
 

CUDZINECKÁ, VÍZOVÁ A AZYLOVÁ POLITIKA 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) 
. 562/2006 Z 15. MARCA 2006, KTORÝM SA USTANOVUJE 

KÓDEX SPOLO ENSTVA O PRAVIDLÁCH UPRAVUJÚCICH 
POHYB OSÔB CEZ HRANICE 

(KÓDEX SCHENGENSKÝCH HRANÍC) 

Úradný vestník EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1 - 32 

Zmeny a doplnenia: 

1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) . 296/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa mení 
a dop a nariadenie (ES) . 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spolo enstva o pravidlách 
upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), pokia  ide o vykonávacie 
právomoci prenesené na Komisiu, Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 60 - 61; 

2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) . 81/2009 zo 14. januára 2009 , ktorým sa 
mení a dop a nariadenie (ES) . 562/2006, pokia  ide o používanie vízového informa ného 
systému (VIS) pod a Kódexu schengenských hraníc, Ú. v. EÚ L 35, 4.2.2009, s. 56 - 58; 

3) Nariadenie európskeho parlamentu a Rady (ES) . 810/2009 z 13. júla 2009 , ktorým sa 
ustanovuje vízový kódex Spolo enstva (vízový kódex), Ú. v. EÚ L 243, 15.9.2009, s. 1 - 58. 

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, 
so zrete om na Zmluvu o založení Európskeho spolo enstva, a najmä na jej lánok 62 

ods. 1 a lánok 62 ods. 2 písm. a), 
so zrete om na návrh Komisie, 
konajúc v súlade s postupom ustanoveným v lánku 251 zmluvy1, 
ke že: 
(1) Prijatie opatrení pod a lánku 62 ods. 1 zmluvy s cie om zabezpe i , aby sa 

nevykonávali kontroly osôb prekra ujúcich vnútorné hranice, predstavuje sú as  cie a Únie 
vytvori  oblas  bez vnútorných hraníc, v ktorej sa zabezpe í vo ný pohyb osôb tak, ako 
stanovuje lánok 14 zmluvy. 

(2) V súlade s lánkom 61 zmluvy by mali vytvorenie oblasti, v ktorej sa osoby môžu vo ne 
pohybova , sprevádza  alšie opatrenia. Takýmto opatrením je spolo ná politika o prekra ovaní 
vonkajších hraníc, ktorú stanovuje lánok 62 ods. 2 zmluvy. 

                                                                        
1 Stanovisko Európskeho parlamentu z 23. júna 2005 (zatia  neuverejnené v úradnom vestníku) 
a rozhodnutie Rady z 21. februára 2006. 
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(3) Prijatie spolo ných opatrení o prekra ovaní vnútorných hraníc osobami a o kontrole 
hraníc na vonkajších hraniciach by malo odráža  schengenské acquis zahrnuté do rámca 
Európskej únie, a najmä príslušné ustanovenia Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská 
dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, 
Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich 
spolo ných hraniciach2, a spolo nej príru ky3. 

(4) Vytvorenie spolo ného súboru právnych predpisov, najmä konsolidáciou a vývojom 
acquis, je s oh adom na kontrolu hraníc na vonkajších hraniciach jednou zo základných 
sú astí spolo nej politiky riadenia vonkajších hraníc, ako je vymedzené v oznámení Komisie 
zo 7. mája 2002 s názvom K integrovanému riadeniu vonkajších hraníc lenských štátov 
Európskej únie. Tento cie  bol zahrnutý do Plánu riadenia vonkajších hraníc lenských štátov 
Európskej únie, ktorý schválila Rada 13. júna 2002 a odsúhlasila Európska rada v Seville 21. 
a 22. júna 2002 a Európska rada v Solúne 19. a 20. júna 2003. 

(5) Vymedzenie spolo ných pravidiel pohybu osôb cez hranice nespochyb uje ani 
neovplyv uje práva na vo ný pohyb, ktoré požívajú ob ania Únie a ich rodinní príslušníci 
a štátni príslušníci tretej krajiny a ich rodinní príslušníci, ktorí pod a dohôd medzi 
Spolo enstvom a jeho lenskými štátmi na jednej strane a týmito tretími krajinami na druhej 
strane požívajú práva na vo ný pohyb rovnocenné právam ob anov Únie. 

(6) Kontrola hraníc je nielen v záujme lenského štátu, na vonkajších hraniciach ktorého sa 
vykonáva, ale všetkých lenských štátov, ktoré zrušili kontrolu hraníc na svojich vnútorných 
hraniciach. Kontrola hraníc by mala pomáha  v boji proti nelegálnemu pris ahovalectvu 
a obchodovaniu s u mi a zabráni  akémuko vek ohrozeniu vnútornej bezpe nosti, verejného 
poriadku, verejného zdravia a medzinárodných vz ahov lenských štátov. 

(7) Hrani né kontroly by sa mali vykonáva  spôsobom, ktorý plne rešpektuje udskú 
dôstojnos . Kontrola hraníc by sa mala vykonáva  profesionálne a s rešpektom a mala by by  
primeraná sledovaným cie om. 

(8) Kontrola hraníc nezah a len kontroly osôb na hrani ných priechodoch a dozor hraníc 
mimo týchto hrani ných priechodov, ale aj analýzu rizík pre vnútornú bezpe nos  a analýzu 
hrozieb, ktoré môžu ma  vplyv na bezpe nos  vonkajších hraníc. Preto je potrebné stanovi  
podmienky, kritériá a podrobné pravidlá, ktorými sa budú riadi  kontroly na hrani ných 
priechodoch a dozor. 

(9) S cie om zabráni  neúmerne dlhému akaniu na hrani ných priechodoch by sa mali 
prija  ustanovenia o zmiernení kontrol na vonkajších hraniciach v prípade výnimo ných 
a nepredvídaných okolností. V prípade zmiernenia hrani ných kontrol ostáva povinnos ou 
systematické ozna ovanie dokladov štátnych príslušníkov tretej krajiny odtla kom pe iatky. 
Toto ozna ovanie odtla kom pe iatky umož uje s istotou stanovi  dátum a miesto prekro enia 
hranice bez toho, aby sa vo všetkých prípadoch ur ovalo, i boli vykonané všetky potrebné 
opatrenia požadované pri kontrole cestovných dokladov. 

(10) S cie om skráti  akanie osôb, ktoré požívajú právo Spolo enstva na vo ný pohyb, by 
sa mali na hrani ných priechodoch, ak to okolnosti dovo ujú, zabezpe i  oddelené koridory 
ozna ené jednotnými ozna eniami vo všetkých lenských štátoch. Oddelené koridory by sa 
mali zabezpe i  na medzinárodných letiskách. Ak sa to považuje za vhodné a ak to umož ujú 
                                                                        
2 Ú v. ES L 239, 22.9.2000, s. 19. Dohovor naposledy zmenený a doplnený nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) . 1160/2005, Ú v. EÚ L 191, 22.7.2005, s. 18. 
3 Ú v. ES C 313, 16.12.2002, s. 97. Spolo ná príru ka naposledy zmenená a doplnená nariadením Rady 
(ES) . 2133/2004, Ú v. EÚ L 369, 16.12.2004, s. 5. 
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miestne okolnosti, lenské štáty by mali zváži  vytvorenie osobitných koridorov na námorných 
a pozemných hrani ných priechodoch. 

(11) lenské štáty by mali zabezpe i , aby kontrolné postupy na vonkajších hraniciach 
nepredstavovali zásadnú prekážku pre obchod a sociálnu a kultúrnu výmenu. Na tieto ú ely by 
mali nasadi  dostato né po ty pracovníkov a zdrojov. 

(12) lenské štáty by mali ur i  vnútroštátny útvar, resp. útvary zodpovedné za úlohy 
kontroly hraníc v súlade so svojím vnútroštátnym právom. Ak v tom istom štáte zodpovedá za 
tieto úlohy viac ako jeden útvar, mala by medzi takýmito útvarmi existova  úzka a stála 
spolupráca. 

(13) Opera nú spoluprácu a pomoc medzi lenskými štátmi vo vz ahu ku kontrole hraníc 
by mala riadi  a koordinova  Európska agentúra pre riadenie opera nej spolupráce na 
vonkajších hraniciach lenských štátov Európskej únie zriadená nariadením (ES) 
. 2007/20044. 

(14) Týmto nariadením nie sú dotknuté kontroly, ktoré sa vykonávajú na základe 
všeobecných policajných právomocí, a bezpe nostné kontroly osôb zhodné s kontrolami 
vykonávanými na vnútroštátnych leteckých linkách, možnosti lenských štátov vykonáva  
výnimo né kontroly batožiny v súlade s nariadením Rady (EHS) . 3925/91 z 19. decembra 
1991 o zrušení kontrol a formalít týkajúcich sa príru nej a podanej batožiny u osôb, ktoré 
uskuto ujú lety a námorné cesty vnútri Spolo enstva5, a vnútroštátne právne predpisy 
o povinnosti ma  pri sebe cestovný doklad alebo preukaz totožnosti, ani požiadavky, aby 
osoby oznamovali úradom svoju prítomnos  na území daného lenského štátu. 

(15) lenské štáty by mali ma  aj možnos  do asne obnovi  kontrolu svojich vnútorných 
hraníc v prípade závažného ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpe nosti. 
Podmienky a postupy na tento krok by sa mali stanovi  tak, aby zaru ovali výnimo ný 
charakter opatrenia a zásadu proporcionality. Rozsah a trvanie do asného obnovenia kontroly 
na vnútorných hraniciach by sa malo obmedzi  na nevyhnutné minimum potrebné na reakciu 
na toto ohrozenie. 

(16) V oblasti, kde sa osoby môžu vo ne pohybova , by malo obnovenie kontroly 
vnútorných hraníc osta  výnimo ným opatrením. Kontrola hraníc by sa nemala vykonáva  
a ani by sa nemali zavádza  formálne opatrenia len z dôvodu prekra ovania takejto hranice. 

(17) Mal by sa ustanovi  postup, ktorý umožní Komisii prija  ur ité podrobné praktické 
pravidlá, ktorými sa bude riadi  kontrola hraníc. V takýchto prípadoch by sa opatrenia potrebné 
na vykonávanie tohto nariadenia mali prija  v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES 
z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí 
prenesených na Komisiu6. 

