
VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zahraničních věcí dne 24. 5. 2017, 

s termínem dodání stanovisek do 31. 5. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

 

Poř.č. 

 

 

Resort 

 

Ustanovení 

 

Připomínky 

 

Vypořádání 

 

 

1 

 

 

ÚV-

KOM 

 

obecně 

k návrhu  

 

Předkladatel při tvorbě návrhu nařízení vlády vychází 

z předpokladu, že samo nařízení 539/2001 uděluje výjimku 

z vízové povinnosti držitelům diplomatických, služebních, 

úředních a zvláštních pasů, kteří jsou státními příslušníky zemí 

uvedených v seznamu v příloze II k nařízení 539/2001, pokud 

účelem jejich pobytu není výkon výdělečné činnosti (viz str. 2 

druhý odstavec odspoda v odůvodnění). 

Cílem navrhovaného nařízení vlády je proto v souladu s čl. 4 

nařízení 539/2001 stanovit další výjimky nad rámec této obecné 

výjimky z nařízení, a to: 

 držitelům diplomatických, služebních, úředních a 

zvláštních pasů, kteří nejsou státními příslušníky zemí 

uvedených v seznamu v příloze II k nařízení 539/2001, 

ačkoli taková země uvedený pas vydala (§ 1), 

 

Neakceptováno.  

 

Bezvízový styk diplomatů, kteří 

nejsou výdělečně činní a jsou státními 

příslušníky zemí, které jsou uvedeny 

v příloze II k nařízení Rady (ES) 

č. 539/2001 vyplývá přímo z čl. 1 

odst. 2 nařízení Rady (ES) 

č. 539/2001.  
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 držitelům diplomatických, služebních, úředních a 

zvláštních pasů, kteří jsou státními příslušníky zemí 

uvedených v seznamu v příloze II k nařízení 539/2001, je-

li účelem jejich pobytu na území České republiky výkon 

výdělečné činnosti (§ 2) 

 držitelům diplomatických, služebních, úředních a 

zvláštních pasů vydaných dvěma subjekty mezinárodního 

práva, které však nemají charakter státu, a OSN (§ 3). 

Není jasné, o které ustanovení návrhu nařízení vlády předkladatel 

opírá výjimku pro ty diplomaty, kteří nejsou výdělečně činní a 

jsou státními příslušníky zemí, které jsou uvedeny v příloze II 

k nařízení. 

 

 

2 

 

MV 

 

úvodní věta 

 

Doporučujeme úvodní větu přeformulovat tak, aby odpovídala 

obvyklé legislativní technice (srov. nařízení vlády č. 273/2004 Sb. 

či 16/2014 Sb.). Rovněž upozorňujeme, že dle čl. 78 Ústavy České 

republiky je vláda oprávněna vydat nařízení k provedení zákona a 

v jeho mezích, nikoliv tedy k jeho doplnění. Za tímto účelem 

navrhujeme nové znění úvodní věty (včetně poznámky pod čarou) 

v následující podobě: 

„Vláda nařizuje podle § 181 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu 

cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve 

znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 222/2003 Sb. a zákona č. 

428/2005 Sb., a v rozsahu stanoveném přímo použitelným právním 

předpisem Evropské unie1): 

____________________  

1) 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 

 

Částečně akceptováno. 

 

Ustanovení bylo přeformulováno 

s drobnými úpravami následovně: 

„Vláda nařizuje podle § 181 zákona 

č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců 

na území České republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a v rozsahu stanoveném 

přímo použitelným právním předpisem 

Evropské unie1): 

____________________  

1) 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 
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osvobozeni,  

v platném znění.“. 

vízum, jakož i seznam třetích zemí, 

jejichž státní příslušníci jsou od této 

povinnosti osvobozeni,  

ve znění pozdějších změn.“. 

