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V. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu:  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 

republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony 

 

Zpracovatel / zástupce 

předkladatele:  

Ministerstvo vnitra  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě dělené 

účinnosti rozveďte 

dnem následujícím po dni vyhlášení/ 

2. 8. 2021 

Implementace práva EU: Ano, (adaptační právní předpis) 

- termín stanovený pro implementaci: 8. 2021 

- jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?  Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

A) Cílem návrhu zákona je provést adaptaci českého právního řádu na nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie 

a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají 

své právo volného pohybu (dále jen „nařízení 2019/1157“). 

B) V souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské 

unie podle výstupové dohody mezi EU a Spojeným královstvím je potřeba provést dílčí změny 

zákona o pobytu cizinců, které odkazují na výstupovou dohodu a řeší zejména otázku dokladů, 

které budou vydávány občanům UK a jejich rodinným příslušníkům, kteří spadají do působnosti 

výše zmíněné dohody. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

Dopady na státní rozpočet lze předpokládat z dlouhodobého hlediska za rozpočtově neutrální. 

A) Z důvodu zvýšené administrativní náročnosti je nutné přijmout v souvislosti s výměnou dokladů  

10 zaměstnanců na dobu určitou 2 let (vzhledem ke lhůtě stanovené nařízením 2019/1157). 

Náklady na vyhotovení nových dokladů se předpokládají od 1,5 do 2 mil. Kč ročně. Jednorázová 

výměna stávajících dokladů bude představovat cca 10 mil. Kč v období dvou let. 

Nutné úpravy informačních systémů, nelze nyní kvantifikovat. Pořízení 13 nových biometrických 

zařízení bude vyžadovat náklady (do konce roku 2025) až 500 tisíc Kč na jedno zařízení. 

S ohledem na navrhované zavedení správního poplatku pro občany Evropské unie a jejich rodinné 

příslušníky lze předpokládat příjmy do státního rozpočtu zhruba 3 mil. Kč v prvním roce a 8 až 10 

mil. Kč v letech následujících. 
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B) V souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské 

unie bude pro zajištění agendy potřeba dodatečných 5 zaměstnanců na dobu určitou v délce trvání 

12 měsíců.  

Lze předpokládat i zvýšené zatížení na provoz biometrických pracovišť, nicméně vzhledem 

k časovému omezení by bylo neefektivní tato zařízení pořizovat. Vzhledem k tomu, že bude muset 

být vyměněno zhruba 12 tisíc dokladu a k jednotkové ceně (cca 179 Kč) budou s výrobou spojeny 

dodatečné náklady ve výši 2 148 000 Kč. 

 

Celkové náklady na dodatečnou pracovní sílu (celkem 15 služebních míst na dobu určitou) jsou 

rozepsány v důvodové zprávě a činí 17 287 205 Kč. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

 
 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ne 

  

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ne 

  

3.5 Sociální dopady: Ne 

 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

  
 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

        

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne  

        

3.10 Korupční rizika: Ne 

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ano 

Přínosem adaptace nařízení 2019/1157 a zavedení nových dokladů pro vybrané cizince je zajištění 

bezpečnosti cestovních dokladů a dokladů totožnosti, které je klíčovým prvkem boje proti 

terorismu a organizované trestné činnosti. 
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1. Důvod předložení a cíle 

1.1.  Název 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 

republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 

 

1.2.  Definice problému 

Od 2. srpna 2019 je platné nařízení 2019/1157, které je třeba implementovat do právního řádu 

České republiky. V jeho důsledku je nutné změnit doklady, které Ministerstvo vnitra vydává 

občanům Evropské unie a jejich rodinným příslušníkům. 

 

Dne 31. ledna 2020 opustilo Spojené království Velké Británie a Severního Irska Evropskou 

unii. Dohoda o vystoupení počítá s přechodným obdobím platným až do konce roku 2020. 

Na základě dohody o vystoupení budou občanům UK a jejich rodinným příslušníkům, kteří 

pobývají na území ČR, a hodlají zde pobývat i po konci přechodného období, zachována jejich 

dosavadní práva spojená s pobytem v České republice. Do zákona o pobytu cizinců se proto 

přidává výslovný odkaz na dohodu o vystoupení a zároveň se legislativně upravují některé 

aspekty související s doklady vydávanými občanům UK a jejich rodinným příslušníkům. 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti  

V současné době se občanům Evropské unie vydává „potvrzení o přechodném pobytu“ anebo 

„průkaz o povolení k trvalému pobytu“. 

Rodinným příslušníkům občana Evropské unie je v případě přechodného pobytu vydávána 

„pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie“ a v případě trvalého pobytu 

„průkaz o povolení k trvalému pobytu“. 

Všechny výše uvedené doklady jsou vydávány bez biometrických údajů a s rozdílnou mírou 

zabezpečení proti padělání či pozměnění. Tyto doklady jsou vydávány bezplatně. 

V současné době zákon rozlišuje pouze skupinu občanu třetích zemí a občanů Evropské unie. 

V souvislosti s brexitem je tedy zapotřebí legislativně upravit i skupinu občanů UK, kteří 

spadají do působnosti výstupové dohody.  

