Pozměňovací návrh
poslance Martina Kolovratníka
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění č. 326/1999 Sb., o
pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony
sněmovní tisk č. 203

Pozměňovací návrh umožňující, aby zaměstnavateli držitelů mimořádného
pracovního víza byli pouze účastníci vládou schválených programů
1.

V části první článku I v dosavadním novelizačním bodě 6 v § 31a odst. 2 se na konci písmene d)
slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene e) se tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se
písmeno f), které zní:
„f) podmínku, že zaměstnavatelem cizince na území může být pouze účastník vládou
schváleného programu, a způsob zapojení dotčených orgánů a Hospodářské komory České
republiky nebo organizací zaměstnavatelů do realizace takového programu.“.
Navrhované znění s vyznačenými změnami:
§ 31a
(2) Vláda může v případě nedostatku pracovníků na trhu práce svým nařízením stanovit
a) odvětví nebo profesi, ve kterých by měl být cizinec na území zaměstnán,
b) státní příslušnost cizince, který je oprávněn požádat o toto vízum,
c) maximální počet žádostí, které lze o toto vízum v rámci určitého časového období podat
na příslušném zastupitelském úřadu,
d) do kdy je možné žádosti o toto vízum podávat, nebo
e) podmínku, že zaměstnavatelem cizince na území nesmí být agentura práce., nebo
f) podmínku, že zaměstnavatelem cizince na území může být pouze účastník vládou
schváleného programu, a způsob zapojení dotčených orgánů a Hospodářské komory
České republiky nebo organizací zaměstnavatelů do realizace takového programu.
Odůvodnění:
Nově přidané písmeno reaguje na skutečnost, že již dnes existuje řada úspěšných migračních
projektů a režimů zvláštního zacházení pro vybrané cílové skupiny cizinců z třetích zemí a
jejich zaměstnavatele (speciální režimy pro zaměstnance z Ukrajiny, Mongolska, Filipín,
Srbska, Indie apod.). Jako příklad takového projektu lze uvést Režim Ukrajina, který byl
vytvořen za účelem dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o
zaměstnanecké karty pro státní občany Ukrajiny, kteří budou na území ČR vykonávat
kvalifikovanou práci (na pracovních pozicích, které jsou dle platného znění aktualizované

Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO zařazeny do hlavních tříd 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo
veřejného sektoru). Režim Ukrajina je určen jen přímým zaměstnavatelům působícím v ČR v
oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru, kteří zaměstnávají alespoň 10 zaměstnanců a
nemohou dlouhodobě obsadit volné pracovní místo z českých zdrojů trhu práce. Do režimu jsou
zaměstnavatelé zařazováni Hospodářskou komorou České republiky, která v režimu Ukrajina
vyřizuje 80 % všech podávaných žádostí, a to jak centrálně, tak prostřednictvím svých
regionálních složek, a dalšími organizacemi zaměstnavatelů.

Pozměňovací návrh, podle kterého by měl žadatel o zaměstnaneckou kartu
při vyzvednutí a přebírání průkazu o povolení k pobytu doložit, že je již zaměstnán
u konkrétního zaměstnavatele
2.

V části první článku I se za dosavadní novelizační bod č. 59 vkládá nový novelizační bod č. X,
který zní:

„X. V § 44a odst. 14 se na konci odstavce doplňuje věta „V případě žadatele o vydání
zaměstnanecké karty se povinnost uvedená ve větě první považuje za splněnou pouze tehdy,
předloží-li tento žadatel současně ministerstvu potvrzení vydané jeho zaměstnavatelem, ze
kterého vyplývá, že žadatel nastoupil na pracovní místo, ke kterému se vztahuje žádost o
vydání zaměstnanecké karty.“.“.
Následující novelizační body se přečíslují.
Navrhované znění s vyznačenými změnami:
§ 44a

(14) Cizinec je povinen ve lhůtě stanovené ministerstvem, nejpozději však do 60 dnů ode dne
pořízení biometrických údajů, dostavit se na ministerstvo k převzetí průkazu o povolení k
pobytu. V případě žadatele o vydání zaměstnanecké karty se povinnost uvedená ve větě
první považuje za splněnou pouze tehdy, předloží-li tento žadatel současně ministerstvu
potvrzení vydané jeho zaměstnavatelem, ze kterého vyplývá, že žadatel nastoupil na
pracovní místo, ke kterému se vztahuje žádost o vydání zaměstnanecké karty.

