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III. 

Odůvodnění 

I. Obecná část 

a) vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 

Navrhovaná novela vyhlášky 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, se předkládá na základě 

úkolu č. 1/19/1 „Pravidelně provádět analýzu seznamu letištních průjezdních víz a přezkumu 

států, které jsou v seznamu uvedeny“ stanoveného Zprávou o plnění Národního 

schengenského plánu k 31. prosinci 2015, schválenou usnesením vlády ze dne 11. května 

2016 č. 420. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech 

(vízový kodex) stanoví dle článku 3 v příloze IV seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci 

musí mít letištní průjezdní vízum.  

Členské státy mohou v naléhavých případech hromadného přílivu nelegálních přistěhovalců 

v souladu s článkem 3 odst. 2 vízového kodexu vůči státním příslušníkům jiných třetích zemí, 

než jsou třetí země uvedené na společném seznamu, zavést povinnost mít letištní průjezdní 

vízum, pokud tranzitují přes mezinárodní letiště na území členských států (tzv. národní 

seznam). Součástí tohoto seznamu jsou i Kyrgyzstán a Turkmenistán. 

Ministerstvo vnitra navrhuje zrušit povinnost mít letištní průjezdní vízum pro státní 

příslušníky Kyrgyzstánu a Turkmenistánu. Na základě analýzy bezpečnostního a migračního 

vývoje s využitím příslušných statistických údajů bylo shledáno, že opatření pro tyto státní 

příslušníky již není v souladu s čl. 3 odst. 2 vízového kodexu, který umožňuje požadovat 

letištní průjezdní vízum pouze v naléhavých případech hromadného přílivu nelegálních 

přistěhovalců. Z hlediska dalších zemí uvedených na národním seznamu přetrvává důvodná 

obava, že zrušení požadavku by mělo negativní migrační důsledky pro Českou republiku, 

a z těchto důvodů jsou na seznamu ponechány. 

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, projednalo návrh na změnu se 

zástupci Ministerstva zahraničních věcí dne 25. dubna 2019, za přítomnosti zástupců Policie 

ČR, Bezpečnostní informační služby a po konzultaci s Úřadem pro zahraniční styky 

a informace. 

Zároveň se navrhuje uvést použité názvy zemí v příloze vyhlášky do souladu s číselníkem 

zemí (CZEM) vydávaným Českým statistickým úřadem. V příloze jsou uvedeny plné názvy 

zemí, které v některých případech (např. Libyjská arabská lidová socialistická džamáhírie) 

neodpovídají současným oficiálním názvům zemí. Namísto plného názvu země se navrhuje 

použít název zkrácený, čímž se předejde nutnosti aktualizace vyhlášky v případě změny 

plného názvu některé ze zemí uvedených v příloze. 
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b) zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, 

včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navržená právní úprava je v souladu se zákonem o pobytu cizinců, k jehož provedení je 

určena. Účinnost této vyhlášky se navrhuje na 1. … 2019. (Účinnost bude stanovena 

v závislosti na dalším průběhu legislativního procesu. Pravděpodobným se jeví nabytí 

účinnosti v průběhu měsíce října nebo od 1. listopadu roku 2019.) 

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 jeho rozsah jsou dány zákonem o pobytu 

cizinců). 

 

c) zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

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. 

 

d) zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Viz vyjádření uvedené výše pod písmenem a). 

 

e) 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 

Nepředpokládají se žádné reálné hospodářské a finanční dopady navrhované právní úpravy 

na veřejné rozpočty. Zrušením požadavku mít letištní průjezdní vízum lze očekávat minimální 

dopad na činnost příslušných zastupitelských úřadů České republiky, s ohledem na nulový 

počet žádostí o letištní průjezdní víza státních příslušníků Kyrgyzstánu a Turkmenistánu 

v minulém roce. 

Z hlediska dopadu na podnikatelské prostředí se na letecké společnosti již nebude vztahovat 

zákaz dopravit státní příslušníky Kyrgyzstánu a Turkmenistánu na území České republiky 

bez letištního tranzitního víza a s tím spojené sankce. 

Dopady sociální a dopady na životní prostředí nejsou očekávány. 
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f) zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná úprava nebude mít v uvedených oblastech žádné dopady. 

 

g) zhodnocení dopadů návrhu ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů  

Osobní údaje shromážděné v souvislosti s rozhodnutím o udělení letištního průjezdního víza 

budou uchovávány po dobu 5 let od ukončení platnosti uděleného víza, dle platných 

ustanovení vízového kodexu, nařízení č. 767/2008 (o vízovém informačním systému) 

a rozhodnutí Rady 2008/633/SVV (o konzultačním přístupu určených orgánů členských států 

a Europolu do Vízového informačního systému pro účely prevence, odhalování a vyšetřování 

teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů). Tyto údaje budou přístupné 

orgánům zapojeným do rozhodování o vízové žádosti, a v odůvodněných případech orgánům 

vymáhání práva. 

 

h) zhodnocení dopadů návrhu na korupční rizika a zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo 

obranu státu. 

Tato změna nevytváří nová korupční rizika.  

Na základě analýzy bezpečnostního a migračního vývoje s využitím příslušných statistických 

údajů nebyl identifikován potenciální negativní dopad na bezpečnost a obranu státu.  

 

II. Zvláštní část 

 

K čl. I  

V souladu s výsledky provedené analýzy se navrhuje ze stávajícího národního seznamu 

vyjmout Kyrgyzstán a Turkmenistán.  

Zároveň se navrhuje uvedení použitých názvů zemí do souladu s číselníkem zemí (CZEM) 

vydávaným Českým statistickým úřadem, a to za použití zkráceného názvu zemí. 

 

K čl. II 

Účinnost této vyhlášky se navrhuje na 1. … 2019. (Účinnost bude stanovena v závislosti 

na dalším průběhu legislativního procesu. Pravděpodobným se jeví nabytí účinnosti v průběhu 

měsíce října nebo od 1. listopadu roku 2019.) 

Datum nabytí účinnosti bude brát v úvahu patřičnou legisvakanční lhůtu nutnou 

pro seznámení cestující veřejnosti a leteckých dopravců se zrušením vízové povinnosti 

v tranzitním prostoru a pro adaptaci činnosti zastupitelských úřadů ČR v zahraničí.  
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