 

1.4 Popis cílového stavu 

Nařízení 2019/1157 rozlišuje dvě kategorie cizinců, kterým se doklady vydávají. První 

kategorií jsou občané Evropské unie. Druhou kategorií cizinců jsou rodinní příslušníci 

občanů Evropské unie, kteří jsou občany třetích zemí. 

U dokladů vydávaných občanům Evropské unie jsou výše uvedeným nařízením stanoveny 

minimální informace, které mají být na dokladu uvedeny. Jedná se: 

a) název dokumentu v úředním jazyce nebo úředních jazycích dotyčného členského státu 

a alespoň v jednom z dalších úředních jazyků orgánů Unie;  

b) jasný odkaz, že je doklad vydán občanu Unie v souladu se směrnicí 2004/38/ES;  

c) číslo dokladu; 

d) jméno (příjmení a jméno nebo jména) držitele;  

e) datum narození držitele; 
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f) informace, které mají být uvedeny na osvědčeních o registraci vydaných podle článku 8 

směrnice 2004/38/ES a na dokladech osvědčujících trvalý pobyt vydaných podle článku 19 

uvedené směrnice;  

g) vydávající orgán;  

h) na přední straně kód země tvořený dvěma písmeny vydávajícího členského státu, vytištěný 

inverzně na modrém obdélníku v kruhu tvořeném dvanácti žlutými hvězdami. 

Současně vydávané „Potvrzení o přechodném pobytu na území“ již obsahuje informace 

uvedené pod písmen c) až g). Nicméně název dokumentu je vyhotoven pouze v českém jazyce. 

Doklad rovněž neobsahuje odkaz, že doklad je vydán v souladu se směrnicí 2004/38/ES a také 

logo obsahující zkratku CZ. Cílovým stavem regulace je tedy vytvořit nové vzory dokladů, 

které by obsahovaly také informace uvedené pod písmeny a), b) a h). 

Nyní vydávané průkazy o povolení k trvalému pobytu pro občany Evropské unie již obsahují 

cizojazyčný název dokumentu. Nicméně také neobsahují jasný odkaz, že doklad je vydán 

v souladu se směrnicí 2004/38/ES a také logo obsahující zkratku CZ. Cílovým stavem regulace 

je tedy vytvořit nové vzory dokladů, které by obsahovaly všechny požadované informace. 

Případné zavedení snímání biometrických údajů (otisků prstů) pro účely výroby dokladů pro 

občany Evropské unie je na rozhodnutí členského státu. 

Nařízení 2019/1157 nestanovuje povinnost výměny stávajících platných dokladů vydaných 

občanům Evropské unie. V případě dokladů vydaných rodinným příslušníkům občanů 

Evropské unie bude nezbytné zabezpečit jejich výměnu za doklady, které budou odpovídat 

Nařízení 2019/1157. 

Doklady vydávané rodinným příslušníkům občanů Evropské unie bude nezbytné vydávat 

dle jednotného vzoru, který stanoví nařízení Rady (ES) č. 1030/2002, ve znění nařízení (EU) 

2017/1954, a jak bylo provedeno prováděcím rozhodnutím C(2018)7767. Bude se tedy jednat 

o stejné doklady s biometrickými prvky, které jsou již nyní vydávány občanům třetích zemí, 

kteří nejsou rodinnými příslušníky občana Evropské unie. 

Rodinným příslušníkům občanů Evropské unie přechodně pobývajících na území České 

republiky bude nezbytné vydávat doklad s názvem „Pobytová karta“ a v datovém poli bude 

uveden kód „Rodinný příslušník EU čl. 10 SMĚRNICE 2004/38/ES“. V případě rodinných 

příslušníků s povoleným trvalým pobytem bude vydáván doklad s označením „Karta trvalého 

pobytu“ a v datovém poli bude uveden kód „Rodinný příslušník EU čl. 20 SMĚRNICE 

2004/38/ES“. 

 

1.5 Identifikace dotčených subjektů 

- občané Evropské unie s  pobytem na území ČR, 

- rodinní příslušníci občanů Evropské unie na území ČR, 

- rodinní příslušníci občanů ČR pobývající na území ČR, 

- občané Spojeného království Velké Británie a Severního Irska s pobytem na území ČR, 

na které dopadá tzv. výstupová dohoda, 

- rodinní příslušníci občanů Spojeného království Velké Británie a Severního Irska s pobytem 

na území ČR, na které dopadá tzv. výstupová dohoda, 

- Ministerstvo vnitra (odbor azylové a migrační politiky) 
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1.6 Zhodnocení rizika 

Jak již bylo uvedeno, z práva EU vyplývá povinnost České republiky vydávat doklady podle 

nových vzorů, resp. doklady s určitými náležitostmi a záznamy od konkrétního dne, který 

stanoví právní akty EU. (Nařízení 2019/1157 se bude aplikovat přímo ode dne 2. srpna 2021. 

Dále je stanovena lhůta k výměně dokladů za doklady nové doklady do 3. srpna 2023.) 

Opožděné přijetí implementační novely zákona – bude se odvíjet od rychlosti legislativního 

procesu. Zákon o pobytu cizinců stanovuje výslovně údaje (záznamy) uváděné na jednotlivých 

dokladech. Nařízení 2019/1157 je však přímo aplikovatelným předpisem. Od 2. srpna 2021 by 

proto mělo dojít k vydávání nových dokladů.  