Odůvodnění
Cílem tohoto návrhu je zabránit situacím, kdy cizinec po příjezdu do ČR nenastoupí
k zaměstnavateli na pracovní místo, na které mu má být vydána zaměstnanecká karta. V praxi
se často stává, že zaměstnavatel ani neví, že cizinec na území ČR přicestoval, a proto
zaměstnavatel nemůže splnit zákonnou povinnost nahlásit cizince Úřadu práce. Cizinec
následně získanou zaměstnaneckou kartu využije k přechodu k jinému zaměstnavateli,
eventuálně ji zneužije k jiným účelům (např. nelegální práce).

3.

Oznámení při změně zaměstnavatele nebo pracovního zařazení

3.1. V části první článku I se za dosavadní novelizační bod 31 vkládá nový novelizační bod X,
který zní:
„X. V § 42g odst. 1 se slova „nebo na pracovní pozici, ke které byl udělen souhlas ministerstva
podle odstavce 7 nebo 8“ nahrazují slovy „nebo která byla oznámena za splnění podmínek
uvedených v odstavcích 7 až 10, a to ode dne uvedeného v oznámení“.“.
Následující novelizační body se přečíslují.

3.2. V části první článku I dosavadní novelizační bod 32 nově zní:
„32. V § 42g odst. 3 se za slovem „společníka“ zrušují slova „, statutárního orgánu“.“.
3.3. V části první článku I se za dosavadní novelizační bod 32 vkládá nový novelizační bod X,
který zní:
„X. V § 42g odst. 5 se za slova „V průběhu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů
nebo na povolení k dlouhodobému pobytu“ doplňují slova „za jiným účelem“.“.
Následující novelizační body se přečíslují.
3.4. V části první článku I dosavadní novelizační bod 33 nově zní:
„33. V § 42g odstavce 7 až 11 znějí:
„(7) Změnu zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo zaměstnání na další pracovní pozici u
téhož nebo u jiného zaměstnavatele je držitel zaměstnanecké karty vydané podle odstavce 2
povinen oznámit ministerstvu nejméně 30 dnů před takovou změnou. Změnit zaměstnavatele u
téhož zaměstnavatele je držitel zaměstnanecké karty oprávněn nejdříve 6 měsíců od právní moci
rozhodnutí o vydání zaměstnanecké karty; to neplatí, v případě rozvázání pracovního poměru
cizince výpovědí z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce,
dohodou z týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce nebo zrušením
pracovního poměru zaměstnavatelem ve zkušební době a pokud cizinec tyto důvody současně
s oznámením prokáže. Držitel zaměstnanecké karty vydané podle odstavce 2 dále není
oprávněn změnit zaměstnavatele nebo nastoupit na pracovní pozici, bude-li budoucím
zaměstnavatelem agentura práce. Držitel zaměstnanecké karty, který na území přicestoval na
základě vládou schváleného programu, je oprávněn změnit zaměstnavatele nejdříve po uplynutí
doby, na kterou byla tato zaměstnanecká karta vydána; to neplatí, pokud je nový zaměstnavatel
účastníkem vládou schváleného programu. Držitel zaměstnanecké karty dále není oprávněn
oznámit změnu zaměstnavatele po uplynutí doby uvedené v § 63 odst. 1.
(8) Oznámení podle odstavce 7 se podává na k tomu určeném úředním tiskopisu, kde je cizinec
povinen uvést jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, požadovanou změnu, název
budoucího zaměstnavatele, telefonní číslo na budoucího zaměstnavatele, informace, zda jsou
dosavadní a budoucí zaměstnavatelé účastníky vládou schváleného programu, údaje k nové