 

3 

 

ÚV-

KOM 

 

úvodní věta,   

§ 1 

 

Považujeme za nutné upravit návrh takovým způsobem, aby 

odpovídal čl. 48 odst. 1 LPV. Doporučujeme například následující 

znění úvodních paragrafů: 

 

„§ 1 

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis 

Evropské unieX) výjimky z vízové povinnosti a výjimky z 

osvobození od vízové povinnosti. 

§ 2 

Držitelé diplomatických, služebních, úředních nebo zvláštních 

pasů nepodléhají vízové povinnosti pro pobyty 

a) 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 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, v platném znění (dále jen „nařízení Rady (ES) 

 

Akceptováno.  
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č. 539/2001“), ačkoliv jeho držitel není státním 

příslušníkem této země, nebo  

b) stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká 

republika vázána.XX) 

 

X) 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, 

v platném znění. 

XX) Vhodné příkladmo doplnit označení nějaké konkrétní 

mezinárodní smlouvy.“ 

Úvodní větu od slova „, a k doplnění“ navrhujeme vypustit. 

 

 

4 

 

MV 

 

§ 1 

 

Ministerstvo zahraničních věcí navrhuje plošné a jednostranné 

udělení výjimky z vízové povinnosti, a to pro držitele 

diplomatických, služebních, úředních nebo zvláštních pasů. Návrh 

upřednostňuje princip osvobození podle dokladu před 

osvobozením podle státní příslušnosti, když stanoví, že občan třetí 

země je od vízové povinnosti osvobozen vždy, jestliže je doklad 

vydán zemí, která je na seznamu uvedeném v příloze II nařízení 

Rady (ES) č. 539/2001, a to i v případě, že dotčená osoba není 

státním příslušníkem třetí země, která doklad vydává. Považujeme 

navrhované rozšíření za příliš široké a je nutné 

vyhodnotit potencionální bezpečnostní či migrační rizika s tímto 

krokem spojená. Ministerstvo vnitra není v tak krátké době 

 

Neakceptováno.  

 

Zaprvé: Princip osvobození od vízové 

povinnosti podle dokladu se 

v současnosti aplikuje v případech 

držitelů diplomatických, služebních, 

úředních nebo zvláštních pasů, kteří 

jsou osvobození od vízové povinnosti 

dle nařízení vlády č. 272/2004 Sb. 

a nařízení vlády č. 273/2004 Sb., jakož 

i dle mezinárodních smluv (např. mezi 

Českou republikou a Jordánským 
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schopné zajistit potřebné informace a konzultaci s příslušnými 

orgány, na základě kterých by bylo možné rizikové třetí země 

identifikovat  

a v této souvislosti považuje za rizikový i automatismus odkazující 

na přílohu II nařízení Rady (ES) č. 539/2001.  

 Požadujeme proto § 1 vypustit, avšak stávající stav by měl 

být zachován – neměly by být zhoršeny podmínky držitelů těchto 

dokladů v současné době platné. Následně bude třeba 

odpovídajícím způsobem upravit i zrušující ustanovení (§ 4). 

 

hášimovským královstvím nebo mezi 

Evropskou Unií a Čínskou lidovou 

republikou). Naopak, tento princip se 

v současnosti neaplikuje u držitelů 

těchto pasů vydaných zeměmi 

zařazenými na seznam v příloze II 

k nařízení Rady (ES) č. 539/2001, 

které zároveň nejsou některou ze zemí 

spadajících do výše uvedených 

kategorií, např. Izrael, Jižní Korea. 

U těchto zemí se aplikuje zúžený 

princip osvobození od vízové 

povinnosti podle státní příslušnosti. 

 

Zadruhé: Akceptace této připomínky 

by tudíž vedla k nerovnému zacházení 

s držiteli diplomatických, služebních, 

úředních nebo zvláštních pasů 

některých zemí, které jsou zařazené 

na seznamu v příloze II k nařízení 

Rady (ES) č. 539/2001. Zatímco 

držitelům těchto pasů zemí, které jsou 

vyjmenovány ve stávajícím nařízení 

vlády č. 272/2004 Sb. a nařízení vlády 

č. 273/2004 Sb., anebo se kterými je 

uzavřena příslušná mezinárodní 

smlouva, by výjimka z vízové 

povinnosti zůstala zachována 

i v případě, kdy držitel není státním 

příslušníkem země na seznamu 

v příloze II k nařízení Rady (ES) č. 

