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Vládní návrh
ZÁKON
ze dne …………… 2013,
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

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. I
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona
č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb.,
zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona
č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008
Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011
Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb.,
zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb. a zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:
1.
V § 30 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Vízum k pobytu nad 90 dnů nelze udělit
za účelem zaměstnání.“.
CELEX 32011L0098
2.
V § 31 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7.
3.

V § 31 odst. 2 písm. d) se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

4.
V § 31 odst. 6 větě třetí se slova „zaručeným elektronickým podpisem, který je
založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních

1

služeb (dále jen „uznávaný elektronický podpis“)“ nahrazují slovy „uznávaným
elektronickým podpisem“.
5.
V § 35 odst. 2 větě první a druhé, § 42 odst. 3 větě druhé, § 42b odst. 4, § 42c odst. 3
písm. e), § 42c odst. 4 a 6 větě druhé, § 42d odst. 2 písm. d), § 42f odst. 3 písm. d) a v § 42j
odst. 1 písm. e) se slova „§ 31 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 31 odst. 4“.
6.

V § 35 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

7.
V § 42a se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7.
8.
V § 42a odst. 6 písm. b) se slova „odst. 3 písm. a), nebo po dobu nejméně 1 roku a je
držitelem povolení vydaného podle § 42g odst. 3 písm. b)“ zrušují.
9.
V § 42c odst. 4 se věta první nahrazuje větou „K žádosti o vydání povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání je žadatel povinen předložit pracovní
smlouvu, dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce nebo smlouvu o smlouvě
budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít základní pracovněprávní vztah, a
náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), d) a e).“.
CELEX 32003L0109
10.

§ 42g a 42h včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 49 znějí:
„§ 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. 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
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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, člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu obchodní společnosti
anebo v postavení člena družstva nebo člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu družstva
plní pro tuto právnickou osobu úkoly vyplývající z předmětu její činnosti, je oprávněn podat
žádost o vydání zaměstnanecké karty, bylo-li mu vydáno povolení k zaměstnání.
(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 vydané za jiným účelem může cizinec žádost o vydání zaměstnanecké karty podat
ministerstvu.
(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,
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
anebo zaměstnání cizince na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavatele podléhá
předchozímu souhlasu ministerstva. Ministerstvo udělí na žádost držitele zaměstnanecké karty
se změnou souhlas, pokud jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 2 a neexistují-li důvody
uvedené v § 56, s výjimkou důvodu uvedeného v § 56 odst. 1 písm. f). K žádosti o udělení
souhlasu se změnou podle věty první je cizinec povinen předložit náležitost podle § 42h
odst. 1 písm. c) a dále náležitost podle § 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.
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(8) Odstavec 7 se nepoužije, 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 nebo u
dalšího zaměstnavatele povinen takovou skutečnost oznámit ministerstvu do 3 pracovních dnů
ode dne, kdy k ní došlo.

§ 42h
Náležitosti k žádosti o vydání zaměstnanecké karty

a)
b)
c)
d)

e)
f)

(1) K žádosti o vydání zaměstnanecké karty je cizinec povinen předložit
náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a), d) a e),
na požádání náležitosti podle § 31 odst. 4,
pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí splňující
podmínky uvedené v § 42g odst. 2 písm. b),
doklady k prokázání odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání podle
§ 42g odst. 2 písm. c), jde-li o žádost podle § 42g odst. 2 nebo cizince uvedeného v § 42g
odst. 6,
povolení k zaměstnání, jde-li o žádost podle § 42g odst. 3, a
doklad prokazující, že se jedná o cizince uvedeného v § 98 zákona o zaměstnanosti, jde-li
o žádost podle § 42g odst. 4.

(2) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké
karty je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá
podmínkám uvedeným v § 180j, a to na dobu pobytu ode dne vstupu na území do doby, než
se na něho bude vztahovat pojištění podle zvláštního právního předpisu33), a na požádání
doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění; to
neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4.
___________
49)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011
o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro
státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně
pobývajících v některém členském státě.“.

Poznámka pod čarou č. 9l se zrušuje.
CELEX 32011L0098
11.
V § 44 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Cizinec, který podal žádost o vydání
povolení k dlouhodobému pobytu na území ministerstvu a splňuje podmínky pro vydání
povolení k dlouhodobému pobytu, je povinen se na výzvu osobně dostavit ke zpracování
údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu, a to včetně pořízení biometrických
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údajů cizince a jeho podpisu, který je určen k jeho dalšímu digitálnímu zpracování; podpis se
nepořídí, pokud cizinci v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka.“.
CELEX 32002R1030
CELEX 32008R0380
12.
V § 44 odst. 2 a v § 106 odst. 1 písm. b) se slovo „zelené“ nahrazuje slovem
„zaměstnanecké“.
13.
V § 44 odst. 4 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena e) až h).
14.

V § 44 odstavec 6 zní:
„(6) Zaměstnanecká karta se vydává na dobu, na kterou byla uzavřena pracovní
smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti, nejdéle však na dobu 2 let; v případě cizince
uvedeného v § 42g odst. 3 se zaměstnanecká karta vydává na dobu platnosti odpovídající
době uvedené v povolení k zaměstnání.“.
15.

V § 44a odst. 1 písm. b) se slova „e) až i)“ nahrazují slovy „e) až h)“.

16.
V § 44a odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).
17.
V § 44a odst. 3 větě druhé se slova „odst. 3, 7 a 8“ nahrazují slovy „odst. 3 a 7“ a na
konci odstavce se doplňuje věta „Ustanovení § 47 odst. 2 se nevztahuje na oprávnění
k výkonu zaměstnání na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána.“.
18.
V § 44a odst. 5 se ve větě druhé slova „nebo 8“ a ve větě třetí slova „v případech, kdy
se podle zvláštního právního předpisu nevyžaduje povolení k zaměstnání9m),“ včetně
poznámky pod čarou č. 9m zrušují.
19.

V § 44a odstavce 9 a 10 znějí:

„(9) Platnost zaměstnanecké karty lze při splnění podmínek uvedených v § 42g odst. 2
písm. b) a c), § 42g odst. 3 nebo 4 opakovaně prodloužit na dobu, na kterou byla uzavřena
pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti, vždy však nejdéle na dobu 2 let;
v případě cizince, kterému byla vydána zaměstnanecká karta podle § 42g odst. 3, se platnost
zaměstnanecké karty prodlouží na dobu odpovídající době uvedené v rozhodnutí o
prodloužení povolení k zaměstnání. Žádost o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty se
podává ministerstvu. K žádosti je cizinec povinen předložit
a) náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a) a d),
b) pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti splňující podmínky uvedené v § 42g
odst. 2 písm. b) na dobu, na kterou žádá o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty,
c) rozhodnutí o prodloužení povolení k zaměstnání, jde-li o cizince, kterému byla vydána
zaměstnanecká karta podle § 42g odst. 3,
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d) doklady k prokázání odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání podle
§ 42g odst. 2 písm. c), jde-li o cizince, kterému byla vydána zaměstnanecká karta podle
§ 42g odst. 2, pokud doklad, kterým cizinec prokázal ministerstvu svoji odbornou
způsobilost při vydání zaměstnanecké karty, pozbyl platnosti,
e) na požádání náležitosti podle § 31 odst. 4 a
f) fotografie v případě změny podoby.
(10) Ministerstvo platnost zaměstnanecké karty neprodlouží, nesplňuje-li cizinec
podmínky uvedené v § 42g odst. 2 písm. b) a c), § 42g odst. 3 nebo 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.“.
20.
V § 45 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 3 až 7.
21.
V § 45 odst. 5 úvodní části ustanovení, § 45 odst. 5 písm. b) a v § 45 odst. 6 se slova
„odstavce 4 nebo 5“ nahrazují slovy „odstavce 3 nebo 4“.
22.

V § 46 odst. 1 větě první se slova „a 4“ zrušují.

23.

V § 46 odstavec 6 zní:

„(6) Pro zaměstnaneckou kartu platí obdobně § 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, nebo
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.“.
24.
V § 46 se odstavec 8 zrušuje.
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.
25.
V § 46a odst. 2 se na konci písmene k) doplňuje slovo „nebo“ a písmeno l) se zrušuje.
Dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno l).
26.

V § 46b odst. 2 písm. d) se slova „odst. 9“ nahrazují slovy „odst. 8“.

27.

§ 46e včetně nadpisu zní:
„§ 46e
Zrušení platnosti zaměstnanecké karty
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(1) Ministerstvo zruší platnost zaměstnanecké karty z důvodů uvedených v § 37 a dále,
jestliže
a) cizinci nebyla uznána odborná kvalifikace příslušným uznávacím orgánem35),
b) pracovní poměr cizince skončil; v případě rozvázání pracovního poměru cizince výpovědí
z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou
z týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce se zaměstnanecká
karta zruší, jestliže doba trvání nezaměstnanosti cizince přesáhla 3 po sobě jdoucí měsíce
a cizinec v této lhůtě nepožádal ministerstvo o udělení souhlasu podle § 42g odst. 7 nebo
mu tento souhlas nebyl udělen,
c) dohoda o pracovní činnosti skončila; v případě zrušení dohody o pracovní činnosti
výpovědí danou zaměstnavatelem se zaměstnanecká karta zruší, jestliže doba trvání
nezaměstnanosti cizince přesáhla 1 měsíc a cizinec v této lhůtě nepožádal ministerstvo o
udělení souhlasu podle § 42g odst. 7 nebo mu tento souhlas nebyl udělen, nebo
d) zanikla platnost povolení k zaměstnání cizince nebo bylo cizinci povolení k zaměstnání
odejmuto; v případě rozvázání pracovního poměru cizince výpovědí z některého z důvodů
uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů anebo
okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce se zaměstnanecká karta zruší, nebylo-li
cizinci ve lhůtě 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení pracovního poměru
vydáno nové povolení k zaměstnání nebo cizinec v této lhůtě nepožádal ministerstvo o
udělení souhlasu podle § 42g odst. 7 nebo mu tento souhlas nebyl udělen.
(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.“.
28.
V § 53 odst. 1 větě druhé a v § 169 odst. 13 větě první se slova „písm. f)“ nahrazují
slovy „písm. e)“.
29.

V § 56 odst. 1 písmeno f) zní:

„f) cizinec podal žádost o udělení dlouhodobého víza za účelem zaměstnání; ministerstvo
v písemné informaci o důvodech neudělení dlouhodobého víza podle odstavce 4 cizince
poučí, že je oprávněn požádat o vydání zaměstnanecké karty,“.
30.
V § 62 odst. 2 se za slovo „pracovníka“ vkládají slova „, zaměstnanecké karty, modré
karty“.
31.

§ 93a se včetně nadpisu zrušuje.

32.
V § 104 odst. 1 a 2 se za slovo „nesmí“ vkládají slova „z území státu, který není
smluvním státem,“.
CELEX 42000A0922(02)
CELEX 32006R0562
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33.
V § 106 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).
34.
V § 106 odst. 1 písm. b), § 107 odst. 8 a v § 123 odst. 4 písm. c) a d) se slovo „zelená“
nahrazuje slovem „zaměstnanecká“.
35.
V § 106 odst. 5 se slovo „zelená“ nahrazuje slovem „zaměstnanecká“, slova
„Ministerstvo průmyslu a obchodu“ se zrušují a slovo „zelené“ se nahrazuje slovem
„zaměstnanecké“.
36.
V § 106 odst. 6 a v § 107 odst. 9 se za slovo „držitele“ vkládají slova „zaměstnanecké
karty nebo“.
37.

V § 106 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce neprodleně písemně
oznámí ministerstvu zaměstnání cizince bez povolení k pobytu, bez povolení k zaměstnání,
je-li podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno, nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou
nebo modrou kartou; tuto skutečnost oznámí Státní úřad inspekce práce a oblastní
inspektoráty práce neprodleně též odboru cizinecké policie krajského ředitelství policie
příslušnému podle místa zaměstnání cizince.“.
38.
4“.

V § 117a odst. 3 písm. a) bodě 5 se slova „§ 42g odst. 8“ nahrazují slovy „§ 117b odst.

39.

V § 117b se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Ministerstvo vyznačí do průkazu o povolení k pobytu údaj o přístupu na trh práce;
to neplatí, jde-li o držitele modré karty, povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného
členského státu Evropské unie nebo povolení k trvalému pobytu.“.
CELEX 32011L0098
40.
V § 127 odst. 1 písm. b) se slova „a policie nevydá nové rozhodnutí do 3 dnů od
právní moci rozsudku“ zrušují.
41.
V § 157 odst. 7 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).
CELEX 42000A0922(02)
CELEX 32006R0562
42.
V § 157a odst. 2 se věta druhá zrušuje.
CELEX 42000A0922(02)
CELEX 32006R0562
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43.

V § 158 odst. 1 písm. b) se doplňuje bod 15, který zní:
„15. zaměstnavateli, pracovním zařazení a místě výkonu práce držitele zaměstnanecké
karty nebo modré karty,“.

44.

V § 158 odst. 9 se za písmeno x) vkládá nové písmeno y), které zní:

„y) o zaměstnavateli, pracovním zařazení a místě výkonu práce držitele zaměstnanecké karty
nebo modré karty,“.
45.
V § 158a odst. 8 úvodní části ustanovení se za slovo „zánikem“ vkládají slova
„zaměstnanecké karty nebo“, za slova „obsaditelných držiteli“ se vkládají slova
„zaměstnanecké karty a“ a v písmenu a) a e) se za slova „obsaditelné držiteli“ vkládají slova
„zaměstnanecké karty nebo“.
46.

V § 165 písmeno n) zní:

„n) rozhoduje o vydání zaměstnanecké karty a modré karty, o prodloužení nebo zrušení její
platnosti a uděluje souhlas se změnou zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele
zaměstnanecké karty nebo modré karty,“.
47.

V § 165 písmeno p) zní:

„p) je oprávněno v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli
zaměstnanecké karty doplňovat údaje o vyřízení žádosti o vydání zaměstnanecké karty a
v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty
doplňovat údaje o vyřízení žádosti o vydání modré karty,“.
48.

V § 168 se slova „42g,“ zrušují.

49.
zní:

V § 169 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které

„h) ve lhůtě 60 dnů ode dne podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty; ve lhůtě 90 dnů
ode dne podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty ve zvlášť složitých případech nebo
pokud ministerstvo žádalo o vydání závazného stanoviska podle odstavce 15.“.
CELEX 32011L0098
50.

V § 169 odst. 8 písmeno a) zní:

„a) který podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo prodloužení jeho
platnosti, se ve lhůtě nebo na výzvu podle § 44 odst. 1 nebo § 44a odst. 12 nedostaví na
ministerstvo ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu
nebo ve lhůtě podle § 44 odst. 3 nebo § 44a odst. 13 nepřevezme průkaz o povolení
9

k pobytu, pokud v této lhůtě nesdělí, že mu v tomto úkonu brání důvody nezávislé na
jeho vůli,“.
CELEX 32002R1030
CELEX 32008R0380
51.

V § 169 se doplňuje odstavec 15, který zní:

„(15) V rámci rozhodování o žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty
ministerstvo vyžádá závazné stanovisko Úřadu práce České republiky - krajské pobočky nebo
pobočky pro hlavní město Prahu, zda další zaměstnávání cizince lze vzhledem k situaci na
trhu práce povolit; to neplatí, jde-li o cizince, který požádal o prodloužení zaměstnanecké
karty, která mu byla vydána podle § 42g odst. 3 nebo 4. Závazné stanovisko ministerstvo dále
vyžádá v rámci rozhodování o žádosti o vydání zaměstnanecké karty podané cizincem
uvedeným v § 42g odst. 6. Úřad práce České republiky - krajská pobočka nebo pobočka pro
hlavní město Prahu závazné stanovisko k zaměstnání cizince doručí ministerstvu do 15
pracovních dnů ode dne obdržení žádosti o závazné stanovisko; neučiní-li tak v této lhůtě, má
se za to, že se zaměstnáváním cizince souhlasí.“.
52.
V § 170 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7 a 8.
53.

V § 171 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

54.
V § 178b odst. 1 větě první a v § 178b odst. 2 větě první se slovo „zelenou“ nahrazuje
slovem „zaměstnaneckou“.
55.
V § 182 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena e) až g).

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Řízení podle zákona č. 326/1999 Sb., zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona a do tohoto dne neskončené, se dokončí a práva a povinnosti s ním související se
posuzují podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.
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2. Cizinec pobývající na území České republiky na základě víza k pobytu nad 90 dnů
za účelem zaměstnání uděleného podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, není po nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn požádat o
vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je však oprávněn požádat o vydání
zaměstnanecké karty podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
3. Zelená karta vydaná podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává v platnosti po dobu v ní uvedenou a ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona se považuje za zaměstnaneckou kartu.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. III
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona
č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb.,
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005
Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb.,
zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb.,
zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009
Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona
č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb.,
zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011
Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona
č. 1/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012
Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb. a zákona
č. …/2013 Sb., se mění takto:

1.
V § 5 písm. e) bodě 2 se slova „s povolením k dlouhodobému pobytu za účelem
zaměstnání ve zvláštních případech (dále jen „zelená karta“) vydaným podle zvláštního
právního předpisu9a)“ nahrazují slovy „se zaměstnaneckou kartou vydanou podle zákona o
pobytu cizinců na území České republiky“.
Poznámka pod čarou č. 9a se zrušuje.
2.
V § 6 odst. 1 písm. h) a v § 102 odst. 1 větě první se slovo „zelené“ nahrazuje slovem
„zaměstnanecké“.
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3.

§ 37a včetně poznámek pod čarou č. 93 a 94 zní:
„§ 37a
(1) Centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké

karty a centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty, vedené
ministerstvem, obsahují údaje uvedené v § 37.
(2) Volným pracovním místem obsaditelným držitelem zaměstnanecké karty
se rozumí pracovní místo, které nebylo obsazeno do 30 dnů od jeho oznámení krajské
pobočce Úřadu práce, s výjimkou pracovních míst úředníků územních samosprávných
celků93) a pracovních míst zaměstnanců, kteří ve správních úřadech vykonávají státní
správu94). Se zařazením pracovního místa do centrální evidence volných pracovních míst
obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty musí zaměstnavatel udělit souhlas.
(3) Volným pracovním místem obsaditelným držitelem modré karty se rozumí
pracovní místo, které nebylo obsazeno do 30 dnů od jeho oznámení krajské pobočce Úřadu
práce, s výjimkou pracovních míst úředníků územních samosprávných celků93)
a pracovních míst zaměstnanců, kteří ve správních úřadech vykonávají státní správu94), a
současně jde o pracovní místo, pro jehož výkon se vyžaduje vysoká kvalifikace podle zákona
o pobytu cizinců na území České republiky. Se zařazením pracovního místa do centrální
evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty musí zaměstnavatel
udělit souhlas.
(4) Zastupitelský úřad České republiky vyznačí v centrální evidenci volných
pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty podání žádosti o vydání
zaměstnanecké karty a případné zpětvzetí této žádosti a v centrální evidenci volných
pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty podání žádosti o vydání modré karty a
případné zpětvzetí této žádosti. Ministerstvo vnitra vyznačí v centrální evidenci podání
žádosti o vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty, popřípadě zpětvzetí této žádosti,
pokud byla podána na území České republiky, den, kdy bylo rozhodnuto o žádosti, den
převzetí potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty a
den vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty nebo den, kdy bylo řízení o žádosti o
vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty zastaveno. V případě změny zaměstnavatele
nebo pracovního zařazení s předchozím souhlasem Ministerstva vnitra vyznačí Ministerstvo
vnitra v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké
karty nebo v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty
podání žádosti o souhlas se změnou zaměstnavatele, pracovní místo, pro které je souhlas
vyžadován, a den udělení souhlasu.
(5) Ministerstvo vnitra sdělí neprodleně po vydání potvrzení o splnění podmínek pro
vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty elektronicky ministerstvu identifikační údaje
cizince, kterému bude vydána zaměstnanecká karta nebo modrá karta, a údaje o pracovním
12

místě, pro které bude vydána; rovněž tak sdělí ministerstvu informace o prodloužení jejich
platnosti, o jejich zrušení nebo o uplynutí doby jejich platnosti.
(6) Ministerstvo do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli
zaměstnanecké karty nebo do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných
držiteli modré karty nezařadí nebo z evidence vyřadí volné pracovní místo u zaměstnavatele,
pokud
a) zaměstnavateli byla v období posledních 12 měsíců pravomocně uložena pokuta za
umožnění výkonu nelegální práce, nebo
b) volné pracovní místo lze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo dostatek volných
pracovních sil obsadit jinak.
___________________________
93

) Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
94
)
Zákon č.
218/2002
Sb.,
o službě
státních zaměstnanců ve
správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve
znění pozdějších předpisů.“.

CELEX 32011L0098
CELEX 32009L0050
Poznámky pod čarou č. 32e a 32f se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
4.

§ 37b se zrušuje.

5.
V § 66 větě třetí a v § 88 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „zelená“ nahrazuje
slovem „zaměstnanecká“.
6.

§ 86 zní:
„§ 86

Zaměstnavatel, který zamýšlí zaměstnávat na volném pracovním místě cizince na
základě povolení k zaměstnání, zaměstnanecké karty nebo modré karty, je povinen oznámit
takovéto volné pracovní místo, na kterém může být cizinec zaměstnán, krajské pobočce
Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má být zaměstnání vykonáváno, a to včetně základní
charakteristiky tohoto pracovního místa (§ 37).“.
7.
V § 87 odst. 1 větě první se za slova „vyžaduje povolení k zaměstnání,“ vkládají slova
„zaměstnanecká karta nebo modrá karta,“.
8.
V § 87 odst. 1 větě druhé se slovo „zelenou“ nahrazuje slovem „zaměstnaneckou“
a za slova „se povolení k zaměstnání“ se vkládají slova „, zaměstnanecká karta nebo modrá
karta“.
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9.
V § 88 odst. 1 písm. b) se slovo „povolení“ zrušuje a za slovo „vydáno“ se vkládají
slova „povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta,“.
10.
V § 88 odst. 2 větě první se slovo „zelená“ nahrazuje slovem „zaměstnanecká“, slova
„kdy bylo vyhověno jeho žádosti o vydání zelené karty nebo“ se zrušují a za slova „pro
vydání“ se vkládají slova „zaměstnanecké karty nebo“.
11.

§ 89 zní:
„§ 89

(1) Cizinec může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván, je-li držitelem platné
zaměstnanecké karty nebo modré karty, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2) Cizinec může být dále přijat do zaměstnání a zaměstnáván, má-li platné povolení
k zaměstnání vydané krajskou pobočkou Úřadu práce a platné povolení k pobytu
na
území
České
republiky
vydané
podle
zákona
o
pobytu
cizinců
na území České republiky. Za zaměstnání se pro tyto účely považuje i plnění úkolů
vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby zajišťovaných společníkem, statutárním
orgánem nebo členem statutárního nebo jiného orgánu obchodní společnosti pro obchodní
společnost nebo členem družstva nebo členem statutárního nebo jiného orgánu družstva pro
družstvo.
(3) Cizinec, kterému bylo vydáno potvrzení o splnění podmínek pro vydání
zaměstnanecké karty nebo modré karty, může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván ode dne
vydání tohoto potvrzení do dne ukončení řízení o jeho žádosti o vydání zaměstnanecké karty
nebo modré karty.
(4) Povolení k zaměstnání nelze vydat nebo prodloužit v případě, že cizinec
je držitelem zaměstnanecké karty, modré karty nebo držitelem povolení k dlouhodobému
pobytu za jiným účelem než zaměstnání, vydanými podle zákona o pobytu cizinců na území
České republiky; to neplatí, jde-li o držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
podnikání, cizince, který může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván podle odstavce 2, nebo
cizince uvedeného v § 95 až 97.“.
CELEX 32011L0098
CELEX 32009L0052
12.

V § 92 odstavec 1 zní:
„(1) Krajská pobočka Úřadu práce vydá povolení k zaměstnání za podmínek, že se

jedná o
a) oznámené volné pracovní místo (§ 86) a
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b) volné pracovní místo nelze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo nedostatek
volných pracovních sil obsadit jinak; splnění této podmínky se nevyžaduje při vydání
povolení k zaměstnání podle § 95 a 97.“.
CELEX 32003L0109
CELEX 32009L0050
13.
V § 94 odst. 1 větě první se slova „Úřad práce“ nahrazují slovy „krajská pobočka
Úřadu práce“ a slova „s přihlédnutím k situaci na trhu práce“ se zrušují a na konci odstavce se
doplňuje věta „Při prodloužení platnosti povolení k zaměstnání podle § 96 přihlíží krajská
pobočka Úřadu práce k situaci na trhu práce.“.
CELEX 32011L0098
14.

V § 94 odst. 2 větě první se za číslo „91“ vkládají slova „odst. 1“.

15.

V § 94 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4)
Podmínkou
pro
vydání
zaměstnanecké
karty
podle
§
42g
odst. 6 zákona o pobytu cizinců na území České republiky cizinci, který je držitelem
dlouhodobého víza, vydaného podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, nebo
pro prodloužení platnosti zaměstnanecké karty je souhlasné závazné stanovisko krajské
pobočky Úřadu práce, vydané na základě žádosti Ministerstva vnitra. Krajská pobočka Úřadu
práce při vydání závazného stanoviska přihlíží k situaci na trhu práce.“.
CELEX 32011L0098
16.
V § 97 úvodní část ustanovení zní: „Povolení k zaměstnání se dále vyžaduje
i v případě cizince“.
17.
V § 97 písm. a) se slova „jednoho roku“ nahrazují slovy „6 měsíců“.
CELEX 32011L0098
18.

V § 97 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).
19.
V § 98 úvodní část ustanovení zní: „Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo
modrá karta se podle tohoto zákona nevyžaduje k zaměstnání cizince“.
20.
V § 98 se na konci textu písmene l) doplňují slova „nebo s cizincem, který
na území České republiky pobývá na základě platného povolení k dlouhodobému pobytu“.
Poznámka pod čarou č. 52a se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
CELEX 32003L0086
CELEX 32009L0050
CELEX 32003L0109
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21.
V § 98 písm. m) se slova „za účelem zaměstnání, pokud od vydání tohoto povolení
uplynulo více než 12 měsíců“ zrušují.
22.

V § 98 písmena p) a r) znějí:

„p) který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za
účelem ochrany na území podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, nebo
r) který je duchovním církve registrované v České republice nebo náboženské společnosti
registrované v České republice.“.
CELEX 32011L0098

23.
V § 102 odst. 2 větě třetí se za slova „povolení k zaměstnání“ vkládají slova
„, zaměstnanecká karta nebo modrá karta“.
24.

V § 126 odst. 4 větě první se slovo „zelenou“ nahrazuje slovem „zaměstnaneckou“.

25.

§ 145 zní:

„§ 145
V případě, že cizinec má být zaměstnáván na více místech výkonu práce, krajská
pobočka Úřadu práce projedná jeho zaměstnávání s krajskou pobočkou Úřadu práce, v jejímž
územním obvodu má být zaměstnání rovněž vykonáváno, a rozhodne o povolení k zaměstnání
pro více míst výkonu práce.“.
26.
V § 147c odst. 4 se na konci textu písmene h) doplňují slova „, zaměstnanecké karty
nebo modré karty“.
27.

V § 147c odst. 4 písmeno t) zní:

„t) údaje o zaměstnavateli, pracovním zařazení a místě výkonu práce držitele zaměstnanecké
karty nebo modré karty.“.
Čl. IV
Přechodná ustanovení
1. Řízení o vydání povolení k zaměstnání nebo řízení o prodloužení platnosti povolení
k zaměstnání, které nebylo pravomocně ukončeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle zákona č. 435/2004 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Cizinec, kterému byla vydána zelená karta podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném přede dnem
16

nabytí účinnosti tohoto zákona, může být zaměstnáván až do doby skončení platnosti této
karty.
3. Informační povinnost zaměstnavatele podle § 88 zákona č. 435/2004 Sb. se vztahuje
i na cizince, kteří jsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nadále zaměstnáváni na základě
zelené karty.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. V
V § 3 odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona
č. 379/2007 Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 366/2011 Sb., se za písmeno h) vkládají
nová písmena i) až k), která včetně poznámek pod čarou č. 66 až 68 znějí:
„i) cizinci, kterým byla vydána zaměstnanecká karta podle zvláštního právního předpisu66),
j) cizinci zaměstnanými na území České republiky 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),
k) rodinnými příslušníky68) cizinců uvedených v písmenech f), h), i) a j), pokud jim bylo
vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního
právního předpisu67),
_________
66)

§ 42g zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 42 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
68)
§ 42a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. “.
67)

CELEX 32011L0098

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o azylu
Čl. VI
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona
č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb.,
zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona
č. 350/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb.,
zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona
č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,
zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
17

č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 9/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
zákona č. 103/2013 Sb. a zákona č. 105/2013 Sb., se mění takto:
1.
V § 46a odst. 6 se věta jedenáctá nahrazuje větou „Rozhodne-li soud o zrušení
napadeného rozhodnutí, ministerstvo žadateli o udělení mezinárodní ochrany bez zbytečného
odkladu umožní opustit přijímací středisko.“.
2.
V § 73 odst. 5 se věta jedenáctá nahrazuje větou „Rozhodne-li soud o zrušení
napadeného rozhodnutí, ministerstvo cizinci bez zbytečného odkladu umožní vstup na území
a dopraví ho do azylového zařízení na území.”.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace
Čl. VII
V § 1 odst. 2 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných
států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona
č. 189/2008 Sb. a zákona č. 52/2012 Sb., písmeno j) včetně poznámek pod čarou č. 20 a 21
zní:
„j) žadatele o vydání modré karty Evropské unie20) nebo držitele této karty, žadatele o vydání
zaměstnanecké karty21) nebo držitele této karty anebo držitele povolení k dlouhodobému
pobytu na území České republiky vydaného za jiným účelem než zaměstnání, který je na
území zaměstnán,
_________
20)

21)

Čl. 14 odst. 1 písm. d) a čl. 14 odst. 4 Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro
vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou
kvalifikaci.
§ 42i zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Čl. 12 odst. 1 písm. d) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o
jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro
státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně
pobývajících v některém členském státě.
§ 42g zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

CELEX 32009L0050
CELEX 32011L0098
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ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. VIII
Položka 162 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
zákona č. 382/2008 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb., zní:
„Položka 162
Přijetí žádosti
a) o vydání povolení k pobytu
Kč

500

Kč

1 000

Kč

200

b) o vydání
zaměstnanecké
karty
nebo
povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání
vyžadujícího vysokou kvalifikaci (modrá karta)
c) o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů

Osvobození
1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen občan členského státu
Evropské unie, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, a občan státu,
který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, a jeho rodinní příslušníci, a
to bez ohledu na jejich státní příslušnost.
2. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání
povolení k dlouhodobému pobytu, vydává-li toto povolení Ministerstvo zahraničních věcí.“.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o sociálních službách
Čl. IX
V § 4 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona
č. 313/2013 Sb., se za písmeno j) vkládají nová písmena k) až m), která včetně poznámek pod
čarou č. 59 až 62 znějí:
„k) cizinec, kterému byla vydána zaměstnanecká karta podle zvláštního právního předpisu59),
l) cizinec, který je zaměstnán nebo již byl zaměstnán na území České republiky alespoň po
dobu 6 měsíců a je v evidenci uchazečů o zaměstnání60), pokud mu bylo vydáno povolení
k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu61),
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m) rodinný příslušník62) osob uvedených v písmenech f), h), k) a l), pokud mu bylo vydáno
povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního
předpisu61),
________________
59)

§ 42g zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
61)
§ 42 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
62)
§ 42a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. “.
60)

CELEX 32011L0098

ČÁST OSMÁ
Změna zákoníku práce
Čl. X
V § 48 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 427/2010
Sb., písmeno c) zní:
„c) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání20), zaměstnanecká karta
nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího
vysokou kvalifikaci.“.
Poznámka pod čarou č. 20a se zrušuje.

Čl. XI
Přechodné ustanovení
Skončení pracovního poměru cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti, jimž
bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech
podle § 42g zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, nedošlo-li k němu již jiným způsobem, se řídí § 48 odst. 3 písm. c) zákona
č. 262/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DEVÁTÁ
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. XII
Vyhláška č. 29/2013 Sb., o stanovení seznamu zemí, jejichž státní příslušníci jsou
oprávněni požádat o vydání zelené karty, se zrušuje.

20

ČÁST DESÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. XIII
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
I. Obecná část :
A) Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad – RIA
1. Důvod předložení a cíle
1.1 Název
Zákon, 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.
1.2 Definice problému
Předloženým návrhem je zajišťována zejména implementace směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu vyřizování
žádostí, o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky
třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících
v některém členském státě (dále jen „směrnice 2011/98/EU“). Dále dochází ke zpřesnění
právní úpravy v souvislosti se zajištěním souladu právní úpravy s hlavou III nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví
kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen
„Schengenský hraniční kodex“) a čl. 26 úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne
14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky
Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích
(dále jen „Schengenská prováděcí úmluva“) a se zajištěním realizace nařízení Rady (ES) č.
1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro
státní příslušníky třetích zemí ve znění nařízení Rady (ES) č. 380/2008 ze dne 18. dubna
2008, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor
povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí [dále jen „nařízení Rady (ES)
č. 1030/2002“].
Cílem směrnice 2011/98/EU je stanovení jednotného postupu vyřizování žádostí o
vydání jednotného povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky
třetích zemí, včetně vymezení souboru práv pracovníků ze třetích zemí, kteří oprávněně
pobývají v členském státě. S odkazem na tuto směrnici bude vydáván doklad, který bude v
rámci jediného správního aktu zahrnovat jak povolení k pobytu, tak pracovní povolení.
Takový postup přispěje ke zjednodušení a harmonizaci pravidel, která se v současnosti
používají v členských státech. Toto procesní zjednodušení již bylo několika členskými státy
zavedeno, přičemž s sebou přineslo účinnější postup jak pro migranty, tak pro jejich
zaměstnavatele, a umožnilo snáze kontrolovat oprávněnost jejich pobytu a legálnost jejich
zaměstnání. Ustanoveními této směrnice by neměla být dotčena pravomoc členských států
regulovat přijímání státních příslušníků třetích zemí, včetně objemu vstupů státních
příslušníků třetích zemí přicházejících za účelem výkonu zaměstnání.
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Předložený návrh se bude týkat především cizinců - občanů třetích zemí, kteří jsou na
území České republiky v postavení zaměstnanců. Podle zpráv o migraci z let 2009 – 2011 se
jednalo o následující počty cizinců - občanů třetích zemí:
k 31.12.2009 celkem 91394 (z toho 73663 s povolením k zaměstnání),
k 31.12.2010 celkem 71370 (z toho 49118 s povolením k zaměstnání),
k 31.12.2011 celkem 63302 (z toho 36640 s povolením k zaměstnání).
K roku 2012 a 2013 lze uvést některé údaje z Informačního systému cizinců. V období
od ledna 2012 do června 2013 bylo Ministerstvu vnitra podáno celkem 47225 žádostí o
vydání dlouhodobého pobytového oprávnění za účelem zaměstnání. Tento údaj obsahuje jak
žádosti o udělení dlouhodobého víza za účelem zaměstnání, tak žádosti o vydání či
prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a rovněž žádosti o
vydání nebo prodloužení zelené a modré karty (počty žádostí o pobytová oprávnění za účelem
zaměstnání za rok 2012 a 2013 a odhadované počty pro rok 2014 jsou uvedeny v kapitole
3.1).
Z preambule směrnice 2011/98/EU a z článku 12 odstavce 1 písm. e) vyplývá, že
pracovníci ze třetích zemí, kteří jsou uvedeni v čl. 3 odst. 1 písm. b) a c) mají právo na rovné
zacházení ve srovnání se státními příslušníky členského státu, ve kterém pobývají, pokud jde
o oblasti sociálního zabezpečení, jež jsou definovány v nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci
systémů sociálního zabezpečení.
Z dikce preambule směrnice 2011/98/ES rovněž vyplývá, že právo na rovné zacházení
by mělo být přiznáno také rodinným příslušníkům pracovníků ze třetích států, kteří byli přijati
členským státem v souladu se směrnicí Rady (ES) 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na
sloučení rodiny nebo na základě jiného vlastního povolení.
Vzhledem k uvedeným důvodům je navrhována také úprava zákona o sociálních
službách a zákona o státní sociální podpoře. Novely zákonů budou upravovat sociální dávky,
jež jsou ve věcném rozsahu nařízení č. 883/2004, a jejichž předmětem úpravy bude doplnění
okruhu oprávněných osob.
V souvislosti s návrhem novely zákona o pobytu cizinců na území České republiky, resp.
v souvislosti s implementací směrnice 2011/98/EU, je potřeba novelizovat zejména příslušná
ustanovení zákona o zaměstnanosti, která se týkají oblasti zaměstnávání zaměstnanců ze
zahraničí, a rovněž také příslušná ustanovení zákona o sociálních službách a státní sociální
podpoře, která upravují okruh oprávněných osob nepojistných dávkových systémů.
Změny, k nimž dochází v souvislosti s výše uvedeným, je tedy nezbytné promítnout do
následujících zákonů:
a)
zákon o pobytu cizinců na území České republiky,
b)
zákon o zaměstnanosti,
c)
zákon o státní sociální podpoře,
d)
zákon o uznávání odborné kvalifikace,
e)
zákon o správních poplatcích,
f)
zákon o sociálních službách a
g)
zákoník práce.
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Dílčím problémem v souvislosti s předloženým návrhem je pak novela zákona
č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů. Nutnost novelizace tohoto zákona
vyvstala v souvislosti s potřebou opatření k výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská
práva ze dne 25. října 2012 ve věci Buishvili proti České republice. Jednalo se konkrétně o
zajištění toho, aby soudy, které rozhodují o zákonnosti zbavení svobody žadatele o azyl
v přijímacím středisku (a analogicky o zákonnosti zbavení svobody cizince zajištěného za
účelem vyhoštění), měly v případě zjištěné nezákonnosti rozhodnutí Ministerstva vnitra či
policejního orgánu pravomoc nařídit propuštění cizince na svobodu, eventuálně aby takový
důsledek mělo zrušovací rozhodnutí soudu ex lege. Nutnost řádného a brzkého výkonu
rozsudku Buishvili proti České republice je mezinárodní povinností státu vyplývající z článku
46 Evropské úmluvy o lidských právech. Cílem předkladatele je proto přijetí nezbytných
příslušných opatření v nejbližším možném termínu, tedy v rámci předkládaného návrhu.
Předkladatel ve smyslu § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké
sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, navrhuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním
návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvém čtení. Vládní návrh zákona je transpozičním
právním předpisem ke směrnici 2011/98/EU, která by měla být do právního řádu České
republiky transponována nejpozději do 25. prosince 2013. S ohledem na standardní délku
trvání legislativního procesu v České republice je třeba upozornit, že pokud nebude
předmětná směrnice včas transponována do právního řádu České republiky, nelze vyloučit, že
by Evropská komise využila ustanovení čl. 260 odst. 3 Smlouvy o fungování EU a zahájila by
před Soudním dvorem EU s Českou republikou řízení, a to za nesplnění povinnosti České
republiky sdělit Evropské komisi opatření provádějící výše uvedenou směrnici. Shledal-li by
pak Soudní dvůr EU, že Česká republika svoji povinnost sdělit Evropské komisi opatření
provádějící dotyčnou směrnici skutečně nesplnila, mohl by za porušení této povinnosti uložit
České republice zaplacení paušální částky nebo penále.

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
a) zákon o pobytu cizinců na území České republiky
Cizinec, který hodlá v České republice pobývat za účelem zaměstnání déle než 90 dnů,
musí požádat o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za tímto účelem a kromě obecných
náležitostí žádosti jako je např. cestovní doklad nebo doklad o zajištění ubytování, musí
doložit povolení k zaměstnání nebo v žádosti uvést číslo jednací žádosti o vydání povolení
k zaměstnání a u kterého Úřadu práce České republiky – krajské pobočky nebo pobočky pro
hlavní město Prahu (dále jen „Úřad práce“) o takové povolení požádal. Povolení k zaměstnání
nemusí cizinec předkládat a číslo jednací žádosti o jeho vydání uvádět, není-li povolení
k zaměstnání podle zákona o zaměstnanosti podmínkou výkonu zaměstnání. Pokud cizinec na
území hodlá pobývat déle než 6 měsíců, musí požádat o vydání povolení k dlouhodobému
pobytu, přičemž je opět povinen k žádosti předložit rozhodnutí o povolení k zaměstnání nebo
rozhodnutí o prodloužení povolení k zaměstnání. Obdobně je pak třeba postupovat i v případě
prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu. Za současného právního stavu je
tedy cizinec povinen si nejdříve opatřit povolení k zaměstnání, které je základní podmínkou
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vydání oprávnění k pobytu za účelem zaměstnání. Výjimkami v této oblasti jsou instituty
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území ve zvláštních případech
(dále jen „zelená karta“) a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání
vyžadujícího vysokou kvalifikaci (dále jen „modrá karta“), které již za současného právního
stavu představují instituty, které mají povahu „jednotného povolení“, neboť zelená karta a
modrá karta opravňují cizince k pobytu na území a k výkonu zaměstnání po dobu v ní
uvedenou. Cizinec tedy jako doklad o účelu pobytu nedokládá povolení k zaměstnání, ale
musí se jednat o zaměstnání na jedné z pracovních pozic uvedených v centrální evidenci
volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty nebo modré karty.
b) zákon o zaměstnanosti
Zaměstnavatel, který chce získávat cizince na volná pracovní místa, je povinen předem
oznámit a projednat s Úřadem práce záměr zaměstnávat cizince, včetně jejich počtu, druhu
práce, kterou budou vykonávat, a předpokládané doby výkonu práce. Cizinec může být přijat
do zaměstnání a zaměstnáván jen tehdy, má-li platné povolení k zaměstnání cizince a platné
povolení k pobytu na území České republiky nebo je-li držitelem zelené karty nebo modré
karty. Povolení k zaměstnání cizince vydává Úřad práce, povolení k pobytu vydává
Ministerstvo vnitra. V případech stanovených zákonem o zaměstnanosti může být cizinec
přijat do zaměstnání a zaměstnáván i bez povolení k zaměstnání cizince, vždy však s platným
povolením k pobytu. Za cizince se pro účely zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí podle
zákona o zaměstnanosti nepovažuje občan Evropské unie a jeho rodinný příslušník a rodinný
příslušník občana České republiky, který není státním příslušníkem České republiky ani
jiného členského státu Evropské unie.
c) zákon o státní sociální podpoře
V současné právní úpravě § 3 zákona o státní sociální podpoře se uvádí tento kruh
oprávněných osob, kterým náleží při splněných dalších stanovených podmínek dávky státní
sociální podpory a nemají na území České republice trvalý pobyt
a) cizinci hlášení na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu,
s výjimkou žadatelů o udělení mezinárodní ochrany ubytovaných v pobytovém středisku
Ministerstva vnitra, a to ode dne, kterým uplynulo 365 dnů ode dne hlášení,
b) cizinci narození na území České republiky a hlášenými na území České republiky k
pobytu podle zvláštního právního předpisu, s výjimkou žadatelů o udělení mezinárodní
ochrany ubytovaných v pobytovém středisku Ministerstva vnitra, do 1 roku jejich věku,
c) nezletilí cizinci svěření na území České republiky do péče nahrazující péči rodičů
nebo do ústavní péče,
d) cizinci, kteří jsou držiteli povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním
postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného
členského státu Evropské unie, a bylo jim vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území
České republiky podle zvláštního právního předpisu,
e) rodinní příslušníci cizince uvedeného v písmenu d), kterým bylo vydáno povolení k
dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu,
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f) cizinci, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České
republiky za účelem vědeckého výzkumu podle zvláštního právního předpisu,
g) cizinci, kterým byla udělena doplňková ochrana,
h) cizinci, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České
republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle zvláštního
právního předpisu,
podmínkou je, že mají na území České republiky bydliště.
d) zákon o azylu
Zákon o azylu ve svém § 46a odst. 6 a § 73 odst. 5 stanoví, že rozhodne-li soud o zrušení
napadeného rozhodnutí o povinnosti žadatele o udělení mezinárodní ochrany setrvat v
přijímacím středisku nebo v zařízení pro zajištění cizinců anebo o nepovolení vstupu na území
a ministerstvo nevydá nové rozhodnutí do 3 dnů od právní moci rozsudku, žadateli o udělení
mezinárodní ochrany se bez zbytečného odkladu umožní opustit přijímací středisko, resp. se
mu umožní vstup na území a ministerstvo jej dopraví do azylového zařízení na území.
e) zákon o uznávání odborné kvalifikace
Za současného právního stavu se podle zákona o uznávání odborné kvalifikace uznává
odborná kvalifikace a jiná způsobilost
a) státního příslušníka členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o
Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen „členský stát“),
b) osoby s trvalým pobytem na území České republiky,
c) rodinného příslušníka osoby uvedené v písmenu a) nebo b),
d) státního příslušníka jiného než členského státu, bylo-li mu v České republice nebo jiném
členském státě přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské
unii,
e) státního příslušníka jiného než členského státu, byl-li mu na území České republiky nebo
jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu,
f) rodinného příslušníka osoby uvedené v písmenu d) nebo e), byl-li mu povolen dlouhodobý
pobyt na území České republiky,
g) osoby, které byl na území České republiky udělen azyl nebo doplňková ochrana, nebo
jejího rodinného příslušníka, byl-li mu povolen dlouhodobý pobyt na území České
republiky,
h) státního příslušníka jiného než členského státu, byl-li mu na území České republiky nebo
jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem studia, výměnných pobytů
žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby,
i) státního příslušníka jiného než členského státu, který je obětí obchodování s lidmi nebo
obdržel pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a který spolupracuje s příslušnými orgány,
byl-li mu na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen
pobyt za tímto účelem,
j) držitele modré karty Evropské unie.
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f) zákon o správních poplatcích
Terminologie v zákoně o správních poplatcích je ve shodě s terminologií obsaženou ve
stávajícím zákoně o pobytu cizinců na území České republiky.
g) zákon o sociálních službách
V § 4 zákona o sociálních službách (právní úprava, která nabude účinnosti dne 1. 1. 2014)
se uvádí tento okruh oprávněných osob, kterým je poskytován příspěvek na péči
a) osoba, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu podle zvláštního
právního předpisu, jde-li o státního občana České republiky,
b) cizinec, který má na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního
předpisu,
c) cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním
postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii na území jiného členského
státu Evropské unie, pokud mu bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území
České republiky podle zvláštního právního předpisu,
d) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu a), pokud mu bylo vydáno povolení
k přechodnému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu,
e) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu b), pokud mu bylo vydáno povolení
k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu,
f) cizinec, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České
republiky za účelem vědeckého výzkumu podle zvláštního právního předpisu,
g) osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana formou doplňkové ochrany podle
zvláštního právního předpisu,
h) cizinec, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České
republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle zvláštního
právního předpisu,
i) cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tento nárok zaručuje
mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu České republiky,
j) osoba, které nárok vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské unie,
a to, pokud má bydliště na území České republiky, s výjimkou osob uvedených v písmenu
j); co se rozumí bydlištěm, stanoví zákon o pomoci v hmotné nouzi.
h) zákoník práce
Terminologie v zákoníku práce je ve shodě s terminologií obsaženou ve stávajícím zákoně
o pobytu cizinců na území České republiky.
Výše uvedené právní předpisy neobsahují žádná diskriminační ustanovení.

1.4 Identifikace dotčených subjektů
cizinci, kteří chtějí být, popř. jsou zaměstnáni v České republice, a zástupci
zaměstnanců (odbory),
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zaměstnavatelé,
Úřad práce,
Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce,
Policie České republiky,
Ministerstvo vnitra,
Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Ministerstvo zahraničních věcí,
Zastupitelské úřady České republiky,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „Ministerstvo školství“),
uznávací orgány při posuzování odborné kvalifikace.

