz níže). Celková
maximální doba ochrany vnitřních hranic nesmí v tomto případě překročit 2 měsíce.
Přetrvávající závažné nedostatky v ochraně vnějších hranic
Pokud schengenský hodnoticí mechanismus odhalí, že správa vnějších hranic jeví závažné a trvalé
nedostatky, kterými je ohroženo celkové fungování schengenského prostoru, může na základě
článku 29 Rada doporučit, aby jedna nebo více zemí EU obnovily maximálně na dva roky hraniční
kontroly na celých svých vnitřních hranicích nebo v jejich konkrétních částech.
Kritéria pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
Blíže ke kritériím pro znovuzavedení ochrany vnitřních hranic čl. 26 SHK stanoví, že členský stát má
povinnost posoudit, nakolik toto opatření pravděpodobně podpoří řešení hrozby pro veřejný

5

Dočasně zavedenou ochranu hranic v důsledku předvídatelné závažné hrozby zavedly Francie (do 26. 1. 2017,
prodloužena v důsledku teroristického útoku v Nice) a Polsko (do 2. 8. 2016, v důsledku summitu NATO a Světových
dnů mládeže spojených s návštěvou papeže).
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pořádek nebo vnitřní bezpečnost a také proporcionalitu takového opatření vzhledem k dané
hrozbě. Jedná se především o posouzení:
a) pravděpodobného dopadu hrozby na jeho veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost, včetně
hrozeb v návaznosti na teroristické činy či hrozby, jakož i hrozeb, které představuje organizovaná
trestná činnost;
b) pravděpodobného dopadu takového opatření na volný pohyb osob v prostoru bez kontrol
na vnitřních hranicích.
Toto ustanovení nicméně mezi kritéria pro dočasné znovuzavedení hraničních kontrol neřadí
hrozbu pro veřejné zdraví6, tak jako je tomu v případě odepření vstupu přes vnější hranice
upravené v Hlavě II SHK.
Dále se posuzují skutečnosti v článku 30 SHK:
- do jaké míry takové opatření pravděpodobně přispěje k odpovídajícímu řešení hrozby pro veřejný
pořádek nebo vnitřní bezpečnost v prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích,
- přiměřenost tohoto opatření vzhledem k dané hrozbě. Toto posouzení vychází z podrobných
informací předložených dotyčným členským státem nebo členskými státy a Komisí a jakýchkoli
jiných relevantních informací.
V rámci tohoto posouzení se zohlední zejména:
a) použitelnost opatření technické nebo finanční podpory, která mohou být či byla uplatněna
na vnitrostátní úrovni, na úrovni Unie či na obou úrovních, včetně pomoci institucí a jiných
subjektů Unie, …, a míru, v jaké tato opatření pravděpodobně přispějí k odpovídajícímu řešení
hrozby pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost v prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích;
b) současný a pravděpodobný budoucí dopad vážných nedostatků týkajících se ochrany vnějších
hranic zjištěných v rámci hodnocení provedených na základě nařízení (EU) č. 1053/2013 a rozsah,
v jakém tyto vážné nedostatky představují závažnou hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní
bezpečnost v prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích;
c) pravděpodobný dopad znovuzavedení ochrany vnitřních hranic na volný pohyb osob v prostoru
bez kontrol na vnitřních hranicích.
Ve všech případech je nutné rozhodnutí o znovuzavedení oznámit jak ostatním členským státům,
tak i Komisi (v případě nepředvídatelné závažné hrozby současně se znovuzavedením, v případě
předvídatelné závažné hrozby alespoň 4 týdny před plánovaným znovuzavedením). Informace
podané v oznámení jsou předmětem jednání, příp. i setkání Komise a členských států, přičemž jak
ostatní členské státy, tak i Komise mohou vydat v této věci stanovisko.
V důsledku rekordní migrační vlny přicházející do Evropské unie v roce 2015 a nedostatků
v některých částech vnější hranice EU došlo k četným druhotným pohybům. Reakcí na to bylo
znovuzavedení dočasných kontrol na vnitřních hranicích několika států schengenského prostoru
(např. Německo, Maďarsko, Rakousko nebo Dánsko)7, které byly odůvodněny závažnou hrozbou
pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost z důvodu nekontrolovaného přílivu osob, jejichž
doklady nebyly řádně zkontrolovány a zároveň většinově nebyly ani po příchodu do prvního
členského státu EU zaregistrovány. Ve všech případech byla opatření vícekrát prodloužena se
stejným odůvodněním v souladu s tehdy platným SHK. Komise se zabývala posouzením
6