539/2001, u držitelů těchto pasů, kteří 

nejsou státními příslušníky země 

uvedené na seznamu v příloze II 
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k nařízení Rady (ES) č. 539/2001 

a nejsou zároveň držitelem pasu 

některé země vyjmenované 

ve stávajících nařízeních vlády, resp. 

s níž není uzavřena příslušná 

mezinárodní smlouva, by se tato 

výjimka neaplikovala. Např. na 

státního příslušníka Somálska, který je 

držitelem čínského diplomatického 

pasu, se bude vztahovat osvobození od 

vízové povinnosti, kdežto na stejnou 

osobu, která je držitelem 

diplomatického pasu Izraele nikoliv. 

Takové nerovné zacházení je ze 

zahraničněpolitického hlediska 

nepřijatelné.  

 

Zatřetí: Zavedením této výjimky se 

výše popsaný stav narovnává. 

 

 

5 

 

MV  

 

§ 1 

 

Upozorňujeme předkladatele, že zákon o pobytu cizinců má pro 

slova „mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána“ 

zavedenu legislativní zkratku „mezinárodní smlouva“. Vzhledem 

k tomu, že návrh bude ve vztahu k tomuto zákonu prováděcím 

právním předpisem, je možné v návrhu tuto legislativní zkratku 

využít, a to s odkazem na poslední větu čl. 44 odst. 1 

Legislativních pravidel vlády. Totéž platí pro § 2 odst. 2. 

 

 

Akceptováno.  

 

6 

 

ÚV-

KOM 

 

§ 1 

 

Formulaci v § 1 „ačkoli jeho držitel není státním příslušníkem této 

země“ považujeme za nepřesnou, neboť není jasné, která země je 

„touto zemí“. Dle zvláštní části odůvodnění je ustanovení § 1 

vykládáno tak, že se má jednat o státního příslušníka země 

 

Akceptováno. 

 

Upraveno následovně: „… ačkoli jeho 

držitel není státním příslušníkem této 
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uvedené v seznamu v příloze I nařízení 539/2001 nebo osobu bez 

státní příslušnosti. Navrženou formulaci lze čísti také ve smyslu, 

že jde i o jinou zemi ze seznamu v příloze II nařízení 539/2001. V 

případě, když by např. Spojené státy americké vydaly 

diplomatický pas státnímu příslušníku Nového Zélandu, dochází 

navrhovanou úpravou pouze k potvrzení úpravy v čl. 1 odst. 2 

nařízení 539/2001. V porovnání s případem, kdy dojde k vydání 

diplomatického pasu státnímu příslušníku např. Pákistánu, kdy 

úpravu v § 1 lze vnímat jako výslovné využití možnosti dané 

nařízením 539/2001. Návrh doporučujeme upravit tak, aby bylo 

zřejmé, o jakou zemi se jedná. 

země uvedené v seznamu v příloze II 

k nařízení Rady (ES) č. 539/2001“. 

 

7 

 

MV  

 

§ 2 odst. 1 

 

Stejně tak je pro slova „území České republiky“ zavedena 

v zákoně o pobytu cizinců legislativní zkratka „území“. Vzhledem 

k výše uvedenému je možné ji využít i v tomto návrhu, což platí i 

pro § 3. 

 

Akceptováno.  

