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Parlament České republiky 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 

2016 
7. volební období 

271. 

USNESENÍ 
výboru pro evropské záležitosti 

z 50. schůze 

ze dne 28. dubna 2016 
 
 
 

 

ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Plán návratu k 

Schengenu /kód dokumentu 6798/16, KOM(2016) 120 v konečném znění/ 

 

Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí 

informace náměstkyně ministra vnitra Mgr. Moniky Pálkové, po vyslechnutí zpravodajské 

zprávy posl. Marka Černocha a po rozpravě 

 s c h v a l u j e  stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení. 

 

  

 Josef Šenfeld v. r.   Marek Černoch v. r. 

 ověřovatel  zpravodaj 

  Ondřej Benešík v. r. 

  předseda 
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 Příloha k usnesení č. 271 

 

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě 

Plán návratu k Schengenu 
 

KOM(2016) 120 v konečném znění, kód Rady 6798/16 

 

 

 

 

 

 Právní základ: 

Dokument informační povahy. 

 

 Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ: 

4. 3. 2016 

 

 Datum projednání ve VEZ: 

17. 3. 2016 (1. kolo) 

 

 Procedura: 

Dokument nepodléhá hlasování v Radě. 

 

 Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS): 

Datované dnem 23. března 2016, doručené do výboru pro evropské záležitosti  

dne 14. dubna 2016 prostřednictvím systému ISAP. 

 

 Hodnocení z hlediska principu subsidiarity: 

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity se neuplatní, jedná se o dokument informační 

povahy. 

 

 Odůvodnění a předmět: 

Schengenský prostor je jedním z hlavních výdobytků evropské integrace, v současnosti 

však čelí závažným problémům; je vystaven migračním tlakům a narušují jej značné 

nedostatky v oblasti ochrany vnějších hranic, což vede k ohrožení fungování celkového 

systému. Tyto problémy spolu s navrhovanými politickými opatřeními k řešení krize byly 

shrnuty ve sdělení Komise ze dne 10. února 2016
1
. Evropská rada na svém zasedání dne 

18. a 19. února 2016 uznala, že je nutné společnými silami obnovit běžné fungování 

schengenského prostoru s plnou podporou pro členské státy v nejsložitější situaci
2
. Za 

tímto účelem je nutné přijmout opatření ve třech oblastech – 1) náprava nedostatků 

zjištěných ve správě řeckých vnějších hranic, 2) ukončení propouštění osob do dalších 

zemí a 3) nahrazení jednostranných rozhodnutí o znovuzavedení ochrany hranic 

koordinovaným přístupem.  Cílem předloženého dokumentu je rozpracovat způsob 

navrácení k normálnímu stavu založenému na systematickém uplatňování pravidel a 

ukončení všech kontrol na vnitřních hranicích nejpozději do prosince 2016. 

 

 

                                                           
1
 Sdělení Komise o aktuálním stavu provádění prioritních opatření v rámci Evropského programu pro migraci 

(KOM(2016) 85 v konečném znění ze dne 10. února 2016).   
2
 Bod 8 písm. e) závěrů ze zasedání Evropské rady ve dnech 18. a 19. února 2016.   
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 Obsah a dopad: 

Předložené sdělení obsahuje výčet opatření, které je potřebné přijmout za účelem 

obnovení obvyklého fungování schengenského prostoru nejpozději do konce roku 2016. 

Dokument je rozčleněn do následujících částí: 

 

 Cena za zrušení schengenského prostoru – Komise poukazuje na enormní hospodářské, 

politické a sociální náklady, které by vznikly v souvislosti se znovuzavedením trvalých 

kontrol na vnitřních hranicích EU. Podle odhadů Komise by se jednalo až o částku 

pohybující se mezi 5 až 18 miliardami EUR ročně. Hraniční kontroly na vnitřních 

hranicích EU mají dopad zejména na silniční přepravu zboží (podniky v ČR by na 

dodatečných nákladech zaplatily přes 200 milionů EUR); dále pak na cestování 

přeshraničních pracovníků (vyčíslení ztraceného času na 1,3 – 5,2 miliardy EUR) a turistů 

(náklady v odvětví cestovního ruchu v rozmezí od 10 do 20 miliard EUR v důsledku 

omezení turistických zájezdů) a na navýšení počtu pracovníků provádějících kontroly na 

hranicích (administrativní náklady ve výši 0,6 až 5,8 miliardy EUR). 

 Zajištění ochrany vnějších hranic – Za rok 2015 vstoupilo nelegálně přes řeckou vnější 

mořskou hranici do schengenského prostoru více než 868 000 osob. Dle Komise nese za 

tuto skutečnost odpovědnost primárně Řecko, v konečném důsledku však i celá EU, 

jelikož vnější řecké hranice tvoří i vnější hranice každého člena schengenského prostoru. 

