
1 

 

IV. 

ODŮVODNĚNÍ 

 

I. Obecná část: 

 

V návaznosti na  novelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  

č. 326/1999 Sb.“) – sněmovní tisk č.  203 (zákon č. 176/2019 Sb.), která zakotvila do zákona 

č. 326/1999 Sb. zákonné zmocnění pro vládu k vydání kvót pro ekonomickou migraci, stanovila 

vláda  dle § 181b svým nařízením č. 220/2019 Sb. maximální počet žádostí o vízum k pobytu 

nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem 

investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které bude možné podat v rámci období 1 roku 

v územním obvodu příslušného zastupitelského úřadu. Institut těchto kvót je v praxi aplikován 

od 1. září 2019. 

Stanovením početních kvót pro nabírání žádostí o uvedená pobytová oprávnění nařízením vlády 

se příjem žádostí na zastupitelských úřadech stal flexibilnějším s možností adekvátně reagovat 

na potřeby trhu práce a rovněž transparentnějším a předvídatelnějším pro cizince i pro 

zaměstnavatele cizinců.  

Celkové kvóty pro zastupitelské úřady jsou v souladu s § 181b odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb. 

rozděleny na maximální počty žádostí o pobytová oprávnění, které lze podat v rámci vládou 

schválených programů (programů schválených vládou za účelem dosažení ekonomického nebo 

jiného významného přínosu pro Českou republiku, které jsou organizačně zajišťovány nebo 

koordinovány k tomuto účelu Ministerstvem vnitra nebo jiným ústředním správním úřadem, 

jehož okruhu působnosti se program týká – legislativní zkratka zavedená v § 42g odst. 5 zákona 

č. 326/1999 Sb.). Programy jsou určeny pro cizince, na jejichž příchodu má ČR zvýšený zájem. 

V zemích, pro něž jsou vládou schválené programy určeny, jsou proto hodnoty kvót primárně 

nastaveny pro jejich účastníky a pro podávání žádosti mimo programy jsou nastaveny pouze 

nízké hodnoty. (V příloze nařízení vlády nejsou počty žádostí, které lze podat mimo vládou 

schválené programy, explicitně uvedeny, jsou vyjádřeny rozdílem mezi celkovou kvótou 

a kvótami stanovenými pro vládou schválené programy).  
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Zhodnocení platného právního stavu a popis návrhu změny 

Maximální počty žádostí, které je možno na zastupitelských úřadech podávat, budou 

každoročně vyhodnocovány a v případě potřeby měněny. V tomto procesu bude opět 

zohledňován vývoj situace na trhu práce a růst ekonomiky, bezpečnostní rizika a rovněž 

skutečnost, nakolik byly kvóty nastavené pro uplynulé období na jednotlivých zastupitelských 

úřadech reálně čerpány. Nastavení kvót bude projednáno se sociálními partnery na půdě Rady 

hospodářské a sociální dohody. 

 

Roční kvóty pro náběr žádostí o víza k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání a žádostí  

o zaměstnanecké karty jsou na příslušných zastupitelských úřadech uplatňovány 

od 1. září 2019. Účinnost nařízení vlády č. 220/2019 Sb. byla od počátku předpokládána 

do 31. prosince 2020. S ohledem na vázanost problematiky kvót na státní rozpočet 

a systemizaci služebních a pracovních míst má proces vyhodnocování a návrhu novelizace 

proběhnout zpravidla k březnu každého kalendářního roku, a to s tím, že stanovené maximální 

počty nabíraných žádostí budou aplikovány vždy od 1. ledna následujícího roku.  

V roce 2020 byl tento proces narušen příchodem pandemie COVID-19, v jehož důsledku 

nebylo možno odpovědně zhodnotit dopady na další pracovní migraci ze třetích zemí, 

ekonomický vývoj ČR ani situaci na trhu práce. Zhodnocení proto proběhlo až v říjnu 2020, 

a to formou  

 projednání na půdě Koordinačního orgánu pro řízení ochrany státních hranic a migraci 

na úrovni náměstků ministrů, 

 projednání se sociálními partnery v rámci zasedání pracovního týmu Rady hospodářské 

a sociální dohody ČR pro zaměstnávání zahraničních pracovníků. 