(18) Mal by sa tiež ustanovi  postup, ktorý umožní lenským štátom oznámi  Komisii 
zmeny alších podrobných praktických pravidiel, ktorými sa riadi kontrola hraníc. 

(19) Cie  tohto nariadenia, a to stanovenie pravidiel uplat ovaných na pohyb osôb cez 
hranice, nie je možné uspokojivo dosiahnu  na úrovni lenských štátov a možno ho lepšie 
dosiahnu  na úrovni Spolo enstva, Spolo enstvo môže prija  opatrenia v súlade so zásadou 
                                                                        
4 Nariadenie Rady (ES) . 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie 
opera nej spolupráce na vonkajších hraniciach lenských štátov Európskej únie, Ú v. EÚ L 349, 
25.11.2004, s. 1. 
5 Ú v. ES L 374, 31.12.1991, s. 4. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) . 1882/2003, Ú v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1. 
6 Ú v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. 
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subsidiarity pod a lánku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality pod a uvedeného 
lánku neprekra uje toto nariadenie rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cie a. 

(20) Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznávané najmä 
Chartou základných práv Európskej únie. Malo by sa uplat ova  v súlade s povinnos ami 
lenských štátov vzh adom na medzinárodnú ochranu a zásadu zákazu vyhostenia alebo 

vrátenia "non-refoulement". 
(21) Odchylne od lánku 299 zmluvy sú jedinými územiami Francúzska a Holandska, na 

ktoré sa toto nariadenie uplat uje, ich územia v Európe. Tým nie sú ovplyvnené osobitné 
dojednania uplat ované v enklávach Ceuta a Melilla pod a vymedzenia obsiahnutého 
v Dohode o pristúpení Španielskeho krá ovstva k Dohovoru, ktorým sa vykonáva 
Schengenská dohoda zo 14. júna 19857. 

(22) V súlade s lánkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve 
o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spolo enstva, sa Dánsko nezú ast uje na 
prijímaní tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplat ovaniu. Vzh adom na 
to, že toto nariadenie rozvíja schengenské acquis pod a ustanovení hlavy IV asti tri Zmluvy 
o založení Európskeho spolo enstva, malo by Dánsko v súlade s lánkom 5 uvedeného 
protokolu do šiestich mesiacov odo d a prijatia tohto nariadenia rozhodnú , i ho bude 
vykonáva  vo svojom vnútroštátnom práve. 

(23) S oh adom na Island a Nórsko toto nariadenie predstavuje rozvoj ustanovení 
schengenského acquis v zmysle dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou 
republikou a Nórskym krá ovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, 
uplat ovaní a rozvoji schengenského acquis8, ktoré spadá do oblasti uvedenej v lánku 1 
bode A rozhodnutia Rady 1999/437/ES9 o ur itých vykonávacích predpisoch k uvedenej 
dohode. 

(24) Je potrebné vytvori  taký mechanizmus, aby sa umožnilo zástupcom Islandu a Nórska 
zapája  sa do práce výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri vykonávaní jej vykonávacích 
právomocí. Takýto mechanizmus sa predpokladal vo výmene listov medzi Radou Európskej 
únie a Islandskou republikou a Nórskym krá ovstvom o výboroch, ktoré pomáhajú Európskej 
komisii pri vykonávaní jej vykonávacích právomocí10, ktoré sú pripojené k uvedenej dohode. 

(25) S oh adom na Švaj iarsko toto nariadenie predstavuje rozvoj ustanovení 
schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spolo enstvom 
a Švaj iarskou konfederáciou o pridružení Švaj iarskej konfederácie k vykonávaniu, 
uplat ovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré spadajú do oblasti uvedenej v lánku 1 
bode A rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s lánkom 4 ods. 1 rozhodnutí Rady 2004/849/ES11 
a 2004/860/ES12. 

                                                                        
7 Ú v. ES L 239, 22.9.2000, s. 69. 
8 Ú v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36. 
9 Ú v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31. 
10 Ú v. ES L 176, 10.7.1999, s. 53. 
11 Rozhodnutie Rady 2004/849/ES z 25. októbra 2004 o podpise v mene Európskej únie a o predbežnom 
vykonávaní niektorých ustanovení Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spolo enstvom 
a Švaj iarskou konfederáciou o pridružení Švaj iarskej konfederácie k vykonávaniu, uplat ovaniu a vývoju 
schengenského acquis, Ú v. EÚ L 368, 15.12.2004, s. 26. 
12 Rozhodnutie Rady 2004/860/ES z 25. októbra 2004 o podpise v mene Európskeho spolo enstva a 
o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení Dohody medzi Európskou úniou, Európskym 
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(26) Musí sa vytvori  taký mechanizmus, aby sa umožnilo zástupcom Švaj iarska zapája  
sa do práce výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri vykonávaní jej vykonávacích právomocí. 
Takýto mechanizmus sa predpokladal vo výmene listov medzi Spolo enstvom a Švaj iarskom, 
ktoré sú pripojené k uvedenej dohode. 

(27) Toto nariadenie predstavuje rozvoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa 
Spojené krá ovstvo nezú ast uje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, 
ktoré sa týka požiadavky Spojeného krá ovstva Ve kej Británie a Severného Írska zú ast ova  
sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis13. Spojené krá ovstvo sa preto 
nezú ast uje na jeho prijímaní, nie je ním viazané a ani nepodlieha jeho uplat ovaniu. 

(28) Toto nariadenie predstavuje rozvoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa 
Írsko nezú ast uje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 
o požiadavke Írska zú ast ova  sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis14. 
Írsko sa preto nezú ast uje na jeho prijímaní, nie je ním viazané a ani nepodlieha jeho 
uplat ovaniu. 

(29) V tomto nariadení, prvá veta lánku 1, lánok 5 ods. 4 písm. a), hlava III a tie 
ustanovenia hlavy II a jej príloh, ktoré sa týkajú Schengenského informa ného systému (SIS), 
tvoria ustanovenia založené na schengenskom acquis alebo s ním inak spojené v zmysle 
lánku 3 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2003, 

PRIJALI TOTO NARIADENIE: 

HLAVA I 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

lánok 1 
Predmet úpravy a zásady 

Toto nariadenie umož uje, aby sa nevykonávala hrani ná kontrola osôb, ktoré prekra ujú 
vnútorné hranice medzi lenskými štátmi Európskej únie. 

Stanovuje pravidlá, ktorými sa spravuje hrani ná kontrola osôb, ktoré prekra ujú vonkajšie 
hranice lenských štátov Európskej únie. 

lánok 2 
Vymedzenie pojmov 

Na ú ely tohto nariadenia sa uplat ujú tieto vymedzenia pojmov: 
1. "vnútorné hranice" sú: 
a) spolo né pozemné hranice lenských štátov vrátane hraníc, ktoré tvoria rieky a jazerá; 
b) letiská lenských štátov pre vnútorné linky; 
c) námorné, rie ne a jazerné prístavy lenských štátov pre pravidelné trajektové spojenia; 
2. "vonkajšie hranice" sú pozemné hranice lenských štátov vrátane rie nych a jazerných 

hraníc, námorné hranice lenských štátov a ich letiská, rie ne prístavy, námorné prístavy 
a jazerné prístavy, ak nie sú vnútornými hranicami; 
                                                                        
spolo enstvom a Švaj iarskou konfederáciou o pridružení Švaj iarskej konfederácie k vykonávaniu, 
uplat ovaniu a vývoju schengenského acquis, Ú v. EÚ L 370, 17.12.2004, s. 78. 
13 Ú v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43. 
14 Ú v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20. 
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3. "vnútorná linka" je každý let výlu ne na územia lenských štátov alebo z ich území a bez 
pristátia na území tretej krajiny; 

4. "pravidelné trajektové spojenie" je každé spojenie trajektom medzi tými istými dvomi 
alebo viacerými prístavmi na území lenských štátov, pri om trajekt nezastavuje v žiadnych 
prístavoch mimo územia lenských štátov a prepravuje cestujúcich a vozidlá pod a 
uverejneného grafikonu; 

5. "osoby, ktoré požívajú právo Spolo enstva na vo ný pohyb," sú: 
a) ob ania Únie v zmysle lánku 17 ods. 1 zmluvy a štátni príslušníci tretej krajiny, ktorí sú 

rodinnými príslušníkmi ob ana Únie, ktorý požíva právo na vo ný pohyb, na ktorého sa 
vz ahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve 
ob anov Únie a ich rodinných príslušníkov vo ne sa pohybova  a zdržiava  sa v rámci územia 
lenských štátov15; 

b) štátni príslušníci tretej krajiny a ich rodinní príslušníci bez oh adu na štátnu príslušnos , 
ktorí pod a dohôd medzi Spolo enstvom a jeho lenskými štátmi na jednej strane a týmito 
tretími krajinami na strane druhej požívajú práva na vo ný pohyb rovnocenné právam ob anov 
Únie; 

6. "štátny príslušník tretej krajiny" je každá osoba, ktorá nie je ob anom Únie v zmysle 
lánku 17 ods. 1 zmluvy a na ktorú sa nevz ahuje bod 5 tohto lánku; 

7. "osoby, na ktoré bolo vydané upozornenie na ú ely odopretia vstupu" zah ajú každého 
štátneho príslušníka tretej krajiny, na ktorého bolo v súlade s lánkom 96 Schengenského 
dohovoru a na ú ely tohto lánku vydané upozornenie v Schengenskom informa nom 
systéme ("SIS"); 

8. "hrani ný priechod" je každý priechod schválený príslušnými orgánmi na prekra ovanie 
vonkajších hraníc; 

9. "kontrola hraníc" je innos  vykonávaná na hraniciach na ú ely tohto nariadenia 
a v súlade s ním, výlu ne v nadväznosti na úmysel prekro i  takúto hranicu alebo na 
prekro enie takejto hranice bez oh adu na akýko vek iný úmysel, ktorá zah a hrani né 
kontroly a hrani ný dozor; 

10. "hrani né kontroly" sú kontroly vykonávané na hrani ných priechodoch, aby sa 
osobám, vrátane ich dopravných prostriedkov a predmetov v ich držbe, mohol povoli  vstup na 
územie lenských štátov, alebo aby smeli toto územie opusti ; 

11. "hrani ný dozor" je sledovanie hraníc mimo hrani ných priechodov a sledovanie 
hrani ných priechodov mimo stanovených otváracích hodín s cie om zabráni  osobám, aby sa 
vyhýbali hrani ným kontrolám; 

12. "osobitná kontrola" je alšia kontrola, ktorá sa môže vykona  na vhodnom mieste mimo 
miesta, na ktorom sa kontrolujú všetky osoby (bežná kontrola); 

13. "príslušník pohrani nej stráže" je každý verejný inite  pridelený v súlade 
s vnútroštátnym právom na hrani ný priechod alebo k hranici, alebo do bezprostrednej 
blízkosti tejto hranice, ktorý v súlade s týmto nariadením a vnútroštátnym právom vykonáva 
úlohy kontroly hraníc; 

14. "dopravca" je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorej povolaním je poskytovanie 
dopravy osôb; 

15. "povolenie na pobyt" znamená: 

                                                                        
15 Ú v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77. 