volné pracovní pozici vedené podle zákona o zaměstnanosti v centrální evidenci volných
pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty v rozsahu tiskopisu a přesné
datum, ke kterému změna nastane. Dále je povinen k oznámení předložit doklad prokazující,
že jeho dosavadní pracovněprávní vztah trvá, nebo doklad prokazující, ke kterému dni tento
vztah skončil, pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí,
ze které je patrné, že je uzavřena na v oznámení uvedenou pracovní pozici, která je uvedena
v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.
Pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí musí splňovat
podmínky uvedené v § 42g odst. 2; to neplatí, jedná-li se o oznámení změny zaměstnání na
další pracovní pozici u téhož nebo u jiného zaměstnavatele.
(9) Ministerstvo ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení podle odstavce 7 a 8 sdělí cizinci a
budoucímu zaměstnavateli, zda byly splněny podmínky požadované pro změnu
zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo zaměstnání na další pracovní pozici u téhož nebo u
jiného zaměstnavatele a zda může být na tomto místě zaměstnáván. Na oznámení, které
nesplňuje podmínky uvedené v odstavcích 7 a 8 se hledí, jako by nebylo učiněno. Jestliže v
době podle § 63 odst. 1 držitel zaměstnanecké karty doručil ministerstvu více oznámení o
změně zaměstnavatele, přihlíží se pouze k poslednímu z nich, na předchozí oznámení se hledí
jako by nebyla učiněna.
(10) Odstavce 7 až 9 se použijí obdobně na držitele zaměstnanecké karty vydané podle odstavce
3 a 4, pokud oznamuje ministerstvu změnu zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo
zaměstnání na další pracovní pozici u téhož nebo u jiného zaměstnavatele na pracovní pozici
vedenou podle zákona o zaměstnanosti v centrální evidenci volných pracovních míst
obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.
(11) Odstavce 7 až 10 se nepoužijí, jedná-li se o cizince uvedeného v § 98 zákona o
zaměstnanosti nebo cizince, kterému bylo vydáno na novou pracovní pozici povolení k
zaměstnání, je-li podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno; cizinec je v případě změny
zaměstnavatele nebo pracovního zařazení anebo zaměstnání na další pracovní pozici u téhož
nebo u jiného zaměstnavatele povinen takovou skutečnost oznámit ministerstvu do 3
pracovních dnů ode dne, kdy k ní došlo.“.“.
3.5. V části první článku I dosavadní novelizační bod 58 nově zní:
„58. V § 44a odst. 11 větě první se za text „§ 42g odst. 2 písm.“ vkládá text „a),“,
ve větě druhé se za slovo „druhá“ vkládají slova „a § 46 odst. 6 písm. d), e) a f)“ a na konci
odstavce 11 se doplňuje věta „Jestliže bylo v průběhu řízení o žádosti o prodloužení
zaměstnanecké karty učiněno oznámení podle § 42g odst. 7, 8 nebo 10, má se za to, že cizinec
žádá o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty z důvodu zaměstnávání na posledně
oznámenou pracovní pozici.“.“.
3.6. V části první článku I dosavadní novelizační bod 62 nově zní:
„62. V § 46 odst. 6 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje, na konci odstavce se tečka
nahrazuje čárkou a doplňují se nová písmena e) a f), která znějí:
„e) pokud cizinec vykonával nelegální práci, nebo

f) jde-li o agenturní zaměstnávání a jedná se o takový druh práce, který agentura práce nemůže
formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat.“.“.

3.7. V části první článku I se za dosavadní novelizační bod 63 vkládá nový novelizační bod X,
který zní:
„X. V § 46e se za slova „z důvodů uvedených v § 37“ vkládají slova „, z důvodu uvedeného v
§ 46 odst. 6 písm. b), d) nebo e“.“.
Následující novelizační body se přečíslují.

3.8. V části první článku I se za dosavadní novelizační bod 73 po řadě vkládají nové novelizační
body X, které znějí:
„X. V § 63 odst. 1 se slova „ke které byl udělen souhlas ministerstva podle“ nahrazují slovy
„která byla oznámena za splnění podmínek uvedených v“ a slova „nebo 8“ se nahrazují slovy
„až 10“.
X. V § 63 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Za podmínek stanovených v odstavci 1 zaniká i oprávnění k pobytu podle § 47 odst. 4,
pokud toto oprávnění vzniklo podáním žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty.
Řízení o žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty ministerstvo v takovém případě
zastaví.
(3) Odstavec 1 se nepoužije, jestliže cizinec před uplynutím doby uvedené v odstavci 1 učiní
oznámení podle § 42g odst. 7 a na takto oznámenou pracovní pozici nastoupí nebo podá žádost
o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem v souladu s podmínkami
stanovenými tímto zákonem.“.“.
Následující novelizační body se přečíslují.
3.9. V části první článku I se za dosavadní novelizační bod 149 vkládá nový novelizační bod
X, který zní:
„X. V § 165 písm. n) se za slovo „platnosti“ vkládají slova „, posuzuje shodu oznámené změny
zaměstnavatele nebo pracovní pozice držitele zaměstnanecké karty se zákonem“ a dále se slova
„zaměstnanecké karty nebo“ zrušují.“.
Následující novelizační body se přečíslují.
3.10. V části první článku II Přechodná ustanovení se za dosavadní ustanovení 3 vkládá nové
přechodné ustanovení X, které zní:
„X. Výkon práce na pracovní pozici, ke které byl udělen souhlas Ministerstvem vnitra podle §
42g odst. 7 a 8 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto

zákona, se považuje za výkon práce na pracovní pozici oznámené podle § 42g odst. 7 až 10
zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“.
Následující přechodná ustanovení se přečíslují.