Čl. 2 odst. 21 SHK definuje „hrozbu pro veřejné zdraví“ jako každou nemoc s epidemickým potenciálem, jak je
vymezen v Mezinárodním zdravotním řádu Světové zdravotnické organizace, a jiné infekční nemoci nebo nakažlivé
parazitické nemoci, pokud se na ně vztahují ochranné předpisy platné pro státní příslušníky členských států.
7
Evropská komise. Member States’ notifications of the temporary reintroduction of border control at internal borders
pursuant to Article 25 and 28 et seq. of the Schengen Borders Code [online]. 2020 [cit. 2020-04-05]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-andvisas/schengen/reintroduction-border-control/docs/ms_notifications_-_reintroduction_of_border_control_en.pdf
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nezbytnosti a přiměřenosti ochrany vnitřních hranic v případě Německa a Rakouska ve svém
stanovisku ze dne 23. října 20158, kdy konstatovala, že „znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ze
strany Německa a Rakouska, jakož i její prodloužení byla v souladu se Schengenským hraničním
kodexem9“ a vyhodnotila přijatá opatření jako nezbytná a přiměřená.
1.2.2 Směrnice o volném pohybu
Směrnice o volném pohybu10 upravuje podmínky výkonu práva na volný pohyb a pobyt (dočasný
i trvalý) občanů EU a jejich rodinných příslušníků. Směrnice také obsahuje pravidla pro omezení
těchto práv z důvodu veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví v článku 27
a násl. směrnice.
Obecné zásady pro omezení svobody pohybu a pobytu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků
bez ohledu na státní příslušnost stanoví, že: „Členský stát, který vydal cestovní pas nebo průkaz
totožnosti, umožní držiteli dokladu, který byl z jiného členského státu vyhoštěn z důvodu veřejného
pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví, opětovný vstup na své území bez jakýchkoliv
formalit, a to i když doklad pozbyl platnosti nebo státní příslušnost držitele je sporná.“ (článek 27
odst. 4).
K omezením z důvodu veřejného zdraví článek 29 stanoví:
1. Jedinými nemocemi, které odůvodňují opatření omezující svobodu pohybu, jsou výhradně
nemoci s epidemickým potenciálem definované odpovídajícími akty Světové zdravotnické
organizace a jiné nakažlivé nemoci a nakažlivé parazitické nemoci, pokud se na ně vztahují
ochranná opatření používaná na státní příslušníky hostitelského členského státu.
2. Důvodem k vyhoštění z území nesmějí být nemoci, které se vyskytnou po uplynutí lhůty tří
měsíců po příjezdu.
3. Existují-li závažné důvody, mohou členské státy do tří měsíců po příjezdu vyžadovat od osob
s právem pobytu, aby se podrobily bezplatné lékařské prohlídce, kde by bylo zjištěno, zda netrpí
žádnou z nemocí uvedených v odstavci 1. Vyžadování těchto prohlídek nesmí být běžnou praxí.
Rozhodnutí musí být vydáno písemně a členský stát také musí umožnit dotčené osobě podání
opravného prostředku.

2. Pokyny Evropské komise
SHK v bodě odůvodnění 28 předvídá, že „na základě dosavadních zkušeností s fungováním
prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích a s cílem napomoci k zajištění jednotného provádění
schengenského acquis může Komise vypracovat pokyny ke znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
pro případy, kdy je toto opatření dočasně nutné, i pro případy, kdy jsou zapotřebí okamžitá

8

Evropská komise. STANOVISKO KOMISE ze dne 23.10.2015 o nezbytnosti a přiměřenosti ochrany vnitřních hranic,
kterou znovu zavedlo Německo a Rakousko podle čl. 24 odst. 4 nařízení č. 562/2006 (Schengenský hraniční kodex)
[online]. 2015 [cit. 2020-04-05]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2015/CS/3-20157100-CS-F1-1.PDF
9
Komise posuzovala nezbytnost a přiměřenost znovuzavedení ochrany vnitřních hranic podle čl. 25 starého SHK (tj.
jako přijaté naléhavé opatření nepřekračující 2 měsíce) a neposuzovala další prodloužení.
10
Konsolidované znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů
Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS)
č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS,
90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Text s významem pro EHP). Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=CELEX:02004L0038-20110616
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opatření. Tyto pokyny by měly stanovit jasná kritéria pro snazší posuzování situací, které by mohly
představovat závažné hrozby pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost.“
Dne 16. března 2020 Evropská komise představila Pokyny týkající se opatření správy hranic v zájmu
ochrany zdraví a zajištění dostupnosti zboží a základních služeb11, které vymezují principy
integrovaného přístupu k účinné správě hranic se záměrem chránit zdraví za současného
zachování integrity jednotného trhu. Komise zdůrazňuje, že členské státy mají vždy povinnost
přijímat své občany a rezidenty a usnadňovat průjezd ostatních občanů EU a rezidentů, kteří se
vracejí domů. Pro řízení hranice je dle Evropské komise zásadní koordinace na úrovni EU.
Předložené pokyny mají zajistit, aby potřebné zdravotnické vybavení a služby byly dostupné,
neuvízly na hranicích. Proto Evropská komise apelovala na odstranění překážek, jako bylo
zablokování vývozu ochranných prostředků do Itálie některými členskými státy. Komise považuje
za nutné, aby byly dodávky doručeny tam, kde je jich nejvíce zapotřebí.12 K 7. dubnu přetrvávají
obtíže na hraničních přechodech mezi Maďarskem, Rumunskem a Bulharskem, mezi Belgií
a Nizozemskem a mezi Švýcarskem a jeho sousedícími státy.13
Pokyny obsahují doporučení v pěti oblastech: 1) doprava zboží a služeb; 2) dodávky zboží; 3)
opatření v oblasti zdraví; 4) vnější hranice; 5) vnitřní hranice14.
V souvislosti se znovuzavedením ochrany vnitřních hranic se jedná zejména o tyto pokyny:
-