Cudzinecká, vízová a azylová politika 645
 

a) všetky povolenia na pobyt vydané lenskými štátmi pod a jednotného formátu 
stanoveného nariadením Rady (ES) . 1030/2002 z 13. júna 2002, ktorým sa stanovuje 
jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov16; 

b) všetky ostatné doklady, ktoré lenský štát vydal štátnym príslušníkom tretej krajiny a na 
základe ktorých im povolil pobyt alebo opätovný vstup na svoje územie, s výnimkou 
do asných povolení vydaných po as skúmania prvej žiadosti o povolenie na pobyt uvedenej 
pod písm. a) alebo žiadosti o azyl; 

16. "lo  na okružnej plavbe" znamená lo , ktorá sleduje daný itinerár v súlade s vopred 
stanoveným programom vrátane programu turistických aktivít v rôznych prístavoch a ktorá 
normálne ani nepriberá cestujúcich, ani neumož uje cestujúcim vylodi  sa po as cesty; 

17. "výletné plavby" znamenajú využitie výletných lodí na športové alebo turistické ú ely; 
18. "pobrežný rybolov" je rybolov vykonávaný za pomoci plavidiel, ktoré sa každý de  

alebo do 36 hodín od vyplávania vracajú do prístavu na území lenského štátu bez zastavenia 
v prístave v tretej krajine; 

19. "ohrozenie verejného zdravia" je každá choroba, ktorá pod a vymedzenia 
v Medzinárodných zdravotných predpisoch Svetovej zdravotníckej organizácie môže 
prepuknú  do epidémie, a alšie infek né choroby alebo nákazlivé parazitické choroby, ak sú 
zahrnuté do pôsobnosti ochranných predpisov, ktoré sa vz ahujú na štátnych príslušníkov 
lenských štátov. 

lánok 3 
Rozsah pôsobnosti 

Toto nariadenie sa uplat uje na každého, kto prekra uje vnútorné alebo vonkajšie hranice 
lenských štátov, a nie sú ním dotknuté: 

a) práva osôb, ktoré požívajú právo Spolo enstva na vo ný pohyb; 
b) práva ute encov a osôb, ktoré žiadajú o medzinárodnú ochranu, najmä s oh adom na 

zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia "non-refoulement". 

HLAVA II 
VONKAJŠIE HRANICE 

KAPITOLA I 
PREKRA OVANIE VONKAJŠÍCH HRANÍC A PODMIENKY PRE VSTUP 

lánok 4 
Prekra ovanie vonkajších hraníc 

1. Vonkajšie hranice sa môžu prekra ova  len na hrani ných priechodoch a po as 
stanovených otváracích hodín. Na hrani ných priechodoch, ktoré nie sú otvorené nepretržite 
24 hodín denne, sa jasne vyzna ia otváracie hodiny. 

lenské štáty predložia Komisii zoznam svojich hrani ných priechodov v súlade s lánkom 34. 
2. Odchylne od odseku 1 sa výnimky z povinnosti prekra ova  vonkajšie hranice len na 

hrani ných priechodoch a po as stanovených otváracích hodín môžu povoli : 

                                                                        
16 Ú v. ES L 157, 15.6.2002, s. 1. 
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a) v súvislosti s výletnou plavbou alebo pobrežným rybolovom; 
b) námorníkom, ktorí vystúpili na breh, aby zostali v oblasti prístavu, kde zastavuje ich lo , 

alebo v pri ahlých obciach; 
c) jednotlivcom alebo skupinám osôb, ak existuje požiadavka osobitnej povahy za 

predpokladu, že majú povolenia vyžadované vnútroštátnym právom a nie je to v rozpore so 
záujmami verejného poriadku a vnútornej bezpe nosti lenských štátov; 

d) jednotlivcom alebo skupinám osôb v prípade nepredvídanej núdzovej situácie. 
3. Bez toho, aby boli dotknuté výnimky ustanovené v odseku 2 alebo povinnosti lenských 

štátov v oblasti medzinárodnej ochrany, zavedú lenské štáty v súlade so svojím 
vnútroštátnym právom sankcie za neoprávnené prekro enie vonkajších hraníc na iných 
miestach než na hrani ných priechodoch alebo v iných asoch než po as stanovených 
otváracích hodín. Tieto sankcie musia by  ú inné, primerané a odrádzajúce. 

lánok 5 
Podmienky pre vstup štátnych príslušníkov tretej krajiny 

1. Na pobyt, ktorý nepresiahne tri mesiace v rámci obdobia šiestich mesiacov, musia štátni 
príslušníci tretej krajiny sp a  tieto podmienky: 

a) majú platný cestovný doklad alebo doklady, ktoré ich opráv ujú prekro i  hranicu; 
b) majú platné vízum v prípade, že sa vyžaduje pod a nariadenia Rady (ES) . 539/2001 

z 15. marca 2001 uvádzajúceho zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia ma  
víza pri prekra ovaní vonkajších hraníc lenských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú 
oslobodení od tejto povinnosti17, s výnimkou prípadu, ak sú držite mi platného povolenia na 
pobyt; 

c) zdôvodnia ú el a podmienky plánovaného pobytu a majú dostato né prostriedky na 
živobytie na d žku plánovaného pobytu a na návrat do svojej krajiny pôvodu alebo na tranzit 
do tretej krajiny, v ktorej ich ur ite prijmú, alebo sú schopní získa  takéto prostriedky 
zákonným spôsobom; 

d) nejde o osoby, na ktoré bolo vydané v SIS upozornenie na ú ely odopretia vstupu; 
e) nepokladajú sa za hrozbu pre verejný poriadok, vnútornú bezpe nos , verejné zdravie 

alebo medzinárodné vz ahy ktoréhoko vek lenského štátu, a najmä na nich z takéhoto 
dôvodu nebolo vo vnútroštátnych databázach lenských štátov vydané upozornenie na ú ely 
odopretia vstupu. 

2. Neúplný zoznam sprievodných dokladov, ktoré si príslušník pohrani nej stráže môže 
vyžiada  od štátneho príslušníka tretej krajiny s cie om overi  splnenie podmienok 
stanovených v odseku 1 písm. c), sa nachádza v prílohe I. 

3. Prostriedky na živobytie sa posúdia v súlade s d žkou a ú elom pobytu a na základe 
porovnania s priemernými cenami stravovania a noc ahu v nízkorozpo tovom ubytovacom 
zariadení v dotknutom lenskom štáte resp. v dotknutých lenských štátoch, ktoré sa 
vynásobia po tom dní trvania pobytu. 

Referen né sumy ur ené lenskými štátmi sa oznámia Komisii v súlade s lánkom 34. 
Zhodnotenie dostato nej výšky prostriedkov na živobytie môže by  založené na hotovosti, 

cestovných šekoch a kreditných kartách, ktoré vlastní štátny príslušník tretej krajiny. 

                                                                        
17 Ú v. ES L 81, 21.3.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) . 851/2005, 
Ú v. EÚ L 141, 4.6.2005, s. 3. 
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Vyhlásenia o sponzorstve, ak takéto vyhlásenia stanovuje vnútroštátne právo, a písomné 
záruky od hostite a vymedzené vnútroštátnym právom v prípade, že štátny príslušník tretej 
krajiny prebýva u hostite a, môžu by  tiež dôkazom o dostato ných prostriedkoch na živobytie. 

4. Odchylne od odseku 1: 
a) štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorí nesp ajú všetky podmienky stanovené 

v odseku 1, ale majú povolenia na pobyt alebo návratné vízum vydané jedným z lenských 
štátov, alebo ak je potrebné, aj oba doklady, sa povolí vstúpi  na územia iných lenských 
štátov na ú ely tranzitu na územie lenského štátu, ktorý vydal povolenie na pobyt alebo 
návratné vízum, pokia  sa ich mená nenachádzajú na vnútroštátnom zozname nežiaducich 
osôb lenského štátu, ktorého vonkajšie hranice sa snažia prekro i , a upozornenie nie je 
doplnené o pokyny týkajúce sa odopretia vstupu alebo tranzitu; 

b) vstup na územia lenských štátov sa môže povoli  štátnym príslušníkom tretej krajiny, 
ktorí sp ajú podmienky stanovené v odseku 1, okrem tých, ktoré sú stanovené pod písm. b), 
a ktorí na hranici preukážu svoju totožnos , ak sa im udelí vízum na hranici v súlade 
s nariadením Rady (ES) . 415/2003 z 27. februára 2003 o ude ovaní víz na hraniciach 
vrátane ude ovania týchto víz námorníkom na ceste18. 

Víza vydané na hranici sa zaznamenajú do zoznamu. 
Ak nie je možné vízum pripoji  k dokladu, výnimo ne sa pripojí na osobitný list, ktorý sa 

vloží do dokladu. V tomto prípade sa musí použi  jednotný formát formuláru na pripojenie víza, 
ktorý stanovuje nariadenie Rady (ES) . 333/2002 z 18. februára 2002 o jednotnom formáte 
formulárov na pripojenie víza vydaného lenskými štátmi osobám, ktoré sú držite mi 
cestovných dokladov, ktoré nie sú uznané štátom zostavujúcim formulár19; 

c) štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorí nesp ajú jednu alebo viac podmienok 
stanovených v odseku 1, môže lenský štát povoli  vstup na svoje územie z humanitárnych 
dôvodov, z dôvodov štátneho záujmu alebo z dôvodu medzinárodných záväzkov. Ak je na 
štátneho príslušníka tretej krajiny vydané upozornenie pod a odseku 1 písm. d), lenský štát, 
ktorý schva uje vstup takejto osoby na svoje územie, oznámi túto skuto nos  zodpovedajúcim 
spôsobom alším lenským štátom. 