 

8 

 

MV 

 

§ 2 odst. 2 

 

Požadujeme odstavec 2 vypustit. Předkladatel navrhuje držitele 

diplomatických, služebních, zvláštních a úředních pasů vyjmout 

z vízové povinnosti, a to i pro pobyty, jejichž účelem je výdělečná 

činnost. Z důvodu absence hlubší analýzy potencionálních rizik se 

stavíme k této plošné výjimce velmi rezervovaně. I přesto, že 

v konečném důsledku bude postavení osob uvedených v § 1 a osob 

uvedených v § 2 odst. 2 stejné (nebudou podléhat vízové 

povinnosti, ani je-li účelem jejich pobytu na území České 

republiky výdělečná činnost), působí nevyváženě, když vízová 

povinnost uvedená v § 2 odst. 1 je zaváděna pouze pro státní 

příslušníky zemí uvedených v seznamu v příloze II nařízení Rady 

(ES) č. 539/2001. 

 

 

Neakceptováno. 

 

Viz obdobně připomínka č. 4.  

  

 

9 

 

MPSV 

 

§ 2 odst. 2 

 

Na konci textu ustanovení požadujeme nahradit tečku čárkou a 

doplnit text: „a cizinci uvedení v § 98 písm. b), d) až i), k), o), r) 

 

Částečně akceptováno.  
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a § 98a zákona o zaměstnanosti“. 

 

V preambuli č. 5 Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 se uvádí, že 

určení těch třetích zemí, jejichž státní příslušníci podléhají vízové 

povinnosti, a těch, které jsou od ní osvobozeny, se řídí uváženým, 

pro každý případ zvlášť provedeným vyhodnocením rozmanitých 

kritérií, která souvisejí mimo jiné s nedovoleným 

přistěhovalectvím, veřejným pořádkem a bezpečností a s vnějšími 

vztahy Evropské unie s třetími zeměmi, přičemž je také brán zřetel 

na důsledky regionální spojitosti a vzájemnosti. Pro případ, že se 

některá z třetích zemí uvedených v příloze II tohoto nařízení 

rozhodne zavést pro příslušníky jednoho nebo více členských států 

vízovou povinnost, by měl být stanoven mechanismus 

Společenství, který by umožnil uplatnit zásadu vzájemnosti. 

 

Dále v čl. 4 odst. 2 nařízení je uvedeno, že 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. 

 

Cizinci uvedení v ustanovení § 98 zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, spadají do 

kategorie cizinců, u kterých není vyžadováno povolení  

k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta, mají tedy 

tzv. volný přístup na trh práce České republiky.  

 

V této souvislosti upozorňujeme na připravovanou novelu zákona 

o zaměstnanosti, která je součástí senátního tisku 111 (prošla tedy 

řádným připomínkovým řízením a byla konzultována 

s Ministerstvem vnitra), a ve které jsou navrhovány legislativně 

technické úpravy v  ustanoveních § 89 odst. 2 věta první, § 95 

odst. 3, § 100 písm. d) a v § 147c písm. h). Jedná se o sjednocení 

pojmů v rámci zákona o zaměstnanosti, kdy se namísto pojmu 

povolení k pobytu na území České republiky vydané podle zákona 

Doplněn nový odstavec 2, ve kterém 

jsou vyjmenovány činnosti, které se 

pro účely tohoto nařízení nepovažují 

za výkon výdělečné činnosti. 

Následující odstavce jsou 

přečíslovány.  

 

Zvláštní část odůvodnění, k § 3, je 

upravena následovně: „V souladu 

s výkladovým pravidlem uplatňovaným 

Evropskou unií v rámci dohod 

uzavíraných mezi Evropskou unií 

a třetími zeměmi (např. Dohoda mezi 

Evropskou unií   

a Republikou Trinidad a Tobago 

o zrušení vízové povinnosti pro 

krátkodobé pobyty, publikovanou 

v Úředním věstníku Evropské unie, 

L 173/66, dne 3. 7. 2015) 

a v návaznosti na zákon č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, se vymezují 

taxativním způsobem činnosti, které 

nejsou pro účely nařízení považovány 

za výdělečné činnosti, tj. na které se 

nevztahuje vízová povinnost stanovená 

v odst. 1. Jedná se o činnosti, pro 

jejichž výkon není vyžadováno 

povolení k zaměstnání dle citovaného 

zákona o zaměstnanosti, neboť se 

u těchto činností má za to, že nemohou 

ohrozit tuzemský trh práce, v důsledku 

čehož není třeba regulovat i pobyt 

osob vykonávajících tyto činnosti 
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o pobytu cizinců na území České republiky zavádí jednotně pojem 