Základem pro vyhodnocení byly nejen poznatky zastupitelských úřadů poskytnuté 

Ministerstvem zahraničních věcí, ale rovněž zkušenosti zaměstnavatelů zprostředkované 

zejména Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

Z vyhodnocení dosavadních praktických zkušeností s využíváním kvót vyplývá, že není 

zapotřebí měnit stávající výši kvót pro náběr žádostí o víza k pobytu nad 90 dnů za účelem 

podnikání stanovenou přílohou č. 1 nařízení vlády. Výše kvót odpovídá reálnému zájmu 

žadatelů o tato víza. 
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Z vyhodnocení dále vyplývá, že výši kvót pro náběr žádostí o zaměstnanecké karty 

stanovených přílohou č. 2 není třeba měnit zásadním způsobem, pouze je v nařízení vlády 

zapotřebí zohlednit dílčí požadavky vyplývající z dosavadní realizace nařízení: 

1. O cca tisíc navýšit kvótu pro náběr žádostí v rámci vládou schváleného programu Program 

kvalifikovaný zaměstnanec na zastupitelských úřadech v Manile a v Minsku.  

2. Zrušit tzv. zbytkovou kvótu pro náběr žádostí o zaměstnanecké karty mimo vládou 

schválené programy na zastupitelských úřadech ve Lvově, v Dillí a v Nursultanu. 

3. V řádu desítek žádostí navýšit (a sjednotit) kvóty pro náběr žádostí o zaměstnanecké karty 

v Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Programu klíčový a vědecký personál 

na celkem 28 zastupitelských úřadech (Abudža, Addis Abeba, Akkra, Alžír, Ammán, 

Bagdád, Baku, Bangkok, Bejrút, Damašek, Erbíl, Islámábád, Jakarta, Jerevan, Kábul, 

Káhira, Lusaka, Minsk, Nairobi, Nursultan, Rabat, Sarajevo, Skopje, Taškent, Tbilisi, 

Teherán, Tunis a Ulánbátar), aby každá kvóta činila minimálně 60 žádostí ročně. (Pouze 

na zastupitelském úřadu v Pretorii se dosavadní kvóta snižuje ze 70 na 60 žádostí ročně). 

 

Celkový objem žádostí o zaměstnanecké karty po navrhovaných změnách zůstává 

na prakticky stejné úrovni jako nyní. Dojde pouze k dílčím „přesunům“, které zohledňují 

aktuální poptávku českých zaměstnavatelů po zahraničních pracovnících z konkrétních zemí, 

jakož i zájem z těchto zemí o imigraci do ČR. Mírné navýšení celkového objemu je 

ve prospěch vysoce kvalifikované migrace. V celkovém objemu je však zanedbatelné. 

 

S ohledem na výše uvedené, kdy se předpokládaný celkový objem žádostí o zaměstnanecké 

karty nesnižuje a zůstává zachován i pro další období, je zároveň se schválením nařízení vlády 

zapotřebí schválit rovněž prodloužení systemizovaných služebních resp. pracovních míst, která 

byla příslušným rezortům za účelem zajištění tohoto objemu pracovní migrace přidělena. 

 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy ve vztahu k požadavkům na zákaz 

diskriminace a rovnost mužů a žen 

Navrhovaná úprava nebude mít dopady ve vztahu k zákazu diskriminace ve smyslu zákona 

č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 

a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nebude 
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mít bezprostřední ani sekundární dopady na rovnost mužů a žen a nepovede k diskriminaci ani 

jednoho z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje ani nezvýhodňuje ani jedno z pohlaví a nestanoví 

pro něj odlišné podmínky.  

 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky 

Předkládaný návrh nařízení je v souladu s ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, dále zejména s čl. 2 a čl. 4 ústavního zákona 

č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje jako ústavní zákon Listina základních práv a svobod 

(Usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 - č. 2/1993 Sb. 

o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České 

republiky). Návrh nařízení respektuje obecné zásady ústavního pořádku České republiky a není 

v rozporu s nálezy Ústavního soudu České republiky. 

 

Soulad návrhu se zákonem, k jehož provedení je navrhován 

A) Návrhem má být provedeno zmocňovací ustanovení § 181b odst. 1.  

