
 
 
 
 

STANOVISKO VLÁDY 

 

k návrhu poslanců Martina Lanka, Marka Černocha, Jany Hnykové, Olgy Havlové, Jiřího 

Štětiny a Augustina Karla Andrleho Sylora na vydání zákona 

 o pobytu cizinců z nebezpečných zemí  

(sněmovní tisk č. 833) 

 

Vláda na své schůzi dne 27. června 2016 projednala a posoudila návrh zákona o pobytu 

cizinců z nebezpečných zemí a vyslovila s tímto návrhem zákona nesouhlas, a to zejména 

z následujících důvodů: 

 

1. Vláda pokládá za nepřijatelné, aby země, s nimiž je uplatňován bezvízový styk, byly 

pokládány za nebezpečné. Určení těch třetí zemí, jejichž státní příslušníci jsou od vízové 

povinnosti osvobozeni, se podle právních předpisů Evropské unie řídí pro každý případ 

zvlášť provedeným vyhodnocením rozmanitých kritérií, která mimo jiné souvisejí 

s nedovoleným přistěhovalectvím, veřejným pořádkem a bezpečností. Zařazení země na 

seznam nebezpečných zemí by mohlo mít zásadní dopady na diplomatické vztahy s těmito 

zeměmi. Z hlediska migrační politiky pak může nastat situace, kdy pro jeden účel, například 

z pohledu mezinárodní ochrany, budeme danou zemi považovat za bezpečnou zemi 

původu, bezpečnou třetí zemi či evropskou bezpečnou třetí zemi, a pro jiný účel – pobyt 

jejích státních příslušníků na našem území – ji budeme chápat jako zemi nebezpečnou. 

V této souvislosti je třeba upozornit, že Česká republika je dlouhodobým zastáncem vízové 

liberalizace s Ukrajinou, kterou předkladatelé uvádějí jako jednu z nebezpečných zemí.   

 

2. Navrhovaná úprava je podle názoru vlády v rozporu se zákonem o evidenci obyvatel. 

Obecní úřady a úřady městských částí nebo městských obvodů jsou jako ohlašovny podle 

zákona o evidenci obyvatel příslušné k ohlášení trvalého pobytu občanů, nikoli však pobytu 

cizinců. Tyto ohlašovny tak nejsou oprávněny zapisovat údaje do informačního systému 

cizinců, který vede Policie České republiky. Návrh zákona nestanoví, jakým způsobem by 

se údaj o pobytu dále zpracovával, kde by byl evidován, kdo by mohl takový údaj využívat 

apod.  

 

3. Navrhovaná úprava by pro danou kategorii cizinců byla přísnější i při srovnání s osobami 

pobývajícími na území na základě víza, neboť stanoví povinnost hlásit se do 3 dnů, 
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v porovnání se 3 pracovními dny pro ostatní cizince, a rovněž neumožňuje splnit povinnost 

ohlášení místa pobytu u ubytovatele. Na druhou stranu návrh zákona neobsahuje sankci za 

porušení ohlašovací povinnosti, jako tomu je v případě nesplnění povinnosti cizince hlásit 

na policii místo pobytu na území v § 156 odst. 1 písm. f) zákona o pobytu cizinců na území 

České republiky, proto je třeba jej považovat v tomto ohledu za nedopracovaný, resp. za 

zcela zbytečný. Z návrhu není ani zřejmé, zda by nově doplňované ustanovení § 13a mělo 

být považováno za speciální právní úpravu vůči § 93 zákona o pobytu cizinců, resp. zda by 

státní příslušníci z nebezpečných zemí byli povinni hlásit místo pobytu ohlašovnám a 

nadále i Policii České republiky. Navíc lze upozornit, že podle § 97 zákona o pobytu cizinců 

jsou cizinci povinni hlásit i účel svého pobytu, zatímco u cizinců z „nebezpečných“ zemí 

podle navržené úpravy účel pobytu na území České republiky zjišťován nebude.   

 

4. Vláda nesouhlasí s tvrzením předkladatelů, že dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné 

rozpočty by měl být neutrální, neboť by bylo nezbytné zajistit přístupy a využívání dat  

z agendového informačního systému evidence cizinců pro každou ohlašovnu, což 

představuje více jak 6 000 úřadů. Současně by narostla činnost ohlašoven, což by vyvolalo 

další náklady. 

 

5. Navrhovaná úprava je podle názoru vlády problematická i z hlediska souladu s ústavním 

pořádkem. Návrh zákona totiž nedostatečně vymezuje pojem „nebezpečná země“  

a neupravuje tak žádné meze, v nichž se může vláda v souladu čl. 78 Ústavy pohybovat při 

vydání nařízení vlády, kterým by stanovila seznam nebezpečných zemí.  

 

6. V souvislosti s obavami předkladatelů ze zavedení bezvízového styku Evropské unie 

s Tureckem, Ukrajinou a Kosovem vláda připomíná, že Česká republika na jednání Rady 

pro spravedlnost a vnitřní věci, která se konala v Bruselu dne 20. května 2016, podpořila 

v souvislosti s možností bezvízového styku v případě Turecka, Ukrajiny, Gruzie a Kosova 

zavedení tzv. suspenzivního mechanismu, který by představoval určitou záchrannou brzdu, 

tedy právo zemí Evropské unie v případě změny situace jednodušeji, než je tomu dosud, 

pozastavit konkrétním třetím zemím bezvízový styk. 

 

7. Návrh zákona vykazuje legislativně technické nedostatky, především nevhodný název 

zákona, který vyvolává zavádějící dojem, že jde o zcela nový předpis, ačkoliv jde o novelu 

zákona o pobytu cizinců, navíc spočívající ve vložení jediného nového ustanovení.   
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