Za účelem posílení ochrany hranic představila Komise v prosinci 2015 návrh na zřízení 

evropské pohraniční a pobřežní stráže
3
, přičemž v případě přijetí Evropským parlamentem 

a Radou nejpozději v červnu by stráž mohla zahájit svou činnost již během léta. Za tímto 

účelem Komise uvádí seznam opatření pro členské státy a unijní agentury zejména 

Frontex.  

 Řešení nedostatků zjištěných v oblasti správy vnějších hranic v Řecku – V únoru 

2016 přijala Komise zprávu schengenského hodnocení, která vycházela z neohlášených 

návštěv na řecko-tureckých pozemních hranicích a na ostrovech Chios a Samos během 

listopadu 2015. V návaznosti na to přijala Rada dne 12. února 2016 soubor 50 

doporučení
4
, jak by Řecko mělo napravit vážné nedostatky ve správě vnějších hranic, 

zejména v oblasti zjišťování totožnosti, registrace a snímání otisků prstů nelegálních 

migrantů a ostrahy námořních hranic. Za účelem úplného provedení doporučení Rady 

přijala Komise dne 24. února 2016 prováděcí rozhodnutí
5
, kterým se stanoví doporučení 

ke zvláštním opatřením, která by mělo přijmout Řecko podle Schengenského hraničního 

kodexu. V předloženém dokumentu pak Komise stanovuje provedení následovných 

kroků: 

- 12. března 2016 (měsíc po přijetí doporučení Rady): Předložení akčního plánu 

Řeckem a podání informace Komisi o pokroku v provádění prováděcího rozhodnutí 

Komise ze dne  

24. února 2016. 

                                                           
3
 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení 

(ES)  

č. 2007/2004, nařízení (ES) č. 863/2007 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (KOM(2015) 671 v konečném znění ze 

dne 15. 12. 2015). 
4
 Prováděcí rozhodnutí Rady, kterým se stanoví doporučení k řešení závažných nedostatků zjištěných v roce 

2015 při hodnocení uplatňování schengenského acquis v oblasti správy vnějších hranic Řeckem (12. února 

2016).   
5
 Prováděcí rozhodnutí Komise, kterým se stanoví doporučení ke zvláštním opatřením, která by měla přijmout 

Řecká republika na základě hodnotící zprávy ze dne 2. února 2016 (C(2016) 1219 v konečném znění ze dne 24. 

února 2016).   
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- 12. dubna 2016 (měsíc po představení akčního plánu): Vypracování hodnocení 

přiměřenosti akčního plánu Komisí, které pak předloží Radě. Členské státy budou 

vyzvány, aby se k akčnímu plánu vyjádřily. 

- 11. – 17. dubna 2016: Provedení schengenského hodnocení vzdušných, pozemních a 

námořních hranic Řecka odborníky z členských států a Komise
6
. 

- 12. května 2016: Předložení zprávy o provádění doporučení Rady Řeckem.  

 

 Okamžitá pomoc Řecku – Členské státy, unijní agentury a Komise by měly podporovat 

Řecko při provádění doporučení Rady a Komise. Členské státy by v této souvislosti měly 

Řecku včas pomoci se zajišťováním jeho potřeb (za tímto účelem by mělo Řecko předložit 

jednoznačné posouzení potřeb, a to nejpozději do 12. března 2016). Frontex by měl tyto 

potřeby okamžitě vyhodnotit a připravit další vyslání evropských jednotek pohraniční 

stráže a v případě potřeby, nejpozději však do 22. března 2016, vydat další výzvy 

k poskytnutí příspěvku. Členské státy by pak měly nejpozději do deseti dnů od této výzvy 

poskytnout potřebné lidské zdroje a technické vybavení. 

 Konec propouštění osob a opětovné přemísťování osob do Řecka na základě 

dublinského nařízení – Jak vyplývá ze závěrů Evropské rady přijatých ve dnech 18. a 19. 

února 2016 je nutné ukončit propouštěcí přístup, který není politicky ani právně přijatelný. 

Komise zdůraznila, že za účelem funkčnosti společného evropského azylového systému 

musí existovat reálná možnost vracet žadatele o azyl do země prvního vstupu v souladu 

s dublinským nařízením. Dne 10. února 2016 tak Komise přijala doporučení s výčtem 

jednotlivých kroků, které je nutné provést, aby se Řecko znovu začlenilo do dublinského 

systému
7
. Na základě jednotlivých zpráv Řecka o pokroku při provádění těchto 

doporučení, jakož i jiných vstupů, posoudí Komise, zda jsou dány podmínky pro obnovu 

přemísťování do Řecka v souladu s dublinským nařízením, a to před červnovým 

zasedáním Evropské rady. Komise připomíná, že propouštění osob do dalších zemí je 

neslučitelné se schengenskými a dublinskými pravidly, vybízí k druhotnému pohybu osob 

a narušuje fungování mechanismu pro relokaci, a proto vyzývá k jeho ukončení.  

