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III. 
Odůvodnění 

 
 
I/ Obecná část: 
 
A/ Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 
 
 
1. Důvod předložení 
 
1.1 Název: 
Vyhláška č. ……./2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh 
cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České 
republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
1.2 Identifikace problému; cílů, kterých má být dosaženo; rizik spojených s nečinností: 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech 
(vízový kodex) v článku 3 odst. 1 stanovuje pro státní příslušníky třetích zemí uvedených 
v příloze IV (tzv. společný seznam) povinnost mít letištní průjezdní vízum pro průjezd 
přes tranzitní prostory mezinárodních letišť na území členských států. V naléhavých 
případech hromadného přílivu nelegálních přistěhovalců pak mohou členské státy v souladu 
s článkem 3 odst. 2 vízového kodexu od státních příslušníků jiných třetích zemí, než jsou třetí 
země uvedené na společném seznamu, požadovat, aby měli letištní průjezdní víza, pokud 
projíždějí tranzitními prostory mezinárodních letišť na území členských států (tzv. národní 
seznam). O takovém opatření jsou členské státy povinny informovat Evropskou komisi, která 
každoročně národní seznamy přezkoumává a posuzuje, zda by některý z těchto států neměl 
být zařazen na tzv. společný seznam. 

Ministerstvo vnitra podle § 182 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců 
na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „zákon o pobytu cizinců“), stanovilo po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí 
vyhláškou č. 428/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, seznam států, jejichž státní občané 
nebo cizinci, kteří jsou držiteli cestovních dokladů vydaných těmito státy, mohou pobývat 
v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě 
uděleného letištního průjezdního víza. 

Na základě ustanovení čl. 3 odst. 2 vízového kodexu je nezbytné každoročně notifikovat 
případné změny v národním seznamu letištních průjezdních víz Evropské komisi. 

Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra provedl revizi stávajícího seznamu tak, 
aby případné změny národní legislativy vstoupily v platnost dříve, než bude znovu nutno 
informovat Evropskou komisi o provedených změnách. Konkrétně je navrhováno vyřadit 
z okruhu třetích zemí, jejichž státní příslušníci mohou pobývat v tranzitním prostoru 
mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního 
průjezdního víza, následující státy: Čadskou republiku, Maliskou republiku, 
Mauritánskou islámskou republiku a Nigerskou republiku. S tímto návrhem souhlasí 
odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra, odbor konzulárních koncepcí a metodiky 
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Ministerstva zahraničních věcí, Ředitelství služby cizinecké policie Policie České republiky, 
Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace. 

Bylo konstatováno, že z hlediska migračních a bezpečnostních rizik není v současnosti 
ponechání výše uvedených států na předmětném národním seznamu nutné. 
 
 
2. Návrh variant řešení 
 
2.1 varianta č. 1: „nulová“ 
Tato varianta spočívá v ponechání současného stavu, kdy jsou Čadská republika, Maliská 
republika, Mauritánská islámská republika a Nigerská republika uvedeny na seznamu států, 
jejichž státní občané nebo cizinci, kteří jsou držiteli cestovních dokladů vydaných těmito 
státy, mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky 
pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza.  

 
2.2 varianta č. 2 
Varianta č. 2 spočívá v zohlednění výsledku posouzení nezbytnosti vyžadovat letištní 
průjezdní vízum, které pro pobyt v tranzitním prostoru mezinárodního letiště musí mít cizinci 
uvedení v příloze vyhlášky č. 428/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Varianta se 
provede vyjmutím Čadské republiky, Maliské republiky, Mauritánské islámské republiky 
a  Nigerské republiky z této přílohy. 
 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů všech variant: 
Vydání vyhlášky, která naplní cíle uvedené v bodě 1.2, nepředpokládá žádné finanční 
náklady, ale ani přínosy. V roce 2014 nebyly na zastupitelských úřadech České republiky 
podány žádné žádosti o udělení letištního průjezdního víza držitelů cestovních dokladů 
dotčených států. Vzhledem ke geografické poloze a skladbě letů směřovaných do  České 
republiky nelze v dalším období předpokládat častější využívání tranzitního prostoru 
mezinárodních letišť České republiky ze strany držitelů cestovních dokladů výše uvedených 
států. 

Pro úplnost se uvádí, že poplatek za podání žádosti o udělení víza stanovený vízovým 
kodexem činí 60 EUR. 

Se zřetelem k výše uvedenému lze konstatovat, že navrhovaná změna nebude mít dopad 
na státní rozpočet. 
 
3.2 Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na ostatní 
veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky a sociální dopady: 
Nepředpokládají se žádné reálné hospodářské a finanční dopady navrhované právní úpravy 
na  ostatní veřejné rozpočty nebo na podnikatelské prostředí České republiky a stejně tak 
nebude mít navrhovaná změna jakékoliv sociální dopady. 
 
3.3 Konzultace: 
Předmětná záležitost byla projednána se zástupci odboru bezpečnostní politiky Ministerstva 
vnitra, odboru konzulárních koncepcí a metodiky Ministerstva zahraničních věcí, Ředitelství 
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služby cizinecké policie Policie České republiky, Bezpečnostní informační služby a Úřadu 
pro zahraniční styky a informace. Výše zmíněné útvary s vyřazením dotčených států vyslovily 
souhlas. 
 
 
4. Dopady navrhované úpravy ve vztahu k zákazu diskriminace, k ochraně soukromí 
a osobních údajů a korupčních rizik 
Navrhovaná úprava nebude mít do uvedených oblastí žádné dopady. 
 