Vláda nařízením stanoví pro jednotlivé zastupitelské úřady České republiky maximální 

počty žádostí o  

a) vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání – uvedeny v příloze č. 1 

b) povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování – podle § 1 odst. 3 nařízení je 

možné podávat žádosti bez omezení 

c) zaměstnaneckou kartu – uvedeny v příloze č. 2. 

 

Změna hodnot v příloze č. 2 je v souladu se zmocněním. Stále bude naplněn požadavek zákona, 

že má být stanoven maximální počet žádostí, které lze na zastupitelském úřadu podat. 

Rozvržení celkového počtu žádostí, které lze podat, na jednotlivé vládou schválené programy, 

bude zachováno. 

 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie 

Návrh nařízení umožňující vládě stanovit maximální objem vstupů státních příslušníků třetích zemí 

přicházejících ze třetích zemí na území České republiky za účelem zaměstnání nebo samostatně 

výdělečné činnosti je v souladu s právem Evropské unie (takovou úpravu předpokládá Smlouva 

o fungování EU - viz čl. 79 odst. 5). 
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Z hlediska principů rovnosti mužů a žen je návrh novely zákona neutrální (návrh respektuje 

směrnici Rady 79/7/EHS a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 

5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy 

v oblasti zaměstnání a povolání) a vztahuje se stejně na obě pohlaví. 

 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je 

Česká republika vázána 

Návrh nařízení není v rozporu se žádnými mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika 

vázána, a je plně slučitelný s právem Evropské unie. 

 

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost České republiky  

Návrh nařízení nemá dopady na mezinárodní konkurence schopnost České republiky. 

 

Dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Návrh nařízení nemá dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty nad rámec 

stávajících.. K zajištění výkonu státní správy v souvislosti s příchodem desítek tisíc držitelů 

zaměstnaneckých karet ročně postačují současné personální kapacity resortů Ministerstva 

vnitra, Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva práce a sociálních věcí (Státního 

úřadu inspekce práce).  

Nicméně vzhledem ke skutečnosti, že současných personálních kapacit bylo dosaženo vznikem 

služebních a pracovních míst na dobu určitou do konce roku 2021 a zároveň návrh nařízení 

vlády předpokládá zachování stávajícího objemu pracovní migrace, bude nezbytné  

v návrhu státního rozpočtu na rok 2022 a 2023 zohlednit nutnost prodloužení těchto 

systemizovaných míst. Proto je spolu s tímto návrhem novely nařízení vlády ministrům vnitra 

a zahraničních věcí a ministryni práce a sociálních věcí ukládán úkol předložit vládě návrh 

systemizace spočívající v prodloužení doby, na kterou byla tato místa zřízena, o další 2 

roky a návrh odpovídajícího navýšení rozpočtu příslušných resortů. Konkrétní počet  

a struktura těchto služebních a pracovních míst vyplývá z usnesení vlády ze dne 3. června 2019 

č. 384. 
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Resort Počet pozic Roční náklady 

MV 95 služebních míst 

+ 2 pracovní místa 

64 241 184 Kč  

(z toho 47 305 732 Kč na platy a  16 935 452 Kč na 

související výdaje1) 

MZV 11 služebních míst 23 840 034 Kč  

(z toho 3 777 240 Kč na platy a 20 062 794 Kč na 

související výdaje a náklady na spojené s výkonem 

funkce v zahraničí) 

MPSV (SÚIP) 7 služebních míst  4 172 868 Kč  

(z toho 3 072 804 Kč na platy a 1 100 064 Kč na 

související výdaje) 

 

V případě, že by nedošlo k navrhovanému prodloužení doby trvání služebních a pracovních 

míst, nebylo by od září 2021 možno nadále zajistit náběr a vyřizování žádostí  

o zaměstnanecké karty ve stanoveném rozsahu. Bylo by proto nezbytné předložit nové změnové 

nařízení vlády, kterým by byla výše ročních kvót snížena. V důsledku snížení objemu pracovní 

migrace by došlo i ke snížení příjmů státního rozpočtu ze správních poplatků za podání žádosti 

o zaměstnaneckou kartu (poplatek za podání žádosti činí 5 000 Kč), které by mohlo značně 

převýšit souhrnné roční náklady na prodloužená pracovní místa na resortech vnitra, 

zahraničních věcí a práce a sociálních věcí.2 Tyto náklady dle výše uvedené tabulky činí 92,25 

milionů Kč, což odpovídá poplatkům vybraným za cca 18,5 tisíce žádostí. Neprodloužení 

služebních a pracovních míst by však znamenalo roční pokles o cca 30 tisíc vyřízených žádostí,  

tj. 150 milionů Kč nevybraných na správních poplatcích. 