-

-

11

Nákladní doprava a přeprava záchrannou službou by měly mít prioritu v dopravním
systému např. za pomoci „zelených pruhů“ tak, aby doba překročení hranice
nepřesahovala více než 15 minut.
Zavedení omezení přepravy zboží a cestujících na základě veřejného zdraví pouze
v případě, že jsou tato omezení:
o transparentní, tj. zakotvená ve veřejných prohlášeních/dokumentech;
o řádně odůvodněná, tj. musí uvádět důvody a souvislost s covid-19. Odůvodnění
musí být vědecky podložená a podpořená doporučeními Světové zdravotnické
organizace (WHO) a Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC);
o přiměřená, tj. nejdou nad rámec toho, co je nezbytně nutné;
o relevantní a specifická pro jednotlivé druhy dopravy, tj. omezení jakéhokoli druhu
dopravy musí být přizpůsobeno danému druhu dopravy, a
o nediskriminační.
Jako důvod znovuzavedení dočasné kontroly na vnitřních hranicích stanovených v SHK
(hrozba pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost) Komise uznala také reakci členského
státu na riziko nakažlivé choroby v mimořádně kritické situaci:
„Členské státy mohou znovu zavést dočasné kontroly na vnitřních hranicích, je-li to
odůvodněno veřejným pořádkem nebo vnitřní bezpečností. V mimořádně kritické situaci
může členský stát určit potřebu znovu zavést kontroly na hranicích jako reakci na riziko

Evropská komise, Covid-19 Pokyny týkající se opatření správy hranic v zájmu ochrany zdraví a zajištění dostupnosti
zboží a základních služeb 2020/C 86 I/01; OJ C 86I , 16.3.2020, p. 1–4. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.086.01.0001.01.CES
12
EK, Projev předsedkyně von der Leyenové na plenárním zasedání Evropského parlamentu věnovaném evropské
koordinované reakci na koronavirovou nákazu COVID-19. ec.europa.eu [online] 26. března 2020 [cit. 2020-04-07].
Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/speech_20_532
13
EK, Novel Coronavisur (COVID-19) Crisis State of Play of Measures Taken by the Commission, Information note
from the Commission, Brusel, 8. dubna 2020.
14
Body 18 – 25 Pokynů týkající se opatření správy hranic v zájmu ochrany zdraví a zajištění dostupnosti zboží a
základních služeb.
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nakažlivé choroby. Členské státy musí oznámit znovuzavedení hraničních kontrol v souladu
s Schengenským hraničním kodexem.“
I v tomto případě tedy platí podmínka, že užití tohoto nástroje musí trvat po omezenou
dobu, být nezbytné a přiměřené hrozícímu nebezpečí, tzn., členský stát musí vážit nejen
hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost, ale také i dopady na práva a svobody
občanů EU.
-

Komise dále doporučuje, aby kontroly na hranicích byly prováděny přiměřeným způsobem
a s náležitým ohledem na zdraví dotčených osob. Jednoznačně nemocným osobám by
neměl být odepřen vstup a měla by být přijata vhodná zdravotnická opatření, tzn., že tyto
osoby by měly „mít přístup k odpovídající zdravotní péči s ohledem na stanovení priorit
podle různých profilů jednotlivých případů ve vnitrostátních systémech zdravotní péče.“
Zároveň se však domnívá, že provádění zdravotních kontrol všech vstupujících nevyžaduje
formální zavedení kontrol na vnitřních hranicích.