 
5. Návrh řešení 
 
5.1 Závěrečné shrnutí: 
Varianta č. 1 („nulová“) by nezohledňovala výsledky analýz a nenaplňovala cíle uvedené 
v bodě 1.2 tohoto odůvodnění.  
 
5.2 Kontakty: 
 
Osoba, která zpracovala závěrečnou zprávu RIA: 

Mgr. Pavla Tichá 
odbor azylové a migrační politiky MV ČR 
pavla.ticha@mvcr.cz 
 
 
B/ Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem o pobytu cizinců, k jehož 
provedení je navržena, s ústavním pořádkem České republiky, s mezinárodními 
smlouvami a s předpisy Evropské unie 
 
Navržená právní úprava je v souladu se zákonem o pobytu cizinců, k jehož provedení je 
určena. 

Navržená právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Vychází ze zásad 
uvedených v Ústavě České republiky a Listině základních práv a svobod, zejména ze zásady 
zákonnosti (ukládání povinností jen na základě zákona) a ze zásady zákonného výkonu 
veřejné moci (zmocnění k vydání vyhlášky a její rozsah jsou dány zákonem o pobytu cizinců). 

Navržená vyhláška není v rozporu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika 
vázána, ani s předpisy Evropské unie, s judikaturou soudních orgánů Evropské unie, ani 
s obecnými právními zásadami práva Evropské unie.  

Navržená vyhláška svým obsahem navazuje na článek 3 odst. 2 vízového kodexu, který 
umožňuje členským státům v naléhavých případech hromadného přílivu nelegálních 
přistěhovalců stanovit seznam států neuvedených na společném seznamu, od jejichž státních 
příslušníků může členský stát požadovat, aby měli letištní průjezdní víza, pokud projíždějí 
tranzitními prostory mezinárodních letišť na území tohoto členského státu (tzv. národní 
seznam). Navržená právní úprava je revizí národního seznamu České republiky. 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9V5BZAYI)



 4 

II. Zvláštní část 
 
K článku I  
K bodu 1 a 2 

Jde o legislativně technické úpravy. Návrh reaguje na skutečnost, že ke dni 1. prosince 2009 
Evropská unie nahradila Evropské společenství a stala se jeho nástupkyní. 
Ve vyhlášce dosud užívaný pojem „právní předpis“ bude v souladu s analogickou aplikací 
čl. 48 odst. 2 Legislativních pravidel vlády nahrazen pojmem, „přímo použitelný předpis“, 
který je užíván, odkazuje-li vnitrostátní právní předpis na nařízení jako na jeden z formálních 
pramenů práva Evropské unie.  
Navrhovaná změna poznámky pod čarou č. 1 zohledňuje skutečnost, že nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) bylo již 
několikrát novelizováno.  

K bodu 3 

Platné znění přílohy vyhlášky obsahuje názvy států, které již zcela neodpovídají současným 
oficiálním názvům dotčených zemí (např. Libyjská arabská lidová socialistická džamáhírie). 
Předkladatel proto zvažoval, zda ponechá názvy států v dosavadním znění (varianta č. 1, 
„nulová varianta“), provede při této novelizaci vyhlášky aktualizaci názvů států, jejichž 
oficiální název se změnil (varianta č. 2), nebo zda názvy všech států uvedených v příloze 
vyhlášky propříště uvede ve zkrácené podobě (varianta č. 3).  
Varianta č. 1 (nulová varianta) byla předkladatelem odmítnuta jako nevhodná. Ministerstvo 
vnitra jako ústřední orgán státní správy ve věci cestovních dokladů, povolování pobytu 
cizinců a postavení uprchlíků má aktuální informace o změnách oficiálních názvů států, 
a proto není vhodné, aby jím vydaná vyhláška tyto změny nereflektovala. 
Varianta č. 2 (aktualizace 5 názvů států, jejichž oficiální název se liší od názvu uvedeného 
v platném znění přílohy) sice odstraní zjištěný nesoulad, nezabrání však riziku, že názvy států 
uvedené v příloze budou v průběhu let opět zastarávat.  
Z tohoto důvodu se předkladatel rozhodl pro variantu č. 3 a přistoupil k úpravě textu celé 
přílohy. Dosud užívané oficiální názvy států (víceslovné) budou nahrazeny „zkrácenými 
názvy států“ (zpravidla jednoslovnými). Výhodou tohoto řešení je, že při částečné změně 
názvu některého státu nebude nutné v zájmu zachování aktuálnosti provádět dílčí novelizace 
této vyhlášky. Dle názoru předkladatele nebude užitím zkrácených názvů snížena právní 
jistota adresátů této normy. Obdobná metoda (uvádění zkrácených názvů států) je užita 
i v přímo použitelných předpisech Evropské unie, např. právě v příloze č. IV nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový 
kodex). Zkrácené názvy v příloze uvedených států byly převzaty ze „Seznamu jmen států 
a jejich územních částí“ sestaveného Názvoslovnou komisí Českého úřadu zeměměřičského 
a katastrálního.  
 
V souladu s výsledky provedené analýzy, na kterou je odkazováno v obecné části odůvodnění, 
byly ze stávajícího národního seznamu pro nedůvodnost vyřazeny tyto státy: Čadská 
republika, Maliská republika, Mauritánská islámská republika a Nigerská republika. Nové 
znění přílohy tyto 4 státy neuvádí. 

K článku II 

Účinnost je navržena tak, aby změna byla realizována v co možná nejkratším termínu 
a při dodržení standardních zásad legislativního procesu. 
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