Navrhované znění s vyznačenými změnami:

§ 42g
Zaměstnanecká karta
(1) Zaměstnaneckou kartou se rozumí povolení k dlouhodobému pobytu opravňující
cizince k přechodnému pobytu na území delšímu než 3 měsíce a k výkonu zaměstnání na
pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána, nebo na pracovní pozici, ke které
byl udělen souhlas ministerstva podle odstavce 7 nebo 8. nebo která byla oznámena za
splnění podmínek uvedených v odstavcích 7 až 10, a to ode dne uvedeného v oznámení.
Cizince, u kterého je podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno povolení k zaměstnání nebo
který je uveden v § 98 zákona o zaměstnanosti, opravňuje zaměstnanecká karta k pobytu na
území za účelem zaměstnání49).
(2) Žádost o vydání zaměstnanecké karty je oprávněn podat cizinec, pokud
a) je účelem jeho pobytu na území zaměstnání na jedné z pracovních pozic
uvedených v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli
zaměstnanecké karty,
b) uzavřel pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě
budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu
o pracovní činnosti obsahující ustanovení, ze kterého vyplývá, že bez ohledu na rozsah práce
měsíční mzda, plat nebo odměna cizince nebude nižší než základní sazba měsíční minimální
mzdy; týdenní pracovní doba v každém základním pracovněprávním vztahu musí činit
nejméně 15 hodin a
c) má odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání a tato podmínka
vyplývá z charakteru zaměstnání nebo ji stanoví mezinárodní smlouva, zejména
1. má požadované vzdělání; v odůvodněných případech, zejména v případě důvodných
pochybností, zda cizinec má požadované vzdělání nebo zda toto vzdělání odpovídá
charakteru zaměstnání, je na žádost ministerstva povinen prokázat, že jeho zahraniční
vzdělání bylo uznáno příslušným orgánem České republiky,
2. má požadovanou odbornou kvalifikaci, pokud je podle zvláštního právního předpisu35)
vyžadována, a
3. splňuje podmínky pro výkon regulovaného povolání, jde-li o takové povolání.
(3) Žádost o vydání zaměstnanecké karty je dále oprávněn podat cizinec, kterému bylo
vydáno na danou pracovní pozici povolení k zaměstnání, je-li podle zákona o zaměstnanosti
vyžadováno, a cizinec splňuje podmínku uvedenou v odstavci 2 písm. b). Cizinec, který v
postavení společníka, statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu

obchodní korporace plní pro tuto právnickou osobu úkoly vyplývající z předmětu její činnosti,
není k plnění těchto úkolů oprávněn podat žádost o vydání zaměstnanecké karty, přestože mu
bylo za tímto účelem vydáno povolení k zaměstnání. Žádost o vydání zaměstnanecké karty
dále není oprávněn podat cizinec, kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání podle § 96 odst.
1 zákona o zaměstnanosti.
(4) Cizinec uvedený v § 98 zákona o zaměstnanosti, je oprávněn žádost o vydání
zaměstnanecké karty podat, pokud splňuje podmínku uvedenou v odstavci 2 písm. b).
(5) Žádost o vydání zaměstnanecké karty se podává na zastupitelském
úřadu. V průběhu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo
na povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem může cizinec žádost o vydání
zaměstnanecké karty podat ministerstvu. Žádost nelze na území ministerstvu podat, pokud
cizinec na území pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území
nebo na povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území; to neplatí, jde-li
o cizince, který na území pobýval na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu podle
§ 33 odst. 1 písm. a) až c) nebo § 33 odst. 3 a následně na území pobývá na povolení k
dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu vydané podle § 43, pobývá-li na území
nepřetržitě po dobu nejméně 3 let. Žádost dále nelze na území ministerstvu podat, pokud cizinec
na území pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání. V zastoupení
cizince, který není oprávněn na území ministerstvu podat žádost o vydání zaměstnanecké karty
podle věty druhé, může žádost podat ministerstvu na základě plné moci jeho zaměstnavatel,
pokud je cizinec nebo jeho zaměstnavatel účastníkem programu schváleného vládou za účelem
dosažení ekonomického nebo jiného významného přínosu pro Českou republiku, který je
organizačně zajišťován nebo koordinován k tomuto účelu ministerstvem nebo jiným ústředním
správním úřadem, jehož okruhu působnosti se program týká (dále jen „vládou schválený
program“), a umožňují-li tento způsob podání žádosti podmínky tohoto programu.
(6) Ministerstvo zaměstnaneckou kartu vydá cizinci, bude-li zjištěno splnění podmínek
uvedených v odstavci 2 písm. b) a c) a Úřad práce České republiky – krajská pobočka nebo
pobočka pro hlavní město Prahu vydal závazné stanovisko, že další zaměstnávání cizince lze
vzhledem k situaci na trhu práce povolit, jde-li o cizince, který není uveden v odstavci 3 nebo
4a
a) na území pobývá na základě víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému
pobytu,
b) je již na území zaměstnán a bylo mu pro tyto účely vydáno povolení k zaměstnání, ačkoli
k vydání zaměstnanecké karty není podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno, a
c) žádá o vydání zaměstnanecké karty na zaměstnání u téhož zaměstnavatele a na stejnou
pracovní pozici, kterou již vykonává.
(7) Změna zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele zaměstnanecké karty
podléhá předchozímu souhlasu ministerstva. Ministerstvo udělí na žádost držitele
zaměstnanecké karty souhlas se změnou zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele
zaměstnanecké karty, pokud jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 2 a nenastal-li některý
z důvodů uvedených v § 56, s výjimkou důvodu uvedeného v § 56 odst. 1 písm. f), a v § 46
odst. 6 písm. d) a e). K žádosti o udělení souhlasu je cizinec povinen předložit náležitosti
uvedené v § 42h odst. 1 písm. c) a e) a dále doklad, doklad o tom, že trvá pracovněprávní vztah
cizince splňující podmínky podle § 42g odst. 2 písm. b) na pracovní pozici, na kterou byla