KAPITOLA II 
KONTROLA VONKAJŠÍCH HRANÍC A ODOPRETIE VSTUPU 

lánok 6 
Vykonávanie hrani ných kontrol 

1. Príslušníci pohrani nej stráže pri výkone svojich povinností plne rešpektujú udskú 
dôstojnos . 

Všetky opatrenia prijaté pri výkone ich povinností sú primerané cie om, ktoré tieto 
opatrenia sledujú. 

2. Pri vykonávaní hrani ných kontrol nesmú príslušníci pohrani nej stráže diskriminova  
osoby na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, 
zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. 

                                                                        
18 Ú v. EÚ L 64, 7.3.2003, s. 1. 
19 Ú v. ES L 53, 23.2.2002, s. 4. 
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lánok 7 
Hrani né kontroly osôb 

1. Cezhrani ný pohyb na vonkajších hraniciach podlieha kontrolám pohrani nej stráže. 
Kontroly sa vykonávajú v súlade s touto kapitolou. 

Kontroly sa môžu týka  aj dopravných prostriedkov a predmetov v držbe osôb, ktoré 
prekra ujú hranicu. Právo dotknutého lenského štátu sa použije na akúko vek vykonanú 
prehliadku. 

2. Všetky osoby sa podrobia minimálnej kontrole na zistenie totožnosti na základe 
preukázania alebo predloženia cestovných dokladov. Takáto minimálna kontrola sa skladá 
z rýchleho a priameho overenia platnosti dokladu, ktorý svojho zákonného držite a opráv uje 
prekro i  hranicu, a overenia prítomnosti znakov falšovania alebo pozme ovania v prípade 
potreby pomocou technických zariadení alebo preverením informácií výlu ne o odcudzených, 
zneužitých, stratených alebo neplatných dokladoch v príslušných databázach. 

Minimálna kontrola uvedená v prvom pododseku je pravidlom pre osoby, ktoré požívajú 
právo Spolo enstva na vo ný pohyb. 

Pri vykonávaní minimálnych kontrol osôb, ktoré požívajú právo Spolo enstva na vo ný 
pohyb, však môže pohrani ná stráž na nesystematickom základe nahliadnu  do 
vnútroštátnych a Európskych databáz, aby zistila, i príslušné osoby nepredstavujú skuto né, 
reálne a dostato ne závážné ohrozenie vnútornej bezpe nosti, verejného poriadku, 
medzinárodných vz ahov lenských štátov alebo ohrozenia verejného zdravia. 

Dôsledky takýchto nahliadnutí nesmú ohrozi  právo na vstup osôb, ktoré požívajú právo 
Spolo enstva na vo ný pohyb na území dotknutého lenského štátu, ako je stanovené 
v smernici 2004/38/ES. 

3. Štátni príslušníci tretej krajiny sa podrobia dôkladnej kontrole na vstupe aj výstupe. 
a) Dôkladné kontroly na vstupe zah ajú overenie podmienok stanovených v lánku 5 ods. 

1, ktorými sa riadi vstup, a prípadne aj overenie dokladov, ktoré ich opráv ujú na pobyt 
a vykonávanie odbornej innosti. V tomto je obsiahnuté podrobné preskúmanie alších 
nasledujúcich aspektov; 

aa) ak je štátny príslušník tretej krajiny držite om víza uvedeného v lánku 5 ods. 1 písm. 
b), dôkladné kontroly pri vstupe zah ajú aj overovanie totožnosti držite a víza a pravosti víza 
nahliadnutím do vízového informa ného systému (VIS) v súlade s lánkom 18 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) . 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informa nom 
systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi lenskými štátmi (nariadenie 
o VIS) []; 

ab) výnimo ne možno v prípade, ak: 
i) premávka dosiahla takú intenzitu, že akacie lehoty na hrani ných priechodoch sa 

neprimerane pred žili; 
ii) všetky zdroje, pokia  ide o personál, zariadenia a organizáciu, sa už vy erpali a 
iii) z hodnotenia vyplýva, že v súvislosti s vnútornou bezpe nos ou a nelegálnym 

pris ahovalectvom neexistuje žiadne riziko, 
nahliadnu  do VIS s použitím ísla vízovej nálepky vo všetkých prípadoch a náhodne 

s použitím ísla vízovej nálepky v kombinácii s overením odtla kov prstov. 
Vo všetkých prípadoch, v ktorých nastanú pochybnosti týkajúce sa totožnosti držite a víza 

a/alebo pravosti víza, sa však do VIS nahliadne systematicky s použitím ísla vízovej nálepky 
v kombinácii s overením odtla kov prstov. 
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Túto výnimku možno uplat ova  len na príslušnom hrani nom priechode, a to len dovtedy, 
kým sú splnené vyššie uvedené podmienky; 

ac) rozhodnutie nahliadnu  do VIS v súlade s písmenom ab) prijme veliaci príslušník 
pohrani nej stráže na hrani nom priechode alebo na vyššej úrovni. 

Dotknuté lenské štáty okamžite informujú ostatné lenské štáty a Komisiu o každom 
takomto rozhodnutí; 

ad) každý lenský štát predloží Európskemu parlamentu a Komisii raz za rok správu 
o uplat ovaní písmena ab), ktorá obsahuje po et štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí boli 
v rámci VIS skontrolovaní len s použitím ísla vízovej nálepky, a d žku akacej lehoty pod a 
písmena ab) bodu i); 

ae) písmená ab) a ac) sa uplat ujú na obdobie maximálne troch rokov, ktoré za ne plynú  
tri roky po uvedení VIS do prevádzky. Komisia predloží pred uplynutím druhého roku 
uplat ovania písmen ab) a ac) Európskemu parlamentu a Rade hodnotenie ich vykonávania. 
Na základe tohto hodnotenia môže Európsky parlament alebo Rada vyzva  Komisiu, aby 
navrhla vhodné zmeny a doplnenia tohto nariadenia. 

i) overenie, i má štátny príslušník tretej krajiny platný doklad na prekro enie hranice, 
ktorého platnos  neuplynula, a že je k dokladu v prípade potreby priložené požadované vízum 
alebo povolenie na pobyt; 

ii) dôkladná kontrola cestovného dokladu kvôli zis ovaniu znakov falšovania alebo 
pozme ovania; 

iii) preskúmanie odtla kov pe iatok na vstupe a na výstupe na cestovnom doklade 
dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny s cie om overi  si porovnaním dátumov vstupu 
a výstupu, i táto osoba už neprekro ila maximálnu d žku povoleného pobytu na území 
lenských štátov; 

iv) overenie miesta odchodu a cie a cesty dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny 
a ú elu plánovaného pobytu a v prípade potreby aj kontrolu príslušných sprievodných dokladov; 

v) overenie, i má dotknutý štátny príslušník tretej krajiny dostatok prostriedkov na 
živobytie na d žku a ú el plánovaného pobytu, návrat do krajiny pôvodu alebo tranzit do tretej 
krajiny, v ktorej ho ur ite prijmú, alebo i je schopný takéto prostriedky získa  zákonným 
spôsobom; 

vi) overenie, i dotknutý štátny príslušník tretej krajiny, jeho dopravný prostriedok 
a predmety, ktoré prepravuje, nemôžu ohrozi  verejný poriadok, vnútornú bezpe nos , verejné 
zdravie alebo medzinárodné vz ahy ktoréhoko vek lenského štátu. Takéto overenie zah a 
priame nahliadnutie do údajov a upozornení na osoby a prípadne predmety uvedené v SIS 
a vo vnútroštátnych súboroch údajov a tiež aj prípadné innosti, ktoré sa majú vykona  
v dôsledku upozornenia; 

b) dôkladné kontroly na výstupe zah ajú: 
i) overenie, i má štátny príslušník tretej krajiny platný doklad na prekro enie hranice; 
ii) overenie cestovného dokladu kvôli zis ovaniu znakov falšovania alebo pozme ovania; 
iii) ak je to možné, overenie, i sa štátny príslušník tretej krajiny nepokladá za hrozbu pre 

verejný poriadok, vnútornú bezpe nos  alebo medzinárodné vz ahy ktoréhoko vek lenského 
štátu; 

c) okrem kontrol uvedených v písm. b) dôkladné kontroly na výstupe môžu zah a  aj: 
i) overenie, i má daná osoba platné vízum v prípade, ak sa vyžaduje pod a nariadenia 

(ES) . 539/2001, s výnimkou prípadu, že je držite om platného povolenia na pobyt; takéto 
overenie môže zah a  nahliadnutie do VIS v súlade s lánkom 18 nariadenia (ES) . 767/2008; 
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ii) overenie, i daná osoba neprekro ila maximálnu d žku povoleného pobytu na území 
lenských štátov; 

iii) preverenie upozornení na osoby a predmety uvedené v SIS a vo vnútroštátnych 
súboroch údajov; 

d) na ú ely identifikácie každej osoby, ktorá pravdepodobne nesp a alebo prestala sp a  
podmienky vstupu alebo pobytu na území lenských štátov, možno nahliadnu  do VIS 
v súlade s lánkom 20 nariadenia (ES) . 767/2008. 

4. Takéto dôkladné kontroly sa vykonajú v neverejnom priestore v prípade, že takýto 
neverejný priestor existuje a že o to požiada štátny príslušník tretej krajiny. 

5. Štátnemu(-ym) príslušníkovi(-om) tretej krajiny, ktorý(-í) sa podrobí(-ia) dôkladnej 
osobitnej kontrole, sa poskytnú informácie o ú ele a postupe takejto kontroly. 

Tieto informácie sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch Únie a v jazyku (jazykoch) 
krajiny alebo krajín susediacich s dotknutým lenským štátom a uvádzajú, že štátny príslušník 
tretej krajiny môže požiada  o mená alebo služobné identifika né ísla príslušníkov 
pohrani nej stráže, ktorí vykonávajú dôkladnú osobitnú kontrolu, ako aj o názov hrani ného 
priechodu a dátum prekro enia hranice. 