oprávnění k pobytu na území České republiky [oprávnění k pobytu 

je již dnes použito v § 100 písm. d) a v § 147c odst. 4 písm. h) 

zákona o zaměstnanosti; v těchto ustanoveních se navíc nově 

upřesňuje, že se jedná oprávnění k pobytu na území České 

republiky]. Uvedené zajistí, že držitelé krátkodobých 

a dlouhodobých víz nebudou v právní nejistotě ohledně možnosti 

výkonu práce na základě víz a povolení k zaměstnání, protože 

v současnosti zákon o pobytu cizinců na území České republiky 

odlišuje povolení k pobytu a dlouhodobá a krátkodobá víza. 

Rovněž budou eliminovány problémy, které stávající znění zákona 

o zaměstnanosti působí osobám, které mají volný přístup na trh 

práce a do České republiky cestují pouze na základě cestovního 

dokladu, případně osobám, které pobývají na území České 

republiky (po dobu 90 dnů během jakéhokoliv období 180 dnů) na 

základě oprávnění k pobytu vydaného některým členským státem 

EU. 

 

Pokud by tedy nebylo připravované nařízení upraveno podle 

uplatněné připomínky, bylo by to v rozporu s výše uvedenou 

změnou, která je v legislativním procesu. Zároveň nepovažujeme 

za účelné, aby byly zastupitelské úřady zbytečně administrativně 

zatěžovány z důvodu, že by tito cizinci v případě zájmu o 

krátkodobé zaměstnání České republice museli žádat o krátkodobé 

vízum za účelem zaměstnání. 

 

na území České republiky.“  

 

 

 

10 

 

MV  

 

§ 2 odst. 3 

 

Pokládáme celý odstavec za nadbytečný a navrhujeme jej vypustit, 

případně v odůvodnění rozvést důvody vysvětlující jeho 

potřebnost. 

 

 

Částečně akceptováno.  

 

Doplněna zvláštní část odůvodnění, k 

§ 3 následovně: „Ve čtvrtém odstavci 

se zavádí flexibilní model, kdy se 

výjimka z osvobození od vízové 

povinnosti ve vztahu k státním 
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příslušníkům třetí země nově zařazené 

na seznam v příloze II k nařízení Rady 

(ES) č. 539/2001 použije ode dne 

nabytí účinnosti takového zařazení.   

Na rozdíl od stávající právní úpravy 

nebude zapotřebí při každé změně 

závazných unijních předpisů provést 

korespondující změny v příslušném 

nařízení vlády na vnitrostátní úrovni.“  

 

 

11 

 

MV 

 

§ 2 odst. 4 

 

V souladu se současnou legislativní praxí doporučujeme, aby bylo 

konkretizováno místo, na kterém bude přehled třetích zemí 

zveřejňován, neboť slovní spojení „způsobem umožňujícím 

dálkový přístup“ znamená kdekoliv na internetu. Za vhodnou 

považujeme například formulaci „zveřejňuje na svých 

internetových stránkách“. 

 

 

Akceptováno.  

 

12 

 

MV  

 

§ 2 odst. 4 

 

Doporučujeme slova „včetně dne“ nahradit slovy „ ve kterém 

uvede den“. 

 

 

Akceptováno.  

 

13 

 

MV  

 

§ 3 

 

Upozorňujeme, že navrhovaná legislativní zkratka „OSN“ 

odporuje čl. 44 odst. 2 Legislativních pravidel vlády. 

 

 

Akceptováno.  

