Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu 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
(tisk 30)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro sociální politiku č. 11
z 3. schůze konané dne 23. ledna 2014 (tisk 30/4)
K části první – změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
V čl. I se za bod 54 vkládá nový bod 55, který zní :
„55. V § 178b se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 50) zní:
„(4) Za zaměstnání se pro účely tohoto zákona nepovažuje, jde-li o cizince vyslaného
svým zahraničním zaměstnavatelem za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace na základě
smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou osobou k výkonu jeho práce u tohoto
zahraničního zaměstnavatele mimo území České republiky. Vláda rozhodne, kdy může být
cizinec vyslán do české právnické nebo fyzické osoby za účelem podle věty první. Celková
doba pobytu cizince podle věty první nesmí přesáhnout 6 měsíců50).
_________
50)

§ 98a zákona č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.”.”.

Následující body se přečíslují.
K části druhé- změna zákona o zaměstnanosti
V čl. III se za bod 22 vkládá nový bod 23, který zní :
„23. Za § 98 se vkládá nový § 98a, který včetně poznámky pod čarou č. 95) zní:
„§ 98a
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta se podle tohoto zákona
nevyžaduje i v případě, je-li cizinec vyslán na území České republiky svým zahraničním
zaměstnavatelem na základě smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou osobou, výlučně za
účelem zvyšování dovedností a kvalifikace tohoto cizince potřebných k výkonu jeho práce u
tohoto zahraničního zaměstnavatele mimo území České republiky. Informaci o vyslání cizince
podle věty první poskytne česká právnická nebo fyzická osoba příslušné krajské pobočce
Úřadu práce95).
_______________
95)

§ 178b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.”.”.

Následující body se přečíslují.
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Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 19. března 2014
B. Poslanec Václav Klučka:
dokument 497
1. K části první – změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
V čl. I se za bod 45 vkládá nový bod 46, který zní:
„46. V § 160 odst. 3 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje a vkládá se nové písmeno
d), které zní:
„d) 3 roky následující po roce, během něhož došlo ke vzniku skutečnosti podléhající
evidování v případě údajů uchovávaných na zastupitelském úřadu s výjimkou spisové
dokumentace žádostí o krátkodobá víza, kdy bylo zastupitelským úřadem rozhodnuto o
neudělení krátkodobého víza, jeho prohlášení za neplatné nebo zrušení jeho platnosti,
nebo“.“.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).
Následující body se přečíslují.
2. V čl. I. se za bod č. 54 vkládá nový bod č. 55, který zní:
„55. V § 180e odst. 6 se věta první nahrazuje větami „Ministerstvo zahraničních věcí
posuzuje soulad důvodů neudělení krátkodobého víza, zrušení platnosti krátkodobého víza
nebo prohlášení krátkodobého víza za neplatné, o kterých rozhodl zastupitelský úřad,
s důvody stanovenými přímo použitelným právním předpisem Evropské unie. Ministerstvo
zahraničních věcí dále posuzuje soulad důvodů zrušení platnosti krátkodobého víza uděleného
cizinci, který na území požívá příslušných výsad a imunit, s důvody stanovenými přímo
použitelným právním předpisem Evropské unie, a jde-li o rodinného příslušníka občana
Evropské unie, s důvody uvedenými v § 20 odst. 5.“.
Následující bod se přečísluje.

dokument 498
3. Za část osmou se vkládá nová část devátá, která zní:
„ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení
Čl. XII
V § 35 odst. 2 větě první zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 578/2002 Sb., zákona
č. 239/2008 Sb. a zákona 312/2013 Sb., se slova „Ministerstvem vnitra“ nahrazují slovy
„Policií České republiky“.“.
Následující části a články se přečíslují.
dokument 502
4. V části první článku I se za dosavadní novelizační bod 45 vkládají nové
novelizační body, které znějí:
„X2. V § 163 odst. 2 písm. c) a § 164 odst. 1 písm. k) se slova „a vymáhá jejich úhradu,“
zrušují.
X3. V § 165 písm. e) se slova „a vymáhá jejich úhradu“ zrušují.“.
Následující novelizační body části první článku I se přečíslují.

-3C. Poslanec Jiří Koubek (dokument 492):
1. V části první článku I se za dosavadní novelizační bod 19 vkládá nový novelizační
bod, který zní:
„V § 44a se na konci odstavce 12 doplňuje věta „Cizinci, který podal žádost o prodloužení
platnosti zaměstnanecké karty, ministerstvo po pořízení biometrických údajů vydá potvrzení o
splnění podmínek pro prodloužení platnosti zaměstnanecké karty.“.“.
Následující novelizační body části první článku I se přečíslují.
2. V části druhé článku III v dosavadním novelizačním bodu 11 se v § 89 na konci
odstavce 3 doplňuje věta „Cizinec, kterému bylo vydáno potvrzení o splnění podmínek
pro prodloužení platnosti zaměstnanecké karty, může být zaměstnáván ode dne vydání
tohoto potvrzení do dne ukončení řízení o jeho žádosti o prodloužení platnosti
zaměstnanecké karty.“.

V Praze dne 19. března 2014

Ing. František L a u d á t v.r.
zpravodaj petičního výboru

Ing. Václav K l u č k a v.r.
zpravodaj výboru pro bezpečnost

RSDr. Miroslav O p á l k a v.r.
zpravodaj výboru pro sociální politiku

Mgr. Soňa M a r k o v á v.r.
zpravodajka výboru pro zdravotnictví

