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VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, 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 

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra vnitra dne 6. září 2019, s termínem dodání 
stanovisek do 27. září 2019.  

K materiálu nebyly uplatněny žádné zásadní připomínky. 
 
Způsob zohlednění doporučujících připomínek je uveden v následující tabulce: 
 

odbor 
kompatibility 
Úřadu vlády 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají 
zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 
2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v platném znění. 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
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 
je vydávána v přímé návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. 
července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex), v platném znění, konkrétně čl. 3 a přílohu 
IV. 
 
Závěr: 
Návrh vyhlášky je s právem EU plně slučitelný. 

Vzato na vědomí. 

 

Na souvislost 
s vyhlášky 
s vízovým kodexem 
je v materiálu 
upozorňováno. 
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odbor 
kompatibility 
Úřadu vlády 

Připomínky a případné návrhy změn:  

Odbor kompatibility k návrhu neuplatňuje z hlediska slučitelnosti s právem EU žádné věcné připomínky.  

Nad rámec posuzování slučitelnosti upozorňujeme, že přiložené platné znění vyhlášky není aktuální. 
Navrhujeme upravit. 

 

Akceptováno. 

Platné znění (§ 1 
a 2) vyhlášky bylo 
aktualizováno dle 
platné právní 
úpravy. 

Český 
statistický 
úřad 

Připomínka doporučující: 
Český statistický úřad doporučuje zvážit znění vět, v nichž je odkazováno  
na Číselník zemí (CZEM) a provedení jejich jazykové korektury. 
 
Odůvodnění: 
 
Materiál zejména v Předkládací zprávě a RIA odůvodňuje návrh nové právní úpravy potřebou uvést do 
souladu přílohu vyhlášky s Číselníkem zemí (CZEM) vydávaným ČSÚ a případným omezením nutnosti 
aktualizovat znění vyhlášky v případě změny názvu země v tomto číselníku.  

ČSÚ upozorňuje na skutečnost, že součástí Číselníku zemí (CZEM) jsou také zkrácené názvy zemí. Lze 
předpokládat, že při změně názvu země dochází také ke změně jejího zkráceného názvu a následně k 
rozdílům znění přílohy CZEM a přílohy novelizované vyhlášky.  

Navrhuje se proto upravit text Odůvodnění, RIA a Překládací části vypuštěním věty: „čímž se předejde 
nutnosti aktualizace vyhlášky v případě změny plného názvu některé ze zemí uvedených v příloze.“ 

Akceptováno. 

Citovaná věta byla 
v celém materiálu 
vypuštěna. 

 
V Praze dne 8. října 2019          Ing. Mgr. Vlastimil Jirouš 
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