 Pomoc Řecku zvládat migrační tlaky – V důsledku zpřísňování hraničních kontrol a 

střídavého uzavírání hranic podél západobalkánské trasy se zvýšil počet migrantů 

pobývajících v Řecku. Za účelem řešení rostoucí humanitární krize a zmírnění migračních 

tlaků Komise vyzývá k následovným krokům: 1) provedení společného akčního plánu EU 

a Turecko a dobrovolného programu přijímání osob z humanitárních důvodů s Tureckem
8
; 

2) navracení osob, které nemají právo na pobyt a nepotřebují mezinárodní ochranu, do 

zemí původu a tranzitu, včetně Turecka; 3) provádění relokačních mechanismů; 4) 

posílení humanitární pomoci Řecku.  

 Ochrana vnitřních hranic: od různorodých opatření k jednotnému přístupu – Od 

září 2015 přistoupilo k znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích celkem osm zemí 

(Belgie, Dánsko, Německo, Maďarsko, Rakousko, Slovinsko, Švédsko a Norsko). Ve 

všech případech se jednalo o jednostranná rozhodnutí podle článku 25 Schengenského 

hraničního kodexu (zvláštní postup v případech, kdy je třeba přijmout okamžitá opatření) 

                                                           
6
 Na základě prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se stanoví první část ročního programu hodnocení pro rok 

2016 v souladu s článkem 6 nařízení Rady (EU) č. 1053/2013 ze dne 7. října 2013 o vytvoření hodnotícího a 

monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis (C(2015) 8537 v konečném znění ze 

dne 9. prosince 2015).   
7
 Doporučení Komise určené Řecké republice o naléhavých opatřeních, která má Řecko přijmout s ohledem na 

obnovení přemísťování podle nařízení (EU) č. 604/2013 (C(2016) 871 v konečném znění ze dne 10. února 

2016).   
8
 Doporučení Komise o dobrovolném programu přijímání osob z humanitárních důvodů s Tureckem (C(2015) 

9490 v konečném znění ze dne 15. prosince 2015).   
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odůvodněná vážnou hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost v souvislosti 

s druhotným pohybem nelegálních migrantů
9
. Citované ustanovení umožňuje dočasné 

znovuzavedení vnitřních hranic až na dobu 2 měsíců.  

Maďarsko a Slovinsko v mezidobí ochranu svých vnitřních hranic zrušilo, ostatní členské 

státy ji prodloužily v souladu s články 23 a 24 Schengenského hraničního kodexu, které 

toto umožňují až na dobu 6 měsíců. Podrobné informace o datech znovuzavedení ochrany 

vnitřních hranic a jejich prodlouženích jsou uvedeny v příloze I.  

V mimořádných situacích, kdy je ohroženo celkové fungování schengenského prostoru, 

může Komise navrhnout Radě, aby jednomu nebo více členským státům doporučila 

znovuzavedení ochrany vnitřních hranic nebo jejich konkrétních úseků. V současnosti 

jsou splněny podmínky pro využití tohoto koordinovaného mechanismu a v případě, že 

nedojde ke zlepšení do 12. května 2016, bude Komise jednat neprodleně. Cílem tohoto 

opatření by bylo zrušit veškerou ochranu vnitřních hranic do šesti měsíců od jeho 

zavedení (polovina listopadu/prosince 2016). 

 Závěr – Komise shrnuje kroky v rámci plánu návratu k plnému fungování schengenského 

prostoru: 

- 4. března 2016 (a poté každý měsíc): Řecko podá zprávu o pokroku při uplatňování 

opatření obsažených v doporučení na obnovení přemísťování osob na základě dublinského 

nařízení, 

- do 12. března 2016: Řecko předloží akční plán provádění doporučení Rady, včetně 

posouzení potřeb, 

- 16. března 2016: sdělení Komise o reformě dublinského nařízení na základě cíle 

solidarity a spravedlivého sdílení nákladů mezi členskými státy, 

- 16. března 2016: Komise předloží svou první zprávu o relokaci uprchlíků v rámci EU a 

přesídlování uprchlíků ze zemí mimo EU do EU, 

- do 22. března 2016: Frontex vydá další výzvy k poskytnutí příspěvků za účelem vyslání 

jednotek evropské pohraniční stráže na pomoc Řecku, 

- do 1. dubna 2016: členské státy poskytnou v reakci na výzvu Frontexu lidské zdroje a 

