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Czech  

  
VEŘEJNÉ POKUTY  

PREVENCE PŘÍLIVU ILEGÁLNÍCH UPRCHLÍKŮ: STANOVY  

Stanovy jsou vydané v souladu s paragrafem 33 Zákona o 
imigraci a azylu z roku 1999  



 

VEŘEJNÉ POKUTY DLE ZÁKONA O IMIGRACI A AZYLU Z ROKU 1999  
STANOVY PRO VOZIDLA  

Tyto stanovy, které byly vydány v souladu s paragrafem 33 Zákona o imigraci a azylu z roku 1999 
(zákon 1999) vytyčuje opatření, která musí být prováděna a postupy, které musí být dodržovány 
osobami provozujícími systém prevence přepravy ilegálních uprchlíků do Velké Británie na 
vozidlech.  

V paragrafu 34 (3) zákona 1999, kde je uvedena osoba zodpovědná za pokutu dle paragrafu 
32 tohoto zákona za přivezení ilegálních uprchlíků do Velké Británie je na obhajobu 
uvedeno, že:  

• nevěděl, ani neměl žádné podezření,  
 

• že se ve vozidle ukrývají nebo mohli ukrývat ilegální uprchlíci;  

• přepravce používal efektivní systém, aby zabránil přepravě ilegálních uprchlíků; a  

• tuto zmiňovanou činnost osoba nebo osoby za ni zodpovědné prováděly náležitým 
způsobem.  

Při stanovování, zda byl systém efektivní budou brány v potaz tyto stanovy (paragraf 34 (4) 
zákona 1999). V těchto stanovách „předepsaná kontrolní zóna“ znamená kontrolní zónu 
předepsanou nařízeními Ministra zahraničí.  

Část 1 Silniční přeprava a ostatní komerčně využívaná vozidla  

V části 1 „Komerční vozidlo“ znamená jakékoliv vozidlo kromě autobusů, autokarů, osobních 
automobilů, vozidel taxislužby, obytných vozidel a karavanů. „Vozidlo“ se vztahuje na celé 
vozidlo, včetně jakéhokoliv přípojného vozidla (vozidel) a jakékoliv převážené přepravní skříně. 
Vztahuje se také k připojenému přívěsu, kde v tomto případě jakékoliv odvolávky na „řidiče“ 
budou uváděny jako „obsluhu“.  

1.1  Opatření k zajištění vozidel před neoprávněným vniknutím  

1.1.1  Před poslední nakládkou musí být veškeré porušení na vnějším krytu nebo plachtě 
vozidla, které přesahuje délku 25 centimetrů, opraveny a zajištěny, aby se zabránilo 
neoprávněnému vniknutí.  

1.1.2  Pokud je při poslední nakládce přítomen, musí vlastník, pronajímatel nebo řidič vozidlo 
zkontrolovat, aby se ujistil, že do něj nevstoupily neoprávněné osoby a nebudou zapečetěny 
uvnitř vozidla. Vozidlo poté musí být uzamčeno, zapečetěno nebo jinak zabezpečeno před 
neoprávněným vniknutím. Pokud není vlastník, pronajímatel nebo řidič při poslední nakládce 
přítomen, musí, tam, kde je to možné, zajistit provedení takových kontrol odpovědnými 
osobami a poté získat psané potvrzení o náležitém provedení těchto kontrol a že ve vozidle 
nebyly v době poslední nakládky a zajištění přítomny žádné osoby.  

1.1.3  Po dokončení poslední nakládky musí být ihned nákladový prostor zajištěn zámkem, 
plombou nebo jiným bezpečnostním zařízením, které zabrání neoprávněnému 
přístupu.  
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1.1.4  Plachtové lano a popruhy, kde jsou použity, musí být neporušené, musí procházet všemi 
upevňovacími body, musí být napnuté a zajištěné zámkem, plombou nebo jiným 
bezpečnostním zařízením.  

1.1.5  Do nákladového prostoru nesmí být umožněn jiný přístup, než přes přístupová místa 
zajištěná zámkem, lanem/popruhem a plombou nebo jiným bezpečnostním zařízením.  

1.1.6  Zámky, lanka, popruhy a jiná zařízení použitá k zajištění nákladového prostoru musí být 
pevná a poskytovat účinné zajištění.  