1.5 Popis cílového stavu
a) zákon o pobytu cizinců na území České republiky
Cílem předkládaného návrhu změny zákona o pobytu cizinců na území České republiky je
zajištění souladu právní úpravy pobytu za účelem zaměstnání se směrnicí 2011/98/EU. Právní
úprava pobytu cizinců na území České republiky za účelem zaměstnání bude následující:
Ministerstvem vnitra bude vydáván nový druh povolení k dlouhodobému pobytu, a to
zaměstnanecká karta.
Jedná se o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání, které má tzv. duální
charakter, tj. že cizinec, který má zájem pracovat na území České republiky, nemusí podávat
zvlášť žádost o povolení k pobytu Ministerstvu vnitra a zvlášť žádat o povolení k zaměstnání
Úřad práce, ale na základě jediné žádosti, o které rozhodne Ministerstvo vnitra (za
předpokladu splnění zákonných podmínek), bude vydáno povolení k pobytu a současně i
k výkonu zaměstnání na území České republiky. Zavedením zaměstnanecké karty tak dojde i
ke snížení administrativní zátěže u cizinců, kteří hodlají, resp. budou na území České
republiky pobývat za účelem zaměstnání. Namísto dosavadních dvou správních řízení bude
vedeno toliko jedno správní řízení, a to Ministerstvem vnitra. (Blíže kapitola 3.2 k přínosům
navrhované úpravy).
Zaměstnanecká karta bude vydávána na volná pracovní místa zařazená v centrální
evidenci volných pracovních míst vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Úřadem práce bude vydáváno povolení k zaměstnání cizince pouze v omezených
případech – v takových případech bude cizinec žádat rovněž o zaměstnaneckou kartu, ale
v této podobě již nebude mít tzv. duální charakter. Tento charakter nebude mít ani v případě,
kdy cizinec má podle zákona o zaměstnanosti volný přístup na trh práce.
Dosavadní specifický druh povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání, který
měl charakter duálního povolení – zelená karta bude zrušen, neboť zavedením zaměstnanecké
karty ztrácí opodstatnění.
Prodloužení platnosti zaměstnanecké karty bude prováděno na základě závazného
stanoviska Úřadu práce vydaného na základě žádosti Ministerstva vnitra. Při vydání
závazného stanoviska bude Úřad práce přihlížet k situaci na trhu práce. Toto opatření je
nezbytné k zajištění ochrany trhu práce.
Změna pracovního místa, resp. pracovní pozice bude podmíněna předchozím souhlasem
Ministerstva vnitra, obdobně jako je tomu již ve stávající úpravě modrých karet.
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Vízum k pobytu nad 90 dnů nebude možné udělit, pokud by účelem pobytu cizince mělo
být zaměstnání, neboť by zbytečně docházelo k právní nejistotě, pokud by byl připuštěn
systém dvojkolejnosti tedy možnosti žádat o vízum k pobytu nad 90 dnů i o zaměstnaneckou
kartu. Zaměstnaneckou kartu lze vydat na jakoukoli dobu přesahující 3 měsíce, tedy je
nadbytečné, aby cizinec řešil svůj pobyt po dobu prvních 6 měsíců vízem k pobytu nad 90 dnů
a v relativně krátké době následně žádal o vydání povolení k dlouhodobému pobytu. Bude
zajištěno, aby cizinci, kteří na území České republiky již pobývají na základě víza k pobytu
nad 90 dnů a získají zde zaměstnání, mohli v tomto zaměstnání pokračovat, resp. aby se toto
zaměstnání stalo hlavním účelem jejich pobytu – cizinci pobývající na území České republiky
na základě víza k pobytu nad 90 dnů tedy budou moci na území požádat o vydání
zaměstnanecké karty. V tomto případě bude vydání zaměstnanecké karty (obdobně jako
v případě prodloužení její platnosti) podmíněno závazným stanoviskem Úřadu práce.
Cílem návrhu změny zákona o pobytu cizinců na území České republiky je rovněž
zpřesnění zajišťující správnou realizaci nařízení Rady (ES) č.1030/2002, tj. zpřesnění týkající
se procesu vydávání průkazů o povolení k pobytu, které obsahují biometrické údaje.
Cílem návrhu změny zákona o pobytu cizinců na území České republiky je rovněž
zajištění správné implementace čl. 26 Schengenské prováděcí úmluvy, resp. zabránění tomu,
aby proti České republice bylo vedeno řízení pro porušení povinnosti podle čl. 258 Smlouvy o
fungování Evropské unie pod č. 2012/2144, což je reakce na upozornění Evropské komise,
která ve stávající úpravě spatřuje rozpor s ustanoveními hlavy III Schengenského hraničního
kodexu.
b)

zákon o zaměstnanosti

Cílem předkládaného návrhu je zajištění souladu právní úpravy zahraničního
zaměstnávání v zákoně o zaměstnanosti s novelizovaným zákonem o pobytu cizinců na území
České republiky. Na základě implementace směrnice 2011/98/EU bude právní úprava
zaměstnávání cizinců na území České republiky následující:
Ministerstvem vnitra bude vydáváno pobytové oprávnění za účelem zaměstnání, a to
zaměstnanecká karta,
modrá karta.
Jedná se o pobytová oprávnění za účelem zaměstnání, která mají tzv. duální charakter.
Znamená to, že cizinec, který má zájem pracovat na území České republiky, nemusí podávat
zvlášť žádost o povolení k pobytu Ministerstvu vnitra a zvlášť žádat o povolení k zaměstnání
Úřad práce, ale na základě jediné žádosti, o které rozhodne Ministerstvo vnitra (za
předpokladu splnění zákonných podmínek), bude vydáno povolení k pobytu
a současně i k výkonu zaměstnání na území České republiky.
Úřadem práce bude vydáváno povolení k zaměstnání cizince v případě
zaměstnávání cizince, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
podnikání (§ 89 odst. 4);
vyslání cizince, jehož zaměstnavatelem je zahraniční subjekt, svým zaměstnavatelem
na základě smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou osobou k výkonu práce
na území České republiky a k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy (§ 95);
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sezónního zaměstnávání cizince (§ 96);
zaměstnávání cizince na časově vymezené období za účelem zvyšování dovedností
a kvalifikace ve zvoleném zaměstnání (stáž) na dobu nejdéle 6 měsíců (§ 97);
zaměstnávání cizince do 26 let věku příležitostnými a časově omezenými pracemi
v rámci výměny mezi školami nebo v rámci programů pro mládež, jichž se Česká
republika účastní (§ 97);
zaměstnávání cizince, o němž to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž
ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána (§ 97);
zaměstnávání cizince, kterému bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu nebo mu
za stejným účelem bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu podle zákona o
pobytu cizinců na území České republiky (§ 97);
zaměstnávání cizince, který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo kterému
bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dní za účelem strpění pobytu, nejdříve však
po uplynutí 12 měsíců ode dne podání této žádosti (§ 97);
kdy cizinec bude pobývat na území České republiky na základě platného
dlouhodobého víza a bude chtít být během tohoto pobytu zaměstnán;
kdy cizinec bude plnit úkoly vyplývající z předmětu činnosti právnické osoby
zajišťovaných společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo jiného
orgánu obchodní společnosti pro obchodní společnost nebo členem družstva nebo členem
statutárního nebo jiného orgánu družstva pro družstvo.
Dosavadní povolení k zaměstnání vydávané jako zelená karta bude zrušeno.
Prodloužení platnosti zaměstnanecké karty a vydání zaměstnanecké karty cizinci, který je
držitelem dlouhodobého víza za jiným účelem než zaměstnání a je na území zaměstnán, bude
prováděno na základě závazného stanoviska Úřadu práce vydaného na základě žádosti
Ministerstva vnitra. Při vydání závazného stanoviska bude Úřad práce přihlížet k situaci na
trhu práce.
Zaměstnanecká karta a modrá karta budou vydávány na volná pracovní místa zařazená
v centrálních evidencích volných pracovních míst vedených Ministerstvem práce a sociálních
věcí, pokud tato pracovní místa nebyla obsazena do 30 dnů ode dne jejich oznámení Úřadu
práce. V případě, že pracovní místa budou obsaditelná z řad uchazečů o zaměstnání,
Ministerstvo práce a sociálních věcí bude mít možnost tato pracovní místa nezařadit nebo je
vyřadit z centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných cizinci a zajistit tak
ochranu trhu práce.
Zaměstnavatelé nebudou povinni oznamovat a projednávat s Úřadem práce záměr
zaměstnávat cizince. V případě, že zaměstnavatel hodlá volné pracovní místo obsadit
cizincem, bude povinen toto pracovní místo oznámit Úřadu práce. U cizince, který je
duchovním církve registrované v České republice nebo náboženské společnosti registrované
v České republice nebo který na území České republiky pobývá na základě povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území podle jiného právního předpisu, nebude
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k jejich zaměstnávání vyžadováno povolení k zaměstnání ani pobytové oprávnění za účelem
zaměstnání.
c)

zákon o státní sociální podpoře

Cílem předkládaného návrhu je potřeba zajištění implementace směrnice 2011/98/EU.
Článek 12 odst. 1 písm. e) této směrnice zakotvuje právo na rovné zacházení v oblasti
sociálního zabezpečení, jak jsou definovány v nařízení (ES) č. 883/2004, a to osobám krytým
směrnicí 2011/98/EU. Tyto osoby, pracovníci z třetích států, mají právo na rovné zacházení
ve srovnání se státními příslušníky členského státu, ve kterém pobývají.
Z dikce preambule směrnice 2011/98/EU rovněž vyplývá, že právo na rovné zacházení by
mělo být přiznáno také rodinným příslušníkům pracovníků ze třetích států, kteří byli přijati
členským státem v souladu se Směrnicí Rady (ES) 2003/ 86/ES o právu na sloučení rodiny
nebo na základě jiného vlastního povolení, a kteří se k pracovníkovi připojí, aby na území
členského státu pobývali.
Na základě implementace směrnice 2011/98/EU tedy bude do návrhu doplněn okruh
oprávněných osob, kterým jsou poskytovány dávky státní sociální podpory. Jedná se o
cizince, kterým byla vydána zaměstnanecká karta podle zvláštního právního předpisu
cizince, kteří jsou aktuálně na území ČR zaměstnaní nebo byli zaměstnaní alespoň šest
měsíců a nyní jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a zároveň splňují podmínku
dlouhodobého pobytu na území ČR podle zvláštního právního předpisu
a
rodinné příslušníky výše uvedených cizinců a také cizinců držitelů modrých karet a
cizinců majících povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu,
pokud těmto rodinným příslušníkům bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu
na území České republiky podle zvláštního právního předpisu.
d) zákon o azylu
Zákon o azylu ve svém § 46a odst. 6 a § 73 odst. 5 nově stanoví, že rozhodne-li soud o
zrušení napadeného rozhodnutí o povinnosti žadatele o udělení mezinárodní ochrany setrvat v
přijímacím středisku nebo v zařízení pro zajištění cizinců anebo o nepovolení vstupu na
území, žadateli o udělení mezinárodní ochrany se bez zbytečného odkladu umožní opustit
přijímací středisko, resp. se mu umožní vstup na území a ministerstvo jej dopraví do
azylového zařízení na území. Zrušení rozhodnutí soudem tedy bude znamenat automatické
(ex lege) propuštění ze zařízení, resp. povolení vstupu na území, aniž by bylo možné čekat
dnes stanovené 3 dny od právní moci rozsudku, zda ministerstvo nevydá nové rozhodnutí.
e)

zákon o uznávání odborné kvalifikace

Cílem předkládaného návrhu je potřeba zajištění implementace směrnice 2011/98/EU.
Článek 12 odst. 1 písm. d) této směrnice (toto ustanovení zakotvuje právo na rovné
zacházení, které se mimo jiné týká „uznávání diplomů, osvědčení a jiných odborných
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kvalifikací v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy“) se vztahuje na státní příslušníky
třetích zemí, kteří byli
členským státem přijati v souladu s unijním nebo vnitrostátním právem za účelem
výkonu práce [čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice],
členským státem přijati v souladu s unijním nebo vnitrostátním právem za jiným
účelem, než je výkon práce, kteří jsou oprávněni k výkonu práce a kteří jsou držiteli
povolení k pobytu v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1030/2002 [čl. 3 odst. 1 písm. b)
směrnice].
Úprava rovného zacházení je tedy shodná s čl. 14 odst. 1 písm. d) směrnice Rady
2009/50/ES o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem
výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (dále jen „směrnice 2009/50/ES“),
v souvislosti s jejíž implementací rovněž došlo k rozšíření působnosti zákona i na držitele
modrých karet.
Zaměstnanecká karta bude opravňovat cizince k pobytu a současně k výkonu zaměstnání
na území České republiky. Obdobně jako v případě modré karty tedy počítá návrh novely
zákona o pobytu cizinců na území České republiky s tím, že k žádosti o vydání
zaměstnanecké karty bude cizinec povinen předložit mimo jiné doklad prokazující splnění
podmínek pro výkon regulovaného povolání. Je třeba vycházet z toho, že v případě výkonu
regulovaného povolání by otázka odborné způsobilosti cizince pro výkon požadovaného
zaměstnání na území České republiky měla být vyřešena již před vydáním zaměstnanecké
karty, resp. modré karty, a nikoli až poté, co je držitelem této karty (tj. až za pobytu cizince na
území). V opačném případě by mohlo docházet k situacím, kdy cizinci-držiteli zaměstnanecké
nebo modré karty nebude uznána odborná způsobilost nezbytná pro výkon jeho zaměstnání –
takovému cizinci by bylo nezbytné platnost zaměstnanecké, resp. modré karty zrušit a
současně řešit i otázku jeho dalšího pobytu na území České republiky. Úprava nyní obsažená
v § 42j odst. 1 písm.d) zákona o pobytu cizinců odpovídá článku 5 odst. 1 písm. b) směrnice
2009/50/ES. Dle dotčeného ustanovení, jde-li o regulované povolání, je cizinec povinen k
žádosti předložit "doklad o tom, že splňuje podmínky, jež jsou pro občany Unie stanoveny
vnitrostátními právními předpisy pro výkon regulovaného povolání". Rozšíření působnosti
zákona č. 18/2004 Sb. na žadatele o zaměstnaneckou kartu je nezbytné provést z důvodu
transpozice směrnice 2011/98/EU, a to jejího čl. 4 odst. 2, podle kterého členské státy
"přijmou rozhodnutí o vydání, změně či obnovení jednotného povolení, pokud žadatel splňuje
požadavky stanovené v unijním nebo vnitrostátním právu." Dokud tedy žadatel nesplňuje
požadavky stanovené ve vnitrostátním právu, tedy požadavky pro výkon regulovaného
povolání, nebylo by možno těmto osobám jednotné povolení (zaměstnaneckou kartu) vůbec
vydat. Stejné platí také v případě modré karty. V tomto ohledu lze totiž směrnici 2009/50/ES
považovat za nedostatečně implementovanou a je nutno provést navrženou změnu, tzn.
rozšířit působnost zákona č. 18/2004 Sb. také na žadatele o vydání modré karty.
S ohledem na dané skutečnosti se rozšiřuje působnost zákona o uznávání odborné
kvalifikace i na žadatele o vydání zaměstnanecké nebo modré karty, držitele zaměstnanecké
karty a držitele povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky vydaného za
jiným účelem než zaměstnání, který je na území zaměstnán.
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f)

zákon o správních poplatcích

Změny jsou změnami terminologickými v souvislosti se zrušením zelené karty a
zavedením zaměstnanecké karty.
g)

zákon o sociálních službách

Cílem předkládaného návrhu je zajištění implementace směrnice 2011/98/EU. Článek 12
odst. 1 písm. e) této směrnice zakotvuje právo na rovné zacházení v oblastech sociálního
zabezpečení, jak jsou definovány v nařízení (ES) č. 883/2004, a to osobám krytým směrnicí
2011/98/EU. Tyto osoby, pracovníci z třetích států, mají právo na rovné zacházení ve
srovnání se státními příslušníky členského státu, ve kterém pobývají. Z dikce preambule
směrnice 2011/98/EU rovněž vyplývá, že právo na rovné zacházení by mělo být přiznáno také
rodinným příslušníkům pracovníků ze třetích států, kteří byli přijati členským státem
v souladu se Směrnicí Rady (ES) 2003/ 86/ES o právu na sloučení rodiny nebo na základě
jiného vlastního povolení, a kteří se k pracovníkovi připojí, aby na území členského státu
pobývali.
Na základě implementace směrnice 2011/98/EU tedy bude do návrhu doplněn okruh
oprávněných osob, kterým je poskytován příspěvek na péči posuzovaný jako dávka v nemoci.
Jedná se o
cizince, kterým byla vydána zaměstnanecká karta podle zvláštního právního předpisu
cizince, kteří jsou aktuálně na území ČR zaměstnaní nebo byli zaměstnaní alespoň šest
měsíců a nyní jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a zároveň splňují podmínku
dlouhodobého pobytu na území ČR podle zvláštního právního předpisu
a
rodinné příslušníky výše uvedených cizinců a také cizinců držitelů modrých karet a
cizinců majících povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, pokud
těmto rodinným příslušníkům bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území
České republiky podle zvláštního právního předpisu.
h)

zákoník práce

Změny jsou změnami terminologickými v souvislosti se zrušením zelené karty a
zavedením zaměstnanecké karty.

1.6 Zhodnocení rizika
a) zákon o pobytu cizinců na území České republiky
Navrhovaná úprava nepřináší žádná rizika – zajišťuje změny související s nutností
implementace směrnice 2011/98/EU, se zajištěním správné realizace nařízení Rady (ES)
č. 1030/2002 a rovněž zajištění souladu právní úpravy s hlavou III Schengenského hraničního
kodexu. Nečinnost by znamenala zejména nesplnění povinnosti implementace směrnice
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2011/98/EU do českého právního řádu a současně hrozbu pokračování řízení proti České
republice pro porušení povinnosti podle čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť
Evropská komise upozorněním zahájila v lednu 2013 proti České republice řízení
pro porušení povinnosti podle čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie pod č. 2012/2144.
Nebude-li tvrzený rozpor s právem EU urychleně odstraněn, bude řízení pokračovat
u Soudního dvora EU.
b) zákon o zaměstnanosti
Vzhledem k tomu, že systém regulace a kontroly zaměstnávání cizinců na území České
republiky zůstává zachován, nepředpokládají se rizika spočívající v ohrožení situace na trhu
práce v důsledku navrhovaných změn.
c) zákon o státní sociální podpoře
Navrhovaná úprava nepřináší žádná rizika – zajišťuje změny související s nutností
implementace směrnice 2011/98/EU.

d) zákon o azylu
Navrhovaná úprava nepřináší žádná rizika – zajišťují se nutná opatření k výkonu
rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ze dne 25. října 2012 ve věci Buishvili proti
České republice.
e) zákon o uznávání odborné kvalifikace
Navrhovaná úprava nepřináší žádná rizika – zajišťuje změny související s nutností
implementace směrnice 2011/98/EU.
f) zákon o správních poplatcích
Navrhovaná úprava nepřináší žádná rizika – zajišťuje změny související se změnou
terminologie, resp. se zavedením nového druhu povolení k dlouhodobému pobytu.
g) zákon o sociálních službách
Navrhovaná úprava nepřináší žádná rizika – zajišťuje změny související s nutností
implementace směrnice 2011/98/EU.
h) zákoník práce
Navrhovaná úprava nepřináší žádná rizika – zajišťuje změny související se změnou
terminologie, resp. se zavedením nového druhu povolení k dlouhodobému pobytu.
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2. Návrh variant řešení včetně varianty „nulové“
Nulová varianta
Se zřetelem k tomu, že se jedná o zajištění implementace směrnice 2011/98/EU,
zajištění realizace nařízení Rady (ES) č. 1030/2002, o zajištění souladu české právní úpravy
s čl. 26 Schengenské prováděcí úmluvy a rovněž zajištění nutných opatření k výkonu
rozsudku Evropského soudu pro lidská práva, nepřichází nulová varianta v úvahu.
Navrhovaná varianta
Navrhovanou variantou se zajišťuje implementace směrnice 2011/98/EU, zpřesnění
úpravy související s realizací nařízení Rady (ES) č. 1030/2002, soulad české právní úpravy
s čl. 26 Schengenské prováděcí úmluvy a rovněž nutná opatření k výkonu rozsudku
Evropského soudu pro lidská práva.
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů
Transpozice směrnice 2011/98/EU do českých právních předpisů musí být provedena.
Stejně tak musí být zajištěn soulad právní úpravy s nařízením Rady (ES) č. 1030/2002, soulad
právní úpravy s čl. 26 Schengenské prováděcí úmluvy a rovněž nutná opatření k výkonu
rozsudku Evropského soudu pro lidská práva.

3.1 Náklady
3.1.1. Náklady na straně orgánu rozhodujícího o zaměstnaneckých kartách
Ministerstvo vnitra eviduje počty podaných žádostí o pobytová oprávnění za účelem
zaměstnání, které uvádíme v tabulce č. 1.
Tabulka č. 1: Žádosti o pobytová oprávnění za účelem zaměstnání
typ žádosti
dlouhodobé vízum (účel zaměstnání)
zelená karta
prodloužení zelené karty
nový dlouhodobý pobyt (účel zaměstnání)
prodloužení dlouhodobého pobytu (účel zaměstnání)
změna účelu pobytu (na účel zaměstnání)
CELKEM

2012
1 975
308
24
1 535
19 367
7 313
30 522

2013 (01-10)
1 590
251
32
994
18 015
4 184
25 066

Pro další výpočty nebudou uvažována data spojená s vydáváním a prodlužováním zelených
karet, jelikož zelené karty mají z administrativního pohledu obdobný režim jako karty
zaměstnanecké. Výsledky přepočtení údajů jsou uvedeny v tabulce č. 2.
Tabulka č. 2: Žádosti o pobytová oprávnění za účelem zaměstnání po odečtení agendy
spojené se zelenými kartami
typ žádosti
dlouhodobé vízum (účel zaměstnání)
nový dlouhodobý pobyt (účel zaměstnání)

2012
2013 (01-10)
1 975
1 590
1 535
994
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prodloužení dlouhodobého pobytu (účel zaměstnání)
změna účelu pobytu (na účel zaměstnání)
CELKEM

19 367
7 313
30 190

18 015
4 184
24 783

Tabulka č. 3 pak uvádí odhadované počty o pobytová oprávnění za účelem zaměstnání na rok
2014, a to při nezměněné legislativě. Odhadované počty jsou tvořeny střední hodnotou počtu
žádostí podaných v roce 2012 a v měsících lednu až říjnu roku 2013.
Tabulka č. 3: Odhad počtu žádostí o pobytová oprávnění za účelem zaměstnání na rok
2014
typ žádosti
dlouhodobé vízum (účel zaměstnání)
nový dlouhodobý pobyt (účel zaměstnání)
prodloužení dlouhodobého pobytu (účel zaměstnání)
změna účelu pobytu (na účel zaměstnání)
CELKEM

odhad roku 2014
1 945
1 379
20 390
6 271
29 985

Ministerstvo vnitra v současné době rozhoduje o žádostech o dlouhodobé vízum za
účelem zaměstnání. Tento typ řízení v sobě neobsahuje řízení o povolení k zaměstnání a je
vyřizován mimo rámec části druhé a třetí správního řádu. Žádosti o vydání povolení
k dlouhodobému pobytu a o prodloužení jejich platnosti jsou sice vyřizovány v rámci části
druhé a třetí správního řádu, nicméně i v těchto případech agenda nezahrnuje řízení o
povolení k zaměstnání. Naproti tomu řízení o vydání a prodloužení zaměstnanecké karty se
povede zcela v režimu části druhé a třetí správního řádu a v rámci daného řízení bude nutné
posoudit nově skutečnosti, které doposud posuzoval Úřad práce. S ohledem na dané
skutečnosti lze odhadnout, že vydávání a prodlužování zaměstnaneckých karet bude sice
daleko méně administrativně náročné pro zaměstnavatele a cizince samotné, nicméně
u Ministerstva vnitra jakožto správního orgánu se předpokládá navýšení složitosti agendy na
dvojnásobek, a to právě z důvodu nutnosti posuzovat nově např. jednotlivé typy
pracovněprávních vztahů a jejich obsah a podmínky nebo též doklady spojené s podmínkou
odborné způsobilosti cizince a v neposlední řadě nová agenda předpokládá práci s centrální
evidencí volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. S přihlédnutím
k uvedenému a k výše uvedenému odhadu počtu žádostí v roce 2014 při nezměněné
legislativní úpravě lze toto vyjádřit výpočtem 29 985 x 2 tedy 59 970 „správních činností“.
Naproti tomu lze predikovat určité snížení počtu žádostí o udělení či prodloužení
pobytových oprávnění za účelem zaměstnání (zaměstnaneckých karet), a to z následujících
důvodů. Z praxe Ministerstva vnitra je zřejmé, že v současné době je převážná většina
dlouhodobých víz a pobytů vydávána s kratší dobou platnosti, neboť doba platnosti je zcela
závislá na době platnosti vydaného povolení k zaměstnání, která Úřad práce vydává obvykle
pouze na dobu 6 měsíců až 1 roku. S ohledem na skutečnost, že návrh počítá s dobou platnosti
zaměstnanecké karty až na dva roky, lze předpokládat, že většina zaměstnaneckých karet
bude vydávána na delší dobu platnosti, neboť se doba platnosti bude řídit samotnou délkou
pracovněprávního vztahu a lze předpokládat, že je v zájmu jak zaměstnavatelů, tak cizinců
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samotných, aby byl tento vztah upraven na delší dobu. Proto lze předpokládat, že dojde ke
snížení počtu podaných žádostí (zejména o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty) a to až
o jednu polovinu.
V zásadě lze tedy na základě výše uvedeného dojít k závěru, že navržená úprava se
z pohledu agendy Ministerstva vnitra v budoucnu jeví z hlediska nákladů a přínosů jako
neutrální.

3.1.2 Náklady na straně zastupitelských úřadů České republiky
Smyslem směrnice 2011/98/EU je procesní zjednodušení při povolování pobytu a práce
cizincům. Do souvislosti se zjednodušením je pak vhodné položit také zrychlení tohoto
procesu. Aby bylo možno tohoto stavu reálně dosáhnout, je nutno urychlit doručování
písemností zasílaných ze zastupitelských úřadů do České republiky. S tím je spojeno
zvýšení nákladů na doručování, jak uvádí následující analýza:
Zajištěná pošta je v poštovním styku doručována ze zastupitelských úřadů dvěma způsoby, a
to buď expresní zásilkovou službou, nebo standardní poštou. Náklady na zásilkovou službu
jdou k tíži rozpočtu ústředí MZV, na standardní poštu k tíži rozpočtových prostředků
zastupitelských úřadů.
Expresní zásilková služba: při intervalu odesílání 7 dnů je reálné doručení do 11 dnů
(doručení max. do 4 dnů).
Poštou: při odesílání v týdenním intervalu může být doba doručení až 21 dnů (doručování
poštou může být i 14 dnů) a nebylo by možné splnit požadavek na doručení do 10 dnů. Bylo
by nutné, u zastupitelských úřadů s dlouhou dobou doručování (úřady mimo Evropu), přejít
také k zasílání prostřednictvím expresní zásilkové služby, což by výrazně navýšilo finanční
nároky ústředí MZV nad rámec níže uvedeného odhadu.
Pro variantu zavedení plošně závazného týdenního intervalu na:
všech zastupitelských úřadech s konzulárním úsekem, které v současné době do
ústředí doručují expresní zásilkovou službou, ale v některých případech v delších
intervalech než každý týden,
a navíc na dvou dalších vízově vytížených zastupitelských úřadech (Astana a Hanoj)
činí odhad trvalého rozpočtového dopadu v uvedeném rámci ve výši 3.850 tis. Kč ročně.
Jedná se cca o jednu třetinu ze všech ZÚ s výkonem vízové a pobytové agendy.
Dále lze předpokládat, že poštovné na zbývajících ZÚ, které zasílají zajištěné zásilky místní
poštou, naroste cca o 30 až 50 %, což by u zastupitelských úřadů s největším množstvím
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vízové agendy mělo činit roční nárůst maximálně cca 10 – 15 tisíc Kč na poštovném na jeden
zastupitelský úřad.
Navrhované změny si dále vyžádají finanční náklady k úpravě informačního systému
cizinců (§ 158 odst. 1 a 9 zákona o pobytu cizinců na území České republiky).
Za provádění navrhované úpravy bude odpovědné Ministerstvo vnitra, Ministerstvo
práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, Zastupitelské úřady České republiky, Úřad
práce, Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.
Dopad navrhované právní úpravy bude průběžně vyhodnocován, zejména s ohledem na
administrativní náročnost řízení v obecném režimu správního řádu. Přezkum účinnosti bude
realizován formou hodnocení ex post po uplynutí 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.
3.2 Přínosy
Zavedením zaměstnanecké karty dojde ke snížení administrativní zátěže u cizinců, kteří
hodlají, resp. budou na území České republiky pobývat za účelem zaměstnání. Namísto
dosavadních dvou správních řízení bude vedeno toliko jedno správní řízení.
Snížení administrativní zátěže zaměstnavatele zavedením zaměstnanecké karty lze
vyjádřit především z hlediska úspory času, který zaměstnavatel musel vynaložit k získání
cizince na volné pracovní místo, které nelze obsadit uchazečem o zaměstnání. Zaměstnavateli
odpadne povinnost předem oznámit a projednat záměr zaměstnávat cizince na Úřadu práce a
tím i časové zatížení s tím spojené. V této souvislosti lze dále uvést, že ve většině případů
zaměstnavatel na základě plné moci zastupuje cizince ve správním řízení ve věci vydání
povolení k zaměstnání vedeném krajskou pobočkou Úřadu práce. Vzhledem k tomu, že toto
správní řízení již nebude vedeno, dojde i ke snížení časového zatížení zaměstnavatele. Lze
předpokládat, že administrativní zátěž zaměstnavatele se zavedením zaměstnanecké karty
sníží o polovinu oproti současnému stavu.
Zavedením zaměstnanecké karty dojde k tomu, že Úřad práce nebude vydávat rozhodnutí
ve věci povolení k zaměstnání a ve věci prodloužení povolení k zaměstnání v tak velkém
počtu, jako je tomu dosud. Lze předpokládat, že ročně ubude cca 47 000 správních řízení
vedených Úřadem práce, nicméně podstatná součást tohoto řízení, tj. test trhu práce, bude
Úřadem práce nadále prováděna pro účely vydání zaměstnanecké karty. Úřad práce bude
nadále vydávat povolení k zaměstnání podle § 95 až 97 zákona o zaměstnanosti, což v roce
2011 představovalo cca 7 % z celkového počtu vydaných povolení k zaměstnání.
I když dojde ke snížení počtu povolení k zaměstnání vydávaných Úřadem práce, uvolněná
pracovní kapacita bude využita při plnění úkolů Úřadu práce, které souvisí s testováním trhu
práce a zprostředkováním zaměstnání, neboť na úsecích zajišťujících tuto činnost je značná
personální poddimenzovanost.

4. Konzultace
Navrhované změny v oblasti povolování pobytu za účelem zaměstnání a povolení
zaměstnávání cizinců bylo průběžně konzultováno mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem
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práce a sociálních věcí již ve vztahu k přípravě návrhu nové právní úpravy pobytu cizinců na
území České republiky a dále pak i v rámci přípravy tohoto návrhu, tedy návrhu změny
zákona o pobytu cizinců na území České republiky (zákon č. 326/1999 Sb.) a zákona o
zaměstnanosti. Návrh změny zákona o pobytu cizinců na území České republiky zpracovalo
Ministerstvo vnitra. Návrh změny zákona o zaměstnanosti zpracovalo Ministerstvo práce a
sociálních věcí. Také návrhy změn zákona o sociálních službách a zákona o státní sociální
podpoře zpracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Změny zákona o uznávání odborné kvalifikace byly konzultovány s Ministerstvem
školství, Sekcí legislativy a práva (č.j. MV-90870-13/OAM-2012 ze dne 14.6.2013). Návrh
změny zákona o uznávání odborné kvalifikace byl po meziresortním připomínkovém řízení
konzultován s koordinátory uznávání odborné kvalifikace na setkání resortních koordinátorů
konaném dne 4. října 2013 a zaštiťovaném Ministerstvem školství.
Změny zákona o správních poplatcích byly konzultovány s odborem legislativy
Ministerstva financí (č. j. MV-91446-55/OAM-2012 ze dne 3. 4. 2013) již ve vztahu
k přípravě návrhu nové právní úpravy pobytu cizinců na území České republiky. Konečná
úprava návrhu změny zákona o správních poplatcích byla konzultována s odborem 39
Ministerstva financí.
K otázkám zaměstnávání cizinců a nového systému tzv. jednotného povolení k pobytu a
práci (zaměstnanecké karty) probíhaly široké konzultace s dotčenými subjekty, a to především
v rámci přípravy nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců, kde bude tento institut upraven
obdobně.
Pracovní skupina pro ekonomickou migraci (dále jen „PSEM“) – tato pracovní
skupina vznikla na Ministerstvu průmyslu a obchodu v roce 2011 jako diskusní platforma pro
oblast ekonomické migrace. Jejími účastníky jsou zástupci státní správy a zástupci
podnikatelského sektoru (Czechinvest, Svaz průmyslu a dopravy, Americká obchodní
komora, Škoda Auto a.s., Rádio svobodná Evropa a další). Od roku 2011 probíhají na půdě
této platformy diskuse k migrační politice a praxi. Dne 13. června 2012 proběhlo jednání
pracovní skupiny, kde bylo informováno o aktuálním stavu přípravy nové právní úpravy.
Členové skupiny byli již v minulosti informováni o vypořádání návrhů, které zaslali jako
podklad pro případnou novelizaci zákona o pobytu cizinců. Vzhledem k přípravě nového
zákona bylo však od novelizace upuštěno a bylo rozhodnuto jednotlivé instituty řešit až
v nové zákonné úpravě. V průběhu jednání byli členové dotázáni, zda mají nějaké další
návrhy nad rámec těch zmíněných v návrhu novelizace případně jiné připomínky k věcnému
záměru. Aktuálně žádné další návrhy nejsou. Závěrem byla navrhnuta prezentace nové
zákonné úpravy v průběhu září 2012. Přípravy této schůzky se zhostili zástupci Americké
obchodní komory.
Americká obchodní komora (dále jen „AOK“) – Základní kontury věcného záměru
byly členům AOK nastíněny při jednání dne 2. února 2012. tj. ještě před schválením věcného
záměru nové právní úpravy pobytu cizinců na území České republiky. Členové AOK byli
vyzváni k zasílání dalších podnětů, jako podklad pro práci na samotném legislativním textu.
Po schválení věcného záměru byli členové AOK s jeho zněním seznámeni. Zástupci AOK se
zároveň účastní jednání PSEM. V průběhu července byla následně dohodnuta prezentace a
diskuse nad novým zákonem, která proběhla 14. září 2012. Na této schůzce byl prezentován
nový zákon, zejména pak část týkající se legální migrace. Na schůzce byla zároveň
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prezentována nová publikace Evropské migrační sítě k návrhu nové právní úpravy pobytu
cizinců. Na jednání byly otevřeny zejména otázky týkající se zaměstnávání a otázky týkající
se problematiky povolení k zaměstnávání.
Czechinvest (dále jen „CI“). Dne 17. dubna 2012 proběhlo jednání s generálním
ředitelem CI. Na jednání byl představen nový koncept pracovní migrace a CI byl vyzván k
zaslání komentáře. Jako možné novum byla diskutována otázka definice některých
zaměstnavatelů dle role zaměstnavatele jako investora. Zároveň byla diskutována otázka
možných „uvítacích balíčků" pro nově přicházející investory. V případě této kategorie lze
zvážit plošné vyjmutí z adaptačně-integračních kurzů, zrychlenou proceduru, či jiné výhody.
V případě klientů CI jde převážně o klienty, kteří spadají do kategorie „zaměstnanecká karta“,
„karta vysoce kvalifikovaného zaměstnance“ nebo „vnitropodnikový převod“. Další jednání
na úrovní generálního ředitele proběhlo dne 6. února 2013, na kterém byla diskutována jak
témata současné praxe, tak i plánovaná nová právní úprava. Cílem by mělo být nastavení
takových pravidel, aby nebyly znevýhodňování investoři, na jejichž vstupu a pobytu má
Česká republika zájem.
Hospodářská komora (dále jen „HK“) – Dne 18. dubna 2012 proběhlo jednání s
prezidentem HK Kuželem. Na jednání byl představen nový koncept pracovní migrace.
Pracovní migrace byla označena za prioritní. Cílem by mělo být nastavení transparentních
pravidel. Vedle pracovní migrace byla diskutována i otázka možného zapojení Hospodářské
komory do migrace za účelem podnikání po vzoru zapojení v jiných členských státech EU
(např. Německo).
V rámci diskusí s HK došlo k separátní diskusi se zástupci Okresní hospodářské
komory Ústí n/L dne 17. dubna 2012 či se zástupcem Asociace obranného a bezpečnostního
průmyslu (22. března 2012).
Svaz průmyslu a dopravy (dále jen „SPD“) – Dne 13. září 2012 proběhlo jednání
s generálním ředitelem SPD, viceprezidentem SPD a s ředitelkou zaměstnavatelské sekce
SPD. SPD předložilo ministerstvu „Informace o problémech při zaměstnávání
kvalifikovaných cizinců ze třetích zemí“ na základě informací z firem a návrhy opatření na
řešení. V rámci střednědobých opatření, která vyžadují legislativní změnu, bylo zejména
navrženo, aby správní řízení bylo vedeno pouze jedním odpovědným kontaktním místem, aby
celý proces správního řízení trval maximálně 90 dní a aby byl zvýšen limit pro absenci
povolení k zaměstnání dle zákona o zaměstnanosti. V průběhu diskuse pak byla otevřena
otázka možnosti upuštění od testu trhu práce v některých, například vládou specifikovaných,
případech. Jde zejména o profese, které jsou na českém trhu práce nedostatkové, případně by
se upuštění od testu trhu práce mohlo týkat specifických firem v kombinaci s vybranými
profesemi. O tomto návrhu bylo informováno Ministerstvo práce a sociálních věcí, v jehož
kompetenci je daná problematika
Dne 10. 7. 2012 se uskutečnilo jednání s představiteli zaměstnavatelské sekce SPD.
Pracovníci Ministerstva vnitra byli seznámeni s konkrétními problémy, s nimiž se v praxi
setkávají podnikatelé zaměstnávající občany třetích zemí. Zástupkyně SPD byly informovány
o odpovídajících opatřeních navržených v rámci připravované nové právní úpravy vstupu a
pobytu cizinců na území České republiky. Dále proběhla diskuse o možných řešeních
uplatňovaných do doby přijetí a účinnosti nové legislativy. Zástupci SPD Ministerstvu vnitra
předložili výsledky dotazníkového šetření mezi zaměstnavateli, kde jsou popsány nejčastější
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problémy spojené s migrací zaměstnanců do České republiky. Oblasti týkající se požadavků
na novou právní úpravu byly zohledněny v přípravě legislativního textu.
Jednotliví zaměstnavatelé – V rámci diskusí na jednotlivých platformách bylo
navrhnuto separátní setkání i s některými zaměstnavateli. Na základě požadavku
zaměstnavatelů proběhla diskuse se Škoda Auto (24. ledna 2012), FoxConn (21. března
2012), Apos Auto (12/2011), Rádio Svobodná Evropa (RFE) (5. dubna 2012).
Asociace jazykových škol AJŠA a ACERT – Dne 9. srpna 2012 proběhlo jednání se
zástupci Asociace jazykových škol AJŠA a ACERT, hlavním tématem jednání byla otázka
povinného požadavku nostrifikací a uznávání kvalifikací dle nové právní úpravy.

5. Dopady navrhované úpravy
5.1 Na státní rozpočet a veřejné rozpočty
V souvislosti s navrženou právní úpravou je nutno provést úpravy informačního systému
cizinců (§ 158 odst. 1 a 9 zákona o pobytu cizinců na území České republiky), jejichž cena
byla vyčíslena na 5 milionů Kč. Úprava informačního systému bude hrazena z rozpočtu
Ministerstva vnitra.
Rozpočet Ministerstva zahraničních věcí – podle analýzy uvedené v kapitole 3.1 – se
navýší o nejméně 3 850 000 Kč ročně v souvislosti se zrychlením doručování písemností ze
zastupitelských úřadů.
5.2 Na mezinárodní konkurenceschopnost České republiky
Zjednodušení podmínek vstupu cizinců ze třetích zemí na český trh práce zavedením
zaměstnanecké karty přispěje k řešení strukturálních problémů trhu práce. Zavedení
zaměstnanecké karty umožní v kratším časovém období uspokojit poptávku po profesích,
kterých je na českém trhu práce nedostatek. Tím dojde nejen ke zvýšení flexibility trhu práce,
ale i k udržení a zvýšení konkurenceschopnosti České republiky.
5.3 Na podnikatelské prostředí
Navrhovaná úprava pobytu za účelem zaměstnání na základě změny zákona o pobytu
cizinců na území České republiky a zákona o zaměstnanosti sníží administrativní zátěž
zaměstnavatelů při přijímání cizinců do zaměstnání.
5.4 Na územní samosprávné celky
Navrhovaná úprava nebude mít dopad na územní samosprávné celky.
5.5 Sociální dopady
Navrhovaná úprava nebude mít za následek žádné sociální dopady.
5.6 Na spotřebitele
Navrhovaná úprava nebude mít za následek žádné dopady na spotřebitele.
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5.7 Na životní prostředí
Navrhovaná úprava nebude mít za následek žádné dopady na životní prostředí.
5.8 Na zákaz diskriminace
Navrhovaná úprava nebude mít dopad ve vztahu k rovnosti mužů a žen ani jiné
diskriminační dopady.
5.9 Na ochranu soukromí a osobních údajů
Navrhovaná úprava nebude mít dopad ve vztahu k ochraně soukromí nebo osobních
údajů.
5.10 Na korupční rizika
Navrhovaná úprava nebude mít negativní dopady ve vztahu ke korupčním rizikům.
a) zákon o pobytu cizinců na území České republiky
Vzhledem k tomu, že systém regulace a kontroly zaměstnávání cizinců na území České
republiky zůstává zachován, nepředpokládají se korupční rizika v důsledku navrhovaných
změn. Naopak tím, že většině cizinců již nebude vydáváno povolení k zaměstnání a povolení
k pobytu, ale cizinci budou žádat o vydání jednotného povolení u jednoho úřadu, je
navrhovaná změna omezením byrokracie ve vztahu k adresátům norem, čímž se korupční
rizika omezují.
b) zákon o zaměstnanosti
Vzhledem k tomu, že systém regulace a kontroly zaměstnávání cizinců na území České
republiky zůstává zachován, nepředpokládají se korupční rizika v důsledku navrhovaných
změn. Naopak tím, že většině cizinců již nebude vydáváno povolení k zaměstnání a povolení
k pobytu, ale cizinci budou žádat o vydání jednotného povolení u jednoho úřadu, je
navrhovaná změna omezením byrokracie ve vztahu k adresátům norem, čímž se korupční
rizika omezují.
c) zákon o státní sociální podpoře
Na základě implementace směrnice 2011/98/EU se pouze rozšiřuje okruh oprávněných
osob, kterým budou poskytovány dávky státní sociální podpory podle tohoto zákona.
Nepředpokládají se proto žádná korupční rizika.
d) zákon o azylu
Navrhovaná úprava nepřináší žádná korupční rizika – zajišťují se nutná opatření
k výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva.
e) zákon o uznávání odborné kvalifikace
Proces uznávání odborné kvalifikace zůstává zachován v nezměněné podobě, pouze se
rozšiřuje okruh subjektů, kterým bude uznávána odborná kvalifikace podle tohoto zákona.
Nepředpokládají se proto žádná korupční rizika.
f) zákon o správních poplatcích
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Navrhovaná úprava nepřináší žádná korupční rizika – správní poplatky zůstávají
zachovány v nezměněné výši a přizpůsobuje se pouze terminologie související se zrušením
zelené a zavedením zaměstnanecké karty.
g) zákon o sociálních službách
Na základě implementace směrnice 2011/98/EU se pouze rozšiřuje okruh oprávněných
osob, kterým bude poskytován příspěvek na péči podle tohoto zákona. Nepředpokládají se
proto žádná korupční rizika.
h) zákoník práce
Navrhovaná úprava nepřináší žádná korupční rizika – přizpůsobuje se pouze terminologie
související se zrušením zelené a zavedením zaměstnanecké karty.

B) Zhodnocení souladu vládního návrhu zákona s ústavním pořádkem České republiky
Předkládaný návrh je v souladu s ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, dále zejména s články 2 a 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). Vládní návrh zákona respektuje obecné zásady ústavního pořádku České
republiky a není v rozporu s nálezy Ústavního soudu České republiky.

