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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

1. Vysvětlení nezbytnosti právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila dne 18. června 2019 souhlas 

s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 

republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony. Návrh byl následně dne 4. července 2019 podepsán prezidentem republiky 

a v návaznosti na předpokládaný průběh dalších nezbytných kroků se očekává, že, s výjimkou 

vybraných ustanovení, nabude účinnosti dne 31. července 2019, a to pod č. 176/2019 Sb. 

Uvedená novela svým bodem 193 doplňuje v ustanovení § 182 zákona č. 326/1999 Sb. nový 

odstavec 3, jímž ukládá Ministerstvu zahraničních věcí povinnost stanovit vyhláškou územní 

obvod zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu. Tato úprava 

navazuje jak na stávající ustanovení § 169g (nově odstavec 1), tak zejména na nové 

ustanovení § 169g odst. 2 tohoto zákona, podle kterého má cizinec v případech, kdy má Česká 

republika v daném státě více zastupitelských úřadů, povinnost podat žádost o udělení 

dlouhodobého víza a žádost o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu pouze 

na tom zastupitelském úřadu, v jehož územním obvodu má poslední bydliště.  

Předkládaný návrh vyhlášky proto v příloze uvádí seznam zastupitelských úřadů, které podle 

§ 16 odst. 1 písm. l) zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů 

(zákon o zahraniční službě), vykonávají činnost ve věcech udělování víz a povolování pobytu 

cizinců, a stanoví jejich územní obvod pro účely plnění této činnosti.  

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Návrh vyhlášky je plně v souladu se zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 

České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, i se zmocněním 

uvedeným v ustanovení § 182 odst. 3 návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., 

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

předpisů, a další související zákony. 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie, pokud se na vztahy, jež mají být předmětem právní úpravy, vztahují 

Navrhovaná vyhláška není transpozičním předpisem, je pouze předpisem technického 

charakteru k provedení ustanovení zákona č. 326/1999 Sb.  
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Předkládaný návrh vyhlášky je slučitelný s právem Evropské unie. 

4. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

a dopady na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné 

rozpočty. Nevyvolá dopady na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady ani 

dopady na spotřebitele, na oblast rovnosti mužů a žen, na specifické skupiny obyvatel, na 

sociálně slabé ani na osoby se zdravotním postižením či národnostní menšiny. 

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádný dopad na životní prostředí. 

5. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  

Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace ani 

ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

6. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navrhovaná právní úprava nezasahuje do oblasti ochrany soukromí a osobních údajů.  

7. Zhodnocení korupčních rizik 

S navrhovanou právní úpravou není spojen nárůst korupčních rizik.  

8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu  

Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady na bezpečnost a obranu státu.  

9. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadu regulace podle obecných zásad 

Hodnocení dopadů regulace bylo provedeno v rámci RIA k novele zákona č. 326/1999 Sb. 

Z tohoto důvodu a s ohledem na skutečnost, že předkládaný návrh vyhlášky je toliko realizací 

zákonného požadavku na stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely 

podávání žádostí o pobytová oprávnění, stanovila ministryně spravedlnosti a předsedkyně 

Legislativní rady na žádost ministra zahraničních věcí svým dopisem čj. 22063/2019-OVL ze 

dne 1. července 2019, že se k návrhu neprovede hodnocení dopadů regulace podle obecných 

zásad. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST  

K § 1  

Ustanovení § 1 navrhované vyhlášky uvádí, že územní obvody zastupitelských úřadů pro 

účely podávání žádostí o pobytová oprávnění jsou stanoveny v příloze k vyhlášce. 

K § 2  

Ustanovení § 2 stanoví nabytí účinnosti vyhlášky na den jejího vyhlášení, a to s ohledem na 

skutečnost, že novela zákona č. 326/1999 Sb. by měla nabýt účinnosti již dne 31. července 

2019. 

K příloze vyhlášky 

Příloha návrhu vyhlášky obsahuje seznam zastupitelských úřadů, které podle § 16 odst. 1 

písm. l) zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon 

o zahraniční službě), vykonávají činnost ve věcech udělování víz a povolování pobytu 

cizinců, a stanoví jejich územní obvod. Vzhledem ke skutečnosti, že v některých případech 

není daná konzulární působnost vykonávána pro území celého státu, ale pouze pro jeho 

určitou územní část, jsou územní obvody stanoveny formou jmenného výčtu správních celků 

v rámci územního uspořádání daného státu. Výjimkou jsou zastupitelské úřady na 

území Ukrajiny, které mají působnost rozdělenou nejen na územní oblasti, ale i na jednotlivé 

vládou schválené programy (§ 42g odst. 5 zákona č. 326/1999 Sb.), v rámci kterých pak 

pokrývají celé území státu. Toto rozdělení vychází z personálních, odborných a kapacitních 

možností daných zastupitelských úřadů; jednotlivé vládou schválené programy mají svá 

specifika a jejich rozložení mezi úřady je nezbytné za účelem maximálního zefektivnění 

činnosti, zrychlení procesu a zajištění transparentního řízení jak pro vízové žadatele, tak pro 

zvoucí subjekty. Druhou výjimkou jsou územní obvody Velvyslanectví České republiky 

v Bagdádu, Velvyslanectví České republiky v Damašku a Velvyslanectví České republiky 

v Kábulu, jejichž místní příslušnost je s ohledem na vnitropolitickou situaci v daných zemích 

omezena na držitele diplomatických či služebních pasů, případně na držitele jiných cestovních 

dokladů žádajících o udělení víza z důvodů humanitárních či národního zájmu. Tato 

skutečnost je zaznamenána ve třetím sloupci přílohy. 
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