 

Riziko případných kroků orgánů EU v případě nepřijetí implementačního předpisu – možnost 

zahájení řízení o porušení práva EU ze strany Evropské komise. 

 

Riziko neprovedení výměny stávajících dokladů za doklady nové – souvisí jednak s kapacitami 

Ministerstva vnitra a jednak s aktivitou samotných cizinců (načasování žádostí o výměnu 

dokladů). Navrhovatel proto počítá s posílením technického vybavení Ministerstva vnitra 

i s dočasným posílením jeho personálních kapacit. Současně je pomocí přechodných 

ustanovení stanoven dřívější termín k podání žádosti o výměnu dokladu.  

 

 

 

 

2. Návrh variant řešení 

2.1. Návrh možných řešení včetně varianty „nulové“: 

Nulová varianta 

Vzhledem k tomu, že povinnost upravit povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich 

rodinným příslušníkům vyplývá přímo z nařízení 2019/1157, tak nulová varianta nepřichází 

v úvahu. 

 

 

Varianta novelizace 

Vzhledem k tomu, že z důvodů uvedených výše nepřichází nulová varianta v úvahu, jeví se 

jako jediné vhodné řešení novelizace zákona o pobytu cizinců na území České republiky. 

 

Varianta 1 – Úprava stávajících vzorů dokladů vydávaných občanům Evropské unie a zavedení 

ePKP s biometrickými údaji pro rodinné příslušníky občana Evropské unie 

Pro doklady vydávané občanům Evropské unie nařízení 2019/1157 stanovuje minimální 

informace, které musí doklady obsahovat. Vzhledem k tomu, že stávající doklady některé 

povinné informace neobsahují, je nutné pouze částečně upravit stávající vzory dokladů. 

Konkrétně u „Potvrzení o přechodném pobytu na území“ je nutné doplnit cizojazyčný název 

dokladu, odkaz, že je doklad vydán občanu Evropské unie v souladu se směrnicí 2004/38/ES 

a kód země tvořený dvěma písmeny vydávajícího členského státu, vytištěný inverzně na 

modrém obdélníku v kruhu tvořeném dvanácti žlutými hvězdami. „Průkazy o povolení 

k trvalému pobytu“ pro občany Evropské unie již cizojazyčný název obsahují. Bude však 
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nezbytné doplnit odkaz, že je doklad vydán občanu Evropské unie v souladu se směrnicí 

2004/38/ES a kód země tvořený dvěma písmeny vydávajícího členského státu. 

Rodinným příslušníkům občana Evropské unie bude nezbytné vydávat doklady k přechodnému 

nebo trvalému pobytu (ePKP s biometrickými údaji) dle jednotného vzoru stanoveného 

nařízením Rady (ES) č. 1030/2002, ve znění nařízení (EU) 2017/1954. Nařízení 2019/1157  

také stanovuje závazné názvy dokladů a rovněž rozsah nezbytných údajů. 

Tuto variantu lze označit za minimalistickou, neboť kromě obligatorního zavedení ePKP 

s biometrickými údaji pro rodinné příslušníky občana Evropské unie pouze upravuje stávající 

vzory dokladů vydávaných občanům Evropské unie. Varianta se jeví jako vhodná, neboť 

dodatečně nezatěžuje správní orgán při vydávání dokladů občanům unie. Vzhledem k tomu, že 

občané Evropské unie budou muset mít identifikační karty obsahující biometrické údaje svých 

domovských států, tak je jejich jednoznačná identifikace dostatečně zaručena. 

 

Varianta 2A – Zavedení strojově čitelných dokladů pro občany Evropské unie a zavedení 

průkazu o povolení k pobytu (ePKP s biometrickými údaji) pro rodinné příslušníky občana 

Evropské unie 

Přestože by tato varianta umožnila občanům Evropské unie vydávat doklady, které by 

zajišťovaly lepší ochranu před paděláním a pozměněním, tak by představovala nadměrnou zátěž 

na správní orgán s ohledem na počty občanů Evropské unie pobývajících na území. 

Rodinným příslušníkům občana Evropské unie bude nezbytné vydávat průkazy o povolení 

k pobytu (ePKP s biometrickými údaji). Viz předchozí varianta. 

 

Varianta 2B – Zavedení ePKP s biometrickými doklady pro občany Evropské unie i pro rodinné 

příslušníky občana Evropské unie 

Nařízení 2019/1157 členským státům umožňuje možnost zavedení snímání biometrických 

údajů také pro účely vydávání dokladů občanům Evropské unie. Vzhledem k vysokému počtu 

občanů Evropské unie se zaregistrovaným pobytem na území by to znamenalo vysokou 

administrativní i finanční zátěž. 

Rodinným příslušníkům občana Evropské unie bude nezbytné vydávat průkazy o povolení 

k pobytu (ePKP s biometrickými údaji). Viz varianta 1. 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Poznámka: níže byly zachovány výpočty předpokládaných nákladů učiněné v roce 2019, 

na základě kterých byla zvolena příslušná varianta. Aktuálně očekávaný objem prostředků 

potřebných na platy dodatečně přijatých zaměstnanců vyplývá z výsledků vypořádání prvního 

připomínkového řízení a je popsán v důvodové zprávě. 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Při hodnocení nákladů a přínosů se vychází ze současného stavu, přičemž lze konstatovat, že 

zabezpečení realizaci výše uvedeného nařízení 2019/1157 do vnitrostátního práva musí být 

s ohledem na hrozbu uložení sankcí provedena.  