C)

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami,
slučitelnost s právními akty EU
Vládní návrh zákona zejména implementuje směrnici 2011/98/EU a není s ní
v rozporu.
Vládním návrhem zákona rovněž dochází ke zpřesnění právní úpravy týkající se
zajištění realizace nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 a rovněž k zajištění souladu české právní
úpravy s hlavou III Schengenského hraničního kodexu a s čl. 26 Schengenské prováděcí
úmluvy.
Mimo výše uvedených se návrhu úpravy dotýkají rovněž tyto předpisy Evropské unie:
• směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt
státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou
kvalifikaci,
• směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních
příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty, ve znění směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2011/51/EU,
• směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o
minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně
pobývajících státních příslušníků třetích zemí,
• směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny,
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• směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních
příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné
přípravy nebo dobrovolné služby.
Z hlediska principů rovnosti mužů a žen je vládní návrh 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.
Vládní návrh zákona není v rozporu se žádnými mezinárodními smlouvami, kterými je
Česká republika vázána, a je plně slučitelný s právem Evropské unie.
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II. Zvláštní část:

K části první – Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
K bodům 1 a 2 – k § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2
V souvislosti se zavedením zaměstnanecké karty se stanoví, že pobyt cizince na území
delší než 3 měsíce nebude řešen prostřednictvím víza k pobytu nad 90 dnů. K tomuto účelu
bude sloužit výhradně institut zaměstnanecké karty. Uvedená úprava skýtá cizinci více výhod
oproti vízu k pobytu nad 90 dnů (např. i v rovině procesních práv v řízení o vydání
zaměstnanecké karty, které je plně v režimu části druhé zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
Toto pravidlo je současně zárukou přehlednosti úpravy pobytu za účelem zaměstnání, neboť
v režimu pobytu za tímto účelem vylučuje dvojkolejnost, tedy možnost požádat jak o udělení
víza k pobytu nad 90 dnů a následně o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42
odst. 1 zákona o pobytu cizinců na území České republiky, tak o vydání zaměstnanecké karty.
Tato úprava je v souladu s čl. 3 odst. 4 směrnice 2011/98/EU a je přehlednější pro cizince i
správní orgány. V režimu účelu pobytu zaměstnání tedy vízum k pobytu nad 90 dnů není ani
povinným, ale ani možným předstupněm dlouhodobého pobytu. Uvedené pravidlo ale
současně nevylučuje, aby cizinec pobývající na území na základě víza k pobytu nad 90 dnů za
jiným účelem než zaměstnání (např. za účelem rodinným) vykonával zaměstnání, pokud získá
za tímto účelem pracovní povolení, resp. bude splňovat podmínky zákona o zaměstnanosti.
Uvedenou úpravou není dotčeno udělování dlouhodobých víz za účelem tzv. pracovní
dovolené podle Dohody o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou
Nového Zélandu (sdělení č. 93/2005 Sb. m. s.), Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o
usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže (sdělení č. 74/2007 Sb. m. s.) a Dohody
mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené
(sdělení 55/2012 Sb. m. s.), případně podle jiných v budoucnu sjednaných dohod obdobné
povahy.
K bodu 3 – k § 31 odst. 2 písm. d)
Legislativně-technický důsledek přeznačení odstavců tohoto paragrafu.
K bodu 4 – k § 31 odst. 6
Dnem 1. července 2012 nabyl účinnosti zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých
dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony, který zavedl pojem „uznávaný elektronický podpis“. S ohledem na výše
uvedené a dále zmíněná rizika je nezbytné v § 31 odst. 6 zákona č. 326/1999 Sb. slova
„zaručeným elektronickým podpisem, který je založen na kvalifikovaném certifikátu
vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb“ nahradit slovy „uznávaným
elektronickým podpisem“. Zaručený elektronický podpis požívá slabšího zabezpečení,
a rovněž by mohl nastat problém s ověřováním identity podepisující osoby (uznávaný
elektronický podpis na rozdíl od ostatních zaručených elektronických podpisů založených na
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kvalifikovaných certifikátech vydaných akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb
vyžaduje uvedení údaje v kvalifikovaném certifikátu umožňujícího jednoznačnou identifikaci
podepisující osoby). Pouze uznávaný elektronický podpis a jeho zahraniční ekvivalenty lze
přeshraničně ověřovat prostřednictvím služby TSL (důvěryhodných seznamů certifikačních
služeb).
K bodu 5 – k § 35 odst. 2, § 42 odst. 3, § 42b odst. 4, § 42c odst. 3 písm. e), § 42c odst. 4 a 6,
§ 42d odst. 2 písm. d), § 42f odst. 3 písm. d) a § 42j odst. 1 písm. e)
Jde o legislativně technický důsledek zrušení § 31 odst. 2.
K bodu 6 – k § 35 odst. 2
Jde o legislativně technický důsledek změny § 31 odst. 2. Pokud není možné udělit
dlouhodobé vízum za účelem zaměstnání, je úprava náležitostí k žádosti o prodloužení doby
pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání bezpředmětná.
K bodu 7 – k § 42a odst. 2
Navrhovaná změna je důsledkem zrušení institutu zelené karty, jakožto speciálního
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání, kdy bylo i sloučení rodiny
s cizincem pobývajícím na území za tímto účelem omezeno. Se zavedením zaměstnanecké
karty, jakožto obecného povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území
České republiky, je ale takové omezení bezpředmětné. Přečíslování dosavadních odstavců 3
až 8 na odstavce 2 až 7 je legislativně technický důsledek zrušení druhého odstavce § 42a.
K bodu 8 – k § 42a odst. 6 písm. b)
Navrhovaná změna souvisí se zrušením institutu zelené karty, u níž bylo rovněž
rozlišováno, po jaké době pobytu nositele oprávnění ke sloučení rodiny bylo možné žádat o
vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, a to
v závislosti na typu zelené karty. Vzhledem k tomu, že zaměstnanecká karta je obecným
typem dlouhodobého pobytu za účelem zaměstnání, připouští se sloučení rodiny s cizincem
pobývajícím na území na základě zaměstnanecké karty po 6 měsících jeho pobytu na území,
tedy po době, která byla v rámci stávající úpravy vyhrazena pro držitele zelené karty typu A.
K bodu 9 – k § 42c odst. 4
Podle navrhované změny zákona o zaměstnanosti bude zrušeno přechodné období 12
měsíců, kdy je rezident jiného členského státu Evropské unie oprávněn být zaměstnán pouze
na základě povolení k zaměstnání. Nově bude tento cizinec mít od počátku volný přístup na
trh práce. Předmětem změny je tedy odstranění povinnosti doložit povolení k zaměstnání nebo
v žádosti uvést číslo jednací žádosti o vydání povolení k zaměstnání a u kterého Úřadu práce
o takové povolení cizinec požádal a vyjádření zaměstnavatele, že cizince zaměstná. Namísto
toho je cizinec povinen doložit doklad svědčící o jeho pracovněprávním vztahu. Předmětná
změna, resp. odstranění přechodného období 12 měsíců pro cizince, který je rezidentem
jiného členského státu Evropské unie, souvisí mimo jiné i s transpozicí čl. 4, popř. čl. 7 odst. 2
směrnice 2011/98/EU. Na rozdíl od zaměstnanecké karty je v případě vydání tohoto povolení
k dlouhodobému pobytu připuštěna jako doklad o účelu pobytu též dohoda o provedení práce,
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neboť jde o cizince, kterému byl na území jiného členského státu Evropské unie povolen
trvalý pobyt a získal status dlouhodobě pobývajícího rezidenta Evropské unie. Obdobné platí i
pro prodloužení platnosti tohoto povolení.
K bodu 10 – k § 42g
Odstavec 1 navrhovaného ustanovení je základní charakteristikou a vymezením
legálního pojmu nově zavedeného povolení k dlouhodobému pobytu, které souvisí
s transpozicí směrnice 2011/98/EU. Zavádí se zvláštní druh povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem zaměstnání na území - zaměstnanecká karta, která je základním obecným druhem
povolení k dlouhodobému pobytu, jehož primárním účelem je zaměstnání na území. Vydání
zaměstnanecké karty nebude omezeno požadavkem vysokoškolského nebo vyššího
odborného vzdělání, jako je tomu u modré karty, a nebude ani omezeno státní příslušností
cizince, jak tomu bylo u zelené karty (seznam zemí, jejichž státní příslušníci byli oprávnění
požádat o vydání zelené karty, byl stanoven vyhláškou č. 29/2013 Sb.).
Zaměstnanecká karta bude vydávána v podobě jednotného povolení (tj. povolení
opravňující k pobytu i k zaměstnání), jak požadují články 4 a 11 směrnice 2011/98/EU.
Zaměstnanecká karta bude vydávána i cizincům, kteří nepotřebují povolení k zaměstnání
podle § 98 zákona o zaměstnanosti, a dále cizincům vyslaným zahraničním zaměstnavatelem
na území České republiky k výkonu práce, kterým však bude vydáváno i nadále povolení
k zaměstnání.
Změna zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele zaměstnanecké karty anebo
zaměstnání cizince na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavatele bude (se
stanovenými výjimkami) možná pouze po udělení souhlasu Ministerstvem vnitra. Uvedené
změny budou možné pouze na pracovní místa evidovaná v centrální evidenci volných
pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty (pokud se nebude jednat o
cizince, který má podle § 98 zákona o zaměstnanosti volný přístup na trh práce).
Odstavce 2, 3 a 4 stanoví konkrétní podmínky, za kterých je možné vydat
zaměstnaneckou kartu. Konkrétní podmínky pro vydání oprávnění k pobytu za účelem
zaměstnání směrnice 2011/98/EU neřeší, nicméně tyto podmínky je třeba v souvislosti
s transpozicí uvedené směrnice vnitrostátně stanovit.
Podle odstavce 2 bude možné žádost o zaměstnaneckou kartu podat pouze na pracovní
pozici evidovanou v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli
zaměstnanecké karty. Tento odstavec se netýká skupiny cizinců s volným přístupem na trh
práce podle § 98 zákona o zaměstnanosti a dále případů, kdy je naopak povolení k zaměstnání
nadále vyžadováno (např. vyslání cizinců k výkonu práce zahraničním zaměstnavatelem na
území České republiky).
Centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké
karty spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí podle zákona o zaměstnanosti.
Podmínkou pobytu, resp. dokladem o účelu pobytu bude pracovní smlouva, dohoda o
pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí (kterou se strany zaváží uzavřít pracovní
smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti). Nepředpokládá se vydání zaměstnanecké karty na
základě dohody o provedení práce, a to s ohledem na skutečnost, že dohodu o provedení práce
lze uzavřít pouze na omezený počet hodin, a tudíž by takový doklad neměl být dokladem,
který prokazuje hlavní účel pobytu cizince na území (totéž platí i pro prodloužení platnosti
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zaměstnanecké karty). Z předkládané pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti
musí vyplývat, že měsíční mzda, plat nebo odměna cizince nebude (bez ohledu na rozsah
práce) nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy podle zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dále že týdenní pracovní doba v každém
základním pracovněprávním vztahu musí činit nejméně 15 hodin.
Další podmínkou vydání zaměstnanecké karty je prokázání odborné způsobilosti pro
výkon požadovaného zaměstnání. Prokázání odborné způsobilosti zahrnuje předložení
dokladu o požadovaném vzdělání, přičemž Ministerstvo vnitra má možnost požadovat
v odůvodněných případech prokázání skutečnosti, že zahraniční vzdělání bylo uznáno
příslušným orgánem České republiky. Demonstrativně se pak jako odůvodněné případy uvádí
důvodná pochybnost o tom, zda cizinec má požadované vzdělání nebo zda toto vzdělání
odpovídá charakteru zaměstnání. V rámci zvažovaných případů by tak měly stát v centru
pozornosti takové doklady o vzdělání, které svojí povahou nezakládají dostatečnou
věrohodnost v tom smyslu, že vzdělání získané na příslušné instituci odpovídá požadovanému
vzdělání na danou pracovní pozici. Správní orgán bude muset zvažovat, zda v daném
konkrétním případě je odůvodnitelné, aby doklad o uznání vzdělání byl vyžadován. V rámci
zvažování takových případů bude rozdíl mezi vzděláním získaným na prestižních
renomovaných univerzitách a vzděláním získaným na zcela neznámých institucích, o kterých
není ani možné dohledat informace z veřejně dostupných zdrojů, kdy se jeví jako naprosto
vhodné a ospravedlnitelné požadovat prokázání skutečnosti, že dané vzdělání odpovídá
standardům platným pro danou oblast vzdělání v České republice. Podmínkou je dále
prokázání odborné kvalifikace, pokud je podle jiných právních předpisů vyžadována. Zde jde
o povolání, pro jejichž výkon je třeba vykonání nějaké speciální zkoušky, např. u svářečů je
úspěšné vykování zkoušky uvedeno v Průkazu odborné kvalifikace svářeče. Může jít ale např.
i o průkaz obsluhy vysokozdvižného vozíku nebo u řidičů tramvaje/autobusů příslušné
řidičské oprávnění. U regulovaných povolání pak bude třeba, aby cizinec splňoval podmínky
pro výkon takového povolání a doložil příslušný doklad. Specifickým příkladem jsou např.
zdravotnická povolání, u nichž půjde o prověření, zda cizinec složil aprobační zkoušku podle
zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a
specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a
farmaceuta (bez složení aprobační zkoušky cizinec může zdravotnické povolání vykonávat na
základě předložení rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o povolení k výkonu zdravotnického
povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta na území České republiky na dobu určitou s
vymezením činností, které lze na základě tohoto rozhodnutí vykonávat). Seznam
regulovaných povolání a uznávacích orgánů v České republice se zveřejňuje ve Věstníku
Ministerstva školství.
Odstavec 3 stanoví podmínky vydání zaměstnanecké karty pro skupinu cizinců, jejichž
oprávnění pracovat bude podle zákona o zaměstnanosti stále podmíněno pracovním
povolením. V těchto případech zaměstnanecká karta nebude mít formu jednotného povolení
(bude „pouze“ povolením k pobytu, neboť oprávnění být zaměstnán vyplývá pro cizince
z vydaného pracovního povolení).
Odstavec 4 stanoví podmínky pro vydání zaměstnanecké karty pro cizince, kteří jsou
zařazeni v § 98 zákona o zaměstnanosti, a tedy mají volný přístup na trh práce. V těchto
případech opět zaměstnanecká karta nebude mít formu jednotného povolení, ale bude „pouze“
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povolením k pobytu, neboť oprávnění být zaměstnán bez povolení k zaměstnání vyplývá z §
98 zákona o zaměstnanosti.
Odstavec 5 stanoví, že primárně se žádost o vydání zaměstnanecké karty podává na
zastupitelském úřadu a dále obdobně jako u jiných druhů povolení k dlouhodobému pobytu
(např. dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny, dlouhodobý pobyt za účelem
vědeckého výzkumu, modrá karta) stanoví podmínky, za kterých může o vydání
zaměstnanecké karty požádat cizinec pobývající na území České republiky Ministerstvu
vnitra.
Odstavec 6 - navržená úprava § 30 odst. 1 vylučuje získání víza k pobytu nad 90 dnů
za účelem zaměstnání. Mohou se však vyskytovat situace, kdy cizinec pobývající na území na
základě víza k pobytu nad 90 dnů za jiným účelem než zaměstnání získá povolení
k zaměstnání a bude v České republice pracovat. Pro tyto cizince je tak třeba zajistit možnost,
aby v případě, že se rozhodnou, že jejich hlavním účelem pobytu bude zaměstnání, které již
vykonávají, mohli plynule po uplynutí platnosti víza k pobytu nad 90 dnů pokračovat
v pobytu na území České republiky. Takový cizinec by v případě žádosti o vydání
zaměstnanecké karty nemohl splnit podmínku, že se jedná o pracovní pozici uvedenou
v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty,
neboť jde o pracovní pozici cizincem již vykonávanou. Současně je však třeba zajistit dohled
nad trhem práce. Proto je pro tyto případy v odstavci 6 podmínka, že se jedná o pracovní
pozici uvedenou v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli
zaměstnanecké karty obdobně jako v případě prodloužení zaměstnanecké karty, nahrazena
podmínkou, že Úřad práce vydal závazné stanovisko, že další zaměstnávání cizince lze
vzhledem k situaci na trhu práce povolit. Tím je zajištěna možnost kontinuálního pokračování
zaměstnání cizince na téže pracovní pozici a u téhož zaměstnavatele, pokud se cizinec
rozhodne, že jeho hlavním účelem pobytu na území bude zaměstnání, které např. získal
v rámci pobytu na základě víza k pobytu nad 90 dnů.
Odstavce 7 a 8 pak upravují pravidla pro změnu zaměstnavatele nebo pracovního
zařazení držitele zaměstnanecké karty anebo zaměstnání cizince na další pracovní pozici nebo
u dalšího zaměstnavatele, které budou samozřejmě možné, ale po udělení souhlasu
Ministerstvem vnitra, což opět souvisí s nutností zajištění ochrany pracovního trhu, neboť
v rámci nově nastaveného systému cizinec nebude (až na výjimky) žádat o vydání povolení
k zaměstnání – systém bude tedy podobný jako u změny zaměstnavatele v rámci prvních dvou
let pobytu na základě modré karty. Uvedené změny budou možné pouze na pracovní místa
evidovaná v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli
zaměstnanecké karty. Souhlas se změnou Ministerstvo vnitra vysloví, pokud cizinec splní
podmínky pro vydání zaměstnanecké karty. Především cizinec předloží pracovní smlouvu
(dohodu o pracovní činnosti) s povinnými náležitostmi, v případě že by šlo o pracovní pozici,
kde je k výkonu zaměstnání nutná jiná odborná způsobilost, než při vydaní původní
zaměstnanecké karty nebo by platnost dokladu prokazující odbornou způsobilost vypršela,
bude nezbytné i doložení dokladu o odborné způsobilosti. Souhlas s uvedenými změnami se
nevyžaduje, pokud jde o cizince podle § 98 zákona o zaměstnanosti a v případě, kdy jde o
cizince, který na danou pracovní pozici má pracovní povolení. V takových případech se však
stanoví oznamovací povinnost cizince vůči Ministerstvu vnitra, neboť je třeba zajistit, aby
bylo možné změnu zaměstnavatele či pracovní pozice zavést do Informačního systému
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cizinců, kde se vedou údaje o zaměstnavateli, pracovním zařazení a místě výkonu práce
držitele zaměstnanecké karty. Tyto údaje jsou pak poskytovány na základě § 158 odst. 9
zákona o pobytu cizinců na území České republiky i ostatním orgánům státní správy (zejména
pak pro účely kontroly).
K bodu 10 – k § 42h
Stanoví se náležitosti žádosti o vydání zaměstnanecké karty. Kromě standardních
náležitostí jako je např. cestovní doklad, doklad o zajištění ubytování nebo fotografie, se
v návaznosti na podmínky pro vydání zaměstnanecké karty stanoví i zvláštní náležitosti
týkající se daného účelu pobytu. Takovými doklady jsou především pracovní smlouva,
dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí, které musí splňovat určité
specifické požadavky. Nezbytnou náležitostí jsou rovněž doklady k prokázání odborné
způsobilosti. V případě, že se jedná o cizince, který má pro výkon daného zaměstnání vydáno
povolení k zaměstnání, je třeba předložit i tento doklad, a v případě cizince s volným
přístupem na trh práce je nutné předložit doklad prokazující, že splňuje podmínky uvedené v
§ 98 zákona o zaměstnanosti. Ačkoli i v případech cizinců, kterým bylo pro výkon daného
zaměstnání vydáno povolení k zaměstnání (žádosti podané podle § 42g odst. 3), je náležitostí
i příslušná pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti či smlouva o smlouvě budoucí,
v případech cizinců vyslaných k výkonu práce zahraničním zaměstnavatelem na území České
republiky (cizinci podle § 95 zákona o zaměstnanosti), kteří pracovní smlouvu s tuzemským
zaměstnavatelem neuzavírají, je třeba považovat za dostačující doložení tzv. vysílacího
dopisu, z něhož budou zřejmé skutečnosti uvedené v § 42g odst. 2 písm. b) stran příslušného
pracovně právního vztahu (rozsah práce, minimální výše mzdy).
K bodu 11 – k § 44 odst. 1
Doplnění ustanovení § 44 odst. 1 souvisí se zajištěním realizace nařízení Rady (ES)
č. 1030/2002.
K bodu 12 – k § 44 odst. 2 a § 106 odst. 1 písm. a)
Jde o důsledek zrušení institutu zelené karty a zavedení zaměstnanecké karty.
K bodu 13 – k § 44 odst. 4
Zrušení písmene e) je legislativně technickým důsledkem zavedení zaměstnanecké
karty, kdy otázka doby platnosti zaměstnanecké karty je řešena v jiném ustanovení.
K bodu 14 – k § 44 odst. 6
Stanoví se doba platnosti zaměstnanecké karty, která se odvíjí od dokladu o účelu
pobytu. Nejdelší možná doba platnosti zaměstnanecké karty je dva roky.
K bodu 15 – k § 44a odst. 1 písm. b)
Jde o legislativně technický důsledek zrušení písmena e) v § 44 odst. 4.
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K bodu 16 – k § 44a odst. 1 písm. e)
Zrušení písmene e) je důsledkem zrušení institutu zelené karty. Doba prodloužení
platnosti zaměstnanecké karty je řešena jiným ustanovením.
K bodu 17 – k § 44a odst. 3
Jde o legislativně technický důsledek změny provedené v § 46. Současně se stanoví,
že fikce platnosti dosavadního povolení k pobytu se vztahuje pouze na oprávnění k pobytu na
území a nikoli již na oprávnění k výkonu zaměstnávání, a to z toho důvodu, že bylo třeba
z legislativně technického hlediska zajistit existenci stávajícího stavu, kdy ani ve stávající
úpravě není tímto způsobem řešena situace při prodlužování pracovního povolení. V případě
prodlužování zaměstnanecké karty by opačné pravidlo mohlo vést k ohrožení situace na trhu
práce a nemožnosti obsazení pracovního místa vhodným uchazečem z řad občanů České
republiky nebo občanů Evropské unie.
K bodu 18 – k § 44a odst. 5
Jde o důsledek zrušení 12 měsíčního přechodného období (souvisí s navrhovanou
změnou zákona o zaměstnanosti), kdy cizinec, který je rezidentem jiného členského státu
Evropské unie, musel mít doposud po dobu prvních 12 měsíců k výkonu zaměstnání na území
České republiky vydáno povolení k zaměstnání.
K bodu 19 – k § 44a odst. 9 a 10
Odstavec 9 stanoví podmínky prodloužení platnosti zaměstnanecké karty a náležitosti,
které je cizinec k této žádosti povinen předložit. Při prodloužení platnosti zaměstnanecké
karty nebude třeba znovu prokazovat odbornou způsobilost, pokud tato byla prokázána již
dříve a doklad prokazující odbornou způsobilost je stále platný (např. svářečské zkoušky mají
omezenou platnost). Platnost zaměstnanecké karty bude možné prodloužit, a to na dobu až
2 let. Stanoví se, u kterého orgánu se žádost podává.
Odstavec 10 stanoví, za jakých podmínek nelze platnost zaměstnanecké karty
prodloužit. Nad rámec případů, kdy nebudou splněny pozitivní podmínky prodloužení
platnosti zaměstnanecké karty, není možné prodloužit platnost zaměstnanecké karty, pokud
jsou naplněny důvody pro zrušení její platnosti, a dále je stanoven speciální důvod
neprodloužení platnosti zaměstnanecké karty, a to v případě, že Úřad práce vydal závazné
stanovisko, že další zaměstnávání cizince nelze vzhledem k situaci na trhu práce povolit. Jde
o opatření související s kontrolou trhu práce, pokud by pracovní místo bylo možné obsadit
občanem České republiky nebo Evropské unie, nebylo by již možné na takovém pracovním
místě nadále zaměstnávat cizince a platnost zaměstnanecké karty by cizinci nebyla
prodloužena. Tento důvod je s ohledem na nově zavedenou koncepci jednotného povolení
nutný, neboť doposud byla řešena kontrola trhu práce formou prodlužování povolení k
zaměstnání, což s ohledem na směrnici 2011/98/EU již není možné.
Cizinec má při prodlužování zaměstnanecké karty v případě svého přetrvávajícího
zájmu být zaměstnán na území České republiky možnost a dostatečný prostor k hledání
nového zaměstnání. Pokud Úřad práce vydá negativní závazné stanovisko, jde o podobnou
situaci, jako při neprodloužení pracovního povolení. Také dochází k zamítnutí žádosti.
Cizinec se proti závaznému stanovisku může bránit podle správního řádu a navíc, pokud by si
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našel nové zaměstnání před vydáním rozhodnutí odvolacího orgánu, mohl by ještě požádat o
souhlas se změnou pracovního místa a o přerušení řízení. Pokud by se změnou pracovního
místa byl vysloven souhlas, jednalo by se o novou skutečnost podle § 82 odst. 4 správního
řádu a odvolací orgán by k ní tedy musel přihlédnout.
K bodu 20 – k § 45 odst. 3
Zrušení stávajícího odstavce 3 v § 45 a přečíslování odstavců je důsledkem zrušení
institutu zelené karty. Držitel zaměstnanecké karty bude moci žádat o změnu účelu pobytu
bez omezení.
K bodu 21 – k § 45 odst. 5 a 6
Změna je legislativně technickým důsledkem zrušení odstavce 3 a přečíslování
odstavců.
K bodu 22 – k § 46 odst. 1
Legislativně technický důsledek změny § 31.

K bodu 23 – k § 46 odst. 6
Nahrazení stávajícího znění odstavce 6 jeho novým zněním je důsledkem nové úpravy
– zaměstnanecké karty. Stanoví se obdobné použití § 55 odst. 1, § 58 odst. 3 a § 62 odst. 1
vztahující se na dlouhodobé vízum i na zaměstnaneckou kartu. Stejně jako u jiných typů
dlouhodobých pobytů se vyžaduje podle § 55 odst. 1 určité stáří náležitostí se zájmem na
aktuálnost dokladů. Přípustné je rovněž vyznačení více účelů pobytu do průkazu o povolení
k pobytu, a to opět obdobně jako u jiných dlouhodobých pobytů. Cizinec, který pobývá na
území na základě dlouhodobého pobytu za jiným účelem (např. za účelem studia), může
požádat i o zaměstnaneckou kartu, což se projeví vyznačením obou kódů daného účelu pobytu
do průkazu o povolení k pobytu. Cizinci nejsou v žádném případě vydávány dva průkazy o
povolení k pobytu. Dále se stanoví, v jakých případech nelze zaměstnaneckou kartu vydat.
Nad rámec případů, kdy nebudou splněny pozitivní podmínky pro vydání zaměstnanecké
karty uvedené v § 42g, není možné vydat zaměstnaneckou kartu z důvodů uvedených v § 56
(s jednou výjimkou, jejíž uplatnění v případě zaměstnanecké karty by bylo nelogické) a dále
je stanoven speciální důvod nevydání zaměstnanecké karty, a to pro případ, že Úřad práce
vydal závazné stanovisko, že další zaměstnávání cizince nelze vzhledem k situaci na trhu
práce povolit. Tento důvod se v případě vydání zaměstnanecké karty týká pouze specifické
skupiny cizinců, kteří na území České republiky pobývají na základě víza k pobytu nad 90
dnů za jiným účelem než zaměstnání a v průběhu pobytu získali pracovní povolení a hodlají
dále pokračovat v pobytu na území České republiky s hlavním účelem pobytu zaměstnání. I
v těchto případech je však třeba zajistit dostatečnou kontrolou trhu práce, pokud by pracovní
místo bylo možné obsadit občanem České republiky nebo EU, nebylo by již možné na
takovém pracovním místě nadále zaměstnávat cizince a zaměstnanecká karta by cizinci
nebyla vydána.
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K bodu 24 – k § 46 odst. 8
Zrušení odstavce 8 v § 46 je důsledkem nové úpravy zrušení platnosti zaměstnanecké
karty, v rámci níž je upravena i tzv. ochranná lhůta pro držitele zaměstnanecké karty, který
ztratil práci.
K bodu 25 – k § 46a odst. 2
Změna, resp. zrušení stávajícího písmene l) je důsledkem zrušení institutu zelené
karty. Pro držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny
s držitelem zaměstnanecké karty se namísto stávajícího písmene l) uplatní obecný důvod
zrušení povolení podle písmene k).
K bodu 26 – k § 46b odst. 2
Jde o legislativně technický důsledek změny číslování odstavců v § 46.
K bodu 27 – k § 46e
Stanoví se důvody zrušení zaměstnanecké karty. Nad rámec obecných důvodů
uplatňovaných i pro jiné druhy povolení k dlouhodobému pobytu (odkazem na § 37, tedy na
důvody zrušení platnosti dlouhodobého víza) se uplatňují zvláštní důvody související se
zánikem účelu pobytu zaměstnání (např. skončení pracovního poměru či zánik platnosti
povolení k zaměstnání). V rámci těchto zvláštních důvodů se upravují i tzv. ochranné lhůty
pro cizince, který ztratí zaměstnání, aby měl možnost pokračovat dál v pobytu na území,
pokud bude dál plnit účel pobytu zaměstnání (cizinec si tedy může po ukončení pracovního
poměru z uvedených důvodů hledat nové zaměstnání).

K bodu 28 - k § 53 odst. 1 a § 169 odst. 13
Legislativně-technický důsledek přeznačení písmen v § 182 odst. 1.
K bodu 29 – k § 56 odst. 1 písmeno f)
V návaznosti na úpravu provedenou v § 30 odst. 1, kdy není přípustné získat vízum
k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, se současně stanoví důvod neudělení víza
k pobytu nad 90 dnů. Současně je ale Ministerstvu vnitra stanovena povinnost cizince
v písemné informaci o neudělení víza poučit o jeho možnosti požádat o vydání zaměstnanecké
karty.
K bodu 30 – k § 62 odst. 2
Doplnění tohoto ustanovení souvisí se skutečností, že i v případech vydání
zaměstnanecké karty nebo modré karty, o které cizinec požádal na zastupitelském úřadu, je
vydáváno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí těchto povolení. Proto je třeba
stanovit zánik platnosti tohoto víza v okamžiku převzetí těchto povolení.
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K bodu 31 – k § 93a
Zrušení § 93a souvisí se zavedením zaměstnanecké karty jakožto obecného
dlouhodobého pobytu za účelem zaměstnání. Hlášení pobytu se bude řídit obecnou úpravou
uvedenou v § 93.
K bodu 32 – k § 104 odst. 1 a 2
Povinnost dopravce nedopravit do České republiky cizince, který nemá požadované
doklady, se nově omezuje pouze na dopravu ze zemí mimo schengenský prostor. Doprava
v rámci schengenského prostoru nadále nebude podléhat uvedené povinnosti. V této
souvislosti se zrušuje i ustanovení o sankcích za dopravu cizince bez příslušných dokladů
ze států schengenského prostoru.
Novela reaguje na upozornění Evropské komise, která ve stávající úpravě spatřuje
rozpor s ustanoveními hlavy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze
dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících
přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex). Ustanovení hlavy III Schengenského
hraničního kodexu mimo jiné upravují volné překračování vnitřních hranic. Stávající úprava
cizineckého zákona podle názoru Evropské komise obchází ustanovení hlavy III, neboť nutí
dopravce provádět kontroly dokladů, které jsou na vnitřních hranicích (tj. včetně vnitřních
letů) Schengenským hraničním kodexem zrušeny.
Uvedeným upozorněním zahájila v lednu 2013 Evropská komise proti České republice
řízení pro porušení povinnosti podle čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie pod
č. 2012/2144. Nebude-li tvrzený rozpor s právem EU urychleně odstraněn, bude řízení
pokračovat u Soudního dvora EU.
K bodu 33 – k § 106 odst. 1
Zrušení písmene a) souvisí s přenesením pravomoci na orgány inspekce práce.
Povinnost oznamovat tyto skutečnosti mají nadále tyto státní orgány podle úpravy provedené
doplněním nového odstavce 9 do § 106.
K bodu 34 – k § 106 odst. 1, § 107 odst. 8 a § 123 odst. 4
Změna terminologie souvisí se zrušením institutu zelené karty a zavedením
zaměstnanecké karty.
K bodu 35 – k § 106 odst. 5
Změna souvisí se zrušením institutu zelené karty a zavedením zaměstnanecké karty.
Nadále je však třeba hlásit Ministerstvu vnitra skutečnosti, které mohou být důvodem pro
zrušení platnosti zaměstnanecké karty.
K bodu 36 – k § 106 odst. 6, § 107 odst. 9
Doplnění zaměstnanecké karty do příslušných ustanovení upravujících oznamovací
povinnost daných subjektů souvisí se zavedením tohoto povolení k pobytu jakožto jednotného
povolení, kdy Ministerstvo vnitra se musí dozvědět skutečnosti mající případný vliv na plnění
účelu pobytu.
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K bodu 37 – k § 106
Doplněním nového odstavce 9 se stanoví povinnost orgánů inspekce práce sdělit
Ministerstvu vnitra a policii stanovené informace, které jsou důležité pro nevydání
příslušného povolení k pobytu, resp. posouzení oprávněnosti pobytu cizince na území.
Oprávnění orgánů inspekce práce kontrolovat, zda cizinec vykonává práci pro právnickou
nebo fyzickou osobu na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy a zda ji
vykonává v souladu s příslušným oprávněním k pobytu, vyplývá ze zákona o zaměstnanosti.
K bodu 38 – k § 117a odst. 3 písm. a) bodu 5
Změna souvisí se zrušením institutu zelené karty, resp. záznamu na průkazu o
povolení k pobytu, který byl upraven v § 42g odst. 8 a se zavedením nového záznamu
upraveným nově v § 117b odst. 4, který je třeba do průkazu o povolení k pobytu vyznačit
podle směrnice 2011/98/EU.
K bodu 39 – k § 117b
Doplněním nového odstavce 4 se v souladu se směrnicí 2011/98/EU vyznačí do
průkazu o povolení k pobytu údaj o přístupu na trh práce. Výjimky, u nichž nebude údaj o
přístupu na trh práce do průkazu o povolení k pobytu vyplývají v případě držitele povolení k
dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie a povolení k trvalému
pobytu z ustanovení čl. 3 odst. 2 písm. i) směrnice 2011/98/EU, v případě držitele modré
karty pak ze samotné povahy modré karty jakožto speciálního druhu jednotného povolení,
v němž je přístup na trh práce vyznačen samotným názvem modrá karta uvedeným v průkazu
o povolení k pobytu na základě § 117a odst. 3 písm. a) bod 6., resp. § 42i odst. 7 zákona o
pobytu cizinců.

K bodu 40 – k § 127 odst. 1 písm. b)
Navržená úprava je opatřením vykonávajícím rozsudek Evropského soudu pro lidská
práva ve Štrasburku ze dne 25. října 2012 ve věci Buishvili proti České republice. Evropský
soud se v tomto rozsudku zabýval především otázkou, zda skutečnost, že správní soudy
mohou pouze zrušit rozhodnutí ministerstva o nevpuštění na území a věc mu vrátit k dalšímu
řízení, avšak nemohou přímo nařídit propuštění dané osoby, je v rozporu s článkem 5 odst. 4
Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Dospěl k závěru, že skutečnost, že
rozhodnutí soudu může vést k propuštění pouze nepřímo – ministerstvo je právním názorem
soudu vázáno a musí znovu rozhodnout ve lhůtě tří dnů –, není dostatečná. Opřel se přitom
zejména o analogii s rozhodováním o vazbě, kdy soudce musí mít pravomoc přímo
rozhodnout o propuštění a o francouzské znění příslušného článku Úmluvy. Ani možnost
obrátit se na Ústavní soud není podle Soudu dostatečná, jelikož ten může zákonné ustanovení,
které je v rozporu s Úmluvou, toliko zrušit, ale nemůže správním soudům rozšířit jejich
pravomoci. Soud tedy konstatoval, že došlo k porušení článku 5 odst. 4 Úmluvy. Touto
změnou dochází k odstranění konstatovaného porušení Úmluvy. Jelikož totožná situace
nastává nejen při rozhodování podle zákona o azylu, ale též při rozhodování o zajištění podle
zákona o pobytu cizinců, jsou novelizována jak příslušná ustanovení zákona o azylu, tak
zákona o pobytu cizinců. Navržená úprava je rovněž reakcí na rozsudek Nejvyššího správního
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soudu ze dne 1.11.2012 č.j. 9 As 111/2012-34, kterým Nejvyšší správní soud konstatoval
přímý účinek směrnice 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008, o společných normách a
postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků
třetích zemí a to konkrétně pro rozpor § 127 odst. 1 písm. b) s čl. 15 odst. 2 směrnice.
K bodu 41 – k § 157 odst. 7
Zrušení písmene a) je důsledkem změny provedené v § 104 odst. 1 a 2.
K bodu 42 – k § 157a odst. 2
Zrušení druhé věty v § 157a odst. 2 je důsledkem změny provedené v § 104 odst. 1 a
2, neboť se stala bezpředmětnou.

K bodům 43 a 44 – k § 158 odst. 1 písm. b) a § 158 odst. 9
Vzhledem k tomu, že cizinci je vydávána jen jedna modrá karta nebo jedna
zaměstnanecká karta a případné změny zaměstnavatelů na ní nejsou, resp. nebudou
zaznamenávány, je pro účely kontroly zaměstnávání cizinců nutné zajistit, aby Úřady práce
mohly z agendového informačního systému cizinců získat i informace o aktuálním
zaměstnavateli, pracovním zařazení a místě výkonu práce držitele modré karty a
zaměstnanecké karty. Tato změna týkající se držitelů modrých karet byla provedena již
zákonem č. 427/2010 Sb., 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.
325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
a to doplněním nového písmene t) do ustanovení § 147c odst. 4 zákona o zaměstnanosti, který
umožňuje Úřadům práce dané údaje získávat. Nebyla však provedena odpovídající změna v §
158 odst. 1 a 9 zákona o pobytu cizinců na území České republiky, který stanoví rozsah
poskytovaných údajů z informačního systému cizinců. Tyto údaje o držitelích modré karty tak
nelze ani v současné době Úřadům práce poskytovat. Proto je nutné doplnit rozsah údajů
vedených v informačním systému cizinců a v návaznosti na to rovněž rozsah poskytovaných
údajů z informačního systému cizinců, aby mohly být údaje o zaměstnavateli držitele modré
karty a nově též zaměstnanecké karty poskytovány. Rovněž pro zajištění řádné kontrolní
činnosti policie je třeba zajistit, aby v informačním systému cizinců byly dané údaje vedeny
včetně místa výkonu práce cizince.
K bodu 45 – k § 158a odst. 8
Změna souvisí se zavedením zaměstnanecké karty a s potřebou získávat informace i
z centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.
K bodu 46 – k § 165 písm. n)
Legislativně technická změna: doplnění oprávnění Ministerstva vnitra k udělování
souhlasu se změnou zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele zaměstnanecké karty
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ve smyslu navrhovaného ustanovení § 42g odst. 7 zákona nebo modré karty podle stávajícího
§ 42i odst. 9 zákona o pobytu cizinců.
K bodu 47 – k § 165 písm. p)
Změna souvisí se zrušením institutu zelené karty a zavedením zaměstnanecké karty,
kdy i Ministerstvo vnitra bude oprávněno doplňovat údaje do centrální evidence volných
pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.
K bodu 48 – k § 168
Správní řízení o žádosti o vydání zaměstnanecké karty bude na rozdíl od zelené karty
vedeno jako „klasické“ správní řízení podle části druhé a třetí správního řádu.
K bodu 49 – k § 169 odst. 1
Doplnění nového písmene souvisí se zavedením zaměstnanecké karty. Lhůty pro
vydání rozhodnutí jsou stanoveny s přihlédnutím k novému pojetí dlouhodobého pobytu za
účelem zaměstnání na území České republiky. Správní řízení bude s ohledem na formu
jednotného povolení a plnému podřízení procesu vydání zaměstnanecké karty části druhé
správního řádu komplikovanější než v dosavadních případech, kdy se z hlediska dokladu o
účelu pobytu vychází pouze z pracovního povolení a cizinec žádal o dlouhodobé vízum.
S ohledem na smysl směrnice 2011/98/EU však nepovažuje předkladatel za možné, aby byly
lhůty stanoveny delší, než je navrhováno. Bude však nezbytné přijmout veškerá přípustná
kompenzační opatření k redukci zátěže, která tím Ministerstvu vnitra, jakožto orgánu
rozhodujícímu o zaměstnaneckých kartách, vznikne.
K bodu 50 – k § 169 odst. 8 písm. a)
Navržené znění souvisí se zajištěním realizace nařízení Rady (ES) č. 1030/2002.
Z tohoto nařízení vyplývá povinnost státu zajistit, aby průkaz o povolení k pobytu obsahoval
biometrické údaje (viz. čl. 4a). Za této situace je třeba zajistit, aby existovala rovněž procesní
sankce za nesoučinnost cizince v rámci výroby průkazu o povolení k pobytu. Forma zastavení
řízení, resp. výjimka ze správního řádu [§ 66 odst. 1 písm. h)] je tedy odůvodněná.
Nedostavení se pro vyrobený průkaz je již ve stávající úpravě stiženo sankcí zastavení řízení
[viz současné znění § 169 odst. 8 písm. a)]. Nebylo by tudíž logické, aby v zásadě stejná
forma procesní nesoučinnosti byla řešena formou zamítnutí žádosti. Na oba případy se rovněž
vztahují liberační důvody v případě překážky na vůli cizince nezávislé.
K bodu 51 – k § 169 odst. 15
Doplnění nového odstavce 15 souvisí s potřebou zajištění dostatečné kontroly trhu
práce. Pokud by pracovní místo bylo možné obsadit občanem České republiky nebo EU,
nebylo by již možné na takovém pracovním místě nadále zaměstnávat cizince a
zaměstnanecká karta by cizinci nebyla prodloužena nebo vydána. S ohledem na stanovené
důvody nevydání nebo neprodloužení platnosti zaměstnanecké karty se stanoví povinnost
Ministerstva vnitra vyžádat si závazné stanovisko Úřadu práce, zda další zaměstnávání
cizince lze vzhledem k situaci na trhu práce povolit. Stanoví se současně lhůta pro Úřad práce,
ve které je povinen závazné stanovisko Ministerstvu vnitra doručit s tím, že v případě
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nedoručení stanoviska v uvedené lhůtě je stanovena vyvratitelná právní domněnka o tom, že
Úřad práce s dalším zaměstnáváním cizince souhlasí. Obdobné pravidlo včetně lhůty pro
doručení závazného stanoviska je stanovena v § 60a zákona o zaměstnanosti a týká se naopak
povinnosti Ministerstva vnitra vydat závazné stanovisko k otázce udělení povolení ke
zprostředkování zaměstnání právnické nebo fyzické osobě.
K bodu 52 – k § 170
Zrušení odstavce 7 souvisí se zrušením institutu zelené karty. Lhůty pro vydání
rozhodnutí ve věci zaměstnanecké karty řeší nově § 169 odst. 1.

K bodu 53 – k § 171
Zrušení písmene e) v § 171 souvisí se zrušením institutu zelené karty. Rozhodnutí o
nevydání zaměstnanecké karty bude přezkoumatelné soudem.
K bodu 54 – k § 178b odst. 1 a 2
Změna terminologie souvisí se zrušením institutu zelené karty a zavedením
zaměstnanecké karty.
K bodu 55 – k § 182 odst. 1
Zrušení zmocnění pro vydání právního předpisu, kterým se stanoví seznam zemí,
jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty, souvisí se zrušením
institutu zelené karty a zavedením zaměstnanecké karty. O zaměstnaneckou kartu bude moci
požádat cizinec bez ohledu na státní občanství.
Dosavadní prováděcí předpisy vydané na základě zmocnění obsaženého v § 182 odst.
1 písm. f) až h) zůstávají v platnosti. V rámci jejich případné novelizace bude zohledněna
změna související se zrušením písmene e) v § 182 odst. 1.
K čl. II – Přechodná ustanovení
Přechodná ustanovení byla navržena tak, aby byl zajištěn bezproblémový přechod ze
současné na novou právní úpravu dlouhodobého pobytu za účelem zaměstnání na území
České republiky. Předně je zajištěna kontinuita zahájených řízení, která se dokončí podle
dosavadních předpisů.
Pro zajištění právní jistoty cizinců pobývající na území na základě víza k pobytu nad
90 dnů za účelem zaměstnání jsou stanovena pravidla pro další postup v případě pokračování
účelu pobytu – tito cizinci mohou požádat nikoli o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
podle § 42 odst. 1 zákona o pobytu cizinců na území České republiky, ale o vydání
zaměstnanecké karty. Obdobně bude třeba logicky postupovat v případech cizinců, kteří na
území pobývají na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání vydaného
podle staré úpravy, tedy cizinci, který požádá o prodloužení platnosti povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání, se při splnění zákonných podmínek povolení
k pobytu prodlouží, a to již formou zaměstnanecké karty. Vzhledem k tomu, že s ohledem na
změnu zákona o zaměstnanosti těmto cizincům již Úřad práce ve většině případů nevydá
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pracovní povolení, bude si Ministerstvo vnitra i v těchto případech muset vyžádat závazné
stanovisko Úřadu práce.
Dále je zajištěna platnost doposud vydaných zelených karet s tím, že ode dne účinnosti
zákona se bude vydaná zelená karta považovat za zaměstnaneckou kartu. V případě žádosti o
prodloužení její platnosti se tedy dále bude postupovat podle ustanovení pro prodloužení
platnosti zaměstnanecké karty. Obdobně to lze uvést ve vztahu k otázce možnosti změny
účelu pobytu, které bylo u zelených karet vázáno na podmínku alespoň jednoho roku pobytu
na území. S ohledem na zrušení § 45 odst. 3 a přechodné ustanovení mohou držitelé zelených
karet po nabytí účinnosti zákona požádat o změnu účelu pobytu bez omezení doby pobytu na
území. Podle nové úpravy by držitelé zelených karet mohli postupovat např. i v případě
změny zaměstnavatele nebo pracovní pozice, tedy nebudou již muset žádat o novou zelenou
kartu, ale budou moci požádat o udělení souhlasu Ministerstva vnitra se změnou
zaměstnavatele nebo pracovního zařazení podle nové úpravy.

K části druhé – Změna zákona o zaměstnanosti
K bodům 1, 2, 4, 5, 7 až 10, 23, 24, 26, 27
Jedná se o legislativně technickou úpravu v souvislosti s novelou zákona o pobytu
cizinců na území České republiky, resp. transpozicí směrnice 2011/98/EU.
K bodu 3
V předmětném ustanovení se upravuje spolupráce dotčených subjektů při vydávání
zaměstnanecké karty a modré karty. Zaměstnanecká karta a modrá karta budou vydávány
Ministerstvem vnitra na volná pracovní místa vedená Ministerstvem práce a sociálních věcí
v centrálních evidencích volných pracovních míst, která nebyla obsazena uchazeči o
zaměstnání do 30 dnů ode dne jejich oznámení a k jejichž zařazení do příslušné evidence
udělil zaměstnavatel souhlas. Dosavadní povinnost zastupitelských úřadů České republiky a
Ministerstva vnitra spočívající ve vyznačování údajů v centrálních evidencích volných
pracovních míst se rozšiřuje na zaměstnaneckou kartu. Za účelem potírání nelegální práce se
navrhuje, aby po dobu 12 měsíců nebyla nabízena pracovní místa pro cizince u těch
zaměstnavatelů, kterým byla pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce. V zájmu ochrany trhu práce se navrhuje možnost nezařazení nebo vyřazení volného
pracovního místa z centrálních evidencí volných pracovních míst obsaditelných cizinci, pokud
volné pracovní místo lze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo dostatek volných
pracovních sil obsadit jinak.
K bodu 6
Zaměstnavatelé nebudou mít povinnost v rámci nově navrhované právní úpravy
projednávat s krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky záměr zaměstnávat cizince,
pouze budou mít povinnost hlásit volná pracovní místa, na kterých chtějí cizince zaměstnat.
V tomto smyslu je provedena úprava § 86 zákona o zaměstnanosti.
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K bodu 11
V ustanovení je reagováno na zavedení nových druhů pobytových oprávnění za
účelem zaměstnání cizinců v zákoně o pobytu cizinců na území České republiky.
Podle navrhovaných změn může být cizinec na území České republiky zaměstnán,
stejně jako je tomu dosud, na základě povolení k zaměstnání vydaného krajskou pobočkou
Úřadu práce České republiky, získal-li platné povolení k pobytu na území České republiky,
nebo na základě modré karty, nově pak na základě zaměstnanecké karty.
Cizinci, který podal žádost o vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty, se
umožňuje, aby mohl být přijat do zaměstnání a zaměstnáván již ode dne vydání potvrzení o
splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty, tj. již před ukončením
řízení o jeho žádosti faktickým vydáním zaměstnanecké nebo modré karty
V odstavci 4 se vymezuje, v jakých případech nelze vydat nebo prodloužit povolení
k zaměstnání. Kromě případů, kdy cizinec je držitelem zaměstnanecké karty nebo modré
karty, nelze s ohledem na potřebu regulace trhu práce vydat nebo prodloužit povolení
k zaměstnání v případech, kdy cizinec je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za jiným
účelem než zaměstnání. Výjimka se umožňuje u podnikatelů, kteří budou na území České
republiky pobývat na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání a
současně budou chtít být i na území České republiky zaměstnáni, a dále u cizinců, kteří
spadají i po zavedení zaměstnaneckých karet do režimu, podle kterého jsou oprávněni
k výkonu práce na základě platného povolení k zaměstnání (cizinci, kteří mohou být přijati do
zaměstnání a zaměstnáváni podle § 89 odstavce 2 nebo cizinci podle § 95 až 97).
K bodu 12
Podmínkou pro vydání povolení k zaměstnání nadále zůstává, že zaměstnavatel
krajské pobočce Úřadu práce České republiky oznámí volné pracovní místo, na které chce
přijmout cizince, a že toto pracovní místo nelze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo
nedostatek volných pracovních sil obsadit uchazeči o zaměstnání nebo zájemci o zaměstnání.
K bodu 13
Jedná se o legislativně technickou úpravu, protože platnost povolení k zaměstnání
prodlužuje krajská pobočka Úřadu práce České republiky, neboť ta je při prodlužování
platnosti povolení k zaměstnání povinna přihlédnout k situaci na trhu práce.
K bodu 14
Jedná se o legislativně technickou úpravu spočívající ve zpřesnění odkazu.
K bodu 15
Vydání zaměstnanecké karty v případech uvedených v § 42g odstavci 6 zákona o
pobytu cizinců na území České republiky a prodloužení platnosti zaměstnanecké karty bude
s ohledem na potřebu regulace trhu práce prováděno na základě souhlasného závazného
stanoviska příslušné krajské pobočky Úřadu práce České republiky nebo pobočky pro hlavní
město Prahu, které si před vydáním zaměstnanecké karty v případech uvedených v § 42g
odstavci 6 zákona o pobytu cizinců nebo před prodloužením zaměstnanecké karty vyžádá
Ministerstvo vnitra. To se samozřejmě z logiky věci nevztahuje na prodlužování těch typů
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zaměstnaneckých karet, o jejichž prodloužení žádá cizinec s volným přístupem na trh práce ve
smyslu § 98 zákona o zaměstnanosti nebo cizinec, který k žádosti o prodloužení platnosti
zaměstnanecké karty doloží povolení k zaměstnání.
K bodu 16
Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou uvedenou v bodě 12.
K bodu 17
Zkrácení doby, na kterou může být vydáno povolení k zaměstnání cizinci, který bude
zaměstnán na časově vymezené období za účelem zvyšování svých dovedností a kvalifikace
ve zvoleném zaměstnání (stáž), z dosavadního jednoho roku na 6 měsíců je navrhováno
s ohledem na ustanovení čl. 3 odst. 3 směrnice 2011/98/EU, tzn., aby nemuselo být vydáváno
pobytové oprávnění za účelem zaměstnání (tzv. duální povolení) a mohl být zachován
dosavadní postup vydání povolení k zaměstnání těmto cizincům.
K bodu 18 a 22
Navrhuje se, aby cizinci - duchovní církve registrované v České republice nebo
náboženské společnosti registrované v České republice a dále cizinci, kteří na území České
republiky pobývají na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území
podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, mohli vykonávat zaměstnání bez
toho, že by jim bylo vydáváno povolení k zaměstnání. Počet těchto cizinců významně
neovlivní situaci na trhu práce.
K bodu 19
Jedná se o legislativně technickou úpravu spojenou se zavedením nových druhů
pobytových oprávnění v zákoně o pobytu cizinců na území České republiky.
K bodu 20
Jedná se o úpravy v souvislosti se zavedením nových druhů pobytových oprávnění za
účelem zaměstnání, které odpovídají požadavkům směrnice 2003/86/ES ze dne 22. září 2003
o právu na sloučení rodiny, a směrnice 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním
postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty.
K bodu 21
Ponechání podmínky uplynutí doby 12 měsíců od vydání povolení k dlouhodobému
pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie by zavádělo nerovnost přístupu na trh
práce ve srovnání s cizinci podle § 98 písm. l) zákona o zaměstnanosti.
K bodu 25
Jedná se o legislativně technickou úpravu spojenou se zavedením nových druhů
pobytových oprávnění za účelem zaměstnání.
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K čl. IV – Přechodná ustanovení
Přechodným ustanovením se umožňuje dokončení řízení o žádosti o vydání povolení
k zaměstnání a o žádosti o prodloužení platnosti povolení k zaměstnání podle právní úpravy
účinné v době, kdy cizinec požádal o vydání těchto povolení. Dále se umožňuje, aby cizinec,
kterému bylo vydána zelená karta, mohl být na základě této karty zaměstnáván až do uplynutí
doby její platnosti. V souvislosti s tím se stanoví, že informační povinnost zaměstnavatele
vůči Úřadu práce se nadále vztahuje i na zaměstnávání držitele zelené karty.