-

Komise také apeluje na záruky volného pohybu vyplývající ze směrnice o volném pohybu,
kdy musí být zajištěna:
o nediskriminace mezi vlastními občany a rezidenty – občany EU s jinou státní
příslušností;
o neodepření vstupu občanům EU nebo třetizemcům pobývajícím na území
členského státu;
o povinnost usnadňovat průjezd občanům EU a rezidentům vracejícím se
do domovského státu.
Nicméně členský stát může po osobách vstupujících na své území vyžadovat shodné
požadavky jako po svých vlastních státních příslušnících po návratu z rizikové oblasti
(dobrovolnou izolaci apod.).

Dále by členské státy měly:
- zabraňovat vzniku velkých shromáždění v místech kontroly (např. front),
-

umožňovat překračování hranic přeshraničním pracovníkům zejména z odvětví zdravotní
péče, potravinářství a dalších základních služeb,

-

koordinovat zdravotní prohlídky na jedné straně hranice pro zamezení čekací doby
a překrývání, a

-

spolupracovat a koordinovat činnosti zejména sousedících států na úrovni EU
pro zabezpečení efektivity a proporcionality přijatých opatření.

3. Situace v jednotlivých zemích schengenského prostoru15
Belgie oznámila Komisi zavedení hraničních kontrol na všech pozemních hranicích dne 18. března
od 20. března do 19. dubna, následně prodloužila do 8. května.16 Doprava zboží a pohyb osob
pracujících v pohraničí nebo osob vracejících se domů do členského státu, kde mají pobyt, nejsou
15

European Parliamentary Research Service. The impact of coronavirus on Schengen borders [online]., 2020, s. 1 [cit.
2020-04-05]. Dostupné z:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649347/EPRS_BRI(2020)649347_EN.pdf,a
Ministerstvo vnitra ČR. Přehled cestovních opatření členských států EU+ (COVID-19) [online]. 10.04.2020 [cit. 202004-17]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/prehled-cestovnich-opatreni-clenskych-statu-eu-covid-19.aspx
16
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-andvisas/schengen/reintroduction-border-control/docs/ms_notifications_-_reintroduction_of_border_control_en.pdf
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narušeny. Výjimka ze zákazu vstupu se aplikuje na belgické občany, osoby s dlouhodobým
pobytem v Belgii a osoby s legálním pobytem v Belgii.17
Dánsko oznámilo Komisi pokračování hraničních kontrol zavedených na všech hranicích. Opatření
trvají do 10. května 2020. Dne 14. března Dánsko také zavedlo omezení na vstup cizinců do země
(výjimku mají lidé s trvalým pobytem, lidé, kteří používají Dánsko pouze jako tranzitní zemi a ti se
„zvláštním důvodem“).18
Estonsko oznámilo Komisi zavedení hraničních kontrol od 17. března do 27. března, dále od 27.
března do 15. dubna a od 15. dubna do 1. května na všech vnitřních hranicích. Vstup je umožněn
estonským občanům, osobám s pobytem a jejich rodinným příslušníkům-cizincům. Tranzit občanů
EU je i nadále možný.19
Finsko oznámilo Komisi zavedení hraničních kontrol od 19. března do 13. května na všech vnitřních
hranicích. Platí zákaz vycestování. Občané a osoby s trvalým pobytem mají právo na vstup.20
Francie zavedla dočasné hraniční kontroly na všech vnitřních hranicích jako předvídatelnou událost
od 31. října 2019 do 30. dubna a od 1. května do 30. října 2020 v souvislosti s trvající hrozbou
terorismu. Od března uvedla také důvod šíření covid-19.21 Od 17. března platí 15denní zákaz
vstupu. Vstup je umožněn pouze občanům a osobám s povoleným pobytem. Tranzit občanů EU je
i nadále možný. Pro vstup nebo tranzit je od 6. dubna vyžadováno speciální osvědčení.22
Itálie zavedla zákaz vycestování a vstupu bez ohledu na státní příslušnost. Dále byla uvalena
karanténa a omezen vnitrostátní a mezinárodní pohyb osob. Dočasné znovuzavedení ochrany
vnitřních hranic nebylo zavedeno, iniciováno sousedícími zeměmi.23
Litva oznámila Komisi zavedení hraničních kontrol na všech vnitřních hranicích od 14. března do 24.
března, od 24. března do 13. dubna, od 13. dubna do 27. dubna. Vstup je povolen pouze občanům,
osobám s pobytem apod. Tranzit občanů EU je i nadále možný. Občané Litvy mají zakázáno opustit
zemi.24
Lotyšsko od 17. března omezilo pohyb na vnější hranici, nicméně ochrana vnitřních hranic nebyla
zavedena a vycestování ze země není zakázáno.25
Lucembursko nezavedlo dočasnou ochranu vnitřních hranic.26
Maďarsko oznámilo Komisi zavedení hraničních kontrol na pozemních hranicích od 12. března
do 22. března s Rakouskem a Slovinskem, od 22. března do 11. dubna se Slovinskem, Rakouskem
a Slovenskem a všech vzdušných hranicích, od 11. dubna do 1. května notifikovalo rozšíření
na všechny vnitřní hranice. Vstup do země je povolen pouze občanům země, osobám s legálním
pobytem, atd. Tranzit občanů EU je i nadále možný.27