3.1.1 Návrh řešení 

Navrhuje se provedení nezbytné změny zákona o pobytu cizinců tak, jak je ve variantě 1. 

Varianta novelizace zákona o pobytu cizinců a dalších předpisů 
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3.2 Náklady 

Za adaptaci nařízení 2019/1157 je odpovědné Ministerstvo vnitra.  

S úpravou dokladů vydávaných občanům Evropské unie a jejich rodinných příslušníků jsou 

spojené náklady. Jedná se především o: 

a) náklady na úpravu cizineckého informačního systému, který slouží jako zdroj informací 

pro výrobu dokladů, a informačního systému CDBP sloužícího pro samotnou výrobu 

ePKP; 

b) změna vzorů dokladů; 

c) zvýšená administrativní náročnost při výrobě nových dokladů; 

d) výměna stávajících dokladů; 

e) náklady na výrobu nových dokladů. 

 

Ad a) Náklady na úpravu informačního systému CIS a CDBP odbor azylové a migrační politiky 

MV (dále jen „OAMP“) může pouze odhadovat. Úpravy CIS v minulosti, které byly nutné pro 

úpravu rozhraní CIS a CDBP pro výrobu nových dokladů či úpravy položkové skladby se 

pohybovaly v řádu stovek tisíc korun. Úpravy CDBP nebyly řešeny samostatně a nelze tedy 

odhadovat na základě minulých zkušeností. 

 S konkrétními parametry budou muset být požádání dodavatelé informačních systémů 

o kalkulaci. Bylo by vhodné, aby úpravy CDBP byly kalkulovány v rámci jedné kalkulace spolu 

s úpravami občanských průkazů.  

Ad b) Nové vzory dokladů, které by se měly vydávat občanům   

Evropské unie, nelze v současné době nacenit. (viz bod ad a/). Jako nejvhodnější se jeví 

personifikace dokladů přímo na pracovištích OAMP, neboť v případě personifikace mimo 

pracoviště je nutné dostavit se vícekrát, což by zvýšilo administrativní zátěž a rovněž snížilo 

komfort pro cizince. Tiskárny umožňující tisk těchto dokladů již pracoviště OAMP disponují. 

Ad c) Při kalkulaci dodatečných nákladů se vycházelo z vývoje počtu dotčených skupin cizinců 

za poslední roky. Na tomto základě byly predikovány počty cizinců i počty řízení. Jedná se však 

pouze o konzervativní odhad. Počty občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků jsou 

ovlivněny mnoha faktory, převážně stavem české ekonomiky, ale také ekonomickou situací 

v zemích původu či ostatních zemí Evropské unie. Imigrace těchto osob nemůže Česká 

republiky v žádném případě regulovat, neboť se jedná o jednu ze základních práv, tj. svobodu 

volného pohybu. 

 

Navíc občanům Evropské unie pro účely přechodného pobytu na území České republiky plně 

postačuje být držitelem platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti - nemají 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

přechodně pobývající 

občan EU 121 290 129 660 137 195 145 177 155 000 164 000 174 000 185 000 196 000 209 000 221 000

trvale pobývající 

občan EU 75 088 79 418 83 482 87 316 92 000 97 000 102 000 107 000 113 000 119 000 125 000

přechodně pobývající 

rodinný příslušník 

občana EU 7 702 8 351 9 634 10 912 13 000 14 000 16 000 18 000 20 000 22 000 25 000

trvale pobývající 

rodinný příslušník 

občana EU 29 595 31 181 32 369 34 018 36 000 38 000 40 000 41 000 43 000 45 000 48 000

skutečný stav ke konci roku predikce vývoje
typ osoby
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povinnost žádat o vydání „Potvrzení o přechodném pobytu na území“ (tento doklad je jim 

vydáván „na požádání“). Je to pouze jejich právo, nikoliv povinnost. V současné době se počty 

občanů Evropské unie, kterým bylo vydáno zmíněné “Potvrzení“ dosahují 145 tisíc. Dle 

informací MPSV a Úřadu práce se v jejich databázích vyskytuje zhruba 380 tisíc osob, což 

indikuje, že se na území České republiky pobývá až několik set tisíc osob, které by mohly 

o doklady požádat. S těmito počty však nyní není kalkulováno. 

Z vývoje posledních let se vycházelo při predikci počtu žádostí o daná pobytová oprávnění. 

 

Oproti stávajícímu stavu, jakým jsou doklady občanům Evropské unie vydávány, 

nepředpokládáme zvýšení pracnosti. Jedná se tedy o rozpočtově neutrální úpravu. 

Rodinným příslušníkům občana Evropské unie budou místo stávajících „papírových 

dokladů“ (obdoba pasové knížky) vydávány průkazy o povolení k pobytu (ePKP). Oproti 

stávajícímu stavu se předpokládá dodatečná časová náročnost minimálně 0,4 hodiny, neboť 

s vydáním biometrického dokladu jsou spojeny dvě nutné návštěvy cizince na pracovišti 

(pro odebrání biometrických údajů a vydání a kontrola dokladu s celkovou časovou alokací 0,5 

hodiny). Vzhledem k tomu, že nyní je vydáván „papírový doklad“, tak bylo odečteno 0,1 

hodiny. Vzhledem k předpokládanému vývoji by tato dodatečná zátěž měla být saturována 

3 zaměstnanci (8. PT) na dobu neurčitou. Personální náklady spojené s tímto navýšením 

v jednotlivých letech naleznete v tabulce níže. 