1.1.7  Plomby jiného typu než celních plomb musí být rozlišeny číslem série, která je jedinečná pro 
majitele, pronajímatele nebo řidiče. Musí být zaznamenáno v dokumentaci provázející 
vozidlo.  

1.1.8  V případě přepravy zapečetěného kontejneru (kromě kontejneru zapečetěného na celnici) 
na vozidle, musí majitel, pronajímatel nebo řidič zkontrolovat, zda neobsahuje 
neoprávněné osoby. Poté musí být opět zapečetěn a zajištěn podle výše uvedených 
požadavků. Tyto kroky a číslo nové plomby musí být zaznamenány do dokumentace 
provázející vozidlo.  

 
1.1.9  Stejná kontrola, zabezpečení a zaznamenání do dokumentace, uvedené v paragrafu  

1.1.8 výše, musí být prováděna tam, kde byl nákladový prostor otevřen majitelem, 
pronajímatelem, řidičem nebo jinou osobou  
před konečnými kontrolami, jejichž detaily jsou uvedeny v části 1.2 níže.  

1.1.10 V případě, že odpovědnost za vozidlo směřující do Velké Británie přebírá nový řidič, musí 
se také přesvědčit, že nákladový prostor neobsahuje neoprávněné osoby a že byly 
splněny výše uvedené požadavky.  

1.1.11 Paragrafy 1.1.1. až 1.1.10 neplatí pro vozidla, jež není možné zajistit zámkem, plombou 
nebo jiným bezpečnostním zařízením. V takových případech však musí majitel, 
pronajímatel nebo řidič zajistit alternativní kroky k zabránění neoprávněného vstupu a 
být schopen prokázat, že takové kroky provedl.  

1.2  Opatření, která musí být provedena těsně před naloděním vozidla na loď, letadlo 
nebo vlak směřující do Velké Británie nebo před příjezdem k imigrační kontrole ve 
Velké Británii prováděné v předepsaných kontrolních zónách mino území Velké 
Británie.  

1.2.1  Tam, kde jsou použity, zkontrolujte lano plachty a popruhy, zda nevykazují známky 
porušení, poškození nebo oprav.  

1.2.2  Tam, kde jsou použity, zkontrolujte, zda nebyly odstraněny, poškozeny nebo vyměněny 
plomby, zámky nebo jiné bezpečnostní zařízení. Aby se zajistilo, že nedošlo k jejich 
záměně, musí být zkontrolována čísla na plombách, aby se ověřilo, zda odpovídají číslům 
uvedeným v dokumentaci doprovázející vozidlo.  

1.2.3  Zkontrolujte vnější plášť / plachtu vozidla, zda nevykazuje známky poškození nebo 
neoprávněného vniknutí, zvláště pak věnujte pozornost střeše, kterou můžete 
zkontrolovat jak z vnější, tak z vnitřní strany vozidla.  
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1.2.4  Zkontrolujte případné vnější úložné prostory, krabice na nářadí, deflektor vzduchu a 
prostor pod vozidlem.  

1.2.5  Zkontrolujte vnitřní části vozidla. Pro tento účel mohou být dle rozhodnutí majitele, 
pronajímatele nebo řidiče použita účinná detekční zařízení, avšak jejich použití není 
důvodem k vynechání výše uvedených kontrol. Tam, kde není možné zajistit vozidlo 
pomocí zámku, plomby nebo jiného bezpečnostního zařízení, musí být provedena pečlivá 
manuální kontrola nákladu a nákladového prostoru.  

1.3  Obecná pravidla  

1.3.1  Vozidla směřující do Velké Británie musí být pravidelně kontrolována, aby bylo zjištěno, 
že nedošlo k vniknutí neoprávněných osob, zvláště pokud je při zastávce ponecháno 
bez dozoru.  

1.3.2  Vozidlo musí doprovázet dokument poskytující detaily o prováděném systému zabránění 
vstupu neoprávněných osob, aby mohl být na požádání ihned předložen imigračnímu 
úředníkovi v případě hrozícího udělení pokuty.  

1.3.3  Ve vozidle musí být také zpráva s detaily provedených kontrol. Pokud je to možné, měla 
by být zpráva potvrzena nezávislou osobou, která byla svědkem nebo sama prováděla 
kontroly podle pokynů majitele, pronajímatele nebo řidiče, protože taková zpráva bude mít 
větší průkaznou hodnotu.  