K části třetí – Změna zákona o státní sociální podpoře
Na základě implementace směrnice 2011/98/EU bude rozšířen okruh oprávněných
osob, kterým jsou poskytovány dávky státní sociální podpory podle tohoto zákona. Jedná se o
cizince, kterým byla vydána zaměstnanecká karta, cizince, kterým bylo vydáno povolení
k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu a
aktuálně jsou na území České republiky zaměstnaní nebo cizince s dlouhodobým pobytem,
kteří byli zaměstnaní alespoň šest měsíců a nyní jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání. Další
skupinou jsou rodinní příslušníci těchto cizinců a také cizinců držitelů modrých karet a
cizinců, kteří mají povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, pokud
mají povolení k dlouhodobému pobytu podle zvláštního právního předpisu.
Jedná se o splnění požadavku implementace článku 12 odst. 1 písm. e) této směrnice,
kde se vyžaduje rovné zacházení se státními příslušníky třetích zemí ve srovnání se státními
příslušníky členského státu, ve kterém pobývají.

K části čtvrté – Změna zákona o azylu
K bodu 1 a 2 – k § 46a odst. 6 a § 73 odst. 5
Navržená úprava je opatřením vykonávajícím rozsudek Evropského soudu pro lidská
práva ve Štrasburku ze dne 25. října 2012 ve věci Buishvili proti České republice. Evropský
soud se v tomto rozsudku zabýval především otázkou, zda skutečnost, že správní soudy
mohou pouze zrušit rozhodnutí ministerstva o nevpuštění na území a věc mu vrátit k dalšímu
řízení, avšak nemohou přímo nařídit propuštění dané osoby, je v rozporu s článkem 5 odst. 4
Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Dospěl k závěru, že skutečnost, že
rozhodnutí soudu může vést k propuštění pouze nepřímo – ministerstvo je právním názorem
soudu vázáno a musí znovu rozhodnout ve lhůtě tří dnů –, není dostatečná. Opřel se přitom
zejména o analogii s rozhodováním o vazbě, kdy soudce musí mít pravomoc přímo
rozhodnout o propuštění a o francouzské znění příslušného článku Úmluvy. Ani možnost
obrátit se na Ústavní soud není podle Soudu dostatečná, jelikož ten může zákonné ustanovení,
které je v rozporu s Úmluvou, toliko zrušit, ale nemůže správním soudům rozšířit jejich
pravomoci. Soud tedy konstatoval, že došlo k porušení článku 5 odst. 4 Úmluvy. Touto
změnou dochází k odstranění konstatovaného porušení Úmluvy. Jelikož totožná situace
nastává nejen při rozhodování podle zákona o azylu, ale též při rozhodování o zajištění podle
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zákona o pobytu cizinců, jsou novelizována jak příslušná ustanovení zákona o azylu, tak
zákona o pobytu cizinců.

K části páté – Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace
Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace je připravena za účelem transpozice
směrnice 2011/98/EU. Obdobně jako v případě modré karty počítá návrh novely zákona o
pobytu cizinců na území České republiky s tím, že k žádosti o vydání zaměstnanecké karty
bude cizinec povinen předložit mimo jiné doklad prokazující splnění podmínek pro výkon
regulovaného povolání.
Článek 12 odst. 1 písm. d) směrnice 2011/98/EU (toto ustanovení zakotvuje právo na
rovné zacházení, které se mimo jiné týká „uznávání diplomů, osvědčení a jiných odborných
kvalifikací v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy“) se vztahuje na státní příslušníky
třetích zemí, kteří byli
členským státem přijati v souladu s unijním nebo vnitrostátním právem za účelem
výkonu práce [čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice],
členským státem přijati v souladu s unijním nebo vnitrostátním právem za jiným
účelem, než je výkon práce, kteří jsou oprávněni k výkonu práce a kteří jsou držiteli povolení
k pobytu v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1030/2002 [čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice].
Zákon o uznávání odborné kvalifikace (v platném znění) v § 1 odst. 2 písm. j) již nyní
stanoví svou působnost také na držitele modré karty [a odkazuje na čl. 14 odst. 1 písm. d) a čl.
14 odst. 4 směrnice 2009/50/ES a zákon o pobytu cizinců na území České republiky]. Modrá
karta (stejně jako karta zaměstnanecká) je jednotným povolením k pobytu a práci, rozšíření
rozsahu úpravy také na držitele zaměstnanecké karty je bezrozporné, a to s ohledem na čl. 12
odst. 1 písm. d) směrnice 2011/98/EU. Úprava rovného zacházení je v zásadě shodná s čl. 14
odst. 1 písm. d) směrnice 2009/50/ES, v souvislosti s jejíž implementací rovněž došlo
k rozšíření působnosti zákona i na držitele modrých karet.
S ohledem na znění úvodní části ustanovení čl. 12 odst. 1 směrnice 2011/98/EU je
třeba zajistit rovné zacházení rovněž cizincům, kteří byli členským státem přijati v souladu
s unijním nebo vnitrostátním právem za jiným účelem, než je výkon práce, kteří jsou
oprávněni k výkonu práce a kteří jsou držiteli povolení k pobytu v souladu s nařízením Rady
(ES) č. 1030/2002 [čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice 2011/98/EU]. V návaznosti na toto
ustanovení směrnice je tedy třeba (aby bylo dosaženo plné transpozice čl. 12 směrnice) zajistit
rozšíření působnosti zákona o uznávání odborné kvalifikace i na držitele povolení
k dlouhodobému pobytu na území České republiky vydaného za jiným účelem než
zaměstnání, který je na území zaměstnán, neboť i těmto osobám, je třeba dle citovaného
článku směrnice zajistit rovné zacházení v oblasti uznávání diplomů a odborných kvalifikací.
Návrhem změny rozsahu působnosti zákona o uznávání odborné kvalifikace je ale
rovněž sledován záměr, aby nedocházelo k tomu, že se cizinci, který má v České republice
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vykonávat některé z regulovaných povolání, nejprve vydá zaměstnanecká karta, následně se
však sezná, že nesplňuje podmínky pro výkon tohoto povolání, a bude nutno mu rušit
povolení k pobytu - zaměstnaneckou kartu. Je třeba vycházet z toho, že v případě výkonu
regulovaného povolání by otázka odborné kvalifikace cizince pro výkon požadovaného
zaměstnání na území České republiky měla být vyřešena již před vydáním zaměstnanecké
karty, resp. modré karty, a nikoli až poté, co je držitelem této karty (tj. až za pobytu cizince na
území České republiky). V opačném případě by mohlo docházet k situacím, kdy cizincidržiteli zaměstnanecké nebo modré karty nebude uznána odborná kvalifikace nezbytná pro
výkon jeho zaměstnání – takovému cizinci by bylo nezbytné platnost zaměstnanecké, resp.
modré karty zrušit a současně řešit i otázku jeho dalšího pobytu na území České republiky.
Rozšíření působnosti zákona o uznávání odborné kvalifikace na žadatele o
zaměstnaneckou kartu je nezbytné provést z důvodu transpozice směrnice 2011/98/EU, a to
jejího čl. 4 odst. 2, podle kterého členské státy "přijmou rozhodnutí o vydání, změně či
obnovení jednotného povolení, pokud žadatel splňuje požadavky stanovené v unijním nebo
vnitrostátním právu." Dokud tedy žadatel nesplňuje požadavky stanovené ve vnitrostátním
právu, tedy požadavky pro výkon regulovaného povolání, nebylo by možno těmto osobám
jednotné povolení (zaměstnaneckou kartu) vůbec vydat.
Stejné platí také v případě modré karty, která byla do českého právního řádu zavedena
na základě směrnice 2009/50/ES. Podle jejího čl. 5 odst. 1 písm. b) je příslušník třetí země
žádající o modrou kartu povinen předložit "doklad o tom, že splňuje podmínky, jež jsou pro
občany Unie stanoveny vnitrostátními právními předpisy pro výkon regulovaného povolání".
Úprava nyní obsažená v § 42j odst. 1 písm. d) zákona o pobytu cizinců odpovídá článku 5
odst. 1 písm. b) směrnice 2009/50/ES. Ustanovení tohoto článku směrnice se však nepromítlo
do zákona o uznávání odborné kvalifikace, jehož působnost se omezila pouze na držitele
modrých karet. V tomto ohledu lze tedy směrnici 2009/50/ES považovat za nedostatečně
implementovanou a je nutno provést navrženou změnu, tzn. rozšířit působnost zákona
č. 18/2004 Sb. také na žadatele o vydání modré karty.

K části šesté – Změna zákona o správních poplatcích
Změny v položce 162 části XII sazebníku (Konzulární poplatky) souvisí v prvé řadě se
změnou terminologie, resp. se zrušením institutu zelené karty a zavedením zaměstnanecké
karty. Současně se snižuje výše správního poplatku u žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem
společného soužití rodiny se zahraničním pracovníkem, a to na polovinu, v duchu respektu
České republiky k soukromému a rodinnému životu cizinců.

K části sedmé – Změna zákona o sociálních službách
Na základě implementace směrnice 2011/98/EU bude rozšířen okruh oprávněných
osob, kterým je poskytován příspěvek na péči. Jedná se o cizince, kterým byla vydána
zaměstnanecká karta, cizince, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na
území České republiky podle zvláštního právního předpisu a aktuálně jsou na území ČR
zaměstnaní nebo cizince s dlouhodobým pobytem, kteří byli zaměstnaní alespoň šest měsíců a
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nyní jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání. Další skupinou jsou rodinní příslušníci těchto
cizinců a také cizinců držitelů modrých karet a cizinců, kteří mají povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem vědeckého výzkumu, pokud mají povolení k dlouhodobému pobytu podle
zvláštního právního předpisu.
Jedná se o splnění požadavku implementace článku 12 odst. 1 písm. e) této směrnice,
kde se vyžaduje rovné zacházení se státními příslušníky třetích zemí ve srovnání se státními
příslušníky členského státu, ve kterém pobývají.

K části osmé – Změna zákoníku práce
Změna v § 48 odst. 3 písm. c) zákoníku práce souvisí se změnou terminologie, resp. se
zrušením institutu zelené karty a zavedením zaměstnanecké karty.

K části deváté – Zrušovací ustanovení
Zrušení vyhlášky č. 29/2013 Sb., o stanovení seznamu zemí, jejichž státní příslušníci
jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty, je důsledkem zrušení institutu zelené karty.

K části desáté – Účinnost
Účinnost je navrhovaná s ohledem na transpoziční lhůtu směrnice 2011/98/EU, která
končí dne 25. prosince 2013.

V Praze dne 20. listopadu 2013

Ing. Jiří Rusnok v. r.
předseda vlády

Ing. Martin Pecina, MBA, v. r.
místopředseda vlády a ministr vnitra
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ČÁST PRVNÍ
Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o
změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona
č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb.,
zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona
č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008
Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011
Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č.
375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb.,
zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb. a zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., s vyznačením navrhovaných změn

§ 30
(1) Vízum k pobytu nad 90 dnů uděluje ministerstvo na žádost cizince, který hodlá
pobývat na území za účelem vyžadujícím pobyt na území delší než 3 měsíce. Vízum
k pobytu nad 90 dnů nelze udělit za účelem zaměstnání.
(2) Vízum k pobytu nad 90 dnů se dále uděluje cizinci za účelem převzetí povolení
k trvalému pobytu, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny,
studia nebo vědeckého výzkumu, povolení k dlouhodobému pobytu vydaného podle § 42
odst. 3, § 42g anebo § 42i nebo za účelem podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu
vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí (§ 49).
(3) Vízum podle odstavců 1 a 2 se uděluje s dobou platnosti na 6 měsíců.
(4) Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem společného soužití rodiny, studia nebo vědeckého výzkumu, povolení
k dlouhodobému pobytu vydaného podle § 42 odst. 3, § 42g anebo § 42i nebo povolení
k trvalému pobytu opravňuje cizince k pobytu na území po dobu 60 dnů. Vízum k pobytu nad
90 dnů za účelem podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného
Ministerstvem zahraničních věcí opravňuje k pobytu po dobu 30 pracovních dnů. V případě,
že převzetí povolení podle věty první nebo podání žádosti podle věty druhé brání důvody na
vůli cizince nezávislé, považuje se doba pobytu po vstupu cizince na území za prodlouženou
až do doby, než tyto důvody pominou. Cizinec je povinen po zániku důvodů podle věty třetí
tyto důvody neprodleně oznámit ministerstvu, jde-li o vízum udělené za účelem převzetí
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, studia nebo
vědeckého výzkumu, povolení k dlouhodobému pobytu vydaného podle § 42 odst. 3, § 42g
anebo § 42i nebo povolení k trvalému pobytu, nebo Ministerstvu zahraničních věcí, jde-li
o vízum udělené za účelem podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného
tímto ministerstvem.
(5) Žádost o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem výzkumu je na území
oprávněn podat cizinec, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
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vědeckého výzkumu na území jiného členského státu Evropské unie29), pokud plnění účelu
tohoto pobytu vyžaduje pobyt cizince na území delší než 3 měsíce.
§ 31
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů
a)
b)
c)
d)
e)

(1) K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen předložit
cestovní doklad,
doklad potvrzující účel pobytu na území,
prostředky k pobytu na území (§ 13),
doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,
fotografie; to neplatí, pokud bude pořizován obrazový záznam cizince.

(2) K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání je cizinec
povinen předložit náležitosti podle odstavce 1 písm. a), d) a e). Dále je cizinec povinen
předložit povolení k zaměstnání nebo v žádosti uvést číslo jednací žádosti o vydání povolení
k zaměstnání a u které krajské pobočky Úřadu práce České republiky o takové povolení
požádal. Povolení k zaměstnání nemusí cizinec předkládat a číslo jednací žádosti o jeho
vydání uvádět, není-li povolení k zaměstnání podle zvláštního právního předpisu8e)
podmínkou výkonu zaměstnání.
(32) K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem výzkumu je cizinec,
který je držitelem povolení k pobytu za účelem vědeckého výzkumu na území jiného
29)
členského státu Evropské unie , povinen předložit
a) dohodu o hostování uzavřenou s výzkumnou organizací, která má sídlo na území tohoto
členského státu,
b) náležitosti podle odstavce 1 písm. a) a e),
c) písemné vyjádření výzkumné organizace (§ 42f odst. 1) o účelu jeho pobytu na území a
d) na požádání doklady uvedené v odstavci 54.
(43) K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání je cizinec
povinen předložit náležitosti podle odstavce 1 písm. a), c) až e) a doklad o zápisu do
příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence30).
(54) K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec na požádání dále povinen
předložit
a) doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní
zachovalosti (§ 174) vydaného státem, jehož je cizinec státním občanem, jakož i státy,
v nichž cizinec pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo
čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává; doklad nelze vyžadovat
od cizince mladšího 15 let,
29)

Směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků
třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu.
8e)
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
30)
Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb.,
o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
31)
Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu
použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu
a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb.
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b) lékařskou zprávu, že netrpí závažnou nemocí; o předložení lékařské zprávy lze požádat
pouze v případě důvodného podezření, že závažnou nemocí trpí.
(65) Povinnost předložit k žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů prostředky
k pobytu na území podle odstavce 1 písm. c) se nevztahuje na manžela azylanta nebo osoby
požívající doplňkové ochrany podle zvláštního právního předpisu2), jehož manželství
s azylantem nebo osobou požívající doplňkové ochrany vzniklo před vstupem na území,
na nezletilé dítě azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany nebo na nezletilé dítě
manžela azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany. Namísto cestovního dokladu
podle odstavce 1 písm. a) jsou cizinci uvedení ve větě první k žádosti o udělení víza k pobytu
nad 90 dnů oprávněni předložit i jiný doklad vydaný státem, jehož jsou občanem nebo v němž
pobývají, z něhož lze zjistit údaje o jejich totožnosti a občanství.
(76) Dokladem o zajištění ubytování podle odstavce 1 písm. d) se rozumí doklad
o vlastnictví bytu nebo domu, doklad o oprávněnosti užívání bytu anebo domu nebo písemné
potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, s jejím
úředně ověřeným podpisem, kterým je cizinci udělen souhlas s ubytováním. Ubytování může
být zajištěno pouze v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu31) označen číslem
popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, a je podle stavebního zákona
určen pro bydlení, ubytování nebo rekreaci. Pokud je písemné potvrzení o souhlasu podle věty
první podáváno elektronicky, musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem, který
je založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem
certifikačních služeb (dále jen „uznávaný elektronický podpis“) uznávaným elektronickým
podpisem; to neplatí, je-li potvrzení dodáno prostřednictvím datové schránky.
(87) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen předložit doklad
o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám
uvedeným v § 180j. Současně je povinen na požádání předložit doklad o zaplacení
pojistného, uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, jde-li
o případy uvedené v § 180j odst. 4.

§ 35
Prodloužení doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů
(1) Dobu pobytu na území, která je kratší než doba platnosti víza k pobytu nad 90 dnů,
ministerstvo na žádost cizince opakovaně prodlouží za podmínky, že trvá stejný účel, pro
který bylo vízum uděleno, nejdéle však do doby skončení platnosti tohoto víza.
(2) K žádosti o prodloužení doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů je
cizinec povinen předložit náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a) až d) a na požádání náležitost
podle § 31 odst. 5 § 31 odst. 4 písm. b). K žádosti o prodloužení doby pobytu na území na
vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání je cizinec povinen předložit rozhodnutí o
prodloužení povolení k zaměstnání, náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a) a d) a na požádání
náležitost podle § 31 odst. 5 písm. b). Dále je cizinec povinen předložit doklad o cestovním
zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v
§ 180j. Současně je na požádání povinen předložit doklad o zaplacení pojistného, uvedeného
na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. Povinnost předložit doklad o cestovním
zdravotním pojištění po dobu pobytu na území neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst.
4. Cizinec je dále povinen na žádost ministerstva předložit v případě změny podoby i
fotografie.
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(3) Dobu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů nelze prodloužit, pokud
ministerstvo shledá důvod pro zahájení řízení o zrušení platnosti tohoto víza (§ 37).
§ 42
Povolení k dlouhodobému pobytu
(1) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je oprávněn podat cizinec, který na
území pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů, hodlá na území přechodně pobývat po dobu
delší než 6 měsíců a trvá-li stejný účel pobytu.
(2) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je dále oprávněn podat cizinec, 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 vydaného podle § 43, pobývá-li na území nepřetržitě po
dobu nejméně 3 let.
(3) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je dále oprávněn podat manžel,
nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě manžela nebo takové dítě cizince, který žádá o vydání
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu nebo již za tímto účelem na
území pobývá (dále jen „rodinný příslušník výzkumného pracovníka“). K žádosti je rodinný
příslušník výzkumného pracovníka povinen předložit náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm.
a), c) až e) a prokázat, že je rodinným příslušníkem výzkumného pracovníka; na požádání je
dále povinen předložit náležitosti uvedené v § 31 odst. 5 § 31 odst. 4. Před vyznačením víza k
pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu je rodinný příslušník
výzkumného pracovníka povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu
pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j. Současně je povinen na
požádání předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním
zdravotním pojištění. To neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4.
(4) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je dále oprávněn podat cizinec, který na
území pobývá jako člen personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní
organizace akreditované v České republice anebo jako jeho rodinný příslušník registrovaný
Ministerstvem zahraničních věcí.
(5) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavce 1, 2 nebo 4 se podává
ministerstvu a žádost o povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavce 3 se podává na
zastupitelském úřadu na úředním tiskopisu. Podat žádost o povolení k dlouhodobému pobytu
ministerstvu je dále oprávněn rodinný příslušník výzkumného pracovníka, který je držitelem
víza k pobytu nad 90 dnů. V žádosti je cizinec povinen uvést údaje v rozsahu žádosti
o povolení k trvalému pobytu.
(6) Cizinec je oprávněn pobývat na území po dobu uvedenou v průkazu o povolení
k pobytu, není-li dále stanoveno jinak.

§ 42a
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území
(1) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na
území9c) (dále jen „společné soužití rodiny“) je oprávněn podat cizinec, který je
9c)

Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny.
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a)
b)
c)
d)

manželem cizince s povoleným pobytem,
nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem cizince s povoleným pobytem,
nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem manžela cizince s povoleným pobytem,
nezletilým cizincem, který byl cizinci s povoleným pobytem na území nebo jeho manželu
rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl
cizincem s povoleným pobytem na území nebo jeho manželem osvojen anebo jehož
poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povoleným pobytem na území,
pokud se bude péče o nezletilého cizince vykonávat na území,
e) rodičem nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu2);
nemá-li tento nezletilý cizinec rodiče, je oprávněn žádost podat jiný jeho přímý příbuzný
ve vzestupné linii, a není-li takového příbuzného, je žádost oprávněn podat poručník
nezletilého cizince,
f) osamělým cizincem starším 65 let nebo bez ohledu na věk cizincem, který se o sebe
nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo
dítětem s povoleným pobytem na území.
(2) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny s
cizincem, kterému bylo vydáno povolení k pobytu podle § 42g, je oprávněn podat cizinec
uvedený v odstavci 1 písm. a) až d) nebo cizinec, který je zletilým nezaopatřeným dítětem,
které se o sebe z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nedokáže samo postarat.
(32) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny
je dále oprávněn podat cizinec, který před vstupem na území pobýval na území jiného
členského státu Evropské unie jako rodinný příslušník držitele povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci32) (dále jen „modrá
karta“). Žádost je cizinec povinen podat ve lhůtě do 1 měsíce ode dne vstupu na území.
(43) Cizinec podle odstavce 1, kterému byl na území povolen pobyt nebo udělen azyl,
se pro účely tohoto zákona považuje za nositele oprávnění ke sloučení rodiny.
(54) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny
podává cizinec na zastupitelském úřadu.
(65) V průběhu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení
k dlouhodobému pobytu vydané za jiným účelem může cizinec žádost o povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny podat na území ministerstvu.
(76) Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny se cizinci
udělí, jestliže
a) cizinec, se kterým má být umožněno společné soužití rodiny, je držitelem povolení
k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu a pobývá na území po dobu
nejméně 15 měsíců; jde-li o sloučení manželů, současně musí každý z nich dosáhnout
věku 20 let,
b) cizinec, se kterým má být umožněno společné soužití rodiny, pobývá na území po dobu
nejméně 6 měsíců a je držitelem povolení vydaného podle § 42g odst. 3 písm. a), nebo po
dobu nejméně 1 roku a je držitelem povolení vydaného podle § 42g odst. 3 písm. b),
c) manželu, se kterým má být umožněno společné soužití rodiny, byl udělen azyl podle
zvláštního právního předpisu2), pokud manželství vzniklo před jeho vstupem na území,
d) nezletilému cizinci, se kterým má být umožněno společné soužití rodiny, byl udělen azyl
podle zvláštního právního předpisu2),
e) jde o cizince podle odstavce 1 písm. d) nebo f), nebo
32)

Směrnice Rady 2009/50/ES o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem
výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.
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f) cizinec, se kterým má být umožněno společné soužití rodiny, je držitelem modré karty.
(87) V případě polygamního manželství nelze povolení k dlouhodobému pobytu za
účelem společného soužití rodiny vydat cizinci, jehož manžel je nositelem oprávnění ke
sloučení rodiny a již na území s jinou manželkou pobývá.
§ 42b
Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem společného soužití rodiny
(1) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití
rodiny je cizinec povinen předložit
a) náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), d) a e),
b) doklad potvrzující příbuzenský vztah; jde-li o žádost o vydání povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem společného soužití rodiny s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny,
kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu2), lze příbuzenský vztah
prokázat i jiným věrohodným způsobem, není-li předložení dokladu možné,
c) souhlas rodiče, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo poručníka s pobytem dítěte na
území, pokud nejde o společné soužití rodiny s tímto rodičem, zákonným zástupcem nebo
poručníkem; to neplatí, pokud cizinec prokáže, že tento doklad nemůže z důvodů na jeho
vůli nezávislých předložit nebo pokud již dítě pobývá na území,
d) doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem rodiny po sloučení nebude nižší než součet
1. částek životních minim9d) členů rodiny a
2. nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na
bydlení zvláštním právním předpisem9e) nebo částky, kterou cizinec věrohodně prokáže
jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení rodiny.
Za příjem se považuje příjem započitatelný podle zákona o životním a existenčním minimu,
s výjimkou jednorázového příjmu, přídavku na dítě, podpory v nezaměstnanosti, podpory
při rekvalifikaci a dávek v systému pomoci v hmotné nouzi; pro účely výpočtu příjmu se § 8
odst. 2 až 4 zákona o životním a existenčním minimu nepoužije.
(2) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití
rodiny je cizinec, který pobýval jako rodinný příslušník držitele modré karty v jiném
členském státě Evropské unie32), dále povinen předložit doklad o oprávnění k pobytu, který
mu jako rodinnému příslušníkovi držitele modré karty vydal jiný členský stát Evropské unie.
(3) Byla-li žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného
soužití rodiny s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny, kterému byl udělen azyl podle
zvláštního právního předpisu2), podána ve lhůtě do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o udělení azylu, je cizinec povinen k žádosti předložit pouze cestovní doklad
a fotografie a prokázat příbuzenský vztah způsobem podle odstavce 1 písm. b).
(4) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití
rodiny je cizinec na požádání dále povinen přiložit doklady uvedené v § 31 odst. 5 § 31 odst.
4.
(5) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je cizinec povinen předložit
doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá
podmínkám uvedeným v § 180j. Současně je povinen na požádání předložit doklad
9d)
9e)

§ 2 a 3 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.
§ 26 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
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o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí,
jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4.
§ 42c
Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu
Evropské unie
(1) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu na území je oprávněn podat držitel
povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího
rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie47) (dále
jen „rezident jiného členského státu Evropské unie“), pokud na území hodlá pobývat
přechodně po dobu delší než 3 měsíce.
(2) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavce 1 podává rezident
jiného členského státu Evropské unie na zastupitelském úřadu nebo na území ministerstvu. Na
území je rezident jiného členského státu Evropské unie povinen žádost podat v době platnosti
oprávnění k přechodnému pobytu na území, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne vstupu na
území.
(3) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavce 1 je žadatel
povinen předložit
a) doklad prokazující přiznání právního postavení rezidenta jiného členského státu Evropské
unie,
b) doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá
podmínkám uvedeným v § 180j, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného
na dokladu o cestovním zdravotním pojištění; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j
odst. 4,
c) doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem žadatele a společně s ním posuzovaných osob
pobývajících na území nebude nižší než součet částek životních minim9d) žadatele a s ním
společně posuzovaných osob a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení
stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem9e) nebo částky,
kterou žadatel věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů
vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob; společně posuzovanými
osobami se pro účely tohoto zákona rozumí osoby uvedené v § 4 odst. 1 zákona o životním
a existenčním minimu za podmínek uvedených v § 4 odst. 2 a 3 zákona o životním
a existenčním minimu; za příjem se považuje příjem započitatelný podle zákona o životním
a existenčním minimu, s výjimkou jednorázového příjmu, přídavku na dítě, podpory v
nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a dávek v systému pomoci v hmotné nouzi; pro
účely výpočtu příjmu se § 8 odst. 2 až 4 zákona o životním a existenčním minimu
nepoužije,
d) náležitosti uvedené v § 31 odst. 1, s výjimkou náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. c), a
e) na požádání náležitosti podle § 31 odst. 5 § 31 odst. 4.
(4) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání je
žadatel povinen předložit povolení k zaměstnání nebo v žádosti uvést číslo jednací žádosti
o vydání povolení k zaměstnání a u které krajské pobočky Úřadu práce České republiky
o takové povolení požádal, vyjádření zaměstnavatele, že cizince zaměstná, a náležitosti
uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), d) a e). K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem zaměstnání je žadatel povinen předložit pracovní smlouvu, dohodu o
pracovní činnosti, dohodu o provedení práce nebo smlouvu o smlouvě budoucí, v níž se
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strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít základní pracovněprávní vztah, a náležitosti
uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), d) a e). Na požádání je žadatel povinen dále předložit
náležitosti podle § 31 odst. 5 § 31 odst. 4.
(5) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je oprávněn podat i rodinný příslušník
rezidenta jiného členského státu Evropské unie, pokud má s ním povolen pobyt za účelem
společného soužití rodiny na území státu, který rezidentovi jiného členského státu Evropské
unie toto právní postavení přiznal, nebo mu bylo na území tohoto státu právní postavení
rezidenta jiného členského státu Evropské unie přiznáno.
(6) Rodinný příslušník rezidenta jiného členského státu Evropské unie je povinen
prokázat splnění podmínky podle odstavce 5 a k žádosti předložit doklad o cestovním
zdravotním pojištění podle odstavce 3 písm. b), doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem
žadatele a společně s ním posuzovaných osob [odstavec 3 písm. c)] nebude nižší než součet
částek životních minim9d) žadatele a s ním společně posuzovaných osob a nejvyšší částky
normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním
právním předpisem9e) nebo částky, kterou žadatel věrohodně prokáže jako částku skutečných
odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob; a dále
náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), d) a e). Na požádání je rodinný příslušník povinen
dále předložit náležitosti podle § 31 odst. 5 § 31 odst. 4.
________________
47)

Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích
zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty.

§ 42d
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území
(1) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území9f) je
oprávněn podat na zastupitelském úřadu cizinec, pokud na území hodlá pobývat přechodně po
dobu delší než 3 měsíce a jde-li o studium podle § 64, s výjimkou vzdělávání v základní
škole, střední škole nebo v konzervatoři, které není uskutečňováno v rámci výměnného
programu nebo odborné praxe prováděné za úplatu.
(2) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavce 1 je cizinec
povinen
a) předložit náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), b), d) a e),
b) předložit souhlas rodiče, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo poručníka, s jeho
pobytem na území, je-li nezletilý,
c) prokázat zajištění prostředků k pobytu na území (§ 13), jde-li o studium na vysoké škole
nebo neplacenou odbornou praxi; v ostatních případech doklad o tom, že náklady na pobyt
cizince přebírá tuzemská hostitelská organizace,
d) na požádání předložit náležitosti podle § 31 odst. 5 § 31 odst. 4.
(3) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k
dlouhodobému pobytu za účelem studia na území je cizinec povinen předložit doklad o
cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám
uvedeným v § 180j. Současně je povinen na požádání předložit doklad o zaplacení pojistného
9f)

Směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích
zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby.
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uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, jde-li o případy uvedené
v § 180j odst. 4.

§ 42f
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu
29)

(1) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je
oprávněn podat na zastupitelském úřadu cizinec, který uzavřel s výzkumnou organizací
dohodu o hostování9j) a hodlá na území přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce (dále
jen „výzkumný pracovník“). Výzkumnou organizací se pro účely tohoto zákona rozumí
veřejná výzkumná instituce, vysoká škola9k) nebo jiná výzkumná organizace zapsaná do
seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze
třetích zemí vedeného podle zvláštního právního předpisu9j). Výzkumnou činností se rozumí
též činnost akademického pracovníka nebo hostujícího profesora u veřejné výzkumné
instituce nebo jiné výzkumné organizace zapsané do seznamu výzkumných organizací
schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí podle zvláštního právního
předpisu9j).
(2) V průběhu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení
k dlouhodobému pobytu vydané za jiným účelem může výzkumný pracovník žádost
o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu podat na území
ministerstvu.
(3) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého
výzkumu je výzkumný pracovník povinen předložit
a) dohodu o hostování9j),
b) náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a) a e),
c) písemný závazek výzkumné organizace, že uhradí případné náklady spojené s pobytem
výzkumného pracovníka na území po skončení platnosti oprávnění k pobytu na území,
včetně nákladů spojených s jeho vycestováním z území, pokud tyto náklady vznikly do
6 měsíců ode dne skončení platnosti dohody o hostování9j) a byly hrazeny z veřejných
prostředků, a
d) na požádání náležitosti uvedené v § 31 odst. 5 § 31 odst. 4.
(4) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je výzkumný pracovník povinen
předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným
v § 180j, a to ode dne vstupu na území České republiky do doby, než se na něho bude
vztahovat pojištění podle zvláštního právního předpisu33). Současně je povinen na požádání
9j)

Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění zákona č. 379/2007 Sb.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů.
33)
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na
zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci
Společenství.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.
9k)
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předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním
pojištění. To neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4.
(5) Po dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého
výzkumu se držitel tohoto povolení pro účely úhrady poskytování zdravotních služeb
považuje za cizince s povoleným trvalým pobytem.
§ 42g
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území ve zvláštních případech
(1) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území ve
zvláštních případech (dále jen „zelená karta“) je oprávněn podat cizinec uvedený v právním
předpisu vydaném podle § 182 odst. 1 písm. e), je-li účelem jeho pobytu na území zaměstnání
na jedné z pracovních pozic uvedených v centrální evidenci volných pracovních míst
obsaditelných držiteli zelené karty9l), splňuje-li požadované vzdělání a popřípadě odbornou
způsobilost k výkonu povolání.
(2) Žádost o vydání zelené karty se podává na zastupitelském úřadu. Na území je
oprávněn žádost o vydání zelené karty podat ministerstvu cizinec, který pobývá na území
a) na zelenou kartu a podává žádost ve lhůtě podle § 46e odst. 3,
b) na zelenou kartu nejméně 1 rok, nebo
c) nepřetržitě po dobu nejméně 2 let; do této doby se započítává doba pobytu na vízum k
pobytu nad 90 dnů a na povolení k dlouhodobému pobytu, prokáže-li, že získal
zaměstnání na pracovní pozici uvedenou v centrální evidenci volných pracovních míst
obsaditelných držiteli zelené karty.
(3) Zelená karta je vydávána
a) pro kvalifikované pracovníky s vysokoškolským vzděláním a klíčový personál9l) – typ „A“,
b) pro pracovníky na pracovních pozicích minimálně s požadavkem vyučen – typ „B“,
c) pro ostatní pracovníky – typ „C“.
(4) Ministerstvo rozhodne o vydání zelené karty na pracovní pozici uvedenou v
centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty, splňuje-li
cizinec požadované vzdělání a popřípadě mu je uznána odborná způsobilost k výkonu
povolání, na základě stanoviska zastupitelského úřadu, zaměstnavatele, případně stanovisek
dalších úřadů, zejména Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a
obchodu a Ministerstva zdravotnictví.
(5) Zastupitelský úřad je oprávněn provést pohovor se žadatelem o vydání zelené
karty.
(6) Zastupitelský úřad své stanovisko a záznam z pohovoru, byl-li se žadatelem
proveden, zasílá ministerstvu společně se žádostí cizince o vydání zelené karty; zaměstnavatel
a ostatní úřady stanoviska zasílají neprodleně, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy jsou o
stanovisko požádány.
(7) Ministerstvo, nepřihlédne-li k nedoporučujícímu stanovisku zastupitelského úřadu
nebo jiného úřadu k vydání zelené karty, tuto skutečnost ještě před rozhodnutím ve věci s
příslušným úřadem projedná. Stanoviska zastupitelského úřadu a dalších úřadů se žadateli ani
jeho právnímu zástupci nezpřístupňují.
(8) Ministerstvo v zelené kartě v rubrice typ povolení vyznačí záznam „ZELENÁ
9l)

§ 37a zákona č. 435/2004 Sb., ve znění zákona č. 382/2008 Sb.
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KARTA – A, B nebo C“.
(9) Zelená karta opravňuje cizince k pobytu na území a k výkonu zaměstnání po dobu
v ní uvedenou.
(10) Na vydání zelené karty není právní nárok. Ministerstvo zelenou kartu nevydá
z důvodů uvedených v § 56 a dále, pokud cizinec není uveden v právním předpisu vydaném
podle § 182 odst. 1 písm. e), nebo podal žádost o její vydání na pracovní pozici, která není
uvedena v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty,
anebo je v této evidenci záznam, že zelená karta na danou pozici již byla vydána, nebo cizinec
neprokázal splnění podmínky vzdělání a popřípadě odborné způsobilosti požadované pro
konkrétní pracovní pozici, anebo zaměstnavatel vyjádřil nesouhlasné stanovisko se
zaměstnáním cizince.
(11) Ministerstvo po posouzení žádosti o vydání zelené karty na pracovní pozici
uvedenou v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty
písemně informuje zaměstnavatele o tom, že žádosti cizince bylo vyhověno; v informaci
uvede jméno, popřípadě jména, příjmení a státní příslušnost cizince, datum vyhovění žádosti a
označí pracovní pozici, pro kterou bude zelená karta vydána. Ministerstvo dále písemně
informuje zaměstnavatele o čísle zelené karty vydané cizinci a o datu jejího převzetí.
§ 42h
Náležitosti k žádosti o vydání zelené karty
(1) K žádosti je cizinec povinen předložit
a) náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a) a e),
b) na požádání náležitosti podle § 31 odst. 5 písm. b),
c) doklady k prokázání vzdělání a odborné kvalifikace pro pracovní pozici uvedenou v
centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty, na kterou
cizinec žádá zařadit.
(2) K žádosti nebo za pobytu na území nejdéle do 2 měsíců ode dne vstupu je cizinec
dále na požádání povinen předložit náležitost podle § 31 odst. 5 písm. a).
(3) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zelené karty je
cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá
podmínkám uvedeným v § 180j, a to na dobu pobytu ode dne vstupu na území do doby, než
se na něho bude vztahovat pojištění podle zvláštního právního předpisu, a na požádání doklad
o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění; to neplatí,
jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4.
§ 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. Cizince, u
kterého je podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno povolení k zaměstnání nebo který
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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, člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu
obchodní společnosti anebo v postavení člena družstva nebo člena statutárního orgánu
nebo jiného orgánu družstva plní pro tuto právnickou osobu úkoly vyplývající
z předmětu její činnosti, je oprávněn podat žádost o vydání zaměstnanecké karty, bylo-li
mu vydáno povolení k zaměstnání.
(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 vydané za jiným účelem může cizinec žádost o vydání
zaměstnanecké karty podat ministerstvu.

49)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu
vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky
třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém
členském státě.
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(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 4 a
a) na území pobývá na základě víza k pobytu nad 90 dnů,
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 anebo zaměstnání cizince na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavatele
podléhá předchozímu souhlasu ministerstva. Ministerstvo udělí na žádost držitele
zaměstnanecké karty se změnou souhlas, pokud jsou splněny podmínky uvedené v
odstavci 2 a neexistují-li důvody uvedené v § 56, s výjimkou důvodu uvedeného v § 56
odst. 1 písm. f). K žádosti o udělení souhlasu se změnou podle věty první je cizinec
povinen předložit náležitost podle § 42h odst. 1 písm. c) a dále náležitost podle § 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.
(8) Odstavec 7 se nepoužije, 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 nebo u dalšího zaměstnavatele povinen takovou skutečnost oznámit ministerstvu
do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k ní došlo.
§ 42h
Náležitosti k žádosti o vydání zaměstnanecké karty

a)
b)
c)
d)

e)
f)

(1) K žádosti o vydání zaměstnanecké karty je cizinec povinen předložit
náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a), d) a e),
na požádání náležitosti podle § 31 odst. 4,
pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí
splňující podmínky uvedené v § 42g odst. 2 písm. b),
doklady k prokázání odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání
podle § 42g odst. 2 písm. c), jde-li o žádost podle § 42g odst. 2 nebo cizince uvedeného
v § 42g odst. 6,
povolení k zaměstnání, jde-li o žádost podle § 42g odst. 3, a
doklad prokazující, že se jedná o cizince uvedeného v § 98 zákona o zaměstnanosti,
jde-li o žádost podle § 42g odst. 4.
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(2) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké
karty je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, které
odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j, a to na dobu pobytu ode dne vstupu na území
do doby, než se na něho bude vztahovat pojištění podle zvláštního právního předpisu 33),
a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním
zdravotním pojištění; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4.
§ 42j
Náležitosti k žádosti o vydání modré karty
(1) K žádosti o vydání modré karty je cizinec povinen předložit
a) náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a), d) a e),
b) pracovní smlouvu pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci sjednanou na
dobu nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu, která dále
obsahuje výši sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídající alespoň výši
1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy vyhlášené sdělením Ministerstva práce a
sociálních věcí,
c) doklady potvrzující vysokou kvalifikaci,
d) jde-li o výkon regulovaného povolání, doklad o splnění podmínek pro výkon takového
povolání,
e) na požádání náležitosti podle § 31 odst. 5 § 31 odst. 4.
(2) Cizinec, který před podáním žádosti o vydání modré karty na území pobýval jako
držitel modré karty v jiném členském státě Evropské unie, je dále povinen předložit doklad
prokazující úhrnný měsíční příjem rodiny podle § 42b odst. 1 písm. d).
(3) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí modré karty je
cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá
podmínkám uvedeným v § 180j, a to na dobu pobytu ode dne vstupu na území do doby než se
na něho bude vztahovat pojištění podle zvláštního právního předpisu32), a na požádání doklad
o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění; to neplatí,
jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4.
§ 44
(1) Cizinec, který podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na
zastupitelském úřadu a bylo mu uděleno vízum podle § 30 odst. 4, je povinen za účelem
vydání průkazu o povolení k pobytu se do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území osobně
dostavit na ministerstvo ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení
k pobytu, a to včetně pořízení biometrických údajů cizince a jeho podpisu, který je určen
k jeho dalšímu digitálnímu zpracování; podpis se nepořídí, pokud cizinci v jeho provedení
brání těžko překonatelná překážka. Cizinec, který podal žádost o vydání povolení
k dlouhodobému pobytu na území ministerstvu a splňuje podmínky pro vydání povolení
k dlouhodobému pobytu, je povinen se na výzvu osobně dostavit ke zpracování údajů
nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu, a to včetně pořízení biometrických
údajů cizince a jeho podpisu, který je určen k jeho dalšímu digitálnímu zpracování;
podpis se nepořídí, pokud cizinci v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka.
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(2) Cizinci, který podal žádost o vydání zelené zaměstnanecké karty nebo modré
karty, ministerstvo po pořízení biometrických údajů vydá potvrzení o splnění podmínek pro
vydání povolení k dlouhodobému pobytu.
(3) 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.
(4) Povolení k dlouhodobému pobytu ministerstvo vydává s dobou platnosti
a) potřebnou k dosažení účelu, který vyžaduje pobyt na území, kratší než 1 rok,
b) 1 rok, jde-li o přechodný pobyt za účelem studia s předpokládanou dobou pobytu delší než
1 rok nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu,
c) odpovídající v případě společného soužití rodiny době platnosti průkazu o povolení
k pobytu, který byl vydán nositeli oprávnění ke sloučení rodiny, nejméně však na 1 rok,
d) 2 roky v případě společného soužití rodiny, bylo-li nositeli oprávnění ke sloučení rodiny
vydáno povolení k trvalému pobytu,
e) odpovídající době uvedené v povolení k zaměstnání,
fe) odpovídající v případě rodinného příslušníka rezidenta jiného členského státu Evropské
unie době platnosti průkazu o povolení k pobytu, který byl vydán tomuto rezidentovi,
gf) odpovídající době stanovené ve smlouvě o dobrovolné službě mládeže v tuzemské
hostitelské organizaci, jde-li o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia
na území podle § 42d,
hg) odpovídající v případě rodinného příslušníka výzkumného pracovníka době platnosti
povolení k dlouhodobému pobytu vydaného výzkumnému pracovníkovi, nebo
ih) 2 roky v ostatních případech.
(5) Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území ministerstvo
vydává s platností na dobu potřebnou k dosažení účelu pobytu, nejméně však na dobu
6 měsíců.
(6) Zelená karta se vydává s platností na dobu výkonu zaměstnání, nejdéle však
a) na 3 roky, jde-li o typ „A“,
b) na 2 roky, jde-li o typ „B“,
c) na 2 roky, jde-li o typ „C“.
(6) Zaměstnanecká karta se vydává na dobu, na kterou byla uzavřena pracovní
smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti, nejdéle však na dobu 2 let; v případě cizince
uvedeného v § 42g odst. 3 se zaměstnanecká karta vydává na dobu platnosti odpovídající
době uvedené v povolení k zaměstnání.
(7) Modrá karta se vydává s dobou platnosti o 3 měsíce delší než je doba, na níž byla
uzavřena pracovní smlouva, nejdéle však na 2 roky.
a)
b)
c)
d)

(8) Modrá karta podle § 42i se považuje za platnou
do doby nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení doby její platnosti, pokud byla
žádost o vydání modré karty podána v době platnosti modré karty,
do doby než jiný členský stát Evropské unie rozhodne o žádosti o vydání modré karty,
pokud byla žádost o vydání modré karty podána v době platnosti modré karty podle § 42i,
do doby vycestování cizince z území, pokud mu jiný členský stát Evropské unie vydal
modrou kartu,
po dobu 3 měsíců ode dne, kdy jiný členský stát Evropské unie nevyhověl žádosti cizince
o vydání modré karty.
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(9) Modrá karta vydaná jiným členským státem Evropské unie se na území považuje za
platnou do doby nabytí právní moci rozhodnutí o vydání modré karty podle § 42i,
pokud v době platnosti modré karty vydané jiným členským státem Evropské unie cizinec
požádal o vydání modré karty podle § 42i a o jejím vydání nebylo rozhodnuto v době
platnosti modré karty vydané jiným členským státem Evropské unie.
(10) Na platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny
vydaného rodinnému příslušníkovi držitele modré karty a na platnost takového oprávnění
vydaného jiným členským státem Evropské unie se odstavce 8 a 9 vztahují obdobně.
§ 44a
(1) Dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu lze opakovaně prodloužit, a to
a) na dobu stanovenou v § 44 odst. 5,
b) nejdéle na dobu stanovenou v § 44 odst. 4 písm. a), b), e) až i) e) až h),
c) na dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, které bylo vydáno nositeli oprávnění
ke sloučení rodiny, jde-li o dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podle § 44
odst. 4 písm. c),
d) na dobu 5 let, jde-li o dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podle § 44 odst. 4
písm. d),
e) na dobu výkonu zaměstnání, nejdéle však o 3 roky, jde-li o zelenou kartu podle § 44 odst.
6 písm. a) nebo b),
fe) nejdéle na dobu stanovenou v § 44 odst. 7, jde-li o modrou kartu.
(2) Platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území (§ 42d) lze
prodloužit opakovaně, vždy však nejdéle o 2 roky, pokud bylo vydáno za účelem vzdělávání
ve vyšší odborné škole nebo studia na vysoké škole. Pokud bylo toto povolení vydáno za
účelem neplacené odborné praxe, lze jej prodloužit pouze jednou na dobu odpovídající době
stanovené ve smlouvě o odborné praxi v tuzemské hostitelské organizaci. V ostatních
případech se platnost tohoto povolení neprodlužuje.
(3) Žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu přijímá a
rozhoduje o ní ministerstvo. Na prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu se
§ 35 odst. 2 a 3, § 36, § 46 odst. 3, 7 a 8 odst. 3 a 7 a § 47 vztahuje obdobně. Ustanovení
§ 47 odst. 2 se nevztahuje na oprávnění k výkonu zaměstnání na pracovní pozici, na
kterou byla zaměstnanecká karta vydána.
(4) K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za
účelem společného soužití rodiny je cizinec povinen předložit náležitosti podle § 42b odst. 1
písm. a), c) a d) a dále doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území,
které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j. Na požádání je současně povinen předložit
doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To
neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4. Jestliže byl nositeli oprávnění ke sloučení
rodiny udělen azyl, je cizinec povinen předložit pouze cestovní doklad. Platnost povolení
k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem společného soužití rodiny nelze prodloužit, je-li
důvod pro zahájení řízení o zrušení platnosti tohoto povolení (§ 46a).
(5) K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného
rezidentovi jiného členského státu Evropské unie je cizinec povinen předložit náležitosti podle
§ 42c odst. 3, s výjimkou dokladu obdobného výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaného
státem, jehož je občanem nebo v němž pobýval, a lékařské zprávy, že netrpí závažnou
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nemocí. K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
podnikání je dále povinen předložit náležitost podle § 46 odst. 7 nebo 8. K žádosti
o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání je cizinec
povinen v případech, kdy se podle zvláštního právního přepisu nevyžaduje povolení
k zaměstnání9m), předložit pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu
o provedení práce a náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), d) a e).
(6) K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
studia na území vydaného podle § 42d je cizinec povinen
a) předložit náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a), b), d) a e),
b) předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které
odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j, a současně na požádání předložit doklad
o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To
neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4,
c) prokázat zajištění prostředků k pobytu na území (§ 13), jde-li o studium na vysoké škole
nebo neplacenou odbornou praxi; v ostatních případech doklad o tom, že náklady na pobyt
cizince přebírá tuzemská hostitelská organizace,
d) předložit souhlas rodiče, případně jiného zákonného zástupce nebo poručníka, s jeho
pobytem na území, je-li nezletilý.
(7) Žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
ochrany na území se podává ministerstvu. K žádosti je cizinec povinen předložit náležitosti
podle § 42e odst. 4, s výjimkou fotografie. V případě změny podoby je cizinec povinen na
požádání předložit i fotografie.
(8) K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
vědeckého výzkumu je výzkumný pracovník povinen předložit cestovní doklad a náležitosti
uvedené v § 42f odst. 3 písm. a) a c) a na požádání lékařskou zprávu, že netrpí závažnou
nemocí. Platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu nelze
prodloužit, pokud ministerstvo shledá důvod pro zahájení řízení o zrušení platnosti tohoto
povolení (§ 46d). Rodinný příslušník výzkumného pracovníka je povinen k žádosti o
prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu předložit náležitosti uvedené v § 31
odst. 1 písm. a) a c) až e) a prokázat, že je rodinným příslušníkem výzkumného pracovníka.
(9) Žádost o prodloužení platnosti zelené karty se podává ministerstvu. K žádosti je
cizinec povinen předložit cestovní doklad, pracovní smlouvu na dobu, na kterou žádá
o prodloužení platnosti zelené karty, a v případě změny podoby i fotografie. Na požádání je
povinen předložit doklad o zajištění ubytování na území a lékařskou zprávu, že netrpí
závažnou nemocí; o předložení lékařské zprávy lze požádat pouze v případě důvodného
podezření, že závažnou nemocí trpí.
(10) Platnost zelené karty typu „C“ se neprodlužuje.
(9) Platnost zaměstnanecké karty lze při splnění podmínek uvedených v § 42g
odst. 2 písm. b) a c), § 42g odst. 3 nebo 4 opakovaně prodloužit na dobu, na kterou byla
uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti, vždy však nejdéle na dobu
2 let; v případě cizince, kterému byla vydána zaměstnanecká karta podle § 42g odst. 3,
se platnost zaměstnanecké karty prodlouží na dobu odpovídající době uvedené
v rozhodnutí o prodloužení povolení k zaměstnání. Žádost o prodloužení platnosti
zaměstnanecké karty se podává ministerstvu. K žádosti je cizinec povinen předložit
9m)

§ 98 písm. m) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 161/2005 Sb.
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a) náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a) a d),
b) pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti splňující podmínky uvedené v §
42g odst. 2 písm. b) na dobu, na kterou žádá o prodloužení platnosti zaměstnanecké
karty,
c) rozhodnutí o prodloužení povolení k zaměstnání, jde-li o cizince, kterému byla
vydána zaměstnanecká karta podle § 42g odst. 3,
d) doklady k prokázání odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání
podle § 42g odst. 2 písm. c), jde-li o cizince, kterému byla vydána zaměstnanecká
karta podle § 42g odst. 2, pokud doklad, kterým cizinec prokázal ministerstvu svoji
odbornou způsobilost při vydání zaměstnanecké karty, pozbyl platnosti,
e) na požádání náležitosti podle § 31 odst. 4 a
f) fotografie v případě změny podoby.
(10) Ministerstvo platnost zaměstnanecké karty neprodlouží, nesplňuje-li cizinec
podmínky uvedené v § 42g odst. 2 písm. b) a c), § 42g odst. 3 nebo 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.
(11) Žádost o prodloužení platnosti modré karty se podává ministerstvu. K žádosti je
cizinec povinen předložit náležitosti podle § 42j odst. 1 písm. a) až d), s výjimkou fotografie.
(12) Splňuje-li cizinec podmínky pro prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému
pobytu, je povinen se na výzvu osobně dostavit na ministerstvo ke zpracování údajů
nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu, a to včetně pořízení biometrických údajů
cizince a jeho podpisu, který je určen k jeho dalšímu digitálnímu zpracování; podpis se
nepořídí, pokud cizinci v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka.
(13) 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.