 

Ad d) U dokladů vydávaným občanům Evropské unie Nařízení 2019/1157 nestanovuje lhůtu, 

do kdy musí být stávající doklady vyměněny. Není tedy nutné přistoupit k plošné výměně 

a stávající doklady budou postupně nahrazeny s ohledem na jejich dobu platnosti (tj. v případě 

„potvrzení o přechodném pobytu na území“ a „průkazů o povolení trvalého pobytu“ 10 let). 

U dokladů pro rodinné příslušníky občanů Evropské unie Nařízení 2019/1157 stanovuje lhůtu 

2 či 5 let, kdy musí být í dosud vydávané doklady vyměněny. Vzhledem k tomu, že stávající 

doklady nesplňují požadavky a neobsahují strojově čitelnou zónu, bude nezbytné tyto doklady 

vyměnit v kratší lhůtě, tj. během dvou let od použitelnosti uvedeného nařízení (do 3. srpna 

2023). S vydáním biometrického dokladu jsou spojeny dvě nutné návštěvy pracoviště 

(pro odebrání biometrických údajů a vydání a kontrola dokladu s celkovou časovou alokací 0,5 

hodiny). Se zřetelem k tomu, že bude muset být vyměněno zhruba 55 tisíc dokladů ve lhůtě 2 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Potvrzení o 

přechodném pobytu 

na území občana EU 13 440 14 382 14 764 16 105 17 200 18 200 19 400 20 600 21 900 23 200 24 700

Průkaz o povolení k 

trvalému pobytu 

občana EU 5 115 5 763 5 902 6 392 6 900 7 500 8 100 8 700 9 400 10 100 10 900

Pobytová karta 

rodinného příslušníka 

občana EU 2 041 2 197 2 929 3 649 4 500 5 500 6 700 8 100 9 900 12 000 14 600

Průkaz o povolení k 

trvalému pobytu (pro 

rodinného příslušníka 

občana EU) 1 829 1 951 2 007 2 119 2 300 2 400 2 500 2 600 2 800 2 900 3 000

typ osoby
skutečný stav ke konci roku predikce vývoje
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let stanovené Nařízením 2019/1157, tak bude nutné dodatečnou zátěž saturovat 7 zaměstnanci 

(8. PT) na dobu určitou – 2 roky. Personální náklady spojené s tímto navýšením v jednotlivých 

letech naleznete v tabulce níže. 

 

Samotná výroba nových ePKP si vyžádá dodatečných 9 856 721 Kč s DPH, která bude 

rozložena do 24 měsíců od použitelnosti nařízení. Při kalkulaci se vyházelo z odhadovaného 

počtu cizinců a z jednotkové ceny nového vzoru ePKP pro občany třetích zemí. 

Ad e) Do jisté míry lze pouze predikovat počty vydaných dokladů. U občanů Evropské unie se 

jedná ročně o 27 tisíc dokladů nově žádajícím osobám a zhruba stejný počet dokladů z důvodu 

průběžné výměny. Nicméně vzhledem k vybrané variantě se předpokládá u této kategorie osob, 

že budou nadále vydávány doklady obdobného charakteru, tedy personální a finanční zatížení 

bude stejné. 

U rodinných příslušníků lze předpokládat, že jich ročně o vydání dokladu požádá zhruba 9 tisíc. 

Navíc je v prvních dvou letech nutné vyměnit všech 55 tisíc stávajících dokladů. Pro odebírání 

biometrických údajů a výdej dokladů bude nutné pořízení zhruba 13 biometrických zařízení pro 

prvotní výměnu dokladů v prvních dvou letech od použitelnosti Nařízení 2019/1157. Kabiny 

budou následně využity pro vydávání dokladů nově příchozím rodinným příslušníkům a dále 

budou saturovat nárůst počtu cizinců, kterým budou ePKP vydávány. Náklady na zařízení 

(tzv. kombinované pracoviště jsou zhruba 11 500 Kč s DPH měsíčně za jedno zařízení). 

Při kalkulaci 13 zařízení na dobu od srpna 2021 do konce roku 2025 (konec stávající smlouvy) 

se jedná cca 7 920 000 Kč s (bez spotřebního materiálu a servisu). 

Náklady na provoz biometrických pracovišť a náklady na výrobu ePKP v jednotlivých letech 

jsou uvedeny v tabulce níže. 

 

Doklady vydávané občanům Evropské unie a jejich rodinným příslušníkům jsou v současné 

době vydávány bezplatně.  

V souvislosti se zabezpečením realizace nařízení EU 2019/1157 se navrhuje nově stanovit 

správní poplatek za přijetí žádosti o vydání osvědčení o registraci, vydání pobytové karty, 

průkazu o povolení k pobytu, průkazu nebo karty trvalého pobytu, prodloužení platnosti těchto 

dokladů nebo provedení změny, a to ve výši 200,- Kč. Dosud byly občanům Evropské unie 

a jejich rodinným příslušníkům doklady vydávány bezplatně. 

