
7 
 

III. 

ODŮVODNĚNÍ 

 

 

I. OBECNÁ ČÁST 
 

1. Vysvětlení nezbytnosti právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů 

Ustanovení § 182 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 176/2019 Sb., ukládá Ministerstvu 
zahraničních věcí povinnost stanovit vyhláškou územní obvod zastupitelských úřadů pro účely 
podávání žádostí o oprávnění k pobytu. Tato úprava navazuje na ustanovení § 169g odst. 2 
uvedeného 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.  

Na základě tohoto ustanovení byla přijata vyhláška č. 233/2019 Sb., o stanovení územních 
obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu. Příloha této 
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 pro účely plnění této činnosti.  

Vzhledem k tomu, že od nabytí účinnosti vyhlášky č. 233/2019 Sb. již došlo či do přijetí 
vyhlášky ještě dojde k několika změnám v obvodech zastupitelských úřadů, pokud jde o místní 
příslušnost zastupitelského úřadu k přijetí žádosti o oprávnění k pobytu, je třeba aktualizovat 
přílohu k vyhlášce tak, aby údaje v ní uvedené odpovídaly aktuálnímu stavu výkonu pobytové 
agendy na zastupitelských úřadech. 

V zájmu zachování přehlednosti právní úpravy se navrhuje původní vyhlášku č. 233/2019 Sb. 
zrušit a nahradit ji vyhláškou novou, a to s účinností k 15. 2. 2020. Důvodem pro odchýlení se 
od zákonem předvídané účinností právních předpisů k 1. lednu nebo k 1. červenci kalendářního 
roku je naléhavý obecný zájem spočívající v nutnosti legislativního zakotvení změn ve výkonu 
vízové agendy, které navazují na předem nepředvídatelné okolnosti zahraničně-politického 
charakteru a nelze je realizovat toliko 2 x za kalendářní rok. Jedná se současně o zvlášť 
výjimečný případ předvídaný v ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů 
a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
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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 tohoto zákona. 

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.  

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. 
přijaté pod č. 176/2019 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 
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dopisem čj. 41081/2019-UVCR ze dne 12. prosince 2019, že se k návrhu neprovede hodnocení 
dopadů regulace podle obecných zásad. 

 

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  

Ustanovením § 2 se zrušuje vyhláška č. 233/2019 Sb. Z hlediska legislativně technického se 
navrhuje vyhlášku zrušit, nikoliv novelizovat.  

K § 3  

Ustanovení § 3 stanoví nabytí účinnosti vyhlášky k 15. 2. 2020. 

Důvodem pro odchýlení se od zákonem předvídané účinnosti právních předpisů k 1. lednu nebo 
k 1. červenci kalendářního roku je naléhavý obecný zájem spočívající v nutnosti legislativního 
zakotvení změn ve výkonu vízové agendy, které navazují na předem nepředvídatelné okolnosti 
zahraničně-politického charakteru a nelze je realizovat toliko 2 x za kalendářní rok. Jedná se 
o zvlášť výjimečný případ předvídaný v ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce 
zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů: 

1/ Zřízení nového zastupitelského úřadu v Singapuru k 1. 1. 2020 (na základě rozhodnutí 
ministra zahraničních věcí č. 31/19 z 25. září 2019). Po formálním zřízení zastupitelského úřadu 
je nutné vyřešit praktické otázky jeho fungování včetně výkonu jednotlivých agend, které 
zastupitelský úřad s ohledem na ekonomicko-provozní a personální otázky není způsobilý 
vykonávat ihned ke dni svého zřízení. Termín zahájení výkonu vízové agendy bylo možné 
stanovit až po vyřešení těchto otázek.  