vydána zaměstnanecká karta nebo povolení k zaměstnání anebo ke které byl udělen souhlas
ministerstva podle tohoto odstavce nebo odstavce 8, nebo o tom, že tento pracovněprávní vztah
skončil před dobou kratší než 60 dnů, a dále náležitost uvedenou v § 42h odst. 1 písm. d), pokud
je k výkonu požadovaného zaměstnání nutná jiná odborná způsobilost nebo pokud doklad,
kterým odbornou způsobilost prokázal při vydání zaměstnanecké karty, pozbyl platnosti, a
doklad obsahující údaje uvedené v § 42h odst. 1 písm. g), jde-li o žádost podanou
zaměstnancem agentury práce, který byl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele.
(8) Zaměstnání cizince na další pracovní pozici u téhož nebo u jiného zaměstnavatele
podléhá předchozímu souhlasu ministerstva. Ministerstvo udělí na žádost držitele
zaměstnanecké karty souhlas s jeho zaměstnáním na další pracovní pozici u téhož nebo u jiného
zaměstnavatele, pokud
a) nenastal některý z důvodů uvedených v § 56, s výjimkou důvodu uvedeného v § 56 odst. 1
písm. f), a
b) jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 2 nebo jsou při současném zachování podmínek,
za nichž byla zaměstnanecká karta cizinci vydána, splněny podmínky uvedené v odstavci 2
písm. a) a c) a cizinec uzavřel pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o
smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo
dohodu o pracovní činnosti.
(9) K žádosti o udělení souhlasu podle odstavce 8 je cizinec povinen předložit náležitost
uvedenou v § 42h odst. 1 písm. c) nebo pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo
smlouvu o smlouvě budoucí splňující podmínky uvedené v odstavci 8 písm. b) a dále náležitost
uvedenou v § 42h odst. 1 písm. d), pokud je k výkonu požadovaného zaměstnání nutná jiná
odborná způsobilost nebo pokud doklad, kterým odbornou způsobilost prokázal při vydání
zaměstnanecké karty, pozbyl platnosti.
(10) Odstavce 7 a 8 se nepoužijí, jedná-li se o cizince uvedeného v § 98 zákona o
zaměstnanosti nebo cizince, kterému bylo vydáno na novou pracovní pozici povolení k
zaměstnání, je-li podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno; cizinec je v případě změny
zaměstnavatele nebo pracovního zařazení anebo zaměstnání na další pracovní pozici u téhož
nebo u jiného zaměstnavatele povinen takovou skutečnost oznámit ministerstvu do 3
pracovních dnů ode dne, kdy k ní došlo.
(11) Podá-li cizinec žádost o udělení souhlasu podle odstavce 7 v době stanovené
v § 47 odst. 1 nebo za podmínek stanovených v § 47 odst. 3 a přesahuje-li zaměstnání cizince
dobu platnosti zaměstnanecké karty, považuje se tato žádost též za žádost o prodloužení
platnosti zaměstnanecké karty a cizinec je povinen doložit též náležitosti uvedené v § 44a odst.
9; to neplatí, pokud cizinec ministerstvu písemně sdělí, že nežádá o prodloužení platnosti
zaměstnanecké karty. Splňuje-li cizinec podmínky pro udělení souhlasu a prodloužení platnosti
zaměstnanecké karty, ministerstvo prodlouží platnost zaměstnanecké karty.
(7) Změnu zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo zaměstnání na další pracovní
pozici u téhož nebo u jiného zaměstnavatele je držitel zaměstnanecké karty vydané podle
odstavce 2 povinen oznámit ministerstvu nejméně 30 dnů před takovou změnou. Změnit
zaměstnavatele u téhož zaměstnavatele je držitel zaměstnanecké karty oprávněn nejdříve
6 měsíců od právní moci rozhodnutí o vydání zaměstnanecké karty; to neplatí, v případě
rozvázání pracovního poměru cizince výpovědí z některého z důvodů uvedených v § 52
písm. a) až e) zákoníku práce, dohodou z týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle
§ 56 zákoníku práce nebo zrušením pracovního poměru zaměstnavatelem ve zkušební

