
 

 V. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

 

Návrh nařízení vlády o stanovení výjimek z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 

 

§ 2 

 

Držitelé platných diplomatických, služebních, 

úředních nebo zvláštních pasů nepodléhají vízové 

povinnosti pro pobyty, jejichž celková délka 

nepřekročí 90 dnů během jakéhokoliv období 180 

dnů, pokud byl takový pas vydán zemí uvedenou v 

seznamu v příloze II k nařízení Rady (ES) č. 

539/2001, ačkoli jeho držitel není státním 

příslušníkem této země uvedené v seznamu v příloze 

II k nařízení Rady (ES) č. 539/2001, nebo stanoví-li 

tak mezinárodní smlouva. 

 

 

32001R0539 

 

čl. 4, odst. 1 

písm. a) 

 

Členský stát může stanovit výjimky z vízové 

povinnosti stanovené v čl. 1 odst. 1 nebo z osvobození 

od vízové povinnosti stanoveného v čl. 1 odst. 2, 

pokud jde o:  

a) držitele diplomatických pasů, služebních/úředních 

pasů nebo zvláštních pasů,  

b) […]. 

 

§ 3 odst. 1 

 

Státní příslušníci třetích zemí uvedených v seznamu v 

příloze II k nařízení Rady (ES) č. 539/2001 podléhají 

vízové povinnosti, je-li účelem jejich pobytu na 

území výkon výdělečné činnosti. 

 

 

32001R0539 

 

čl. 4 odst. 3 

 

Členský stát může učinit výjimky z osvobození od 

vízové povinnosti stanoveného v čl. 1 odst. 2, pokud 

jde o osoby, které vykonávají během svého pobytu 

výdělečnou činnost. 

 

§ 3 odst. 3 

 

Vízové povinnosti podle odstavce 1 nepodléhají 

držitelé platných diplomatických, služebních, 

úředních nebo zvláštních pasů osvobozených od 

 

32001R0539 

 

čl. 4, odst. 1 písm. 

a) 

 

Členský stát může stanovit výjimky z vízové 

povinnosti stanovené v čl. 1 odst. 1 nebo z osvobození 

od vízové povinnosti stanoveného v čl. 1 odst. 2, 
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Stránka 2 (celkem 2) 

 

vízové povinnosti, pokud byl takový pas vydán zemí 

uvedenou v seznamu v příloze II k nařízení Rady 

(ES) č. 539/2001 nebo stanoví-li tak mezinárodní 

smlouva. 

pokud jde o:  

a) držitele diplomatických pasů, 

služebních/úředních pasů nebo zvláštních 

pasů,  

b) […]. 

 
Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

 

32001R0539 
 

Nařízení Rady (ES) č. 539/2001, ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích 

zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam 

třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni 
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