§ 45
(1) Cizinec, který hodlá na území pobývat za jiným účelem, než který mu byl povolen,
je povinen požádat ministerstvo o udělení nového povolení k dlouhodobému pobytu. Nové
povolení k dlouhodobému pobytu nelze udělit v případech uvedených v § 33 odst. 1 nebo 3
s výjimkou případů uvedených v § 42 odst. 2. Cizinec, který hodlá na území pobývat za
účelem podnikání, může o takovou změnu požádat, pokud je držitelem platného povolení
k dlouhodobému pobytu a na území pobývá po dobu delší než 2 roky.
(2) Cizinec s povoleným dlouhodobým pobytem za účelem společného soužití rodiny
je oprávněn po 3 letech pobytu na území nebo po dosažení věku 18 let požádat ministerstvo
o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem.
(3) Cizinec, kterému byla vydána zelená karta, je oprávněn po 1 roce pobytu na území
požádat o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem.
(43) Cizinec s povoleným dlouhodobým pobytem za účelem společného soužití
rodiny, který je pozůstalou osobou po nositeli oprávnění ke sloučení rodiny, je oprávněn
požádat ministerstvo o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem, jestliže
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a) ke dni úmrtí nositele oprávnění ke sloučení rodiny pobýval na území nepřetržitě po dobu
nejméně 2 let; podmínka nepřetržitého pobytu neplatí, pokud cizinec v důsledku uzavření
sňatku s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny pozbyl státní občanství České republiky,
nebo
b) k úmrtí nositele oprávnění ke sloučení rodiny došlo v důsledku pracovního úrazu nebo
nemoci z povolání.
(54) Cizinec s povoleným dlouhodobým pobytem za účelem společného soužití rodiny
je oprávněn požádat o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem v případě
rozvodu s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny, pobýval-li ke dni rozvodu na území
nepřetržitě po dobu nejméně 2 let a manželství trvalo nejméně 5 let; podmínka nepřetržitého
pobytu a doby trvání manželství neplatí, pokud tento cizinec v důsledku uzavření sňatku
s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny pozbyl státní občanství České republiky.
(65) K žádosti podle odstavce 4 nebo 5 odstavce 3 nebo 4 je cizinec povinen předložit
a) cestovní doklad,
b) doklad potvrzující splnění podmínky podle odstavce 4 nebo 5 odstavce 3 nebo 4,
c) doklad o zajištění ubytování na území,
d) doklad podle § 42b odst. 1 písm. d) nebo povolení k zaměstnání,
e) doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá
podmínkám uvedeným v § 180j, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného
na dokladu o cestovním zdravotním pojištění; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j
odst. 4,
f) fotografie.
(76) Oprávnění podat žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu z důvodu
podle odstavce 4 nebo 5 odstavce 3 nebo 4 zaniká uplynutím 1 roku ode dne, kdy tento
důvod nastal.
(87) Cizinec s povoleným dlouhodobým pobytem za účelem ochrany na území je
oprávněn po splnění účelu pobytu nebo po 1 roce pobytu na území požádat ministerstvo
o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem. Ministerstvo dlouhodobý pobyt
za jiným účelem nepovolí, jsou-li zjištěny důvody pro zrušení povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem ochrany na území podle § 46c odst. 1 písm. a) až c).

§ 46
(1) Pro povolení k dlouhodobému pobytu platí obdobně § 31 odst. 1 a 4, § 33, 34, 37,
38, § 55 odst. 1, § 56, § 58 odst. 3 a § 62 odst. 1 vztahující se na dlouhodobé vízum. K žádosti
o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42 je cizinec dále povinen předložit
doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j.
Současně je povinen na požádání předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na
dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j
odst. 4.
(2) Pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území z důvodu
uvedeného v § 33 odst. 1 písm. a) platí obdobně § 56 vztahující se na vízum k pobytu nad 90
dnů. Pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území podle § 43
odst. 2 platí obdobně § 31 odst. 1, § 37, § 55 odst. 1, § 56, § 58 odst. 3 a § 62 odst. 1
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vztahující se na dlouhodobé vízum. K žádosti je cizinec povinen dále předložit doklad
o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j, a na
požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním
pojištění; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4.
(3) Pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny nebo za
účelem vědeckého výzkumu platí obdobně § 55 odst. 1, § 56 odst. 1 písm. a) až c), e), g) a h),
§ 56 odst. 2 písm. a) a § 62 odst. 1.
(4) Pro povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské
unie a jeho rodinného příslušníka, který má na území tohoto státu povolen pobyt za účelem
společného soužití rodiny s rezidentem, platí obdobně § 55 odst. 1, § 56 odst. 1 písm. c), e),
g), § 56 odst. 2 písm. a) a § 62 odst. 1 vztahující se na dlouhodobé vízum.
(5) Pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území (§ 42d) platí
obdobně § 37, § 55 odst. 1, § 56 odst. 1 písm. a) až c), e), g) a h), § 56 odst. 2 písm. a) a § 62
odst. 1 vztahující se na dlouhodobé vízum.
(6) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání je
cizinec povinen předložit rozhodnutí o povolení k zaměstnání nebo rozhodnutí o prodloužení
povolení k zaměstnání a náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a), d) a e).
(6) Pro zaměstnaneckou kartu platí obdobně § 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, nebo
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.
(7) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání je
cizinec povinen předložit
a) náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a), d) a e),
b) doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem cizince a společně s ním posuzovaných
osob pobývajících na území nebude nižší než součet částek životních minim9d) cizince
a s ním společně posuzovaných osob a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení
stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem9e) nebo
částky, kterou cizinec věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných
nákladů vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob; společně
posuzovanými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí osoby uvedené v § 4 odst. 1
zákona o životním a existenčním minimu za podmínek uvedených v § 4 odst. 2 a 3
zákona o životním a existenčním minimu; za příjem se považuje příjem započitatelný
podle zákona o životním a existenčním minimu, s výjimkou jednorázového příjmu,
přídavku na dítě, podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a dávek v
systému pomoci v hmotné nouzi; pro účely výpočtu příjmu se § 8 odst. 2 až 4 zákona o
životním a existenčním minimu nepoužije,
c) doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence30),
d) potvrzení příslušného finančního úřadu o tom, že nemá vymahatelné nedoplatky, a
potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení o tom, že nemá splatné nedoplatky na
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pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti36) včetně
penále. Není-li cizinec daňovým subjektem nebo plátcem pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, předloží doklad vydaný
finančním úřadem nebo okresní správou sociálního zabezpečení potvrzující tuto
skutečnost, (do 31.12.2014)
e) jde-li o cizince, který je statutárním orgánem obchodní společnosti anebo družstva nebo
jeho členem, dále potvrzení příslušného finančního úřadu o tom, že tato obchodní
společnost nebo družstvo nemá vymahatelné nedoplatky, a potvrzení okresní správy
sociálního zabezpečení o tom, že tato obchodní společnost nebo družstvo nemá splatné
nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti včetně penále, (do 31.12.2014)
d) potvrzení, která nejsou starší než 30 dnů, že nemá v evidenci daní u orgánů Finanční
správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky evidován nedoplatek s
výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho
úhrady na splátky; není-li cizinec daňovým subjektem, předloží doklad vydaný orgánem
Finanční správy České republiky potvrzující tuto skutečnost, (od 1.1.2015)
e) jde-li o cizince, který je statutárním orgánem obchodní společnosti anebo družstva nebo
jeho členem, dále potvrzení, která nejsou starší než 30 dnů, že tato obchodní společnost
nebo družstvo nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani
orgánů Celní správy České republiky evidován nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u
kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky. (od
1.1.2015)
f)

na požádání platební výměr daně z příjmu.

(8) Platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání, vydaného cizinci
s povolením k zaměstnání podle zvláštního právního předpisu8e), jehož pracovní poměr
skončil z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z
týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce, a cizinec ke dni
skončení pracovního poměru na území pobýval za účelem zaměstnání
a) po dobu alespoň 1 roku, pokud tato doba bezprostředně předcházela skončení pracovního
poměru, nebo
b) po dobu kratší než 1 rok, pokud ke dni skončení pracovního poměru na území pobýval
nepřetržitě po dobu 3 let; do doby nepřetržitého pobytu se pro tyto případy započítává
doba pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů a na povolení k dlouhodobému pobytu,
ministerstvo zruší, nebylo-li cizinci ve lhůtě 60 dnů ode dne následujícího po dni skončení
pracovního poměru vydáno nové povolení k zaměstnání.
(98) Jde-li o vydání povolení k dlouhodobému pobytu cizinci, který je zařazen do
informačního systému smluvních států, ministerstvo projedná vydání tohoto povolení se
smluvním státem5a), který cizince do tohoto systému zařadil; v řízení přihlédne ke
skutečnostem, které smluvní stát vedly k zařazení cizince do tohoto systému. Vydání povolení
k dlouhodobému pobytu ministerstvo oznámí smluvnímu státu, který cizince do informačního
systému smluvních států zařadil.
§ 46a
36)

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů.
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Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny
(1) Na žádost cizince ministerstvo platnost povolení k dlouhodobému pobytu za
účelem společného soužití rodiny zruší.
(2) Ministerstvo dále zruší platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
společného soužití rodiny, jestliže
a) cizinec byl pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu,
b) jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci
vyhošťování rozhodl o vyhoštění cizince ze svého území9a) z důvodu odsouzení cizince
k trestu odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal
závažnou trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu
Evropské unie nebo smluvního státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování,
a dále z důvodů porušení právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na jejich
území,
c) cizinec při pobytové kontrole nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění, které
odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j, a to ani ve lhůtě stanovené policií; to neplatí,
jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4,
d) bylo zjištěno, že by cizinec mohl při dalším pobytu na území ohrozit bezpečnost České
republiky nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,
e) cizinec přestal splňovat podmínky prokazované podle § 42b odst. 1 písm. c) nebo d),
f) zjistí, že náležitosti předložené k žádosti o vydání nebo prodloužení platnosti povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny jsou padělané anebo
pozměněné nebo údaje podstatné pro posouzení žádosti v nich uvedené neodpovídají
skutečnosti,
g) cizinec nemá na území zajištěno ubytování,
h) cizinec by mohl při dalším pobytu na území ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí závažnou
nemocí, pokud k takovému onemocnění došlo před vstupem cizince na území,
i) cizinec neplní účel, pro který bylo toto povolení vydáno,
j) zjistí, že se cizinec dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat toto povolení, zejména
pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo
určeno otcovství,
k) požádal-li nositel oprávnění ke sloučení rodiny o zrušení povolení k dlouhodobému pobytu
nebo mu bylo toto povolení zrušeno, nebo
l) držitel zelené karty požádal o zrušení její platnosti nebo mu byla platnost zelené karty
zrušena, nebo
ml) držiteli modré karty byla platnost modré karty zrušena anebo mu nebyla prodloužena
nebo jiným členským státem Evropské unie nebylo vyhověno jeho žádosti o vydání modré
karty a platnost modré karty vydané na území skončila,
za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti.
Při posuzování přiměřenosti ministerstvo přihlíží zejména k dopadům tohoto rozhodnutí do
soukromého a rodinného života cizince.
(3) Ministerstvo v rozhodnutí stanoví lhůtu k vycestování z území a cizinci udělí
výjezdní příkaz; cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.

§ 46b
Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu
Evropské unie
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(1) Na žádost rezidenta jiného členského státu Evropské unie7c) ministerstvo platnost
jeho povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie zruší.
(2) Ministerstvo dále zruší platnost povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného
členského státu Evropské unie, jestliže
a) byl držitel tohoto povolení pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu,
b) je-li důvodné nebezpečí, že by držitel tohoto povolení mohl při dalším pobytu na území
závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit bezpečnost České republiky,
c) jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování
rozhodl o vyhoštění držitele tohoto povolení ze svého území9a) z důvodu odsouzení
k trestu odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal
závažnou trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu
Evropské unie nebo smluvního státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování,
d) držitel tohoto povolení neplní účel, pro který bylo toto povolení vydáno, s výjimkou
případů uvedených v § 46 odst. 9 odst. 8,
e) držitel tohoto povolení při pobytové kontrole nepředloží doklad o cestovním zdravotním
pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j, a to ani ve lhůtě stanovené
policií; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4,
f) držitel tohoto povolení nemá na území zajištěno ubytování,
g) úhrnný měsíční příjem držitele tohoto povolení a společně s ním posuzovaných osob [§ 42c
odst. 3 písm. c)] nedosahuje částky živobytí společně posuzovaných osob9o), nebo
h) stát, který držiteli tohoto povolení přiznal právní postavení rezidenta jiného členského
státu Evropské unie, rozhodl o zrušení tohoto právního postavení a současně o zrušení
povolení k trvalému pobytu na svém území
za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti.
Při posuzování přiměřenosti ministerstvo přihlíží zejména k dopadům tohoto rozhodnutí do
soukromého a rodinného života držitele tohoto povolení.
(3) Při zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského
státu Evropské unie ministerstvo zruší i povolení k dlouhodobému pobytu na území vydaného
jeho rodinnému příslušníkovi za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska
zásahu do jeho soukromého nebo rodinného života. Ministerstvo postupuje vůči rodinnému
příslušníkovi rezidenta jiného členského státu Evropské unie obdobně i v případě, že platnost
povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie zanikla na
základě rozhodnutí o vyhoštění.
(4) Ministerstvo v rozhodnutí stanoví lhůtu k vycestování z území a rezidentovi jiného
členského státu Evropské unie nebo jeho rodinnému příslušníkovi udělí výjezdní příkaz;
rezident jiného členského státu Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník je povinen ve
stanovené lhůtě z území vycestovat.

§ 46e
Zrušení a zánik platnosti zelené karty
(1) Ministerstvo zruší platnost zelené karty, jestliže
a) byl cizinec pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu
b) je to nezbytné k zajištění ochrany veřejného pořádku nebo bezpečnosti státu,
9o)

§ 24 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
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c) cizinec neplní účel, pro který mu byla zelená karta vydána, s výjimkou případů uvedených
v odstavci 3,
d) cizinec v žádosti o vydání zelené karty uvedl nepravdivé údaje nebo k žádosti či na
požádání předložil padělané anebo pozměněné doklady nebo doklady, v nichž uvedené
údaje podstatné pro posouzení žádosti neodpovídají skutečnosti,
e) cizinec nesplnil povinnost stanovenou v § 93a odst. 1 nebo 2,
f) cizinec nepředložil v požadované lhůtě doklady vyžadované podle § 42h odst. 2,
g) cizinec by mohl při pobytu na území ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí závažnou nemocí,
pokud k takovému onemocnění došlo před vstupem cizince na území,
h) policie při pobytové kontrole [§ 167 odst. 1 písm. d)] zjistí skutečnost podle § 9 odst. 1
písm. a) nebo b) a
1. cizinec ve lhůtě stanovené policií nepředloží potvrzení o tom, že požádal o vydání nového
cestovního dokladu, nebo
2. ačkoliv je důvod pro vydání cestovního průkazu totožnosti, cizinec o vydání tohoto
cestovního dokladu nepožádal,
i) cestovní doklad cizince byl orgánem státu, který jej vydal, prohlášen za neplatný nebo
odcizený a cizinec nepředložil potvrzení podle písmene h) bodu 1 nebo 2,
j) jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování
rozhodl o vyhoštění cizince ze svého území9a) z důvodu odsouzení cizince k trestu odnětí
svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal závažnou
trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu Evropské unie
anebo smluvního státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování, a dále z
důvodů porušení právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na jejich území,
nebo
k) cizinec o zrušení platnosti zelené karty požádá.
(2) Ministerstvo dále zruší platnost zelené karty, jestliže
a) cizinec nesplnil povinnost podle § 88 odst. 3, nebo
b) cizinec při pobytové kontrole nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění, které
odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j, a to ani ve lhůtě stanovené policií; to neplatí,
jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4,
za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti
zelené karty. Při posuzování přiměřenosti ministerstvo přihlíží zejména k dopadům tohoto
rozhodnutí do soukromého a rodinného života cizince.
(3) Platnost zelené karty vydané cizinci, jehož pracovní poměr skončil výpovědí z
některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž
důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce, ministerstvo zruší, pokud
cizinci nebyla ve lhůtě 60 dnů ode dne skončení pracovního poměru vydána nová zelená
karta.
(4) Ministerstvo v rozhodnutí, kterým zruší platnost zelené karty, stanoví lhůtu k
vycestování z území a udělí cizinci výjezdní příkaz; cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z
území vycestovat.
(5) Platnost zelené karty zaniká vydáním nové zelené karty podle § 42g.
§ 46e
Zrušení platnosti zaměstnanecké karty
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(1) Ministerstvo zruší platnost zaměstnanecké karty z důvodů uvedených v § 37 a
dále, jestliže
a) cizinci nebyla uznána odborná kvalifikace příslušným uznávacím orgánem35),
b) pracovní poměr cizince skončil; v případě rozvázání pracovního poměru cizince
výpovědí z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo
dohodou z týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce se
zaměstnanecká karta zruší, jestliže doba trvání nezaměstnanosti cizince přesáhla 3
po sobě jdoucí měsíce a cizinec v této lhůtě nepožádal ministerstvo o udělení
souhlasu podle § 42g odst. 7 nebo mu tento souhlas nebyl udělen,
c) dohoda o pracovní činnosti skončila; v případě zrušení dohody o pracovní činnosti
výpovědí danou zaměstnavatelem se zaměstnanecká karta zruší, jestliže doba trvání
nezaměstnanosti cizince přesáhla 1 měsíc a cizinec v této lhůtě nepožádal
ministerstvo o udělení souhlasu podle § 42g odst. 7 nebo mu tento souhlas nebyl
udělen, nebo
d) zanikla platnost povolení k zaměstnání cizince nebo bylo cizinci povolení
k zaměstnání odejmuto; v případě rozvázání pracovního poměru cizince výpovědí
z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou
z týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce se
zaměstnanecká karta zruší, nebylo-li cizinci ve lhůtě 3 měsíců ode dne následujícího
po dni skončení pracovního poměru vydáno nové povolení k zaměstnání nebo cizinec
v této lhůtě nepožádal ministerstvo o udělení souhlasu podle § 42g odst. 7 nebo mu
tento souhlas nebyl udělen.
(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.
§ 53
(1) Žádost o udělení dlouhodobého víza se podává na zastupitelském úřadu, pokud
tento zákon nestanoví jinak. Žádost je cizinec oprávněn podat pouze na zastupitelském úřadu
ve státě, jehož je cizinec občanem, popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec
držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt; to
neplatí, jde-li o cizince, který je uveden v právním předpise vydaném podle § 182 odst. 1
písm. f) písm. e).
(2) Žádost o udělení dlouhodobého víza se podává na úředním tiskopisu.
(3) Žádost o udělení dlouhodobého víza se považuje za nepřípustnou, jestliže
a) k ní nebyly předloženy náležitosti podle § 31,
b) cizinec odmítl pořízení otisků prstů nebo obrazového záznamu,
c) nebyla podána na úředním tiskopisu, nebo
d) nebyla podána na příslušném zastupitelském úřadu.
(4) Zastupitelský úřad cizinci, který podal nepřípustnou žádost o udělení
dlouhodobého víza, vrátí tiskopis žádosti, veškeré předložené náležitosti a správní poplatek;
současně cizince písemně informuje o důvodech nepřípustnosti žádosti.
(5) Zastupitelský úřad je oprávněn v souvislosti s podáním žádosti cizince o udělení
dlouhodobého víza snímat otisky prstů a pořizovat obrazové záznamy.
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§ 56
Důvody neudělení dlouhodobého víza
(1) Dlouhodobé vízum, s výjimkou víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu
na území z důvodu podle § 33 odst. 3, ministerstvo cizinci neudělí, jestliže
a) se cizinec na požádání ministerstva nebo zastupitelského úřadu nedostaví k pohovoru
nebo nepředloží ve stanovené lhůtě doklady za účelem ověření údajů uvedených v žádosti
o dlouhodobé vízum nebo jestliže se i přes provedení pohovoru nebo vyhodnocení
předložených dokladů nepodaří tyto údaje ověřit,
b) cizinec vyplní žádost o udělení dlouhodobého víza nepravdivě,
c) je cizinec evidován v evidenci nežádoucích osob,
d) má poznatky o tom, že by náklady spojené s pobytem cizince na území nesla Česká
republika,
e) předloží padělané anebo pozměněné náležitosti nebo údaje podstatné pro posouzení
žádosti v nich uvedené neodpovídají skutečnosti,
f) cizinec k žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání uvede pouze
číslo jednací žádosti o vydání povolení k zaměstnání a u které krajské pobočky Úřadu
práce České republiky o takové povolení požádal a Úřad práce České republiky toto
povolení nevydá,
f) cizinec podal žádost o udělení dlouhodobého víza za účelem zaměstnání; ministerstvo
v písemné informaci o důvodech neudělení dlouhodobého víza podle odstavce 4
cizince poučí, že je oprávněn požádat o vydání zaměstnanecké karty,
g) jsou zjištěny skutečnosti uvedené v § 9 odst. 1 písm. a), b), g), h), i) nebo j),
h) jsou zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že cizinec po skončení pobytu stanoveného
dlouhodobým vízem neopustí území nebo že dlouhodobé vízum hodlá zneužít k jinému
účelu, než je uveden v žádosti o udělení dlouhodobého víza,
i) před vyznačením dlouhodobého víza nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění
po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j, a na požádání
doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění,
nejde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4,
j) pobyt cizince na území není v zájmu České republiky nebo je zjištěna jiná závažná
překážka pobytu cizince na území, nebo
k) cizinec neuhradil pokutu nebo náklady řízení vzniklé v souvislosti s řízením vedeným
podle tohoto zákona.
(2) Dlouhodobé vízum, s výjimkou víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu
na území z důvodu podle § 33 odst. 3, ministerstvo cizinci neudělí, jestliže
a) nesplňuje podmínku trestní zachovalosti (§ 174), nebo
b) v uplynulých 5 letech porušil povinnost stanovenou tímto zákonem,
za podmínky, že důsledky neudělení dlouhodobého víza budou přiměřené důvodu pro
neudělení dlouhodobého víza. Při posuzování přiměřenosti ministerstvo přihlíží zejména
k dopadům tohoto neudělení do soukromého a rodinného života cizince.
(3) K důvodu podle odstavce 1 nebo 2 se nepřihlédne, jde-li o udělení dlouhodobého
víza v zájmu České republiky nebo v zájmu plnění mezinárodního závazku.
(4) Ministerstvo písemně informuje cizince o důvodech neudělení dlouhodobého víza
a o jeho oprávnění požádat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení informace o neudělení
dlouhodobého víza o nové posouzení důvodů neudělení dlouhodobého víza (§ 180e).
(5) Jde-li o udělení dlouhodobého víza cizinci, který je zařazen do informačního
systému smluvních států, ministerstvo projedná udělení víza se smluvním státem, který
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cizince do tohoto systému zařadil; v řízení přihlédne ke skutečnostem, které smluvní stát
vedly k zařazení cizince do tohoto systému. Udělení víza ministerstvo oznámí smluvnímu
státu, který cizince do informačního systému smluvních států zařadil.

§ 62
Zánik platnosti dlouhodobého víza
(1) Platnost dlouhodobého víza zanikne, jakmile nabyl právní moci rozsudek
ukládající trest vyhoštění10) nebo je vykonatelné rozhodnutí o správním vyhoštění.
(2) Platnost dlouhodobého víza uděleného podle § 30 odst. 2 zaniká převzetím
povolení k trvalému pobytu, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití
rodiny, za účelem studia nebo vědeckého výzkumu, povolení k dlouhodobému pobytu
vydaného rodinnému příslušníkovi výzkumného pracovníka, zaměstnanecké karty, modré
karty nebo povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí.
(3) Platnost víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území uděleného
podle § 33 odst. 3 dále zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení azylu nebo
doplňkové ochrany podle zvláštního právního předpisu2).
(4) Po vycestování cizince z území zanikne platnost víza k pobytu nad 90 dnů za
účelem strpění pobytu na území. Platnost ostatních dlouhodobých víz není vycestováním
cizince z území dotčena.
§ 93a
Hlášení k pobytu držitele zelené karty
(1) Cizinec, kterému byla vydána zelená karta, je povinen splnit povinnost stanovenou
v § 93 odst. 1 osobně.
(2) Při ohlášení místa pobytu po vstupu na území je cizinec povinen předložit doklad o
zajištěném ubytování (§ 71 odst. 2); nepředložil-li jej, je tak povinen učinit nejpozději do 10
pracovních dnů ode dne vstupu na území.
(3) Policie pořídí kopii dokladu o zajištěném ubytování, ověří její shodu s originálem a
odešle ji neprodleně ministerstvu. Nesplní-li cizinec povinnost podle odstavce 1 nebo 2,
policie o tom neprodleně vyrozumí ministerstvo.

§ 104
Povinnost dopravce
(1) Letecký dopravce nesmí z území státu, který není smluvním státem, na území
dopravit cizince, který nemá cestovní doklad nebo vízum, je-li vzhledem k účelu a cíli cesty
potřebné nebo je-li podmínkou pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území.
(2) Provozovatel vodní dopravy a provozovatel na pravidelných autobusových linkách
nesmí z území státu, který není smluvním státem, na území dopravit cizince, který nemá
cestovní doklad nebo vízum, je-li vzhledem k účelu a cíli cesty potřebné.
10)

§ 57 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
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(3) Dopravce15a) je povinen na základě pokynu policie zajistit v souladu s přímo
použitelným právním předpisem Evropských společenství15b) dopravu cizince do zahraničí,
pokud byl cizinci odepřen vstup na území. Povinnost dopravit cizince do zahraničí se dále
vztahuje na leteckého dopravce, který cizince
a) dopravil na území, jestliže cizinec nepředloží cestovní doklad nebo letištní průjezdní
vízum, je-li podmínkou pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území,
b) dopravil na území a tento nebo jiný dopravce ho odmítl dopravit do cílového státu, nebo
c) přepravoval přes území, pokud byl cizinci odepřen vstup na území jiného státu.
Dopravu do zahraničí je dopravce povinen zajistit nejpozději ve lhůtě do 48 hodin od
obdržení pokynu policie, jde-li o provozovatele vodní nebo pozemní dopravy, nebo ve lhůtě
do 7 dnů, jde-li o leteckého dopravce; běh lhůty se staví po dobu řízení o udělení mezinárodní
ochrany podle zvláštního právního předpisu2) nebo po dobu pobytu cizince u poskytovatele
zdravotních služeb podle § 10.
(4) Letecký dopravce, který cizince na území dopravil, je dále povinen na základě
pokynu policie zajistit dopravu cizince do zahraničí,
a) byla-li cizinci zrušena platnost letištního průjezdního víza a cizinec odmítá pokračovat
v cestě do jiného státu, nebo
b) jde-li o cizince pobývajícího v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, který odmítá
pokračovat v cestě do jiného státu a jsou zjištěny důvody uvedené v § 9 odst. 1 písm. f),
g), h) nebo i).
(5) Dopravce je povinen nést náklady15c) spojené s pobytem cizince na území nebo
v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území do doby, než bude v souladu s přímo
použitelným právním předpisem Evropských společenství15b) dopraven do zahraničí.

§ 106
Povinnosti orgánů státní správy
(1) Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu
jsou povinny neprodleně písemně oznámit ministerstvu
a) zaměstnání cizince bez povolení k pobytu, bez povolení k zaměstnání, je-li podle
zvláštního právního předpisu8e) vyžadováno, nebo v rozporu se zelenou kartou nebo
modrou kartou,
ba) nenastoupení cizince na pracovní místo uvedené v povolení k zaměstnání nebo na
pracovní místo obsaditelné držitelem zelené zaměstnanecké karty anebo určené pro
držitele modré karty,
cb) ukončení zaměstnání cizince před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení
k zaměstnání, zelená zaměstnanecká karta nebo modrá karta; v případě, že zaměstnání
bylo ukončeno výpovědí z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku
práce nebo dohodou z týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku
práce, i důvod ukončení zaměstnání,
a dále jsou povinny neprodleně zaslat ministerstvu kopii rozhodnutí o udělení, neudělení,
prodloužení, neprodloužení nebo odejmutí povolení k zaměstnání.

15a)

Článek 2 bod 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006.
Příloha V, část A odstavec 3 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006.
15c)
Článek 3 Směrnice Rady 2001/51/ES ze dne 28. června 2001, kterou se doplňuje článek 26 úmluvy
k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985.
15b)
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(2) Živnostenský úřad neprodleně písemně oznámí ministerstvu přerušení,
pozastavení, zánik anebo zrušení živnostenského oprávnění cizince, kterému bylo uděleno
dlouhodobé vízum nebo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu.
(3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a pověřené obecní úřady jsou povinny
neprodleně písemně oznámit ministerstvu, že se občan Evropské unie nebo jeho rodinný
příslušník přechodně pobývající na území stal neodůvodnitelnou zátěží systému pomoci
v hmotné nouzi nebo že držitel modré karty podal žádost o příspěvek na živobytí, doplatek na
bydlení nebo mimořádnou okamžitou pomoc. Úřad práce České republiky – krajské pobočky
a pobočka pro hlavní město Prahu jsou povinny neprodleně písemně oznámit ministerstvu, že
se občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník přechodně pobývající na území stal
neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se zdravotním postižením.
(4) Orgán pomoci v hmotné nouzi9o) je povinen neprodleně písemně oznámit
ministerstvu, že úhrnný měsíční příjem rezidenta jiného členského státu Evropské unie nebo
jeho rodinného příslušníka, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu, a společně
s ním posuzovaných osob [§ 42c odst. 3 písm. c)], nedosahuje částky živobytí společně
posuzovaných osob.
(5) Je-li cizinci vydána zelená karta, jsou Úřad práce České republiky – generální
ředitelství, Ministerstvo průmyslu a obchodu, případně další úřady, povinny neprodleně hlásit
ministerstvu skutečnosti, které jsou jim známy a mohou být důvodem pro zrušení platnosti
zelené karty.
(5) Je-li cizinci vydána zaměstnanecká karta, jsou Úřad práce České republiky –
generální ředitelství, případně další úřady, povinny neprodleně hlásit ministerstvu
skutečnosti, které jsou jim známy a mohou být důvodem pro zrušení platnosti
zaměstnanecké karty.
(6) Příslušný uznávací orgán podle zvláštního právního předpisu35) informuje
ministerstvo o rozhodnutí vydaném v řízení o uznání odborné kvalifikace týkající se držitele
zaměstnanecké karty nebo modré karty.
(7) Soud, který je určený k vedení obchodního rejstříku, nebo správní orgán, který je
příslušný k vedení rejstříku, seznamu nebo evidence podnikajících fyzických osob podle
zvláštního právního předpisu30), neprodleně písemně oznámí ministerstvu změnu nebo výmaz
zápisu cizince v tomto rejstříku, seznamu nebo evidenci; to neplatí, jde-li o občana Evropské
unie.
(8) Okresní správa sociálního zabezpečení neprodleně písemně oznámí ministerstvu,
že cizinec ohlásil přerušení nebo ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti; to neplatí,
jde-li o občana Evropské unie.
(9) Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce neprodleně písemně
oznámí ministerstvu zaměstnání cizince bez povolení k pobytu, bez povolení
k zaměstnání, je-li podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno, nebo v rozporu se
zaměstnaneckou kartou nebo modrou kartou; tuto skutečnost oznámí Státní úřad
inspekce práce a oblastní inspektoráty práce neprodleně též odboru cizinecké policie
krajského ředitelství policie příslušnému podle místa zaměstnání cizince.
§ 107
Povinnosti jiných osob
(1) Kdo nalezne či jinak získá cestovní doklad uvedený v § 108 odst. 1, průkaz
o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném pobytu na území, průkaz o povolení k trvalému
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pobytu, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkaz o povolení
k trvalému pobytu občana Evropské unie, je povinen je neprodleně odevzdat policii.
(2) Kdo zajišťuje ubytování cizince, je povinen na jeho žádost vydat doklad o zajištění
ubytování s uvedením doby, po kterou je ubytování zajištěno.
(3) Zvoucí osoba je povinna uhradit majetkovou i nemajetkovou újmu, která vznikne
státu nedodržením závazků uvedených v pozvání ověřeném policií.
(4) Ten, kdo se zavázal podle § 15, je povinen neprodleně oznámit odstoupení od
svého závazku policii. Od závazku podle § 15 nelze odstoupit v průběhu pobytu pozvaného
cizince na území.
(5) Vysoká škola nebo vyšší odborná škola je povinna neprodleně písemně oznámit
ministerstvu nezahájení, přerušení nebo ukončení studia držitele víza k pobytu nad 90 dnů za
účelem studia nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia.
(6) Výzkumná organizace, která s cizincem uzavřela dohodu o hostování9j), neprodleně
písemně oznámí ministerstvu ukončení platnosti této dohody nebo sdělí skutečnosti, které
brání dalšímu pokračování dohody o hostování.
(7) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy neprodleně písemně oznámí
ministerstvu vyřazení výzkumné organizace ze seznamu výzkumných organizací schválených
pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí vedeného podle zvláštního právního
předpisu9j).
(8) Fyzická nebo právnická osoba, která zaměstnala cizince a pracovní poměr byl
skončen z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce anebo dohodou
z týchž důvodů nebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce před uplynutím doby,
na kterou bylo cizinci vydáno povolení k zaměstnání, zelená zaměstnanecká karta nebo
modrá karta a z tohoto důvodu mu byla nebo má být zrušena platnost oprávnění k pobytu
vydaného za účelem zaměstnání, je povinna uhradit náklady spojené s poskytnutím
zdravotních služeb cizinci v období od skončení pracovního poměru do vycestování cizince
z území, nejdéle však po dobu, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání, zelená
zaměstnanecká karta nebo modrá karta; to neplatí pokud úhrada těchto nákladů je zajištěna
jiným způsobem.
(9) Fyzická nebo právnická osoba, která zaměstnala držitele zaměstnanecké karty
nebo modré karty, je povinna ministerstvu neprodleně písemně oznámit předpokládanou
změnu pracovního zařazení držitele zaměstnanecké karty nebo modré karty.
(10) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen nejméně 24 hodin předem informovat
policii o ukončení pobytu cizince ve zdravotnickém zařízení podle § 10 a § 126b.

§ 117a
Průkaz o povolení k pobytu
(1) Průkaz o povolení k pobytu je veřejnou listinou, vydávanou cizincům s povoleným
dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území.
(2) Průkaz o povolení k pobytu se vydává jako samostatný doklad obsahující nosič dat
s biometrickými údaji, jimiž jsou údaje o zobrazení obličeje a údaje o otiscích prstů. Cizinci
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mladšímu 6 let, pokud přímo použitelný právní předpis Evropských společenství40) nestanoví
odlišnou věkovou hranici, nebo cizinci, u něhož není možné pořídit otisky prstů rukou z
důvodů anatomických nebo fyziologických změn, popřípadě zdravotního postižení prstů
rukou, se vydá průkaz o povolení k pobytu, v němž jsou z biometrických údajů zpracovány
pouze údaje o zobrazení obličeje. V nosiči dat je v tomto případě uveden údaj, že nosič dat
neobsahuje otisky prstů rukou cizince.
(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. záznam o omezení svéprávnosti,
5. záznam podle § 42g odst. 8 § 117b odst. 4,
6. záznam podle § 42i odst. 7,
7. záznam podle § 117b odst. 1,
8. digitální zpracování podpisu cizince,
b) v případě povolení k trvalému pobytu
1. druh pobytu,
2. rodné číslo,
3. místo hlášeného pobytu na území,
4. záznam o omezení svéprávnosti,
5. záznam podle § 84,
6. záznam podle § 117b odst. 1,
7. záznam podle § 117b odst. 2,
8. digitální zpracování podpisu cizince.
(4) Ministerstvo pořídí biometrické údaje cizince a jeho podpis, určený k dalšímu
digitálnímu zpracování; podpis se nepořídí, pokud cizinci v jeho provedení brání těžko
překonatelná překážka. Současně zpracuje s využitím údajů, které jsou o cizinci vedené
v informačním systému cizinců, protokol, který obsahuje údaje nezbytné pro vydání průkazu
o povolení k pobytu.
(5) Ministerstvo před předáním průkazu o povolení k pobytu prověří jedinečnost vazby
mezi cizincem a vydaným průkazem, a to s využitím biometrických údajů zpracovaných
v nosiči dat průkazu o povolení k pobytu.
(6) Při předání průkazu o povolení k pobytu ministerstvo cizince prokazatelně poučí o
podmínkách užívání průkazu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zneužití. Při předání
průkazu o povolení k pobytu ministerstvo ověří správnost osobních údajů uvedených ve
vydávaném průkazu o povolení k pobytu, funkčnost nosiče dat s biometrickými údaji a
správnost v něm zpracovávaných biometrických údajů. Funkčnost nosiče dat a správnost
v něm zpracovaných biometrických údajů se ověřuje pomocí technického zařízení
umožňujícího srovnání aktuálně zobrazených biometrických údajů cizince s biometrickými
údaji zpracovanými v nosiči dat průkazu o povolení k pobytu. V případě zjištění nefunkčnosti
nosiče dat s biometrickými údaji, popřípadě zjištění nesprávnosti v něm zpracovaných
osobních údajů, nebo v případě zjištění nesprávnosti osobních údajů, zpracovaných v průkazu
o povolení k pobytu, se cizinci vydá nový průkaz o povolení k pobytu.

40)

Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu
pro státní příslušníky třetích zemí, ve znění nařízení Rady (ES) č. 380/2008.
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(7) Držitel průkazu o povolení k pobytu je oprávněn požádat ministerstvo o ověření
funkčnosti nosiče dat. V případě zjištění nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji se
cizinci vydá nový průkaz o povolení k pobytu; vydání nového průkazu v tomto případě
podléhá správnímu poplatku pouze tehdy, pokud nefunkčnost nosiče dat s biometrickými
údaji byla způsobena okolnostmi, o nichž cizinec prokazatelně věděl, že mohou způsobit
poškození nebo nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji.
(8) Biometrické údaje lze využívat výlučně pro ověřování pravosti průkazu o povolení k
pobytu a ověření totožnosti cizince, a to porovnáním biometrických údajů zpracovaných v
nosiči dat s údaji vedenými v informačním systému cizinců nebo porovnáním biometrických
údajů zpracovaných v nosiči dat s aktuálně zobrazenými biometrickými údaji cizince,
pořízenými v průběhu prokazování totožnosti s pomocí technického zařízení. Pokud cizinec
nemůže pro účely ověření totožnosti předložit průkaz o povolení k pobytu, jehož je držitelem,
popřípadě pokud nosič dat s biometrickými údaji v průkazu o povolení k pobytu není funkční,
provede se ověření totožnosti cizince pořízením otisků prstů cizince a jejich porovnáním
s biometrickými údaji vedenými pro tyto účely v informačním systému cizinců.

§ 117b
Zapisování údajů do průkazu o povolení k pobytu
(1) Jméno, popřípadě jména, a příjmení cizince se v průkazu o povolení k pobytu
uvedou podle tvaru uvedeného latinkou v cestovním dokladu. Pokud byl cizinci vydán
matričním úřadem České republiky rodný nebo oddací list znějící na jméno, popřípadě jména,
a příjmení v jiném tvaru, vyznačí ministerstvo tuto skutečnost formou záznamu v průkazu o
povolení k pobytu včetně uvedení jména, popřípadě jmen, a příjmení ve tvaru uvedeném v
rodném a oddacím listu.
(2) V průkazu o povolení k pobytu ministerstvo vyznačí záznam „BÝVALÝ
DRŽITEL MODRÉ KARTY EU“, pokud žadatel o povolení trvalého pobytu byl držitelem
modré karty, který pro vydání tohoto povolení splňuje podmínky podle § 68 a 83.
(3) Údaj o omezení svéprávnosti cizince se vyznačí do průkazu o povolení k pobytu
po nabytí právní moci rozhodnutí soudu.
(4) Ministerstvo vyznačí do průkazu o povolení k pobytu údaj o přístupu na trh
práce; to neplatí, jde-li o držitele modré karty, povolení k dlouhodobému pobytu
rezidenta jiného členského státu Evropské unie nebo povolení k trvalému pobytu.

