
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví územní obvody zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zahraničních věcí dne 18. července 

2019, s termínem dodání stanovisek do 25. července 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

vnitra 

1. K § 2 – účinnosti  

Připomínáme, že § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o 

Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění 

pozdějších předpisů, podmiňuje nabytí účinnosti právního 

předpisu již dnem jeho vyhlášení naléhavým obecným 

zájmem. Čl. 53 odst. 1 Legislativních pravidel vlády pak 

uvádí, že stanovení počátku nabytí účinnosti dnem 

vyhlášení právního předpisu lze navrhnout výjimečně, kdy 

obecný zájem musí být specifikován v odůvodnění. Podle 

našeho názoru na existenci obecného zájmu nelze usuzovat 

z pouhého konstatování, že prováděný zákon nabývá 

účinnosti dne 31. července 2019. Doporučujeme zachovat 

standardní patnáctidenní legisvakanční dobu, nebo 

odůvodnění posílit.  

Akceptováno.  

 

Do návrhu byla promítnuta standardní patnáctidenní legisvakanční 

lhůta. 

2. K příloze návrhu vyhlášky 

Upozorňujeme, že příloha je součástí právního předpisu, 

viz čl. 29 odst. 1 Legislativních pravidel vlády. Text 

přílohy se uvádí za textem právního předpisu 

na samostatné stránce či stránkách. Doporučujeme tedy 

Akceptováno. 

 

Příloha byla formálně spojena s návrhem vyhlášky. 
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přílohu spojit se samotným návrhem vyhlášky a neuvádět ji 

v samostatném dokumentu.  

3. K příloze návrhu vyhlášky 

Navrhujeme v materiálu upřesnit odkaz na „programy 

schválené vládou“. Doporučujeme vyjít z vymezení 

legislativní zkratky uvedené v § 42g odst. 5 zákona 

o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 

některých zákonů a v odůvodnění užívat sousloví 

„programy schválené vládou za účelem dosažení 

ekonomického nebo jiného významného přínosu pro 

Českou republiku dle zákona č. 326/1999 Sb. (dále jen 

„vládní programy“)“. V návaznosti doporučujeme 

formulační úpravu obdobně provést i v příloze navrhované 

vyhlášky (ve sloupci „Poznámky“). 

 

Akceptováno. 

 

V souladu s čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády bylo 

v návrhu vyhlášky (resp. v příloze) využito legislativní zkratky 

zavedené ustanovením § 42g odst. 5 zákona č. 326/1999 Sb. 

V návaznosti na výše uvedené byla obdobná úprava provedena 

v odůvodnění. 

 4. K odůvodnění 

Doporučujeme v odůvodnění vyjasnit vztah § 169g odst. 1 

a § 169g odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců 

na území České republiky a o změně některých zákonů, ve 

znění zákona č. 176/2019 Sb., v případě občanů států 

uvedených v příloze vyhlášky č. 429/2010 Sb., stanovící 

výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo 

povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském 

úřadu, kteří výjimku z pravidel určení místní příslušnosti 

zastupitelského úřadu podle § 169g odst. 1 mají. 

Doporučujeme postavit najisto, zda se na tyto cizince 

vztahuje ustanovení § 169g odst. 2 předmětného zákona 

(viz např. občané Spojených států amerických). 

Vysvětleno. 

 

Ustanovení § 169g odst. 2 upřesňuje specifické případy, kdy se ve 

„státě podle odstavce 1“ nachází více zastupitelských úřadů České 

republiky, přičemž je zřejmé, že obecná výjimka uvedená v § 

169g odst. 1 in fine se uplatní v případě obou ustanovení. MZV se 

v kontextu vznesené připomínky nicméně domnívá, že vztah mezi 

oběma ustanoveními prováděného zákona by neměl být 

vyjasňován prováděcí vyhláškou či doprovodnými materiály k ní, 

a proto preferuje ponechání odůvodnění ve stávajícím znění. 

V Praze 13. září 2019 

Vypracoval: Mgr. Jiří Šlais Podpis: 
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