Vzhledem k vývoji počtu cizinců a jejich žádostí o pobytová oprávnění lze předpokládat příjmy 

do státního rozpočtu při zavedení správního poplatku za vydání výše uvedených průkazů zhruba 

od 7 do 10 mil. Kč ročně. 

náklady / rok 2021 (od 1.8.) 2022 2023 2024 a další

provoz biometrických pracovišť (s DPH) 747 175 Kč          1 793 220 Kč       1 793 220 Kč       1 793 220 Kč       

výroba dokladů ePKP (s DPH) 2 553 787 Kč       6 379 986 Kč       4 649 087 Kč       2 150 557 Kč       

vydávání nových dokladů 500 303 Kč          1 451 626 Kč       1 774 210 Kč       2 150 557 Kč       

výměna stávajících dokladů (během 2 

let) 2 053 483 Kč       4 928 360 Kč       2 874 877 Kč       -  Kč                   

CELKEM 3 300 962 Kč       8 173 206 Kč       6 442 307 Kč       3 943 777 Kč       
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Další příjmy v následujících letech lze očekávat vzhledem k postupné obměně dokladů 

po skončení jejich platnosti. Dle odhadů budoucího vývoje počtu dotčených skupin cizinců lze 

předpokládat příjmy do státního rozpočtu v řádech jednotek milionů Kč. 

K 31. 12. 2019 bylo v Cizineckém infomačním systému evidováno 8 332 občanů Velké 

Británie. V posledním roce se zhruba trojnásobně zvýšil počet žádostí o přechodný pobyt a v 

roce 2019 podalo žádost celkem 1 500 osob. Lze předpokládat, že s blížícím se koncem 

přechodného období se počty žádostí ještě zvýší. Na konci roku 2020 tedy lze předpokládat 10 

až 11 tisíc Britských občanů s pobytem na území ČR. K těmto osobám je nutné připočíst i jejich 

rodinné příslušníky, ale pouze z třetích zemí. Přesné statistiky nelze získat. Můžeme odhadovat, 

že to bude zhruba dodatečných 10 %. V rámci přechodného období bude nutné tedy vyměnit 

cca 12 tisícům osob stávající doklady za ePKP. 

Dodatečná časová náročnost administrativních úkonů s výměnou dokladu je cca 40 minut 

(kontrola a následné úkony v evidencích 15 minut, náběr biometrických údajů 15 minut a výdej 

a kontrola biometrické dokladu 10 minut). Vzhledem k předpokládanému počtu osob se jedná 

o dodatečných 8 000 hodin. Pokud by bylo přechodné období v délce 12 měsíců, tak pro 

zajištění této agendy je nutné dodatečných 5 SM v 8 PT na dobu určitou v délce trvání 12 

měsíců. Celkové personální náklady spojené s tímto navýšením by představovaly 3 031 382 Kč 

(průměrné mzdové náklady 2 232 240 Kč a povinné pojistné a FKSP 799 142 Kč). 

Lze předpokládat i zvýšené zatížení na provoz biometrických pracovišť, nicméně vzhledem 

k časovému omezení by bylo neefektivní tato zařízení pořizovat. 

Vzhledem k tomu, že bude muset být vyměněno zhruba 12 tisíc dokladu a k jednotkové ceně 

(cca 179 Kč) budou s výrobou spojeny dodatečné náklady ve výši 2 148 000 Kč. 

3.3 Přínosy 

Přínosem adaptace Nařízení 2019/1157 a zavedení nových dokladů pro vybrané cizince je 
zajištění bezpečnosti cestovních dokladů a dokladů totožnosti, které je klíčovým prvkem boje proti 

terorismu a organizované trestné činnosti. 

Tato varianta zaručí, že Česká republika řádně splní své závazky vyplývající z členství 

v Evropské unii a vyhne se tím případným sankcím. 

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Z porovnání nákladů a přínosů varianty provést novelu zákona o pobytu cizinců jednoznačně 

vyplývá, že provedení výše popsaných novelizace je dle předkladatele nejvhodnějším řešením.  

 

Pokud jde o změny vyvolané novelou zákona o pobytu cizinců, dopady na státní rozpočet lze 

předpokládat z dlouhodobého hlediska za rozpočtově neutrální. 

 

typ vydávaného dokladu / rok 2021 (od 1.8.) 2022 2023 2024 2025

Potvrzení o přechodném pobytu na 

území občana EU 1 609 748 Kč      4 104 830 Kč      4 361 354 Kč      4 633 908 Kč      4 923 496 Kč      

Průkaz o povolení k trvalému pobytu 

občana EU 667 179 Kč         1 726 035 Kč      1 860 567 Kč      2 005 585 Kč      2 161 905 Kč      

Pobytová karta rodinného 

příslušníka občana EU 550 104 Kč         1 608 696 Kč      1 960 159 Kč      2 388 410 Kč      2 910 224 Kč      

Průkaz o povolení k trvalému pobytu 

(pro rodinného příslušníka občana 

EU) 204 653 Kč         515 924 Kč         541 929 Kč         569 244 Kč         597 936 Kč         

CELKOVÉ PŘÍJMY 3 031 685 Kč      7 955 485 Kč      8 724 009 Kč      9 597 147 Kč      10 593 561 Kč    
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A) Výměna dokladů a rozšíření okruhu dokladů s biometrikou 