§ 123
Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním
(1) Náklady spojené se správním vyhoštěním zahrnují náklady na ubytování
a stravování, přepravní náklady a ostatní nutné peněžní náklady. Do nákladů spojených se
správním vyhoštěním se dále zahrnují náklady podle věty první za cizince ubytovaného
v zařízení společně s cizincem zajištěným za účelem správního vyhoštění.
(2) Jde-li o správní vyhoštění cizince, který byl na území zaměstnán bez povolení
k zaměstnání, je-li podle zvláštního právního předpisu8e) vyžadováno, nebo platného
32

oprávnění k pobytu, je povinen náklady spojené se správním vyhoštěním podle odstavce 1
uhradit ten, kdo cizince zaměstnal. Nelze–li náklady spojené se správním vyhoštěním takto
uhradit, je povinen tyto náklady nebo jejich zbývající část uhradit ten, kdo uzavřel se
zaměstnavatelem jako subdodavatelem dohodu, v rámci jejíhož plnění zaměstnavatel cizince
zaměstnával, nebo každý, kdo na základě svých existujících obchodních smluvních vztahů
věděl nebo vědět měl a mohl o zaměstnávání cizinců bez povolení k zaměstnání nebo
platného oprávnění k pobytu u zaměstnavatele. Věta první a druhá se nepoužijí v případě
a) zaměstnavatele, který prokáže, že splnil povinnosti stanovené právními předpisy
upravujícími zaměstnávání a pobyt cizinců a nevěděl, že povolení k pobytu předložené
cizincem je padělkem,
b) toho, kdo uzavřel se zaměstnavatelem jako subdodavatelem dohodu podle věty druhé, který
prokáže, že splnil povinnosti stanovené právními předpisy upravujícími zaměstnávání a
pobyt cizinců a nevěděl, že povolení k pobytu předložené cizincem je padělkem.
(3) Nehradí-li náklady spojené se správním vyhoštěním osoba uvedená v odstavci 2 a
pokud tyto náklady nebyly uhrazeny z finanční záruky složené cizincem nebo složitelem
podle § 123c, je povinen tyto náklady uhradit cizinec, který má být vyhoštěn na základě
rozhodnutí o správním vyhoštění.
(4) Neuhradí-li cizinec ve stanovené lhůtě náklady spojené se správním vyhoštěním a
nebyly-li náklady uhrazeny z finanční záruky, jsou povinni tyto náklady nebo jejich zbývající
část, uhradit postupně v pořadí
a) osoba, která se k tomu zavázala v pozvání ověřeném policií, nebo jde-li o výzkumného
pracovníka, výzkumná organizace, která se k tomu písemně zavázala; výzkumná
organizace uhradí náklady spojené se správním vyhoštěním vzniklé do 6 měsíců ode dne
skončení platnosti dohody o hostování9j),
b) ten, kdo cizinci zprostředkoval zaměstnání bez povolení k zaměstnání,
c) ten, kdo zaměstnal cizince a pracovní poměr byl skončen z některého z důvodů uvedených
v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce anebo dohodou z týchž důvodů nebo okamžitým
zrušením podle § 56 zákoníku práce před uplynutím doby, na kterou bylo cizinci vydáno
povolení k zaměstnání, zelená zaměstnanecká karta nebo modrá karta, pokud tento
cizinec po zrušení platnosti oprávnění k pobytu za účelem zaměstnání z území
nevycestoval; to neplatí, pokud cizinec z území nevycestoval a ten, kdo cizince zaměstnal,
věrohodně prokáže, že cizinci zajistil úhradu nákladů spojených s vycestováním do státu,
jehož je občanem, nebo do státu, ve kterém má povolen pobyt,
d) ten, kdo cizinci zprostředkoval zaměstnání a pracovní poměr byl skončen z některého z
důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce anebo dohodou z týchž důvodů
nebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce před uplynutím doby, na kterou
bylo cizinci vydáno povolení k zaměstnání, zelená zaměstnanecká karta nebo modrá
karta, pokud tento cizinec po zrušení platnosti oprávnění k pobytu za účelem zaměstnání
z území nevycestoval; to neplatí, pokud věrohodně prokáže, že cizinci zajistil úhradu
nákladů spojených s vycestováním do státu, jehož je občanem, nebo do státu, ve kterém
má povolen pobyt,
e) dopravce, který nesplnil povinnost podle § 104.
(5) Policie nebo ministerstvo rozhodnutím stanoví, v jaké lhůtě a výši je osoba podle
odstavců 2 až 4 povinna náklady spojené se správním vyhoštěním nebo jejich zbývající část
uhradit. Odvolání není proti tomuto rozhodnutí přípustné.
(6) Nebyly-li náklady spojené se správním vyhoštěním uhrazeny podle odstavce 2 až
4, nese tyto náklady do doby jejich úhrady

33

a) policie, jde-li o cizince zajištěného podle zvláštního právního předpisu42), nebo
b) ministerstvo v ostatních případech.

§ 127
(1) Zajištění musí být bez zbytečného odkladu ukončeno
a) po zániku důvodu pro zajištění,
b) rozhodne-li soud ve správním soudnictví o zrušení rozhodnutí o zajištění cizince, o zrušení
rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění nebo rozhodnutí o nepropuštění ze zajištění
a policie nevydá nové rozhodnutí do 3 dnů od právní moci rozsudku,
c) je-li vydáno rozhodnutí o propuštění ze zajištění,
d) je-li cizinci udělen azyl nebo doplňková ochrana,2)
e) je-li cizinci povolen dlouhodobý pobyt za účelem ochrany na území, nebo
f) rozhodlo-li ministerstvo o povinnosti cizince setrvat v přijímacím středisku nebo v zařízení
pro zajištění cizinců až do vycestování podle zvláštního právního předpisu 48).
(2) Prohlášení o úmyslu požádat o mezinárodní ochranu v průběhu zajištění není
důvodem pro ukončení zajištění.
§ 157
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Letecký dopravce se dopustí správního deliktu tím, že
a) poruší zákaz dopravy cizince na území podle § 104 odst. 1, nebo
b) nedopraví cizince do zahraničí v případě uvedeném v § 104 odst. 4.
(2) Provozovatel vodní dopravy nebo provozovatel na pravidelných autobusových
linkách se dopustí správního deliktu tím, že poruší zákaz dopravy cizince na území podle
§ 104 odst. 2.
(3) Dopravce uvedený v přímo použitelném právním předpisu Evropských
společenství15a), jímž se stanoví pravidla, kterými se řídí opatření na ochranu hranic ve vztahu
k osobám překračujícím hranice členských států Evropské unie, se dopustí správního deliktu
tím, že v rozporu s § 104 odst. 3 nezajistí dopravu do zahraničí cizince, kterému mu byl
odepřen vstup na území.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako ubytovatel dopustí správního
deliktu tím, že
a) nesplní některou z povinností podle § 100,
b) vede nebo uchovává domovní knihu v rozporu s § 101, nebo
c) nesplní povinnost podle § 102 odst. 4.
42)

§ 27 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
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(5) Vysoká škola nebo vyšší odborná škola se dopustí správního deliktu tím, že nesplní
povinnost podle § 107 odst. 5.
(6) Výzkumná organizace, která s cizincem uzavřela dohodu o hostování, se dopustí
správního deliktu tím, že nesplní povinnost podle § 107 odst. 6.
(7) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 100 000 Kč za každého cizince, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo 2 a cizinec
byl dopraven z území smluvního státu,
ba) od 100 000 Kč do 500 000 Kč za každého cizince, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
nebo 2 a cizinec byl dopraven z území státu, který není smluvním státem, anebo jde-li o
správní delikt podle odstavce 3,
cb) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4, 5 nebo 6.
(8) Správní delikt podle odstavce 4 lze projednat v blokovém řízení uložením pokuty
do 5 000 Kč.
(9) Na blokové řízení se použijí obdobně ustanovení zvláštního právního předpisu
upravujícího blokové řízení za přestupek.

§ 157a
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán. Je-li v rozporu s § 104 odst. 1 nebo 2 dopravcem přepraven cizinec z území
smluvního státu bez víza za účelem bezprostředního vycestování mimo území smluvních
států, řízení o správním deliktu se nezahájí.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 1 roku, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy
byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby21a) nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni řízení projednávají orgány
policie uvedené v § 161 odst. 1 nebo ministerstvo. Je-li správní delikt spáchán porušením
povinnosti, jejíž dodržování podléhá dozoru policie, projedná jej orgán policie, je-li správní
delikt spáchán porušením povinnosti, jejíž dodržování podléhá dozoru ministerstva, projedná
jej ministerstvo. Je-li k projednání správního deliktu příslušných více správních orgánů,
projedná jej ten z nich, který nejdříve zahájí správní řízení nebo zjistí porušení povinnosti.

§ 158
(1) Policie při výkonu působnosti podle tohoto zákona provozuje informační systém
cizinců, jehož je správcem a který obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně
dřívějších jmen a příjmení, den, měsíc a rok narození, pohlaví a státní příslušnost cizince, jeho
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rodné číslo, nebo jiný identifikační údaj sdělený tímto cizincem, obrazový záznam, například
fotografii, cizince a jeho daktyloskopické otisky. Dále se v informačním systému cizinců o
cizinci vedou
a) údaje v rozsahu
1. žádosti o udělení víza (§ 54), povolení k dlouhodobému pobytu (§ 42 odst. 5),
povolení k trvalému pobytu (§ 70 odst. 1),
2. žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové karty
rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu
občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu (§ 87x),
3. žádosti o vydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti a cestovního
dokladu podle § 108 odst. 1 písm. f) (§ 111 odst. 1),
4. výjezdního příkazu (§ 50 odst. 6), hraniční průvodky (§ 14), tiskopisu pozvání (§
180 odst. 2) a přihlašovacího tiskopisu (§ 97),
b) údaje o
1. dni, měsíci a roku vydání víza nebo dokladu podle tohoto zákona, jeho číslu, druhu
a době platnosti,
2. dni, měsíci a roku ověření pozvání nebo jeho odepření,
3. dni, měsíci a roku, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání
dokladu podle tohoto zákona a o důvodu zamítnutí,
4. dni, měsíci a roku vydání výjezdního příkazu, jeho číslu a o době jeho platnosti,
5. zrušení, zániku nebo skončení platnosti víza nebo dokladu vydaného podle tohoto
zákona, včetně uvedení jeho druhu a čísla, a důvodu zrušení, zániku nebo skončení
platnosti,
6. hodině, dni, měsíci, roku a místu překročení státních hranic a o odepření vstupu
nebo odepření vycestování,
7. důvodu zařazení do evidence nežádoucích osob s uvedením doby platnosti omezení
vstupu na území,
8. důvodu povolení vstupu na území podle § 122 odst. 1 nebo 2,
9. zařazení do informačního systému smluvních států jiným smluvním státem s
uvedením doby platnosti omezení vstupu na území smluvních států a o orgánu
jiného státu, který cizince do systému zařadil,
10. dni, měsíci a roku, kdy bylo vydáno rozhodnutí o správním nebo soudním
vyhoštění, a kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci, a o důvodu pro jeho vydání,
11. dni, měsíci a roku překročení státních hranic při průvozu přes území a o orgánu,
který o průvoz požádal, a orgánu, který provedení průvozu umožnil,
12. dni, měsíci a roku nabytí právní moci rozhodnutí o správním deliktu podle tohoto
zákona, označení správního deliktu podle zákonného ustanovení, skutkových
okolnostech případu podle výroku rozhodnutí, způsobu vyřízení a údaje vztahující se
k vybírání a vymáhání uložené pokuty,
13. druhu, číslu a době platnosti ztraceného nebo odcizeného dokladu a o datu
ohlášení ztráty nebo odcizení dokladu,
14. zákazu pobytu46), místu zákazu pobytu a době jeho trvání,
15. zaměstnavateli, pracovním zařazení a místě výkonu práce držitele
zaměstnanecké karty nebo modré karty,
c) údaje
1. umožňující určit orgán, který rozhodoval ve věci, o které se vedou údaje podle
písmene b),
2. umožňující určit spis vedený k cizinci a založený ve věci, o které se vedou údaje
podle písmene b),
3. vztahující se k průběhu řízení ve věci, o které se vedou údaje podle písmene b), a
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výkonu rozhodnutí podle tohoto zákona,
d) údaje o
1. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
2. rodinném stavu, datu a místu uzavření manželství, datu nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datu nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datu zániku manželství smrtí jednoho z
manželů, nebo datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z
manželů za mrtvého a dni, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o
prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel
prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu o
rozvodu manželství,
3. datu a místu vzniku partnerství, datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu o
neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datu zániku partnerství smrtí jednoho z
partnerů, nebo datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z
partnerů za mrtvého a dni, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o
prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner
prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu o
zrušení partnerství,
4. dni, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení za nezvěstného,
5. datu, místu a okrese úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území, o státu, ve kterém k úmrtí
došlo, popřípadě datu úmrtí,
6. dni, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
jde-li o cizince s povoleným trvalým pobytem na území, s povoleným přechodným pobytem
na území na dobu delší než 90 dnů, o občana Evropské unie, který na území hodlá přechodně
pobývat po dobu delší než 3 měsíce, a o cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana
nebo dočasná ochrana podle zvláštního právního předpisu2),
e) údaje o
1. stupni osvojení,
2. původním a novém jménu, popřípadě jménech, a příjmení osvojence,
3. původním a novém rodném čísle osvojence,
4. datu a místu narození,
5. rodných číslech osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo,
údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6. rodných číslech otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu,
popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se nevedou, pokud se jedná
o osvojence narozeného ženě s trvalým pobytem na území, která jej porodila a
písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,
7. datu nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení,
jde-li o cizince s povoleným trvalým pobytem na území, s povoleným přechodným pobytem
na území na dobu delší než 90 dnů, o občana Evropské unie, který na území hodlá přechodně
pobývat po dobu delší než 3 měsíce, a o cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana
nebo dočasná ochrana podle zvláštního právního předpisu2),
f) údaje o jménu, popřípadě jménech, a příjmení
1. zletilého cizince, který je nezaopatřeným dítětem cizince,
2. nezletilého cizince, který byl cizinci s oprávněním k pobytu na území nebo jeho
manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo
který byl cizincem s oprávněním k pobytu na území nebo jeho manželem osvojen
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anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec,
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe
nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem
nebo dítětem s oprávněním k pobytu na území,
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné
linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5. rodiče nezletilého cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná
ochrana podle zvláštního právního předpisu2), a jeho rodné číslo; jde-li o cizince,
kterému nebylo přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum
narození,
g) údaj o tom, že cizinec je zapsán do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do
zastupitelstev obcí, nebo údaj o tom, že cizinec je zapsán do seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu,
h) biometrické údaje zpracované v nosiči dat průkazu o povolení k pobytu,
i) záznam o poskytnutí údajů.
(2) Informační systém cizinců podle odstavce 1 obsahuje rovněž údaje o cizincích,
kterým byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana podle zvláštního právního
předpisu 2), a to v rozsahu údajů uvedených v odstavci 9; tyto údaje poskytuje do
informačního systému cizinců ministerstvo.
(3) Na žádost cizince lze v informačním systému cizinců podle odstavce 1 vést údaj o
adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle tohoto zákona nebo zvláštního
právního předpisu. Adresu podle věty první, její změnu, nebo zrušení, může cizinec ohlásit
policii nebo ministerstvu.
(4) Policie při výkonu působnosti podle tohoto zákona dále provozuje informační
systémy obsahující údaje o
a) dni, měsíci a roku nabytí právní moci rozhodnutí o správním deliktu podle tohoto zákona,
jehož pachatelem je právnická nebo podnikající fyzická osoba, označení správního deliktu
podle zákonného ustanovení, skutkových okolnostech případu uvedených ve výroku
rozhodnutí a údaje vztahující se k vybírání a vymáhání uložené pokuty,
b) zvoucí osobě v rozsahu tiskopisu pozvání (§ 180 odst. 2), jménu, příjmení, dni, měsíci a
roku narození a státní příslušnosti zvaného cizince, o skutečnostech, které byly důvodem
pro odepření ověření pozvání a o porušení závazku přijatého v pozvání, a údaje o orgánu,
který ve věci jednal,
c) číslu a druhu dokladu, který byl orgánem vydávajícího státu prohlášen za neplatný, včetně
důvodu neplatnosti.
(5) Policie je oprávněna provozovat další informační systém, pokud je jeho
provozování nezbytnou podmínkou plnění úkolu podle tohoto zákona. V tomto informačním
systému mohou být obsaženy toliko údaje získané při plnění tohoto úkolu.
(6) Údaje vedené v informačních systémech podle odstavců 4 a 5 mohou být obsaženy
i v informačním systému cizinců podle odstavce 1, pokud mají vztah k cizinci, který je
v tomto informačním systému evidován.
(7) Údaj z informačního systému vedeného podle tohoto zákona lze sdružovat
s údajem obsaženým v jiném informačním systému vedeném podle zvláštního právního
předpisu, pokud je to nezbytné pro plnění úkolu uloženého tímto zákonem.
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(8) Ministerstvo je oprávněno v rámci své působnosti stanovené tímto zákonem
vkládat do informačního systému cizinců podle odstavce 1 a odstavce 4 písm. c) údaje získané
v rámci plnění úkolů ministerstva a údaje z informačních systémů podle odstavců 1, 4 a 5
využívat pro svou činnost.
(9) Z informačního systému cizinců podle odstavce 1 se poskytují tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na území, místo a okres
narození,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
g) druh a adresa místa pobytu na území, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti podle jiného právního předpisu,
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území,
j) omezení svéprávnosti,
k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není cizinci umožněn vstup na území,
l) zařazení do státního integračního programu, jde-li o cizince s udělenou mezinárodní
ochranou,
m) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o
neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den,
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den
smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
n) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti
nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo
datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a
den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den
smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
o) jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, popřípadě státní příslušnost manžela
nebo partnera a jeho rodné číslo; je-li manžel nebo partner cizinec, který nemá přiděleno
rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
p) jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, popřípadě státní příslušnost dítěte,
pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno,
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
q) jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, popřípadě státní příslušnost otce,
matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v
případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,
r) o osvojenci, pokud je cizincem:
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence,
3. původní a nové rodné číslo osvojence,
4. datum a místo narození, státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
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5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o
jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu,
popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se nevedou, pokud se
jedná o osvojence narozeného ženě s trvalým pobytem na území, která jej porodila a
písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení
osvojení,
s) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly
účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za
nezvěstného,
t) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území, stát, ve kterém k úmrtí došlo,
popřípadě datum úmrtí,
u) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
v) jméno, popřípadě jména, příjmení
1. zletilého cizince, který je nezaopatřeným dítětem cizince,
2. nezletilého cizince, který byl cizinci s oprávněním k pobytu na území nebo jeho
manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo
který byl cizincem s oprávněním k pobytu na území nebo jeho manželem osvojen
anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec,
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe
nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem
nebo dítětem s oprávněním k pobytu na území,
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné
linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5. rodiče nezletilého cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná
ochrana podle zvláštního právního předpisu2), a jeho rodné číslo; jde-li o cizince,
kterému nebylo přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum
narození,
w) zákaz pobytu46), místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,
x) o tom, že cizinec je zapsán do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev
obcí, nebo o tom, že cizinec je zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu,
y) o zaměstnavateli, pracovním zařazení a místě výkonu práce držitele zaměstnanecké
karty nebo modré karty,
pokud jsou tyto údaje vedeny o cizincích s povoleným trvalým pobytem na území, s
povoleným přechodným pobytem na území na dobu delší než 90 dnů, o občanech Evropské
unie, kteří na území hodlají přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce, a o cizincích,
kterým byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana podle zvláštního právního
předpisu2), a to v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem a způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Za podmínek stanovených tímto zákonem se poskytuje rovněž záznam
o poskytnutí údajů.
(10) V informačním systému cizinců se o údajích uvedených v odstavci 9 zpracovávají
a vedou rovněž jejich změny, a to včetně dat, ke kterým tyto změny nastaly, jsou-li policii
známa.
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(11) O poskytnutí údajů z informačního systému cizinců se provede záznam o datu a
hodině výdeje údajů a jejich poskytnutém rozsahu s uvedením označení orgánu veřejné moci,
kterému byly poskytnuty.
(12) Z informačního systému cizinců se zahraničním třetím osobám ani orgánům
cizích států neposkytují podle odstavce 9 údaje o cizincích s udělenou mezinárodní ochranou.
(13) V případech, kdy byly podle odstavce 9 na základě zvláštního právního předpisu
poskytnuty údaje za účelem zajišťování
a) bezpečnosti státu,
b) obrany,
c) veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti,
d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,
e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie
včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo
f) ochrany subjektu údajů
a subjekt, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že záznam o poskytnutí
údajů nelze po dobu trvání skutečností podle písmen a) až f) zpřístupnit, lze tak učinit výlučně
pro plnění úkolů orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem
poskytnutí údajů, nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad zpracováním osobních údajů podle
jiného právního předpisu. Policie má k tomuto záznamu o poskytnutí údaje přístup pouze v
rozsahu nezbytně nutném pro účely výkonu činnosti správce podle zvláštního právního
předpisu.
(14) Subjekt, kterému mají být poskytnuty údaje podle odstavce 13, je povinen policii
oznámit údaje umožňující identifikaci subjektu a identifikaci fyzické osoby požadující
poskytnutí údajů jeho jménem a dále oznámit, kdy byla ukončena doba trvání zajištění účelu
uvedeného v odstavci 13, pro který by mu byly údaje poskytnuty. Prohlášení podle odstavce
13 a oznámení podle věty první mohou být zaslána i elektronickými prostředky.
(15) Subjekty, kterým jsou podle zvláštního právního předpisu poskytovány osobní
údaje podle odstavce 9,
a) nejsou oprávněny k jejich shromažďování, předávání a využívání mimo působnost
stanovenou zvláštním právním předpisem a
b) jsou povinny zajistit ochranu dat před náhodným nebo neoprávněným přístupem nebo
zpracováváním.
(16) Policie využívá údaje vedené v jiných informačních systémech veřejné správy pro
účely zjištění správnosti údajů vedených v informačním systému cizinců.
(17) Policie poskytuje z informačního systému cizinců podle odstavce 1 ministerstvu
za účelem správy informačního systému datových schránek údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, případně jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a stát, na jehož území se narodil,
d) rodné číslo, bylo-li přiděleno, a jeho změny,
e) státní občanství,
f) adresa místa pobytu na území,
g) omezení svéprávnosti,
h) datum úmrtí,
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i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.
(18) Jménem, popřípadě jmény, a příjmením cizince se v odstavcích 1, 9 a 17 rozumí
jméno, popřípadě jména, a příjmení uvedená latinkou v cestovním dokladu a rovněž jméno,
popřípadě jména, a příjmení uvedená v matriční knize.
2)

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
46)
§ 75 trestního zákoníku.
§ 15a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č.494/2012 Sb.

§ 158a
(1) Ministerstvo zahraničních věcí při výkonu působnosti podle tohoto zákona
provozuje informační systém, který obsahuje údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení,
všech dřívějších jménech a příjmeních, dnu, měsíci a roku narození, pohlaví a státní
příslušnosti, obrazový záznam, například fotografii, cizince, jeho otisky prstů, rodné číslo,
nebo jiný identifikační údaj sdělený tímto cizincem, a další údaje
a) v rozsahu žádosti o udělení víza (§ 54), o povolení k dlouhodobému pobytu (§ 42 odst. 5),
o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území nebo pobytové karty rodinného
příslušníka občana Evropské unie (§ 87x), o vydání cestovního průkazu totožnosti (§ 111
odst. 1), žádosti o vydání náhradního cestovního dokladu Evropské unie (§ 115a),
b) o způsobu vyřízení žádosti podané podle tohoto zákona, a to číslo, druh, datum vydání,
doba platnosti víza nebo dokladu a označení orgánu, který vízum nebo doklad vydal;
v případě zamítnutí žádosti datum, důvod a označení příslušného orgánu, který ve věci
rozhodl,
c) o udělení výjezdního příkazu, a to číslo cestovního dokladu, číslo výjezdního příkazu,
datum vydání, doba platnosti a označení orgánu, který výjezdní příkaz udělil,
d) o zrušení nebo skončení platnosti víza nebo dokladu vydaného podle tohoto zákona, a to
druh, číslo víza nebo dokladu, důvod a označení orgánu, který ve věci rozhodl,
e) umožňující určit spis vedený k cizinci a založený ve věci podle písmen a) až d) a další
údaje vztahující se k průběhu řízení podle písmen a) až d).
(2) Ministerstvo při výkonu působnosti podle tohoto zákona provozuje informační
systém o cizincích, žádajících o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany
na území. Tento informační systém obsahuje
a) údaje v rozsahu žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu (§ 42 odst. 5),
b) důvod uvedený v potvrzení vydaném orgánem činným v trestním řízení, včetně údajů
o tomto orgánu,
c) rodné číslo nebo jiný identifikační údaj sdělený cizincem,
d) údaj o způsobu vyřízení žádosti, číslu a druhu dokladu, dni, měsíci a roku vydání a době
platnosti dokladu,
e) den, měsíc a rok nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti a důvod tohoto
zamítnutí,
f) den, měsíc a rok vydání výjezdního příkazu, jeho číslo, dobu platnosti a údaje o orgánu,
který výjezdní příkaz vydal,
g) údaje umožňující určit spis vedený k cizinci a založený ve věci podle písmen a) až f)
a další údaje vztahující se k průběhu řízení podle písmen a) až f).
(3) Ministerstvo při výkonu působnosti podle tohoto zákona dále provozuje
informační systém o cizincích žádajících o vydání cizineckého pasu podle § 113 odst. 1 a 2.
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Tento informační systém obsahuje údaje v rozsahu žádosti o vydání cizineckého pasu, včetně
biometrických údajů.
(4) Ministerstvo při výkonu působnosti podle tohoto zákona dále pro účely vydávání
průkazu o povolení k pobytu a zpracování protokolu podle § 117a odst. 4 vede provozní
informační systém o cizincích žádajících o vydání povolení k dlouhodobému anebo trvalému
pobytu, prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, prodloužení platnosti
průkazu o povolení k pobytu vydaného cizinci s povoleným trvalým pobytem, vydání průkazu
o povolení k pobytu náhradou za průkaz ztracený, zničený, odcizený anebo poškozený nebo
náhradou za průkaz o povolení k pobytu, jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční, a
to v rozsahu cizincem podané žádosti. Správcem provozního informačního systému podle
věty první je ministerstvo. V provozním informačním systému jsou vedeny rovněž
biometrické údaje, které byly pořízeny za účelem vydání průkazu o povolení k pobytu, a
digitální zpracování podpisu cizince.
(5) Údaje vedené v informačním systému podle odstavce 4 se po převzetí průkazu
o povolení k pobytu cizincem zlikvidují, s výjimkou biometrických údajů, které jsou
ministerstvem předány do informačního systému cizinců.
(6) Pokud si cizinec nepřevezme průkaz o povolení k pobytu, údaje vedené o tomto
cizinci v provozním informačním systému podle odstavce 4, a to včetně údajů biometrických,
se zlikvidují po uplynutí 60 dnů ode dne dodání vyrobeného průkazu o povolení k pobytu
ministerstvu.
(7) Ministerstvo zahraničních věcí a ministerstvo jsou oprávněna v rozsahu nezbytném
pro plnění úkolů podle tohoto zákona využívat údaje vedené podle odstavce 1.
(8) Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje ministerstvu a Ministerstvu
zahraničních věcí pro účely plnění jejich úkolů souvisejících s vydáváním, rušením a zánikem
zaměstnanecké karty nebo modré karty údaje z centrální evidence volných pracovních míst
obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty a modré karty způsobem umožňujícím dálkový
přístup v rozsahu
a) identifikační údaje zaměstnavatele, u něhož je evidováno volné pracovní místo obsaditelné
držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty; poskytovanými identifikačními údaji
jsou u
1. fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní
občanství, rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno,
bydliště osoby,
2. právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby,
3. fyzické osoby, která je podnikatelem, obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména,
příjmení, rodné číslo, místo podnikání, identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
4. zahraniční osoby údaje uvedené pod bodem 2 nebo 3 a umístění organizační složky v
České republice,
b) druh práce a místo výkonu práce,
c) předpoklady a požadavky stanovené pro zastávání pracovního místa,
d) informace o pracovních a mzdových podmínkách,
e) informace o tom, zda volné pracovní místo obsaditelné držiteli zaměstnanecké karty nebo
modré karty je vyhrazené nebo vhodné pro osobu se zdravotním postižením,
f) informace o tom, zda jde o zaměstnání na dobu neurčitou nebo určitou a jeho
předpokládaná délka.
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(9) Z údajů poskytovaných podle odstavce 8 lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu ministerstvem nebo Ministerstvem
zahraničních věcí.

§ 165
Působnost ministerstva
Ministerstvo v rámci působnosti ve věcech vstupu a pobytu cizinců na území a jejich
vycestování z tohoto území
a) vykonává dozor nad policií při výkonu státní správy,
b) plní úkoly nadřízeného správního orgánu vůči ředitelství služby cizinecké policie,
c) rozhoduje o udělení dlouhodobého víza, o prodloužení doby pobytu a platnosti
dlouhodobého víza,
d) zřizuje a provozuje zařízení,
e) rozhoduje o úhradě nákladů spojených se správním vyhoštěním zajištěného cizince
a vymáhá jejich úhradu, pokud o jejich úhradě nerozhoduje policie [§ 123 odst. 6 písm.
a)],
f) rozhoduje o prodloužení doby platnosti průkazu cizinci, kterému bylo vydáno povolení k
trvalému pobytu,
g) pořizuje biometrické údaje v souvislosti s vydáním cizineckého pasu podle § 113 odst. 1
a 2 nebo průkazu o povolení k pobytu podle § 117a,
h) rozhoduje o vydání a odnětí cizineckého pasu a v rozsahu své působnosti o vydání a odnětí
cestovního průkazu totožnosti,
i) vydává potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území,
j) rozhoduje o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, povolení k přechodnému pobytu, o
prodloužení platnosti těchto oprávnění k pobytu a o povolení k trvalému pobytu,
k) rozhoduje o přiznání a o zrušení postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území,
l) rozhoduje o přestupcích nebo správních deliktech podle tohoto zákona v rozsahu své
působnosti,
m) požaduje od policie prověření informací a dokladů předkládaných či sdělovaných cizinci,
které jsou podkladem pro řízení či rozhodování podle písmen c), e), h), j), k) a l),
n) rozhoduje o vydání zelené karty a modré karty, o prodloužení nebo zrušení její platnosti,
n) rozhoduje o vydání zaměstnanecké karty a modré karty, o prodloužení nebo zrušení
její platnosti a uděluje souhlas se změnou zaměstnavatele nebo pracovního zařazení
držitele zaměstnanecké karty nebo modré karty,
o) je oprávněno do informačního systému podle § 158 odst. 1 vkládat údaje a v rozsahu
nezbytném pro plnění úkolů podle tohoto zákona využívat údaje vedené v informačních
systémech podle § 158,
p) je oprávněno v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené
karty doplňovat údaje o vyřízení žádosti o vydání zelené karty,
p) je oprávněno v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli
zaměstnanecké karty doplňovat údaje o vyřízení žádosti o vydání zaměstnanecké
karty a v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré
karty doplňovat údaje o vyřízení žádosti o vydání modré karty,
r) plní další úkoly podle tohoto zákona.
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§ 168
Ustanovení části druhé a třetí správního řádu se nevztahují na řízení podle § 9
(s výjimkou řízení podle § 9 odst. 4), § 10, § 19 odst. 1, § 20, 30, 33, 36, § 38 odst. 1, § 40,
41, 42g, 49, 50, 52, § 53 odst. 3, § 122 odst. 1 a 2, § 123a, § 135 odst. 3, § 148, § 154 odst. 2,
§ 155 odst. 1, § 180, 180b, 180d, 180e a 180h.
§ 169
Odchylky od správního řádu
(1) Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, rozhodnutí se vydá:
a) ve lhůtě 120 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
rezidenta jiného členského státu Evropské unie a jeho rodinného příslušníka,
b) ve lhůtě 180 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu,
c) ve lhůtě 270 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za
účelem společného soužití rodiny na území,
d) ve lhůtě 60 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za
účelem studia, vědeckého výzkumu nebo vydání povolení k dlouhodobému pobytu
rodinnému příslušníkovi výzkumného pracovníka podle § 42 odst. 3,
e) ve lhůtě 60 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu,
povolení k trvalému pobytu podle § 69, je-li žádost podaná na území, povolení
k přechodnému pobytu a povolení k trvalému pobytu podle § 87g a 87h,
f) ve lhůtě 90 dnů ode dne podání žádosti o vydání modré karty,
g) ve lhůtě 180 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za
účelem společného soužití rodiny s držitelem modré karty na území.,
h) ve lhůtě 60 dnů ode dne podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty; ve lhůtě 90
dnů ode dne podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty ve zvlášť složitých
případech, nebo pokud ministerstvo žádalo o vydání závazného stanoviska podle
odstavce 15.
(2) Správní orgán je oprávněn vyslechnout účastníka řízení, je-li to nezbytné pro
zjištění skutečného stavu věci, zejména pro posouzení, zda se nejedná o obcházení tohoto
zákona cizincem s cílem získat oprávnění k pobytu na území, zejména zda účelově neuzavřel
manželství nebo zda jeho účelově prohlášeným souhlasem nebylo určeno otcovství. Účastník
řízení je povinen vypovídat pravdivě a nesmí nic zamlčet. Správní orgán účastníka řízení před
výslechem poučí o důsledcích odmítnutí výpovědi a nepravdivé nebo neúplné výpovědi.
(3) Odvolání proti rozhodnutí o odepření vstupu na území, proti rozhodnutí
o povinnosti opustit území nebo proti rozhodnutí o odnětí cizineckého pasu, cestovního
průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle § 108 odst. 1 písm. f), proti rozhodnutí
podle odstavce 10 anebo proti rozhodnutí o zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu,
pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému
pobytu a průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nemá odkladný účinek.
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(4) O správním vyhoštění rozhodne policie do 7 dnů od zahájení řízení; nemůže-li
policie v této lhůtě rozhodnout, je povinna o tom účastníka řízení s uvedením důvodů
uvědomit.
(5) Proti rozhodnutí o správním vyhoštění lze podat odvolání do 5 dnů ode dne
oznámení tohoto rozhodnutí; jde-li o rozhodnutí o správním vyhoštění cizince mladšího 18
let, činí lhůta pro odvolání 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Odvolání proti
rozhodnutí o správním vyhoštění má vždy odkladný účinek.
(6) Proti rozhodnutí o povinnosti opustit území lze podat odvolání do 5 dnů ode dne
oznámení tohoto rozhodnutí; jde-li o rozhodnutí o povinnosti opustit území cizince mladšího
18 let, činí lhůta pro odvolání 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.
(7) Proti rozhodnutí o propadnutí finanční záruky podle § 123c odst. 3 lze podat
odvolání do 5 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.
(8) Usnesením se také zastaví řízení o žádosti, jestliže cizinec
a) ve lhůtě podle § 44 odst. 3 nebo § 44a odst. 13 nepřevezme průkaz o povolení k pobytu
pokud v této lhůtě nesdělí, že převzetí brání důvody nezávislé na jeho vůli,
a) který podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo prodloužení jeho
platnosti, se ve lhůtě nebo na výzvu podle § 44 odst. 1 nebo § 44a odst. 12 nedostaví
na ministerstvo ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení
k pobytu nebo ve lhůtě podle § 44 odst. 3 nebo § 44a odst. 13 nepřevezme průkaz o
povolení k pobytu, pokud v této lhůtě nesdělí, že mu v tomto úkonu brání důvody
nezávislé na jeho vůli,
b) který podal žádost na území, nepřevezme povolení k trvalému pobytu ve lhůtě do 30 dnů
ode dne vyrozumění, pokud v této lhůtě nesdělí, že převzetí brání důvody nezávislé na
jeho vůli,
c) podal na území žádost o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, ač k podání
žádosti na území není oprávněn,
d) podal žádost o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů, žádost o povolení
k dlouhodobému pobytu nebo žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému
pobytu v době, kdy k tomu není oprávněn,
e) podal opakovaně žádost o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, aniž
uvedl nové skutečnosti, které nebyly předmětem řízení o jím dříve podané žádosti,
f) podal žádost o udělení mezinárodní ochrany podle zvláštního právního předpisu2), nebo
g) podal žádost o vydání modré karty, ač k tomu není oprávněn podle § 42i odst. 1.
(9) Žádost o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo žádost
o prodloužení doby platnosti tohoto víza ministerstvo vyřídí ve lhůtě do 14 dnů.
(10) Vyjdou-li po vydání rozhodnutí o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému
nebo trvalému pobytu podané na zastupitelském úřadu najevo nové skutečnosti, jež by jinak
byly důvodem zamítnutí této žádosti, toto rozhodnutí, je-li nepravomocné, se zruší.
(11) Řízení o žádosti podané podle § 42e, která není opatřena potvrzením orgánu
činného v trestním řízení, není zahájeno a ministerstvo věc usnesením odloží. Usnesení se
pouze poznamená do spisu.
(12) Zastupitelský úřad je oprávněn provést kontrolu žádosti a náležitostí
předložených k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu; nemá-li
žádost předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže zastupitelský úřad cizinci
nedostatky odstranit na místě nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu
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přiměřenou lhůtu. Do doby odstranění nedostatků žádosti nebo uplynutí lhůty podle věty
první neběží lhůta pro vyřízení žádosti o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému
pobytu. Zastupitelský úřad je dále oprávněn vyslechnout žadatele o vydání povolení k
dlouhodobému nebo trvalému pobytu, je-li to za podmínek uvedených v odstavci 2 nezbytné
pro zjištění skutečného stavu věci.
(13) Cizinec, který není uveden v právním předpise vydaném podle § 182 odst. 1
písm. f) písm. e), je povinen požádat o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému
pobytu pouze na zastupitelském úřadu ve státě, jehož je cizinec státním příslušníkem,
popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má
cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt. Nesplní-li cizinec tuto povinnost, řízení o
žádosti není zahájeno a zastupitelský úřad věc usnesením odloží. Usnesení se pouze
poznamená do spisu.
(14) Žádost o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu je cizinec povinen
podat osobně. Zastupitelský úřad může v odůvodněných případech od povinnosti podle věty
první upustit.
(15) V rámci rozhodování o žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty
ministerstvo vyžádá závazné stanovisko Úřadu práce České republiky - krajské pobočky
nebo pobočky pro hlavní město Prahu, zda další zaměstnávání cizince lze vzhledem k
situaci na trhu práce povolit; to neplatí, jde-li o cizince, který požádal o prodloužení
zaměstnanecké karty, která mu byla vydána podle § 42g odst. 3 nebo 4. Závazné
stanovisko ministerstvo dále vyžádá v rámci rozhodování o žádosti o vydání
zaměstnanecké karty podané cizincem uvedeným v § 42g odst. 6. Úřad práce České
republiky - krajská pobočka nebo pobočka pro hlavní město Prahu závazné stanovisko
k zaměstnání cizince doručí ministerstvu do 15 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti
o závazné stanovisko; neučiní-li tak v této lhůtě, má se za to, že se zaměstnáváním
cizince souhlasí.

§ 170
(1) Žádost o udělení dlouhodobého víza, s výjimkou diplomatického víza nebo
zvláštního víza, a žádost o prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem
strpění pobytu na území je cizinec povinen podat osobně. Zastupitelský úřad nebo
ministerstvo může v odůvodněných případech od povinnosti podle předchozí věty upustit.
(2) Zastupitelský úřad může stanovit povinnost předem si sjednat termín podání
žádosti. Zastupitelský úřad umožní cizinci podání žádosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy
cizinec o stanovení termínu podání žádosti požádal.
(3) Žádost o udělení krátkodobého víza rodinnému příslušníkovi občana Evropské
unie1b), který sám není občanem Evropské unie, vyřídí zastupitelský úřad ve lhůtě do 14 dnů
ode dne podání žádosti.
(4) Žádost o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území
podle § 33 odst. 1 vyřídí ministerstvo ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti.
(5) Žádost o udělení diplomatického víza nebo zvláštního víza anebo víza k pobytu
nad 90 dnů udělovaného cizinci za účelem podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu
vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí (§ 30 odst. 2) vyřídí Ministerstvo zahraničních
věcí nebo zastupitelský úřad do 60 dnů ode dne podání žádosti.
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(6) Žádost o udělení víza k pobytu nad 90 dnů ministerstvo vyřídí ve lhůtě do 90 dnů,
ve zvlášť složitých případech do 120 dnů ode dne podání žádosti. Žádost o udělení víza
k pobytu nad 90 dnů za účelem studia nebo za účelem pedagogické činnosti nebo za účelem
výzkumu vyřídí ministerstvo ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti.
(7) Žádost o vydání zelené karty ministerstvo vyřídí ve lhůtě do 30 dnů ode dne
a) doručení žádosti, je-li podána na zastupitelském úřadu, nebo
b) podání žádosti, je-li žádost podána na území.
(87) Žádost o prodloužení pobytu na území na vízum k pobytu do 90 dnů policie
vyřídí ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti; žádost o prodloužení platnosti víza nebo
doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území
vyřídí ministerstvo do 30 dnů.
(98) Po ukončení řízení se vízum vyznačí do cestovního dokladu nebo do jiného
dokladu za podmínek stanovených tímto zákonem nebo se žadateli při podání žádosti na
území sdělí, že se jeho žádosti nevyhovuje, anebo při podání žádosti v zahraničí mu
zastupitelský úřad vrátí cestovní doklad.

§ 171
Z přezkoumání soudem jsou vyloučena
a) rozhodnutí o neudělení víza; to neplatí, jde-li o neudělení víza rodinnému příslušníkovi
občana Evropské unie,
b) rozhodnutí o odepření vstupu; to neplatí, jde-li o odepření vstupu občanu Evropské unie
nebo jeho rodinnému příslušníkovi,
c) zrušeno
d) rozhodnutí o ukončení pobytu, pokud se cizinec před zahájením řízení o ukončení pobytu
zdržoval na území nebo v tranzitním prostoru mezinárodního letiště neoprávněně,.
e) rozhodnutí o nevydání zelené karty.

§ 178b
(1) Zaměstnáním se pro účely tohoto zákona rozumí výkon činnosti, ke které cizinec
potřebuje povolení k zaměstnání8e), zelenou zaměstnaneckou kartu nebo modrou kartu. Za
zaměstnání se rovněž považuje plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické
osoby zajišťovaných společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo jiného
orgánu obchodní společnosti pro obchodní společnost nebo členem družstva nebo členem
statutárního nebo jiného orgánu družstva pro družstvo.
(2) Zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí právnická nebo fyzická
osoba, která cizince zaměstnala a cizinec pro výkon takové činnosti potřebuje povolení
k zaměstnání8e), zelenou zaměstnaneckou kartu nebo modrou kartu. Za zaměstnavatele se
rovněž považuje právnická osoba, pro kterou cizinec v postavení společníka, statutárního
orgánu anebo člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu obchodní společnosti nebo
v postavení člena družstva nebo člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu družstva plní
úkoly vyplývající z předmětu činnosti této právnické osoby, pokud se k takovému plnění
úkolů vyžaduje podle zvláštního právního předpisu8e) povolení k zaměstnání.

48

(3) Povinnosti stanovené tímto zákonem podnikateli se na statutární orgán nebo člena
statutárního orgánu obchodní společnosti nebo družstva vztahují obdobně.