17

Blíže viz: https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/#013
https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/if-you-are-travelling-to-and-from-denmark
19
https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en
20
https://intermin.fi/en/current-issues/preparing-for-coronavirus-outbreak
21
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-bordercontrol_en
22
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
23
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=230#8
24
https://urm.lt/default/en/important-covid19
25
https://www.mk.gov.lv/en/content/covid-19
26
https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en
27
http://abouthungary.hu/news-in-brief/coronavirus-heres-the-latest/
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Malta nezavedla hraniční kontroly. Pro osoby, které vstupují na Maltu z Francie, Španělska,
Švýcarska a Německa, platí 14denní povinná karanténa. Malta také uzavřela svůj letecký prostor a
mezinárodní letiště pro osobní leteckou dopravu (výjimku tvoří repatriační lety).28
Německo nejprve znovu zavedlo hraniční kontroly od 16. března do 26. března na pozemní hranici
s Dánskem, Lucemburskem, Francií, Švýcarskem a s Rakouskem. Na pozemní a vzdušné hranici
s Rakouskem, Švýcarskem, Francií, Lucemburskem, Dánskem, Itálií a Španělskem a na námořní
hranici s Dánskem byly kontroly zavedeny od 19. března do 29. března, prodlouženo od 26. března
do 15. dubna, dále od 15. dubna do 5. května. Umožněn je vstup německým občanům bez
omezení. Cestující bez německého občanství mohou vstoupit do Německa pouze v případě
naléhavého důvodu. Německo umožňuje tranzit občanů EU přes své území.29
Nizozemsko nezavedlo dočasnou ochranu vnitřních hranic.30
Norsko (mimo EU, člen ESVO) oznámilo Komisi zavedení hraničních kontrol na všech vnitřních
hranicích od 16. března do 26. března, od 26. března do 15. dubna, dále od 15. dubna do 5. května
a od 15. května do 13. srpna. Do země mají povolen vstup pouze občané, osoby s legálním
pobytem, jejich rodinní příslušníci, atd. Tranzit občanů EU je i nadále možný.31
Polsko oznámilo Komisi zavedení hraničních kontrol na všech vnitřních hranicích od 15. března
do 24. března, od 25. března do 13. dubna, od 14. dubna do 3. května na pozemní hranici
s Českem, Slovenskem, Německem, Litvou a také pobřežní a vzdušné hranici. Hranice jsou zavřeny
pro všechny cizince (s výjimkou těch s trvalým pobytem, přeshraničních pracovníků tzv. pendlerů
a ostatních, kteří mají ospravedlnitelný důvod k návštěvě). Tranzit občanů EU není až na výjimky
možný. V případě nákladní dopravy je nutnost mít vyplněný formulář.32
Portugalsko oznámilo Komisi zavedení hraničních kontrol na pozemní hranici se Španělskem od 16.
března do 26. března, prodlouženo od 26. března do 15. dubna, od 15. dubna do 1. května. Státní
občané a držitelé povolení k pobytu nepodléhají omezením hraniční kontroly. Přechod hranice je
povolen pouze pro návrat občanů, držitelů povolení k pobytu, přeshraničních pracovníků tzv.
pendlerů a transport zboží.33
Rakousko oznámilo Komisi zavedení hraničních kontrol na pozemních hranicích s Itálií od 11.
března do 21. března, s ČR a Slovenskem od 10. dubna do 27. dubna, na pozemní hranici
s Německem, Itálií, Švýcarskem, Lichtenštejnskem od 18. března do 7. dubna, od 8. dubna do 27.
dubna. Vstoupit na území mohou pouze občané a osoby s bydlištěm, přepravci zboží a lidé, kteří
používají Rakousko pouze jako tranzitní zemi, za podmínky, že nedojde k zastavení. Další osoby,
které si přejí vstoupit do Rakouska, musí být negativně testovány na koronavirus SARS-CoV-2,
potvrzeno lékařským osvědčením.34
28