2/ V říjnu 2019 vyvstala potřeba přesunu výkonu vízové agendy ze zastupitelského úřadu 
v Ramalláhu na jiný zastupitelský úřad. Žádosti o víza přijatá na zastupitelském úřadu 
v Ramalláhu se přepravují pozemní cestou přes kontrolní stanoviště mezi Palestinou a Izraelem 
na zastupitelský úřad v Tel Avivu. S ohledem na zhoršující se bezpečnostní situaci v uvedeném 
regionu během podzimu 2019 bylo stále obtížnější zajistit převoz vízových žádostí, cestovních 
pasů a zejména následně udělených víz mezi oběma zastupitelskými úřady. Dále pak se zvýšil 
počet stížností občanů Palestiny na skutečnost, že jim jsou víza udělována zastupitelským 
úřadem ČR v Izraeli a razítko tohoto zastupiteského úřadu tak figuruje v jejich cestovních 
dokladech. Míra stížností a způsob jejich prezentování vůči pracovníkům zastupitelského úřadu 
v Ramalláhu vyvolal potřebu přenést výkon této agendy na jiný zastupitelský úřad v arabské 
zemi. Po vzoru změny, která byla realizována i jinými schengenskými státy, bylo rozhodnuto 
o přesunu agendy na zastupitelský úřad v Ammánu a současně bylo rozhodnuto o zajištění 
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příjmu žádostí o krátkodobá schengenská víza prostřednictvím vízového outsourcingu 
s ohledem na zajištění maximální bezpečnosti všech zúčastněných. Bezodkladně byla zahájena 
realizace výběru poskytovatele vízového outsourcingu formou koncese. Toto řízení bylo 
zrealizováno během měsíců listopadu a prosince 2019 a o výběru vhodného poskytovatele bylo 
rozhodnuto v prvním týdnu roku 2020. Až následně bylo možné realizovat změnu předkládané 
vyhlášky. S ohledem na nutnost přesunu výkonu vízové agendy na zastupitelský úřad 
v Ammánu se navrhuje její účinnost v co nejkratším možném termínu, a to od 15. 2. 2020. Tato 
změna je s ohledem na poslední krizový vývoj v regionu o to potřebnější. Je rovněž nutné 
stanovit pevný termín této zásadní změny tak, aby informování o předmětné změně 
v bezpečnostně výbušném regionu proběhlo co nejklidnějším a nejpředvídatelnějším 
způsobem. 

3/ Vzhledem k nutnosti provedení změn popsaných pod bodem 1/ a 2/  jsou předkládány rovněž 
ostatní body tak, aby se dosáhlo co nejefektivnějšího legislativního procesu a nebylo nutné 
změny předkládat opětovně s návrhem účinnosti k 1. červenci.   

 

K příloze vyhlášky 

Příloha návrhu vyhlášky obsahuje aktualizovaný 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.  

V příloze návrhu vyhlášky jsou v porovnání s přílohou vyhlášky č. 233/2019 Sb. zahrnuty 
následující změny v obvodech zastupitelských úřadů: 

1) doplněny chybějící úřady (Bukurešť, Dublin, Tchaj-pej) 

2) přidán nově otevřený úřad (Singapur) 

3) odebrány úřady, kde se již nebude vykonávat vízová agenda (Madrid, Stockholm, 
Athény) 

4) přesunuty územní obvody v souvislosti s předchozím bodem či přiřazení k jinému ZÚ 
(Gambijská republika, Palestinská autonomní území: Západní břeh Jordánu) 

5) přidána chybějící území (Guyana, Městský stát Vatikán, Portoriko) 

6) přidána zámořská území Francie a zámořská území Velké Británie a britská korunní 
závislá území jako celky. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBKUCAT7V)


	I. OBECNÁ ČÁST
	1. Vysvětlení nezbytnosti právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů
	9. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadu regulace podle obecných zásad
	K § 1
	K § 2
	Ustanovením § 2 se zrušuje vyhláška č. 233/2019 Sb. Z hlediska legislativně technického se navrhuje vyhlášku zrušit, nikoliv novelizovat.