Od roku 2015 se přitom roční počet žádostí o zaměstnanecké karty podaných na zastupitelských 

úřadech zvýšil více než osminásobně.  

 

                                                 
1 Pojistné a FKSP. 

2 S účinností od 31. července 2019 došlo k novelizaci přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, tj. 

sazebníku správních poplatků, zákonem č. 176/2019 Sb. Touto legislativní změnou byl navýšen poplatek za podání 

žádosti o zaměstnaneckou kartu z 2 500 na 5 000 Kč, čímž byly náklady na náběr a vyřizování žádostí ve zvýšené 

míře přeneseny na samotné žadatele. 
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Rok Počet žádostí 

2015 4 731 

2016 8 750 

2017 17 899 

2018 30 851 

2019 39 382 

leden -  říjen 2020 18 791 

 

Růstový trend byl sice v roce 2020 přerušen, nicméně nikoli z důvodu omezené poptávky 

českých firem po zahraničních pracovnících ani cizinců o pracovní migraci do České republiky, 

ale z důvodu pandemie COVID-19. V podzimních měsících roku 2020 se počty nabraných 

žádostí vracejí k dřívějším hodnotám a v roce 2021 lze předpokládat návrat rozsahu pracovní 

migrace na úroveň v době před vypuknutím epidemie a její další navyšování (pokračování 

růstového trendu podaných žádostí přerušeného pandemií COVID-19). 

 

Dopad navrhované úpravy na podnikatelské prostředí České republiky 

Navrhovaná úprava nařízení vlády není zásadního charakteru, nepředpokládají se proto ani 

zásadní změny v dopadech na podnikatelské prostředí ve srovnání se současnou situací. 

Nařízením vlády je i pro další období zachován stávající rozsah ekonomické migrace do České 

republiky, který českým zaměstnavatelům umožní řešit nedostatek pracovních sil získáváním 

pracovníků ze zahraničí. Za účelem podpory vysoce kvalifikované pracovní migrace došlo 

k navýšení maximálních kvót pro tuto kategorii migrantů. 

Transparentní systém náběrů žádostí o pobytová oprávnění na zastupitelských úřadech na bázi 

kvót poskytuje podnikatelům rámcový přehled obecných možností získávání zahraničních 

pracovníků z konkrétních třetích států. 

Změny navržené v příloze č. 2 reflektují poptávku po zahraničních pracovních 

z konkrétních třetích zemí. 

 

Sociální dopady navrhované úpravy 

Žádný dopad do sociální oblasti nebyl identifikován. 
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Dopady na životní prostředí 

Navrhovaná úprava nebude mít za následek žádné dopady na životní prostředí. 

Dopady navrhované úpravy ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Nelze shledat žádný dopad právní úpravy na ochranu osobních údajů ani na soukromí cizince. 

Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná úprava nebude mít negativní dopad ve vztahu ke korupčním rizikům. 

Počet žádostí, které lze v aktuálním kalendářním měsíci podat, bude podle § 181b odst. 3 

zákona č. 326/1999 Sb. zveřejněn na stránkách zastupitelského úřadu a průběžně aktualizován. 

 

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná úprava nebude mít žádný dopad ve vztahu k bezpečnosti nebo obraně státu. 

Při  zpracování návrhu konkrétních maximálních počtů žádostí na jednotlivých zastupitelských 

úřadech ČR v zahraničí je mj. přihlíženo rovněž k bezpečnostním rizikům. 

 

K neprovedení hodnocení dopadů regulace (RIA) 

Předsedkyně Legislativní rady vlády vyhověla žádosti ministra vnitra a svým dopisem ze dne 

6. listopadu 2020 č.j. 40399/2020-UVCR stanovila, že se k tomuto návrhu hodnocení dopadů 

regulace (RIA) neprovede. 

