Pozměňovací návrh poslance Tomia Okamury k návrhu 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, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
(sněmovní tisk 30)

1. V čl. V se v § 3 odst. 2 slova „nebo cizinci, kteří již byli zaměstnaní na území České
republiky alespoň po dobu 6 měsíců a jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání4), pokud
jim bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle
zvláštního právního předpisu67)“ zrušují.
2. V čl. V se v § 3 odst. 2 písm. k) včetně poznámek pod čarou ruší.

Odůvodnění:
Vládní návrh zákona mění nejen zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců a zákon č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, ale i zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Zde se má rozšířit
okruh oprávněných osob, cizích státních příslušníků, kterým mají být poskytovány dávky
státní sociální podpory.
Na dávky státní sociální podpory by měly nově dosáhnout i skupiny, u kterých je oprávněnost
jejich nároku více než sporná. Za všechny lze uvést cizince s dlouhodobým pobytem, kteří
byli zaměstnaní alespoň šest měsíců a nyní jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání. Jinými
slovy jsou to lidé, kteří zde můžou pobývat jen po přechodnou dobu a jsou v České republice
bez práce.
Lze rozumět tomu, že do České republiky přicházejí cizinci, kteří pracují na pozicích, které
nelze obsadit českými zaměstnanci, ale pokud tito cizinci o práci přijdou a nemají novou, již
není žádoucí, aby v České republice nadále byli a pobírali dávky státní sociální podpory.
Rovněž nelze souhlasit s tím, aby sociální dávky pobírali rodinní příslušníci cizinců, kteří
mají sice dlouhodobý pobyt, ale jediným důvodem, proč můžou pobírat dávky je to, že někdo
z jejich rodinných příslušníků v České republice pracuje. Oni sami tu totiž nikdy pracovat
nemuseli, a přesto nárok na dávky podle tohoto zákona můžou mít.
Česká republika má neúnosně napjaté veřejné rozpočty. Nemáme dostatek prostředků na
důstojnou valorizaci penzí, na sociální služby pro seniory nebo na zdravotní péči. Přesto se
mají schvalovat další výdaje na státní sociální podporu, navíc pro cizí státní příslušníky.
Evropské směrnice chtějí po ČR, aby rovně zacházela s cizími státními příslušníky. Ale
pravda je taková, že nemůžeme dávat peníze na cizince, pokud nemáme dost prostředků na
občany České republiky.
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Jsme pro jednoduché pravidlo a to, že případné sociální podpory má člověk pobírat ve své
mateřské zemi. Pokud k nám někdo přijede pracovat, tak ať pracuje, pokud práci najde. A
když práci nemá, tak se holt musí vrátit domů a nikoliv parazitovat na našem systému. Česká
republika nemůže sloužit jako cíl sociálních emigrantů.
Z výše zmíněných důvodů se navrhuje zrušit nárok na dávky státní sociální podpory pro
cizince, kteří ztratili práci a jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a pro rodinné příslušníky
cizinců, kteří v ČR pracují, nebo dokonce ani pracovat nemusejí.
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