době a pokud cizinec tyto důvody současně s oznámením prokáže. Držitel zaměstnanecké
karty vydané podle odstavce 2 dále není oprávněn změnit zaměstnavatele nebo nastoupit
na pracovní pozici, bude-li budoucím zaměstnavatelem agentura práce. Držitel
zaměstnanecké karty, který na území přicestoval na základě vládou schváleného
programu, je oprávněn změnit zaměstnavatele nejdříve po uplynutí doby, na kterou byla
tato zaměstnanecká karta vydána; to neplatí, pokud je nový zaměstnavatel účastníkem
vládou schváleného programu. Držitel zaměstnanecké karty dále není oprávněn oznámit
změnu zaměstnavatele po uplynutí doby uvedené v § 63 odst. 1.
(8) Oznámení podle odstavce 7 se podává na k tomu určeném úředním tiskopisu,
kde je cizinec povinen uvést jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost,
požadovanou změnu, název budoucího zaměstnavatele, telefonní číslo na budoucího
zaměstnavatele, informace, zda jsou dosavadní a budoucí zaměstnavatelé účastníky
vládou schváleného programu, údaje k nové volné pracovní pozici vedené podle zákona o
zaměstnanosti v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli
zaměstnanecké karty v rozsahu tiskopisu a přesné datum, ke kterému změna nastane.
Dále je povinen k oznámení předložit doklad prokazující, že jeho dosavadní
pracovněprávní vztah trvá, nebo doklad prokazující, ke kterému dni tento vztah skončil,
pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí, ze které
je patrné, že je uzavřena na v oznámení uvedenou pracovní pozici, která je uvedena
v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.
Pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí musí
splňovat podmínky uvedené v § 42g odst. 2; to neplatí, jedná-li se o oznámení změny
zaměstnání na další pracovní pozici u téhož nebo u jiného zaměstnavatele.
(9) Ministerstvo ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení podle odstavce 7 a 8 sdělí cizinci
a budoucímu zaměstnavateli, zda byly splněny podmínky požadované pro změnu
zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo zaměstnání na další pracovní pozici u téhož
nebo u jiného zaměstnavatele a zda může být na tomto místě zaměstnáván. Na oznámení,
které nesplňuje podmínky uvedené v odstavcích 7 a 8 se hledí, jako by nebylo učiněno.
Jestliže v době podle § 63 odst. 1 držitel zaměstnanecké karty doručil ministerstvu více
oznámení o změně zaměstnavatele, přihlíží se pouze k poslednímu z nich, na předchozí
oznámení se hledí jako by nebyla učiněna.
(10) Odstavce 7 až 9 se použijí obdobně na držitele zaměstnanecké karty vydané
podle odstavce 3 a 4, pokud oznamuje ministerstvu změnu zaměstnavatele, pracovního
zařazení nebo zaměstnání na další pracovní pozici u téhož nebo u jiného zaměstnavatele
na pracovní pozici vedenou podle zákona o zaměstnanosti v centrální evidenci volných
pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.
(10) (11) Odstavce 7 a 8 až 10 se nepoužijí, jedná-li se o cizince uvedeného v § 98
zákona o zaměstnanosti nebo cizince, kterému bylo vydáno na novou pracovní pozici povolení
k zaměstnání, je-li podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno; cizinec je v případě změny
zaměstnavatele nebo pracovního zařazení anebo zaměstnání na další pracovní pozici u téhož
nebo u jiného zaměstnavatele povinen takovou skutečnost oznámit ministerstvu do 3
pracovních dnů ode dne, kdy k ní došlo.
(12) V žádosti o vydání zaměstnanecké karty je cizinec povinen uvést

