
PŘEHLED DOPADŮ NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU  

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu právního předpisu 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu  

a zákon o dočasné ochraně cizinců, ve znění vyhlášky č. 68/2019 Sb.      

Předkladatel 
Spolupřed- 

kladatel  

Stanovený termín 

předložení vládě, 

v případě návrhu 

vyhlášek předsedovi 

LRV 

Předpokládaný termín 

nabytí účinnosti 

MV  - -.- listopad.2020 

 

Transpozice práva EU: Číselné označení právních 

předpisů EU a jejich název v českém znění1 
Termín stanovený pro implementaci 

      

- 

- 

-.- 

 

2. Definice problému 

Vzhledem k tomu, že seznam bezpečných zemí původu je stanoven vyhláškou, je třeba 

v případě nutnosti tento seznam doplnit a příslušnou vyhlášku novelizovat. 

Je nutné reagovat na tzv. "brexit" a na vývoj situace v jednotlivých zemích. 

3. Cíl návrhu právního předpisu  

Cílem návrhu vyhlášky je zejména doplnit seznam bezpečných zemí původu o Spojené 

království Velké Británie a Severního Irska s ohledem na její vystoupení z Evropské unie. 

S ohledem na migrační a bezpečnostní situaci se navrhuje doplnit na seznam bezpečných 

zemí původu také Arménii. 

4. Odůvodnění varianty přípravy legislativního návrhu  

                                            

1 V případě, že se jedná o směrnici přijatou legislativním postupem, u které může být postupováno podle čl. 260 odst. 3 

Smlouvy o fungování EU, tato skutečnost se výslovně uvede. 
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ANO  Uveďte varianty, které byly zvažovány. 

NE  Uveďte důvody, proč nemohla být alternativní řešení zvažována.  

Vzhledem k ustanovení § 86 odst. 4 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších 

předpisů, který stanoví, že seznam bezpečných zemí původu, bezpečných třetích zemí  

a evropských bezpečných třetích zemí je nutné stanovit vyhláškou, není možné stávající 

seznamy rozšířit jiným způsobem než návrhem vyhlášky, která stávající vyhlášku  

č. 328/2015 Sb. novelizuje. 

5. Stanovisko předkladatele k zpracování RIA.  

ANO  Uveďte varianty, které budou v rámci RIA posuzovány.  

NE  Uveďte zdůvodnění, proč nemá být k legislativnímu návrhu RIA zpracována.  

Koncept bezpečné země původu již v právním řádu existuje, a to v zákoně o azylu, který 

tento pojem definuje, přičemž tento návrh nijak nemění parametry zákonné definice. 

Rovněž stávající vyhláška seznam bezpečných zemí původu obsahuje. Institut bezpečné 

země původu byl již analyzován v rámci poslední rozsáhlejší novely zákona o azylu 

č. 314/2015 Sb., Vychází z práva EU, od něhož se nijak neodchyluje. Parametry tohoto 

institutu nebyly od roku 2015 nijak měněny. Analýza jednotlivých zemí, které jsou nově 

navrhovány na seznam zařadit, bude obsažena v odůvodnění návrhu vyhlášky.  

6. Přijetí prováděcích právních předpisů  ANO   NE     

Pokud ano, uveďte okruhy problémů a témat, které by měly prováděcí právní předpisy 

obsahovat. - 

 

7. Dotčené subjekty 

MV, Policie ČR, cizinci, kteří žádají o udělení mezinárodní ochrany.      

8. Konzultace  

- 

9. Dostupná data  

- 

 

10. Charakteristika specifických dopadů  

10.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty   ANO     NE     

- 
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10.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR   ANO     NE     

- 

10.3 Dopady na podnikatelské prostředí   ANO     NE     

- 

10.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje)   ANO     NE     

- 

10.5 Sociální dopady   ANO     NE     

- 

10.6 Dopady na spotřebitele   ANO     NE     

- 

10.7 Dopady na životní prostředí   ANO     NE 

- 

10.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů   ANO    

 NE     

- 

10.9 Dopady na výkon státní statistické služby   ANO     NE     

- 

10.10 Zhodnocení korupčních rizik   ANO     NE     

- 

10.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu   ANO     NE     

- 

 

11. Kontakty na zpracovatele 

 Mgr. Veronika Votočková, oddělení azylové legislativy, odbor azylové a migrační 

politiky, tel.: 974 833 145, e-mail: veronika.votockova@mvcr.cz       
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