§ 182
(1) Ministerstvo právním předpisem stanoví
a) náležitosti fotografie a počet fotografií vyžadovaných od cizince podle tohoto zákona,
b) po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí v návaznosti na přímo použitelný právní
předpis Evropských společenství 27), kteří cizinci mohou pobývat v tranzitním prostoru
mezinárodního letiště na území pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza,
c) výši nákladů na ubytování, stravování a přepravu po území cizince zajištěného za účelem
správního vyhoštění,
d) po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí technické podmínky a postup při
pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů, včetně postupu při pořizování
biometrických údajů u cizinců s neobvyklými anatomickými nebo fyziologickými
předpoklady pro zobrazení obličeje nebo pořízení otisků prstů na pravé a levé ruce,
e) seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty,
fe) po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí seznam zemí, jejichž státní příslušníci
jsou oprávněni požádat o udělení víza, o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému
pobytu i na jiném zastupitelském úřadu než ve státě, jehož je cizinec státním příslušníkem,
popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém
má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt,
gf) technické podmínky a postup při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro
účely vydání průkazu o povolení k pobytu,
hg) vzor tiskopisu protokolu podle § 117a odst. 4 a podmínky jeho zpracování.
(2) Ministerstvo vyhlašuje sdělením ve Sbírce zákonů seznam hraničních přechodů
a rozsah provozu na těchto přechodech.
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ČÁST DRUHÁ
Platné znění částí zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005
Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona
č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006
Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona
č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb.,
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008
Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009
Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb.,
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011
Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 401/2012, nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 437/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 306/2013 Sb.,
s vyznačením navrhovaných změn
§5
Vymezení některých pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) identifikačními údaji
1. u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní
občanství, rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno,
bydliště osoby,
2. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby,
3. u fyzické osoby, která je podnikatelem8), obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména,
příjmení, rodné číslo, místo podnikání, identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
4. u zahraniční osoby údaje uvedené pod bodem 2 nebo 3 a umístění organizační složky v
České republice,
b) bydlištěm
1. u státního občana České republiky adresa místa trvalého pobytu na území České
republiky,
2. u cizince3), který je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem anebo
rodinným příslušníkem občana České republiky, adresa trvalého nebo přechodného
pobytu na území České republiky, a pokud takový pobyt nemá, adresa místa, kde se na
území České republiky obvykle zdržuje,
3. u cizince3), který není občanem Evropské unie ani jeho rodinným příslušníkem ani
rodinným příslušníkem občana České republiky, adresa místa trvalého pobytu na území
České republiky,
4. u cizince3), který není občanem Evropské unie ani jeho rodinným příslušníkem ani
rodinným příslušníkem občana České republiky, a který je držitelem povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání na pracovní pozici vyžadující
vysokou kvalifikaci (dále jen „modrá karta“), vydaným podle jiného právního
předpisu72a), adresa uvedená jako místo pobytu v agendovém informačním systému
cizinců (§ 147c),
c) vážnými důvody důvody spočívající v
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1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu
považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká
závislost),
ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o
zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se
nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu
blízkou,
3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání
nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce - krajskou pobočkou Úřadu práce a
pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“)
při zprostředkování zaměstnání, nebo
7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo
důvodech hodných zvláštního zřetele,
d) soustavnou přípravou na budoucí povolání doba denního studia na střední škole,
konzervatoři, vyšší odborné škole a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a
doba prezenčního studia na vysoké škole9), a to včetně prázdnin, které jsou součástí
školního nebo akademického roku,
e) nelegální prací,
1. výkon závislé práce81) fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah82), nebo
2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením
k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle tohoto zákona vyžadováno, nebo
v rozporu s povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních
případech (dále jen „zelená karta“) vydaným podle zvláštního právního předpisu 9a) se
zaměstnaneckou kartou vydanou podle zákona o pobytu cizinců na území České
republiky, nebo v rozporu s modrou kartou; to neplatí v případě převedení na jinou práci
podle § 41 odst. 1 písm. c) zákoníku práce,
3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu
bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního
předpisu vyžadováno3),
f) povoláním standardizovaný souhrn pracovních činností podle jejich obvyklého seskupení
na trhu práce, jejichž výkon předpokládá určitou odbornou a další způsobilost.
__________________
3a

) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
) § 8 odst. 1 zákoníku práce.
8
) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
9
) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
9a
) § 42g zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 382/2008 Sb.
72a
) § 42i zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 427/2010 Sb.
81
) § 2 zákoníku práce.
82
) § 3 zákoníku práce.
4

§6
(1) Ministerstvo usměrňuje a kontroluje výkon státní správy a dodržování zákonnosti
při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti. Přitom
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a) zpracovává celostátní koncepce a programy státní politiky zaměstnanosti a řešení
stěžejních otázek na trhu práce, zaujímá stanoviska k návrhům ovlivňujícím státní
politiku zaměstnanosti, které zpracovávají jiné ústřední orgány státní správy,
b) zabezpečuje zpracovávání analýz a prognóz vývoje na trhu práce, včetně mezinárodního
srovnání, přijímá opatření k vytváření souladu mezi zdroji a potřebami pracovních sil v
České republice a přijímá opatření k usměrňování pracovních sil ze zahraničí na území
České
republiky
a pracovních sil do zahraničí,
c) zabezpečuje správu a poskytování prostředků na zabezpečování státní politiky
zaměstnanosti, zajišťuje národní financování opatření v oblasti zaměstnanosti a rozvoje
lidských zdrojů na úseku trhu práce, která jsou obsažena v programech Evropského
sociálního fondu, a zabezpečuje projekční řešení a programově technické vybavení
informačního systému v oblasti zaměstnanosti,
d) zabezpečuje rozvíjení mezinárodních vztahů a mezinárodní spolupráci v oblasti
zaměstnanosti
a lidských zdrojů na úseku trhu práce, včetně spolupráce s Evropskou unií,
e) spolupracuje s příslušnými orgány veřejné správy členských států Evropské unie
v souvislosti s vysíláním zaměstnanců k výkonu práce na území jiného členského státu,
f) zabezpečuje tvorbu a v souladu s vývojem trhu práce aktualizaci Národní soustavy
povolání a zveřejňuje ji v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Na její tvorbě a aktualizaci spolupracuje se správními úřady a územními
samosprávnými celky a bere v úvahu návrhy osob působících na trhu práce. Národní
soustava povolání obsahuje
1. název a číselné označení povolání vyjádřené kódem,
2. stručný popis povolání,
3. pracovní činnosti v povolání,
4. předpoklady pro výkon povolání, zejména kvalifikační, odborné a zdravotní,
5. další údaje související s povoláním,
g) poskytuje způsobem umožňujícím dálkový přístup orgánům, rozhodujícím
o poskytování veřejné výhody, podpory, dotace, příspěvku nebo zadávajícím veřejné
zakázky, údaje z evidence fyzických a právnických osob, kterým byla pravomocně
uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3,
h) pro účely zaměstnanosti zajišťuje vedení centrální evidence zájemců o zaměstnání,
uchazečů o zaměstnání, osob se zdravotním postižením, cizinců, volných pracovních
míst, volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené zaměstnanecké karty,
volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty, agentur práce a dále
evidenci povolení k výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětí a
evidenci právnických a fyzických osob, kterým byla pravomocně uložena pokuta za
umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3,
i) posuzuje rizika související s výkonem nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 a určuje
riziková odvětví ekonomických činností, ve kterých se tato nelegální práce soustřeďuje,
j) každoročně do 1. července předkládá Evropské komisi zprávu o počtu kontrol
provedených v předcházejícím kalendářním roce v jednotlivých rizikových odvětvích, o
výsledku těchto kontrol a jejich procentním podílu na celkovém počtu právnických a
fyzických osob podnikajících v jednotlivých rizikových odvětvích.
(2) Evidence vedené podle odstavce 1 písm. h) vycházejí z údajů Úřadu práce a mohou
být ministerstvem a Úřadem práce využívány k plnění povinností, které pro ně vyplývají z
tohoto zákona, a dále mohou být využívány k účelům stanoveným zvláštními právními
předpisy; pro jiné účely se údaje používají anonymně.
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(3) Evidence právnických a fyzických osob, kterým byla pravomocně uložena pokuta
za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 obsahuje
a) obchodní firmu nebo název právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména a příjmení
fyzické osoby,
b) identifikační číslo právnické nebo fyzické osoby,
c) výši uložené pokuty,
d) datum nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.
Údaje v této evidenci se uchovávají po dobu, po kterou jsou právnické nebo fyzické osoby
vyloučeny z účasti na veřejných výhodách, podporách, dotacích, příspěvcích nebo získání
veřejných zakázek.
***
§ 37a
(1) Ministerstvo vede centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli
zelené karty. Centrální evidence obsahuje údaje uvedené v § 37.
(2) Volným pracovním místem obsaditelným držitelem zelené karty se rozumí pracovní
místo,
a) které nebylo obsazeno do 30 dnů od jeho oznámení krajské pobočce Úřadu práce,
s výjimkou pracovních míst úředníků územních samosprávných celků32e) a pracovních míst
zaměstnanců, kteří ve správních úřadech vykonávají státní správu32f), nebo
b) které Ministerstvo průmyslu a obchodu označilo v centrální evidenci volných
pracovních míst jako místo vhodné pro klíčový personál. Se zveřejněním pracovního místa v
centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty musí
zaměstnavatel udělit souhlas.
(3) Zastupitelský úřad České republiky vyznačí v centrální evidenci volných pracovních míst
obsaditelných držiteli zelené karty podání žádosti o vydání zelené karty a případné zpětvzetí
této žádosti. Ministerstvo vnitra vyznačí v této evidenci podání žádosti o vydání zelené karty,
případné zpětvzetí žádosti, pokud byla podána na území České republiky, den, kdy bylo
rozhodnuto o vyhovění nebo nevyhovění žádosti, den převzetí potvrzení o splnění podmínek
pro vydání zelené karty a den vydání zelené karty nebo den, kdy řízení o žádosti o vydání
zelené karty bylo ukončeno.
(4) Neprodleně po vydání potvrzení o splnění podmínek pro vydání zelené karty Ministerstvo
vnitra elektronicky sdělí ministerstvu identifikační údaje cizince, kterému bude vydána zelená
karta, a pracovní místo, pro které byla zelená karta vydána; rovněž tak sdělí ministerstvu
informace o prodloužení její platnosti, o jejím zrušení, případně zániku.
(5) Ministerstvo v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené
karty nezveřejní volné pracovní místo nebo volné pracovní místo vedené v této evidenci
vyřadí, pokud by jeho obsazení cizincem ohrozilo situaci na trhu práce; u míst vhodných pro
klíčový personál tak lze učinit jen na základě předchozího souhlasu ministra práce a
sociálních věcí.
_____________________
32e

) Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
32f
) Zákon č. 218/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

53

§ 37a
(1) Centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli
zaměstnanecké karty a centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných
držiteli modré karty, vedené ministerstvem, obsahují údaje uvedené v § 37.
(2) Volným pracovním místem obsaditelným držitelem zaměstnanecké karty se
rozumí pracovní místo, které nebylo obsazeno do 30 dnů od jeho oznámení krajské
pobočce Úřadu práce, s výjimkou pracovních míst úředníků územních samosprávných
celků93) a pracovních míst zaměstnanců, kteří ve správních úřadech vykonávají státní
správu94). Se zařazením pracovního místa do centrální evidence volných pracovních
míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty musí zaměstnavatel udělit souhlas.
(3) Volným pracovním místem obsaditelným držitelem modré karty se rozumí
pracovní místo, které nebylo obsazeno do 30 dnů od jeho oznámení krajské pobočce
Úřadu práce, s výjimkou pracovních míst úředníků územních samosprávných celků 93) a
pracovních míst zaměstnanců, kteří ve správních úřadech vykonávají státní správu94), a
současně jde o pracovní místo, pro jehož výkon se vyžaduje vysoká kvalifikace podle
zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Se zařazením pracovního místa do
centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty musí
zaměstnavatel udělit souhlas.
(4) Zastupitelský úřad České republiky vyznačí v centrální evidenci volných
pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty podání žádosti o vydání
zaměstnanecké karty a případné zpětvzetí této žádosti a v centrální evidenci volných
pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty podání žádosti o vydání modré
karty a případné zpětvzetí této žádosti. Ministerstvo vnitra vyznačí v centrální evidenci
podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty, popřípadě zpětvzetí
této žádosti, pokud byla podána na území České republiky, den, kdy bylo rozhodnuto o
žádosti, den převzetí potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty
nebo modré karty a den vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty nebo den, kdy
bylo řízení o žádosti o vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty zastaveno. V
případě změny zaměstnavatele nebo pracovního zařazení s předchozím souhlasem
Ministerstva vnitra vyznačí Ministerstvo vnitra v centrální evidenci volných pracovních
míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty nebo v centrální evidenci volných
pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty podání žádosti o souhlas se změnou
zaměstnavatele, pracovní místo, pro které je souhlas vyžadován, a den udělení souhlasu.
(5) Ministerstvo vnitra sdělí neprodleně po vydání potvrzení o splnění podmínek
pro vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty elektronicky ministerstvu
identifikační údaje cizince, kterému bude vydána zaměstnanecká karta nebo modrá
karta, a údaje o pracovním místě, pro které bude vydána; rovněž tak sdělí ministerstvu
informace o prodloužení jejich platnosti, o jejich zrušení nebo o uplynutí doby jejich
platnosti.
(6) Ministerstvo do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných
držiteli zaměstnanecké karty nebo do centrální evidence volných pracovních míst
obsaditelných držiteli modré karty nezařadí nebo z evidence vyřadí volné pracovní
místo u zaměstnavatele, pokud
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a) zaměstnavateli byla v období posledních 12 měsíců pravomocně uložena pokuta za
umožnění výkonu nelegální práce, nebo
b) volné pracovní místo lze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo dostatek volných
pracovních sil obsadit jinak.
___________________________
32e

) Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
32f
) Zákon č. 218/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
93
) Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
94
) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve
znění pozdějších předpisů.

§ 37b
(1) Ministerstvo vede centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných
držiteli modré karty. Centrální evidence obsahuje údaje uvedené v § 37.
(2) Volným pracovním místem obsaditelným držitelem modré karty se rozumí
pracovní místo, které nebylo obsazeno do 30 dnů od jeho oznámení krajské pobočce Úřadu
práce, s výjimkou pracovních míst úředníků územních samosprávných celků32e) a pracovních
míst zaměstnanců, kteří ve správních úřadech vykonávají státní správu32f), a současně jde o
místo, pro jehož výkon se vyžaduje vysoká kvalifikace podle zvláštního právního
předpisu72a). Se zařazením pracovního místa do centrální evidence volných pracovních míst
obsaditelných držiteli modré karty musí zaměstnavatel udělit souhlas.
(3) Zastupitelský úřad České republiky vyznačí v centrální evidenci volných
pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty podání žádosti o vydání modré karty a
případné zpětvzetí této žádosti. Ministerstvo vnitra vyznačí v této evidenci podání žádosti o
vydání modré karty, popřípadě zpětvzetí této žádosti, pokud byla podána na území České
republiky, den, kdy bylo rozhodnuto o žádosti, den převzetí potvrzení o splnění podmínek pro
vydání modré karty a den vydání modré karty nebo den, kdy řízení o žádosti o vydání modré
karty bylo zastaveno. V případě změny zaměstnavatele nebo pracovního zařazení s
předchozím souhlasem Ministerstva vnitra72a), vyznačí Ministerstvo vnitra v centrální
evidenci volných míst obsaditelných držiteli modré karty podání žádosti o souhlas se změnou
zaměstnavatele, pracovní místo, pro které je souhlas vyžadován, a den udělení souhlasu.
(4) Ministerstvo vnitra neprodleně po vydání potvrzení o splnění podmínek pro vydání
modré karty elektronicky sdělí ministerstvu identifikační údaje cizince, kterému bude vydána
modrá karta, a pracovní místo, pro které bude modrá karta vydána; rovněž tak sdělí
ministerstvu informace o prodloužení její platnosti nebo o jejím zrušení.
(5) Ministerstvo nezařadí do centrální evidence volných pracovních míst
obsaditelných držiteli modré karty volné pracovní místo u zaměstnavatele, kterému byla v
období posledních 12 měsíců před podáním žádosti o modrou kartu pravomocně uložena
pokuta za umožnění výkonu nelegální práce. Ministerstvo do centrální evidence volných
pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty nezařadí volné pracovní místo nebo volné
pracovní místo vedené v této evidenci vyřadí, pokud by jeho obsazení cizincem ohrozilo
situaci na trhu práce.
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***
§ 66
Zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce pro
jinou právnickou nebo fyzickou osobu
Zprostředkováním zaměstnání agenturou práce podle § 14 odst. 1 písm. b) se rozumí
zavření pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti mezi fyzickou osobou a
agenturou práce za účelem výkonu práce u uživatele. Agentura práce může svého
zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce pro uživatele jen na základě písemné dohody o
dočasném přidělení zaměstnance uzavřené s uživatelem podle zvláštního právního
předpisu42). Agentura práce nemůže dočasně přidělit k výkonu práce u uživatele zaměstnance,
kterému byla vydána zelená zaměstnanecká karta, modrá karta, nebo kterému bylo vydáno
povolení k zaměstnání, anebo je osobou se zdravotním postižením.
____________________
42

) § 38a odst. 2 zákoníku práce.

***
§ 86
(1) Zaměstnavatelé mohou získávat cizince na volná pracovní místa (§ 35), která nelze
obsadit jinak, jestliže předem krajské pobočce Úřadu práce oznámí a projednají s ní záměr
zaměstnávat cizince, včetně jejich počtu, druhu práce, kterou budou vykonávat, a
předpokládané doby výkonu práce.
(2) Předchozí oznámení a projednání záměru zaměstnávat cizince se nevyžaduje
v případě zaměstnavatele, který hodlá zaměstnávat cizince,
a) kterému je vydáváno povolení k zaměstnání bez ohledu na situaci na trhu práce (§ 97),
b) u kterého se povolení k zaměstnání nevyžaduje (§ 98),
c) který žádá o prodloužení povolení k zaměstnání podle § 94, nebo
d) který bude zaměstnán jako držitel zelené karty nebo modré karty.
§ 86
Zaměstnavatel, který zamýšlí zaměstnávat na volném pracovním místě cizince na
základě povolení k zaměstnání, zaměstnanecké karty nebo modré karty, je povinen
oznámit takovéto volné pracovní místo, na kterém může být cizinec zaměstnán, krajské
pobočce Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má být zaměstnání vykonáváno, a to
včetně základní charakteristiky tohoto pracovního místa (§ 37).
Informační povinnost zaměstnavatele
§ 87
(1) Nastoupí-li do zaměstnání občan Evropské unie, jeho rodinný příslušník (§ 3 odst.
2), rodinný příslušník občana České republiky uvedený v § 3 odst. 3, cizinec uvedený v § 98
písm. a) až e) a j) až r), u kterého se nevyžaduje povolení k zaměstnání, nebo cizinec, u
kterého se vyžaduje povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta, jsou
zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním
zaměstnavatelem, na jejímž základě byly tyto osoby vyslány na území České republiky k
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plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, povinni o této skutečnosti písemně informovat
příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce, a to nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu
práce. Obdobná povinnost se vztahuje na případy, kdy za trvání zaměstnání nastane
skutečnost, na jejímž základě již cizinec povolení k zaměstnání, zelenou zaměstnaneckou
kartu nebo modrou kartu nepotřebuje, s tím, že tato informační povinnost musí být splněna
nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, na jejímž základě
se povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta nevyžaduje.
(2) Písemná informace obsahuje údaje vedené v evidenci, kterou je zaměstnavatel
povinen vést podle § 102 odst. 2. Každou změnu těchto údajů je zaměstnavatel nebo
právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na
jejímž základě byly osoby uvedené v odstavci 1 vyslány na území České republiky k plnění
úkolů vyplývajících z této smlouvy, povinen nahlásit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode
dne, kdy změna nastala nebo kdy se o ní dověděl.
(3) Zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se
zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě byly osoby uvedené v odstavci 1 vyslány na
území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, je povinen nejpozději do
10 kalendářních dnů informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce o ukončení jejich
zaměstnání nebo vyslání.
§ 88
(1) Zaměstnavatel je povinen písemně informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu
práce, jestliže cizinec, kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání, zelená zaměstnanecká
karta nebo modrá karta
a) nenastoupil do práce, nebo
b) ukončil zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno povolení
k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta, a v případě, že zaměstnání bylo
ukončeno výpovědí z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce
nebo dohodou z týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce, i důvod
ukončení zaměstnání.
(2) Informační povinnost podle odstavce 1 písm. a) musí zaměstnavatel splnit v
případě cizince, kterému byla vydána zelená zaměstnanecká karta nebo modrá karta,
nejpozději do 45 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo vyhověno jeho žádosti o vydání zelené
karty nebo kdy byly splněny podmínky pro vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty,
a v případě cizince, kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání podle § 92, nejpozději do 10
kalendářních dnů ode dne, kdy měl cizinec nastoupit na pracovní místo. Informační povinnost
podle odstavce 1 písm. b) musí zaměstnavatel splnit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode
dne, kdy cizinec ukončil zaměstnání.
§ 89
Cizinec může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván jen tehdy, má-li platné povolení
k zaměstnání a platné povolení k pobytu na území České republiky nebo je-li držitelem zelené
karty nebo modré karty, pokud tento zákon nestanoví jinak; za zaměstnání se pro tyto účely
považuje i plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby zajišťovaných
společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo jiného orgánu obchodní
společnosti pro obchodní společnost nebo členem družstva nebo členem statutárního nebo
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jiného orgánu družstva pro družstvo. Cizinec, kterému bylo vydáno potvrzení o splnění
podmínek pro vydání zelené karty nebo modré karty, může být přijat do zaměstnání a
zaměstnáván po dobu ode dne vydání tohoto potvrzení do ukončení řízení o jeho žádosti o
vydání zelené karty nebo modré karty.
§ 89
(1) Cizinec může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván, je-li držitelem platné
zaměstnanecké karty nebo modré karty, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2) Cizinec může být dále přijat do zaměstnání a zaměstnáván, má-li platné
povolení k zaměstnání vydané krajskou pobočkou Úřadu práce a platné povolení k
pobytu vydané podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Za zaměstnání
se pro tyto účely považuje i plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické
osoby zajišťovaných společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo
jiného orgánu obchodní společnosti pro obchodní společnost nebo členem družstva nebo
členem statutárního nebo jiného orgánu družstva pro družstvo.
(3) Cizinec, kterému bylo vydáno potvrzení o splnění podmínek pro vydání
zaměstnanecké karty nebo modré karty, může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván
ode dne vydání tohoto potvrzení do dne ukončení řízení o jeho žádosti o vydání
zaměstnanecké karty nebo modré karty.
(4) Povolení k zaměstnání nelze vydat nebo prodloužit v případě, že cizinec je
držitelem zaměstnanecké karty, modré karty nebo držitelem povolení k dlouhodobému
pobytu za jiným účelem než zaměstnání, vydanými podle zákona o pobytu cizinců na
území České republiky; to neplatí, jde-li o držitele povolení k dlouhodobému pobytu za
účelem podnikání, cizince, který může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván podle
odstavce 2, nebo cizince uvedeného v § 95 až 97.
***
§ 92
(1) Povolení k zaměstnání může vydat Úřad práce za podmínky, že se jedná o
ohlášené volné pracovní místo (§ 35), které nelze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo
nedostatek volných pracovních sil obsadit jinak, a zaměstnavatel s krajskou pobočkou Úřadu
práce předem projednal záměr zaměstnávat cizince podle § 86. Při vydávání povolení k
zaměstnání úřad práce přihlíží k situaci na trhu práce.
(1) Krajská pobočka Úřadu práce vydá povolení k zaměstnání za podmínek, že se
jedná o
a) oznámené volné pracovní místo (§ 86) a
b) volné pracovní místo nelze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo nedostatek
volných pracovních sil obsadit jinak; splnění této podmínky se nevyžaduje při vydání
povolení k zaměstnání podle § 95 a 97.
(2) O povolení k zaměstnání vydává krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí. Povolení se
vydává nejdéle na dobu 2 let.
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(3) Povolení k zaměstnání obsahuje
a) identifikační údaje cizince,
b) místo výkonu práce,
c) druh práce,
d) identifikační údaje zaměstnavatele, u něhož bude cizinec vykonávat zaměstnání,
e) dobu, na kterou se vydává,
f) další údaje nezbytné pro výkon zaměstnání.
***
§ 94
(1) Platnost povolení k zaměstnání může Úřad práce krajská pobočka Úřadu práce
s přihlédnutím k situaci na trhu práce cizinci na jeho žádost prodloužit, a to i opakovaně, vždy
však nejdéle na dobu 2 let. O prodloužení platnosti povolení k zaměstnání je cizinec oprávněn
požádat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce nejdříve 3 měsíce a nejpozději 30 dnů před
uplynutím doby platnosti vydaného povolení k zaměstnání. Při prodloužení platnosti
povolení k zaměstnání podle § 96 přihlíží krajská pobočka Úřadu práce k situaci na trhu
práce.
(2) Žádost o prodloužení platnosti povolení k zaměstnání obsahuje stejné náležitosti
jako žádost o povolení k zaměstnání (§ 91 odst. 1). K žádosti je nutno přiložit vyjádření
zaměstnavatele, že cizince i nadále zaměstná.
(3) O prodloužení platnosti povolení k zaměstnání vydává krajská pobočka Úřadu
práce rozhodnutí.
(4) Podmínkou pro vydání zaměstnanecké karty podle § 42g
odst. 6 zákona o pobytu cizinců na území České republiky cizinci, který je držitelem
dlouhodobého víza, vydaného podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
nebo pro prodloužení platnosti zaměstnanecké karty je souhlasné závazné stanovisko
krajské pobočky Úřadu práce, vydané na základě žádosti Ministerstva vnitra. Krajská
pobočka Úřadu práce při vydání závazného stanoviska přihlíží k situaci na trhu práce.
***
§ 97
Splnění podmínek uvedených v § 92 odst. 1 se nevyžaduje při vydání povolení k
zaměstnání cizinci Povolení k zaměstnání se dále vyžaduje i v případě cizince
a) který bude zaměstnán na časově vymezené období za účelem zvyšování svých
dovedností a kvalifikace ve zvoleném zaměstnání (stáž), avšak na dobu nejdéle jednoho roku
6 měsíců. Toto období může být prodlouženo, nejdéle však na dobu potřebnou pro získání
odborné kvalifikace podle předpisů platných v České republice,
b) do 26 let věku zaměstnávaného příležitostnými a časově omezenými pracemi v rámci
výměny mezi školami nebo v rámci programů pro mládež, jichž se Česká republika účastní,
c) který je duchovním církve registrované v České republice nebo náboženské společnosti
registrované v České republice,
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d) c) o němž to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament
souhlas a jíž je Česká republika vázána,
e) d) kterému bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu nebo mu za stejným účelem
bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu3)
f) e) který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo kterému bylo uděleno vízum
k pobytu nad 90 dní za účelem strpění pobytu51), nejdříve však po uplynutí 12 měsíců ode dne
podání žádosti o udělení azylu.
_______________
51

) Zákon č. 325/19999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.

§ 98
Povolení k zaměstnání, zelená karta nebo modrá karta se nevyžaduje k zaměstnání
cizince Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta se podle tohoto
zákona nevyžaduje k zaměstnání cizince
a) s povoleným trvalým pobytem,
b) který je rodinným příslušníkem člena diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo
rodinným příslušníkem zaměstnance mezinárodní vládní organizace se sídlem na území
České republiky, pokud je vyhlášenou mezinárodní smlouvou, k jejíž ratifikaci dal
Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána, zaručena vzájemnost,
c) kterému byl udělen azyl nebo doplňková ochrana51
d) jehož výkon práce na území České republiky nepřesáhne 7 po sobě jdoucích kalendářních
dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce a jde-li zároveň o výkonného umělce,
pedagogického pracovníka, akademického pracovníka vysoké školy, vědeckého,
výzkumného nebo vývojového pracovníka, který je účastníkem vědeckého setkání, žáka
nebo studenta do 26 let věku, sportovce nebo osobu, která v České republice zajišťuje
dodávky zboží nebo služeb nebo toto zboží dodává nebo provádí montáž na základě
obchodní smlouvy, případně provádí záruční a opravářské práce,
e) o němž to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas
a jíž je Česká republika vázána,
f) který je členem záchranné jednotky a poskytuje pomoc na základě mezistátní dohody
o vzájemné pomoci při odstraňování následků havárií a živelních pohrom, a v případech
humanitární pomoci,
g) zaměstnávaného v mezinárodní dopravě, pokud je k výkonu práce na území České
republiky vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem,
h) akreditovaného v oblasti sdělovacích prostředků,
i) který je vojenským nebo civilním personálem ozbrojených sil vysílajícího státu podle
zvláštního zákona52),
j) který se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 5),
k) který byl vyslán na území České republiky v rámci poskytování služeb zaměstnavatelem
usazeným v jiném členském státu Evropské unie18),
l) který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem společného soužití rodiny, jde-li o společné soužití rodiny s cizincem podle
písmene a) nebo c)52a nebo s cizincem, který na území České republiky pobývá na
základě platného povolení k dlouhodobému pobytu,
m) který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu
rezidenta jiného členského státu Evropské unie52b) za účelem zaměstnání, pokud od
vydání tohoto povolení uplynulo více než 12 měsíců,
n) který vykonává v České republice soustavnou vzdělávací nebo vědeckou činnost jako
pedagogický pracovník nebo akademický pracovník vysoké školy nebo vědecký,
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výzkumný nebo vývojový pracovník ve veřejné výzkumné instituci nebo jiné výzkumné
organizaci podle zvláštního právního předpisu52c),
o) který získal střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v
konzervatoři podle školského zákona nebo vysokoškolské vzdělání podle zákona o
vysokých školách9),
p) který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem společného soužití rodiny, jde-li o společné soužití rodiny s cizincem, jenž má
statut dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii na území nebo dlouhodobě
pobývajícího rezidenta v Evropské unii na území jiného členského státu Evropské unie, a
který během tohoto pobytu byl na území České republiky zaměstnán na základě povolení
k zaměstnání nebo zelené karty minimálně po dobu 12 měsíců, nebo
r) který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem společného soužití rodiny, jde-li o společné soužití rodiny s cizincem, který má
statut dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii na území - bývalého držitele
modré karty, nebo statut dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii na území
jiného členského státu Evropské unie, jenž je bývalým držitelem modré karty,
p) který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem ochrany na území podle zákona o pobytu cizinců na území České
republiky, nebo
r) který je duchovním církve registrované v České republice nebo náboženské
společnosti registrované v České republice.
___________
9)

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
18)
Čl. 49 a následující Smlouvy o založení Evropského společenství.
51)
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.
52)
§ 5 zákona č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České
republiky.
52a)
§ 42a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 428/2005 Sb.
52b)
§ 42c zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 161/2006 Sb.
52c)
Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.

***
§ 102
(1) Krajská pobočka Úřadu práce vede evidenci občanů Evropské unie, jejich
rodinných příslušníků (§ 3 odst. 2) a rodinných příslušníků občana České republiky
uvedených v § 3 odst. 3, kteří nastoupili do zaměstnání, evidenci cizinců, kterým bylo vydáno
povolení k zaměstnání, evidenci cizinců, kteří jsou držiteli zelené zaměstnanecké karty nebo
modré karty, a evidenci cizinců, u nichž se nevyžaduje povolení k zaměstnání podle § 98
písm. a) až e) a j) až r). Evidence obsahuje údaje uvedené v § 92 odst. 3 a dále pohlaví těchto
fyzických osob, zařazení podle odvětvové (oborové) klasifikace ekonomických činností,
nejvyšší dosažené vzdělání a vzdělání požadované pro výkon povolání.
(2) Zaměstnavatel je povinen vést evidenci občanů Evropské unie, jejich rodinných
příslušníků (§ 3 odst. 2) a rodinných příslušníků občana České republiky uvedených v § 3
odst. 3, a evidenci cizinců, které zaměstnává. Stejnou povinnost má právnická nebo fyzická
osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě byly osoby
uvedené v § 87 odst. 1 vyslány na území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této
smlouvy. Evidence obsahuje údaje uvedené v § 91 odst. 1 písm. a), b), c) a e) a dále pohlaví
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těchto fyzických osob, zařazení podle odvětvové (oborové) klasifikace ekonomických
činností, nejvyšší dosažené vzdělání, vzdělání požadované pro výkon povolání, dobu, na
kterou jim bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta a
na kterou jim byl povolen pobyt, den nástupu a den skončení zaměstnání nebo vyslání
zahraničním zaměstnavatelem.
(3) Zaměstnavatel je povinen uchovávat kopie dokladů prokazujících oprávněnost
pobytu3) cizince na území České republiky, a to po dobu trvání zaměstnání a dobu 3 let od
skončení zaměstnávání tohoto cizince.
(4) Údaje o fyzických osobách uvedených v odstavci 1 a vedených v evidenci krajské
pobočky Úřadu práce nebo v evidenci zaměstnavatele lze sdělovat, jen dají-li k tomu tyto
osoby písemný souhlas, nebo v případech, kdy tak stanoví zvláštní zákon nebo mezinárodní
smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána.
***
§ 126
(1) Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektoráty práce kontrolují dodržování
pracovněprávních předpisů u
a) zaměstnavatelů,
b) právnických a fyzických osob, které vykonávají činnosti podle tohoto zákona, zejména
při zprostředkování zaměstnání a rekvalifikaci,
c) fyzických osob, kterým jsou poskytovány služby podle tohoto zákona,
(dále jen "kontrolovaná osoba").
(2) Pro účely tohoto zákona se za pracovněprávní předpisy považují právní předpisy
o zaměstnanosti a právní předpisy o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti
zaměstnavatele62).
(3) Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektoráty práce jsou oprávněny
kontrolovat, zda a v jakém rozsahu zaměstnavatel přiděluje práci svým zaměstnancům, na
které je zaměstnavateli poskytován příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením podle § 78 a s nimiž nebylo v pracovní smlouvě sjednáno jako místo výkonu práce
pracoviště zaměstnavatele. Za tím účelem jsou Státní úřad inspekce práce nebo oblastní
inspektoráty práce oprávněny vstupovat se souhlasem zaměstnance do míst výkonu práce.
(4) Oprávnění kontrolovat, zda cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou
osobu na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy a zda ji vykonává v souladu
s vydaným povolením k zaměstnání, zelenou zaměstnaneckou kartou nebo modrou kartou,
jsou-li podle tohoto zákona vyžadovány, mají rovněž celní úřady. Celní úřady jsou oprávněny
kontrolovat i to, zda zaměstnavatelé plní oznamovací povinnosti podle § 87 a 88. Pro účely
kontroly podle věty první a druhé poskytuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový
přístup celním úřadům informaci o povoleních k zaměstnání vydaných Úřadem práce a o
písemných informacích týkajících se cizinců, občanů Evropské unie a jejich rodinných
příslušníků (§ 3 odst. 2) a rodinných příslušníků občanů České republiky uvedených v § 3
odst. 3, občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků (§ 3 odst. 2) a rodinných
příslušníků občanů České republiky uvedených v § 3 odst. 3, a to v rozsahu uvedeném v § 87,
88 a § 92 odst. 3. Celní úřad informuje o provedených kontrolách příslušný oblastní
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inspektorát práce, a v případě zjištění nedostatků předává tomuto oblastnímu inspektorátu
podklady pro zahájení správního řízení o uložení pokuty.
(5) Oprávnění kontrolovat, zda rekvalifikační zařízení uvedené v § 108 odst. 2 písm. a)
realizuje akreditovaný vzdělávací program v souladu s udělenou akreditací, má Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy. Postup při provádění této kontroly se řídí zvláštním právním
předpisem63).
(6) Kontrolní oprávnění jiných orgánů podle zvláštních právních předpisů tím nejsou
dotčena.
***
§ 145
Záměr zaměstnávat cizince na více místech výkonu práce projedná a povolení k
zaměstnání pro více míst výkonu práce vydá Úřad práce po vyjádření krajské pobočky Úřadu
práce, v jejímž územním obvodu má být zaměstnání vykonáváno.
§ 145
V případě, že cizinec má být zaměstnáván na více místech výkonu práce, krajská
pobočka Úřadu práce projedná jeho zaměstnávání s krajskou pobočkou Úřadu práce,
v jejímž územním obvodu má být zaměstnání rovněž vykonáváno, a rozhodne o povolení
k zaměstnání pro více míst výkonu práce.
***
§ 147c
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu a Úřadu
práce pro výkon státní správy na úseku zaměstnanosti
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců,
d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo,
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a
stát, kde se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky,
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o
prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
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(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví a jeho změna,
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území k
narození došlo,
e) rodné číslo a jeho změny,
f) státní občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo opatrovníka; v
případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné číslo,
jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
k) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,
l) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
m) rodné číslo dítěte,
n) u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a nové
rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí
právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum,
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví a jeho změna,
d) místo a stát narození,
e) rodné číslo a jeho změny,
f) státní občanství,
g) druh a adresa místa pobytu,
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu, zaměstnanecké karty nebo modré karty,
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
j) omezení svéprávnosti,
k) správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
l) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela,
rodné číslo nebo datum narození,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a jeho rodné číslo; v
případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce
nebo opatrovníka, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů
nebo jiný zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě
jména, příjmení a datum narození,
o) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
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p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
r) u osvojení dítěte, které je cizincem, původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení
dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla
osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení
osvojení dítěte,
s) jméno, popřípadě jména, a příjmení
1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince,
2. nezletilého cizince, který byl cizinci, nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného
orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem nebo jeho manželem
osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec, který je
obyvatelem,
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe
nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo
dítětem, kteří jsou obyvateli,
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii
nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5. rodiče nezletilého cizince a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno
rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
t) údaje o zaměstnavateli, pracovním zařazení a místě výkonu práce držitele
zaměstnanecké karty nebo modré karty.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) den, měsíc a rok narození,
c) místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození,
d) rodné číslo a jeho změny.
(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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ČÁST TŘETÍ
Platné znění § 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona
č. 379/2007 Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 366/2011 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn
§3
Okruh oprávněných osob
(1) Dávky státní sociální podpory náleží při splnění dále stanovených podmínek pouze
fyzické osobě (dále jen "osoba"), jestliže osoba a osoby společně s ní posuzované
a) jsou na území České republiky hlášeny k trvalému pobytu podle zvláštního právního
předpisu1c), jde-li o státní občany České republiky, nebo
b) mají na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního předpisu1d), jde-li o
cizince,
podmínkou je, že mají na území České republiky bydliště
(2) Dávky státní sociální podpory dále náleží podle odstavce 1 i v případě, kdy osoba a
osoby společně s ní posuzované nemají na území České republiky trvalý pobyt podle
zvláštního právního předpisu1d), pokud jsou
a) cizinci hlášenými na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního
předpisu1e), s výjimkou žadatelů o udělení mezinárodní ochrany ubytovaných v
pobytovém středisku Ministerstva vnitra, a to ode dne, kterým uplynulo 365 dnů ode dne
hlášení,
b) cizinci narozenými na území České republiky a hlášenými na území České republiky k
pobytu podle zvláštního právního předpisu1e), s výjimkou žadatelů o udělení mezinárodní
ochrany ubytovaných v pobytovém středisku Ministerstva vnitra, do 1 roku jejich věku,
c) nezletilými cizinci svěřenými na území České republiky do péče nahrazující péči rodičů
nebo do ústavní péče,
d) cizinci, kteří jsou držiteli povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením
dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského
státu Evropské unie a bylo jim vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České
republiky podle zvláštního právního předpisu1f),
e) rodinnými příslušníky cizince uvedeného v písmenu d), kterým bylo vydáno povolení k
dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu1f),
f) cizinci, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za
účelem vědeckého výzkumu podle zvláštního právního předpisu1g),
g) cizinci, kterým byla udělena doplňková ochrana1h),
h) cizinci, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky
za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle zvláštního právního
předpisu56),
i) cizinci, kterým byla vydána zaměstnanecká karta podle zvláštního právního
předpisu66),
j) cizinci zaměstnanými na území České republiky 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),
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k) rodinnými příslušníky68) cizinců uvedených v písmenech f), h), i) a j), pokud jim bylo
vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního
právního předpisu67),
podmínkou je, že mají na území České republiky bydliště.
(3) Co se rozumí bydlištěm, stanoví zákon o pomoci v hmotné nouzi57).
(4) Ministerstvo práce a sociálních věcí může v odůvodněných případech prominout
podmínku trvalého pobytu.
____________________
1) Nařízení Rady EEC 1408/71 z 14. června 1971 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby
zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství.
Nařízení Rady EEC 574/72 z 21. března 1972 stanovující postup provádění Nařízení EEC 1408/71 o aplikaci
soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné
příslušníky pohybující se v rámci Společenství. Nařízení Rady EEC 1612/68 z 15. října 1968 o volném
pohybu pracovníků v rámci Společenství.
1b) Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů.
1c) § 10 a 10a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 68/2006 Sb. a
zákona č. 342/2006 Sb.
1d)

§ 76 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb.§ 66 až 68 zákona č. 326/1999 Sb., o
pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 161/2006 Sb.,
zákona č. 165/2006 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb.§ 87g a 87h zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č.
161/2006 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb.

1e)

§ 77 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění zákona č. 2/2002 Sb. a zákona č. 350/2005 Sb.§ 93 zákona č. 326/1999
Sb., ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb. a zákona č. 61/2006 Sb.

1f)

§ 42c zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 161/2006 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb.

1g)

§ 42f zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 379/2007 Sb.

1h)

§ 14a a 14b zákona č. 325/1999 Sb., ve znění zákona č. 2/2002 Sb.

56)

§ 42i zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 427/2010 Sb.

57)

§ 5 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., ve znění zákona č. 366/2011 Sb.

66)

§ 42g zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

67)

§ 42 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

68)

§ 42a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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ČÁST ČTVRTÁ
Platné znění částí zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č.
217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb.,
zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č.
350/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb.,
zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č.
379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,
zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.
281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 9/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
zákona č. 103/2013 Sb. a zákona č. 105/2013 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§ 46a
(1) Ministerstvo rozhodne o povinnosti žadatele o udělení mezinárodní ochrany, s
výjimkou žadatele, kterým je nezletilá osoba bez doprovodu, rodič nebo rodina s nezletilými
či zletilými zdravotně postiženými dětmi, osoba s vážným zdravotním postižením, těhotná
žena nebo osoba, která byla mučena, znásilněna nebo podrobena jiným vážným formám
psychického, fyzického či sexuálního násilí, setrvat v přijímacím středisku nebo v zařízení pro
zajištění cizinců3) až do vycestování, maximálně však po dobu 120 dní, jestliže
a) nebyla spolehlivě zjištěna totožnost žadatele,
b) žadatel se prokazuje padělanými nebo pozměněnými doklady totožnosti, nebo
c) je důvodné se domnívat, že by žadatel mohl představovat nebezpečí pro bezpečnost státu
nebo veřejný pořádek,
není-li takový postup v rozporu s mezinárodními závazky České republiky.
(2) Jde-li o cizince, který je zajištěn podle zvláštního právního předpisu4) a který učinil
prohlášení o mezinárodní ochraně v přijímacím středisku nebo v zařízení pro zajištění cizinců,
rozhodne ministerstvo podle odstavce 1 do 5 dnů ode dne učinění prohlášení o mezinárodní
ochraně cizincem.
(3) Rozhodnutí ministerstva podle odstavce 1 nabývá právní moci doručením.
(4) Proti rozhodnutí ministerstva podle odstavce 1 lze podat ve lhůtě 30 dnů ode dne
doručení rozhodnutí žalobu; podání žaloby nemá odkladný účinek.
(5) Ministerstvo po dobu platnosti rozhodnutí podle odstavce 1 zkoumá, zda důvody
setrvání žadatele v přijímacím středisku trvají. Ministerstvo při vydání rozhodnutí podle
odstavce 1 žadatele poučí o jeho právu požádat o přezkoumání důvodů setrvání v přijímacím
středisku, a to po uplynutí jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
ministerstva nebo, podal-li proti tomuto rozhodnutí žalobu, ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o žalobě.
(6) K řízení o žalobě je místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu je žadatel o udělení
mezinárodní ochrany v den podání žaloby hlášen k pobytu. Žaloba proti rozhodnutí
ministerstva podle odstavce 1 se podává jeho prostřednictvím nebo u příslušného soudu. V
případě, že je žaloba podána prostřednictvím ministerstva, ministerstvo předloží soudu
žalobu, vyjádření k žalobě a správní spis do 5 dnů ode dne doručení žaloby. V případě, že je
žaloba podána u příslušného soudu, vyžádá si soud správní spis. Ministerstvo předloží soudu
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vyjádření k žalobě a správní spis do 5 dnů. Zároveň ministerstvo své vyjádření k žalobě
doručí žadateli o udělení mezinárodní ochrany. O žalobě soud rozhodne do 7 pracovních dní
ode dne doručení správního spisu soudu. Soud nařídí k projednání věci jednání, navrhne-li to
účastník řízení nejpozději do 5 dnů ode dne podání žaloby nebo je-li to nezbytné. O tom musí
být žadatel o udělení mezinárodní ochrany v rozhodnutí ministerstva poučen. Rozhodne-li
soud o zrušení napadeného rozhodnutí, doručí rozsudek účastníkům řízení bezprostředně po
vyhlášení rozsudku při jednání, nebo bylo-li rozhodováno bez nařízení jednání, doručí soud
rozsudek účastníkům řízení do 24 hodin od jeho vydání. Rozhodne-li soud o zrušení
napadeného rozhodnutí a ministerstvo nevydá nové rozhodnutí do 3 dnů od právní moci
rozsudku, žadateli o udělení mezinárodní ochrany se bez zbytečného odkladu umožní opustit
přijímací středisko. Rozhodne-li soud o zrušení napadeného rozhodnutí, ministerstvo
žadateli o udělení mezinárodní ochrany bez zbytečného odkladu umožní opustit
přijímací středisko.
(7) Na žadatele o udělení mezinárodní ochrany podle odstavce 1 se § 46 odst. 5 použije
obdobně.
(8) Cizinec, povinně setrvávající v přijímacím středisku nebo v zařízení pro zajištění
cizinců3) podle odstavce 1, v době nabytí právní moci rozhodnutí krajského soudu o žalobě
proti rozhodnutí ministerstva, jímž se
a) mezinárodní ochrana neuděluje či ji udělit nelze,
b) žádost o udělení mezinárodní ochrany zamítá jako zjevně nedůvodná, nebo
c) řízení o udělení mezinárodní ochrany zastavuje,
má právo, nezrušil-li soud rozhodnutí ministerstva, do 15 dnů ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí soudu podat kasační stížnost. Ustanovení § 32 odst. 5 v tomto případě neplatí.
(9) Cizinec, který nepodal nebo se výslovně zřekl práva podat kasační stížnost podle
odstavce 8 nebo kasační stížnosti nebyl soudem přiznán odkladný účinek, je povinen z území
vycestovat neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí krajského soudu
o žalobě nebo ode dne právní moci rozhodnutí, jímž se kasační stížnosti nepřiznává odkladný
účinek.
(10) Podal-li cizinec ve lhůtě podle odstavce 8 kasační stížnost a požádal-li současně o
přiznání odkladného účinku této stížnosti, není povinen vycestovat z území do rozhodnutí
soudu o odkladném účinku kasační stížnosti.
§ 73
Řízení v přijímacím středisku na mezinárodním letišti
(1) Cizince, který učinil prohlášení o mezinárodní ochraně v tranzitním prostoru
mezinárodního letiště, policie předá, nejsou-li splněny důvody pro zajištění cizince podle
zvláštního právního předpisu4), do přijímacího střediska na mezinárodním letišti.
(2) Za přijímací středisko na mezinárodním letišti se považuje i středisko na jiném
mezinárodním letišti nebo jiné azylové zařízení určené ministerstvem, nelze-li z důvodů
bezpečnostních, hygienických, kapacitních či jiných obdobně závažných důvodů cizince
umístit do přijímacího střediska na mezinárodním letišti, v jehož tranzitním prostoru učinil
prohlášení o mezinárodní ochraně.
69

(3) Předává-li policie cizince do přijímacího střediska podle odstavce 2, je oprávněna po
dobu přepravy omezit osobní svobodu a svobodu pohybu cizince,
(4) Ministerstvo o žádosti o udělení mezinárodní ochrany vydá rozhodnutí nejpozději do 4
týdnů ode dne učinění prohlášení o mezinárodní ochraně cizincem. Nerozhodne-li
ministerstvo v uvedené lhůtě, umožní cizinci vstup na území bez rozhodnutí a dopraví jej do
azylového zařízení na území. Do pěti dnů ode dne učinění prohlášení o mezinárodní ochraně
cizincem ministerstvo rozhodne, zda cizinci povolí vstup na území. Vstup na území nepovolí
cizinci,
a) u něhož nebyla spolehlivě zjištěna totožnost,
b) který se prokazuje padělanými nebo pozměněnými doklady totožnosti, nebo
c) u něhož se lze důvodně domnívat, že by mohl představovat nebezpečí pro bezpečnost státu,
veřejné zdraví či veřejný pořádek.
5) Proti rozhodnutí ministerstva o nepovolení vstupu na území lze podat žalobu do 30 dnů
ode dne doručení rozhodnutí; podání žaloby nemá odkladný účinek. Žaloba proti rozhodnutí
ministerstva se podává jeho prostřednictvím nebo u příslušného soudu. V případě, že je žaloba
podána prostřednictvím ministerstva, ministerstvo předloží soudu žalobu, vyjádření k žalobě a
správní spis do 5 dnů ode dne doručení žaloby. V případě, že je žaloba podána u příslušného
soudu, vyžádá si soud správní spis. Ministerstvo předloží soudu vyjádření k žalobě a správní
spis do 5 dnů. Zároveň ministerstvo své vyjádření k žalobě doručí cizinci. O žalobě soud
rozhodne do 7 pracovních dní ode dne doručení správního spisu soudu. Soud nařídí k
projednání věci jednání, navrhne-li to účastník řízení nejpozději do 5 dnů ode dne podání
žaloby nebo je-li to nezbytné. O tom musí být cizinec v rozhodnutí ministerstva poučen.
Rozhodne-li soud o zrušení napadeného rozhodnutí, doručí rozsudek účastníkům řízení
bezprostředně po vyhlášení rozsudku při jednání, nebo bylo-li rozhodováno bez nařízení
jednání, doručí soud rozsudek účastníkům řízení do 24 hodin od jeho vydání. Rozhodne-li
soud o zrušení napadeného rozhodnutí a ministerstvo nevydá nové rozhodnutí do 3 dnů od
právní moci rozsudku, cizinci se bez zbytečného odkladu umožní vstup na území a
ministerstvo jej dopraví do azylového zařízení na území. Rozhodne-li soud o zrušení
napadeného rozhodnutí, ministerstvo cizinci bez zbytečného odkladu umožní vstup na
území a dopraví ho do azylového zařízení na území.
(6) Cizinec je oprávněn požádat o povolení vstupu na území po uplynutí 1 měsíce od
nabytí právní moci rozhodnutí ministerstva vydaného v téže věci podle odstavce 4 nebo
rozhodnutí soudu o žalobě podané proti takovému rozhodnutí. Ministerstvo zkoumá, zda
trvají důvody, pro které nebyl cizinci vstup na území povolen.
(7) Ministerstvo rozhodne o povolení vstupu na území cizinci, který učinil prohlášení o
mezinárodní ochraně v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, a dopraví jej do přijímacího
střediska na území, jedná- -li se o nezletilou osobu bez doprovodu, o rodiče nebo rodinu s
nezletilými či zletilými zdravotně postiženými dětmi nebo o cizince s vážným zdravotním
postižením, o těhotnou ženu, o osobu, která byla mučena, znásilněna nebo podrobena jiným
formám psychického, fyzického či sexuálního násilí.
(8) Cizinec, který je umístěn v přijímacím středisku na mezinárodním letišti v době nabytí
právní moci rozhodnutí krajského soudu o žalobě proti rozhodnutí ministerstva, jímž se
a) mezinárodní ochrana neuděluje či ji udělit nelze,
b) žádost o udělení mezinárodní ochrany zamítá jako zjevně nedůvodná, nebo
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c) řízení o udělení mezinárodní ochrany zastavuje, je povinen, nezrušil-li soud rozhodnutí
ministerstva, nejpozději do 30 dnů vycestovat mimo území. Ustanovení § 32 odst. 5 pro
řízení v přijímacím středisku na mezinárodním letišti neplatí.
(9) Doba pobytu cizince v přijímacím středisku na mezinárodním letišti nesmí být delší než
120 dnů ode dne učinění prohlášení o mezinárodní ochraně cizincem. Nerozhodne-li soud o
žalobě proti rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany v této lhůtě, umožní
ministerstvo cizinci vstup na území bez rozhodnutí a dopraví jej do azylového zařízení na
území. Uvedená lhůta může být prodloužena jen z důvodu vycestování cizince podle odstavce
8.
(10) Ministerstvo poučí cizince při přijetí do přijímacího střediska na letišti o skutečnosti,
že podáním žádosti o udělení mezinárodní ochrany mu nevzniká právo na vstup na území a
pokud trvá na podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany, bude povinen, nerozhodne-li
ministerstvo jinak, po dobu řízení o jeho žádosti, nejdéle však po dobu 120 dnů ode dne
učinění prohlášení o mezinárodní ochraně, setrvat v přijímacím středisku na mezinárodním
letišti. Současně ministerstvo cizince poučí o právu proti rozhodnutí o nevpuštění na území
podat žalobu a případně požádat podle odstavce 6 o povolení vstupu na území.
(11) Pobyt cizince v přijímacím středisku na mezinárodním letišti, jeho přemístění do
jiného přijímacího střediska na mezinárodním letišti nebo jeho přemístění do jiného
azylového zařízení podle odstavce 2 a pobyt v něm se nepovažují za vstup a pobyt na území.
Na pobyt cizince v azylových zařízeních podle věty první se § 46 odst. 2 a 5 vztahuje
obdobně.
(12) Vnější ostrahu jiného azylového zařízení určeného ministerstvem podle odstavce 2
provádí policie.
(13) Cizince, který požádal o dobrovolnou repatriaci (§ 54a) v přijímacím středisku na
mezinárodním letišti, nebo který je z tohoto střediska povinen vycestovat, policie dopraví na
hraniční přechod.
____________________
4) Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9b) § 56 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., ve znění zákona č. 165/2002 Sb.