 

14 

 

MV 

 

§ 3 odst. 2 

 

Doporučujeme slova „Pro účely tohoto nařízení“ nahradit slovy 

„Pro účely osvobození od vízové povinnosti“ a současně vypustit 

slova „podle odstavce 1“. Taková formulace by měla zajistit 

bezproblémovou aplikaci i v těch případech, kdy sjednaná dohoda 

vylučuje bezvízový styk v případech pobytu za účelem výdělečné 

činnosti. 

 

Akceptováno.  
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MPSV 

 

 

§ 3 odst. 2 

písm. a)  

 

V ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) doporučujeme, aby byl text 

upraven tak, aby bylo zcela nepochybné, že pro všechny cizince 

vykonávající činnost uvedenou v písm. a) musí platit podmínka, že 

výkon této činnosti na území nepřesáhne 7 po sobě jdoucích 

kalendářních dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce- 

současné znění písm. a) může evokovat, že tato časové omezení 

pro výkon činnosti se týká pouze posledně uvedené kategorie (tj. 

osoby, která v České republice zajišťuje dodávky zboží nebo 

služeb nebo toto zboží dodává nebo provádí montáž  na základě 

obchodní smlouvy, případně provádí záruční a opravářské práce). 

Proto navrhujeme formulační upřesnění, např. za slovy 

„opravářské práce“ vložit středník a dále slova „výkon této 

činnosti na území nesmí zároveň přesáhnout 7 po sobě jdoucích 

kalendářních dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce“.  

Formulace ustanovení § 98 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

zaměstnanosti“), takovéto pochybnosti vylučuje. 

 

 

Akceptováno. 

 

15 

 

MPSV 

 

§ 3 odst. 2 

písm. d)  

 

V ustanovení § 3 odst. 2 písm. d) doporučujeme zvážit nahrazení 

slov „novináře akreditovaného“ slovy „osoby akreditované“, 

pokud tedy zamýšlí toto ustanovení korespondovat s ustanovením 

§ 98 písm. h) zákona o zaměstnanosti. Důvodem je to, že pojem 

„osoba“ akreditovaná v oblasti sdělovacích prostředků je širší než 

pojem „novinář“ akreditovaný v oblasti sdělovacích prostředků. 

Novinářem kupříkladu nemusí být kameraman, který bude 

součástí novinářského týmu. Pokud však bude záměrem výjimku z 

vízové povinnosti odvodit pouze z výkladového pravidla 

uplatňovaného Evropskou unií v rámci dohod uzavíraných mezi 

Evropskou unií a třetími zeměmi, které odkazuje pouze na 

„novináře“, je možno navrhované znění ustanovení § 3 odst. 2 

písm. d) ponechat. 

 

 

Akceptováno.  
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16 

 

MV 

 

§ 1, § 2 odst. 1, 

§ 3 

 

V souladu s obvyklou praxí navrhujeme upřesnit, že výjimky 

z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti se 

vztahují pouze na držitele platných cestovních dokladů. 

 

 

 

Akceptováno.  

 

17 

 

MV  

 

§ 4 

 

V souladu s Legislativními pravidly vlády je nutné zrušit i 

pozdější nařízení vlády, která nařízení vlády uvedená v bodech 1 a 

2 měnila. Za tímto účelem požadujeme zrušovací ustanovení 

doplnit o níže uvedené prováděcí právní předpisy: 

 

I. Nařízení vlády č. 156/2007 Sb., kterým se mění nařízení 

vlády č. 273/2004 Sb., o jednostranném zrušení vízové 

povinnosti ve vztahu k Andorrskému knížectví, 

Bolívarovské republice Venezuela, Bolivijské republice, 

Brazilské federativní republice, Guatemalské republice, 

Japonsku, Monackému knížectví, Nikaragujské republice, 

Novému Zélandu, Paraguayské republice, Salvadorské 

republice, San Marinské republice, Svatému Stolci, ke 

Svrchovanému řádu Maltézských rytířů, ke Zvláštní 

administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong, 

ke Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky 

Macao a pro držitele cestovních dokladů Organizace 

spojených národů "Laissez-Passer". 