1.3.4  Přestože majitelé, pronajímatelé nebo řidiči mohou uzavírat smlouvy s jinými osobami, 
které mohou provádět kontroly jejich jménem, zůstávají odpovědní za případnou pokutu 
uloženou v případě nedodržení efektivního systému nebo správného dodržování 
zmíněných postupů.  

1.3.5  Tam, kde provedené kontroly odhalily, že mohlo dojít k narušení bezpečnosti vozidla 
nebo jestliže majitel, pronajímatel nebo řidič jiným způsobem pojal podezření, že se do 
vozidla dostaly neoprávněné osoby, nesmí být vozidlo naloděno na loď, naloženo do 
letadla nebo na vlak směřující do Velké Británie nebo k britské imigrační kontrole 
prováděné v předepsané kontrolní zóně mimo území Velké Británie. Jakékoliv takovéto 
okolnosti musí být při nejbližší příležitosti ohlášeny na policii příslušné země nebo 
nejpozději celním úřadům v místě vstupu k přepravě. V případě problémů musí majitelé, 
pronajímatelé nebo řidiči kontaktovat pohraniční a imigračního úřad v místě určení pro 
poskytnutí rady.  

Část 2 Autobusy a zájezdové autobusy  

V části 2 se vozidlem myslí i jakékoliv připojené přívěsné vozidlo (a).  

2.1  Opatření k zajištění vozidel před neoprávněným vniknutím  

2.1.1  Vozidlo a jakékoliv vnitřní části vozidla přístupné zvenčí musí být možné zajistit 
zámkem, který zamezí neoprávněnému vniknutí.  

2.1.2  Při zanechání bez dozoru musí být vozidlo uzamčeno a 
všechny vnitřní prostory (např. zavazadlový prostor) přístupné 
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zvenčí musí být zamčeny.  

2.1.3  Majitel, pronajímatel nebo řidič musí dohlížet kdykoliv cestující nastupují nebo vystupují z 
vozidla a při nakládání nebo vykládání zavazadel, aby se přesvědčil, že do vozidla nemohla 
vniknout žádná neoprávněná osoba.  

2.1.4  Majitel, pronajímatel nebo řidič musí mít seznam se jmény všech přepravovaných 
cestujících ve vozidle, při nalodění na loď, letadlo nebo vlak směřující do Velké 
Británie nebo před příjezdem k imigrační kontrole ve Velké Británii prováděné v 
předepsaných  
kontrolních zónách mino území Velké Británie.  

2.2  Opatření, která musí být provedena těsně před naloděním vozidla na loď, letadlo 
nebo vlak směřující do Velké Británie nebo před příjezdem k imigrační kontrole ve 
Velké Británii prováděné v předepsaných kontrolních zónách mino území Velké 
Británie.  

2.2.1  Všechny prostory uvnitř nebo vně vozidla, ve kterém by mohly být přepravovány osoby, 
musí být zkontrolovány před naložením vozidla na palubu nebo před příjezdem k imigrační 
kontrole ve Velké Británii prováděné v předepsaných kontrolních zónách mino území Velké 
Británie, aby bylo zřejmé, že nedošlo k vniknutí neoprávněné  
osoby.  

2.2.2  Toalety, nákladový prostor a jakýkoliv prostor přístupný zvenčí musí být uzamčený 
dokud vozidlo neprojde britskou imigrační kontrolou.  

2.2.3  Před projitím britskou imigrační kontrolou musí být provedena kontrola, zda jsou 
všechny osoby uvedeny na seznamu cestujících.  

2.3  Obecná pravidla  

2.3.1  Vozidlo musí doprovázet dokument poskytující detaily o prováděném systému zabránění 
vstupu neoprávněných osob, aby mohl být na požádání předložen imigračnímu úředníkovi 
v případě hrozícího udělení pokuty.  

2.3.2  Ve vozidle musí být také zpráva s detaily provedených kontrol. Pokud je to možné, měla by 
být zpráva potvrzena nezávislou osobou, která byla svědkem nebo sama prováděla 
kontroly, protože taková zpráva bude mít větší průkaznou hodnotu.  