71

ČÁST PÁTÁ
Platné znění části zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků
jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve
znění zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 588/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 52/2012 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn
§1
Předmět a účel zákona
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje postup
správních úřadů, profesních komor a veřejnoprávních zaměstnavatelů (§ 37 odst. 1) při
uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti vyžadované pro výkon regulované činnosti
na území České republiky, pokud byla odborná kvalifikace získána nebo tato činnost byla
vykonávána v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody
o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci osobami uvedenými
v odstavci 2.
(2) Podle tohoto zákona se uznává odborná kvalifikace a jiná způsobilost
a) státního příslušníka členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody
o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen „členský
stát“),
b) osoby s trvalým pobytem na území České republiky,
c) rodinného příslušníka osoby uvedené v písmenu a) nebo b)2),
d) státního příslušníka jiného než členského státu, bylo-li mu v České republice nebo jiném
členském státě přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské
unii2a),
e) státního příslušníka jiného než členského státu, byl-li mu na území České republiky nebo
jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu2b),
f) rodinného příslušníka osoby uvedené v písmenu d) nebo e), byl-li mu povolen
dlouhodobý pobyt na území České republiky2c),
g) osoby, které byl na území České republiky udělen azyl nebo doplňková ochrana, nebo
jejího rodinného příslušníka, byl-li mu povolen dlouhodobý pobyt na území České
republiky2d),
h) státního příslušníka jiného než členského státu, byl-li mu na území České republiky nebo
jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem studia, výměnných pobytů
žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby2e),
i) státního příslušníka jiného než členského státu, který je obětí obchodování s lidmi nebo
obdržel pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a který spolupracuje s příslušnými
orgány, byl-li mu na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie
povolen pobyt za tímto účelem2f),
j) držitele modré karty Evropské unie20),
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j) žadatele o vydání modré karty Evropské unie20) nebo držitele této karty, žadatele o
vydání zaměstnanecké karty21) nebo držitele této karty anebo držitele povolení
k dlouhodobému pobytu na území České republiky vydaného za jiným účelem než
zaměstnání, který je na území zaměstnán,
(dále jen „uchazeč“).
(3) Ustanovení tohoto zákona se použijí, pokud ustanovení zvláštního zákona
neupravují problematiku uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro výkon
regulované činnosti jinak. Tím není dotčen dočasný nebo příležitostný výkon regulované
činnosti podle hlavy VIII tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů2g).
(4) Ustanovení hlavy VIII se nepoužijí v případě investičního zprostředkovatele2i).
____________________
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací.
Čl. 39, 43 a 49 Smlouvy o založení Evropského společenství.
2) Čl. 23 a čl. 24 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu
občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o
změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS,
75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.
2a) Čl. 11 odst. 1 písm. a) a c) a čl. 21 odst. 1 směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním
postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty.
2b) Čl. 12 písm. a) směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních
příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu.
2c) Čl. 14 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny; § 13 a
14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.
2d) Čl. 23, čl. 26 odst. 1 a 3 a čl. 27 odst. 3 směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních
normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat
o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu
poskytnuté ochrany.
2e) Čl. 17 odst. 1 směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních
příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo
dobrovolné služby.
2f) Čl. 11 odst. 1 směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro státní příslušníky
třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a
kteří spolupracují s příslušnými orgány.
2g) Část sedmá zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a
specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění
pozdějších předpisů.
Hlava VII zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších
předpisů.
2i) § 29 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
20) Čl. 14 odst. 1 písm. d) a čl. 14 odst. 4 Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro
vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
20)

Čl. 14 odst. 1 písm. d) a čl. 14 odst. 4 Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách
pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího
vysokou kvalifikaci.
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§ 42i zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
21)
Čl. 12 odst. 1 písm. d) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o
jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu
pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně
pobývajících v některém členském státě.
§ 42g zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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ČÁST ŠESTÁ
Platné znění položky 162 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění zákona č. 382/2008 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb., s vyznačením navrhovaných změn
Položka 162
Přijetí žádosti
a) o vydání povolení k pobytu
b) o vydání povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem zaměstnání na území
České republiky ve zvláštních
případech (zelená karta)
nebo povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem výkonu zaměstnání
vyžadujícího vysokou kvalifikaci
(modrá karta)

c) o povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem společného soužití rodiny
s cizincem, kterému bylo vydáno povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem
zaměstnání na území České republiky
ve zvláštních případech (zelená karta)
nebo povolení k dlouhodobému pobytu za
účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího
vysokou kvalifikaci
(modrá karta)
d) o vystavení výpisu z evidence
Rejstříku trestů

Kč

500

Kč

1 000

Kč

1 000

Kč

200

Osvobození
1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen občan členského státu
Evropské unie, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, a občan státu,
který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a jeho rodinní
příslušníci, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost.
2. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání
povolení k dlouhodobému pobytu, vydává-li toto povolení Ministerstvo zahraničních věcí.
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Položka 162
Přijetí žádosti
a) o vydání povolení k pobytu
Kč

500

Kč

1 000

Kč

200

b) o vydání
zaměstnanecké
karty
nebo
povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání
vyžadujícího vysokou kvalifikaci (modrá karta)
c) o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů

Osvobození
1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen občan členského
státu Evropské unie, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, a
občan státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, a jeho
rodinní příslušníci, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost.
2. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o
vydání povolení k dlouhodobému pobytu, vydává-li toto povolení Ministerstvo
zahraničních věcí.
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ČÁST SEDMÁ
Platné znění části zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona
č. 313/2013 Sb., s vyznačením navrhovaných změn
§4
Okruh oprávněných osob
(1) Nárok na příspěvek na péči má při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně
a) osoba, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu podle zvláštního
právního předpisu2), jde-li o státního občana České republiky,
b) cizinec, který má na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního
předpisu3),
c) cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením
dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii na území jiného členského státu
Evropské unie, pokud mu bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České
republiky podle zvláštního právního předpisu4),
d) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu a), pokud mu bylo vydáno povolení
k přechodnému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu3),
e) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu b), pokud mu bylo vydáno povolení k
dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu3),
f) cizinec, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky
za účelem vědeckého výzkumu podle zvláštního právního předpisu5),
g) osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana formou doplňkové ochrany podle
zvláštního právního předpisu6),
h) cizinec, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky
za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle zvláštního právního
předpisu7),
i) cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tento nárok zaručuje
mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu České republiky,
j) osoba, které nárok vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské unie54),
k) cizinec, kterému byla vydána zaměstnanecká karta podle zvláštního právního
předpisu59),
l) cizinec, který je zaměstnán nebo již byl zaměstnán na území České republiky
alespoň po dobu 6 měsíců a je v evidenci uchazečů o zaměstnání60), pokud mu bylo
vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního
právního předpisu61),
m) rodinný příslušník62) osob uvedených v písmenech f), h), k) a l), pokud mu bylo
vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního
právního předpisu61),
a to, pokud má bydliště na území České republiky, s výjimkou osob uvedených v písmenu j);
co se rozumí bydlištěm, stanoví zákon o pomoci v hmotné nouzi49).
(2) Sociální služby se při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně poskytují
a) osobám uvedeným v odstavci 1; podmínka bydliště na území České republiky zde
neplatí,
b) občanovi členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k
pobytu podle zvláštního právního předpisu3) po dobu delší než 3 měsíce,
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c)

rodinnému příslušníkovi občana členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území
České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu3) po dobu delší než 3
měsíce.
Sociální služby uvedené v § 37, 57, 60 a 69 se poskytují také osobě, která je obětí
trestného činu obchodování s lidmi nebo zavlečení54).
(3) Sociální služby uvedené v § 57, 59 až 63 a 69 se při splnění podmínek stanovených
v tomto zákoně poskytují také osobě, která není uvedena v odstavci 2, pokud oprávněně
pobývá na území České republiky podle zvláštního právního předpisu3). Sociální služby
uvedené v § 37, 57, 60 a 69 se poskytují také osobě, která je obětí trestného činu obchodování s
lidmi nebo trestného činu zavlečení48).
---------------------------2)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci
obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
3)
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 42c
zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5)
§ 42f zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6) § 14a
a 14b zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7)
§ 42i zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
48)
§ 168 a 172 trestního zákoníku.
49)
§ 5 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
54)
§ 168 a 172 trestního zákoníku.
59)
§ 42g zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
60)
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
61)
§ 42 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
62)
§ 42a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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ČÁST OSMÁ
Platné znění části zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,
zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007
Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb.,
zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008
Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb.,
zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011
Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb.,
zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb. a zákona č. 155/2013 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn
§ 48
(1) Pracovní poměr může být rozvázán jen
a) dohodou,
b) výpovědí,
c) okamžitým zrušením,
d) zrušením ve zkušební době.
(2) Pracovní poměr na dobu určitou končí také uplynutím sjednané doby.
(3) Pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti, pokud k jeho
skončení nedošlo již jiným způsobem, končí
a) dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území České republiky podle vykonatelného
rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu,
b) dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto osobám trest vyhoštění z území
České republiky,
c) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání 20), zaměstnanecká
karta nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání
vyžadujícího vysokou kvalifikaci.
(4) Pracovní poměr zaniká smrtí zaměstnance. Zánik pracovního poměru v případě
smrti zaměstnavatele, který je fyzickou osobou, upravuje § 342 odst. 1.
____________________
20)

§ 89 až 101 zákona o zaměstnanosti.

20a)

§ 42g a 42i zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 382/2008 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb.
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Rozdílová tabulka 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
Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

Navrhovaný právní předpis
Ustanovení
Obsah
(část, §, odst.
písm., apod)
§ 30 odst. 1

§ 42c odst. 4
věta první

(1) Vízum k pobytu nad 90 dnů
uděluje ministerstvo na žádost
cizince, který hodlá pobývat na
území za účelem vyžadujícím
pobyt na území delší než 3
měsíce. Vízum k pobytu nad
90 dnů nelze udělit za účelem
zaměstnání.
K žádosti o vydání povolení
k dlouhodobému pobytu za
účelem zaměstnání je žadatel
povinen předložit pracovní
smlouvu, dohodu o pracovní
činnosti, dohodu o provedení
práce nebo smlouvu o
smlouvě budoucí, v níž se
strany zavazují v ujednané
lhůtě
uzavřít
základní
pracovněprávní vztah, a
náležitosti uvedené v § 31
odst. 1 písm. a), d) a e).

Celex č.

32011L0098

32003L0109

1

Odpovídající předpis EU
Ustanovení
Obsah
(čl., odst.,
písm., bod.,
apod.)
Čl. 3 odst. 4 4. Kapitola II se nepoužije na státní
příslušníky třetích zemí, kteří jsou
oprávněni k výkonu práce na základě
víza.

Čl. 14 odst.
2

2. Dlouhodobě pobývající rezident
může pobývat na území druhého
členského státu z těchto důvodů:
a) zaměstnání nebo samostatná
výdělečná činnost;
b) studium nebo odborné vzdělání;
c) jiné důvody.

§ 42g odst. 1

(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. 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).

32011L0098

Čl. 2
písm. c)

Čl. 2 písm. c)
„jednotným povolením“ povolení k
pobytu vydané orgány členského
státu, které umožňuje státnímu
příslušníkovi třetí země oprávněně
pobývat na jeho území za účelem
výkonu práce;

32002R1030

nově
vložený čl.
4a a 4b

Čl. 4a
Jednotný vzor povolení k pobytu
zahrnuje
paměťové
médium
obsahující zobrazení obličeje a dva
otisky prstů držitele povolení v
interoperabilním formátu. Údaje
musí být zabezpečeny a paměťové
médium musí mít dostatečnou
kapacitu a schopnost zaručit úplnost,
pravost a důvěrnost údajů.

49)

Směrnice
Evropského
parlamentu a Rady 2011/98/EU
ze dne 13. prosince 2011
o
jednotném
postupu
vyřizování žádostí o jednotné
povolení k pobytu a práci na
území členského státu pro
státní příslušníky třetích zemí a
o společném souboru práv
pracovníků ze třetích zemí
oprávněně pobývajících v
některém členském státě.

§ 44 odst. 1
(nová
věta
druhá)

Cizinec, který podal žádost o
vydání
povolení
k
dlouhodobému pobytu na
území ministerstvu a splňuje
podmínky
pro
vydání
povolení k dlouhodobému
pobytu, je povinen se na
výzvu osobně dostavit ke
zpracování údajů nezbytných
pro vydání průkazu o
povolení k pobytu, a to
včetně
pořízení
biometrických údajů cizince
a jeho podpisu, který je
určen
k jeho
dalšímu
digitálnímu
zpracování;
podpis se nepořídí, pokud
cizinci v jeho provedení brání
těžko překonatelná překážka.

32008R0380

Čl. 4b
Pro účely tohoto nařízení členské
státy získávají od státních příslušníků
třetích
zemí
biometrické
identifikátory, […].
Postup získávání se stanoví v souladu
s vnitrostátními postupy a se
zárukami stanovenými v Úmluvě o
ochraně lidských práv a základních
svobod a v Úmluvě OSN o právech

2

dítěte.
[…].“
§ 104 odst. 1
a2

(1) Letecký dopravce nesmí z
území státu, který není
smluvním státem, na území
dopravit cizince, který nemá
cestovní doklad nebo vízum,
je-li vzhledem k účelu a cíli
cesty potřebné nebo je-li
podmínkou
pobytu
v
tranzitním
prostoru
mezinárodního
letiště
na
území.

42000A0922(0
2)

Čl. 26

(2)
Provozovatel
vodní
dopravy a provozovatel na
pravidelných
autobusových
linkách nesmí z území státu,
který není smluvním státem,
na území dopravit cizince,
který nemá cestovní doklad
nebo vízum, je-li vzhledem k
účelu a cíli cesty potřebné.

1. S výhradou závazků, které pro ně
vyplývají ze Ženevské úmluvy o
právním postavení uprchlíků ze dne
28. července 1951 ve znění
Newyorského protokolu ze dne 31.
ledna l967, se smluvní strany
zavazují, že do svých vnitrostátních
právních předpisů zahrnou tato
pravidla:
a) Je-li cizinci odepřen vstup na
území jedné ze smluvních stran, je
dopravce, který dopravil cizince
vzdušnou, námořní nebo pozemní
cestou na vnější hranici, povinen
znovu se ho neprodleně ujmout. Na
žádost orgánů provádějících ochranu
hranic musí dopravce dopravit
cizince do třetího státu, ze kterého jej
přepravil, do třetího státu, který
vystavil cestovní doklad, se kterým
cizinec cestoval, nebo do kteréhokoli
třetího státu, ve kterém je zaručeno
jeho přijetí.
b) Dopravce je povinen přijmout
všechna opatření nezbytná k tomu,
aby
se
ujistil,
že
cizinec
přepravovaný
vzdušnou
nebo
námořní cestou má cestovní doklady
požadované pro vstup na území
smluvních stran.
2. S výhradou závazků vyplývajících
ze Ženevské úmluvy o právním
postavení uprchlíků ze dne 28.
července
1951
ve
znění
Newyorského protokolu ze dne 31.
ledna l967 a v souladu se svým
ústavním právem se smluvní strany
zavazují, že zavedou sankce proti
dopravcům, kteří vzdušnou nebo
námořní cestou přepraví ze třetího
státu na jejich území cizince, kteří
nemají náležité cestovní doklady.
3. Ustanovení odst. 1 písm. b) a
odstavce 2 se použijí pro dopravce,
kteří přepravují skupiny osob na
mezinárodních
pravidelných
autobusových linkách, s výjimkou
pohraničního styku.

32006R0562

čl. 20

Překračování vnitřních hranic
Vnitřní

3

hranice

lze

překročit

v

jakémkoliv místě, aniž by se
prováděla hraniční kontrola osob bez
ohledu na jejich státní příslušnost.
§ 117b odst.
4

(4) Ministerstvo vyznačí do
průkazu o povolení k pobytu
údaj o přístupu na trh práce;
to neplatí, jde-li o držitele
modré karty, povolení k
dlouhodobému
pobytu
rezidenta jiného členského
státu Evropské unie nebo
povolení k trvalému pobytu.

32011L0098

Čl. 7

Čl. 7
1. Při vyd

§ 157 odst. 7

(7) Za správní delikt se uloží
pokuta
a) do 100 000 Kč za každého
cizince, jde-li o správní
delikt podle odstavce 1
nebo 2 a cizinec byl
dopraven
z území
smluvního státu,
ba) od 100 000 Kč do 500 000
Kč za každého cizince,
jde-li o správní delikt
podle odstavce 1 nebo 2 a
cizinec byl dopraven z
území státu, který není
smluvním státem, anebo
jde-li o správní delikt
podle odstavce 3,
cb) do 50 000 Kč, jde-li o
správní
delikt
podle
odstavce 4, 5 nebo 6.

42000A0922(0
2)

Čl. 26

1. S výhradou závazků, které pro ně
vyplývají ze Ženevské úmluvy o
právním postavení uprchlíků ze dne
28. července 1951 ve znění
Newyorského protokolu ze dne 31.
ledna l967, se smluvní strany
zavazují, že do svých vnitrostátních
právních předpisů zahrnou tato
pravidla:
a) Je-li cizinci odepřen vstup na
území jedné ze smluvních stran, je
dopravce, který dopravil cizince
vzdušnou, námořní nebo pozemní
cestou na vnější hranici, povinen
znovu se ho neprodleně ujmout. Na
žádost orgánů provádějících ochranu
hranic musí dopravce dopravit
cizince do třetího státu, ze kterého jej
přepravil, do třetího státu, který
vystavil cestovní doklad, se kterým
cizinec cestoval, nebo do kteréhokoli
třetího státu, ve kterém je zaručeno
jeho přijetí.
b) Dopravce je povinen přijmout
všechna opatření nezbytná k tomu,
aby
se
ujistil,
že
cizinec
přepravovaný
vzdušnou
nebo
námořní cestou má cestovní doklady
požadované pro vstup na území
smluvních stran.
2. S výhradou závazků vyplývajících
ze Ženevské úmluvy o právním
postavení uprchlíků ze dne 28.
července
1951
ve
znění
Newyorského protokolu ze dne 31.
ledna l967 a v souladu se svým
ústavním právem se smluvní strany
zavazují, že zavedou sankce proti
dopravcům, kteří vzdušnou nebo
námořní cestou přepraví ze třetího
státu na jejich území cizince, kteří
nemají náležité cestovní doklady.
3. Ustanovení odst. 1 písm. b) a

4

odstavce 2 se použijí pro dopravce,
kteří přepravují skupiny osob na
mezinárodních
pravidelných
autobusových linkách, s výjimkou
pohraničního styku.
32006R0562

Čl. 20

Překračování vnitřních hranic
Vnitřní hranice lze překročit v
jakémkoliv místě, aniž by se
prováděla hraniční kontrola osob bez
ohledu na jejich státní příslušnost.

§ 157a odst.
2

(2) Při určení výměry pokuty
právnické osobě se přihlédne k
závažnosti správního deliktu,
zejména ke způsobu jeho
spáchání a jeho následkům a k
okolnostem, za nichž byl
spáchán. Je-li v rozporu s § 104
odst. 1 nebo 2 dopravcem
přepraven cizinec z území
smluvního státu bez víza za
účelem
bezprostředního
vycestování
mimo
území
smluvních států, řízení o
správním deliktu se nezahájí.

42000A0922(0
2)

Čl. 26

1. S výhradou závazků, které pro ně
vyplývají ze Ženevské úmluvy o
právním postavení uprchlíků ze dne
28. července 1951 ve znění
Newyorského protokolu ze dne 31.
ledna l967, se smluvní strany
zavazují, že do svých vnitrostátních
právních předpisů zahrnou tato
pravidla:
a) Je-li cizinci odepřen vstup na
území jedné ze smluvních stran, je
dopravce, který dopravil cizince
vzdušnou, námořní nebo pozemní
cestou na vnější hranici, povinen
znovu se ho neprodleně ujmout. Na
žádost orgánů provádějících ochranu
hranic musí dopravce dopravit
cizince do třetího státu, ze kterého jej
přepravil, do třetího státu, který
vystavil cestovní doklad, se kterým
cizinec cestoval, nebo do kteréhokoli
třetího státu, ve kterém je zaručeno
jeho přijetí.
b) Dopravce je povinen přijmout
všechna opatření nezbytná k tomu,
aby
se
ujistil,
že
cizinec
přepravovaný
vzdušnou
nebo
námořní cestou má cestovní doklady
požadované pro vstup na území
smluvních stran.
2. S výhradou závazků vyplývajících
ze Ženevské úmluvy o právním
postavení uprchlíků ze dne 28.
července
1951
ve
znění
Newyorského protokolu ze dne 31.
ledna l967 a v souladu se svým
ústavním právem se smluvní strany
zavazují, že zavedou sankce proti
dopravcům, kteří vzdušnou nebo
námořní cestou přepraví ze třetího
státu na jejich území cizince, kteří
nemají náležité cestovní doklady.
3. Ustanovení odst. 1 písm. b) a
odstavce 2 se použijí pro dopravce,
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kteří přepravují skupiny osob na
mezinárodních
pravidelných
autobusových linkách, s výjimkou
pohraničního styku.
32006R0562

§ 169 odst. 1
písm. h)

§ 169 odst. 8
písm. a)

(1) Pokud nelze rozhodnutí
vydat bezodkladně, rozhodnutí
se vydá:
(…)
h)
ve lhůtě 60 dnů ode
dne podání žádosti o vydání
zaměstnanecké karty; ve
lhůtě 90 dnů ode dne podání
žádosti
o
vydání
zaměstnanecké
karty
ve
zvlášť složitých případech,
nebo pokud ministerstvo
žádalo o vydání závazného
stanoviska podle odstavce 15.

32011L0098

a)
který podal žádost o
vydání
povolení
k dlouhodobému
pobytu
nebo
prodloužení
jeho
platnosti, se ve lhůtě nebo na
výzvu podle § 44 odst. 1 nebo
§ 44a odst. 12 nedostaví na
ministerstvo ke zpracování
údajů nezbytných pro vydání
průkazu o povolení k pobytu
nebo ve lhůtě podle § 44 odst.
3 nebo § 44a odst. 13
nepřevezme
průkaz
o
povolení k pobytu, pokud
v této lhůtě nesdělí, že mu
v tomto úkonu brání důvody
nezávislé na jeho vůli,

32002R1030

Čl. 20

čl. 5 odst. 2

Překračování vnitřních hranic
Vnitřní hranice lze překročit
v jakémkoliv místě, aniž by se
prováděla hraniční kontrola osob bez
ohledu na jejich státní příslušnost.
2. Příslušný orgán rozhoduje o celé
žádosti co nejdříve, v každém
případě nejpozději do čtyř měsíců
ode dne jejího podání.
Za
mimořádných
okolností
souvisejících s obtížností posouzení
žádosti může být lhůta uvedená v
prvním pododstavci prodloužena.

32008R0380

nově
vložený čl.
4a a 4b

Pro případ, kdy rozhodnutí není
učiněno ve lhůtě stanovené v tomto
odstavci, jsou stanoveny právní
důsledky vnitrostátními právními
předpisy.
Čl. 4a
Jednotný vzor povolení k pobytu
zahrnuje
paměťové
médium
obsahující zobrazení obličeje a dva
otisky prstů držitele povolení v
interoperabilním formátu. Údaje
musí být zabezpečeny a paměťové
médium musí mít dostatečnou
kapacitu a schopnost zaručit úplnost,
pravost a důvěrnost údajů.
Čl. 4b
Pro účely tohoto nařízení členské
státy získávají od státních příslušníků
třetích
zemí
biometrické
identifikátory, […].
Postup získávání se stanoví v souladu
s vnitrostátními postupy a se
zárukami stanovenými v Úmluvě o
ochraně lidských práv a základních
svobod a v Úmluvě OSN o právech
dítěte.
[…].“
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Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Navrhovaný právní předpis
Ustanovení
Obsah
(část, §, odst.
písm., apod)
§ 37a odst. 2,
3a6

(2)
Volným
pracovním
místem
obsaditelným
držitelem
zaměstnanecké
karty se rozumí pracovní
místo, které nebylo obsazeno
do 30 dnů od jeho oznámení
krajské
pobočce
Úřadu
práce, s výjimkou pracovních
míst úředníků územních
samosprávných celků93) a
pracovních
míst
zaměstnanců,
kteří
ve
správních
úřadech
vykonávají státní správu94).
Se zařazením pracovního
místa do centrální evidence
volných pracovních míst
obsaditelných
držiteli
zaměstnanecké karty musí
zaměstnavatel udělit souhlas.

32011L0098

Odpovídající předpis EU
Ustanovení
Obsah
(čl., odst.,
písm., bod.,
apod.)
čl. 8 odst. 3 3. Žádost může být považována za
nepřípustnou z důvodu stanovení
objemu vstupů přijímaných státních
příslušníků
třetích
zemí
přicházejících za účelem výkonu
zaměstnání, a nemusí být z tohoto
důvodu zpracována.

32009L0050

čl. 6

Tato směrnice se nedotýká práva
členského státu stanovit objem
vstupů státních příslušníků třetích
zemí vstupujících na jeho území za
účelem
výkonu
zaměstnání
vyžadujícího vysokou kvalifikaci.

čl. 8 bod 2 a
5

2. Členské státy mohou před přijetím
rozhodnutí o žádosti o modrou kartu
EU a při zvažování prodloužení
platnosti nebo schválení podle čl. 12
odst. 1 a 2 během prvních dvou let
legálního zaměstnání dané osoby
jakožto držitele modré karty EU
posoudit situaci na svém trhu práce a
uplatnit své vnitrostátní postupy
týkající se požadavků na obsazení
volných pracovních míst.
Členské státy mohou ověřit, zda
dotyčné volné místo nelze obsadit
pracovní silou z dotyčného členského
státu či ze Společenství, státními
příslušníky třetích zemí oprávněně
pobývajícími v daném členském
státě, kteří jsou již součástí jeho trhu
práce na základě právních předpisů
Společenství nebo vnitrostátních
právních předpisů, nebo dlouhodobě
pobývajícími rezidenty ES, kteří
chtějí přesídlit do tohoto členského
státu za účelem výkonu zaměstnání
vyžadujícího vysokou kvalifikaci v
souladu s kapitolou III směrnice
2003/109/ES.

Celex č.

(3)
Volným
pracovním
místem
obsaditelným
držitelem modré karty se
rozumí pracovní místo, které
nebylo obsazeno do 30 dnů
od jeho oznámení krajské
pobočce Úřadu práce, s
výjimkou pracovních míst
úředníků
územních
samosprávných celků93)
a
pracovních
míst
zaměstnanců,
kteří
ve
správních
úřadech
vykonávají státní správu94),
a současně jde o pracovní
místo, pro jehož výkon se
vyžaduje vysoká kvalifikace
podle zákona o pobytu
cizinců na území České
republiky. Se zařazením
pracovního
místa
do
centrální evidence volných
pracovních
míst
obsaditelných držiteli modré
karty musí zaměstnavatel
udělit souhlas.

5. Členské státy mohou zamítnout
žádost o modrou kartu EU, pokud
byly na zaměstnavatele v souladu s
vnitrostátními právními předpisy
uvaleny sankce za řádně nehlášenou
práci nebo nelegální zaměstnávání.

(6) Ministerstvo do centrální
evidence volných pracovních
míst obsaditelných držiteli
zaměstnanecké karty nebo do
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centrální evidence volných
pracovních
míst
obsaditelných držiteli modré
karty nezařadí nebo z
evidence
vyřadí
volné
pracovní
místo
u
zaměstnavatele, pokud
a)
zaměstnavateli
byla
v období
posledních
12
měsíců pravomocně uložena
pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce, nebo
b) volné pracovní místo lze s
ohledem na požadovanou
kvalifikaci nebo dostatek
volných
pracovních
sil
obsadit jinak.
________
93)

Zákon č. 312/2002 Sb., o
úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
94)
Zákon č. 218/2002 Sb., o službě
státních zaměstnanců ve správních
úřadech a o odměňování těchto
zaměstnanců
a
ostatních
zaměstnanců ve správních úřadech
(služební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

§ 89

(1) Cizinec může být přijat
do
zaměstnání
a
zaměstnáván, má-li platné
povolení
k zaměstnání
vydané krajskou pobočkou
Úřadu práce a platné
povolení k pobytu na území
České republiky vydané
podle zákona o pobytu
cizinců na území České
republiky. Za zaměstnání se
pro tyto účely považuje i
plnění úkolů vyplývajících
z předmětu
činnosti
právnické
osoby
zajišťovaných společníkem,
statutárním orgánem nebo
členem statutárního nebo
jiného
orgánu
obchodní
společnosti pro obchodní
společnost
nebo
členem
družstva
nebo
členem
statutárního nebo jiného
orgánu
družstva
pro
družstvo.

32011L0098

Článek
odst. 2

7

Při vydávání povolení k pobytu podle
nařízení (ES) č. 1030/2002 členské
státy nevydávají dodatečná povolení
prokazující povolení přístupu na trh
práce.

32009L0052

Článek
odst. 1

3

Zákaz neoprávněného zaměstnávání
1.
Členské
státy
zakazují
zaměstnávání
neoprávněně
pobývajících státních příslušníků
třetích zemí.

Článek
bod
písm. a)

4
1

1.
Členské
státy
stanoví
zaměstnavatelům tyto povinnosti:
a) vyžadovat po státních příslušnících
třetích zemí, aby byli před přijetím
do zaměstnání držiteli platného
povolení k pobytu nebo jiného
obdobného povolení a předložili je
zaměstnavateli;

(2) Cizinec může být dále
přijat do zaměstnání a
zaměstnáván, je-li držitelem
platné zaměstnanecké karty
nebo modré karty, pokud
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tento zákon nestanoví jinak.
(3) Cizinec, kterému bylo
vydáno potvrzení o splnění
podmínek
pro
vydání
zaměstnanecké karty nebo
modré karty, může být přijat
do zaměstnání a zaměstnáván
ode dne vydání tohoto
potvrzení do dne ukončení
řízení o jeho žádosti o vydání
zaměstnanecké karty nebo
modré karty.
(4) Povolení k zaměstnání
nelze vydat nebo prodloužit
v případě, že cizinec je
držitelem
zaměstnanecké
karty, modré karty nebo
držitelem
povolení
k dlouhodobému pobytu za
jiným
účelem
než
zaměstnání, vydanými podle
zákona o pobytu cizinců na
území České republiky; to
neplatí, jde-li o držitele
povolení
k dlouhodobému
pobytu za účelem podnikání,
cizince, který může být přijat
do zaměstnání a zaměstnáván
podle odstavce 2, nebo cizince
uvedeného v § 95 až 97.
§ 92 odst. 1

(1)
Povolení
k
zaměstnání může vydat Úřad
práce za podmínky, že se jedná
o ohlášené volné pracovní
místo (§ 35), které nelze s
ohledem na
požadovanou
kvalifikaci nebo nedostatek
volných pracovních sil obsadit
jinak, a zaměstnavatel s
krajskou pobočkou Úřadu
práce předem projednal záměr
zaměstnávat cizince podle §
86. Při vydávání povolení k
zaměstnání úřad práce přihlíží
k situaci na trhu práce.
(1) Krajská pobočka
Úřadu práce vydá povolení k
zaměstnání za podmínek, že
se jedná o
a)
oznámené
volné
pracovní místo (§ 86), a
b)
volné pracovní místo
nelze
s
ohledem
na
požadovanou
kvalifikaci
nebo nedostatek volných

32003L0109

Článek
odst. 3

14

3. V případě výkonu zaměstnání
nebo samostatné výdělečné činnosti
uvedené v odst. 2 písm. a) mohou
členské státy provést průzkum
situace na vlastním trhu práce a
uplatnit vnitrostátní postupy týkající
se požadavků na obsazení volného
pracovního místa nebo na výkon
uvedených činností.
Z důvodů politiky trhu práce
mohou členské státy dávat přednost
občanům Unie, státním příslušníkům
třetích zemí, stanoví-li tak právo
Společenství,
a
také
státním
příslušníkům třetích zemí, kteří v
dotyčném členském státě oprávněně
pobývají a pobírají v tomto státě
podporu v nezaměstnanosti.

32009L0050

Článek
odst. 1

12

1. Během prvních dvou let legálního
zaměstnání držitele modré karty EU
v dotyčném členském státě je přístup
dotyčné osoby na trh práce omezen
na výkon placeného zaměstnání za
dodržení podmínek pro přijetí
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stanovených v článku 5. Pokud jde o
přístup k zaměstnání vyžadujícímu
vysokou kvalifikaci, mohou členské
státy po uplynutí těchto prvních dvou
let poskytnout držitelům karty rovné
zacházení ve srovnání se státními
příslušníky těchto států.
Členské státy mohou rozhodnout, že
se kapitola II nevztahuje na státní
příslušníky třetích zemí, kteří jsou
oprávněni pracovat na území
členského
státu
po
dobu
nepřesahující šest měsíců nebo kteří
byli přijati do členského státu za
účelem studia.

pracovních sil obsadit jinak;
splnění této podmínky se
nevyžaduje
při
vydání
povolení k zaměstnání podle
§ 95 a 97.
§ 94 odst. 1

(1) Platnost povolení k
zaměstnání může Úřad práce
krajská
pobočka
Úřadu
práce s přihlédnutím k situaci
na trhu práce cizinci na jeho
žádost prodloužit, a to i
opakovaně, vždy však nejdéle
na dobu 2 let. O prodloužení
platnosti povolení k zaměstnání
je cizinec oprávněn požádat
příslušnou krajskou pobočku
Úřadu práce nejdříve 3 měsíce
a nejpozději 30 dnů před
uplynutím
doby
platnosti
vydaného
povolení
k
zaměstnání. Při prodloužení
platnosti
povolení
k zaměstnání podle § 96
přihlíží krajská pobočka
Úřadu práce k situaci na trhu
práce.

32011L0098

Článek 3
odst. 3

§ 94 odst. 4

(4)
Podmínkou
pro
vydání zaměstnanecké karty
podle § 42g odst. 6 zákona o
pobytu cizinců na území
České
republiky
cizinci,
který
je
držitelem
dlouhodobého víza, vydaného
podle zákona o pobytu
cizinců na území České
republiky,
nebo
pro
prodloužení
platnosti
zaměstnanecké
karty
je
souhlasné závazné stanovisko
krajské
pobočky
Úřadu
práce, vydané na základě
žádosti Ministerstva vnitra.
Krajská pobočka Úřadu
práce při vydání závazného
stanoviska přihlíží k situaci
na trhu práce.
Splnění podmínek uvedených v
§ 92 odst. 1 se nevyžaduje při
vydání povolení k zaměstnání
cizinci Povolení k zaměstnání
se dále vyžaduje i v případě
cizince,
a) který bude zaměstnán na
časově vymezené období za
účelem
zvyšování
svých
dovedností a kvalifikace ve
zvoleném zaměstnání (stáž),

32011L0098

Článek 8
odst. 3

32011L0098

Článek
odst. 3

§ 97 písm. a)
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3. Žádost může být považována za
nepřípustnou z důvodu stanovení
objemu vstupů přijímaných státních
příslušníků
třetích
zemí
přicházejících za účelem výkonu
zaměstnání, a nemusí být z tohoto
důvodu zpracována.

3

Členské státy mohou rozhodnout, že
se kapitola II nevztahuje na státní
příslušníky třetích zemí, kteří jsou
oprávněni pracovat na území
členského
státu
po
dobu
nepřesahující šest měsíců nebo kteří
byli přijati do členského státu za
účelem studia.

avšak na dobu nejdéle jednoho
roku 6 měsíců,
§ 98 písm. l)

§ 98 nová
písm. p) a r)

Povolení k zaměstnání, zelená
karta nebo modrá karta se
nevyžaduje
k
zaměstnání
cizince
Povolení
k
zaměstnání, zaměstnanecká
karta nebo modrá karta se
podle
tohoto
zákona
nevyžaduje k zaměstnání
cizince
l) který na území České
republiky pobývá na základě
povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem společného
soužití rodiny, jde-li o společné
soužití rodiny s cizincem podle
písmene a) nebo c)52a) nebo s
cizincem, který na území
České republiky pobývá na
základě platného povolení k
dlouhodobému pobytu,
Povolení
k zaměstnání,
zaměstnanecká karta, nebo
modrá karta se podle tohoto
zákona
nevyžaduje
k zaměstnání cizince
…
p) který na území České
republiky pobývá na základě
povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem ochrany na
území podle zákona o pobytu
cizinců na území České
republiky, nebo

32003L0086

čl. 14 odst.
1 písm. b)

1. Rodinní příslušníci osoby usilující
o sloučení rodiny mají stejně jako
osoba usilující o sloučení rodiny
právo na:
(…)
b) přístup k zaměstnání nebo
samostatné výdělečné činnosti;

32009L0050

čl. 15 odst.
6

6. Odchylně od čl. 14 odst. 2 druhé
věty směrnice 2003/86/ES členské
státy neuplatní žádné lhůty, pokud
jde o přístup na trh práce.

32003L0109

čl. 21 odst.
3

32011L0098

Článek
odst. 2

3. Jakmile rodinní příslušníci
dlouhodobě pobývajícího rezidenta
obdrží povolení k pobytu v druhém
členském státě podle článku 19,
požívají v tomto státě práva uvedená
v článku 14 směrnice 2003/86/ES.
Při vydávání povolení k pobytu podle
nařízení (ES) č. 1030/2002 členské
státy nevydávají dodatečná povolení
prokazující povolení přístupu na trh
práce.

r) který je duchovním církve
registrované v České republice
nebo náboženské společnosti
registrované v České republice.
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Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovaný právní předpis
Ustanovení
Obsah
(část, §, odst.
písm., apod)

§ 3 odst. 2

Okruh oprávněných osob

Celex č.

32011L0098

(2) Dávky státní sociální
podpory dále náleží podle
odstavce 1 i v případě, kdy
osoba a osoby společně s ní
posuzované nemají na území
České republiky trvalý pobyt
podle zvláštního právního
předpisu1d), pokud jsou
a) cizinci hlášenými na území
České republiky k pobytu
podle zvláštního právního
předpisu1e),
s
výjimkou
žadatelů o udělení mezinárodní
ochrany
ubytovaných
v
pobytovém
středisku
Ministerstva vnitra, a to ode
dne, kterým uplynulo 365 dnů
ode dne hlášení,
b) cizinci narozenými na území
České republiky a hlášenými
na území České republiky k
pobytu
podle
zvláštního
právního
předpisu1e),
s
výjimkou žadatelů o udělení
mezinárodní
ochrany
ubytovaných v pobytovém
středisku Ministerstva vnitra,
do 1 roku jejich věku,
c)
nezletilými
cizinci
svěřenými na území České
republiky do péče nahrazující
péči rodičů nebo do ústavní
péče,
d) cizinci, kteří jsou držiteli
povolení k trvalému pobytu s
přiznaným právním postavením
dlouhodobě
pobývajícího
rezidenta
v
Evropském
společenství na území jiného
členského státu Evropské unie
a bylo jim vydáno povolení k
dlouhodobému pobytu
na
území České republiky podle
zvláštního
právního
předpisu1f),
e)
rodinnými
příslušníky
cizince uvedeného v písmenu
d), kterým bylo vydáno
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Odpovídající předpis EU
Ustanovení
Obsah
(čl., odst.,
písm., bod.,
apod.)
Čl.12
1. Pracovníci ze třetích zemí, kteří
odstavec 1
jsou uvedeni v čl. 3 odst. 1 písm. b)
písm. e)
a c) mají právo na rovné zacházení
ve srovnání se státními příslušníky
členského státu,
ve kterém
pobývají, pokud jde o:
e) oblasti sociálního zabezpečení,
jak jsou definovány v nařízení (ES)
č. 883/2004

povolení k dlouhodobému
pobytu na území České
republiky podle zvláštního
právního předpisu1f),
f) cizinci, kterým bylo vydáno
povolení k dlouhodobému
pobytu na území České
republiky za účelem vědeckého
výzkumu podle zvláštního
právního předpisu1g),
g) cizinci, kterým byla udělena
doplňková ochrana1h),
h) cizinci, kterým bylo vydáno
povolení k dlouhodobému
pobytu na území České
republiky za účelem výkonu
zaměstnání
vyžadujícího
vysokou kvalifikaci podle
zvláštního
právního
předpisu56),
i) cizinci, kterým byla vydána
zaměstnanecká
karta
podle
zvláštního
právního předpisu66),
j) cizinci zaměstnanými na
území České republiky
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),
k) rodinnými příslušníky68)
cizinců
uvedených
v písmenech f), h), i) a j),
pokud jim bylo vydáno
povolení k dlouhodobému
pobytu na území České
republiky
podle
zvláštního
právního
předpisu67),
_________
66)

§ 42g zákona č. 326/1999
Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
67)
§ 42 zákona č. 326/1999
Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
68)
§ 42a odst. 1 zákona č.
326/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
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Změna zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků
členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o
uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů

Navrhovaný právní předpis
Ustanovení
Obsah
(část, §, odst.
písm., apod)
§ 1 odst. 2
písm. j)

Celex č.

Odpovídající předpis EU
Ustanovení
Obsah
(čl., odst.,
písm., bod.,
apod.)

(2) Podle tohoto zákona se
uznává odborná kvalifikace a
jiná způsobilost
(…)
j)
žadatele o vydání
modré karty Evropské unie20)
nebo držitele této karty,
žadatele
o
vydání
zaměstnanecké karty21) nebo
držitele této karty anebo
držitele
povolení
k
dlouhodobému pobytu na
území
České
republiky
vydaného za jiným účelem
než zaměstnání, který je na
území zaměstnán,
20)

21)

32009L0050

Čl. 14 odst.
1 písm. d)

1. Držitelé modré karty EU mají
právo na rovné zacházení ve srovnání
se státními příslušníky členského
státu, jenž modrou kartu vydal,
pokud jde o:
d) uznávání diplomů, osvědčení a
jiných dokladů o odborné kvalifikaci
v
souladu
s
příslušnými
vnitrostátními postupy;

32009L0050

Čl. 14 odst.
4

4. V případě, že se držitel modré
karty EU v souladu s článkem 18
přestěhuje do jiného členského státu
a dosud nebylo přijato kladné
rozhodnutí o vydání modré karty EU,
mohou členské státy omezit rovné
zacházení v oblastech uvedených v
odstavci 1, s výjimkou písmen b) a
d). Umožní-li členské státy žadateli
během tohoto období pracovat,
poskytne se rovné zacházení ve
srovnání se státními příslušníky
druhého členského státu ve všech
oblastech uvedených v odstavci 1.

32011L0098

Čl. 12 odst.
1 písm. d)

1. Pracovníci ze třetích zemí, kteří
jsou uvedeni v čl. 3 odst. 1 písm. b) a
c) mají právo na rovné zacházení ve
srovnání se státními příslušníky
členského státu, ve kterém pobývají,
pokud jde o:
d) uznávání diplomů, osvědčení a
jiných odborných kvalifikací v
souladu s příslušnými vnitrostátními
postupy;

Čl. 14 odst. 1 písm. d) a čl. 14
odst. 4 Směrnice Rady
2009/50/ES ze dne 25. května
2009 o podmínkách pro vstup
a pobyt státních příslušníků
třetích zemí za účelem výkonu
zaměstnání
vyžadujícího
vysokou kvalifikaci.
§ 42i zákona č. 326/1999 Sb., o
pobytu cizinců na území
České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Čl. 12 odst. 1 písm. d)
Směrnice
Evropského
parlamentu
a
Rady
2011/98/EU o jednotném
postupu vyřizování žádostí o
jednotné povolení k pobytu a
práci na území členského
státu pro státní příslušníky
třetích zemí a o společném
souboru práv pracovníků ze
třetích
zemí
oprávněně
pobývajících v některém
členském státě.
§ 42g zákona č. 326/1999 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.
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Změna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovaný právní předpis
Ustanovení
Obsah
(část, §, odst.
písm., apod)
§ 4 odst. 1

Okruh oprávněných osob
(1) Nárok na příspěvek na péči
má při splnění podmínek
stanovených v tomto zákoně
a) osoba, která je na území
České republiky hlášena
k trvalému pobytu podle
zvláštního
právního
předpisu2), jde-li o státního
občana České republiky,
b) cizinec, který má na území
České republiky trvalý
pobyt podle zvláštního
právního předpisu3),
c) cizinec, který je držitelem
povolení
k
trvalému
pobytu
s
přiznaným
právním
postavením
dlouhodobě pobývajícího
rezidenta v Evropské unii
území jiného členského
státu Evropské unie, pokud
mu bylo vydáno povolení
k dlouhodobému pobytu
na území České republiky
podle zvláštního právního
předpisu4),
d) rodinný příslušník osoby
uvedené v písmenu a),
pokud mu bylo vydáno
povolení k přechodnému
pobytu na území České
republiky podle zvláštního
právního předpisu3),
e) rodinný příslušník osoby
uvedené v písmenu b),
pokud mu bylo vydáno
povolení k dlouhodobému
pobytu na území České
republiky podle zvláštního
právního předpisu3),
f) cizinec, kterému bylo
vydáno
povolení
k dlouhodobému pobytu
na území České republiky
za účelem vědeckého
výzkumu podle zvláštního
právního předpisu5),
g) osoba, které byla udělena
mezinárodní
ochrana
formou doplňkové ochrany

Celex č.
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Odpovídající předpis EU
Ustanovení
Obsah
(čl., odst.,
písm., bod.,
apod.)
Čl.12
1. Pracovníci ze třetích zemí, kteří
odstavec 1
jsou uvedeni v čl. 3 odst. 1 písm. b)
písm. e)
a c) mají právo na rovné zacházení
ve srovnání se státními příslušníky
členského státu,
ve kterém
pobývají, pokud jde o:
e) oblasti sociálního zabezpečení,
jak jsou definovány v nařízení (ES)
č. 883/2004

podle zvláštního právního
předpisu6),
h) cizinec, kterému bylo
vydáno
povolení
k dlouhodobému pobytu
na území České republiky
za
účelem
výkonu
zaměstnání vyžadujícího
vysokou kvalifikaci podle
zvláštního
právního
předpisu7),
i) cizinec
bez
trvalého
pobytu na území České
republiky, kterému tento
nárok
zaručuje
mezinárodní
smlouva,
která je součástí právního
řádu České republiky,
j) osoba, které nárok vyplývá
z přímo
použitelných
předpisů Evropské unie54),
k) cizinec, kterému byla
vydána zaměstnanecká
karta podle zvláštního
právního předpisu59),
l)
cizinec,
který
je
zaměstnán nebo již byl
zaměstnán
na
území
České republiky alespoň
po dobu 6 měsíců a je
v evidenci uchazečů o
zaměstnání60), pokud mu
bylo vydáno povolení
k dlouhodobému pobytu
na území České republiky
podle zvláštního právního
předpisu61)
m) rodinný příslušník62) osob
uvedených v písmenech f),
h), k) a l), pokud mu bylo
vydáno
povolení
k dlouhodobému pobytu
na území České republiky
podle zvláštního právního
předpisu61),
_________
59)

§ 42g zákona č. 326/1999
Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
60)
Zákon č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů.
61)
§ 42 zákona č. 326/1999
Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
62)
§ 42a odst. 1 zákona
č. 326/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

16

Číslo předpisu EU (kód celex)
42000A0922(02)
32002R1030
32003L0109
32004L0114
32006R0562
32008R0380
32009L0050
32009L0052

32011L0098

Název předpisu EU
Úmluva k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami
států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské
republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích
Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví
jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí
Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení
státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty
Směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání
státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků,
neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března
2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících
přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)
Nařízení Rady (ES) č. 380/2008 ze dne 18. dubna 2008, kterým se mění
nařízení (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu
pro státní příslušníky třetích zemí
Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a
pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání
vyžadujícího vysokou kvalifikaci
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/109/ES ze dne 16. září 2009,
kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS, 78/855/EHS a 82/891/EHS a
směrnice 2005/56/ES, pokud jde o požadavky na předkládání zpráv a na
dokumentaci v případě fúzí a rozdělení
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011
o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na
území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru
práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském
státě
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