6. Kontroly osôb, ktoré požívajú právo Spolo enstva na vo ný pohyb, sa vykonávajú 
v súlade so smernicou 2004/38/ES. 

7. Podrobné pravidlá, ktorými sa riadia informácie, ktoré sa majú evidova , sú stanovené 
v prílohe II. 

lánok 8 
Zmiernenie hrani ných kontrol 

1. Hrani né kontroly na vonkajších hraniciach sa môžu zmierni  v dôsledku výnimo ných 
a nepredvídaných okolností. Výnimo né a nepredvídané okolnosti nastanú vtedy, ke  
nepredvídané udalosti majú za následok takú intenzívnu premávku, že akacia doba na 
hrani nom priechode sa stáva neprimeranou a už sa vy erpali všetky zdroje oh adom 
personálu, zariadení a organizácie. 

2. Pri zmiernených hrani ných kontrolách v súlade s odsekom 1 majú hrani né kontroly 
pohybu na vstupe v zásade prednos  pred hrani nými kontrolami pohybu na výstupe. 

Rozhodnutie o zmiernení kontrol prijme veliaci príslušník pohrani nej stráže na príslušnom 
hrani nom priechode. 

Takéto zmiernenie kontrol je do asné, prispôsobené okolnostiam, ktoré ho zdôvod ujú, 
a zavádza sa postupne. 

3. Príslušník pohrani nej stráže aj napriek zmierneniu hrani ných kontrol ozna í cestovné 
doklady štátnych príslušníkov tretej krajiny v súlade s lánkom 10 odtla kom pe iatky na 
vstupe i výstupe. 

4. Každý lenský štát zašle raz ro ne správu o uplat ovaní tohto lánku Európskemu 
parlamentu a Komisii. 

lánok 9 
Oddelené koridory a informácie na zna kách 

1. lenské štáty zabezpe ia najmä na letiskových hrani ných priechodoch oddelené 
koridory tak, aby sa mohli vykonáva  kontroly osôb v súlade s lánkom 7. Takéto koridory sa 
odlíšia zna kami s ozna ením, ktoré stanovuje príloha III. 
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lenské štáty môžu zabezpe i  oddelené koridory na svojich námorných a pozemných 
hrani ných priechodoch a hraniciach medzi lenskými štátmi, ktoré na svojich spolo ných 
hraniciach neuplat ujú lánok 20. Zna ky s ozna eniami, ktoré stanovuje príloha III, sa 
použijú, ak lenské štáty zabezpe ia na týchto hraniciach oddelené koridory. 

lenské štáty zabezpe ia, aby sa takéto koridory jasne ozna ili, vrátane prípadov, 
v ktorých sa upúš a od uplat ovania predpisov o používaní odlišných koridorov ako stanovuje 
odsek 4, s cie om zaisti  optimálny pohyb osôb prekra ujúcich hranice. 

2. a) Osoby, ktoré požívajú právo Spolo enstva na vo ný pohyb, sú oprávnené použi  
koridory ozna ené zna kou v asti A prílohy III. Taktiež môžu použi  koridory ozna ené 
zna kou v asti B prílohy III. 

b) Všetky ostatné osoby použijú koridory ozna ené zna kou v asti B prílohy III. 
Ozna enia na zna kách uvedených pod písm. a) a b) sa môžu zobrazi  v jazyku alebo 

v jazykoch, ktoré každý lenský štát pokladá za vhodné. 
3. Na námorných a pozemných hrani ných priechodoch môžu lenské štáty rozdeli  

dopravu do rozli ných koridorov pre ahké a ažké vozidlá a autobusy pomocou zna iek, ktoré 
sú zobrazené v asti C prílohy III. 

Ak je to vhodné, v závislosti od miestnych podmienok môžu lenské štáty na týchto 
zna kách použi  rozdielne ozna enia. 

4. V prípade do asnej nevyváženosti premávky na niektorom hrani nom priechode môžu 
príslušné orgány upusti  od pravidiel týkajúcich sa používania rôznych koridorov na as 
potrebný na odstránenie tejto nevyváženosti. 

5. Úprava existujúcich zna iek pod a ustanovení odsekov 1, 2 a 3 sa ukon í do 31. mája 
2009. V prípade, že lenské štáty pred týmto dátumom vymenia existujúce zna ky alebo 
osadia nové, musia by  v súlase s ozna eniami uvedenými v týchto odsekoch. 

lánok 10 
Ozna ovanie cestovných dokladov štátnych príslušníkov tretej krajiny odtla kom pe iatky 
1. Cestovné doklady štátnych príslušníkov tretej krajiny sa systematicky ozna ujú 

odtla kom pe iatky na vstupe a na výstupe. Odtla ok pe iatky na vstupe a výstupe sa dáva 
najmä na: 

a) doklady s platným vízom, ktoré umož ujú štátnym príslušníkom tretej krajiny prekro i  
hranicu; 

b) doklady umož ujúce prekro i  hranicu štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorým bolo 
vízum vydané lenským štátom na hranici; 

c) doklady umož ujúce prekro i  hranicu štátnym príslušníkom tretej krajiny, na ktorých sa 
nevz ahuje vízová povinnos . 

2. Na vstupe a výstupe sa odtla kom pe iatky ozna ujú cestovné doklady štátnych 
príslušníkov tretej krajiny, ktorí sú rodinnými príslušníkmi ob ana Únie, na ktorého sa vz ahuje 
smernica 2004/38/ES, ale ktorí sa nepreukážu pobytovým preukazom stanoveným v lánku 10 
uvedenej smernice. 

Na vstupe a výstupe sa odtla kom pe iatky ozna ujú cestovné doklady štátnych 
príslušníkov tretej krajiny, ktorí sú rodinnými príslušníkmi štátnych príslušníkov tretej krajiny, 
ktorí požívajú právo Spolo enstva na vo ný pohyb, ale ktorí sa nepreukážu pobytovým 
preukazom stanoveným v lánku 10 smernice 2004/38/ES. 

3. Odtla ok pe iatky na vstupe a výstupe sa nedáva: 
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a) na cestovné doklady hláv štátov a hodnostárov, ktorých príchod bol vopred oficiálne 
ohlásený cez diplomatické kanály; 

b) na preukazy pilotov alebo osved enia lenov posádky lietadiel; 
c) na cestovné doklady námorníkov, ktorí sa nachádzajú na území lenského štátu, len 

ke  tam pristane ich lo , a v oblasti prístavu, kde lo  pristála; 
d) na cestovné doklady posádky a cestujúcich lodí na okružnej plavbe, ktorí nepodliehajú 

hrani ným kontrolám v súlade s bodom 3.2.3 prílohy VI; 
e) na doklady, ktoré umož ujú štátnym príslušníkom Andorry, Monaka a San Marína 

prekro i  hranicu. 
Výnimo ne možno na žiados  štátneho príslušníka tretej krajiny upusti  od ozna enia 

odtla kom pe iatky na vstupe alebo výstupe, ak by to tejto osobe mohlo spôsobi  vážne 
problémy. V takom prípade sa vstup alebo výstup zaznamená na osobitnom liste s uvedením 
mena a ísla pasu. Tento list sa odovzdá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny. 

4. Praktické opatrenia pre ozna ovanie odtla kom pe iatky sú uvedené v prílohe IV. 
5. Ak je to možné, štátnemu(-ym) príslušníkovi(-om) tretej krajiny sa oznámi povinnos  

príslušníka pohrani nej stráže ozna i  ich cestovné doklady odtla kom pe iatky na vstupe 
i výstupe aj napriek zmierneniu hrani ných kontrol v súlade s lánkom 8. 

6. Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správy o výkone ustanovení 
o ozna ovaní cestovných dokladov odtla kom pe iatky do konca roku 2008. 

lánok 11 
Domnienka splnenia podmienok d žky pobytu 

1. Ak cestovný doklad štátneho príslušníka tretej krajiny neobsahuje odtla ok pe iatky na 
vstupe, príslušné vnútroštátne orgány sa môžu domnieva , že držite  nesp a podmienky 
týkajúce sa d žky pobytu uplatnite né v dotknutom lenskom štáte. 

2. Domnienku uvedenú v odseku 1 možno vyvráti , ak štátny príslušník tretej krajiny 
akýmko vek dôveryhodným spôsobom, napríklad cestovnými lístkami alebo dokladom o svojej 
prítomnosti mimo územia lenských štátov, poskytne dôkaz, že dodržal podmienky súvisiace 
s d žkou krátkodobého pobytu. 

V takých prípadoch: 
a) ak sa štátny príslušník tretej krajiny nachádza na území lenského štátu, ktorý plne 

uplat uje schengenské acquis, uvedú príslušné orgány, v súlade s vnútroštátnym právom 
a vnútroštátnou praxou, do cestovného dokladu štátneho príslušníka tretej krajiny dátum, kedy 
prekro il vonkajšiu hranicu jedného z lenských štátov, ktoré plne uplat ujú schengenské 
acquis, a miesto, na ktorom ju prekro il; 

b) ak sa štátny príslušník tretej krajiny nachádza na území lenského štátu, vo vz ahu ku 
ktorému nebolo prijaté rozhodnutie, ktoré predpokladá lánok 3 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 
2003, príslušné orgány v súlade s vnútroštátnym právom a praxou uvedú do cestovného 
dokladu tohto štátneho príslušníka tretej krajiny dátum, kedy prekro il vonkajšiu hranicu 
takéhoto lenského štátu, a miesto, na ktorom ju prekro il. 

Okrem údajov, ktoré sú uvedené v písm. a) a b), možno štátnemu príslušníkovi tretej 
krajiny poskytnú  formulár uvedený v prílohe VIII. 

lenské štáty sa navzájom informujú a informujú aj Komisiu a Generálny sekretariát Rady 
o svojich vnútroštátnych postupoch so zrete om na uvádzanie údajov uvedených v tomto 
lánku. 

3. Ak nebola domnienka uvedená v odseku 1 vyvrátená, môžu príslušné orgány štátneho 
príslušníka tretej krajiny z územia dotknutého lenského štátu vyhosti . 
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lánok 12 
Hrani ný dozor 

1. Hlavným cie om hrani ného dozoru je zabráni  neoprávnenému prekro eniu hraníc, eli  
cezhrani nej kriminalite a prijíma  opatrenia proti osobám, ktoré prekra ujú hranicu nelegálne. 