 

II. Nařízení vlády č. 224/2009 Sb., o zavedení vízové 

povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů 

Kanady a o změně nařízení vlády č. 272/2004 Sb., o 

jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k 

Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům 

americkým. 

 

III. Nařízení vlády č. 16/2014 Sb., kterým se mění nařízení 

 

Akceptováno.  
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vlády č. 272/2004 Sb., o jednostranném zrušení vízové 

povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei 

a Spojeným státům americkým, ve znění nařízení vlády 

č. 224/2009 Sb., a kterým se ruší vízová povinnost pro 

držitele diplomatických a služebních pasů Kanady. 

 

 

 

18 

 

MV  

 

§ 4 

 

V úvodní části ustanovení doporučujeme nahradit slovo „Zrušuje“ 

slovem „Zrušují“. 

 

 

Akceptováno.  

 

19 

 

MV 

 

§ 4 

 

V návaznosti na zásadní připomínku k § 4 navrhujeme v bodu 1 

vypustit slova „, ve znění pozdějších předpisů“ a v bodu 2 slova „, 

ve znění nařízení vlády č. 156/2007 Sb.“ 

 

 

Akceptováno.  

 

20 

 

MV  

 

§ 4, § 5 

 

Ze stávajících nařízení vlády je osvobození od vízové povinnosti 

po dobu služebního přidělení převzato pouze ve vztahu k 

držitelům platných diplomatických a služebních pasů Svatého 

Stolce, diplomatických pasů Svrchovaného řádu Maltézských 

rytířů a držitelům platných cestovních dokladů Organizace 

spojených národů „Laissez-Passer“. Z předloženého materiálu 

není zřejmé, proč obdobné ustanovení nebylo převzato i v 

některých dalších relacích (např. Japonsko). 

 

 

Neakceptováno – vysvětleno.  

 

Jak je vysvětleno ve zvláštní části 

odůvodnění k § 4 návrhu nařízení 

vlády, jedná se v případě držitelů 

diplomatických, služebních, úředních 

nebo zvláštních pasů OSN, 

Svrchovaného řádu Maltézských rytířů 

a Svatého stolce o případy 

jednostranného zrušení vízové 

povinnosti ze strany ČR, a to vůči 

subjektům mezinárodního práva, které 

nejsou zahrnuty do seznamu v příloze 

II nařízení Rady (ES) č. 539/2001. 

Z tohoto důvodu musí být tyto 

subjekty explicitně vyjmenovány 

v nařízení vlády.  
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V případě zemí uvedených na 

seznamu v příloze II nařízení Rady 

(ES) č. 539/2001, např. Japonsko, 

vyplývá osvobození od vízové 

povinnosti přímo z nařízení Rady (ES) 

č. 539/2001. 

 

21 

 

ÚV-

KOM 

 

k odůvodnění 

 

V části odůvodnění, která hodnotí slučitelnost návrhu s právem 

EU, je nutno potvrdit soulad návrhu s právem EU jako celkem.  

 

 

Akceptováno.  

  

ÚV-

KOM 

 

k odůvodnění 

 

Předkladatel nesplnil povinnost uvést v odůvodnění důvody pro 

uplatnění požadavků nad rámec požadavků stanovených předpisy 

EU ve smyslu usnesení vlády ze dne 25. ledna 2016 č. 64, k 

aktualizaci Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a 

zaměstnanosti České republiky pro rok 2016 a další, a to zejména 

ve vztahu k následujícím ustanovením předpisu EU: 

 čl. 4 odst. 1 písm. a) 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 (dále jen 

„nařízení 539/2001“), 

 čl. 4 odst. 1 písm. f) nařízení 539/2001, 

 čl. 4 odst. 3 nařízení 539/2001. 

 

 

Akceptováno.  