https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-andvisas/schengen/reintroduction-border-control/docs/ms_notifications_-_reintroduction_of_border_control_en.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/travel-restrictions-bordercontrol/travel-restriction-border-control-list.html#f13797064
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-schwerpunkt.html
30
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/gevolgen-coronavirus-voorreisplannen
31
https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/regulations-relating-to-amendments-to-the-regulations-of-15march-2020-no.-293-relating-to-rejection-etc2.-of-foreign-nationals-without-a-residence-permit-in-the-realm-outof-concern-for-public-health/id2697229/
32
https://www.gov.pl/web/coronavirus
33
https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-excecionais/#controlo-de-fronteiras
34
https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en
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Řecko ke znovuzavedení ochrany vnitřních hranic nepřistoupilo.35
Slovensko oznámilo Komisi uzavření hranic od 8. dubna do 17. dubna, od 17. dubna do 7. května
na všech vnitřních hranicích36. Výjimku tvoří slovenští občané, jejich rodinní příslušníci, lidé
s trvalým pobytem a cizinci pracující na Slovensku. Od 5. dubna platí nová pravidla pro přeshraniční
pracovníky – činnost je možno vykonávat pouze v 30 km pásmu od státní hranice.37
Slovinsko ke znovuzavedení ochrany vnitřních hranic nepřistoupilo. Zavedlo však omezení vstupu
z Itálie, Rakouska a Chorvatska. S výjimkou občanů Slovinska musí všechny osoby na vstupu
disponovat potvrzením o bezinfekčnosti. Tranzit občanů EU je i nadále možný.38
Španělsko oznámilo zavedení hraničních kontrol od 17. března do 26. března, od 27. března do 11.
dubna, od 11. dubna do 26. dubna na všech vnitřních pozemních hranicích. Do země mohou
vstoupit pouze španělští občané, lidé s trvalým pobytem, přeshraniční pracovníci tzv. pendleři a ti,
kteří prokáží vyšší moc (vis maior) nebo nutný důvod k návštěvě.39
Švédsko nezavedlo žádná opatření upravující činnost v schengenském prostoru. Tranzit občanů EU
je i nadále možný.40
Švýcarsko (mimo EU, člen ESVO) oznámilo Komisi zavedení hraničních kontrol od 13. března do 23.
března a od 23. března do 12. dubna na pozemní hranici s Itálií. Od 16. března do 26. března a
od 26. března do 15. dubna na pozemních hranicích s Francií, Německem a Rakouskem. Od 18.
března do 28. března a od 28. března do 17. dubna zavedlo kontroly na všech vzdušných hranicích
s Itálií, Francií, Německem, Rakouskem a Španělskem. Dále prodloužilo tato opaření na všech
vnitřních hranicích kromě Lichtenštejnska od 12. dubna do 2. května, na všech vzdušných hranicích
kromě Lichtenštejnska od 25. března do 4. dubna, od 4. dubna do 24. dubna.41 Od 26. března
zakázalo vstup všem cizincům. Do země mají povolený vstup pouze švýcarští občané, osoby
s povoleným pobytem apod. Letištní tranzit je pro občany EU možný, avšak bez vstupu na území.42

4. Česká republika
Článek 14 Listiny základních práv a svobod zaručuje svobodu pohybu a pobytu a právo svobodně
opustit území státu. Možnost omezit tyto svobody lze jen na základě zákona, a pokud je to
nevyhnutelné pro bezpečnost státu, udržení veřejného pořádku, ochranu zdraví nebo ochranu
práv a svobod druhých a na vymezených územích též z důvodu ochrany přírody.
Dne 12. března uložila vláda Ministerstvu vnitra vydat opatření obecné povahy o dočasném
znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR a předložit jej vládě ke schválení 43. Dne 15. března
2020 přijala vláda ČR usnesení o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České
35

https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-andvisas/schengen/reintroduction-border-control/docs/ms_notifications_-_reintroduction_of_border_control_en.pdf
37
http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=koronavirus
38
https://www.gov.si/en/news/2020-04-14-crossing-the-state-border-during-the-coronavirus-epidemic-40860/
39
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Paginas/Noticias/20200311_MINISTER
IO6.aspx
40
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-diseasecontrol/covid-19/
41
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-andvisas/schengen/reintroduction-border-control/docs/ms_notifications_-_reintroduction_of_border_control_en.pdf
42
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbruecheepidemien/novel-cov.html
43
Usnesení vlády ČR ze dne 12. března 2020 č. 197 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České
republiky. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPHXW
36