technické vybavení, 

- do 12. dubna 2016: Komise předloží své posouzení přiměřenosti akčního plánu, který 

vypracovalo Řecko, 

- 16. dubna 2016: Komise předloží svou druhou zprávu o relokaci uprchlíků v rámci EU a 

přesídlování uprchlíků ze zemí mimo EU do EU, 

- 11.–17. dubna 2016: odborníci z řad Komise a členských států vypracují schengenské 

hodnocení vzdušných, pozemních a námořních hranic Řecka, 

- do 12. května 2016: Řecko podá zprávu o provádění doporučení Rady, 

- 12. května 2016: pokud by závažné nedostatky ochrany vnějších hranic přetrvávaly, 

předloží Komise návrh podle čl. 26 odst. 2 Schengenského hraničního kodexu, 

- 13. května 2016: pokud by závažné nedostatky ochrany vnějších hranic přetrvávaly, měla 

by Rada přijmout doporučení podle čl. 26 odst. 2 Schengenského hraničního kodexu, aby 

byl v otázce dočasné ochrany vnitřních hranic zaveden jednotný přístup Unie, 

- 16. května 2016: Komise předloží svou třetí zprávu o relokaci uprchlíků v rámci EU a 

přesídlování uprchlíků ze zemí mimo EU do EU, 

- nejpozději v červnu 2016: legislativní orgány dosáhnou politické dohody o evropské 

pohraniční a pobřežní stráži a přijmou právní akt, 

- červen 2016: Komise předloží posouzení možnosti obnovit přemísťování osob do Řecka 

na základě dublinského nařízení, 

- nejpozději v srpnu 2016: evropská pohraniční a pobřežní stráž je funkční, 

                                                           
9
 Výjimkou je Francie, která ochranu zavedla v listopadu 2015 v souvislosti s konferencí COP21 a poté 

v důsledku vyhlášení výjimečného stavu v návaznosti na teroristické útoky dne 13. listopadu 2015.  
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- nejpozději v září 2016: evropská pohraniční a pobřežní stráž vypracovává první testy 

zranitelnosti, aby mohla být přijata veškerá nezbytná preventivní opatření, 

- prosinec 2016: pokud to celková situace dovolí, cílové datum, kdy mají být ukončena 

mimořádná ochranná opatření. 

 

 Stanovisko vlády ČR: 

Vláda ČR hodnotí dokument pozitivně, jelikož obsahuje komplexní a ucelený postup. 

Podporuje nahrazení současné praxe jednostranného zavádění kontrol na vnitřních 

hranicích ze strany členských států koordinovaným postupem; článek 26 Schengenského 

hraničního kodexu však má být využit jako nástroj řešení a ne jako trest pro Řecko. Vláda 

ČR je připravena poskytnout Řecku a dalším státům podél západobalkánské migrační 

trasy materiální pomoc a personální podporu. Dále pak kritizuje praxi států, které 

propouští přes své území osoby nesplňující podmínku vstupu a tím brání řádnému 

fungování Schengenu a dublinského systému. Tato praxe musí být ukončena. Opatření 

navržená Komisí mohou fungovat pouze v kombinaci a nikoliv samostatně, včetně 

relokace a informační kampaně. V této souvislosti poukazuje na absenci evropské 

strategie pro komunikaci s médii; kroky Komise a členských států by měla doprovázet 

masivní informační kampaň koordinovaná Komisí a směřovaná k převaděčům a 

běžencům.  

 

 Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU: 

Dokumentem se bude zabývat výbor EP pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 

věci (LIBE). Harmonogram projednání dokumentu v Radě zatím není znám. 

 

 Závěr: 

 

Výbor pro evropské záležitosti 

 

1. b e r e  n a  v ě d o m í    sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a 

Radě – Plán návratu k Schengenu (KOM(2016) 120 v konečném znění); 

 

2. p o d p o r u j e    stanovisko vlády ČR k tomuto dokumentu ze dne 11. dubna 2016; 

 

3. p o v a ž u j e    zachování schengenského prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích 

za prioritu České republiky; 

 

4. a za tímto účelem   v í t á   iniciativu Komise na navrácení schengenského systému 

správy hranic do normálního stavu, zejména výzvu Komise k ukončení praxe 

propouštění osob do dalších členských států; 

 

5. a zároveň   v y z ý v á  K o m i s i ,   aby ponechala rozhodování o ochraně vnitřních 

hranic na jednotlivých členských státech. 

 

 

       Josef Šenfeld v. r.          Marek Černoch v. r. 

 ověřovatel  zpravodaj 

  Ondřej Benešík v. r. 
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  předseda 


