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Schengenská smlouva

• Schengenská smlouva (Smlouva 

o postupném rušení kontrol na společných 

hranicích)

• 14. června 1985 uzavřena v lucemburském 

Schengenu

• signatáři: Francie, SRN, Belgie, Nizozemsko 

a Lucembursko

• všeobecné zrušení celních a pasových 

kontrol na vnitřních hranicích EU



Schengenská smlouva

autor neznámý; http://www.gaben.ro/wp-content/uploads/2013/06/sc.jpg



Schengenská smlouva

• dosud ji podepsalo 26 států

• Schengenský prostor – území, na kterém mohou osoby 

překračovat hranice smluvních států na kterémkoliv 

místě, aniž by musely projít hraniční kontrolou.

• do schengenského prostoru spadají i některá ze 

zámořských území členských zemí

• z členských zemí EU v Schengenském prostoru nejsou:

Velká Británie, Irsko, Kypr, Rumunsko, Bulharsko 

a Chorvatsko

• členové Schengenského prostoru z nečlenských zemí 

EU: Norsko, Island, Švýcarsko a Lichtenštejnsko

• ČR členem od 21. prosince 2007



Schengenská smlouva
Typická schengenská hranice

BlueMars; SchengenGrenzeBayern-Tirol.jpg; 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Schengen

GrenzeBayern-Tirol.jpg

Schengenské vízum

autor neznámý; http://dreameurotrip.com/wp-

content/uploads/2012/06/germany-schengen-

visa.jpg; http://www.dreameurotrip.com/how-to-

apply-for-a-schengen-visa-7-days/comment-

page-3/
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• Úmluva k provedení Schengenské dohody

• 19. června 1990

• podrobněji popisuje zejména principy 

Schengenského prostoru a Schengenského 

informačního systému

• Schengenské acquis

• soubor všech pravidel, která jsou dána 

Schengenskou smlouvou, Úmluvou 

k provedení Schengenské dohody a dalšími 

navazujícími předpisy
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Podpisy na 

Schengenské 

smlouvě

Zinneke; Schengen 

Agreement (1985) 

signatures.jpg; 

http://cs.wikipedia.or

g/wiki/Soubor:Schen

gen_Agreement_%2

81985%29_signature

s.jpg; CC BY-SA 3.0



Schengenská smlouva

Země Schengenského 

prostoru

ČTK; 

http://i3.cn.cz/1197811898_schen

gen.jpg; 

http://www.sportovninoviny.cz/hok

ej/reprezentace/index_img.php?id

=73274



Schengenská smlouva

Úkoly:

1. Co je obsahem Schengenské smlouvy?

2. Které země jsou prvotními signatáři smlouvy?

3. Co je další součástí tzv. Schengenských dohod?

4. Které členské země EU nejsou členy Schengenského

prostoru a proč?

5. Jsou mezi členy Schengenského prostoru i nečlenské 

státy?

6. Co ČR a Schengenský prostor?

7. Jak poznáš typickou „schengenskou“ hranici?
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání 

na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití 

podléhá autorskému zákonu.