 

Předkladatel odkazuje na hodnocení dopadů regulace prováděná v rámci zavedení celého 

tohoto institutu do zákona. Aktuálně navrženou novelu považuje za pouhou parametrickou 

změnu. 
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II. Zvláštní část 

K čl. I  - nové znění přílohy č. 2 k nařízení 

A) Navýšení kvóty pro náběr žádostí v rámci vládou schváleného Program kvalifikovaný 

zaměstnanec na zastupitelských úřadech v Manile a v Minsku  

 

Zájem českých zaměstnavatelů o pracovníky z Filipín v uplynulém roce výrazně stoupl 

a  zastupitelský úřad v Manile proto v současnosti patří mezi nejvytíženější zastupitelské úřady. 

Zvýšení kvóty lépe odpovídá reálnému zájmu o pracovní migraci z Filipín do ČR. 

Navýšení kvóty pro zastupitelský úřad v Minsku rozšiřuje příležitost českých zaměstnavatelů 

získávat vyšší počet zaměstnanců z geograficky, jazykově a kulturně blízkého státu 

a běloruským občanům poskytuje širší možnosti hledání pracovního uplatnění v ČR.  

Pracovní migrace z obou států vykazuje relativně nízkou míru doprovodných bezpečnostních 

rizik.  

 

Zastupitelský 

úřad 

Maximální počet 

žádostí, které lze podat 

v rámci období 1 roku 

Program vysoce 

kvalifikovaný 

zaměstnanec nebo 

Program klíčový a 

vědecký personál 

Program kvalifikovaný 

zaměstnanec 

Manila 
1 200 

2 200 
100 

1 000 

2 000 

Minsk 
1 000 

2 200 

100 

200 

800 

1 900 

Počty navrhované pro rok 2021 jsou uvedeny červeně. 

 

B) Zrušení tzv. zbytkové kvóty pro náběr žádostí o zaměstnanecké karty mimo vládou 

schválené programy na zastupitelských úřadech ve Lvově, v Dillí a v Nursultanu. 

 

Tzv. zbytkovou kvótu tvoří rozdíl mezi stanoveným maximálním počtem žádostí, které lze 

podat v rámci období 1 roku (sloupec 2 přílohy č. 2), a součtem maximálních počtů žádostí, 

které lze podat v rámci vládních migračních programů (sloupce 3 a 4 přílohy č. 2). V textu 

přílohy č. 2 tedy nejsou tzv. zbytkové kvóty výslovně uvedeny. Její zrušení na výše zmíněných 

zastupitelských úřadech iniciovalo Ministerstvo zahraničních věcí a zohledňuje zkušenosti 

z praxe dotčených zastupitelských úřadů. 

Zrušením zbytkových kvót dochází k tomu, že žádosti o zaměstnanecké karty budou 

na dotčených zastupitelských úřadech nadále nabírány pouze v rámci vládou schválených 
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programů, u nichž existuje vyšší míra regulace migračního procesu a silnější bezpečnostní 

pojistky. Současně bude náběr žádostí probíhat formou osvědčeného přidělování konkrétních 

termínů pro podání žádosti na zastupitelském úřadu cizincům zařazeným do programů a ukončí 

se dosavadní praxe náběru žádostí na bázi slosování registrovaných zájemců o podání žádosti. 

 

1 2 3 4  

Zastupitelský 

úřad 

Maximální počet 

žádostí, které lze 

podat v rámci 

období 1 roku 

Program vysoce 

kvalifikovaný 

zaměstnanec nebo 

Program klíčový a 

vědecký personál 

Program 

kvalifikovaný 

zaměstnanec 

Zbytková kvóta 

(pro potřeby 

MZV, sloupec 

není součástí 

předpisu) 

Dillí 
1 200 

1 100 
500 600 

100 

0 

Lvov 
40 720 

40 000 
0 40 000 

720 

0 

Nursultan 

(Astana) 

380 

360 

30 

60 
300 

50 

0 

Počty navrhované pro rok 2021 jsou uvedeny červeně. 