Vybraná témata č. 19/2020

14

republiky, jímž je schválila. Za tímto účelem vyhradila z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní
správa, položky Vládní rozpočtová rezerva, částku ve výši 16 936 000 Kč pro činnost Ministerstva
vnitra. Na základě tohoto usnesení 1. místopředseda vlády a ministr vnitra průběžně provádějí
hodnocení, zda závažná hrozba pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost přetrvává, a vypracují
zprávu, kterou postoupí vládě, Evropskému parlamentu, Radě EU a Evropské komisi do čtyř týdnů
po zrušení ochrany vnitřních hranic.44
Česká republika notifikovala Evropské komisi zavedení hraničních kontrol na pozemní hranici
s Německem a Rakouskem, stejně jako na vzdušné vnitřní hranici mezi 14. březnem a 4. dubnem.
Uzavření hranice se Slovenskem a Polskem bylo iniciováno těmito zeměmi. Seznam oficiálních
hraničních přechodů byl Komisi také zaslán. Spolu s vyhlášením nouzového stavu dne 16. března
česká vláda zakázala vstup na území republiky všem, kteří nemají české občanství (nebo povolení
k trvalému pobytu). Čeští občané zároveň nejsou oprávněni opustit území republiky. Dne 1. dubna
bylo dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic prodlouženo až do 24. dubna s možností
dalšího prodloužení a na jeho provedení vyčleněno dalších 18 112 000 Kč.45
Na základě vládního usnesení o přijetí krizového opatření46 ze dne 6. dubna se zákaz vstupu
na území ČR od 14. dubna mění takto:
- Konec všeobecného zákazu vycestování z České republiky: Rezidenti a občané ČR mohou
cestovat do zahraničí a zpět během nouzového stavu v nezbytně nutných a odůvodněných
případech, které musí prokázat policii na hraničních přechodech;
-

Povinná karanténa pro všechny: Kdokoliv se vrátí zpět do ČR, musí podstoupit povinnou
14denní karanténu se stanovením výjimek (např. vycestování na dobu kratší než 24 hodin,
pendleři v oblasti zdravotních a sociálních služeb);

-

Sloučení rodiny: Z důvodu sloučení rodiny může do ČR vstoupit manžel/ka a nezletilé dítě
občana EU s pobytem v ČR;

-

Zákaz vstupu cizinců do ČR: Pro vstup osob (občanů EU i ze třetích zemí), které nejsou
občany ČR nebo rezidenty, platí zákaz i nadále. Nevztahuje se na:
o cizince pobývající s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem
na území České republiky, rodinné příslušníky – manžele a nezletilé děti – občanů
Evropské unie a občanů České republiky, kteří jsou oprávněni vstoupit na území
České republiky,
o občany Evropské unie a cizince s povoleným pobytem v Evropské unii, kteří
tranzitují přes Českou republiku za účelem cesty domů a mají k tomuto účelu
vystavenou nótu zastupitelského úřadu (průjezd a repatriace),
o je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky,
o přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce v České republice pravidelně
oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou ze sousedního státu,

44

Usnesení vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 221 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České
republiky. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/221.pdf
45
Usnesení vlády ČR ze dne 1. dubna 2020 č. 370 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky.
Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABNAA7E52
46
Ministerstvo vnitra ČR: Hlavní změny v pravidlech pro vstup na území ČR platné od 14. dubna (0:00). mvcr.cz [online]
[cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/hlavni-zmeny-v-pravidlech-pro-vstup-na-uzemi-cr-platneod-14-dubna-0-00.aspx
Usnesení vlády ČR ze dne 6. dubna 2020 č. 387 o přijetí krizového opatření. Dostupné z:
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABNFABVQ3
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pracovníky mezinárodní dopravy,
pracovníky servisu kritické infrastruktury,
diplomaty a úředníky mezinárodních organizací,
v naléhavých mimořádných situacích.

Jednorázový tranzit přes území ČR: Jednorázový průjezd přes území ČR je pro občany EU a
občany třetích zemí pobývající v jiných členských státech stále umožněn, mají-li nótu
zastupitelského úřadu domovské země, s novou možností vycestovat do 24 hodin bez
povinné karantény.

Zhodnotíme-li např. zákaz vycestování na území České republiky v bodu I. 2. usnesení č. 334 ze dne
30. března 2020, který neplatí pro cizince, kteří chtějí opustit Českou republiku za účelem
jednorázového vycestování, jeví se z hlediska výše uvedeného čl. 29 směrnice o volném pohybu
osob problematický. Ve sdělení47 Ministerstvo vnitra ČR k tomuto bodu stanovilo:
„Každý cizinec může odjet domů, ale po dobu nouzového stavu nebude oprávněn se do ČR vrátit,
pokud nespadá do výjimek pro vstup.“
Dále v témže sdělení upozorňuje, že „při vycestování občana EU s bydlištěm na území ČR bude
osobě vycestování umožněno, ale nebude jí umožněn další vstup na území ČR po dobu trvání
nouzového stavu. Věnujte tomuto pozornost zejména kvůli nadcházejícím Velikonocím. Vycestovat
bude možné, ale hrozí zde znemožnění vstupu na území ČR, a to i za podmínek, že občan EU má
na území ČR práci, školu či bydliště.“
Podle čl. 29 směrnice o volném pohybu osob se na občany EU musí vztahovat stejná ochranná
opatření jako na české občany, kterým je vstup zaručen. Proto považujeme znemožnění vstupu
na území ČR občanu EU s bydlištěm za diskriminační.