 

Doplněna obecná část odůvodnění, 

bod 3, odst. 3 následovně: „Výjimka 

z vízové povinnosti a z osvobození od 

vízové povinnosti se uplatňuje 

v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) a čl. 4 

odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 

539/2001, a to z důvodu ochrany 

pracovního trhu České republiky 

preventivní kontrolou vykonávanou 

v rámci regulace vstupu na území.“. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAN5ECDYJ)



Stránka 15 (celkem 16) 

 

22 

 

 MPSV 

 

k odůvodnění, 

str. 2 bod 3   

a str. 4 věta 

odůvodňující   

§ 3 

 

Doporučujeme upravit větu „Výjimka z vízové povinnosti a z 

osvobození od vízové povinnosti se uplatňuje v souladu s čl. 4 

odst. 1 písm. a) a čl. 4 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 539/2001, a to 

z důvodu ochrany pracovního trhu České republiky preventivní 

kontrolou vykonávanou v rámci regulace vstupu na území.“ 

následovně: „Výjimka z vízové povinnosti a z osvobození od 

vízové povinnosti se uplatňuje v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) a 

čl. 4 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 539/2001, a to z důvodu 

nutnosti preventivní kontroly osob vykonávané v rámci regulace 

jejich  vstupu na území, pokud účelem pobytu těchto osob na 

území je výdělečná činnost.“ 

Ve stejném smyslu by měla být upravena i věta na str. 4 

odůvodňující ustanovení § 3: „Této výjimky z osvobození od 

vízové povinnosti se na základě zmocnění čl. 4 odst. 3 tohoto 

nařízení využívá v souladu s jeho účelem k ochraně trhu práce 

České republiky.“ Tuto větu doporučujeme upravit následovně: 

„Této výjimky z osvobození od vízové povinnosti se na základě 

zmocnění čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení využívá v souladu s jeho 

účelem provádět preventivní kontroly osob vykonávané v rámci 

regulace jejich  vstupu na území, pokud účelem pobytu těchto 

osob na území je výdělečná činnost.“ 

  

Jako důvod uvádíme, že uplatnění výjimky, které mohou členské 

státy podle čl. 4 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 539/2001 přijmout, 

nelze generálně odůvodnit pouze ochranou trhu práce. Vzhledem k 

tomu, že v České republice probíhá ochrana trhu práce na základě 

povolovacího režimu podle zákona o zaměstnanosti, přičemž u 

některých kategorií cizinců vykonávajících výdělečnou činnost 

není žádné z povolení k výkonu práce potřeba, mělo by uplatnění 

výjimky být odůvodněno jinak (např. nutností preventivního 

prověření konkrétních osob vstupujících na území za účelem 

výkonu výdělečné činnosti na území). Při žádosti o udělení víza 

 

Akceptováno.  
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totiž nebude kontrolováno, zda bude či nebude docházet k 

ohrožení trhu práce, pouze bude prověřována konkrétní osoba, 

jejíž účelem pobytu na území je výkon výdělečné činnosti. 

Udělení víza samo o sobě nemůže zaručit, že daný cizinec bude 

vykonávat výdělečnou činnost v souladu s právními předpisy 

České republiky.  

 

23 

 

ÚV-

KOM 

 

k implementaci 

 

 

 

Je nutno v souladu s čl. II odst. 1 Přílohy č. 5 LPV implementační 

ustanovení návrhu podtrhnout a opatřit celexovým číslem.  

 

 

Akceptováno.  

 

24 

 

ÚV-

KOM 

 

k rozdílové 

tabulce 

 

 

Je nutno v souladu s čl. II odst. 2 Přílohy č. 5 LPV návrh doplnit o 

rozdílovou tabulku. 

 

 

Akceptováno.  

 

25 

 

ÚV-

KOM 

 

ke srovnávací 

tabulce 

 

Je nutno v souladu s čl. 6a Metodických pokynů vypracovat k 

nařízení 539/2001 srovnávací tabulku, jelikož část tohoto nařízení 

bude nově implementována. 

 

 

Akceptováno.  

V Praze dne 7. 6. 2017  

Vypracoval: Z. Slováková (Ř OPL), V. Davidová (OPL), J. Karešová (VO)                           Podpis: 
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