 

 

C) Navýšení kvóty pro náběr žádostí o zaměstnanecké karty v Programu vysoce 

kvalifikovaný zaměstnanec a Programu klíčový a vědecký personál na celkem 

28 zastupitelských úřadech (Abudža, Addis Abeba, Akkra, Alžír, Ammán, Bagdád, 

Baku, Bangkok, Bejrút, Damašek, Erbíl, Islámábád, Jakarta, Jerevan, Kábul, Káhira, 

Lusaka, Minsk, Nairobi, Nursultan, Rabat, Sarajevo, Skopje, Taškent, Tbilisi, Teherán, 

Tunis a Ulánbátar), aby každá kvóta činila minimálně 60 žádostí ročně.  

(Pouze na zastupitelském úřadu v Pretorii se dosavadní kvóta snižuje ze 70 na 60 žádostí 

ročně). 

 

Požadavek na navýšení předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu  jako gestor obou vládou 

schválených programů na základě výsledků jejich dosavadní realizace. Navýšení kvót vytváří 

dostatečnou rezervu pro případ, že by čeští zaměstnavatelé nově projevili zájem o větší počet 

zaměstnanců z některého z dotčených států. Současně však platí, že zvýšené kvóty nemusí být 

vyčerpány. V uplynulém roce došlo např. ke značnému zvýšení zájmu zaměstnavatelů o 

pracovníky z Egypta, především specialisty v oblasti informačních technologií. Uvedené vládní 

migrační programy slouží výhradně nejkvalifikovanějším kategoriím pracovních migrantů, 

s nimiž se zpravidla pojí nízká míra bezpečnostních rizik.  
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Zastupitelský 

úřad 

Maximální počet 

žádostí, které lze podat 

v rámci období 1 roku 

Program vysoce 

kvalifikovaný 

zaměstnanec nebo 

Program klíčový a 

vědecký personál 

Program kvalifikovaný 

zaměstnanec 

Abudža 
60 

90 

30 

60 
0 

Addis Abeba 
60 

90 

30 

60 
0 

Akkra 
60 

90 

30 

60 
0 

Alžír 
60 

90 

30 

60 
0 

Ammán 
60 

90 

30 

60 
0 

Bagdád 
30 

60 

30 

60 
0 

Baku 
200 

210 

50 

60 
0 

Bangkok 
250 

280 

30 

60 
0 

Bejrút 
60 

90 

30 

60 
0 

Damašek 
30 

60 

30 

60 
0 

Erbíl 
30 

60 

30 

60 
0 

Islámábád 
30 

60 

30 

60 
0 

Jakarta 
100 

130 

30 

60 
0 

Jerevan 
200 

210 

50 

60 
0 

Kábul 
30 

60 

30 

60 
0 

Káhira 
60 

110 

30 

80 
0 

Lusaka 
60 

90 

30 

60 
0 

Minsk 
1 000 

2 200 

100 

200 

800 

1 900 

Nairobi 
60 

90 

30 

60 
0 
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Nursultan 

(Astana) 

380 

360 

30 

60 
300 

Pretoria 
100 

90 

70 

60 
0 

Rabat 
60 

90 

30 

60 
0 

Sarajevo 
500 

510 

50 

60 
0 

Skopje 
200 

230 

30 

60 
0 

Taškent 
100 

130 

30 

60 
0 

Tbilisi 
300 

330 

30 

60 
0 

Teherán 
60 

90 

30 

60 
0 

Tunis 
60 

90 

30 

60 
0 

Ulánbátar 
1 200 

1 230 

30 

60 
1 000 

Počty navrhované pro rok 2021 jsou uvedeny červeně. 

 

K č. II - účinnost 

I přesto, že zákon č. 326/1999 Sb. nespojuje roční kvóty s jednotlivými kalendářními roky a lze 

je tak počítat v rámci jednotlivých kalendářních měsíců nezávisle, předpokládala již důvodová 

zpráva k zákonu č. 176/2019 Sb. (sněmovní tisk č. 203) pravidelné přehodnocování kvót 

a jejich následnou aktualizaci pro následující kalendářní rok. V souladu s tímto předpokladem 

se navrhuje stanovit účinnost změny přílohy č. 2 k nařízení č. 220/2019 Sb. od 1. ledna 2021. 

Toto řešení je v souladu s obecnou zásadou uplatňovanou v zákoně o Sbírce zákonů 

(preferování účinností právních předpisů od 1. ledna nebo 1. července) a dále je vhodné 

k případné přípravě organizačních změn na příslušných zastupitelských úřadech. 
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