2.3.3  Přestože majitelé, pronajímatelé nebo řidiči mohou uzavírat smlouvy s jinými osobami, 
které mohou provádět kontroly, zůstávají odpovědní za případnou pokutu uloženou v 
případě nedodržení efektivního systému nebo správného dodržování zmíněných postup  

2.3.4  Tam, kde provedené kontroly odhalily, že mohlo dojít k narušení bezpečnosti vozidla nebo 
že se do vozidla dostaly neoprávněné osoby, nesmí být vozidlo naloděno na loď, naloženo 
do letadla nebo na vlak směřující do Velké Británie nebo k britské imigrační kontrole 
prováděné v předepsané kontrolní zóně mimo území Velké Británie. Jakékoliv takovéto 
okolnosti musí být ohlášeny na policii příslušné země nebo nejpozději celním úřadům v 
místě vstupu k přepravě. V případě problémů mohou majitelé, pronajímatelé nebo řidiči 
kontaktovat pohraniční a imigračního úřad v místě určení pro poskytnutí rady.  
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Část 3 Osobní vozidla  

„Osobní vozidla“ nebo „vozidla“ zmiňovaná v části 3 znamenají jakýkoliv osobní automobil, 
vozidlo taxislužby, obytný vůz nebo karavan a zahrnují jakékoliv přípojné vozidlo (a).  

3.1  Opatření k zajištění vozidel před neoprávněným vniknutím  

3.1.1  Kde je to možné, musí být všechna přístupová místa do interiéru nebo zavazadlového 
prostoru chráněna zámkem (zámky), které zabrání neoprávněnému vniknutí.  

3.1.2  Všechny zámky, pokud je jimi vozidlo vybaveno, musí být při opuštění vozidla uzamčeny.  

3.1.3  Alarmy proti vniknutí, pokud je jimi vozidlo vybaveno, musí být při opuštění vozidla spuštěny.  

3.2  Opatření, která musí být provedena těsně před naloděním na loď, naložením do 
letadla nebo na vlak směřující do Velké Británie nebo před příjezdem k imigrační 
kontrole ve Velké Británii prováděné v předepsaných kontrolních zónách mino 
území Velké Británie.  

3.2.1  Zkontrolujte, zda nedošlo k porušení bezpečnostních opatření uvedených v paragrafech 
3.1.1 až 3.1.3, uvedena výše, nebudou porušena pokud bylo vozidlo ponecháno bez 
dozoru v kterékoliv části cesty do místa určení.  

3.2.2  Zkontrolujte všechna místa na vozidle, kde by se mohly skrývat neoprávněné osoby, 
například kufr, přípojná vozidla a, pokud je jimi vozidlo vybaveno, toalety a skříně. Tato 
opatření jsou důležitá zvláště v případech, kdy vozidlo nelze vybavit zámkem nebo 
zámky.  

3.3   Obecná pravidla  

3.3.1  Klíče od vozidla musí být uchovány na bezpečném místě a nesmí být předávány 
neznámým osobám.  

3.3.2  Tam, kde je podezření, že mohlo dojít ke vniknutí neoprávněných osob, nesmí být 
vozidlo naloděno na loď, naloženo do letadla nebo na vlak směřující do Velké Británie 
nebo k britské imigrační kontrole prováděné v předepsané kontrolní zóně mimo území 
Velké Británie. Jakékoliv takovéto okolnosti musí být ihned ohlášeny na policii příslušné 
země nebo nejpozději celním úřadům v místě vstupu k přepravě. V případě problémů 
mohou majitelé, pronajímatelé nebo řidiči kontaktovat pohraniční a imigračního úřad v 
místě určení pro poskytnutí rady.  

Další informace a rady můžete získat na adrese:  

Clandestine Entrants Civil Penalty Team 
Home Office 
Border Force South East & Europe 
2nd Floor, Martello House 
Shearway Road 
Shearway Business Park 
Folkestone, Kent 
CT19 4RH 
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United Kingdom 
 
T: 00 44 (0)1303 299 298 
F: 00 44 (0)1303 299 291 
E: BF.CECPT@homeoffice.gov.uk 
Web: https://www.gov.uk/secure-your-vehicle-to-help-stop-illegal-immigration  
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