2. Na hrani ný dozor používa pohrani ná stráž pevne umiestnené alebo mobilné jednotky. 
Dozor sa vykonáva takým spôsobom, aby sa osobám zabránilo vyhýba  sa kontrolám na 

hrani ných priechodoch a aby sa od takéhoto postupu odradili. 
3. Dozor mimo hrani ných priechodov vykonávajú príslušníci pohrani nej stráže, ktorých 

po et a metódy sa prispôsobia existujúcim alebo predpokladaným rizikám a hrozbám. Zah a 
asté a náhle zmeny asu sledovania tak, aby sa neoprávnené prekro enie hranice vždy 

spájalo s rizikom odhalenia. 
4. Dozor vykonávajú pevne umiestnené alebo mobilné jednotky, ktoré si plnia svoje 

povinnosti tým, že sa rozmiestnia na miestach, ktoré sú známe alebo považované za citlivé, 
alebo tieto miesta strážia, pri om cie om tohto dozoru je zadržanie osôb, ktoré prekra ujú 
hranicu nelegálne. Dozor možno vykonáva  aj pomocou technických prostriedkov vrátane 
elektronických prostriedkov. 

5. Dodato né opatrenia, ktorými sa riadi dozor, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov 
tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regula ným postupom s kontrolou 
uvedeným v lánku 33 ods. 2. 

lánok 13 
Odopretie vstupu 

1. Vstup na územie lenských štátov sa odoprie štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý 
nesp a všetky podmienky na vstup stanovené v lánku 5 ods. 1 a nepatrí do kategórií osôb, 
ktoré uvádza lánok 5 ods. 4. Týmto nie je dotknuté uplat ovanie osobitných ustanovení, ktoré 
sa týkajú práva na azyl, medzinárodnú ochranu alebo na vydanie víz na dlhodobý pobyt. 

2. Vstup sa môže odoprie  len na základe odôvodneného rozhodnutia, v ktorom sa uvedú 
presné dôvody odopretia. Rozhodnutie prijme orgán, ktorý na to opráv uje vnútroštátne právo. 
Rozhodnutie nadobúda ú innos  okamžite. 

Odôvodnené rozhodnutie, v ktorom sa uvádzajú presné dôvody odopretia, sa vydáva na 
štandardnom formulári uvedenom v asti B prílohy V, ktorý vyplní orgán, ktorý opráv uje 
vnútroštátne právo odoprie  vstup. Vyplnený štandardný formulár sa odovzdá dotknutému 
štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý potvrdí prijatie rozhodnutia o odopretí vstupu 
prostredníctvom uvedeného formulára. 

3. Osoby, ktorým sa odoprie vstup, majú právo na odvolanie. Odvolanie sa podáva 
v súlade s vnútroštátnym právom. Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny sa poskytne aj písomná 
informácia o kontaktných miestach, ktoré sú schopné poskytnú  informácie o predstavite och 
príslušných kona  v mene štátneho príslušníka tretej krajiny v súlade s vnútroštátnym právom. 

Podanie takéhoto odvolania nemá vo vz ahu k rozhodnutiu o odopretí vstupu odkladný 
ú inok. 

Bez toho, aby bola dotknutá náhrada poskytovaná pod a vnútroštátneho práva, má štátny 
príslušník tretej krajiny v prípade, že sa v odvolacom konaní zistí, že rozhodnutie o odopretí 
jeho vstupu bolo nepodložené, právo na opravu odtla ku pe iatky, ktorou sa odoprel vstup, 
a na opravu všetkých ostatných zrušení i dodatkov, ktoré vykonal lenský štát, ktorý mu 
odoprel vstup. 

4. Pohrani ná stráž zabezpe í, aby na územie dotknutého lenského štátu nevstúpil štátny 
príslušník tretej krajiny, ktorému bol vstup odopretý. 
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5. lenské štáty zostavujú štatistiky o po te osôb, ktorým sa odoprel vstup, o dôvodoch 
odopretia, štátnej príslušnosti osôb, ktorým sa odoprel vstup, a o druhu hranice (pozemná, 
vzdušná alebo námorná), na ktorej sa im vstup odoprel. lenské štáty odošlú tieto štatistiky 
raz ro ne Komisii. Komisia každý druhý rok zverejní porovnanie štatistík poskytnutých 
lenskými štátmi. 

6. Podrobné pravidlá, ktorými sa riadi odopretie vstupu, sú uvedené v asti A prílohy V. 

KAPITOLA III 
PERSONÁL A ZDROJE PRE KONTROLU HRANÍC A SPOLUPRÁCA MEDZI 

LENSKÝMI ŠTÁTMI 

lánok 14 
Personál a zdroje pre kontrolu hraníc 

lenské štáty nasadia na vykonávanie kontroly vonkajších hraníc dostato ný po et 
vhodného personálu a zabezpe ia dostatok zdrojov v súlade s lánkami 6 až 13 tak, aby 
zabezpe ili, že táto kontrola je ú inná a má vysokú a jednotnú úrove . 

lánok 15 
Vykonávanie kontroly 

1. Kontrolu hraníc uvedenú v lánkoch 6 až 13 vykonáva pohrani ná stráž v súlade 
s ustanoveniami tohto nariadenia a vnútroštátnym právom. 

Výkon takejto kontroly hraníc sa nedotýka právomocí pohrani nej stráže za a  trestné 
konanie v súlade s vnútroštátnym právom a tých, ktoré sú mimo rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia. 

lenské štáty zabezpe ia, aby boli príslušníci pohrani nej stráže riadne vyškolenými 
odborníkmi vo svojej oblasti. lenské štáty nabádajú príslušníkov pohrani nej stráže, aby sa 
u ili jazyky, najmä tie, ktoré potrebujú pri výkone svojich úloh. 

2. V súlade s lánkom 34 oznámia lenské štáty Komisii zoznam vnútroštátnych útvarov, 
ktoré pod a ich vnútroštátneho práva zodpovedajú za kontrolu hraníc. 

3. Na ú innú kontrolu hraníc každý lenský štát zabezpe í úzku a stálu spoluprácu medzi 
svojimi vnútroštátnymi útvarmi zodpovednými za kontrolu hraníc. 

lánok 16 
Spolupráca medzi lenskými štátmi 

1. lenské štáty si navzájom pomáhajú a udržiavajú úzku a stálu spoluprácu s cie om 
efektívneho vykonávania kontroly hraníc v súlade s lánkami 6 až 15. Vymie ajú si všetky 
príslušné informácie. 

2. Opera nú spoluprácu medzi lenskými štátmi v oblasti riadenia vonkajších hraníc 
koordinuje Európska agentúra pre riadenie opera nej spolupráce na vonkajších hraniciach 
lenských štátov Európskej únie ( alej len "agentúra") zriadená nariadením (ES) 
. 2007/2004. 

3. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci agentúry, lenské štáty môžu pokra ova  
v opera nej spolupráci na vonkajších hraniciach s inými lenskými štátmi a/alebo tretími 
krajinami vrátane výmeny sty ných dôstojníkov, ak takáto spolupráca dop a innos  agentúry. 

lenské štáty sa zdržia akéhoko vek konania, ktoré by mohlo ohrozi  fungovanie agentúry 
alebo dosahovanie jej cie ov. 
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lenské štáty podávajú agentúre správu o takejto opera nej spolupráci uvedenej v prvom 
pododseku. 

4. lenské štáty zabezpe ia odborné vzdelávanie a prípravu o pravidlách kontroly hraníc a 
o základných právach. V tejto súvislosti sa do úvahy berú spolo né normy pre odborné 
vzdelávanie a prípravu, ktoré stanovila a alej rozvíja agentúra. 

lánok 17 
Spolo ná kontrola 

1. Bez toho, aby bola dotknutá individuálna zodpovednos  lenských štátov, ktorá vyplýva 
z lánkov 6 až 13, môžu lenské štáty, ktoré na svojich spolo ných pozemných hraniciach 
neuplat ujú lánok 20, až do dátumu uplatnenia tohto lánku vykonáva  spolo nú kontrolu 
týchto hraníc, v prípade ktorej sa môžu osoby zastavi  len raz na ú ely vykonania vstupnej 
a výstupnej kontroly. 

Na tieto ú ely môžu lenské štáty medzi sebou uzavrie  dvojstranné dojednania. 
2. lenské štáty informujú Komisiu o dojednaniach uzavretých v súlade s odsekom 1. 

KAPITOLA IV 
OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE HRANI NÉ KONTROLY 

lánok 18 
Osobitné pravidlá pre rôzne typy hraníc a rôzne dopravné prostriedky používané na 

prekra ovanie vonkajších hraníc 
Osobitné pravidlá stanovené v prílohe VI sa uplat ujú na kontroly vykonávané na rôznych 

typoch hraníc a v rôznych dopravných prostriedkoch používaných na prekra ovanie 
hrani ných priechodov. 