a) své jméno, příjmení a ostatní jména, všechna dřívější příjmení, den, měsíc a rok narození,
místo a stát narození, pohlaví, státní občanství, rodinný stav, nejvyšší dosažené vzdělání,
povolání, zaměstnání před příchodem na území, pracovní zařazení, název a adresu
zaměstnavatele, zaměstnání po vstupu na území, pracovní zařazení, název a adresu
zaměstnavatele, poslední bydliště v cizině, adresu místa pobytu na území, adresu pro
doručování, je-li odlišná od místa pobytu, předchozí pobyt na území delší než 3 měsíce, důvod
a místo pobytu, den vstupu na území a číslo a platnost cestovního dokladu a označení státu,
který tento doklad vydal,
b) údaje k pracovní pozici vedené podle zákona o zaměstnanosti v centrální evidenci volných
pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty, na kterou žádá o vydání
zaměstnanecké karty,
c) jméno, příjmení a ostatní jména, všechna dřívější příjmení, státní občanství, datum narození,
místo a stát narození, bydliště a povolání manžela nebo manželky,
d) jméno, příjmení a ostatní jména, datum narození, státní občanství, bydliště a povolání rodičů,
e) jméno, příjmení a ostatní jména, datum a místo narození, státní občanství, bydliště a povolání
dětí a
f) jméno, příjmení a ostatní jména, datum a místo narození, státní občanství, bydliště a povolání
sourozenců.
§ 44a
(11) Ministerstvo platnost zaměstnanecké karty neprodlouží, nesplňuje-li cizinec
podmínky uvedené v § 42g odst. 2 písm. a), b) a c), § 42g odst. 3 větě první nebo v § 42g odst.
4 anebo je-li důvod pro zahájení řízení o zrušení platnosti zaměstnanecké karty (§ 46e), a dále,
jestliže Úřad práce České republiky – krajská pobočka nebo pobočka pro hlavní město Prahu
vydal závazné stanovisko, že další zaměstnávání cizince nelze vzhledem k situaci na trhu práce
povolit. Ustanovení § 42g odst. 3 věta druhá a § 46 odst. 6 písm. d), e) a f) se použije obdobně.
Jestliže bylo v průběhu řízení o žádosti o prodloužení zaměstnanecké karty učiněno
oznámení podle § 42g odst. 7, 8 nebo 10, má se za to, že cizinec žádá o prodloužení platnosti
zaměstnanecké karty z důvodu zaměstnávání na posledně oznámenou pracovní pozici.

§ 46
(6) Pro zaměstnaneckou kartu platí obdobně odstavec 1 věta druhá a § 55 odst. 1, § 58
odst. 3 a § 62 odst. 1 vztahující se na dlouhodobé vízum. Ministerstvo zaměstnaneckou kartu
nevydá
a) z důvodů uvedených v § 56, s výjimkou důvodu uvedeného v § 56 odst. 1 písm. f),
b) nesplňuje-li cizinec podmínku uvedenou v § 42g odst. 2, 3 nebo 4,
c) jestliže jde o žádost o vydání zaměstnanecké karty podanou cizincem uvedeným v § 42g
odst. 6 a Úřad práce České republiky – krajská pobočka nebo pobočka pro hlavní město Prahu
vydal závazné stanovisko, že další zaměstnávání cizince nelze vzhledem k situaci na trhu
práce povolit, nebo
d) je-li zaměstnavatel cizince podle § 178f nespolehlivý., nebo

e) pokud cizinec vykonával nelegální práci, nebo
e) f) jde-li o agenturní zaměstnávání a jedná se o takový druh práce, který agentura práce
nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat.

§ 46e
Zrušení platnosti zaměstnanecké karty

(1) Ministerstvo zruší platnost zaměstnanecké karty z důvodů uvedených v § 37,
a z důvodu uvedeného v § 46 odst. 6 písm. b), d) nebo e) a dále, jestliže cizinci nebyla uznána
odborná kvalifikace příslušným uznávacím orgánem35).
(2) Ministerstvo v rozhodnutí, kterým zruší platnost zaměstnanecké karty, stanoví lhůtu
k vycestování z území a udělí cizinci výjezdní příkaz; cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z
území vycestovat.
§ 63
Zánik platnosti zaměstnanecké karty
(1) Platnost zaměstnanecké karty zaniká nejpozději uplynutím 60 dnů ode dne, kdy cizinci
skončil poslední pracovněprávní vztah splňující podmínky podle § 42g odst. 2 písm. b) na
pracovní pozici, na kterou byla vydána zaměstnanecká karta nebo povolení k zaměstnání anebo
ke které byl udělen souhlas ministerstva podle která byla oznámena za splnění podmínek
uvedených v § 42g odst. 7 nebo 8 až 10; to neplatí, pokud se jedná o cizince uvedeného v § 98
zákona o zaměstnanosti.
(2) Byla-li v době platnosti zaměstnanecké karty poté, co skončil pracovněprávní vztah
podle odstavce 1, podána žádost o udělení souhlasu ministerstva podle § 42g odst. 7, platnost
zaměstnanecké karty zaniká nejpozději dnem právní moci rozhodnutí, kterým nebyl souhlas
ministerstva udělen.
(3 2) Za podmínek stanovených v odstavci 1 zaniká i oprávnění k pobytu podle § 47 odst.
4, pokud toto oprávnění vzniklo podáním žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty.
Řízení o žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty ministerstvo v takovém
případě zastaví.
(3) Odstavec 1 se nepoužije, jestliže cizinec před uplynutím doby uvedené v odstavci
1 učiní oznámení podle § 42g odst. 7 a na takto oznámenou pracovní pozici nastoupí nebo
podá žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem v souladu
s podmínkami stanovenými tímto zákonem.
§ 165
(1) Ministerstvo v rámci působnosti ve věcech vstupu a pobytu cizinců na území a jejich
vycestování z tohoto území
n) rozhoduje o vydání zaměstnanecké karty a modré karty, o prodloužení nebo zrušení její
platnosti, posuzuje shodu oznámené změny zaměstnavatele nebo pracovní pozice držitele