Závěr
Unijní právní úprava umožňuje znovuzavedení hraničních kontrol na vnitřních hranicích mezi
členskými státy jako výjimku ze základních práv volného pohybu zaručených právem EU v rámci
schengenského prostoru bez vnitřních hranic. Takové opatření musí být členským státem
odůvodněno závažnou hrozbou pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost. V souvislosti
se šířením nového koronaviru členské státy tuto výjimku uplatnily. Nicméně je otázkou, zda byla
dodržena kritéria, kterými se členské státy musí řídit, tj. opatření musí být řádně odůvodněná –
vědecky podložená a podpořená doporučeními Světové zdravotnické organizace, přiměřená
(možnost využití alternativních opatření s mírnějšími dopady) a nediskriminační vůči občanům EU.
K tomu aktuální studie Centre for European Policy Studies uvádí, že neexistuje žádná studie, že
uzavření hranic zabraňuje šíření viru. Navíc hranice byly uzavírány až poté, co státy potvrdily první
případy nákazy. Rovněž je takový postup přímo v rozporu s pokyny Světové zdravotnické
organizace. Dochází k porušení základních principů unijního práva a základních práv – nejen
k zákazu volného pohybu, ale také k diskriminaci na základně národnosti, porušení práv

47

Sdělení Ministerstva vnitra, kterým se stanovují podle bodu I.2 usnesení vlády č. 334 ze dne 30. března 2020
podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice České republiky za účelem vycestování, platné od 31.
března 2020 od 00:00 do 12. d. Dostupné z:
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hfSDyxl9sdYJ:https://www.mvcr.cz/clanek/sdeleniministerstva-vnitra-kterym-se-stanovuji-podle-bodu-i-2-usneseni-vlady-c-334-ze-dne-30-brezna-2020-podminky-analezitosti-vyzadovane-pro-prekroceni-statni-hranice-ceske-republiky-za-ucelem-vycestovani-platne-od-31-brezna2020-od-00-00-do-12-d.aspx+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=cz
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přeshraničních pracovníků, práv souvisejících s rodinným životem a vůbec naprostého popření
řady práv obyvatel příhraničních oblastí.48
Evropská komise představila doporučení (pokyny) týkající se opatření správy hranic, aby byla
základní práva zaručena a zajištěna dostupnost zboží a základních služeb napříč EU s ohledem
na principy nediskriminace občanů EU a solidarity s nejvíce postiženými členskými státy. Z důvodu
šíření koronaviru k 8. dubnu oznámilo Evropské komisi dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních
hranic 12 členských a přidružených států v rámci případů vyžadujících okamžité opatření dle čl. 28
SHK a jako předvídatelnou událost podle čl. 25 a 26 SHK 4 státy.49 Česká republika zavedla kontroly
na vnitřních hranicích s Německem a Rakouskem a vzdušné vnitřní hranici od 14. března do 24.
dubna s možností dalšího prodloužení a tuto skutečnost Evropské komisi také notifikovala.

48

Sergio Carrera and Ngo Chun Luk, Love thy neighbour? Coronavirus politics and their impact on EU freedoms and
rule of law in the Schengen Area. No. 2020-04, April 2020. CEPS. Dostupné z: https://www.ceps.eu/wpcontent/uploads/2020/04/LSE2020-04_Love-thy-neighbour.pdf
49
European Commission: Temporary Reintroduction of Border Control. Ec.europa.eu [online] [cit. 2020-04-08].
Dostupné z: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroductionborder-control_en
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Příloha
Přehled znovuzavedení ochrany vnitřních hranic na pozemní hranici k 27. březnu
Obrázek obsahuje informace o tom, zda členský stát zavedl ochranu vnitřních hranic (částečnou
nebo úplnou), zda o tom notifikoval Evropskou komisi, vůči kterým sousedním státům byla ochrana
vnitřní hranice zavedena a v jakém časovém rozmezí.

Zdroj: European Parliamentary Research Service. The impact of coronavirus on Schengen borders,
pozn. pod čarou 2.