Tieto osobitné pravidlá môžu obsahova  odchýlky od lánkov 5 a 7 až 13. 

lánok 19 
Osobitné pravidlá pre kontroly ur itých kategórií osôb 

1. Osobitné pravidlá stanovené v prílohe VII sa uplat ujú pri kontrolách týchto kategórií osôb: 
a) hlavy štátov a lenovia ich delegácie; 
b) piloti lietadiel a ostatní lenovia posádky; 
c) námorníci; 
d) držitelia diplomatických, úradných alebo služobných pasov a lenovia medzinárodných 

organizácií; 
e) cezhrani ní pracovníci; 
f) maloletí. 
Tieto osobitné pravidlá môžu obsahova  odchýlky od lánkov 5 a 7 až 13. 
2. V súlade s lánkom 34 poskytnú lenské štáty Komisii vzory preukazov, ktoré vydávajú 

ich ministerstvá zahrani ných vecí akreditovaným lenom diplomatických misií a konzulárnych 
zastúpení a ich rodinným príslušníkom. 
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HLAVA III 
VNÚTORNÉ HRANICE 

KAPITOLA I 
ZRUŠENIE KONTROLY VNÚTORNÝCH HRANÍC 

lánok 20 
Prekra ovanie vnútorných hraníc 

Vnútorné hranice možno prekro i  v ktoromko vek bode bez toho, aby sa vykonala 
hrani ná kontrola osôb bez oh adu na ich štátnu príslušnos . 

lánok 21 
Kontroly v rámci územia 

Zrušenie kontroly vnútorných hraníc neovplyvní: 
a) výkon policajných právomocí príslušnými orgánmi lenských štátov pod a 

vnútroštátneho práva, pokia  nemá výkon týchto právomocí rovnaký ú inok ako hrani né 
kontroly; toto platí aj v pohrani ných oblastiach. V zmysle prvej vety sa výkon policajných 
právomocí nemôže považova  za rovnocenný výkonu hrani ných kontrol, najmä ke  policajné 
opatrenia: 

i) nemajú za cie  kontrolu hraníc; 
ii) zakladajú sa na všeobecných policajných informáciách a skúsenostiach vo vz ahu 

k možným ohrozeniam verejnej bezpe nosti a ich cie om je predovšetkým boj proti 
cezhrani nej kriminalite; 

iii) pripravujú a vykonávajú sa spôsobom, ktorý sa zrete ne odlišuje od systematických 
kontrol osôb na vonkajších hraniciach; 

iv) vykonávajú sa na základe náhodných kontrol; 
b) bezpe nostné kontroly osôb vykonávané v prístavoch a na letiskách príslušnými 

orgánmi pod a právnych predpisov každého lenského štátu, úradníkmi v prístavoch alebo na 
letiskách alebo dopravcami za predpokladu, že tieto kontroly sa vykonávajú aj u osôb 
cestujúcich v rámci lenského štátu; 

c) možnos  lenského štátu v súlade s právnym poriadkom zabezpe i  povinnos  ma  pri 
sebe potvrdenia a doklady alebo by  ich držite om; 

d) povinnos  štátnych príslušníkov tretej krajiny nahlási  svoju prítomnos  na území 
ktoréhoko vek lenského štátu pod a ustanovení lánku 22 Schengenského dohovoru. 

lánok 22 
Odstránenie dopravných prekážok na cestných priechodoch na vnútorných hraniciach 
lenské štáty odstránia všetky prekážky plynulej premávky na cestných priechodoch na 

vnútorných hraniciach, najmä akéko vek rýchlostné obmedzenia, ktoré sa nezakladajú výlu ne 
na h adisku bezpe nosti cestnej premávky. 

Sú asne sa lenské štáty pripravia na zabezpe enie priestorov na kontroly v prípade, že 
sa obnoví kontrola vnútorných hraníc. 
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KAPITOLA II 
DO ASNÉ OBNOVENIE KONTROLY VNÚTORNÝCH HRANÍC 

lánok 23 
Do asné obnovenie kontroly vnútorných hraníc 

1. lenský štát môže v prípade závažného ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej 
bezpe nosti výnimo ne obnovi  kontrolu svojich vnútorných hraníc na obmedzenú dobu, nie 
dlhšiu ako 30 dní, alebo na predvídate né trvanie závažného ohrozenia, ak jeho trvanie 
presiahne dobu 30 dní, v súlade s postupom stanoveným v lánku 24 alebo v naliehavých 
prípadoch v súlade s postupom stanoveným v lánku 25. Rozsah a trvanie do asného 
obnovenia kontroly vnútorných hraníc neprekro í nevyhnutne potrebné minimum na reakciu 
na závažné ohrozenie. 

2. Ak závažné ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpe nosti trvá dlhšie než 
doba stanovená v odseku 1, lenský štát môže pred ži  kontrolu hraníc na základe tých istých 
dôvodov, ktoré sú uvedené v odseku 1, a pri zoh adnení akýchko vek nových prvkov na 
obnovite né obdobia nie dlhšie ako 30 dní v súlade s postupom stanoveným v lánku 26. 

lánok 24 
Postup v prípade predvídate ných udalostí 

1. Ak lenský štát plánuje obnovi  kontrolu vnútorných hraníc pod a lánku 23 ods. 1, o 
najskôr to oznámi ostatným lenským štátom a Komisii a dodá im nasledujúce informácie 
hne , ako budú dostupné: 

a) dôvody pre navrhované obnovenie kontroly s uvedením podrobností o udalostiach, ktoré 
predstavujú závažné ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpe nosti; 

b) rozsah navrhovaného obnovenia kontroly s uvedením hraníc, na ktorých sa má obnovi  
kontrola; 

c) názvy schválených priechodov; 
d) dátum a trvanie navrhovaného obnovenia kontroly; 
e) prípadne opatrenia, ktoré majú prija  ostatné lenské štáty. 
2. Po oznámení od dotknutého lenského štátu a s oh adom na konzultácie ustanovené 

v odseku 3 môže Komisia vyda  stanovisko bez toho, aby bol dotknutý lánok 64 ods. 1 
zmluvy. 

3. Informácie uvedené v odseku 1, ako aj stanovisko, ktoré môže Komisia poskytnú  
v súlade s odsekom 2, sú predmetom konzultácií medzi lenským štátom, ktorý plánuje 
obnovi  kontrolu hraníc, a ostatnými lenskými štátmi a Komisiou s cie om zorganizova  
v príslušných prípadoch vzájomnú spoluprácu medzi lenskými štátmi a preskúma  
primeranos  opatrení k udalostiam, ktoré podnietili obnovenie kontroly hraníc a ohrozenie 
verejného poriadku alebo vnútornej bezpe nosti. 

4. Konzultácia uvedená v odseku 3 sa koná najmenej pätnás  dní pred dátumom 
plánovaného obnovenia kontroly hraníc. 

lánok 25 
Postup v prípadoch, ktoré si vyžadujú bezodkladný zásah 

1. Ak sa so zrete om na verejný poriadok alebo vnútornú bezpe nos  v lenskom štáte 
vyžaduje bezodkladný zásah, dotknutý lenský štát môže výnimo ne a okamžite obnovi  
kontrolu vnútorných hraníc. 
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2. lenský štát, ktorý obnovuje kontrolu svojich vnútorných hraníc, oznámi túto skuto nos  
bezodkladne zodpovedajúcim spôsobom ostatným lenským štátom a Komisii a poskytne im 
informácie uvedené v lánku 24 ods. 1 a uvedie dôvody, ktoré opodstat ujú využitie tohto 
postupu. 

lánok 26 
Postup pre pred ženie kontroly vnútorných hraníc 

1. lenské štáty môžu pred ži  kontrolu vnútorných hraníc pod a ustanovení lánku 23 ods. 
2 len potom, ak takýto krok oznámili ostatným lenským štátom a Komisii. 

2. lenský štát, ktorý plánuje pred ži  kontrolu hraníc, poskytne ostatným lenským štátom 
a Komisii všetky príslušné informácie o dôvodoch pred ženia kontroly vnútorných hraníc. 
Uplat ujú sa ustanovenia lánku 24 ods. 2. 

lánok 27 
Poskytovanie informácií Európskemu parlamentu 

Dotknutý lenský štát alebo prípadne Rada informuje o najskôr Európsky parlament 
o opatreniach prijatých pod a lánkov 24, 25 a 26. K tretiemu za sebou nasledujúcemu 
pred ženiu pod a lánku 26 poskytne dotknutý lenský štát Európskemu parlamentu na jeho 
žiados  správu o potrebe kontroly vnútorných hraníc. 

lánok 28 
Opatrenia, ktoré sa majú uplatni  pri obnovení kontroly vnútorných hraníc 

V prípade, že sa obnoví kontrola vnútorných hraníc, uplat ujú sa primerane príslušné 
ustanovenia hlavy II. 

lánok 29 
Správa o obnovení kontroly vnútorných hraníc 

lenský štát, ktorý obnovil kontrolu vnútorných hraníc pod a lánku 23, potvrdí dátum 
zrušenia tejto kontroly a zárove  alebo krátko potom predloží Európskemu parlamentu, Rade 
a Komisii správu o obnovení kontroly vnútorných hraníc, v ktorej opíše najmä fungovanie 
kontrol a ú innos  obnovenia kontroly hraníc. 

lánok 30 
Informovanie verejnosti 

Pokia  neexistujú závažné bezpe nostné dôvody na opa ný postup, rozhodnutie 
o obnovení kontroly vnútorných hraníc sa prijme transparentným spôsobom a verejnosti sa 
oznámi v plnom rozsahu. 

lánok 31 
Dôvernos  

Ostatné lenské štáty, Európsky parlament a Komisia rešpektujú na žiados  dotknutého 
lenského štátu dôvernos  informácií poskytnutých v súvislosti s obnovením a pred žením 

kontroly hraníc a so správou vypracovanou pod a lánku 29. 
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HLAVA IV 
ZÁVERE NÉ USTANOVENIA 

lánok 32 
Zmeny a doplnenia príloh 

Prílohy III, IV a VIII sa menia a dop ajú v súlade s regula ným postupom s kontrolou 
uvedeným v lánku 33 ods. 2. 

lánok 33 
Výbor 

1. Komisii pomáha výbor ( alej len "výbor"). 
2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplat uje sa lánok 5a ods. 1 až 4 a lánok 7 

rozhodnutia 1999/468/ES so zrete om na jeho lánok 8. 
3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok. 

lánok 34 
Oznámenia 

1. lenské štáty oznámia Komisii: 
a) zoznam povolení na pobyt; 
b) zoznam svojich hrani ných priechodov; 
c) referen né sumy potrebné na prekro enie svojich vonkajších hraníc, ktoré každoro ne 

stanovujú vnútroštátne orgány; 
d) zoznam vnútroštátnych útvarov zodpovedných za kontrolu hraníc; 
e) vzor vzorových preukazov, ktoré vydávajú ministerstvá zahrani ných vecí. 
2. Komisia sprístupní informácie oznámené v súlade s odsekom 1 lenským štátom 

a verejnosti prostredníctvom ich uverejnenia v sérii C Úradného vestníka Európskej únie 
a akýmiko vek inými vhodnými prostriedkami. 

lánok 35 
Malý pohrani ný styk 

Toto nariadenie sa uplat uje bez toho, aby boli dotknuté pravidlá Spolo enstva o malom 
pohrani nom styku a existujúce dvojstranné dohody o malom pohrani nom styku. 

lánok 36 
Ceuta a Melilla 

Ustanovenia tohto nariadenia nemajú vplyv na osobitné pravidlá, ktoré sa uplat ujú pre 
mestá Ceuta a Melilla pod a ich vymedzenia vo vyhlásení Španielskeho krá ovstva o mestách 
Ceuta a Melilla v Závere nom akte Dohody o pristúpení Španielskeho krá ovstva k Dohovoru 
o vykonávaní Schengenskej dohody zo 14. júna 198520. 