Z jednání s ministerstvem financí vyplynulo, že ministerstvo vnitra bude nárokovat 

v souvislosti s výměnou dokladů v rámci úpravy systemizace 10 služebních míst na dobu 

určitou v délce 2 let (konkrétně od 1. července 2021 do 30. června 2023). Lhůta 2 let v podstatě 

odpovídá požadavkům stanoveným nařízením EU 2019/1157 – dokončit výměnu určitých typů 

průkazů do srpna 2023. Spolu s navýšením počtu systemizovaných služebních míst bude 

nárokováno i navýšení výdajových limitů kapitoly MV. Rozpis navýšení výdajových limitů 

spojených se vznikem nových služebních míst je uveden v tabulce na konci této podkapitoly. 

 

 

Náklady na vyhotovení nových dokladů se předpokládají ve výši od 1,5 do 2 mil. Kč ročně.  

 

Jednorázová výměna stávajících dokladů bude představovat částku cca 10 mil. Kč v období 

dvou let. 

 

Nutné úpravy informačních systémů nelze nyní kvantifikovat.  

 

Pořízení 13 nových biometrických zařízení bude vyžadovat náklady nejvýše ve výši 6,5 mil. 

Kč, neboť náklady na jedno zařízení činí až 500 tisíc Kč (do konce roku 2025). 

 

S ohledem na navrhované zavedení správního poplatku pro občany Evropské unie a jejich 

rodinné příslušníky, lze předpokládat příjmy do státního rozpočtu ve výši zhruba 3 mil. Kč 

v prvním roce a 8 až 10 mil. Kč v letech následujících. 

 

B) Výměna dokladů v návaznosti na brexit 

 

Z jednání s ministerstvem financí vyplynulo, že ministerstvo vnitra bude nárokovat 

v souvislosti s výměnou dokladů v návaznosti na tzv. brexit v rámci úpravy systemizace 

5 služebních míst na dobu určitou v délce 1 roku (konkrétně od 1. července 2021 do 30. 

června 2022). Lhůta 1 roku v podstatě odpovídá povinnosti občanů Spojeného království a 

jejich rodinných příslušníků podle výstupové dohody požádat si o nové doklady do konce srpna 

roku 2022. Spolu s navýšením počtu systemizovaných služebních míst bude nárokováno 

i navýšení výdajových limitů kapitoly MV. Rozpis navýšení výdajových limitů spojených se 

vznikem nových služebních míst je uveden v tabulce na konci této podkapitoly. 

 

Lze předpokládat i zvýšené zatížení na provoz biometrických pracovišť, nicméně vzhledem 

k časovému omezení by bylo neefektivní tato zařízení pořizovat. S ohledem na nutnost výměny 

zhruba 12 tisíc dokladů a vzhledem k jejich jednotkové ceně, která činí cca 179 Kč, budou 

s výrobou těchto dokladů spojeny dodatečné náklady ve výši 2 148 000 Kč. 

 

Navýšení výdajových limitů MV v souvislosti se vznikem celkem 15 nových služebních 

míst na dobu určitou 

 

rok počet míst mzdové náklady 

povinné pojištění  

a FKSP celkem v roce 

2021 15 od 1. 7. 3 818 970 1 367 192 5 186 162 

2022 

5 pouze do 30. 6. 

zbylých 10 po celý rok 6 364 950 2 278 652 8 643 602 

2023 10 do 30.6. 2 545 980 911 461 3 457 441 

celkem  12 729 900 4 557 305 17 287 205 
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4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Na základě úvah popsaných výše byly zvoleny varianty, které předkladatel považuje 

za nejvhodnější, v některých případech (adaptace unijního práva) se dokonce jedná o jediná 

možná řešení.  

Rozhodujícími kritérii pro výběr jednotlivých variant a podvariant byly požadavky práva EU, 

od kterých se Česká republiky nemůže odchýlit. V případech, kdy právo EU dává členským 

státům možnost volby konkrétního řešení, byly zohledněny jednak aspekty ekonomické 

(náklady spojené s výrobou a výměnou dokladů, zvýšení administrativní zátěže), tak aspekty 

bezpečnostní a možné dopady na běžný život cizinců (např. jak klíčovou roli hraji konkrétní 

doklad cizince při komunikace se státními orgány a s jinými subjekty). 

 

Zhodnocení předpokládaného dopadu z hlediska administrativní zátěže 

V tomto ohledu lze konstatovat, že by došlo k nárůstu či k omezení administrativní zátěže, a to 

jak na straně žadatelů, tak na straně správních orgánů.  

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Implementace a vynucování navrhované varianty řešení je realizováno v rámci existujících 

organizačních a kapacitních struktur, a to zejména ústředních správních úřadů a dalších orgánů 

veřejné moci. Implementace navržených změn s sebou může přinést dílčí nároky na navýšení 

existujících personálních a technických kapacit v případě zvýšeného zájmu cizinců. 

S vynucováním nejsou spojeny žádné dodatečné náklady. 

 

Role jednotlivých subjektů v procesu implementace 

Realizace obou cílů popsaných výše je spojena především s výměnou stávajících dokladů 

vydávaných cizincům za doklady nové. Nejnáročnější v celém procesu bude především 

provádění úkonů spojených s vydáváním dokladů s biometrickými údaji. (V této souvislosti je 

plánováno posílení vybavení „biometrických pracovišť“ a jejich personálu.) 