zaměstnanecké karty se zákonem a uděluje souhlas se změnou zaměstnavatele nebo
pracovního zařazení držitele zaměstnanecké karty nebo modré karty,
Přechodná ustanovení
X. Výkon práce na pracovní pozici, ke které byl udělen souhlas Ministerstvem
vnitra podle § 42g odst. 7 a 8 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, se považuje za výkon práce na pracovní pozici oznámené podle
§ 42g odst. 7 až 10 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.
Odůvodnění:
V současné době dochází k situacím, kdy byl cizinec přijat v rámci ekonomických migračních
projektů za zvýhodněných podmínek a následně po příjezdu na území podá žádost o souhlas se
změnou zaměstnavatele, aniž by nastoupil k zaměstnavateli, který byl do projektu zařazen a
měl s přijetím cizince finanční výdaje. V takovém případě bude moct cizinec požádat o změnu
zaměstnavatele, který není součástí vládou schváleného programu až po uplynutí platnosti
zaměstnanecké karty. Hlavním cílem navrhované změny je zjednodušit dosavadní souhlas se
změnami zaměstnavatele a pracovní pozice. Podle předkládaného návrhu by při změně
zaměstnavatele a pracovní pozice nebyl již vyžadován souhlas Ministerstva vnitra, ale změna
by se oznamovala ve lhůtě 30 dnů před zamýšlenou změnou. Ministerstvo vnitra by následně
sdělilo budoucímu zaměstnavateli a cizinci, zda může cizinec na pracovní pozici pracovat. Toto
opatření umožní rychlejší a jednodušší postup při uvedených změnách. Výhodou rovněž bude
informování budoucího zaměstnavatele o tom, že cizinec k němu může nastoupit k výkonu
zaměstnání. Zároveň se však tímto opatření omezí v některých případech přechody cizinců
k jiným zaměstnavatelům krátce po příjezdu na území České republiky.
4.

Řešení položky místa hlášeného pobytu

V části první článku I dosavadní novelizační bod 99 nově zní:
„99. V § 117a odst. 3 se v písmenu a) bod 3 zrušuje, dosavadní body 4 až 9 se označují jako
body 3 až 8, a dále se na konci písmene doplňují body 9 až 11, které znějí:
„9. záznam podle § 117b odst. 6,
10. záznam podle § 117b odst. 7,
11. záznam podle § 117b odst. 8,“.“.
Navrhované znění s vyznačenými změnami:
§ 117a odst. 3 zákona o pobytu cizinců
(3) Průkaz o povolení k pobytu obsahuje údaje stanovené přímo použitelným právním
předpisem Evropských společenství40) a dále
a) v případě povolení k dlouhodobému pobytu
1. druh a účel pobytu,

2. rodné číslo,
3. místo hlášeného pobytu na území,
4 3. záznam o omezení svéprávnosti,
5 4. záznam podle § 117b odst. 4,
6 5. záznam podle § 42i odst. 7,
7 6. záznam podle § 117b odst. 1,
8 7. digitální zpracování podpisu cizince,
9 8 záznam podle § 117b odst. 5,
9. záznam podle § 117b odst. 6,
10. záznam podle § 117b odst. 7,
11. záznam podle § 117b odst. 8,
Odůvodnění:
Podle předkládaného návrhu by byla položka o místě hlášeného pobytu vyškrtnuta, cizinec by
měl dál povinnost hlásit změnu adresy, aktuální adresa by byla v informačních systémech,
cizinec by měl údaj o adrese vyznačen v cestovním dokladu (razítko). Obdoba u dlouhodobých
víz.