                                                                        
20 Ú v. ES L 239, 22.9.2000, s. 73. 
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lánok 37 
Podávanie oznámení lenskými štátmi 

lenské štáty oznámia do 26. októbra 2006 Komisii vnútroštátne ustanovenia, ktoré sa 
týkajú lánku 21 písm. c) a d), sankcií uvedených v lánku 4 ods. 3 a dvojstranných dojednaní 
uzavretých pod a lánku 17 ods. 1. Následné zmeny týchto ustanovení sa oznámia do piatich 
pracovných dní. 

Informácie, ktoré oznamujú lenské štáty, sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej 
únie, sérii C. 

lánok 38 
Správa o uplat ovaní hlavy III 

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplat ovaní hlavy III do 
13. októbra 2009. 

Komisia venuje mimoriadnu pozornos  akýmko vek ažkostiam, ktoré vyplývajú 
z obnovenia kontroly vnútorných hraníc. V príslušných prípadoch predloží návrhy zamerané 
na riešenie týchto ažkostí. 

lánok 39 
Zrušenia 

1. lánky 2 až 8 Dohovoru o vykonávaní Schengenskej dohody zo 14. júna 1985 sa 
zrušujú s ú innos ou od 13. októbra 2006. 

2. S ú innos ou odo d a uvedeného v odseku 1 sa zrušujú aj: 
a) Spolo ná príru ka vrátane jej príloh; 
b) rozhodnutia Schengenského výkonného výboru z 26. apríla 1994 [SCH/Com-ex (94) 1, 

rev. 2], z 22. decembra 1994 [SCH/Com-ex (94)17, rev. 4] a z 20. decembra 1995 [SCH/Com-
ex (95) 20, rev. 2]; 

c) príloha 7 k spolo ným konzulárnym pokynom; 
d) nariadenie Rady (ES) . 790/2001 z 24. apríla 2001, ktorým sa Rade vyhradzujú 

vykonávacie právomoci vo vz ahu k ur itým podrobným ustanoveniam a praktickým postupom 
na vykonávanie hrani ných kontrol a dozoru21; 

e) rozhodnutie Rady 2004/581/ES z 29. apríla 2004, ktorým sa stanovujú minimálne údaje, 
ktoré sa majú použi  na zna kách na hrani ných priechodoch na vonkajších hraniciach22; 

f) rozhodnutie Rady 2004/574/ES z 29. apríla 2004, ktorým sa mení a dop a Spolo ná 
príru ka23; 

g) nariadenie Rady (ES) . 2133/2004 z 13. decembra 2004 o požiadavke na príslušné 
orgány lenských štátov, aby sa systematicky pe iatkovali cestovné doklady štátnych 
príslušníkov tretích krajínpri prekra ovaní vonkajších hraníc lenských štátov, ktorým sa menia 
a dop ajú ustanovenia dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda a s ou 
súvisiaca Spolo ná príru ka24. 

                                                                        
21 Ú v. ES L 116, 26.4.2001, s. 5. Nariadenie zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/927/ES, Ú v. EÚ L 
396, 31.12.2004, s. 45. 
22 Ú v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 119. 
23 Ú v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 36. 
24 Ú v. EÚ L 369, 16.12.2004, s. 5. 
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3. Odkazy na vypustené lánky a zrušené nástroje sa považujú za odkazy na toto nariadenie. 

lánok 40 
Nadobudnutie ú innosti 

Toto nariadenie nadobúda ú innos  13. októbra 2006. lánok 34 však nadobúda ú innos  
d om nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatnite né vo všetkých lenských 
štátoch v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spolo enstva. 

PRÍLOHA I 
Sprievodné doklady na overenie splnenia podmienok vstupu 

Medzi písomné doklady uvedené v lánku 5 ods. 2 môžu patri : 
a) na služobné cesty: 
i) pozvanie od firmy alebo orgánu na zasadnutia, konferencie alebo podujatia spojené 

s obchodom, priemyslom alebo prácou; 
ii) iné doklady preukazujúce existenciu obchodných alebo pracovných vz ahov; 
iii) vstupenky na ve trhy alebo kongresy, ak sa na nich dotknutá osoba zú ast uje; 
b) na cesty na ú ely štúdia alebo iných druhov odborného vzdelávania a prípravy: 
i) potvrdenie o prijatí do vzdelávacieho zariadenia na ú ely navštevovania praktických 

a teoretických kurzov v rámci základného a alšieho vzdelávania a odbornej prípravy; 
ii) študentské preukazy alebo potvrdenia o návšteve kurzov; 
c) na turistické alebo súkromné cesty: 
i) sprievodné dokumenty týkajúce sa ubytovania: 
- pozvanie od hostite a, ak u neho dotknutá osoba prebýva, 
- sprievodný doklad z ubytovacieho zariadenia alebo akýko vek iný vhodný dokument, 

v ktorom sa uvádza plánované ubytovanie; 
ii) sprievodné dokumenty týkajúce sa harmonogramu pobytu: 
potvrdenie o rezervácii organizovaného zájazdu alebo akýko vek iný vhodný dokument, 

v ktorom sa uvádza predpokladaný cestovný plán; 
iii) sprievodné dokumenty týkajúce sa návratu: 
spiato ný alebo okružný cestovný lístok; 
d) na cesty na politické, vedecké, kultúrne, športové alebo náboženské podujatia, alebo 

z iných dôvodov: 
pozvánky, vstupenky, registrácie alebo programy, na ktorých sa v každom možnom 

prípade uvádza názov hostite skej organizácie a d žka pobytu, alebo každý iný dokument, 
ktorý uvádza ú el návštevy. 
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PRÍLOHA II 
Evidencia informácií 

Na všetkých hrani ných priechodoch sa všetky služobné informácie a akéko vek alšie 
mimoriadne dôležité informácie zaznamenávajú manuálne alebo elektronicky. Informácie, 
ktoré sa majú zaznamena , zah ajú najmä: 

a) mená príslušníkov pohrani nej stráže miestne príslušnej za hrani né kontroly 
a ostatných príslušníkov každého tímu; 

b) zmiernenie kontrol osôb, ktoré sa uplat uje v súlade s lánkom 8; 
c) vydanie náhradných dokladov namiesto pasov a víz priamo na hraniciach; 
d) zadržané osoby a s ažnosti (trestné iny a administratívne delikty); 
e) osoby, ktorým bol vstup odopretý v súlade s lánkom 13 (dôvody odopretia a štátna 

príslušnos ); 
f) bezpe nostné kódy vstupných a výstupných pe iatok, totožnos  príslušníkov pohrani nej 

stráže, ktorým sú pridelené tieto pe iatky v danom ase alebo po as ktorejko vek danej 
zmeny, ako aj informácie týkajúce sa stratených a odcudzených pe iatok; 

g) s ažnosti kontrolovaných osôb; 
h) iné mimoriadne dôležité policajné alebo súdne opatrenia; 
i) mimoriadne udalosti. 

PRÍLOHA III 
Vzorové zna ky ozna ujúce koridory na hrani ných priechodoch 

(nepriložené) 

PRÍLOHA IV 
Ozna ovanie odtla kom pe iatky 

1. Cestovné doklady štátnych príslušníkov tretej krajiny sa systematicky ozna ujú 
odtla kom pe iatky na vstupe a výstupe v súlade s lánkom 10. Špecifikácie týchto pe iatok 
stanovuje rozhodnutie Schengenského výkonného výboru SCH/COM-EX (94) 16 rev 
a SCH/Gem-Handb (93) 15 (DÔVERNÉ). 

2. Bezpe nostné kódy pe iatok sa menia v pravidelných intervaloch, ktoré nepresahujú 
jeden mesiac. 

3. Pri vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí podliehajú vízovej 
povinnosti, sa doklad ozna í odtla kom pe iatky pod a možností tak, aby odtla ok pe iatky 
prekrýval okraj víza bez ovplyvnenia itate nosti údajov na víze alebo bezpe nostných znakov 
vízovej nálepky. Ak sa doklad musí ozna i  viacerými odtla kami pe iatky (napríklad v prípade 
viacnásobného vstupného víza), urobí sa to na strane oproti strane, na ktorej je uvedené 
vízum. 

Ak nemožno použi  túto stranu, odtla ok pe iatky sa dá na nasledujúcu stranu. Odtla ok 
pe iatky sa nedáva na prístrojom snímate nú zónu. 
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4. lenské štáty ur ia vnútroštátne kontaktné miesta zodpovedné za výmenu informácií 
o bezpe nostných kódoch vstupných a výstupných pe iatok používaných na hrani ných 
priechodoch a informujú o týchto miestach ostatné lenské štáty, Generálny sekretariát Rady 
a Komisiu. Tieto kontaktné miesta majú okamžitý prístup k informáciám o spolo ných 
vstupných a výstupných pe iatkach, ktoré sa používajú na vonkajších hraniciach dotknutého 
lenského štátu, a najmä k informáciám o: 

a) hrani nom priechode, ktorému bola pridelená daná pe iatka; 
b) totožnosti príslušníka pohrani nej stráže, ktorému je daná pe iatka pridelená 

v ktoromko vek danom ase; 
c) bezpe nostnom kóde danej pe iatky v ktoromko vek danom ase. 
Akéko vek otázky o spolo ných vstupných a výstupných pe iatkach sa zadávajú 

prostredníctvom vyššie uvedených vnútroštátnych kontaktných miest. 
Vnútroštátne kontaktné miesta okamžite zasielajú informácie o zmenách kontaktných miest 

a stratených a odcudzených pe iatkach ostatným kontaktným miestam, Generálnemu 
sekretariátu Rady a Komisii. 

PRÍLOHA V 
AS  A - Postupy odopretia vstupu na hranici 

(nepriložené) 

AS  B - Štandardný formulár pre odopretie vstupu na hranici 
(nepriložené) 

PRÍLOHA VI 
Osobitné pravidlá pre rôzne typy hraníc a rôzne dopravné prostriedky používané 

na prekra ovanie vonkajších hraníc lenských štátov 
(nepriložené) 

PRÍLOHA VII 

Osobitné pravidlá pre ur ité kategórie osôb 
(nepriložené) 

PRÍLOHA VIII 
(nepriložené) 

 