 

Vybrané kategorie cizinců, na které návrh dopadá – většině adresátů normy je stanovena 

lhůta, ve které mají požádat Ministerstvo vnitra o výměnu svého dokladu za doklad nový. 

Cizinec se dostaví osobně na pracoviště Ministerstva vnitra (ve většině případů nejméně dvakrát 

– podání žádosti, odběr biometrických údajů, vyzvednutí nového dokladu). 

 

Ministerstvo vnitra -  hraje klíčovou roli v celém procesu: přijímá žádosti o výměnu dokladů, 

„nabírá“ biometrické údaje, vydává nové doklady atd. 

 

Státní tiskárna cenin – zajišťuje samotnou výrobu dokladů.  
 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti navrhované regulace je přímo závislý na provedení přezkumu ze strany 

Evropské unie, resp. na případném provedení změn Nařízení 2019/1157. Členské státy 

Evropské unie jsou povinny vyrozumět Evropskou komisi o způsobu a formě provedení 

unijního práva. Evropská komise následně vyhodnotí, zda realizace tohoto nařízení proběhla 

řádně a včas. V případě identifikování nedostatků by bylo následně zahájeno bilaterální jednání, 

které má za cíl zjištěné nedostatky odstranit. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBUDC9XBG)



13 

 

K přezkumu účinnosti regulace budou využívány zejména tyto nástroje: 

- Analýza kvantitativních údajů na základě statistického sběru dat v rámci jednotlivých 

resortů.  

Statistické údaje jsou čerpány především z Cizineckého informačního systému. S měsíční 

periodicitou bude sledována statistika počtu vydaných dokladů. 

- Analýza kvalitativních údajů za účelem identifikace nových trendů a atypických jevů 

na základě centrálního sběru informací z hlášení výkonných složek (přijímání žádostí 

a povolování pobytu, zaměstnání, kontrolní činnost) jednotlivých státních orgánů. 

- Pravidelná vzájemná výměna informací mezi státními orgány na půdě stálých 

meziresortních platforem na expertní úrovni (Analytické centrum pro ochranu státních 

hranic a migraci v gesci Ministerstva vnitra) i na úrovni řídící a politické (Koordinační orgán 

pro řízení ochrany státních hranic a migraci v gesci Ministerstva vnitra); eventuální 

vytvoření interní tematické odborné studie (ad hoc). 

- Získávání kvalitativních informací a hodnocení implementace nové legislativy od zástupců 

vysokoškolských institucí, výzkumných organizací i zaměstnavatelů na úrovni komor 

a svazů i od odborových organizací v rámci různých platforem (např. Pracovní skupina 

pro ekonomickou migraci v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, Meziresortní orgán pro 

potírání nelegálního zaměstnávání cizinců v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí). 

- Pravidelné měsíční zpracování analytických interních meziresortních zpráv (Trendy 

a poznatky v oblasti migrace a ochrany hranic) i ročních zpráv (Zpráva o situaci v oblasti 

migrace a integrace cizinců, Zpráva o situaci oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného 

pořádku) zahrnující kvalitativní i kvantitativní údaje.  

Přezkum účinnosti regulace bude realizován na základě hodnocení ex post i v oblasti dalších 

právních předpisů změněných v důsledku transpozice. Současně je možné reagovat na aktuální 

potřeby praxe i případné nedostatky v regulaci nebo její neefektivnost. 
 

Předpokládaný časový horizont provádění přezkumu účinnosti regulace bude na případnou 

aktivitu orgánů Evropské unie při vyhodnocování míry a úspěšnosti implementace práva EU. 

Samo nařízení EU 2019/1157 stanovuje termíny, ve kterých je nutné provádět výměnu 

stávajících dokladů za doklady nové. Návrh zákona reaguje na tyto termíny v rámci 

přechodných ustanovení. Klíčovým termínem je v této souvislosti 31. srpen roku 2022. 

K tomuto dni je řadě kategorií cizinců (držitelů stávajících dokladů) uloženo požádat 

Ministerstvo vnitra o výměnu stávajících dokladů za doklady nové. 

Pro hodnocení účinnosti regulace bude klíčové vyhodnocení, jaká část stávajících držitelů 

o výměnu dokladu v této lhůtě požádala. Tato hodnocení budou prováděna v závěru roku 2022. 

Samotné splnění povinnosti provést výměnu dokladů do srpna 2023, bude vyhodnoceno 

v závěru roku 2023. 
 

7. Konzultace a zdroje dat 

Dominantním zdrojem dat byly statistické údaje získané z Cizineckého informačního systému, 

a to jak stavová, tak i toková data. 
 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 
 

 JUDr. Mgr. Tomáš Jirsa, odbor azylové a migrační politiky MV,  

tel. 974 832 073, tomas.jirsa@mvcr.cz 

 Mgr. Marek Lisý, odbor azylové a migrační politiky MV, tel. 974 832 423, 

marek.lisy@mvcr.cz 

 Ing. Mgr. Vlastimil Jirouš, odbor bezpečnostní politiky MV, tel. 974 832 516, 

vlastimil.jirous@mvcr.cz 
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